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 محضر مباحثات الرئيس جمال عبد الناصر 
 السفير السوفيتى فى القاهرة  ديمترى بوجداييفمع 

 7691مايو  22القاهرة فى 
 

وهى تحاول إعادة حكمها االستعمارى فى أرض  ،... ومن الواضح أيضا أن الدوائر االستعمارية  بوجداييف:  
العرب، تعتبر اسرائيل فى الظروف الحالية قوة رئيسية ضد الدول العربية المستقلة التى تسير على 

 سياسة مستقلة معادية لالستعمار.
نكم تعلمون  أن االتحاد السوفيتى  ؛كما يعلم قادة البلدن العربية األخرى -ياسيادة الرئيس  -وا 

وسوف يستمر االتحاد السوفيتى فى  ،ته يقفان بثبات الى جانب الدول العربية فى مطلبها العادلوحكوم
 هذا االتجاه فى المستقبل.

ذا تطلب األمر صد األعمال العدوانية من جانب الدول االستعمارية وربيبتها اسرائيل فإننا  ،وا 
 سوف نتخذ الخطوات الالزمة. 

يود قادة االتحاد السوفيتى أن يعرفوا ماهو تقديركم للوضع فى الشرق  ،وفى هذا الصدد
الخطوات اإلضافية التى يجب أن يتخذها االتحاد  -فى رأيكم  -األوسط فى الوقت الحاضر، وماهى 

 السوفيتى فى هذه الظروف.
الى  ونعتمد أن لدى حكومة الجمهورية العربية المتحدة علما أن االتحاد السوفيتى وجه أخيرا

أال تجدون ياسيادة الرئيس من الضرورى أن يتقدم االتحاد السوفيتى  ..اسرائيل تحذيرا خاصا، ونسأل
مع الدول  -بتحذير إضافى قائال مثال: إن اسرائيل إذا بدأت عدوانها ضد سوريا فإن االتحاد السوفيتى 

تقدم للدولة السورية كل تأييد  سوف -الجمهورية العربية المتحدة والعراق والجزائر  ..العربية الصديقة
 فى معركتها العادلة". 

إن قادة االتحاد السوفيتى يهمهم جدا أن يعرفوا رد السيد الرئيس فى الجمهورية العربية 
وحتى نستطيع اتخاذ  ،حتى اليفوت عنهم جانب من جوانب الوضع الحالى ؛المتحدة على كل هذا
ومن الطبيعى أيضا أننا نبحث ونتخذ كل خطواتنا مع  .لها تأثير إيجابىالتى اإلجراءات الفعالة 

فى هذا الوضع الخطير وهى تتعرض للضغط  اشجاع االتى تقف موقف ،الحكومة السورية أيضا
 واإلرهاب.
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حتى إن احنا  ،، وهم كانوا تحت تصور إن احنا مشغولين فى اليمنهو الموقف تطور بسرعة كبيرة جدا عبد الناصر:
نظرا  ؛إحنا كنا فى وضع شديد الصعوبة هنا .ثم معلوماتكم عن الحشد ،ال نتدخل ولكن هذا حقيقة

سقاط  72للتصريحات التى صدرت يوم  مايو من جانب اسرائيل، والتى تنص على احتالل دمشق وا 
 هذا معناه اسرائيل موجودة وحدها فى هذه المنطقة! ؛الحكم القائم فيها
وكان فى منتهى قلة األدب!  ،أنا قريت خطبة إشكول فى الكنيست من نص ساعة النهارده

نهم مستعدين إذا مصر أعادت قواتها هم يعيدوا قواتهم، ولكن نحن نتساءل ،اتكلموا على السالم  ..وا 
منطقة شرم الشيخ، وأعطينا أوامر بمنع السفن ألن احنا دلوقتى احتلينا  ؟ماذا سيكون الوضع غدا

، وأنا فى خطاب لى 69لية من المرور فى خليج العقبة وعودة األمور الى ما كانت عليه سنة االسرائي
 .وأنا كنت فى القوات األمامية وقلت الكالم ده للجيش ،بعد ظهر اليوم أعلنت هذا الكالم

بكره بيبان رد الفعل. الموضوع التانى ماهو رد الفعل هل هيحاربوا واال مش هيحاربوا؟ 
ن أمريكا واخدة باستمرار جانب اسرائيل!األمريكى؟ و   ا 

هناك عدة مالحظات أحب إننى أقولهالك.. أوال: التعبئة الشعبية فى مصر وصلت الى 
إن  ؛الذروة، والشعور ضد األمريكان وصل الى أقصى مدى، والنهارده فى واشنطن بلغوا سفارتنا هناك

إحنا شعبنا  !على أرواح األمريكيينلدرجة إنهم خايفين  ،الشعور بقى ضد األمريكان عالى جدا
 مابيعملش حاجة ضد األجانب.

الموضوع التانى: إن الشعور فى العالم العربى وصل الى الذروة ضد أمريكا وضد الرجعية 
ن العالم العربى فى حالة 61زى ما كان فى سنة  وهذا طبعا يزعج جدا األمريكان  ؛نفجارا، وا 

 .والمستعمرين والرجعيين أيضا
يمكن لالتحاد السوفيتى أن يقوم به اليوم؟ أوال: أول سؤال ُسئلته النهارده من الضباط.. ماذا 

بالنسبة خصوصا لموقف أمريكا  –وهل هنطلب  ؟ماهو موقف االتحاد السوفيتى فى هذا الموضوع
ألن الظروف النهارده  ؛أنا فى رأيى إن أمريكا لن تستطيع أن تتدخل عسكريا -واألسطول السادس

 69أن ما حصل سنة  ،وأعتقد أن من المناسب أن االتحاد السوفيتى يعلن .69عن ظروف  تختلف
ن فى هذا الشعوب العربية لن أو  ،من تواطؤ بين االستعمار واسرائيل لن يسمح له بالحصول مرة أخرى

  .تكون وحدها
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طريق ولكن عن  ،هذا هو التصريح اللى ينتظره العالم العربى اليوم مش عن طريق نوفوسكى
ألن كان فيه كالم عن األسطول السادس  ؛وهذا بيقلب العالم العربى كلية .69بيان حكومى زى بيان 

 وكذا وكذا. أنا فى رأيى إن أمريكا لن تتدخل ألن أصبح مستحيل.
 )ضحك( .ثانيا: ممكن تتكلموا عن سوريا النهارده، ولو إن سوريا طلعت من المعركة دلوقتى

 
 )ضحك( بوجداييف:  
 

ماحدش بيتكلم عن سوريا النهارده، الكالم كله عن المواجهة بين مصر واسرائيل، طبعا الكالم عن  عبد الناصر:
 .إذا طلع الكالم من األحسن أن يكون معممألن الحوادث سبقت الناس كلها،  ؛سوريا هيكون متأخر

ائيل ال تستاهل االتحاد ألن اسر  ؛وبعدين هو فى رأيى اآلتى: إن االتحاد السوفيتى مايحذرش اسرائيل
ولكن إنتو حذروا  .، وفى نفس الوقت بيحط حجة لألمريكان إنهم يساندوا اسرئيلالسوفيتى إنه يحذرها

ده بيفهمه العرب  ..االستعماريين إنهم يتدخلوا مع اسرائيل، مع إعالنكم مساعدة الدول العربية كلها
 كويس.

إن اسرئيل يعنى  ؛لى أنا اتسألتها من الضباطده تصورى للموقف، ألن كل األسئلة النهارده ال
والموضوع اآلخر هو اإلذاعة المسمومة التى تذاع يوميا عن اتفاق أمريكا مع االتحاد  !لكن أمريكا
 السوفيتى..

 
 ده موضوع قديم يعنى. بوجداييف:  
 

أمريكا اتفقت مع االتحاد  :آه.. لكن النهارده فيه، طول اليوم فى اإلذاعات ووكاالت األنباء قايلين عبد الناصر:
نطباع.. االسوفيتى على العمل على إقرار السالم فى المنطقة، بالذات األمريكان بدهم باستمرار يدوا 

يعنى الصبح النهارده كل اإلذاعات  ؛بدهم يوجدوا باستمرار شعور إنهم متفقين فى كالمهم مع الروس
 إن فيه اتفاق مع الروس على السالم. :واألخبار بتقول

بيان بهذا الشكل بيبين الوضع كله، حتى البيان اللى بهذا الشكل ال يمكن أن يكون هناك 
 ألن أمريكا.. هذا هو رأيى عن الموضوع. ؛تضامن مع أمريكا
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حنا  ،، وهنا أصبح واضح فى هذاإن اليهود إذا تحركوا لسوريا هنحارب ،إحنا فى سياستنا وا 
، إذا حصل عدوان على الخليج أو أى منطقة أخرى يبقى طبعا هنحارب، 71السوريين من يوم ا بلغن

 إذا ماحصلش حاجة مش هنعمل حاجة.
إن المطالب اللى  ،نقطة أخيرة.. فى الظروف طبعا اللى احنا فيها بتبلغ الرئيس كوسيجن

 طلبها وزير الحربية بتاعنا حيوية جدا.
 
 الحكومة بتدرس كل الطلبات.جالى خبر إن  بوجداييف:  
 

 مش عايزة دراسة طويلة! )ضحك( عبد الناصر:
 
 سوف نبلغ موسكو فورا عن جميع هذه األمور. بوجداييف:  
 

 شكرا. عبد الناصر:
 
 ما هو موقف العراق؟ بوجداييف:  
 

هم وسوريا لسه  .ناموقف العراق كويس، هم عرضوا يبعتوا لنا قوات مدرعة ومشاه وطيران، إحنا وافق عبد الناصر:
إحنا الموضوع معانا أسهل أوى، يعنى إحنا مانخافش من وجود قوات عراقية فى  ،فيه بينهم حساسيات

ولكن  ،مصر، ولكن الوضع الطبيعى إن هذه القوات تروح سوريا، إحنا مش عايزين الحقيقة هذه القوات
وبعدين بنأكد إن العراق ماشية معانا، ولهذا إحنا رحبنا جدا بالطلب  ،من الناحية المعنوية بتخدم جدا

 وأعلناه النهارده.
 
 والجزائر. بوجداييف:  
 

 الجزائر طبعا أكدت.. أيدت. عبد الناصر:
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 األردن. بوجداييف:  
 

 إنه مستعد عن طريق القيادة العربية الموحدة إنه ينسق معاهم. :هو طبعا الملك حسين بعت قال عبد الناصر:
 
 الزم الدوائر الداخلية عنده عملت حاجة. بوجداييف:  
 

 آه.. طبعا ألن هو عنده حالة ثورة. عبد الناصر:
 
أشكر سيادتك على هذه المقابلة وفورا سأبلغ موسكو، رياسة مجلس السوفييت األعلى بعت الى  بوجداييف:  

 ما طلب منى أن أنقل لسيادتكم نص برقية التهنئة بمناسبة يوم إفريقيا. ؛تكم والحكومة أيضاسياد
 

 شكرا. عبد الناصر:
 
 أنا سعيد جدا بهذا اللقاء. بوجداييف:  
 

 شكرا.. بلغ سالمى. عبد الناصر:
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