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حنا جاي  :  بادجورنى زإز لكن كان هناك هناك هوإء ين كنت عايز أحيى إلناس، فتحت إإلدلوقتى وإ 
 .لكن أنا ماحستوش ،بالليل كان إلجو كويس !سخن

 
 إنت شوفت على صبرى قبل كده؟  عبد إلناصر:

 
 ؟إحنا إلتقينا  :   بادجورنى

 
 .. نعم.4691فى سنة  :      صبرى
 
 إلتقينا مع إلوفد إلبرلمانى.. ،هذإ إلعام أيضاوفى  :    بادجورنى

 
حنا باستمرإر إلجو عندنا مش حر كده، إلجو عادى عبد إلناصر:  ولكن هو حر خصوصا إمبارح  ،وإ 

 وإلنهارده! )ضحك(
 

 ، وإلهوإء ساخن.14إلحرإرة  :    بادجورنى
 

 وقامت بتحيتك. ،لكن إلناس وقفت فى هذإ إلحر عبد إلناصر: 
 

. وده .أثناء إلسير لم أحس بالحرإرة ألننى كنت مشغول بالمشاعر إلتى أحملها للشعب  :   بادجورنى
وأنا حاسيت بفارق إلحرإرة لما دخلت حجرة إلنوم  ،لكن على إلعموم حر طبعا !يخفف

 قدإم تكييف إلهوإء! )ضحك(
 

 )ضحك( عبد إلناصر:
 

وأيضا أعطانى  ،وقال لى إللى هو شافه ،تحدثنا مع إلمارشال زخاروف فى هذه إلفترة :   بادجورنى
معلومات عن إللقاء مع سيادتك. لكن طبعا إلوقت لم يكن كافى، ولسه مش كل إلكالم 

 مافيش وقت لكن إلباقى بكره هايكمل. ..إللى عنده قاله
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 ال.. هو يقدر يقول إحنا مش غرب يعنى. عبد إلناصر:
 

هم إلعسكريين عموما دبلوماسيين ضعفاء؛ ألنهم  ،على إلعموم هو مش هيتكسف يعنى :   بادجورنى
ولكن هو بصفته  وكمان مابيحبوش إلدبلوماسيين! )ضحك( ،صرحاء يتكلموإ دوغرى

 الزم يكون عنده دبلوماسية أيضا.  ،رئيس أركان حرب إلجيش
إحنا فكرنا قبل كده فى موسكو، وجدنا إنه من إلمفيد أن نرسل بعثة برئاسة 

وبعتنا إلى سوريا أيضا نائب  ،علشان يتعرف هنا على إالحتياجات؛ إلمارشال زخاروف
نه إ :وكان من رأينا وهم موجودين إآلن فى دمشق. ،وزير إلدفاع على رأس وفد عسكرى

ذإ  ،فى وإقع إألمر بصرف إلنظر عن إلوضع برضه قد يكونوإ مفيدين فى هذإ إلوقت وإ 
 كانوإ فعال عملوإ أى مساعدة فسنكون مبسوطين جدإ.

هو كان فى كوريا فى إألوقات  ..إألعمال هإلمارشال زخاروف عنده خبرة فى هذ  
إلمارشال جه هنا حسب طلب  ،إلصعبة، وبرضه فى إلصين وعنده خبرة فى هذإ

وستكون خطوة إضافية فى  ،وأعتقد أن هذه إلزيارة أيضا ستأتى بفائدة كبيرة .سيادتك
إحنا نخصص أهمية وإهتمام كبير لعالقاتنا وسيادتك عارف  .توطيد إلصدإقة بين إلبلدين

 ،ومع سوريا أيضا ،مع إلجمهورية إلعربية إلمتحدة فى مقدمة إلدول إلتقدمية فى إلشرق
 ومع إلجزإئر.

فهو ضرورى خصوصا فى هذه  ،أما بخصوص لقائى إلشخصى مع سيادتكم  
قرإرإت فعالة نظرإ ألن تبادل إآلرإء الشك سيساعدنا فى إتخاذ  ؛إلظروف بعد إلعدوإن

 إلعادة إلوضع.
إألحدإث إللى حصلت أيام إألزمة إللى عندكم كانت دإئما تثير إهتمام كبير لدى   

وكنا نعتبر أن هذإ  ،إلزعماء إلسوفييت، وألعضاء إللجنة إلمركزية وإلمكتب إلسياسى
 إلعدوإن هو فى نفس إلوقت هجوم ضد مصالحنا إلمشتركة.

جونسون فى إلفترة إألخيرة كان بإلحاح يطلب مقابلة أنا عايز أبلغ سيادتك إن   
سيجن إلى نيويورك كان فى رر سفر إلسيد كو قوحينما ت ،مع إلسيد كوسيجن فى نيويورك

إذإ كان جونسون  ..لكن بشرط وإحد ،نه وهو هناك لو يقدر يتقابل مع جونسونحسابنا إ
إنه مايروحش من  ؛نفكانت إلتعليمات من إللجنة إلمركزية لكوسيج .ييجى نيويورك

 !نيويورك إلى وإشنطن
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وفى أثناء إلدورة إلطارئة للجمعية إلعامة عدة مرإت طلبوإ من إلسيد كوسيجن أن   
وبعد أن علم جونسون أننا مش موإفقين على إنه يروح  ،يوإفق على هذه إلمقابلة

. ولكن فى أى والية أخرى، تكساس مثال ..قدم إقترإحات مختلفة عن إللقاء ،وإشنطن
إنه مش ممكن تكون إلمقابلة إال فى نيويورك أو فى ضوإحى  :وقلنا ،إحنا ثبتنا موقفنا

إلناس خصوصا فى إلعالم إلعربى، مش  ،مدينة نيويورك. ألن لو ماعملناش كده
  !وإلبلدإن إالشترإكية أيضا تقدر ماتفهمش ،هايفهمونا

ن على إلعموم على إلعالم هذه إلخطوة من ناحيتنا لن  تكون مفهومة وخاصة وإ 
كأن دورة إلجمعية  ؛فمن إلممكن إنهم يصوروإ إألمر إحنا عارفين أخالق إألمريكان.

ودلوقتى هناك تكهنات وأخبار عن  ،إلعامة كانت ستار علشان لقاء جونسون وكوسيجن
 أن جونسون سيذهب إلى نيويورك لمقابلة كوسيجن.

مع إنه ماعندناش أمل  ،ة ما مفيدةنحن نعتقد أن هذه إلمقابلة قد تكون بدرج  
وذلك بالنظر إلى أن جونسون قبل إلجمعية  ،كبير أن هذإ إللقاء هيجيب قرإر فعال

لنقول له  ،.. لكن تلك قد تكون فرصة(4)إلعامة عمل خطاب وفى خطابه قال إلنقاط إللى
مش  وإال ،لكن أنا مش متأكد هل هتكون هذه إلمقابلة !تانى عن موقفنا إلثابت يعنى

 !هتكون؟ يمكن ماتكونش
 

كان إلغرض إلحقيقة نتكلم بوضوح  ،هو بالنسبة للطلب إنه ييجى إألخ إلسيد بادجورنى عبد إلناصر:
وأنا كنت مستعد  ،إن إحنا عندنا طبيعة شرقية :وأنا قلت للسفير .فى كل إلموإضيع
ولكن إلناس عندنا ماكانوش  .وكنت مستعد أبعت على صبرى ،إننى أروح موسكو

ن  ،خصوصا مع إلدعاية إلغربية إلموجهة ضد إالتحاد إلسوفيتى ،إلموضوع يفهموإ وإ 
إلناس  ..ممكن يكون فيه وقت صعب ،إحنا طبيعتنا إن إلوإحد لما تيجى له مصيبة

 تيجى له.
لكن لو كنت أنا رحت  ،ويمكن هو شاف إلناس إلنهارده إزإى مقدرة إن هو جه  

ن أنا رإيح أستحثه ..إلمعنى عكسى هيكون ده إلسبب  !إن إالتحاد إلسوفيتى له موقف وإ 
وأعتبر أن لها فائدة كبيرة جدإ فى إلعالقة بين  ،إلحقيقة إننى طلبت إن حد منكم ييجى

 إلعالم إلعربى وإالتحاد إلسوفيتى.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حياة لكل دولة فى إلمنطقة؛ وحل مشكلة إلالجئين؛ وحرية إلمرور إلإلحق إلمعترف به فى ( شروط جونسون إلخمسة، 4)
ح فى إلشرق إألوسط؛ وإحترإم إالستقالل إلسياسى وسالمة فى قناة إلسويس وخليج إلعقبة؛ ووضع حد لسباق إلتسل ئإلبر 

  .إألرإضى بالنسبة للجميع
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حنا نعتقد إن كل إللى حصل هى عملية أمريكية مبيتة من سنتين يعنى    ،وإ 

ع و وبدأ هذإ إلموض ،وهناك تصميم من أمريكا أنها تقضى على نظام إلحكم فى مصر
 ،ثم بتهديدنا تهديد صريح إذإ إحنا إستمرينا فى سياستنا إلتقدمية ،بقطع مساعدإت إلقمح

حنا صممنا على هذه إلسياسة.   وإ 
 ؛فى إلسنتين إللى فاتوإ هم إدوإ إسرإئيل كمية هائلة من إألسلحة وإلمعدإت إلفنية

إللى بيعملوها لغاية دلوقتى أو إمبارح  ،بما فيها إلمعدإت إلفنية إللى بتلخبط إلرإدإر
 !عملوها يعنى

وقدرنا أننا إذإ  ،ثم جت لنا معلومات عن إستعدإدهم على إلهجوم على سوريا  
وهم يبتدوإ بسوريا ويتنوإ بينا! وكان من إلوإجب إن إحنا  ؛إحنا سكتنا فى هذإ إلموضوع

من شيل قوإت إلطوإرئ إلدولية، ثم  ؛ناخد خطوإت، وقادتنا إلعملية من خطوة إلى خطوة
 .69إلعودة إلى ماكنا عليه سنة قفل خليج إلعقبة و 

وقبل كده جالنا جوإب من جونسون يحذرنا فيه من  ،بدأ إلعدوإن علينا 6فى يوم   
ويحافظ  ،نه يقف ضد أى عدوإن فى إلمنطقةإ :وقال جونسون !أى هجوم على إسرإئيل

 !وكان من إلوإضح أن هذه إلخطوة طبعا للتضليل ؛على إلوضع إلحالى فى إلمنطقة
إلصبح بعد  1وجالى إلسفير إلساعة  ،أيضا رسالة من مستر كوسيجن جالنا  

إن أى هجوم على إسرإئيل سيجر أوضاعا  :وقال لى فى هذه إلرسالة ،نصف إلليل
حنا ردينا إن إحنا ماعندناش نية هجوم. !خطيرة جدإ  وإ 

تقريبا ودمر  ،حصلت إلغارإت إلجوية على مطارإتنا.. على كل مطارإتنا 6يوم   
وبهذإ حلت بنا إلكارثة  ،وكانت قوإتنا فى إلصحرإء بدون أى حماية جوية ،إلطيارإتكل 

 !إللى حلت فى سيناء
وأنا باتكلم باختصار ألن طبعا هو عارف ] إلمارشال زخاروف[ كل إلموضوع.   

حنا فى رأينا ألن بعد إلعدوإن أمريكا أخذت  ؛أن هذه إلعملية مدبرة بوإسطة أمريكا :وإ 
 !موإقف فى مجلس إألمن إلغرض منها أنها تمكن السرإئيل أنها تكسب أرض

وأنا كان فى تقديرى للموقف بعد هذه  ،فى إلحقيقة إحنا أصيبنا بضربة كبيرة جدإ  
حنا لينا فيها أيضا أخطاء شنيعة جدإ - إلكارثة إللى حلت بينا يعنى كان ممكن  - وإ 

 ..زى مفاجأة هتلر معاكم !ولكن إلمفاجأة أثرت على إلكل إلحقيقة ،من كدهنقف أحسن 
  !قعدتوإ يومين ماتتكلموش.. ماتقولوش وال بيان ،أنا فاكر لما هتلر هاجمكم
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خصوصا  ؛ناش عارفين رإسنا من رجلينايمابق ،إحنا برضه لما هوجمنا إلحقيقة
تقديرنا لقوة إلطيرإن  نعا كابعد ماعرفنا فى أول ساعة إن إلطيرإن كله رإح! وطب

هو إلجرإيد إالنجليزى كاتبه إنهم عندهم قنابل مغناطيسية  !إالسرإئيلى أقل مما حصل
حنا مانعرفش! إستخدموها ألول مرة هذإ إلكالم  ، وبنقول هانشوف هلوكالم بيتقال وإ 

 !؟حقيقى
ى أسيب أنا قدرت إن إلحل إلوحيد إنن ،إلحقيقة لما وصل إلوضع إلى هذإ إلحال  

توش يبالمفاجأة ومابق –وفى تقديرى  –خذتم نتم إلحقيقة أ  إوبرضه  ،رئاسة إلجمهورية
عملته يوم  وماكانش قدإمى من سبيل إال ما ،أيام 1إلعملية كلها  !عارفين تعملوإ إيه

 إلجمعة.. تفكيرى يوم إلجمعة كان إآلتى:
 إن إالتحاد إلسوفيتى فى وضع مش ممكن يساعدنا.   
نهم ممكن يمسكوإ  !عندنا مفتوحة للطيرإن إالسرإئيلى بيتفسح فيها إلبلد   وإ 

فالحل إلوحيد كان هو إالتفاق  ؛إلمصانع وإلكبارى وإلسكك إلحديدية وبيخربوإ إلبلد كلها
 !مع إألمريكان

وأنا وضعى  ،وهم ما يتفقوش معايا أنا ،أنا ال أستطيع إنى أتفق مع إألمريكان  
منى مش  وهدفهم إنهم يخلصوإ ،وهم بيعتبرونى متطرف ،ىمن إألمريكان معروف يعن

وعلى هذإ فأنا يوم إلجمعة  !ولكن برضه لتأثيرى فى إلعالم إلعربى ؛علشان مصر بس
على أساس إن زكريا محى إلدين معتدل أكتر  ؛أعلنت إلتنحى وتعيين زكريا محى إلدين

 هو هادى بطبيعته! )ضحك( ..منى شوية
 

 جزء من إلنظام.أنا    :  محى إلدين
 

لكن طبعا هو وطنى.. رإجل وطنى كبير بس هو غيرى، هو من إلنظام لكن أنا أوال  عبد إلناصر:
وهو زكريا جالى هنا وقال  ،يعنى وإألمور نسبية يعنى، ولكن حصل إندفاع شعبى كبير

 نفسه بالنار إذإ صممت على هذإ إلكالم! )ضحك(لى: إن هو هيضرب 
دإنى إلميعاد    إن هو  ؛تانى يوم إذإ صممت على هذإ إلكالم 44إلساعة وإ 

  !يضرب نفسه بالنار
كان فيه ماليين فى  :إلسفير بيقول !وحصل إلحقيقة هزة شعبية عنيفة يعنى  

ونصفى آثار  ،مليون أو أكثر. وعلى هذإ إألساس أصدرت بيان بالعودة 3إلشارع كان 
 إلعدوإن إالسرإئيلى.
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هو أمريكا وإنجلترإ  هوإش إسرإئيل، إلموضوعع ماو إلموضإحنا بحثنا إلموضوع،   
حنا تمردنا  ،لم نلزم عملنا فى دإخل حدود بلدنا ..إحنا لم نلزم حدودنا !وإلغرب كله وإ 
ثم بعد هذإ ساعدنا  ،بدأنا بالجزإئر ؛وساعدنا كل إللى عايزين يتحرروإ ،على أمريكا

ضا حركات إلتحرير فى إلخليج، ونساعد أي ،إليمن، ثم مساعدة إلجنوب إلعربى وعدن
 ساعدنا إلكونغو.  ..وفى وقت إلكونغو

 ،إن أمريكا تقود إلثورة إلمضادة فى إلعالم :وبنقول ،وبعدين وإقفين ضد أمريكا  
ووإقفين ضد إلرجعية فى إلعالم إلعربى ومهددين مصالح أمريكا وإلغرب. وهدفهم كان 

لم يضربوإ إلسكك إلحديد، لم يضربوإ  !هو تدمير إلجيش، وإلقضاء على إلنظام ..وإضح
 ؛ده تفكير أمريكا ،ده مش تفكير إسرإئيل ..وال إلقناطر وال إلمرإفق ،محطات إلكهرباء
 !إلنظام إلجديد إللى هييجى قدإمه مشاكل كثيرة ،ألن إذإ ضرب ده

بوإ إلجيش لكن إلنظام باقى، ولكن إليهود ر ولكن إللى حصل دلوقتى إنهم ض  
 !وده وضع طبعا خطير جدإ ،كم من دمشق 61كم من إلقاهرة و 411على بعد 

مقطوعة مع أمريكا  ماإلعمل؟ عالقتنا !إذًإ إحنا أيضا تحت رحمة إألمريكان  
أمريكا وإقفة  ،وحلف إألطلنطى أيضا ضدنا ،وإنجلترإ وألمانيا إلغربية، إلغرب كله ضدنا

 !مع إسرإئيل كلية
سة عدم إالنحياز.. إلحياد إاليجابى، ولكن إحنا وضعنا سؤإل.. إحنا نتبع سيا  

إذًإ إلكالم عن عدم  !؟كيف أكون محايد مع إللى ماسكنى من رقبتى وعايز يقطعنى
 ن إثنين.. يإالنحياز وإلحياد كالم فارغ، إذًإ قدإمنا حل

 ونبقى زى تايالند! ،ونخضع ،إن إحنا نتفق مع إألمريكانإلحل إألول: 
 نتفق مع إالتحاد إلسوفيتى.إلحل إلثانى: إن إحنا   
حنا شعب مناضل.  ،إحنا اليمكن أن نكون مثل تايالند ونخضع لألمريكان   وإ 

، معنى إن إحنا نتفق ولهذإ إحنا أخدنا إلحل إلثانى إن إحنا نتفق مع إالتحاد إلسوفيتى
أل.. بنقف معاكم  ،مش نستفيد منكم بس أو نبتز منكم مساعدإت ،مع إالتحاد إلسوفيتى

 ابتقفوإ معانا فى كل وقت.زى م
ماكانتش سياستنا  ،فى إلحقيقة إحنا لما كنا بنقول: إن سياستنا هى إلحياد  

ومع قضايا  ،وضد إإلمبريالية ،محايدة.. ماكناش محايدين، إحنا كنا ضد إالستعمار
ضد إالستعمار إلبريطانى، ضد  ؛إلتحرر. نساعد على تصفية إالستعمار فى كل مكان

 ونهاجم أمريكا على أنها تقود إلثورة إلمضادة فى إلعالم. ،مريكىإالستعمار إأل
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، ماعدإ حاجة وإحدة؛ إحنا ما قلناش ٪411فى إلحقيقة إحنا كنا وإقفين معاكم   
حنا بقالنا  إن إحنا شيوعيين. إلنهارده إلصورة إتضحت؛ ال نستطيع أن نقف لوحدنا وإ 

وروحنا إليمن.. دإفعنا عن  ،وأوالدنا ماتوإكان فيه عدوإن ثالثى  69سنة بنحارب..  46
 . أوالدنا أيضا ماتوإ ال لشئ إال لقضية إلحرية..ثورة إليمن

بنساعد إلجنوب إلعربى وعدن ونساعد كل إلقضايا؛ ألن إحنا نؤمن إن ده وإجب   
ونقول  ،ياإما نبقى زى تايالند ونسلم ونرفع إيدينا لجونسون. علينا. فهذإ هو إلموضوع.

ونتفق إتفاق كامل مع إالتحاد  ،إحنا تحت أوإمركم! ياإما نتفاهم إتفضلوإ!لهم: 
 إلسوفيتى. إلقيادة عندنا كلها إتخذت إلمبدأ إلثانى.. ورفضت إلتسليم.

الزم أكون أنا مش موجود! )ضحك( وال كل  ،طبعا علشان نبقى زى تايالند  
 ده إلموضوع. .إنقاذه.إخوإنى، الزم أسلم إلبلد لحكم رجعى يعنى إلنقاذ ما يمكن 

 
متهيألى إحنا لسه هنتقابل ونتكلم فى جميع هذه إلمشاكل. ولذلك أنا دلوقتى . وإضح. :   بادجورنى

 أحب أقول عن موقفنا بخطوط عريضة بملخص. 
أقول بصرإحة ، بخصوص زيارتنا وزيارة سيادتك أو إلسيد على صبرى لموسكو

ظهرت عندنا قبل سفر إلمارشال زخاروف لكم بعد  ..عن ضرورة إلزيارة مننا ليكم
 وقد توضح إألمر بعد هذه إلزيارة إلى زيارتى للجمهورية إلعربية إلمتحدة. ،إلعدوإن

إحنا ماكناش نتصور أن زيارة بادجورنى أو برجنيف أو  ،ومع كل هذإ طبعا  
حم لكن إظهار إلتضامن وإلتال ،كوسيجن هيغير فى ظرف دقيقة وإحدة كل إلوضع

ظهار يعنى  ،معاكم رغبتنا فى أن نكون فى كل إألوقات  -زى ماقلت سيادتك  -وإ 
 بالذإت.وتقديم كل إلمساعدإت إلممكنة فى هذإ إلظرف  ،إلصعبة وإلسهلة أصدقاء

أن هذه إلزيارة مفيدة لكم  -نظرإ إلى هذه إالعتبارإت  - من هذه إلنوإحى نعتقد  
لزيارة لها أهميتها بالنسبة أيضا ألصدقائنا وللعالم إلعربى. ولذلك هذه إلروح وإ

ومن أول إلعدوإن  ،ويدوإ أهمية لهذه إلزيارة. وإلحقيقة كلنا فى هذه إأليام ،إلمستعمرين
 كنا نشتغل دإئما فى إلمسائل إلمتعلقة بهذه. ،أنا وبرجنيف وكوسيجن ..إحنا إلثالثة

إلدفاع، إلمكتب إلسياسى طبعا إلمعلومات إللى بتيجى من وزإرة إلخارجية ووزإرة   
 دإئما إلجلسات إلجماعية كنا نفكر إلتخاذ إلقرإرإت.

لألزمة فى إألول.. من أولها ونظرإ إلى محاوالتنا معاكم بهدف تحديد وبالنسبة   
متهيألى إحنا ماإرتكبناش أخطاء  ،بهدف إن مايحصلش عدوإن مفتوح ؛إألزمة بالذإت

 فى هذإ إالتجاه.
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مين إللى كان مذنب أو غير مذنب  عايز أخش فى إلتفاصيلوأنا دلوقتى مش   
ده تحليل ياخد وقت ويمكن فى غير هذإ إلوقت إلوإحد ممكن. إنما إللى  ..قبل إألزمة
إن هذه إألزمة إستغلت بصورة وإسعة من ناحية إلغرب، كمان كان إلناس  :عايز أقوله

لى كان ممكن يساعد أو ومين إل ؟من إلمذنب ومين غير إلمذنب ..لها أسئلة كثيرة
 وهكذإ. ؟ماساعدش

إلشئ إلوحيد إللى عايز أقوله: من إلوإضح أننا وأنتم لدينا أعدإء مشتركين   
كانوإ يركزوإ قوإهم إلى إتجاه وإحد. كل إلمجموعة  ،وكل هؤالء إألعدإء ،كثيرين

ينيين وإلص ،ومن ضمنها إسرإئيل عميلتها ،وعلى رأسهم إلواليات إلمتحدة ؛إالستعمارية
ويروحوإ ويحاولوإ يعكروإ صفو إلعالقة بين إلعرب وإالتحاد  ،برضه دخلوإ فى إلموضوع

وكمان تعكير  ،أن يعكروإ إلجو بين إلدول إلعربية وبعضها إلبعض :أوال !إلسوفيتى
 إلعالقات بين إلبلدإن إلعربية وإلبلدإن إالشترإكية وفى مقدمتهم إالتحاد إلسوفيتى.

حنا  -حدث هذإ    جزء من  - قلنا ذلك للسيد بومدين عندما كان فى موسكووإ 
ألنهم ماكانش عندهم  ؛ويمكن يرجع لسبب - إلناس فى دإخل إلبلدإن إلعربية

إللى حصل إنهم  - إلمعلومات إلكافية عن موقف إالتحاد إلسوفيتى، أو بسبب آخر
 !عربيةإالتحاد إلسوفيتى وإلبلدإن إلإنضموإ إلى هذإ إالتجاه كأن حدث شئ بين 

رأينا أى وإحد من إلثالثة.. زعماء إالتحاد  ،ولذلك حتى فى إلفترة إألولى  
ويوضح  ،لكى يتكلم مع إألصدقاء ؛إلسوفيتى، البد أن يزور إلجمهورية إلعربية إلمتحدة

 إلعمل إلحقيقى لكى نقدر نزيل إلشعور حتى هنا فى إلشعب.
 ،ه إذإ إستمر هذإ إلشعورمن إلصعب فى جو زى د ،طبعا سيادتك موإفق معايا  

ولذلك لما جاء لنا من سيادتك أفكار عن زيارة  ؛أن تستمر إلعالقات فى إلمستقبل
فكانت عندنا نفس إألفكار إللى عبرت عنها  ،سيادتك أو إلسيد على صبرى أو مننا

جى إحنا بسرعة ألن إحنا موإفقين مع سيادتك أن إلزيارة من وقررنا إن ني ،سيادتك
تكون أكثر إفادة بالنسبة للعالم إلخارجى. وهكذإ أنا جيت علشان نتبادل مع عندنا لكم 

يعنى باألصح ننفذ نفس إلمهمة إذإ كان سيادتك  .سيادتكم فى جميع إلموضوعات.
 حصل وزرت إالتحاد إلسوفيتى.

 ،أو أى صديق آخر ،أو إلسيد على صبرى ،ولسه إلباب مفتوح لزيارة سيادتك  
 ولكننا سعدإء جدإ بأن نقابلكم فى مصر. ،ونحن دإئما مستعدين
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وتيتو قال نفس  -تماما فى أن إلموضوع مش إسرإئيل أنا موإفق مع سيادتك   
وأنا أقول بصرإحة: لو ماكانتش ورإء  ،إن إلموضوع مش فى إسرإئيل -إلكالم إمبارح 

ل تقدر يإئماكانتش ممكن إن إسر  ،إسرإئيل قوة وحماية كبيرة زى أمريكا وإنجلترإ وفرنسا
 !تعمل إللى عملته

وكل إلخطة إللى فكروإ  ،إن إسرإئيل هى إلقاعدة إألساسية فى إلشرق إألوسط  
وأدخلوإ نقاط جديدة، لكن  ،سنين، طبعا هم غيروإ وحسنوإ من خططهم 41فيها من 

إلهدف إلرئيسى بتاعهم كان هو نفس إلهدف؛ وهو إلقضاء على إألنظمة إلتقدمية فى 
 !إلمنطقة

يزعجهم كما يزعجهم قادة إألنظمة إلتقدمية إألخرى؛  ؛يحبوش ناصربعا هم ماط  
 ألن كل إألنظمة إلتقدمية تعرقل طريقهم.

 
 إألنظمة إلموجودة إآلن هى مصر وسوريا وإلجزإئر. إحنا وسوريا إنضربنا. عبد إلناصر:

 
نكم هنا فى إلحقيقة وإقفين على رأس  :وسيادتك قلت بصرإحة ،وإلباقى سيكون هدفهم :   بادجورنى وإ 

وسمعة عبد إلناصر كبيرة جدإ خصوصا فى  ،إلحركات إلتحررية فى مختلف إلمناطق
فهم شايفين  ،إلعالم إلعربى وغير إلعالم إلعربى. وطبعا هناك إللى مايحبوش هذه إلسمعة

ل شئ وقبل ك ..فى شخصيتكم وفى نظامكم عرقلة رئيسية لمصالحهم فى هذه إلمنطقة
 وهم حاسين إن إلتربة تضعف تحت أرجلهم. ،إلمصالح إلبترولية

وكان إلعرإق  ،أزمة إلبترولإإلشارة إألولى إللى جت من ناحية سوريا بخصوص   
وهم  ..فى إألول. وهم حسوإ بأن لو إستمرت هذه إلحركة إلتحررية فى إلجنوب إلعربى

وهم يريدون أن يتخلصوإ  ،خايفين وهم ،قلقين من هذه إلحركة. كل هذإ معا يؤثر عليهم
 ،طبعا من نظامكم. طبعا هم مبسوطين من بعض إألنظمة إلموجودة فى هذه إلمنطقة

 وهم يحبون إألنظمة فى مصر وإلجزإئر أن تكون رجعية مثلهم.
وإللى حصل  ،بهدف تفريق إلبالد إلعربية ؛طبعا هم يقوموإ دلوقتى بدور كبير  

ألن إللى  ؛سياسيا بالنسبة لسيادتكمر أن هذإ نجاحا كبيرإ قبل إلعدوإن، إحنا كنا نعتب
 ،وحصل تضامن جديد ،حصل قبل إلعدوإن ذلك قد رفع كل إلبالد إلعربية فى كل إلبالد

 وتالحم من ناحية إلشعوب إلعربية.
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حنا طبعا مانقدرش نوإفق مع بعض إألصدقاء   حتى من بعض إلنظم  - وإ 
إنه مايمكنش إلتعامل حتى مع إألنظمة إلرجعية فى مثل هذه  :إللى يقولوإ -إلتقدمية 

 إلظروف ضد إلعدو إلخارجى.
ملك إألردن، توجه إلى إالتحاد إلسوفيتى وطلب بعض  فمثال إلملك حسين  

إحنا طبعا مارضيناش  .إألسلحة، وقال: إنه عايز يتخلص من إلمساعدة إألمريكية
ده صعب لكن إذإ كان إلرجل عايز يمشى  ..إلى أى مدى هو مستعد إنه يتعاون :نقول
 وده مش برغبته إلشخصية ده مفروض عليه. ،كده

 
وطبعا إلشعب فى إألردن كان له أثر  ،هو دخل إلمعركة ؛هو إلملك حسين فيه رجولة عبد إلناصر:

 كبير فى هذإ.
 

يعنى باالختصار.. إلسؤإل  ؛إلشى إلمهم هو رغبة إلشعب :إحنا فاهمين كده. وبنقول :   بادجورنى
هو: هل فى هذه إلظروف من إلمفيد إنه ييجى معانا حسين أم أل؟ ونساعد إنه يبتعد 

 بالتدريج عن أمريكا؟ طبعا مفيد.
 

 يمكن إنكار هذإ. وال ،هو وقف موقف شجاع عبد إلناصر:
 

ن إلجنود إ ..وإلتقدير ده ،أنا فاكر إلتقدير إللى سيادتك ذكرته فى إلخطاب يوم إلجمعة :   بادجورنى
 تحت قيادته كانوإ يقاتلوإ.

نحن  ،يعنى باالختصار عايز أقول: بالنسبة لما قلتم عن أسباب إألزمة وخالفه  
موإفقين تماما مع سيادتكم. كما نحن موإفقين أيضا مع شعب إلجمهورية إلعربية 

ب فى هذإ إلموقف إلمتحدة، موإفقين مع إلرفيق زكريا محى إلدين بأنه إتخذ موقف صع
ونحن فهمنا هذإ بارتياح وبشكر  ،أقصد مطالبته من سيادتك بأن تبقى رئيسا ..إلصعب
 كبير.

كان هناك إجتماع فى موسكو لزعماء إلبلدإن  ،وفى هذإ إلوقت بالذإت  
وكانوإ يجيبوإ  ،وكنا نبحث فى مسائل إلشرق إألوسط فى قاعة إالجتماعات ،إالشترإكية

وكلنا كنا منتظرين نهاية ختام إلخطاب!  ،سيادتك بالتلغرإف جزء بجزء من خطاب
 )ضحك(
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   )ضحك( عبد إلناصر:
 

إلى أين ماشى إلرئيس جمال عبد إلناصر؟! )ضحك( وفى إلنهاية كنا كلنا طبعا  :    بادجورنى
 .منزعجين جدإ، لكن بعدين كنا مبسوطين إنك أجلت إلمسألة لغاية إلصبح إلتالى

كانوإ  - ووقعوإ على إلبيان ماعدإ رومانيا - وزعماء إلبالد إالشترإكية إللى كانوإ هناك
فى أنك  ؛مبسوطين جدإ بقرإر إلشعب وبالقرإر إللى إتخذه موقف إألمة وبموإفقة سيادتك

 تظل فى منصب إلرئيس.
وبالرغم من سيادتك قلت: إنك ستتنحى علشان إلسيد زكريا محى إلدين يصبح   

نحن ماعندناش أى شك فى أن زكريا محى  ،ا كأخ وصديق لجمال عبد إلناصررئيس
 وأن إلسياسة مش هتتغير لو أنه أصبح رئيسا. ،زميلك من زمان إلدين

لألمريكان  إإلمهم أيضا أن تنحى جمال عبد إلناصر كان يعتبر إنتصار   
لذلك كنا نعتبر أن و  ،وكانوإ سيتصوروإ أنهم وصلوإ للنجاح إللى عايزينه ،ولالستعماريين

 ذلك كان سيعد هزيمة مشتركة بالنسبة لنا كلنا.
كل إلناس.  ..ن كل عربى عنده شعور حزين بسبب هذه إلكارثةإطبعا أنا فاهم   

إحنا نعتبر هذإ  ،ليست فشل ..لكن هذه ليست هزيمة ،نتأثر كما يتأثر أصدقاؤكم معكم
نتوإ طبعا تعرفوإ كويس تاريخ إالتح .غير هزيمة إحنا كنا خالل سنتين  ،اد إلسوفيتىوإ 

خسائر هائلة  !وكام من إلناس قتل وكام من إلمدن إحترقت ،نترإجع لما هجموإ إأللمان
لكن إلروح كانت دإئما موجودة؛ ألننا كنا مقتنعين أن قضيتنا هى قضية  ،كبيرة مادية

  .إلحق وأنه البد أن ينتصر
 ،ألنكم تكافحوإ من أجل إلحق ؛إلصورةوأنا أعتقد أن إلصورة عندكم هى نفس   

له خسائره  كطبعا ذل ونحن متأكدين بمجهودإت مشتركة سننتصر فى هذإ إلمجال.
 ؛حتى دلوقتى بعد مرور وقت قصير جدإ ،لكن أنا أعتبر أن ذلك شئ مؤقت ،إلمعنوية

 ويبدأ إلوضع إلطبيعى يعود للناس. ،فالناس وشعورهم يتغير
وهتبنوإ أنتم  ،يد نستطيع أن نعيد بناء إلقوإت إلمسلحةوأنا أعتقد أننا من جد  

طبعا الزم نكون وإقعيين، إليهود مش هيخلوإ إلمناطق إللى أخدوها بكل  .جيش قوى
لألمم إلمتحدة، وال مجلس إألمن مش  وأنا أقول بصرإحة: أنه ال إلجمعية إلعامة سهولة.

ماكناش نتخيل أننا  ،لجمعية إلعامةوحينما قدمنا إالقترإح ل .هيقدروإ يحلوإ هذه إلمشكلة
فإحنا نعتبر  !هنكسب أغلبية إألصوإت وسندين إسرإئيل ونخليهم يخلوإ إألرإضى فورإ

ألنه حتى إجتماع إلجمعية إلعامة بالذإت  ؛هذإ كانتصار سياسى دإخل إألمم إلمتحدة
 66نه إر وإألم ،صعبة قوى إن وإحد ينجح إنه يجمعهم :كان إألمريكان وإالنجليز يقولوإ
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دولة قد وإفقت فى أول يومين لصالح عقد إلجمعية. هذإ بالذإت له معنى سياسى 
وإلنجاح إألساسى كان هو أنه فى إألمم إلمتحدة ومنبر إألمم إلمتحدة ترتفع  ،ونجاح

. هذإ له معنى .وتطالب بالقضاء على آثار إلعدوإن ،أصوإت إلناس إللى تدين إسرإئيل
 معين يعنى.

ذلك له أهميته.. حاليا هناك جسر جوى ماشى  عناه إلتكتيكىوحتى فى م  
طبعا  .ألسلحة من إالتحاد إلسوفيتى إلى إلقاهرة.. بوإخر تجيب إلدبابات وأسلحة أخرى.

 ده يالحظه إألمريكان وإسرإئيل مش ممكن نخبى عنهم!
 

 إحنا كنا عايزين نخبى مارشال زخاروف! )ضحك( عبد إلناصر:
 

فى هذه إلفترة  -ن ثالثة يوهى ممكن تطول أسبوع -)ضحك( وفى فترة إألمم إلمتحدة  :   بادجورنى
 ،نقدر نقف على رجلينا كمان شوية :مش ممكن يجدد إلعدوإن، وفى نفس إلفترة يقولوإ

ونفكر فى نفس إلوقت إيه إلعمل فى إلمستقبل علشان تحرير  ،ونعيد إلقوإت إلمسلحة
 إلمناطق إلمحتلة.

الب عن ضرورة تحرير إألرإضى إلمحتلة فى خالل أسبوعين فيه طبعا مط  
ذإ تكلمنا بصرإحة طبعا هذإ أمر غير وإقعى. ولذلك أعتقد أنه من إألفضل أال  !ثالثة وإ 

نقدر أو مانقدرش. إلمدد ستجئ بال شك عندما تكون هناك حاجة  نحدد مدد يعنى
 جميع إلمشاكل.وفى نفس إلوقت بنقول: الزم نستفيد من إلوقت ونحل  ،وضرورة

لكن إحنا  ،كان من إلصعب إلوإحد يكون تفكيره سليم ،فى إلفترة أثناء إلعدوإن  
وناخد بعين إالعتبار جميع  ،دلوقتى دإخلين إلى إلمرحلة إلتى تسمح لنا إلتفكير بهدوء

 إلجوإنب وناخد قرإر ثابت.
نى أحب أن أقول لسيادتك   وهذإ رأى جميع إلقادة إلسوفييت.. أنا وبرجنيف  - وإ 

حنا معاكم هانفكر فى جميع إأنه  - وكوسيجن وجميع أعضاء إلمكتب إلسياسى
وإلمجال  ،أقصد فى إلمجال إلعسكرى ،وهنقدم جميع إلمساعدإت إلممكنة ،إلمشاكل

 إلمادى وإالقتصادى.
وفى إأليام إألخيرة قدم إلرفيق  ،هذإ إلرأى باإلجماع لدى جميع إلبلدإن إالشترإكية  

لتنسيق إلمهمة  ؛قدم إقترإح علشان نجتمع على مستويات معينة ،أولبريخت وتيتو
وفى أى وقت هانقدر نقدمها. وقد يكون فى  ،إلرئيسية وهى إلمساعدإت إلتى ستقدم

ولكن هذإ إلشئ فى إلوقت إلحالى ليس أوإنه. طب ماهو  ،إستطاعة بلد ما أن يقدم شئ
 ؟حتى يكون متوإفق مع متطلبات إلزمن ،نقدر نجيبه إللى
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بالرغم من أن هذه  ،وهناك حملة دإخل إالتحاد إلسوفيتى لجمع إلتبرعات  

وده  ..إلمساعدة مش كبيرة ألن إلدولة تقدر تقدم أكبر، لكن له معناه إلسياسى أكبر
 فهذإ معناه إيجابى. ..معناه تعبئة إلشعب وإلجماهير

أقول  –زى ماقلت سيادتك  –وضوع عدم إالنحياز وإلحياد أما بخصوص م  
وده الزم نفكر كمان علشان  ،بصرإحة: إحنا مافكرناش فى هذإ إلموضوع بعمق كافى

. منها.. ماهو إلتأثير إللى هاييجى على إلبلدإن إلغير نشوف كل إلنتائج إلمحتملة
حنا فاهمين لغاية دلوقتى أن ناصر موجود فى قيادة عدم إالنحياز  ؟!منحازة إألخرى وإ 

وإحد  ،كان ناصر وإلمرحوم نهرو وتيتو إلزعماء إألساسيين يعنى ..فى إلعالم إلثالث
 منهم توفى ودلوقتى سيادتك..

 
 إنت مش معتبرنى محايد أبدإ! )ضحك( عبد إلناصر:

 
 ده معناه إن تيتو لوحده! )ضحك( :   بادجورنى

 
 )ضحك( عبد إلناصر:

 
وقلت لتيتو: إن بومدين جه لموسكو وكان بومدين  ،وأنا تحدثت فى هذإ إلموضوع معاه :   بادجورنى

من غير  –وأنا قلت له أيضا  !أثار موضوع عن أن سياسة إلتعايش إلسلمى أفلست
 حقيقية.ن فيه بلدإن أخرى تعتبر أن سياسة عدم إالنحياز غير إ –إشارة إلى سيادتك 

إحنا غير موإفقين مع بومدين بصرإحة، هو مش  ..بخصوص إلتعايش إلسلمى  
أما بالنسبة  !ومش عايز يفهم إيه سياسة إلتعايش إلسلمى ،عايز يخوض فى إلموضوع

 –تيتو  -وأنا سألته إيه وجهة نظرك؟  ،٪411فإحنا فاهمين  ،لعدم إالنحياز وإلحياد
 وسألته هل إنت عارف..

 
 .(4)أنا قلت لبوبوفيتش إلناصر:عبد 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .نائب رئيس جمهورية يوغوسالفيا إلسابق ..كونشا بوبوفيتش( 4)
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وتيتو سألته، وهو قال: إنه مش موإفق،  ،طبعا سيكون إلحديث حول هذإ إلموضوع :   بادجورنى
 وعدم إالنحياز موجود وكويس.

 
 مين إللى سأل تيتو؟ عبد إلناصر:

 
! وقلت له: إزإى هيحصل إلكالم مع أنا.. وسألته تانى، إزإى الزم نفهم عدم إالنحياز :   بادجورنى

وفيه مسائل  ،لكن أنا لسه مش فاهم! ؟إلرئيس جمال عبد إلناصر حول هذإ إلموضوع
لسه مش فاهمها، ومش لوحدى ده أنا وزمالئى مش عارفين! ده إلموضوع إللى عايزين 
 نشتغل فيه شوية. وسألت تيتو فقال لى: إنت دإئما كنت بتقول إن هذه سياسة كويسة.

وحصل إنقالب  ،وسألته عن وضعه هو بالذإت، إيطاليا وعالقتها بيوغوسالفيا  
وأنت منزعج بهذه إألحدإث. وهو تيتو أثار  ،ى إليونانعسكرى وجاءت سلطة رجعية ف

إألمريكان دإخلين دلوقتى وطالعين من  ..هذه إلمسائل أمام إلقادة إلسوفييت. وسألته
وقبرص تعتبر  ..إلبحر إألبيض عندهم قوإعد فى إيطاليا، قوإعد فى تركيا وفى قبرص

 ،ليبيا عندهم قوإعد !منحازةوإلبلد غير  ..وعندهم قوإعد فى إلمغرب !كبلد غير منحازة
 هى غير منحازة! :وبتقول أيضا

 - وباسأل تيتو - هذه إلبالد تقول أنها غير منحازة! لكن إألسطول إلسوفيتى  
ففى بعض إألحيان  !يتقلب يعنى كبرميل فاضى ،يدور فى إلبحر إألبيض إلمتوسط

ولذلك إضطررنا  ومايقدرش يحط رجله على إألرض حتى يمون! ،عدة شهور فى إلبحر
 ونبعت بدإلهم آخرين.  ،نجيب هؤالء إلى إالتحاد إلسوفيتى بعد مرور زمن معين

نتم الزم تساعدونا ،إلموضوع كده ..وباسأل تيتو   لكن إنت مابتديش سماح  ،وإ 
أنا غير منحاز. طب إزإى أنا أقدر  :إنت بتقول !لألسطول إلسوفيتى إنه يخش بلدك

 الزم نعمل أى شئ. إذًإ الزم نفكر و  أساعدك؟!
وفعال يقدر يساعد إلشعوب إللى عايزة  ،إالتحاد إلسوفيتى كبير وعظيم وقوى  

 - كانت بلد مجاورة ىود - 4669مساعدة؛ ألن حصلت ثورة مضادة فى إلمجر سنة 
برضه  ،عندما كانت هناك حوإدث فى ألمانيا إلشرقية ،4691قدرنا نساعدهم. فى سنة 

إلبلدإن إألخرى إلمجاورة إللى نقدر نساعدهم. لكن إلمناطق  برضه فى ،قدرنا نساعدهم
 إلبعيدة صعبة إن إلوإحد يقدم مساعدة سريعة.

لكى نستطيع أن نجد حل لهذه إلمشكلة. وهكذإ  ؛إذًإ الزم نفكر باإلجماع سويا  
مامعناه بالنسبة لكم، وما معناه بالنسبة لنا..  ..إحنا توصلنا إلى سياسة عدم إالنحياز

 إالتحاد إلسوفيتى.
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وأقول بصرإحة: كالم سيادتك عن أن إلجمهورية إلعربية إلمتحدة مافيش قدإمها   
 ،إنها تمشى مع إالتحاد إلسوفيتى ؛وحل وحيد باألصح -زى ماقلت سيادتك –إال حلين 

ده يعجبنا كمان مع إنه صحيح وسليم. و  ،ألن أنا أعتبر إن هذإ كالم أكتر من إلصحيح
 وأعتقد أن إلسوريين أيضا على نفس إلطريقة.

 
 نحن إتكلمنا معاهم. عبد إلناصر:

 
 :ألننا بنقول ؛ونبحث فيها الزم كلنا نقعد وناخد جميع إلجوإنب ،وهذإ إلموقف صحيح :   بادجورنى

لمتحدة وإلبلدإن مثال لو أعلنا رسميا عن إلدفاع وحلف بين إلجمهورية إلعربية إ
والزم نفكر فى إلنتائج إللى قد تكون لهذه  ؟إالشترإكية، إيه شكل إلتعاون إللى الزم يتاخد

 !إلخطوة
 ؛إن جزء من إلعالم إلعربى هيبتعد عنكم لو عملتم هذإ :ح يقولإضإلو إلشئ   

 !هينحازوإ على طول ،فدول مش هيكونوإ غير منحازين ..فبلدإن زى إلسعودية وبورقيبة
 

 هم عندهم قوإعد أمريكية! !منحازينهم بيقولوإ: إنهم غير  عبد إلناصر:
 
حنا  ،ولذلك أنا أعتقد أن عندنا وقت للتفكير فى هذإ إلموضوع ،أقصد هذإ بالذإت : بادجورنى   وإ 

إنهم ينظروإ للنتائج إلممكنة إإليجابية  ،ممكن نفكر ونستشير مع زمالئى مرة ثانية
 يىة.بوإلسل

حنا دلوقتى مستعدين، إأقدر أقول مقدما: على إلعموم  ننا روحا وجسما معاكم. وإ 
ومش  ،كنا بنحسب كام عدد من إلخبرإء إلمستشارين إللى يحتاج إلجيش ليهم دلوقتى

 وأنا مش باقول على إألسلحة وإلمعدإت. ،هانبخل بالناس إلكبار من إالتحاد إلسوفيتى
وإن، إالتجاهات إلجديدة نفكر إلقضاء على إلعد ،أما بخصوص إلمسائل إلكبيرة

 ونقدم لكم كل مساعدة. ،نحن مستعدين أن نمشى معاكم إلى كل شئ ؛سويا
وأنا مكلف من إلمكتب إلسياسى  ،وقبل ما آجى كنا بنبحث فى إلمكتب إلسياسى

أننا مستعدين لتقديم جميع إلمساعدإت. هكذإ أقدر أقول: أن مهمتى  ،أن أعلن لسيادتك
 مش بطالة.
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 !هو إلحقيقة بالنسبة لينا كلنا مافيش إال حل وإحد عبد إلناصر: 
 
 أنا موإفق. :   بادجورنى

 
 هذإ موضوع آخر. ؟كيف نضع هذإ إلحل موضع إلتنفيذ عبد إلناصر:

 
 وأعتقد أننا نقدر نجد طرق وأساليب صحيحة. ،نفكر :   بادجورنى

 
 تعتبروإ موإنى إلجمهورية إلعربية إلمتحدة مفتوحة فى أى وقت. ،بالنسبة لألسطول عبد إلناصر:

بالنسبة لحديثى مع إلمارشال زخاروف، كنت طلبت منه طلبين، وهو وإفق على 
ويحصل كالم  ،وإحد منهم قبل ما يقابلنى. وبعدين قال: إن إلرئيس بادجورنى جاى

حنا بنعتبر إن دول طلبين مهمين جدإ بالنسبة للدفاع عن وضعنا إلحالى.  معاه. وإ 
 .حناش بنقول أبدإ موضوع أسابيع.إإسرإئيل بتقعد فى سيناء ما

 
أن موقف سيادتك صحيح، كل تقديرك  بالعكس أنا أرى ،أنا ال.. ماكنتش أقصد سيادتك :   بادجورنى

 إحنا مشاركينه.
 

إن إليهود يعبروإ إلقنال وييجوإ  –إألمريكان مجانين يعنى  –دلوقتى إحنا خايفين إن  عبد إلناصر: 
 وإلمارشال يعلم هذإ. ،دلوقتى عندنا قوة طيرإن مش كويسة يعنى !إلقاهرة

وموإفق إن إطالة إلمدة فى إألمم إلمتحدة  ،وكل يوم بيمر إحنا وضعنا أحسن  
 إلطلبين.. !ش ِخِلص فى سيناءألن إحنا فعال إلجي ؛تفيدنا

خاص بالدفاع إلجوى، وكان إلمارشال قال: إن فيه إستعدإد لتولى  إلطلب إألول:  
وإلمارشال نفسه  ،فإحنا بنعتبر إن ده موضوع عاجل جدإ ؛إلدفاع إلجوى عن إلجمهورية

 يتولى مسئولية إلدفاع إلجوى عن إلجمهورية. )ضحك(
ولكن مش  ،عدد من إلطيارإت وعدد من إلطيارينإلموضوع إلثانى: إحنا عندنا   

 ،ولهذإ أنا كنت طلبت من إلمارشال طيارإت وطيارين ؛كفاية إذإ حصل عدوإن علينا
ولكن مش  ،للدفاع دإخل إلجمهورية ..إن هذإ إلموضوع نتكلم فيه مع سيادتك :وهو قال

 للعمل فى إلخارج.
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 فى نظام إلدفاع إلجوى؟ :   بادجورنى
 

 نعم. صر:عبد إلنا
 

 ..أعتقد أنه قد يكون غير مرغوب أن نجيب مثال طيارين لوحدهم إذإ إتفقنا مثال :    بادجورنى
ففى  ؛إن إحنا ناخد مسئولية إلدفاع إلجوى ،هانستشير يعنى. ممكن مثال إنه يكون مفيد

 كمجموعة.. الزم نأخذ إإلدإرة كلها .هذه إلحالة إلطيارين لوحدهم مش هيحلوإ إلمشكلة
فرقة بكامل  ؛حسب طلبات إلدفاع إلجوى ،معنى هذإ أن تكون فرقة أو فرقتين  

أجهزتها.. إلقيادة، إلطيارين، إألجهزة إألخرى إللى مع إلفرقة. ألن من وجهة إلنظر 
لكن فى دإخل إلفرقة إلكاملة هى بتكون مسئولة عن  ،إلعسكرية إلطيار منفصل مثال
ذ ،سماء إلجمهورية إلعربية إلمتحدة  إ ظهر أى حد من بره يسقطوه.وإ 

طبعا هذإ إلتشكيل هايكون له إتصال دإئم بالقيادة إلعامة للقوإت إلمسلحة، لكن   
وأنا أعتقد أن هذه إلمسألة جديرة بالتفكير  ،الزم تكون هى فرقة مستقلة فى عملياتها

ن وعندنا طلبات كثير م ،وإلحل. وعلى فكرة هذه إلمسألة بحثناها قبل سفرى إلى هنا
لو ماكانش هناك تنسيق كامل  :ففكرنا وقلنا ،طيارين وللدبابات إللى عايزين يتطوعوإ

 !ستكون هذه إلمجموعات بالجدوى ،مع إلقيادة إلعامة
ولما كان إلمارشال زخاروف هنا، كان إتجاه إلتفكير إذإ كان هذإ إلطلب ناخد   

ودلوقتى  ،موجود عندنا بكامل أجهزته، وممكن نفكر. وهذإ إلموضوع كان إلدفاع إلجوى
وأعتقد أن أثناء  ،وممكن نتشاور ونستشير مع رفاقنا ،يخش إلموضوع مرحلة عملية

 إقامتى هنا نقدر نتوصل إلى حل.
 

 أعتقد أن إلفترة إللى نقدر نشتغل فيها هى فترة إنعقاد إألمم إلمتحدة. عبد إلناصر:
 

 إذإ إتفقنا فسنعمل بسرعة. :   بادجورنى
 

رد إلفعل  - لما إتنشر خبر إن إلمارشال هنا - إن إألمريكان إلنهارده ،أنا فى رأيى عبد إلناصر:
فالحقيقة إلوقت مهم  ،بيقولوإ: إن إحنا هانعمل إتفاقية دفاع مشترك إلنهارده ،غريب

حنا بحثنا هذإ إلموضوع مع إلمارشال حنا  ،جدإ. وإ   كعسكريين فاهمين أيضا هذإ إلكالموإ 
 ارشال ممكن ييجى من بكره ويتولى هذه إلمسئولية من بكره.. فالم.ونحن موإفقين
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 أنا مش مستعد بكره! )ضحك( :   زخاروف
 

 )ضحك( عبد إلناصر:
 

 وكلما أسرعنا بحلها كان أحسن. ،إلمسألة جديرة بحلها :    زخاروف
 

، وأثناء عأنا أقول بصرإحة: قبل إالجتماع مع سيادتك كان عندنا تفكير فى هذإ إلموضو  :   بادجورنى
ده  ..كان إستقر إلرأى على إنه إذإ كنا عايزين نعمل جيش قادر وقوى تبادل إآلرإء

فالطيار  ،عايز وقت. فالخسارة إلمعنوية خصوصا مش هاتزول بسرعة فى يومين ثالثة
إللى أسقط طيارة للعدو مثال أو سوإق إلدبابة إللى ضرب دبابة إلعدو هو معنوياته 

 تختلف.
يمكن هو لسه  ،إللى ماسمحتش إلظروف إنه يخش إلمعركة وأصيبلكن إلطيار   

مقدر لكل إلحاجات. لكن إلجنود كالعادة هم جنود كويسين، هم عايزين يحرروإ وطن، 
ودلوقتى ماهو إلمانع من إن إسرإئيل لكن هو عايز وقت علشات يعيد ثقته فى نفسه. 

ن تشكيل وحدإت إلجيش تكون البد أ ،لحالةإ هذه ففى  جى إلقاهرة؟!يتعدى إلقنال وت
 أحسن.

 
 كل يوم إحنا أحسن. عبد إلناصر:

 
أما هذإ إلموضوع فهو مستقل  ،إحنا مستعدين نترك كبار إلجنرإالت هنا كمستشارين لكم :   بادجورنى

عن أى شئ، مع إالعتبار بأنهم سيكونون دإخل حدود إلجمهورية إلعربية إلمتحدة 
 ومايخرجوش.

 
 فى هذإ إلموضوع بكره.نتكلم  عبد إلناصر:

 
 وبكره سنتحدث فى موضوعات أخرى. ،أنا عايز أستشير مع موسكو :   بادجورنى

وبعدين هو إلجنرإل دلوقتى أصبح نصه عربى، وهو تشمس! )ضحك( وبعدين   
 هو دلوقتى يدينى إستشارإت. 

 إحنا كسبنا إلعشاء. )ضحك( ،وبالنسبة للنهارده  
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