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 تعودت هنا على الحرارة!  .قبل ماأطلع من موسكو كنت البس البدلة. :    بادجورنى

وهو يبلغنى بأن  ،صباحا من السيد برجنيف 3أنا وصلتنى رسالة أمس الساعة    
أنه قد  :وكوسيجن نفسه أرسل معلومات يقول ،الذهاب لمقابلة كوسيجن جونسون قرر
 تحصل مقابلة.

ولكن جونسون قرر المجئ من واشنطن الى نيويورك  ،نهائيا والمسألة غير مقررة   
والسيد محمود فوزى  ،علشان يقابل كوسيجن، والسيد كوسيجن تحدث مع األتاسى

الوزراء من البلدان االشتراكية  ،جميع رؤساء البلدانكما تشاور مع  ،واستشار معهم يعنى
فقال: إن كلهم يرون إنه من المفيد أن  ؛ووزراء الخارجية االشتراكيين الموجودين هناك

 تحدث هذه المقابلة.
حنا برضه     إذا كان هو بيجى من واشنطن  –زى ماقلنا لسيادتك إمبارح  -وا 

هتكون  ،قد يكون هناك اجتماع. طبعا واضح أن المهمة الرئيسية لهذه المقابلة ..لنيويورك
 بحث األزمة فى الشرق األوسط.

حنا قلنا موقفنا لسيادتك.  ،قتى موقف جونسون من خطابهإحنا عارفين من دلو     وا 
مقاصد: اإلدانة، سحب القوات، تعويض جميع الخسائر  3وموقفنا المعروف فى األساس 

محمود فوزى أيد هذه النقاط من جانب  تى تسببت فيها اسرائيل. والدكتورللدول العربية ال
 كية أيدت ذلك.وكل البلدان العربية واالشترا ،االتحاد السوفيتى

واللى احنا نحاول  ،وهذه النقاط الثالثة هى البرنامج األقصى اللى احنا عاوزينه   
 ده مفهوم. ،لكن طبعا الدول الغربية ستتقدم بموقف تانى ،نبذل جهدنا لتنفيذه

؛ تقريبا دلوقتى إحنا عارفين الموقف األمريكى، وبراون قدم موقف إيجابى تانى   
تالفات بسيطة. ونعتبر أن موقف ديجول مش بطال.. موقف لكن اخ نفس الموقف

اسرائيل هى المعتدية ولذلك كل مكاسبها  ..كويس. وهو قال بصراحة: إنه يدين اسرائيل
 الزم تسيبها.

واألمريكان سيصروا على  ،على موقفناونلح  ،إحنا طبعا ممكن نقف موقف جامد   
نة فى الموقف. ولكن الهدف لكن فى نفس الوقت ممكن يكون هناك مرو  ،موقفهم

إيه  ..ولذلك السيد كوسيجن بعت يسأل ؛األساسى هو االنسحاب السريع لقوات المعتدى
 ؟الموقف لدى الطرف العربى
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لكن يمكن حصل عندكم  ،نحن النريد أن نعمل أى خطوة بدون االتفاق معكم   
يكم وماهو الشئ الممكن أفنحن نعرف ر  ،تفكير عن إذا ماكان هناك فى رأيكم حل سياسى

 أن نتناوله أثناء البحث. 
 ،فنتوقع أن المشاكل هى نفس المشاكل.. المرور فى مضايق تيران وخليج العقبة   

وأنا شخصيا أعتبر أنه ال توجد مطالب أخرى من  ،وطبعا هيطلبوا المرور فى القنال
شوفا أن يدافعوا عن ناحيتهم. وأن أقول ذلك ألن األمريكان والغرب مش هيقدروا كده مك

 وعايزين نعرف رأيكم فى هذا. ،وده صعب ؛كسب أراضى أو احتالل
 

 ،إحنا كنا ُسئلنا هذا السؤال قبل كده، هو فيه فرق كبير بين خليج العقبة وقناة السويس عبد الناصر:
حنا فى رأينا أن المرور فى العقبة ممكن هو الدكتور فوزى عنده تعليمات يقول هذا ، وا 

كوسيجن. بالنسبة لقنال السويس مستحيل؛ ألن قناة السويس بتعدى فى وسط  للرئيس
وموقف خليج العقبة أيضا من  ،84وهذا الموقف أصال من سنة  ،المدن المصرية يعنى

 .84سنة 
 

أنا عايز أوضح أن حق السيادة للجمهورية العربية المتحدة  ،65لكن تغير الوضع فى  :   بادجورنى
 فيه مناقشة. فيه شك وما هذا ما

 
إنه ممكن  :وأنا حتى رأيى فى الموضوع األول ،هذاولكن الظروف النهارده تضطرنا نقبل  عبد الناصر:

وممكن الموضوع يروح محكمة العدل  ،ن حق السيادة موجودإ ؛يتاخد بطريقة غير مباشرة
على أساس أن الوضع الحالى يستمر بحيث إن إحنا مانقرش مباشرة وعلنا بإن  ،الدولية

أن المرور فى العقبة  ،بى، بمعنى آخرر احنا قبلنا؛ ألن ذلك له تأثير أيضا على العالم الع
 يستمر، الطريقة اللى هيتعمل بها هى اللى عايزة تفكير الحقيقة.

 
حنا مقدري ،طبعا إحنا فاهمين :   بادجورنى ن إنكم مش ممكن هتقعدوا حول مائدة مع االسرائيليين وا 

أو  ،وممكن مثال ياإما بواسطة المحكمة الدولية ،لحل هذه المشكلة.. مستحيل. أنا فاهم
 بواسطة جميع البلدان اللى تتفق بينهم أن الوضع يرجع الى ماكان عليه مثال.
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 ؛المرور فى القناة سؤال ثانى.. إذا قدموا شرط على أساس يكون ضمان لحرية   
بما فى ذلك سفن اسرائيل فى خليج العقبة الزم تكون قوات دولية من األمم المتحدة، فما 

لو قدموا  ..إذا هم قدموا شرط بحجة تأمين ضمان المرور ،هو موقفكم فى هذه المسألة
 يعنى؟

قبل األزمة كانت هذه القوات موجودة على أراضيكم أنتم وفى أراضى اسرائيل    
ذا طلبوا دلوقتى تكون هناك قوات مع الطرفين من هنا وهنا، إيه رأيكم فى  ،اكانتشم وا 

 هذا؟
 

إحنا بعيد عن أرض اسرائيل ولكن بالنسبة لخط  النسبة لخليج العقبة هو فى أرضنا،ب عبد الناصر:
 الهدنة..

 
وسينفذ  ،خالص، السيادة بتاعتكم موجودة ..إذا حصل اتفاق دولى ،بالنسبة للمرور :   بادجورنى

 ماهو موقفكم؟ ،كاتفاقية دولية. أما بخصوص خط الهدنة
 

على أساس إن احنا يكون لنا حق اختيار الدول  ؛على الجانبين.. على طول خط الهدنة عبد الناصر:
 ييجوا منها قوات.اللى 

 
مافيش أى مالحظات  ؟أم ال من جانبكم هل هذا مقبول ..أنا أسأل ،هو من ناحية المبدأ :   بادجورنى

 عند سيادتك؟ هل لم تنعقد عندكم اجتماعات بخصوص أى حل سياسى للمشكلة؟
 

إحنا عندنا الحقيقة رؤوس مواضيع أكثر منها حل كامل.. عندنا خطوط عريضة أكثر  عبد الناصر:
 منها حل كامل للموضوع.

تقديرنا أن أمريكا واسرائيل فى  والحقيقة إحنا يائسين من الحل السياسى؛ ألن فى   
ذا ماعملوش صلح دلوقتى هيعملوه  ،الفرصة الزم يعملوا صلح بين العرب واسرائيل ههذ وا 

نحن نعتقد أن أمريكا لن توافق على انسحاب القوات  ،إمتى؟! وعلى هذا األساس
تفعل االسرائيلية إال بعمل صلح. لهذا إحنا يائسين من الحل السياسى؛ ألن اسرائيل لن 

والنهارده الفرصة موجودة لتصفية القضية الفلسطينية كلها؛ ، أى شئ إال إذا أمرتها أمريكا
دائما هو عمل صلح بين العرب واسرائيل. لهذا إحنا  ..ألن هو ده هدف أمريكا واسرائيل

فى بحثنا فى القيادة ماعندناش أمل فى الحلول السياسية. موقف أمريكا النهارده بيختلف 
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موضوع قوات  –، طبعا فى بحث هذا الموضوع 65أمريكا فى سنة  عن موقف
 الزم نفتكر قطاع غزة. – الطوارئ

 
 تقصد إيه بقطاع غزة؟ :   بادجورنى

 
وهم دلوقتى احتلوها وبيطردوا الناس، كل يوم  ،قطاع غزة موجود تحت اإلدارة المصرية عبد الناصر:

 !بيجى لنا مجموعات
 

أما بخصوص  ،الحديث ماشى كده فباقول: الحل بالنسبة للعقبة ممكن أقصد إذا كان :   بادجورنى
ونقصد كمان بالقدس  ،ده مبدأيا 6سحب القوات الى المواقف اللى كانت عليها قبل يوم 

يونيه. وال أعتقد أن موقفنا فى  8وكل حاجة ترجعها كما كانت عليه يوم  ،وحدود اسرائيل
، هذا يكون قوى، لكن بعد سحب القوات ممكن نتكلم على حل للمشاكل األخرى المادية

 لكن إذا دخلنا اآلن فى جميع المشاكل سيكون ضد المصالح العربية.
 

 ماذا تقصد؟ عبد الناصر:
 

مش من مصلحتنا أن  ىد ..عدم اعتراف، الحلول السياسية للمستقبلأقصد اعتراف أو  :   بادجورنى
 جبهات.. سوريا، مصر، األردن. 3إحنا الزم نحدد المسألة من خالل الــ  ؛ندخل فيها

ده هيكون  ؛لكن أنا شايف إن الموضوع اللى هيحصل عيله صراع كبير هو السويس
 مسألة معقدة أكثر تعقدا من ضمن المسائل العاجلة.

 
اسرائيل تيجى تقف فى بورسعيد؟! القنال ماشية فى  ، مش ممكنالسويس وضعها غريب د الناصر:عب

 موضوع عنيد جدا. -موضوع اسرائيل  - وأنا الموضوع هنا ،وسط بورسعيد
 

سفنهم تمر  ؛على العموم فيه دول اللى إنتم قاطعين عالقاتكم معاهم، مش معترفين بيهم :   بادجورنى
ولكن  ،أنا باعتبر إن موقفكم سليم ،. ده أنا مااعتبروش حاجة غريبة.لةويدفعوا فلوس وعم

 ده تفكيرى.
إذا كانت سفينة اسرائيلية تمر فى قناة  ،ماهى الخسارة السياسية ..عايز أفهم   

 السويس بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة؟
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ده أول موضوع  !البلد كلها هتنقلب علينا ؛أول حاجة.. إحنا مانقدرش نقعد فى البلد عبد الناصر:
 قنال السويس تختلف عن العقبة. ،يعنى

 
كما فهمنا يتلخص الموقف  ،العقبة هى الرجوع الى ماكنا عليه .دول مسألتين مختلفتين. :   بادجورنى

 . اليوجد شئ ثانى؟.فى اآلتى: العقبة، خطوط الهدنة من الجانبين
 

 ال. عبد الناصر:
 

 الكالم عن البلدان اللى هتقدم قوات وتختارها الجمهورية العربية المتحدة. :   بادجورنى
 

 !مش معقول هنختار كندا بعد اللى عملوه ..نعم عبد الناصر: 
 

 ؛وأيضا الجمهورية العربية المتحدة تختار أيضا ،اسرائيل تختار البلدان اللى هى عايزاها :   بادجورنى
 ى مش عايزاها. ده واضح.ألن ماحدش هايقدر يفرض أى بلد ه

أعود الى موضوع الدعاية فى الدول العربية ضد اسرائيل، دائما يقال فى الدول    
القضاء على اسرائيل، أنا وزمالئى نعتقد أن هذا يساعد اسرائيل، وأيضا يدى  :العربية

 حجة لالستعماريين واليهود.
 

 لن نهاجم اسرائيل. :نحن قلنا عبد الناصر:
 

مثل  -، لكن بعض البلدان العربية ٪011أنا أقصد شئ آخر، إحنا مع موقفك  :   بادجورنى
 بيعملوا دوشة، سنقضى على اسرائيل ومعنى ذلك سندبح اليهود! - السوريين

 
 !سوريا عملت ذلك ألسباب داخلية؛ علشان يلموا الناس عليهم عبد الناصر:

 
نحن  ..نحن وسيادتك نفهم ذلك أكثرمثل هذا الشعار ليس له سمعة فى العالم،  :   بادجورنى

 !صعب نؤيد قرار دبح ،أصدقاؤكم وأخلص أصدقاؤكم
 
 



  سرى للغاية 

6 
 

وتدفعها الى  ،وتقف ورائها الدول اإلمبريالية ،دولة عدوانيةاسرائيل  :تقول   
وهذا صحيح وكل الناس يفهموا هذا. وحتى األحزاب الشيوعية من ضمنها يهود  ..العدوان
اليمكن القضاء على اسرائيل كدولة وشعب. ولذلك  ؛أيديولوجى. أيضا هناك معنى .كثير

ومن الصعب  ونحن أصدقاء نتشاور عن أن هذا الشعار متداول فى البالد العربية.
 ..ولكن يهيئ لنا ولو بالتدريج ،ألنه ترسخ فى أذهانهم ؛التخلى مرة واحدة عن هذا االتجاه

 يعنى يبقى ده من مصلحة الدول العربية.
 

ولكن  ،إحنا لم نقل القضاء على اسرائيل ؛إحنا خطنا بالنسبة لهذا الموضوع كان واضح اصر:عبد الن
 شعارنا كان عودة حقوق شعب فلسطين.

 
 هذا شعارنا أيضا. :   بادجورنى

 
ده  ..وأخذت أراضيهم ،هم الناس اللى طردوا من بالدهم ؛نعم.. فى بياناتنا المشتركة عبد الناصر:

 :إن احنا هنهاجم اسرائيل، ماقلناش :ماقلناش ،الكالم اللى كنا بنقوله دائما وشعارنا دائما
 !إن احنا سنقضى على اسرائيل

أنا قلت مرة أخيرة: إن اسرائيل إذا هاجمتنا إننا سندمر اسرائيل! )ضحك( بكل    
 أسف يعنى هو ده اللى أنا قلته.

 
هزيمة  ..بصرف النظر عن كل اللى حصل ،صديق مع صديقيس نحن نتكلم سيادة الرئ :   بادجورنى

 والكالم اللى قيل ليس له قيمة. ،أو غيره. سيادتك كنت وستبقى زعيم فى العالم العربى
حنا كنا سعداء جدا    كانت المعلومات تيجى  ،حتى فى هذه اللحظات الصعبة ،وا 

وده أقول بصراحة: كنا  ..لنا أن البلدان العربية األخرى أن سيادتك تبقى فى منصبك
 نشعر بارتياح فى هذا الصدد.

فى أوقات السلم ممكن تحدث تقلبات فى الفكر، لكن عند الشدائد يكون العقل    
أن أى خطاب  ،وهم عبروا عن موقفهم الحقيقى نحو سيادتك. أقصد بهذا الكالم ،السليم

 تقوله سيادتك اآلخرين البد أن يسمعوا.
 !أن تتخلصوا من هذه الحجة علشان ماتدوش اسرائيل حجة ،والهدف الرئيسى   

مافيش عندهم أى أساس علشان يرفضوا حقوق الشعب  ،هم متمسكين فى هذه الحجة
ولهذا هذا الموقف  ..لكن على هذا األساس يقدموا إتهام مبادل من ناحيتكم ،الفلسطينى

 يوقع ضررا على الدول العربية.
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قلتم ذلك فى أى وقت ترونها سيكون مفيد  لو ،فى خطاب من خطب سيادتك   
 جدا للعالم.

 
هذا  !أقر بقاء اسرائيل :صعب جدا فى هذا الوقت بالذات إن أى واحد عربى يقول عبد الناصر:

 ماعلش العرب بالنسبة السرائيل فى حالة هيستيريا طبعا. ..الكالم
عايز أزيل وفيصل بيقول: هو عايز يزيل اسرائيل! )ضحك( وفيصل بيقول:    

وأنا ماقلتش عايز أزيل اسرائيل! لما هو كان فى لندن سألوه.. إيه الحل؟ قال  ،اسرائيل
 !لهم: الحل هو إزالة اسرائيل

استعادة حقوق شعب فلسطين، وأنا وقفت وقلت: إحنا مش مستعدين  :إحنا بنقول   
 ألن اسرائيل هى ومن هم وراء اسرائيل. ؛نحارب اسرائيل

 
إحنا بعيدين عن  !أنا فاهم إنه بالنسبة ألى عربى لو طلع يقول: أنا باعترف باسرائيل :   بادجورنى

عادة حقوق شعب فلسطين ،لكن حل المشكلة الفلسطينية هذا، أنا ماباقولش كده.  - وا 
  وممكن نالقى صيغة مناسبة. ،هيكون كويس يعنى -مثلما تقول سيادتك 

 وسيادتك عندك معلومات عن خطاب كوسيجن؟
 

 نعم.. قريته. عبد الناصر: 
 

 هو قال هذه المسألة موجودة. :   بادجورنى
 

 )ضحك( ألن لو الناس هنا قرؤوها كان يحصل لهم.. !لم تنشر هنا فى جرايدنا عبد الناصر:
 

 هيطردونى! )ضحك( :   بادجورنى
 

 !إحنا أشرنا لخطاب كوسيجن والحتة دى شطبناها عبد الناصر: 
 

 إحنا فاهمين المتاعب عندكم. طبعا.. :   بادجورنى
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 راديو لندن مش ماسك من خطاب كوسيجن غير الحتة دى! عبد الناصر:
 

ة دى علشان يقولوا: إن االتحاد السوفيتى ضد.. تهم بيشيروا للح ؛صوت أمريكا ولندن :   بادجورنى
 ..واالتحاد السوفيتى هو موقفه لحل قضية فلسطين

 
 الناس ماتفهم هذا الكالم. ،يشككوا بكل الوسائلهم بيحاولوا  عبد الناصر:

 
الكالم اللى قاله كوسيجن من منبر األمم المتحدة  !مش وقت هذا الكالم :ولذلك أنا باقول :   بادجورنى

ويبينوا نقطة أن العرب واقفين على نقطة واحدة..  ،هو ضربة للناس اللى بياخدوا ده حجة
 !وهى القضاء على اسرائيل

ال لو  ،الزم يكون الوقت مناسب ومش دلوقتى ،طبعا الشكل أو الصيغةولذلك     وا 
 قلت كلمة دلوقتى هييجى الشعب دلوقتى يسقط جمال عبد الناصر! )ضحك(

 
 )ضحك( طبعا هم كل همهم التشكيك. عبد الناصر:

 
لكن يكتبوا أكثر أن بادجورنى جاى ومعاه رئيس أركان حرب الجيش علشان يساعد  :   بادجورنى

ولذلك موضوع الدفاع الجوى،  ؟العرب الستعادة أراضيهم. كيف يعزز الجيش
 ..البد أن نعمل سرا حتى هذه المسألة ،مانديش أى فرصة إنه يتسرب ؛المستشارين

 !موضوع كوسيجن بينى وبينكم
 

 فوزى عنده الكالم ده. عبد الناصر:
 

 ىأعتقد النهارده من الصعب إنه ييج ،أما بخصوص المسائل اللى اتكلمنا فيها إمبارح :   بادجورنى
ومتهيألى باعتبار أن كوسيجن ، إحنا بالليل أرسلنا لموسكو مضمون كل ماحصل هنا ،لنا

مش هيقدروا يتخذوا قرار نهائى؛ ألن ده البد من بحث جميع  ،وأنا مش موجودين
اخد الجوانب. على العموم أنا باقول لسيادتك: إحنا قبل كده بحثنا الخطوات علشان ن

 الدفاع الجوى على مسئوليتنا.
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د إذن سيادتك بالليل عوب ،أما المسائل األخرى فأركانا الحرب يبحثوها معا   
 هنجتمع مرة ثانية.

 
هو كان فيه نائب وزير  ،هو بالنسبة إلعالن عن زيارة الرئيس بادجورنى هنا أول إمبارح عبد الناصر:

وقال: إن إعالن زيارة بادرجونى حاططنا  –كوزنتسوف  –الخارجية فى االتحاد السوفيتى 
 موسكو. ..فى موقف حرج

حنا الحقيقة ماأعلناش إال بعد االتصال بالسفارة    على أساس إن عدم اإلعالن  ،وا 
البد يكون فيه  ،يبقى مافيش استقبال شعبى. ولما قررنا إن يكون فيه استقبال شعبى

 !؟. زعالنين فى موسكو.فاق إنه ُيعلنإعالن. حصل اتصال مع السفير وحصل إت
 

 إنه هيبقى مقابلة شعبية. ،أنا أعتبر إن ده سوء تفاهم، قبل ماآجى جالنا من السفير :   بادجورنى
إن مش هايكون فيه استقبال نظرا  :بناء على الفكرة األولى اللى سيادتك قلتها   

وده السبب إن  .السيد الرئيس.للظروف هنا فى البلد. وقلنا للسفير بهدوء وزى ماهو عايز 
 ماحدش من الكبار سيرافقنى. 

واتخذ القرار إن كل المكتب السياسى  ،لكن بعد ماسيادتك قلت الفكرة الثانية
أعلنا ونحن معاكم فى وقت واحد أعلنا للصحافة. بل أقول أكثر من  ،هيرافقه الى المطار

االثنين ألنه من مصلحتنا  ؛وأجزنا هذه الفكرة ،ذلك أصحذلك: بالعكس إحنا اعتبرنا 
فيه صداقة بينا  :كمان يقولوا ، والصينيينوخصوصا وهى ضربة ضد االستعماريين

 !وبينكم
 

على االستقبال الشعبى. وكل الكالم  ،االنجليزى كل الكالم BBCالنهارده الصبح فى الــ  عبد الناصر:
  اللى قيل عن الصداقة. 

 
ذا كان عندكم إمكانية تعملوا زى ماعملتوا إمبارح.٪011نا كنا موافقين إح :   بادجورنى  ، وا 

 
وبعدين رجعنا قلنا: أل.. ده  !وبعدين ورد وبتاع وسفراء فى المطار ،الحقيقة إحنا حزانى عبد الناصر:

 يكون أحسن يعنى.
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ن السيد الرئيس  ،الثانيةبالعكس إحنا دلوقتى مقتنعين إن ده أصح شئ لما جت الفكرة  :   بادجورنى وا 
وفى الرياسة السوفيتية قالوا: دى فكرة  ،المكتب السياسى كله .عايز يعمل استقبال شعبى

وهذه المظاهرة  ،جميلة جدا وهتبقى مظاهرة قدام العالم إن الكالم اللى بيتقال كدب
 !ودلوقتى شوف فى العالم كله .ضرورية دلوقتى أكثر من أى وقت فات.

 
 فى ظل الحرارة الفظيعة كان فيه ناس فى الشوارع باآلالف! :النهارده بيقولوا ر:عبد الناص

 
االتفاق كان فى األول جاى كده، وبعدين  ،وأنا مش فاهم الكالم ده مش الزم تاخده :   بادجورنى

أصل البرقية  ؛غيرنا، وبعدين هو أول واحد تيجى له البرقيات يمكن شوية اتلخبط عنده
. ألن الخطاب .وهو كان الرئيس لهذه الجلسة ،اء جلسة اللجنة المركزيةالثانية جت أثن

 كان يلقيه برجنيف.
ن    وأما كان بيقول فى خطابه فى اجتماع المكتب السياسى: إن الظروف هكذا وا 

ونحن نعتبر أن هذه الزيارة ضرورة. وكمان قال برجنيف فى  ،الرفيق بادجورنى هيسافر
 ؛عبد الناصر طلب إنه مايكونش فيه استقبال شعبى خطابه: صديقنا الرئيس جمال
 وقال كده فى الجلسة. .ولذلك مش هنكتب فى صحافة.

وفى هذه األثناء أنا قاطعت كالمه وقلت له: جت برقية جديدة وأنا بأقرا فى   
أن هذا الحل أفضل من  فكل اللجنة المركزية رأت ؛اللجنة المركزية أن الوضع إتغير

 ورأوا أنه البد من أن نظهر لهم وذلك يكون أفضل لهم ولنا. ،الحل السابق
          أستأذن سيادتك.   
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