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

 (الجلسة الثانية)
 

بالتعبير عن ترحيبنا بزيارتك ى أود أوال أن أستهل هذا االجتماع الرسم ..سيادة الرئيس  عبد الناصر:
لبالدنا. ونحن نقدر أوال و  صديق لنا بلدى التى ه يوغوسالفياوبالترحيب بوفد ، لبالدنا

هذا ى الظروف التى نمر بها فى هذا التحرك من جانبكم لمشاركتنا ف ،ئوقبل كل ش
سيادة  -أنت و  ،أنا متأكد أن شعبنا يرحب بهذه الزيارة من جانبكمو  الوقت الصعب.

 أنت كشخصيوغوسالفيا و ن إتعرف جيدا شعب الجمهورية العربية المتحدة.  -الرئيس 
بالنيابة عن شعب ى أصبح لديكما مكانة خاصة عند هذا الشعب. ثم أود مرة أخر 

بسبب دعمكم  ،يوغوسالفياحكومة وشعب و  الجمهورية العربية المتحدة أن أشكرك أنت
، وداخل أروقة األمم المتحدة، وبعد العدوان أثناء العدوانو  الكامل لنا طوال فترة األزمة

أيدت و  كذلك اإلعالن الذى أصدرتهو  ،البدايةى ألقيتها فأيضا من خالل خطاباتك التى و 
ى يقوم على الذو  ،هذا يقدم للعالم كله نموذج للتضامن بين بلديناو  .فيه مواقفنا بالكامل
تحقيق مصالح البلدين. أود أيضا أن ى علو  العمل المشتركى وعل االحترام المتبادل
 ن العالقات الوديةإ :أود أن أقولو  ،ازيارتكم لبلدنى أشكر الوفد عل، و أشكرك مرة ثانية

 تدوم. شكرا لك.و  الصداقة بين بلدينا سوف تتواصلو 
 

توجيه الدعوة لنا لزيارة القاهرة للقاء ى أود أن أشكرك عل ،ىسماوبى بالنيابة عن زمالئ تيتو:        
ى التعرف على هذا الوقت بالذات نحن نعلق أهمية خاصة على ولتبادل اآلراء. ف

أكبر قدر من المعلومات عن الوضع القائم ى للحصول على كما نسعى، ف الحالالموق
  هذا الجزء من العالم.ى صورة واضحة عن التطورات فى الحصول عل، و األرضى عل

كان هناك قلق  ،الدول العربيةى علسرائيلى منذ البداية المبكرة جدا للعدوان اال
يشعر بتعاطف  يوغوسالفياألن شعب  ؛موهذا أمر مفهو يوغوسالفيا، كل أنحاء ى شديد ف

وخصوصا تلك التى ذهبت ، مع البالد العربيةو  شديد مع الجمهورية العربية المتحدة
هو ما يبدو واضحا من و  ،يوغوسالفياكل ى مازال هذا القلق يعتر و  ضحية للعدوان.

 . يوغوسالفياخصوصا عمال و  خالل رد فعل الشعب
تقديم ى أن يساهم بقدر ما يستطيع ف اى يوغوسالفيلقد قرر كل شخص عامل ف

وهناك ، لقد قرر قطاع من شعبنا أن يساهم بأجر يوم واحد ؛للبالد العربية ةالمساعد
المصانع ى قد شمل ذلك هؤالء الذين يعملون ف، و قطاع آخر قرر أن يساهم بأجر يومين



 سرى للغاية

2 

 

العربية يعتبر كفاح الشعوب  يوغوسالفيان شعب إالمشروعات. ى المؤسسات أو فى أو ف
الحرب العالمية ى مر بنفس هذه التجربة فو  ألنه سبق له ؛جزء من كفاحه الخاص

أصدرنا إعالن  ،لذلك وبعد العدوانو  ؛من االحتاللى عندما كان البلد كله يعانو  ،الثانية
بتقديم الدعم الكامل للشعوب العربية التى ذهبت  تعهدناو  ،عبرنا فيه عن شجبنا للعدوان

 كل هؤالء الذين يقفون وراءه. ى و مواجهة المعتدى وف، ضحية للعدوان
من جانب ى كنا نعلم بوجود خطة طويلة المد ،وحتى قبل أن يحدث العدوان

التخلص من و  أن هذه الخطة تهدف لتصفية األنظمة التقدمية، و اإلمبرياليةى بعض القو 
هذه ى سهل فنفوذ ى من االستحواذ على حتى تتمكن هذه القو  ؛قيادات الدول التقدمية

نحن نعرف أن و  اإلمبريالية عليها.و  األمر بفرض هيمنة الواليات المتحدةى ينتهو  ،الدول
بسبب مصالحهم المرتبطة هنا  ؛اإلمبرياليين لديهم اهتمام خاص بالشرق األوسط

، بدأ الوضع يتحرك بصورة سريعة جدا ،قبل العدوانو  مؤخراو  خالفه.و  بالبترول
االستغالل و  مواجهة الهيمنةى تقوم به بعض الشعوب ف الكفاح الذى خصوصا بسببو 

 ى. البريطانى و األمريك
مكون و  يعتبر جزءسرائيلى أن العدوان اال ،شك للحظة واحدةى ال يوجد لدو 

 هذا الجزء من العالم.ى هيمنتهم عللفرض  ذين يسعونالو  ،من خطة اإلمبرياليينى أساس
جدا.  األن الموقف كان فعال خطير  ؛وموسكالى  للذهابى هذا هو السبب الذى دعانو 

مقدمتها ى فو  -ما يجب أن تقدمه الدول االشتراكية ى أر ى هناك لكالى  ولذلك ذهبت
بسرعة بقدر اإلمكان و  مساعدة فعالةو  من دعم –المقام األول ى فى السوفيت االتحاد

 سوريا. و  وخصوصا شعب الجمهورية العربية المتحدة، للشعوب العربية
ولكن الكل ، تفاصيل االجتماعات التى عقدتها هناكى يد أن أخوض فننى ال أر إ

تصفية كل الشخصيات القيادية الى  أن هناك قلق من أن العدوان يهدفى جمع علأ
ألنكم رأيتم أنه بمجرد  ؛لعلكم مقتنعون بكل ما أقولهو  البلدان العربية.ى التقدمية ف

ناشدته ، و برقية للرئيس ناصرهناك قمت بإرسال ى أول مساء لى لموسكو وفى وصول
لقيادة قراره بالعودة ى لقد حظ، و نصبهمى فى فيها أن يظل صامدا هو وعائلته وأن يبق

 بتقدير كبير من جانبنا. مصر ى الدولة ف
مندوبنا هناك تحرك بصورة و  ،األمم المتحدةى نحن نعرف أن الموقف تطور ف

دعم ممكن من جانب بلدان أكبر ى نشيطة وبذل جهودا كبيرة من أجل الحصول عل
ى ف قدمناهالقرار الذى تم مشروع من أجل تأييد  ؛ىمن بلدان أخر و  حركة عدم االنحياز

دولة من  46تأييد ى علم بهذا القرار. لقد حصل هذا القرار على أنتم علو  ،األمم المتحدة
تصويت لصالحه من جانب ى النهاية على القرار فهذا حصل  كما ،دول عدم االنحياز
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حركة عدم ى ف ةالتى ليست عضو ى تأييد عدد من الدول األخر بى دولة ألنه حظ 63
أعتقد أنكم تعرفون أيضا أن هناك عدد من دول عدم و  اليابان.و  االنحياز مثل فرنسا

هذا و  !متنع عن التصويتاالبعض اآلخر ، و بالتصويت ضد القرار تاالنحياز قام
أعتقد أنه رغم أن و  تها السياسة األمريكية.الموقف جاء بالطبع نتيجة لضغوط قوية مارس

إال أننى أعتبر هذا ، فقط دولة 63تأييد ى وحصل عل أغلبية الثلثينى القرار لم يحظ عل
 ى. القرار لحد كبير بمثابة انتصار سياس

أعتقد أن مجرد اجتماع و  لقد كان هذا القرار بمثابة إدانة قوية وواضحة للعدوان.
، ايمثل نجاح -رغم أنه لم يحظ باألغلبية  -ذا القرار منها صدور هو  الجمعية العامة

  كما ال يمكن اعتباره فشل كامل.
كما ، الحقيقة أن نتائج هذه الدورة للجمعية العامة لألمم المتحدة كانت متواضعةو 
أعتقد أن و  ،ذلك الوقت أن العديد من دول العالم ال تتعاطف مع الدول العربيةى ظهر ف

األطراف و  حقيقة أن عدد من األحزاب لقد أصبت بالدهشة منك. هناك أسباب لذل
باستثناء  –بية و أغلب البلدان األور ى لذلك فو  يين.سرائيلنحازت لالإاالشتراكية و  التقدمية

كان  -باستثناء فرنسا  –حكومات هذه البلدان ى أيضا فو الدول االشتراكية يوغوسالفيا و 
قرار جلسة الجمعية ى نعكس علإذا بالطبع هو  يين.سرائيلهناك عموما تعاطف مع اال

ذلك بفضل و  ؛لكنى أعتقد أن الوضع تغير اليوم بصورة كبيرةو  العامة لألمم المتحدة.
أن ى رأيى ية المسئولة. وفسرائيلالتصريحات الغبية التى أطلقتها بعض القيادات اال

 . ىنظر الرأى العام العالمى بدأت تعزل نفسها بصورة متزايدة ف اسرائيل
كل ى بالنسبة لنا كدول عدم االنحياز عالوة على أعتقد أنه من الضرور و 

أن نعد ، و ية بقدر اإلمكانسرائيللتوسيع نطاق العزلة االى أن نسع، الشعوب التقدمية
 نفس الوقت للدورة القادمة لألمم المتحدة من أجل أن نحقق فيها نتائج جيدة.ى أنفسنا ف

ال يعطوا من المهم جدا أ –البلدان العربية ى عنأنا هنا أو  –الجانب اآلخر ى عل
هذا السياق كان ى ف، و لعزلتهمى لإلمبرياليين أى مادة يمكن أن تستخدم ضدهم أو تؤد
 جدا.ى إيجابى كان له صدو  الخطاب األخير الذى ألقاه الرئيس ناصر خطوة موفقة

الدول  مواقف بعضى فى إيجاببعد دورة جلسات األمم المتحدة الحظنا تغير 
لقد ركزت  - ىزمالئو  الذى حضرته أناو  - ثم جاء اجتماع بودابست ،االشتراكية
 التباحث فيما يجب اتخاذه من خطوات.ى التى حضرت هذا االجتماع علاألطراف 

 كوسيجنكما قام السيد ى، السوفيت االتحادعلم بالتحركات التى قام بها ى هناك كنا علو 
جالسبورو. ولقد ذكر ى ها مع الرئيس جونسون فالمباحثات التى أجراى بإطالعنا عل
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ى فى أن كل ما جر ، و لقاء جالسبورو لم تحقق أى نتائجى أن مباحثاته ف كوسيجنالسيد 
 االجتماع تم اإلعالن عنه. 

التعاون مع و  عن المساعدة االقتصادية ألقيت سؤاال كوسيجناالجتماع مع ى وف
وخصوصا تلك التى ذهبت ضحية  ىاألخر  الدول العربية، و الجمهورية العربية المتحدة

خصوصا فيما يتعلق بالمساعدة و  ،الجهود التى يجب أن تبذلى ن. لقد ركزنا علاللعدو 
من نقص ى ولكنها تعان ،التى تمتلك قاعدة صناعية قويةو  ،للجمهورية العربية المتحدة

تم تقديم ي أن :مثل المواد الخام. ولذلك البد من أن يكون هناك نوع من المساعدةى ف
الجمهورية العربية المتحدة من ى فى يمكن أن يسمح للقطاع الصناع ىائتمان طويل المد

ى الحكومات فى أن يعود للعمل بكامل طاقته. ولقد تقرر أن يتم عقد اجتماع لمندوب
وبحث إمكانية  ،ويتم فيه مناقشة األمور االقتصادية ،سبتمبر القادم 4بلجراد يوم 

نحن و  هذا المجال.ى يجب اتخاذها فى إلجراءات المشتركة التاالتوصل التفاق حول 
ضرورة توسيع نطاق تقديم المساعدة من ى أن نستغل هذا االجتماع للتركيز على ننو 

وليس فقط البلدان االشتراكية. هذه البلدان سوف تشارك ، عدد أكبر من البلدان جانب
 ،أود هنا أن أضيفى. و ربية أخر دول عو  تقديم المساعدة للجمهورية العربية المتحدةى ف

بحيث يكون للمؤتمر أثر كبير من  ،ويوغوسالفيا أنه سيكون هناك تعاون بين الهند
 ناحية المساعدة االقتصادية.

 البلدانى كنت قد أجريت اتصاالت مع عدد من مندوب ،ىمن ناحية أخر 
طريقه ى هو فو  فريقية. كما عقدت اجتماعات مع الرئيس بومدينخصوصا البلدان اإلو 

 لموسكو وبعد عودته من هناك. 
الذى جاء بصحبة السفير ى و كما التقيت مع النائب العام األول األمريك

التطورات ى فو  الوضعى جهة نظرنا فو  كل هذه اللقاءات قمت بشرحى وف .ىاألمريك
أن أشير بصورة ى التفاصيل كنت حريصا على المنطقة. وبدون الخوض فى الجارية ف
ألنه بدونها لم يكن  ؛ن الواليات المتحدة تتحمل الذنب األكبر فيما حدثأالى  واضحة

ى اإلطالق. كما شرحت أيضا ما يجب عمله فى أن يحدث علسرائيلى للعدوان اال
يجب أن يكون هناك انسحاب  ئوقبل كل شى وذكرت أنه من الضرور ، المرحلة القادمة

أن تعود و  ،اة السويسضفة قنى ليا علتحتلها حاى لتية من كل المواقع اسرائيلللقوات اال
وقد ، آخر ئشى يسبق أى و ن هذا شرط أولإيونيه.  4كانت تتواجد بها يوم ى للمواقع الت

األمم ى ذلك أثناء مناقشة مشروع القرار فى أن نؤكد على دائما علحريصون كنا 
ى. أخر  قضاياى أ نه يمكن مناقشةإف ،قد ذكرنا أنه بمجرد أن يتم االنسحابو  المتحدة.
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ذكرت أن المرء ال يمكنه أن يتفاوض بينما هناك شخص  ،أجعل الصورة مكتملةى لكو 
 رقبته. ى آخر يقوم بغرس خنجر ف

الرسالة تتعلق وكانت ، رسالة من الرئيس جونسونى السفير األمريكى ولقد قدم ل
أن اآلن ى كننال يمى. و األول األمريكى أجريته مبكرا مع القاضى بمضمون اللقاء الذ

 ك تتمتعنإ :ولكنه عموما تقدم برجاء وقال، الكامل لرسالة السيد جونسونى أتذكر المحتو 
 ؛جيد منك لو قمت بزيارة للقاهرة ئأنه سوف يكون شو  ،عالقات جيدة مع الرئيس ناصرب

للسفير أنه ليس هو كان يطلب منى أن العب دور الوسيط. ولقد ذكرت  ،آخرى بمعن
النقاط ى أن أعرف ما ه ىولكن يهمن، أن ألعب دور الوسيطاإلطالق ى نية على أى لد
ى معه فى لقائى أن أذكرها فو  مع الرئيس ناصر بشأنهاأتحدث أن تريدون منى ى الت

السياسة ى فى ر جوهر يتغيى لم تتضمن أكما أرى و  ن رسالة السيد جونسونأل ؟القاهرة
 األمريكية. 

كذلك قمت و  ،أعرفهاى لتا وجهات نظركمشرحت ى ذلك الوقت أننى وأذكر ف
 اسرائيلكيف أنه منذ هذا العام كانت و  ،1948بعرض تاريخ تطورات الموقف منذ عام 

ى عل اسرائيلهذا العدوان األخير حصلت ى أنه ف، و ثالث مراتى الطرف المعتدى ه
ى كانت ه اسرائيل إذا   ى.ليس فقط بريطانيا العظمو  الدعم الكامل للواليات المتحدة

تتحمل ى التى ن الدول العربية هإ :يقولون الجانب اآلخرى ولكنهم على، تدالطرف المع
ى ة قد أصدرت عددا من القرارات التن األمم المتحدإ بالفعل. اسرائيلذنب العدوان وليس 
لم تحترم قرار واحد من قرارات  اسرائيلولكن ، الشرق األوسطى تتعلق بالوضع ف

ى نوع من العقاب على اإلفالت من أى ف لاسرائينجحت  ليس هذا فقط بل ،المنظمة
هذا و  االستسالمى مليون عرب 80نكم تريدون من إ :قلت لهمى من ناحية أخر و  أفعالها.

ألن هذه الشعوب لن  ؛هذا الهدفالى  نه من الخطير أن يتم دفع األمورإمستحيل.  ئش
 تقاتل بكل شراسة.و  يوم ما سوف تهب وتحمل السالحى وف، تستسلم

ة من دكنت قد تلقيت رسالة جدي ،هناالى  أتوجهو  بيوم يوغوسالفياأترك وقبل أن 
قد ذكر جونسون ى. و عقدته مع السفير األمريكى اللقاء الذى يس جونسون تعقيبا علالرئ
نفس ى ف واسرائيل أنه يؤيد التوصل لحل يحقق مصالح الدول العربية ،هذه الرسالةى ف

 ئشى ألنها لم تذكر أ ؛الرسالة هعن هذ االرض ع مننو ى عموما أنا لم أشعر بأو  الوقت.
الحقيقة أن هذه و  عن مواقفها الحالية.ى قررت التخلقد يفهم منه أن الواليات المتحدة 

الوحيد الملفت فيها أن األمريكان قد ذكروا أنهم ال يريدون  ئالشو  ،الرسالة كانت طويلة
جانبكم يكون هناك قبول من أن ى للصراع أن يمتد لفترة طويلة. كما تصر الرسالة عل

يصرون و  ،للقضية بالنسبةى السوفيت واالتحاد الواليات المتحدةلمشروع القرار المقترح من 
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عدم يعكس و  ،أنا أعتبر هذا موقف متحجر للغايةو  القرار.ى ف ئشى عدم تغيير أى عل
 تنازالت ملموسة.ى تقديم أى الرغبة من جانبهم ف

وهم يصرون من جانبهم ى، ن الجانب السوفيتتلقيت رسالة م ،ىمن ناحية أخر 
 ى.أن يتم تسوية المشكلة من خالل حل سياسو  نجازإتحقيق ى عل

خالصو  أن أتحدث بصراحةى واآلن دعن ن موقفنا نحن إ ..بصورة مفتوحةو  ا 
بالكامل باستخدام  اسرائيلأنه ال يمكن إزالة و  ،أصبحت حقيقة اسرائيلأيضا هو أن 

ونحن نعتقد أنه لن يكون من المفيد ، اون بيننا لسنوات عديدةالقوة. لقد كان هناك تع
لقد ذكرت من قبل  ى.هذا ما نطلق عليه االتجاه الواقعو  للدول العربية إنكار هذه الحقيقة.

المسئولية ليس فقط عن العدوان  اسرائيلتحميل ى كنت حريصا على كل مباحثاتى أنه ف
تناول ى كما كنت حريصا عل ى.الماض ىجرت فى ولكن عن كل التطورات التى، لحالا

ى يجب أن تدفع لهم. كما ذكرت كل هذا فى وحول التعويضات الت، ة الالجئينقضي
 أجريته مع السيد جراهام مراسل الواشنطن بوست. ى الحديث األخير الذ

لكن سوف يكون و  ،ىننا نعرف الكثير عن الوضع الحالإ :واآلن أريد أن أقول
 ،هناى لو أمكنكم تقديم بعض المعلومات لنا عن الوضع الحالموضع تقدير كبير جدا 

ألنه فيما  ؛لنا مهم جدا بالنسبة ئهذا شو  الوضع.ى رأيكم ووجهة نظركم فى أنا أعنو 
خطة و  من المهم أن يكون هناك برنامج ،نشاطهاو  دم االنحيازعيخص تحركات حركة 

درجة عالية من ى لأن نكون ع ولقد قررنا بإصرار أنه البد ى.حول تحركنا المستقبلعمل 
كما ذكرت وقلت و  وسعنا من جهود.ى ما فى وأن نبذل أقص ،هذا المجالى النشاط ف

ى لكى هنا مع زمالئى نولكن، أكتب خطةى هنا لكالى  آت لمى فإنن :للرئيس ناصر
نشرح وجهات نظرنا فيما ى أيضا لك، و األرضى معلومات عن الوضع على نحصل عل

نعتبر كفاح ال ننا إهنا لتقديم اقتراحات. الى  كما أننا لم نأت ،لقائمةيتعلق بالمشاكل ا
من كفاح بلدان  اولكننا نعتبره جزء، الشعوب العربية أمرا خاصا بهم فقطو  الدول العربية

 مخططاتتتعرض لتهديد الى خصوصا البلدان الصغيرة التو  ،ككلعدم االنحياز 
دول يوغوسالفيا و ن إذات نفس السياق فى نه وفإ :أقول أيضاى ودعناإلمبريالية. 
 تتعرض لتهديد.ى أوروبية أخر 
منذ جلسة الجمعية و  لسنواتى لقد كان من رأي ،فيما يتعلق بحركة عدم االنحياز 

أكبر ى أنه يجب توسيع نطاق هذه الحركة عل ،1963عام ى العامة لألمم المتحدة ف
هدد البلدان المقام األول يى وف وخصوصا ،ألن خطر الحرب يهدد العالم كله ؛نطاق

أعتقد أن و  رأسها الضغوط االقتصادية.ى تواجه ضغوط عديدة على النامية الصغيرة الت
 ألن هذه البلدان تواجه مخاطر عديدة ؛االنحياز ال تمر بأفضل أيامها حالياعدم حركة 
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ى نا فما يحدث ه، و فيتنام ى فذلك ى ولدينا أمثلة عل ؛عليها أن تواجهها من موضع قوةو 
ا من ن فرنسا قوية جدإ ؛وهناك دول ممكن أن تساند الحركة مثل فرنسا .الشرق األوسط

 اتخذتها من موقع قوة. ى ناحية المواقف الحيادية الت
طرحها الرئيس ى ال أتفق مع األفكار التى أود أن أضيف أنن :النهايةى وف

ى د من مواصلة الكفاح فنه البإ :خصوصا عندما قال، و بلجرادى بومدين أثناء إقامته ف
ى ماذا لو اندلعت الحرب ف ..أنا أتساءلو  نه يجب أن تكون هناك حرب جديدة.ا  ، و الحال

 ؟ماذا سيكون موقف بومدين فعال ،ىأخر  اكنأمى أو الجزائر أو ف يوغوسالفيادول مثل 
  !الحرب؟كيف سيتمكن من شن مثل تلك و 

تقوية الدفاع و  ،دعم الجيش قمتم بها هنا من أجلى الجهود التو  ن التحركاتإ
أعتقد أنه البد أن يمر عام و  هذا هو رأينا جميعا.و  ،عن البلد تعتبر تحركات جيدة جدا

سيكون  ،تلك الحالةى تكافؤ. وفو  جراء مفاوضات من موقع قوةإاألقل حتى يمكن ى عل
حل الى  هكذا فإن المطلوب اآلن هو التوصلو  ،ىحل سلمالى  من السهل جدا التوصل

، حل مفيد للدول العربيةالى  ولكن بدون استسالم الدول العربية. البد من التوصلى سلم
ذا أمكن إعادة تقييم كافة عناصر المشكلة منذ عام و  نه إف ،بصورة صحيحة 1948ا 

ن إتقبله البالد العربية. ى وسلمى ننا وجدنا حل واقعإسيكون من الممكن أن نقول 
  ى.واقعى ل جوهر البحث عن حتواصل المطلوب فعال هو 

، إفريقياى الوضع ف، العالمى أنا أعرف أن لدينا آراء عديدة حول الوضع العام ف
. أفضل أن أستمع لوجهات نظرك، و هذا اآلنى ولكنى ال أريد أن أخوض ف ،سياآى وف

 وشكرا لك.ى لقد انتهيت من كلمت
 

وبين الواليات المتحدة ألن هذا أمر  بدأ أوال باستعراض العالقات بينناأشكرا لك. أود أن   عبد الناصر:
ن سياسة إ ،ثنين فقطامرتبط بالعدوان. لقد كان واضحا لنا قبل شن العدوان بيومين 

تصفية ى أنا أعن، و الواليات المتحدة أصبحت تستهدف النظام الحاكم هنا بصورة أساسية
  الجمهورية العربية المتحدة.ى النظام الحاكم ف

 ؟هل تريدون ترجمة
 

 هو يفهم. المترجم:      
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بعد أن و  ،هذا االستهداف بدأ بصورة أساسية من خالل محاولة فرض شروط علينا  عبد الناصر:
تعودنا أن نحصل عليها من الواليات المتحدة. ى معونات القمح التى بحنا نعتمد علأص

اع بلدنا ضرورة امتن :ثالث نقاط: أوالى وكانت هذه الشروط الرئيسية تتمثل منذ البداية ف
 ثانيا:. أن يكون للواليات المتحدة حق التفتيشى و المجال النوو ى بحوث فى ر أعن تطوي

هذا ى للواليات المتحدة حق التفتيش فى أن نعطو  ،نوع من الصواريخى ال نطور أأ
أن نتوافق مع الواليات المتحدة فيما و  ،أن نتوقف عن تسليح جيشنا :المجال أيضا. وثالثا

 . واسرائيل سلح بين بلدناالتى يخص التوازن ف
 .كيندىمع نهاية عهد  ولكنها بدأت، عهد جونسونى هذه الشروط لم تصدر ف
الواليات المتحدة حق ى لماذا نعط ..ىجابتنا هإوكانت  ،وقد أعلنا رفضنا لهذه الشروط

ولكن  ،ىننا مستعدون فيما يخص موضوع التطوير النوو إ :لقد قلنا لهم ؟بلدناى التفتيش ف
ى نا مستعدون أن يتم ذلك من خالل أولكن ،عطاء الواليات المتحدة حق التفتيشبدون إ

كيف نعطيكم معونة بينما أنتم  :وهم قالوا، ثم ذكرنا موضوع المعونة ى.اتفاق دول
ن هذا يعرضنا لالنتقاد داخل ا  ، و تستخدمون هذه المعونة لتطوير مثل هذه األشياء

 الواليات المتحدة. 
كان مبعوثا ى وقد قام بإرسال نفس الرجل الذ ،ء جونسونجاو  كيندىى ثم توف

أعطيناه ردنا فيما يخص و  ثم رفضنا ،حول نفس الموضوعى يتحدث معى لك كيندىل
نحن جاهزون للتوصل التفاق داخل  :موضوع تطوير البحوث النووية. لقد قلنا له

نه سيكون من إ :المنظمات المعنية بهذه األمور داخل األمم المتحدة. ولكنهم قالوا
سوف تعطيهم أيضا حق التفتيش. ولكننا  اسرائيلن ا  ، و صالحنا أن نعطيهم حق التفتيش

ن هذا يمس سيادتنا إ :ال يمكن أن نعطيكم حق التفتيش. لقد قلنا لهم :عدنا وقلنا لهم
المصاعب لنا فيما يخص موضوع معونات و  وا يخلقون المشاكلءثم بدداخل أراضينا. 

هو كان مساعد وزير  ،عامينى وكان ذلك منذ حوال ،لبوت هناالقمح. ثم جاء تا
وقد عبر عن وجهة  .ىحول هذه النقاط مرة أخر ى قد تباحث معو  ،الخارجية األمريكية

 اسرائيليد و أنهم قرروا تز ، و الشرق األوسطى نظر الواليات المتحدة بالنسبة للوضع ف
هذه المنطقة بأن ى توازن القوة ف ولكنهم لن يسمحوا باختالل، بالسالح لفترة وجيزة جدا

أو قمنا نا لو قمنا بمهاجمتهم بأن ،. وقاموا بتوجيه تحذير لنااسرائيلغير صالح ى يكون ف
  بالمزيد من السالح.  اسرائيلفإنهم سوف يقومون بإمداد ، باستخدام دعاية ضدهم

وبحيث ال نسمح  ،زود جيشنا بالسالحنأن ى نحن من جانبنا كنا حريصين عل
موقع ى بأنها أصبحت ف اسرائيلألنه لو شعرت  ؛مناى موقع أقو ى بأن تكون ف سرائيلال
ى أتذكر أننو  للبالد العربية.و  مهاجمتنا وخلق المشاكل لناى منا فإنها لن تتردد فى أقو 
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بالسالح رغم أن ألمانيا  اسرائيللماذا قررتم تزويد  :ذلك الوقتى ف [تالبوت]قلت له 
بذلك قد حصلت  اسرائيلأن و  ؟أوامر منكمى بناء عل سرائيلسالح الالغربية قررت تقديم 

 !كهبة السالح من ألمانيا الغربيةو  الطائراتو  أعداد متساوية من الدباباتى بالفعل عل
لكننا اكتشفناه. وكان و  خبر عنهى لم يتم نشر أى إطار اتفاق سر ى ف أن ذلك قد تمو 

سرائيل، أسلحة بعد ذلك الى ربية لن تقدم ألكشف فإن ألمانيا الغأنه نتيجة لهذا ا :رده
  !سرائيلتقديم السالح بصورة مباشرة الى أن السياسة الجديدة للواليات المتحدة هو 

وخصوصا  ،العالقات بيننا وبين الواليات المتحدةى ثم بعد ذلك حدثت تطورات ف
بع نشاط ممثل كنا نتا ،نفس هذا الوقتى بعد أن قرروا التوقف عن تقديم معوناتهم لنا. ف

أثناء ى. و نفس الوقت نعقد لقاءات مع السفير األمريكى وكنا ف، القاهرةى ف CIAــ ال
أجروها مع ى تمكنا من معرفة المباحثات الت ،رةالقاهى ف CIAالــ متابعتنا لنشاط مندوب 
مع هؤالء  CIAالــ أجرتها ى عرفنا ووضح لنا من اللقاءات الت عدد من المصريين. لقد

 الجمهورية العربية المتحدة.ى لتحقيقه ف CIAالــ ى تسعى ذما هو الهدف ال ،الناس
ى أن هدفهم هو تصفية النظام القائم هنا ف ،القاهرةى ف CIAالــ لقد ذكر مندوب  

إقامة  وا أيضاوكانوا قد حاولتحقيق ذلك. ى ولكنهم لم ينجحوا ف ،التخلص منهو  القاهرة
أنه و  ،ىاتصاالت أخر ى قد أجر  CIAالــ مندوب  نا أناكتشفثم  ،مصرى تنظيم لهم هنا ف

السفارات العربية  عدد منى تعمل فى التكان يحاول أيضا أن يجند بعض الشخصيات 
ألن هذه  ؛هذا األمر لمعلومات حو ى تمكنا من الحصول عل قدو  .بلدناى القائمة ف

االتصاالت حتى واصلوا هذه  :ونحن قلنا لهم .الشخصيات أخبرتنا بكل هذه االتصاالت
 . CIAالــ كما يعبر عنها مندوب و  ،النوايا النهائية لألمريكانى نتعرف عل

معنا مختلفة. لقد  [األمريكية]تستخدمها السفارة ى كانت اللغة التى من ناحية أخر 
أنهم يريدون تعاون أوثق مع و  ،كانت تذكر دائما أنهم يسعون لخلق تفاهم أكثر معنا

 آخره.الى  نوايا عدوانية..ى أنهم ليس لديهم أ، و القاهرةى فالنظام الحاكم هنا 
أحد المصريين أثناء لقاؤه مع ى أن قررنا القبض علالى  ثم تطورت األمور

أثناء المحاكمة كشفنا فقط ما ، و أرسلناه للمحاكمةو  لقد قبضنا عليه .CIAالــ مندوب 
 يعملقبضنا عليه ى هذا الرجل الذ. CIAالــ مع مندوب  أثناء لقاءاتهو  حصل عليه

وخصوصا الشخصيات العربية ، نيولكنهم أجروا مباحثات مع ناس آخر ى، صحف
 ولكننا لم نعلن عن هذا. ، الدبلوماسية
للواليات المتحدة هو التخلص منا ى لقد أصبح واضحا لنا أن الهدف الرئيس إذا  

ى الرجعية أو أل أيضا لتقديم الدعم للعناصرى أن هذا الهدف يسعو  ومن النظام بالكامل.
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 نجاحى نهم لم يتمكنوا من تحقيق أإائما ولكنهم كانوا يقولون د البلد،ى جماعات رجعية ف
 نهم كانوا يواجهون الفشل دائما. ا  و 

حتى يتمكنوا من استخدام العناصر  ؛ثم تحولوا للعربية السعودية بصورة رئيسية
هؤالء ى لمسلمين. لقد تلقباألساس جماعة اإلخوان اى أنا أعنو  ؛هناكو  الرجعية هنا
اغتيال و  شخصياى يقوموا باغتيالى لك ؛التمويل من السعوديةو  الدعمو  الناس المال
كما تعرف تمكنا و  االضطراب. بالطبعو  نشر الفوضىى أن يعملوا عل، و قيادات النظام
 –أسلحة ى نهم حصلوا علإ :وقد أدلوا باعترافات قالوا فيها ،هؤالءى من القبض عل

هذا العمل من خالل ى كنا متأكدين أن الواليات المتحدة متورطة فو  –ثيرة أسلحة ك
تحقيق نجاح هنا. لقد حاولوا بكل الوسائل إما باالعتماد ى أمل فى ثم فقدوا أالسعودية. 

نجاح هنا ى تحقيق أى ف CIAالــ دما فشلت عنو أنفسهم أو من خالل السعودية. ى عل
من العالم ى أماكن أخر ى ولكن ف، ية ليس فقط هنااألموال السعودى لجأت لالعتماد عل

 تغيير. ى تحقيق أى ل السعودية فشلت أيضا فولكن األموا ،ىالعرب
السعودية.  بقيادةمع عدد من الدول العربية  مواجهةى وضعنا فثم جاءت فكرة 

، البالد العربيةى علمن السعودية لفرض الهيمنة ى ولقد جاءت فكرة الحلف اإلسالم
مصر ى خصوصا هنا فو  ..العربية الشعوبى الدين له جاذبية خاصة لدأن  وخصوصا

قد و  ،ىشعبها بأنه شعب متدين. وكما قلت جاءت فكرة الحلف اإلسالم عرف عنيى الت
أن ، و مواجهتناى طبعا السعودية باألساس فو  تونسو  األردن ذلك الوقت استخدامى تم ف

 يتم تعبئة الشعوب العربية خارج مصر ضدنا. 
وقد قامت شركات البترول من جانبها برفع ، وقد أنفقت السعودية أموال طائلة

اليمن. وأنت تعرف ى تمويل المواجهة معنا فمن أجل توفير  ؛السعوديةى اجها فسقف إنت
 - مدعومة أيضا من الواليات المتحدة وبريطانيا - كيف أن السعوديةو  موضوع اليمن

دعم و  تأييدى كانت سياستنا رغم كل أنواع الضغوط هبينما  ،سعت لهزيمة الثورة اليمنية
 كل حركات التحرر. 

بينما هم ، نحن دعمنا الكونغو ؛إفريقياى نحن دعمنا كل حركات التحرر ف
 مواجهتنا. ى كانوا ف [األمريكان]

جنوب ى عدن فى لقد دعمنا حركة التحرر ف ؛نحن دعمنا كل حركات التحرر
الدعم حتى يكون لهم نظام وقدمنا لهم كل أنواع  ،بالسالحالجزيرة العربية. لقد زودناهم 

بدال من حكومة عمالء  ،عدن وبعد االستقاللى حكومة وطنية فى و قومى حكم وطن
كان هناك  المنطقة. من جانبى فى كان ذلك هو الصراع الجار  ..ىلبريطانيا العظم

أثناء و  المتحدة.ومن جانب آخر كان هناك الصراع مع الواليات  ،الصراع مع بريطانيا
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 ؛وخصوصا الطائرات ومعها متطوعين يين كميات كبيرة من السالحسرائيلاالى ذلك تلق
استخدام هذه ى طائرات ولكن ليس من السهل تدريب طيارين على من السهل تلق ألنه

ومات كاملة عن كميات معلى الحصول على الطائرات. طبعا نحن لم نكن قادرين عل
 الشهور األخيرة قبل العدوان. ى وخصوصا فسرائيل، اتلقتها ى األسلحة الت

 االتحادفقد وصلتنا معلومات عن هذا التهديد من  ،ثم جاءت أزمة تهديد سوريا
أخبروه أن هناك حالة تعبئة للقوات و  زيارةى هناك فكان أنور السادات ى. و السوفيت

م أخبروا سوريا ث ،أن هدفها هو غزو سوريا، و الحدود مع سورياى ية تتم علسرائيلاال
ثم أرسلنا وفد لسوريا للتحقق من ذلك.  ،ثم قام السوريون بنقل ذلك لنا، أيضا بذلك

وقد ثبت أنه كانت هناك حشود متمركزة  ،القضاياو  بالطبع أنت تعرف كل هذه النقاط
بأنه إذا  الذلك قررنا أن نرسل جيشنا وقواتنا هناك. ثم أصدرنا إعالن ؛أمام سوريا

 سيناء.الى  ثم أرسلنا قواتنا ،أن يتمللغزو فإننا لن نسمح لهذا الغزو تعرضت سوريا 
 هو أنه كانت هناك قوة دولية تابعة لألمم المتحدة.و  ،معروف 56الموقف هناك منذ و 

 معنا نه يريد مناقشة الموضوعإ :قال فيهاى ثم أرسل السيد جونسون رسالة ل
 ى اسرائيلعل أنه قام أيضا بالضغطكما ذكر ب ،هجومى بشن أ مبادرةطلب منا عدم الو 
أن ى و أننا نتفق معه حول تبادل الرأى هكانت إجابتنا و  عدوان.ى ال تبادر بشن أى لك

الدين يمكنه الذهاب لواشنطن لمناقشة الموضوع معه. وكان ى نائب الرئيس زكريا محي
استدعاء رده أنهم يرحبون بذلك. وبالطبع وقبل ذلك قامت وزارة الخارجية األمريكية ب

يين بأننا سرائيلن لديهم معلومات من االإ :وقالوا له، المساءى ساعة ما فى سفيرنا ف
ن هذا األمر لو حدث فإنه سيخلق ا  و  ،ىاليوم التالى ف ى اسرائيلنخطط لشن هجوم عل

ادر نبطلبوا باسم السيد جونسون أن ال قد و . المنطقةى يخلق وضع خطير فو  مشاكل
يين سرائيلنهم متأكدون أيضا أن االإ :. كما قال جونسونرائيلاسمواجهة ى تحرك فى بأ

 ضدنا. ى عمل عدائى أيضا لن يبادروا بشن أ
ى لى لقد جاء السفير السوفيت ،كوسيجنتلقيت رسالة من السيد ى اليوم التالى وف

رسالة من ى قام بتسليمى، و طلب أن يرانو  الساعة الثالثة بعد منتصف الليلى ف
شكول يطلب منه أن ال إنه أيضا قام بإرسال رسالة للسيد إ :ال فيهاقى التو  ،كوسيجن

أن ال نبادر بشن  ىما أنه طلب منا من الناحية األخر ك ،عمليات عدائيةى يبادر بشن أ
قبل العدوان كانت  نحن لم ننخدع بكل هذا ألنه ،. بالرغم من كل هذاعسكرىعمل ى أ

وليس حتى  ٪100قائما بدرجة  ندالع الحرب أصبحاأن احتمال الى  شيرتقديراتنا ت
لقد تمكنا من تحديد يوم شن  ،بل أكثر من هذا ،٪100. فعال لقد كان االحتمال 99٪
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خر عن يوم االثنين ن العدوان لن يتأإ :مع القيادة العليا قلتى اجتماع لى العدوان. وف
 تم فيه شن العدوان فعال. ى وهو اليوم الذ
نحن نعتبر أنفسنا ، و ارتكبنا من جانبنا بعض األخطاءبالطبع لقد  ..حسنا

درجة زائدة ى القوات المسلحة كانوا على السبب أن رجالنا فو  مسئولين عن هذه الهزيمة.
لقد هجوم. ى يين لن يقوموا بشن أسرائيلأن االوكان لديهم انطباع ب ،من الثقة بالنفس

 بتحطيم وتدمير الطائرات هجوم سيبدأى وجهة نظر عسكرية أن أى كان واضحا من أ
. ذلك كان واضحا لكل فرد. ولكن بالطبع نحن لم يكن لنا المعدات الكاملة .المطاراتو 

كنا قد طلبنا مرارا تلك المعدات من ، و الالزمة لكشف اقتراب الطائرات من أراضينا
ران هو رادارات لمراقبة الطيى السوفيت االتحادكل ما حصلنا عليه من  ى.السوفيت االتحاد
 رادارات خاصة بمراقبة االرتفاع المنخفض. ى بينما لم نحصل عل، المرتفع

لذلك تجنبوا شن الهجوم من خالل و  ،علم بهذاى عل ونيسرائيلبالطبع كان اال
 ،من خالل البحرو  اللجوء للطيران المرتفع. لقد جاءوا من خالل الطيران المنخفض جدا

 جأة ضدنا. كما أننا من البداية جدا اكتشفناتمكنوا بذلك من أن يستخدموا عنصر المفاو 
وعندما ، بلدى يين أو لنا أو ألسرائيللم تكن معروفة لالى بعض األشياء الفنية الجديدة الت

ن هناك بلدين فقط هم الذين يعرفون هذا إ :تييت عنها قال الخبراء السوفييسألنا السوف
وخصوصا ، تعطيل أنظمتنا الدفاعية أمريكا. وهكذا تمكنوا منى و السوفيت االتحاد ..األمر

 . الصواريخ
هذه يتم استخدامها من و  ،كل مكان من البلدى فى لدينا شبكة دفاع جو  تلقد كان
ى الت ىهناك بعض األسئلة األخر لكنهم تمكنوا من تعطيل الرادارات. ، و خالل الرادارات

ى األساسية كانت ه خالفه. ولكن القضيةو  اإلليكترونية تتعلق بجوانب فنية منها اإلعاقة
النتيجة أن األنظمة و  عندناى اإلليكترونى أنهم تمكنوا من تعطيل نظام الدفاع الجو 

 يونيه أعلنا قبولنا لوقف إطالق النار. 8يوم ى وف ..حسنا ،الدفاعية كلها انهارت بالكامل
 سيناء.ى مدمرة فو  ضربة قاسية جداى هو أن جيشنا تلق :ما أريد قوله اآلنو 

بناء قواتنا المسلحة من جديد. لقد اآلن إعادة إطالق النار نحاول  بعد وقفو 
وقد قاموا بإرسال خطاب وقعه ، أن يزودنا ببعض األسلحةى السوفيت االتحادطلبنا من 
نهم إ :وقالوا ،ىمن إعالن استقالتى اليوم التالى وذلك ف ،بريجنيفو  كوسيجنو  بادجورنى

 ولكنهم أعطونا جزء فقط من هذه المعدات طلبناها.ى سوف يزودونا بكل المعدات الت
تمكنا من تسليح جزء من قواتنا المسلحة. وكل هذا و  ،خصوصا بعد وقف إطالق النارو 

 .كان بصورة رئيسية قبل اجتماعات جالسبورو
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من جانبهم قاموا بإرسال و  ،بكل صراحةى نحن كنا قد قمنا بشرح وضعنا العسكر 
ننا لن إ :قلنا لهم نحن ،نفس الوقتى وف .ىبعض الخبراء لمراجعة الوضع العسكر 

 أفضل. ى و قو أوضع ى ما لم تكن قواتنا المسلحة فى حل سياسى نستطيع قبول أ
ى وف ،اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدةو  ثم جاءت اجتماعات جالسبورو

القرار الخاص بعدم ى نوافق على لكى السوفيت االتحادمن  اهذا االجتماع واجهنا ضغوط
البداية كانت هناك موافقة من ى ية. وكما تعرف فسرائيلانسحاب القوات االو  عدوانال

ولكننا لم نتمكن من  ى،السوفيت االتحادمشروع القرار األول المقدم من ى جانبنا كلنا عل
وكان هناك . استمرتو  ثم بدأت المساومات ،أغلبية الثلثين المطلوبةى الحصول عل
وكانت المواقف تجاهنا  ،راسكو  اجتماعات مع جروميكوقد عقد عدة و  ،ىالدكتور فوز 
  صعبة جدا.

ن سياسة إشرح موقفنا بالنسبة لسياسة الواليات المتحدة. أوأنا هنا أريد أن 
، والتخلص من هذه المنطقةى الواليات المتحدة تستهدف التخلص من األنظمة الحاكمة ف

 وجه الخصوص.  ىالجمهورية العربية المتحدة على النظام الحاكم هنا ف
سوف يرحب  مصرى كنت أعتقد فعال أن الشعب ف ،بعد وقف إطالق النار

ى بالتخلص منأنهم سوف يرحبون ، و خصوصا بعد الهزيمةو  ر النظام الحاكميبتغي
كنت و  ،تراجعألن ى ننا  و  ننا سوف نساعد سورياإ :لهم كنت أقولى أنا الذى شخصيا ألنن
ولكن أتضح  .عركة وخالفه من مثل هذه األشياءلمننا جاهزون لإ :ىخطاباتى أقول لهم ف

ى أننى كان هذا هو السبب فو  ؛كبيرةهزيمة ى أن الجيش تلقو  فعال أننا لم نكن جاهزون
 التغيير.ى للشعب الفرصة فى كنت بذلك أعطو  ،بالكامل ىتنحاقررت أن 
أنه مصر و  ،بالطبع أصبت بالدهشة الشديدة من رد فعل شعب بلدناى ولكن 

ولكنه امتد للدول ، مصر فقطى األمر لم يكن مقتصرا علو  لمواصلة الكفاح.ى قأبى عل
. ولكن ال عندناحالة الجبهة الداخلية  تماسكو  ثباتى وهذا يبين لك مد، العربية األخرى

 الكبير للثورة.  نه قد سبب األذىأو  ،ثأن أنكر أن هناك شرخ قد حدى يمكنن
كل المجاالت ى فو  داخلياو  اقتصادياو  سياسيالقد تأثرنا  ؛لقد تأثرنا جدا بالهزيمة

وتوقفوا عند الضفة الشرقية من قناة ، احتلوا كل سيناءو  يونسرائيلتقريبا. لقد تقدم اال
 ذلك اليوم كنت أعتقد أنه كان بإمكانهم أن يواصلوا تقدمهم من السويسى وف .السويس

ن : إاك. ما أريد قولهولكنهم توقفوا هن، مقاومةى حتى القاهرة وبدون أن يواجهوا أ
 ة الواليات المتحدة. شن هذا العدوان بدون موافقى لم تكن تتجرأ عل اسرائيل
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 جرت بين الواليات المتحدةى وقد بدأت تتكشف اآلن أسرار االتصاالت الت
ن صفحات الصحف. وقد ذكرت بعض الصحف األمريكية أنها تمكنت مى عل واسرائيل

وكيف أن ، يينسرائيلاالو  جرت بين األمريكانى تنصوص االتصاالت الى الحصول عل
كيف أن ، و أنهم جاهزون لهاو  يين أخبروا األمريكان أنهم يسعون للحربسرائيلاال

مجلة لها ى وه، لهم إشارة الموافقة. وقد قامت مجلة اليف بنشر كل هذاى جونسون أعط
 مصادرها العليمة. 

ى نها قد استولت علا  و  ،هناأصبحت موجودة  اسرائيلما أريد قوله أن  ..حسنا
  المنطقة.ى االستعمار الجديد ف نها أصبحت ممثلةا  و  يات المتحدة،الوالى رأس السلطة ف

وراءه؟ ى كانت تسعى الواليات المتحدة الهدف الذ هل حققت ..السؤال اآلنو 
ألنه طالما  ؛ولكن جزئيا وليس بالكامل ،نعم لقد حققت هدفها :أقولو  أن أجيبى يمكنن

، تواصلتى و العالم العربى طالما بقيت الحركات التقدمية فو  ،استمرتو  ثورة هنابقت ال
فإن هدف األمريكان لن  ،وطالما ظلت الشعوب العربية تؤمن بأفكار القومية العربية

نحن و  ،الوحدة العربيةو  . إننا نحن السبب وراء انتشار أفكار القومية العربيةيتحقق
 ها. المسئولون عن إيمان الجماهير ب

للواليات المتحدة هو ى ن الهدف النهائحدة اآلن؟ إما هو هدف الواليات المت إذا  
وكذلك  ،المنطقةى تصفية كل العناصر التقدمية فو  ،تصفية الحركات التقدمية بالكامل

مدار حرب ى تحقيق هذا الهدف على لقد فشل العدوان ف تصفية أفكار القومية العربية.
 ..نعم ،جديدةى لقد اكتسبوا أراض ..أيام أو حرب الستة أيام. نعم األربعة أيام أو الخمسة

 مازالت هناك الثورةو  ،القاهرةى ، لكننا مازلنا هنا فهزموا جيوشناو  قد جرحوا كرامتنال
دائرة ى نرفض الوقوع فكما أننا مازلنا  ،معاداة اإلمبرياليةو  الثورة التقدميةو  االشتراكيةو 

  ى.م كل ما جر نفوذ الواليات المتحدة برغ
ثم كيف ستتمكن الواليات المتحدة من تحقيق هدفها؟ إنها تريد تحقيق هدفها من 

كل ى الدبلوماسية. لو استسلمنا أو إذا نحن وافقنا علو  الوسائل السياسيةو  خالل السبل
سوف  ؛وضع الجبهة الداخليةى فإن هذا سوف يؤثر بالكامل عل ،ضد رغبة شعبنا ئش

الرجعيون ضدنا أو كالهما معا. وطبقا لوجهة نظر الواليات  يتحرك اليساريون أو
ى عالوة علو  ،انهيار النظام القائم هناى فإنهم يعتقدون أن هذا سوف يساعد ف ،المتحدة

 ذلك هناك الضغوط االقتصادية. 
واألمريكان يقولون ، هم اآلن يتحلون بالصبر فيما يخص موضوع قناة السويس

ولكن المصريين هم الذين ، من جراء غلق قناة السويس قلقنهم ال يشعرون بال: إاآلن
عائد يبلغ ى سيتأثرون بالسلب من غلق قناة السويس. نحن نحصل من قناة السويس عل
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 عوائد منمليون  70ى حوالى كما أننا كنا نحصل عل !مليون جنيه كل عام 110
 م. كما أننا نحتاجمليون جنيه عائد كل عا 180أننا فقدنا ى السياحة كل عام. هذا يعن

ى ال نحتاج لمساعدات من أمع ذلك ولكننا  ،شراء الطعام وخالفهو  شراء القمحالى 
من خالل الحديث عن الحل و  ،شخص. ولذلك هم يعتقدون أنهم من خالل هذه الوسائل

ققوا نهيار النظام ويكونوا بذلك قد حإى يمكنهم أن يساعدوا ف ،ضد رغبة شعبناى و السلم
 هدفهم.

هناك دول عربية  ،غير متحدةمنقسمة و الدول العربية  ن ناحية األخرىولكن م
اآلن مواقف قوية أو متشددة ى ن من يتبنالغريب أو  هناك دول عربية رجعية.و  تقدمية

مجموعة البالد العربية ى ه ،اسرائيلالصراع مع و  فيما يخص القضية الفلسطينية
ا من ذلك. وهكذا فيما يخص تونس ليست جزءو  !الرجعية وبصورة أساسية السعودية

غير مقبول للشعوب العربية فإن السعودية سوف تعلن  ئإذا نحن قبلنا ش ،الدول العربية
، وبذلك يشعر األمريكان أن هذا هو بداية نهاية حركة القومية العربية. ئرفضها لهذا الش

خالفه. كما و  الحركات التقدمية العربيةى تعنو  ،ىالتحرر العربى ن القومية العربية تعنإ
يقوده ى الذ ،ىفعة من القوة للحلف اإلسالمدى أن نهاية القومية العربية سوف يعط

لضم ى ويسع ،للمنطقةى يجعل من األفكار الدينية المحرك الرئيسى الذو  ،الملك فيصل
 السعوديةو  باكستانو  مثل تركيا يضم دوالى الذى منظمة الحلف الدفاعى هذه المنطقة ف

أننا كدول عربية يجب أن ى ولكن القضية ه ،ضية ال تتعلق بمصر فقطن الق. إاألردنو 
األمم المتحدة. طبعا نحن لم نكن متفقين ى قرار معين فى أن نتوافق علو  نكون متحدين

يجب أن نكون متحدين ى ومرة أخر  ـمع الواليات المتحدة بخصوص مشروع القرار األخير
هذا أمر ليس بالسهل و  ،يات المتحدةكدول عربية حتى نتمكن من إجهاض نوايا الوال

 اإلطالق ولكنه أمر صعب جدا. ى عل
داخل أروقة األمم المتحدة ى السوفيت االتحادمن  انحن واجهنا ضغوط وكما قلت

أساس نقطتين رئيسيتين: االنسحاب المتوقع ى من أجل قبول القائمة عل ؛القاهرةى وهنا ف
فإن  :ىوكما قال الرئيس تيتو ل ..متوقعة. حسناحالة عدم العدوان ال، و يةسرائيلللقوات اال

مدار العشرين عاما ى ألنه عل ؛يةسرائيلانسحاب القوات االى حالة عدم العدوان تعن
من ى ولكن الغزو كان دائما يأتاسرائيل، األخيرة لم يحدث هجوم واحد من جانبنا ضد 

 . 67و 56ى وهذا حدث بصورة أساسية ف، ضدنا اسرائيلجانب 
فإن البعض قد يعتقد أن هذا أمر  ،عندما نتحدث عن حالة عدم العدوان ولكننا

الرغم من أننا خسرنا ى وعل .بصفة أساسية القضية الفلسطينيةى لكن هذا يعنو  ،بسيط
فلسطين ونقبل النقاط الخمسة  لن نتنازل عن حقوق عرب إال أننا ،األخيرة هذه الحرب
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وخصوصا حق  ؛عرب فلسطين بالكاملأو نهمل حقوق ، أعلنها السيد جونسونى الت
 عودة الالجئين ألراضيهم وخالفه. 

كان  ،األمم المتحدةى كانت مقترحة علينا فى ات التأحد مشاريع القرار ى ف
ولكن لم تكن  ،مجلس األمنى ن كل هذه القضايا سيتم مناقشتها فإ :يت يقولونيالسوف

ال ى السوفيت االتحاد أن نشعر هذا. ولذلك نحنى هناك موافقة من الواليات المتحدة عل
كما أنهم يشعرون أيضا أننا نحتاج للوقت ، مواجهة مع الواليات المتحدةى يريد الدخول ف

وكما أرسلوا لنا بعد لقاء ى من أجل إعداد قواتنا المسلحة. وهم كانوا يؤيدون الحل السياس
ى الحل السياسولكن هناك فرق بين  ،ىنحن أيضا نؤيد الحل السياس ..بودابست. حسنا

 االستسالم. و 
اشر مع الواليات المتحدة. ما نتوصل التفاق مبو  نحن يمكننا أن نذهب ..حسنا

م من الواليات يدعونا إذا ألن نأخذ االقتراح من جروميكو بينما هو اقتراح مقدى الذ
  ؟!المتحدة يقدمه لنا السيد جروميكويدعونا ألخذ اقتراح من الواليات ى ما الذ !المتحدة؟

نحن نأسف عن كل ما  ..حسنا :نقول لهمو  بإمكاننا أن نرسل للواليات المتحدة
ننا جاهزون لوضع نحن نريد أن نصل لتوافق معكم. إو  ،خطأى لقد كنا عل من قبلى جر 

 ،أراضيناى نحن مستعدون أن نعطيكم قواعد عل ،الواليات المتحدة دائرة نفوذى بلدنا ف
ن هذا هو فعال الحل الوحيد إذا قررنا أن نستسلم. أل ؛ئنحن مستعدون أن نعطيكم كل ش

كما تريده السياسة و  كما تريده الواليات المتحدة -عندما يقدم لنا مشروع القرار ولكن 
آخر. لقد توافق السيد جروميكو مع  ئفهذا ش ..من السيد جروميكو – األمريكية

 ؛تعارض مع مصالحناعلينا وبما ي يمارس ضغوطى ثم جاء لنا لك، تحدةالواليات الم
 ولهذا السبب نحن رفضنا ذلك. 

ثنين فقط : إما اننا أمام اختيارين إ :قلنا له ،هنابادجورنى الى وعندما جاء السيد 
أننا مستعدون أن نكون مثل ، و نحن آسفون :أن نستسلم للواليات المتحدة ونقول لهم

ى توقف عن دعم أأننا سوف نى ذا يعنوه. بالكامل ئأن نتنازل عن كل شو  تايالند
نتوقف و  بلدنا داخلو  داخل حدودنا حصر أنفسناأننا سوف نو  ،حركات تقدمية أو قومية

ما أن نواصل و  بدال من ذلك نتحالف مع أمريكا.، و سياسة عدم االنحيازى عن تبن ا 
 طريق الكفاح. 

. المدخل األول هو الحل .نفعل ذلك البد أن نطرق مداخل عديدةى ولكن لك
أننا جاهزون وهذا معناه  ؛ىمستعدون للكفاح من خالل الحل السياس نحن :ىالسياس

، للمشكلة القائمةى سواء كان حل سلم، حلى شخص عن أى إلجراء محادثات مع أ
ى ننإعندما أقول نعد أنفسنا فو . للكفاح نفس الوقت يجب علينا أن نعد أنفسناى ولكن ف
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كل مجاالت الكفاح ى دنا اقتصاديا وفوبل، وجيشنا، أن نقوم بإعداد قواتنا المسلحةى أعن
سيكون هو ى نتيجة فإن الكفاح العسكر ى ألى الحل السلمى ألنه إذا لم يؤد ؛األخرى
ى علينا أن نكافح لتحرير بلدنا. وأثناء اجتماعاتنا هنا مع السيد بومدين اتفقنا عل .البديل.

، الحالى كفاح فالبداية بضرورة خوض الى فى ألننا نعرف أن بومدين كان يناد ؛ذلك
 جهة نظره. و  أن يغيرى وافق عل ئولكن عندما شرحنا له كل ش

ألن  ؛مفاوضاتى فإنه ليس من السهل علينا اآلن أن ندخل فى وربما تتفق مع
وبعد ، عربيةى قوة. لقد احتلوا أراض يتحدثان اآلن من مركز واسرائيل ةالواليات المتحد

وهم يعرفون أننا لسنا  ،حجم قوتناو  ن مقدارهم يعرفون اآل أن هزموا الجيوش العربية
 ،يصرون عليهاو  ولذلك هم يتمسكون بشروطهم جاهزون اآلن لخوض غمار الحرب.

ولكن  ،ىحل سلمى المناسب لنا اآلن أن نتحدث عن أ لذلك ليس منو  .(إشعال سيجارة)
 علينا أن نواصل الكفاح. 

؟ ىالحل السلمه عن نتحدث فيى نفس الوقت الذى ولكن كيف نواصل الكفاح ف
ن المطلوب منا إ. الصبرى هذه المرحلة يعنى أعتقد أن الكفاح فى ننإهذا أيضا سؤال. 

أو قبلنا  خمسة للسيد جونسونقبلنا بالنقاط الو  ألننا نشعر أنه لو استسلمنا ؛اآلن أن نقاوم
فإن هذا سوف يضعف ، األمم المتحدةى عرضت مؤخرا فى من مشاريع القرارات التى بأ

العناصر الرجعية اليد ى أنه سيعطى عالوة على، العالم العربى فو  موقفنا بالكامل داخليا
ولذلك يجب علينا أن نواصل الكفاح. كما أنه  ،ىالعالم العربى فى الصوت العالو  العليا

الجانب اآلخر أن ى فإنه يجب عل ،ىأو الحل السياسى عندما نتحدث عن الحل السلم
، المستقبل من التفاوض من موقع قوةى مكن فتنى المسلحة لكبناء قواتنا ى نعمل عل

ى كما أنه يجب علينا أن نعيد تنظيم أنفسنا لك ى.وخصوصا إذا لم نتوصل لحل سلم
رأس ذلك احتمال غلق قناة السويس لفترة طويلة. ى علو  ،نواجه المصاعب االقتصادية

 ،جديداسرائيلى عدوان ى نعد أنفسنا للدفاع عن بلدنا ضد أكما أنه يجب علينا أن 
 تقف وراء هذا العدوان.ى التى ع ستكون الواليات المتحدة هوبالطب

ولكن هذا ى، نحن نؤمن بأننا يجب أن نطرق باب الحل السلم ،لكل هذاو  ولذلك
التوقف عن و  .. االستسالميجب أن يكون شيئا مختلفا تماما عن االستسالمى الحل السلم
طالما ال و  عنهى طالما أن شعب مصر ال يرض ،مل هنااالنهيار الكاى المقاومة يعن

أننا ى النتيجة هو  - الواليات المتحدة تعرف هذا جيداو  - عنه الشعوب العربيةى ترض
 تحقيق هدفهم. ى سنساعدهم عل
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هناك بعض  ..ولكن حسنا ،نحن نتمسك بسياسة عدم االنحيازى الوقت الحالى ف
الدول  هوهذ، متحدةاألمم الى وعكم المقترح فاألمم المتحدة لم تؤيد مشر ى البلدان ف

نفسها ى مجموعة عدم االنحياز. وهناك دول عديدة تسم أنها منى تصنف نفسها عل
، الدول للضغوط دول عدم انحياز ولكنها ليست فعال دول عدم انحياز. لقد خضعت هذه

أن ى أحد. لقد أصررنا على ضغوط من أى ننا رفضنا الخضوع ألأى أما مشكلتنا ه
التعامل مع كل ى يجب أيضا أن نكون عمليين وواقعيين ف ..نكون مستقلين. ولكن حسنا

  .هذه القضايا
ولكن هناك فرق كبير بين  ،وأنا أتفق بالكامل مع كل ما ذكره الرئيس تيتو

أنا  ،نحن نريد أن نكون واقعيين ولكننا ال نريد أن نستسلم. نعم ؛االستسالمو  الواقعية
 نقبل بالفعل النقاط نحن ال (إشعال سيجارة) ؛قف صعب جدا جدامو ى أعرف أننا ف
ال يمكن أبدا أن نتحمل مسئولية تصفية القضية  أعلنها السيد جونسون،ى الخمسة الت
الحل ى ون للموافقة علولكننا مستعد ،عرب فلسطين أو نهمل بالكامل حقوق الفلسطينية

 هذه البيانات هو إذاللنا.هدف كل ن إيحفظ كرامة العرب وليس إذاللهم. ى الذى السلم
عاما الماضية تمسكنا  15 ــاالستسالم؟ طوال الو  لنا بعد اإلذاللى سيتبقى ما الذ
وكانت هذه المعركة األخيرة ، وتمكنا من أن نكسب العديد من المعارك، بطريق الكفاح

ن عندما أتحدث عو  ولكن يجب علينا أن نواصل الكفاح. ،خسرناهاى ة التالمعركى ه
 ،ىهذه النقطة أنا واقعى أننا سوف نقوم بشن الحرب اليوم. وفى ال أعنى فإنن ،الكفاح

ى أنه يجب علينا أن نشعل حرب جديدة ف –كما قال لك بومدين و  –ى أنا ال أعنو 
ولكنى أعتقد أننا  ،اليومالحال و ى فنيتنا أن نخوض الحرب ى أؤكد أنه ليس فو  الحال.

حتى نتمكن  ؛نفس الوقتى أنفسنا فى لكننا يجب أن نقو و  .التفاوضو  مستعدون للحديث
ى فقط فهم أن ال يكون أعداؤنا ، و المستقبل من مركز قوةى التفاوض فو  من الحديث

أنا هنا و  ثم يتمكنوا من فرض شروطهم علينا.، مركز المهزومى ونكون نحن ف قوةالموقع 
ى نواجه وضع اقتصادبالصبر. طبعا نحن قد ى الصبر وضرورة التحلى أعنى مرة أخر 
 ولكن علينا أن نتقبل هذا.  ،معقد جداو  صعب

وهو أنه لو قبلنا اإلذالل ولو قبلنا التنازل عن  :كما أريد أن أقول شيئا آخر
مجال الحرب ى ية الواليات المتحدة فاستراتيجللعالم أجمع أن ى فإن هذا سيعن ؛مبادئنا

كانت هناك أفكار عن الحرب  كيندىية ناجحة. منذ عهد استراتيجى المحدودة ه
وهذا الرجل ، كيسنجرى كتاب ألفه رجل يسمى ف :ظهرت هذه الفكرة أوالو  ،المحدودة

هذه الحرب  أشعلواثم  ،وقد أطلقوا معا فكرة الحرب المحدودة .كيندى عمل بعد ذلك مع
عدد من المناطق هنا. هذه الحرب لم تكن حرب مباشرة شنتها ى المحدودة مباشرة ف
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. ئالتسهيالت وكل شو  الحالسو  المال اسرائيلولكنها أعطت ، ت المتحدة عليناالواليا
ية ستراتيجكان جزءا من االى ن ما حدث هنا أثناء شهر يونيو الماضإ :أن أقولى ويمكنن

أوقفوا كل و  ،كل التهديداتو  الحرب المحدودة. لقد جربوا كل الوسائلى األمريكية ف
لجئوا الستخدام اإلخوان المسلمين وقد حاولوا  ثم ،المعونات من أجل القضاء علينا

لقد فشلت كل مشاريعهم هنا. ثم  ..هنا CIAالــ وقد فشلت  ،عن طريقهمى اغتيال
ثم استخدموا الحلف  ،ثم استخدموا الملك فيصل ضدنا ،ىاستخدموا بورقيبة ضد

 كما ،أن يحصرونا داخل بالدناو  محاولة احتوائناى وكانت سياستهم ه ى.اإلسالم
 ،ولكنهم فشلوا. ثم جاء الملجأ األخير لهم القومية العربيةى للقضاء عل ئاستخدموا كل ش

لذلك إذا قررنا و  بالنيابة عنهم. اسرائيلقامت بها ى لتهو شن هذه الحرب المحدودة او 
الشرق ى فى أن الحرب المحدودة يمكن أن تندلع مرة أخر ى فإن هذا سيعن ؛االستسالم
 من العالم. ى مناطق أخر ى وف، المستقبلى األوسط ف

هذا و ؛ ال يعدون أنفسهم جيدا لمواجهة الحرب المحدودة ،يتيمن جانبهم السوف
ية ستراتيجاالو  ية السوفيتيةستراتيجالعالم. هناك فرق بين االى واضح لكل واحد ف ئش

هناك حلين: إما أن نستسلم  ..حسنا :هنا قلت له بادجورنىاألمريكية. عندما كان السيد 
فاح. ولكننا بمفردنا فقط لن نتمكن من مواصلة الك ،أو نواصل الكفاح، لواليات المتحدةل

الحركات و  وكذلك البالد، فكرة الكفاحى تتبنى الت نحن نحتاج دعم البالد األخرى
مواجهة الواليات المتحدة ى ننا فعال ال يمكننا أن نواصل الكفاح بمفردنا فإالتقدمية. 

تقف مع  –ماعدا فرنسا  –با الغربية كلها و ن أور إالجديد.  مواجهة االستعمارى ،وف
 ؟!مواجهة كل هذه البالدى كيف يمكننا نحن أن نقف بمفردنا ف الواليات المتحدة. إذا  
عديدة سوف تستسلم. إذا استسلمنا ى إذا استسلمنا فإن بلدان أخر  ،ىولكن من ناحية أخر 

جزائر. ولن تتوقف الواليات المتحدة الى الدور على ثم سيأت ،فإن سوريا سوف تستسلم
سوف يتمكنوا  .العالم.ى أن يمتد نفوذها لكل مكان فى ألنها سوف تصر عل ؛عند ذلك

 . إفريقياى من تحقيق ذلك ف
نحن من جانبنا و  ولكن األمريكان لم يتمكنوا حتى اآلن من تحقيق هدفهم هنا.

آلن. فما هو تحت االحتالل اولكن هناك جزء من بلدنا  ،للمشكلةى جاهزون للحل السلم
نفس الوقت نحن لسنا ى وف ؟يمكن أن نتحدث عنه اآلنى الذى ذلك الحل السلم
ولسنا مستعدون أن ، عاما 15مدار ى رفعناها على عن مبادئنا الت مستعدون للتنازل

  ؟كفاحكيف سنواصل ال إذا   ،ألننا ال نتحدث من مركز قوة ؛نعرض أنفسنا لإلذالل
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نعم يجب أن نكون  .هذه المرحلة.ى بالصبر ف علينا أن نتحلىيجب  :كما قلت
التفاوض من و  يجب أيضا أن نعيد بناء قواتنا المسلحة حتى نستطيع الحديث ،صبورين
صرار علو  اآلن وبعد الهزيمة الكبيرة هم الذين يتحدثون من موقع قوة موقع قوة. فرض ى ا 
 هم يريدون منا االستسالم.  ؛شروطهم

أننا ى نه موقف معقد جدا. نحن واقعيون وبمعنا باختصار، إهذا هو موقفن
 أعلنها السيد جونسون. ى ولكن ليس طبقا للنقاط الخمس التى، حل سلمى جاهزون أل

 االتحادلقد طلبنا من  ؛أريد أن أضيف شيئا لما ذكرته حتى اآلنى ننإالحقيقة 
ذلك قبل ى ووافقوا عل .ىموضوع الدفاع الجو ى من البداية جدا أن يساعدنا فى السوفيت

ى ال يعنى ن الدفاع الجو إ. رد منهمى أى كن بعد جالسبورو لم نحصل علول، جالسبورو
البعض منها طائرات ميج  ؛لقد زودونا بالطائرات ... حسنا(إشعال سيجارة)الطائرات 

هذا. لقد كان ذلك وعدا ى ونحن قدمنا لهم الشكر عل ،21والبعض اآلخر ميج ، 17
ألنه بدون الدفاع ، ن القضية اآلن ليست قضية طائراتإ :ولكننا قلنا لهم ،تحققو  منهم
 االتحادولذلك طلبنا المشاركة الكاملة من  ؛لن نتمكن من استخدام هذه الطائراتى الجو 

 بناء دفاعاتنا الجوية. ى فى السوفيت
ع أول يوم من بعد وصوله عقد اجتماع مى وف ،زخاروفثم جاء المارشال 

المشاركة ى وتوصلوا التفاق حول هذا األمر. لقد ذكروا أنهم موافقين عل ،لعلياالقيادة ا
مسئولية ى لقد ذكروا أنهم يريدون تول ولكن لن يكون هذا أمرا عمليا.ى، الدفاع الجو ى ف

ألنه لو كانت المسئولية  ؛ذلكى وقد وافقت القيادة العليا عل ،بالكاملى الدفاع الجو 
ومن األفضل أن يتوالها جانب واحد بالكامل. ثم تحدثوا عن  ،مشتركة فإنها سوف تتعقد
نه سوف يكون هناك اختالط بين إ :قالوا ،ىالسوفيت االتحادطيارين متطوعين من 

. ومن فقط تيولذلك فإنهم يفضلون السوفي ؛العرب وهذا لن يكون أمرا عملياو  يتيالسوف
 مستعدون أن نعطيكم طائرات -ييت السوف – نناإ :وقالوا، ذلكى جانبنا نحن وافقنا عل

سوف أناقش فتقابل مع زخاروف غدا عندما أى ننإ :ثم قلت للقائد العام ين.طيار بدون 
جاءت معلومات حول زيارة سيقوم بها السيد  ،ىاليوم التالى . وفهذا األمر معه

 .بادجورنىأن يصل الى  ىأن يتم تأجيل االجتماع مع زخاروفولذلك فضل  ؛بادجورنى
اجتماع ى اليوم التالى ثم تم ف، الفكرةى بعد الوصول اتفقنا عل بادجورنىأيام  أولى وف

ولم تصلنا منهم  ،ىوضوع مرة أخر الم نهم سوف يدرسونإ :عد ذلكجالسبورو. وقالوا ب
ولكن لم تكن هناك ، هذا األمر إجابة حتى اآلن. ولقد أرسلنا لهم رسائل عديدة حولى أ
  !إجابةى أ
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 ،غرب قناة السويسى فى موضوع الدفاع الجو ى أن تساعدونا فكم دنري :قلنا لهم
ألننا ال نريدهم أن  ؛شرق قناة السويس فإن هذا سوف يكون مسئوليتنا نحنى أما ف

ولكن كل ما نريده منهم هو ، ية المتمركزة هناكسرائيلالقوات االى يقوموا بشن هجوم عل
 ،طيارونو  يون طائراتسرائيلاال ىبعد أن تلقو  وخصوصا، الدفاع عن بلدناى المشاركة ف

أنه عليهم أن يعرفوا أن بلدنا ليست مثل و  .فإنهم سوف يتمكنوا من إلحاق الدمار ببالدنا
القوات الجوية ى فسرائيلى وأنه مع التفوق اال، فيتنام وليست مثل الجزائر ولكنها مفتوحة

  [عال سيجارةإش]فإنهم سوف يتمكنوا من إلحاق خسائر شديدة بنا. 
ى االتفاق على ه :عندما كان هنا زخاروفناقشناها مع ى لنقطة الثانية التا

المرحلة الثانية من تسليح الجيش. وقمنا بإرسال ى وعل تسليح جيشنامن ى المرحلة األول
اتفاق ى موسكو لم يتمكنوا من التوصل ألالى  لكن عندما وصولواو  ،هناكالى  بعثة

ثم أدركنا  ،ىرفضوا أشياء أخر و  أشياءى يت عليحول كل االحتياجات. لقد وافق السوف
ى أريد هنا أن أعطو  !ىأنهم يسعون لممارسة ضغوط علينا من أجل قبول حل سياس

 ة المضادة للطائرات ذات الطيران المنخفض.موضوع المدفعيى أنا أعنو  ،ذلكى مثال عل
 

 أى نوع؟  تيتو:        
 

)أزبوفرز(. نحن بالطبع نحتاج لهذه المدفعية المضادة  ملليميتر 14.5ى يسمى النوع الذ  عبد الناصر:
للطيران المنخفض. وقد ثبت ى للطائرات من أجل تمكين دفاعاتنا الجوية من التصد

يت ال يتعاملون يوا لسياسة الطيران المنخفض ألن السوفأيين لجسرائيلأثناء الحرب أن اال
رة من المدفعية المضادة احتياج لكميات كبيى ولذلك كنا ف ؛مع الطيران المنخفض

 ن بولنداا  و ، نهم ال ينتجون هذه النوعية من المدفعيةإ وا:للطائرات. ولكنهم رفضوا وقال
 :نهناك قال البولنديو و  ،بنا لبولنداتنتج مثل هذا النوع من المدفعية. ولذلك ذهى التى ه
دعونا نتصل  :احتياج لكميات كبيرة من الموجود عندنا. وهنا أنا قلتى ن الفيتناميين فإ

 .عندما حدث ذلك.و  ،بالفيتناميين
عتقد أنه وزير الخارجية محمود توجه بالسؤال ألحد المسئولين وي  )عبد الناصر ي

 ؟(رياض: الفيتناميين ردوا قالوا إيه
 

وبصرف النظر عن ، يقدروا يدونا أى حاجةهاآلخر مش ى هم ردوا البولنديين وقالوا ف رياض:       
 ى.تان ئأى ش
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 ،ا ينتجون هذه النوعية من المدفعيةو نهم لم يعودإ :وقالوا ،بعد ذلك تواصلنا مع البولنديين  الناصر: عبد
 !حتى الدبابات! ئأنهم لن يعطونا أى شو 

 
 الدبابات لسه موضوعها ماانتهاش. أل.. صوت: 

 
دونا به وكان كل ما زو  ،لىآ نصفبنادق  –ألف بندقية  150ى كما طلبنا منهم حوال  عبد الناصر:

 )ضحك( !للحرب العالمية الثانية نوع يعود ها منوكل ،ألف بندقية 11هو 
نحن نكشف عن هذه األشياء لك  ؛بالطبع نحن ال نكشف عن هذه األمور لشعبنا

وأنا لم أكن ، نا هناكءللرئيس تيتو أثناء لقاذلك أنا قلت و  نخفيه. ئيوجد لدينا ش ألنه ال
أن أكشف ى ولكن الرئيس تيتو هو الذى أصر عل ،تماعهذا االجى هنا فأن أقوله ى أنو 

 عنه هنا. 
ى معونات من أى نحن لم نتلق أ ؛ناتوهناك مثال آخر يتعلق هذه المرة بالمعو 

ألف  350أن يقدم لنا ى من جانبه كان قد وافق على السوفيت االتحادجهة حتى اآلن. 
كان فيه ى الوقت الذى فى قا لالتفاق التجار وكان علينا أن ندفع طب، طن من القمح

 دوالر للطن. 64هو ى السوق العالمى السعر ف
 

 دوالر. 63  :صوت
 

ى ن السعر العالمإ :دوالر للطن. وقلنا لهم 74هو  ولكنهم قالوا السعر ،ر للطندوال 63 عبد الناصر:
لوها بالكامل أو إما تقب ..هذه صفقةعلى وكان ردهم  ،دوالر للطن 63أو  64هو 

ردهم أثناء المناقشة  وكان ،كما طلبنا منهم بعض البترول )ضحك(. امل!ترفضوها بالك
يتعامل فيها ى التى المرة األولى هذه هو  !الصفقة كلها أو ترفضوهاهو أيضا يا إما تقبلوا 

 عاما من العالقات بيننا.  11طوال و  بمثل هذه الطريقةى السوفيت االتحاد
 :هذه قضية معقدة جدا. وكما قلت ؟نستسلمو  أننا يجب أن نتنازلى هل هذا يعن

لقد  ..حسنا :نقول لهمو  ،لو قررنا أن نستسلم فعلينا أن نذهب للواليات المتحدة بأنفسنا
لكن و  ،نستسلمو  السينمائيةأفالمكم ى فى نحن نرفع أيدينا ومثلما نر و  ،ليكماى قررنا أن نأت

 )ضحك( ؟!ىتحاد السوفيتلماذا نستسلم لال
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 اجتماع آخر.ى ننا أن نواصل الحديث فيمك  تيتو:        
 

ى كما تحب. اليوم سوف نتناول العشاء فو  أن نواصل هذا االجتماع غدا يمكننا إذا    عبد الناصر:
 الساعة التاسعة.ى فى منزل

 
 أفضل أن يكون العشاء الساعة الخامسة. اأن  تيتو:        

 
ولكن  ،ىبالنسبة ل مبكر جداهذا وقت . .تهذا الوقى أنا ال أتناول العشاء ف )ضحك( ناصر:عبد ال

 العشاء.الى  الساعة السابعة ثم نتوجه من هناى يمكننا أن نبدأ ف
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