
 خطاب خروشوف 
 1959فبراير عام  19ى ف

 
 ترجمة غير رسمية

 
 الرئيس، ى سيد

ما يخص يمراعاتها فى ينبغى بعض االعتبارات التى خطاب سر ى أود أن أنقل إليكم ف
ى حواراتهم مع ممثلى الجمهورية العربية المتحدة فى تطرق إليها مؤخرًا رجال الدولة فى المسائل الت

 . ىاالتحاد السوفيت
قبل رحيله إلى موسكو ومن محادثات ى تولد لدينا انطباع من حديثكم مع السفير السوفيت لقد

صحف الجمهورية العربية المتحدة أن األحداث األخيرة ى أخرى، فضاًل عن البيانات الصادرة ف
ى المعروفة سببت قلقًا لحكومة الجمهورية العربية المتحدة بل ولكم شخصيًا إزاء التطورات المرتقبة ف

من حركة التحرر ى العالقات بين بلدينا.  وثارت شكوك أيضًا حيال عدم تغير موقف االتحاد السوفيت
 ما بيننا. يمن وجهة نظرنا توضيح تلك المسائل الهامة توضيحًا تامًا فى . وينبغىالعربى الوطن

ى ًا كبيرًا فنشأت بين دولتينا دور ى كما تعلمون، سيادة الرئيس، فقد لعبت العالقات الجيدة الت
ى بلدان الشرق، على سبيل المثال، إبان أزمة السويس أو فى الدفاع عن مصالح السلم واألمن ف

فيه اإلعداد للهجوم ضد سوريا، وعندما عملت بالدنا معًا لصد الهجوم ى كان يجر ى الوقت الذ
ن الجهد نالتها ببذل النفيس مى المشترك لقوات المستعمرين على حرية الشعوب العربية الت

ى والتضحيات. وساعد التعاون الوثيق بيننا أيضًا على تقويض احتكار طال أمده لرأس المال األجنب
الحياة االقتصادية لبلدان الشرق األوسط. وابتهجنا من صميم قلوبنا ى ظل متحكمًا فى الضخم  الذ
 .ىبدأ يشهده اقتصادها القومى للصعود الذ

 -كما هو معروف للكافة - الرغم من حقيقة مؤداها أنناوقد نشأ هذا التعاون المثمر على 
ى نعتنق وجهات نظر أيديولوجية مختلفة ونتمسك بها. وعندما نتحدث عن القواسم المشتركة الت

ى النضال من أجل السالم ضد قوى اإلمبريالية واالستعمار، كنا نحاول بطبيعة الحال فى تجمعنا ف
بورسعيد اعتبرتم ى ى االختالفات األيديولوجية القائمة. وفأال نسلط الضوء على االتحاد السوفيت

هذا الصدد إلى التعبير عن ى تلك المسائل أمرًا ضروريًا كذلك. واضطررنا فى التعبير عن رأيكم ف
 مؤتمر حزبنا. ومن الواضح أن كاًل منا اليزال على رأيه، وهذا أمر متوقع. ى رأينا ف
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ى ننا موجودة أيضًا من قبل، ومع ذلك نجح بلدانا فوكانت االختالفات األيديولوجية بي

تختلف نظمها االجتماعية ى نتعاون بها مع العديد من البلدان األخرى التى التعاون بنفس الطريقة الت
ذا نظر المرء بشكل واقعىاالتحاد السوفيتى عن النظام السائد ف إلى الحالة الراهنة لن يخفى ى . وا 

والجمهورية العربية المتحدة ى بصون بالعالقات الودية بين االتحاد السوفيتعليه أن األعداء الذين يتر 
القوى ى أ –الوقت الراهن استغالل الخالفات األيديولوجية بيننا. وعدونا المشترك ى يحاولون ف
فساد العالقات ى يبحث عن أ -االستعمارية صدع ويحاول من خالله شق عصا الخالف بيننا وا 

  ا.الجيدة القائمة بينن
لقد ضربنا بعرض الحائط كل ما تقوله القوى الغربية افتراًء وبهتانًا عن حكومة الجمهورية 

الرئيس، أن هذه االفتراءات اإلمبريالية ال يمكن أن ى العربية المتحدة، وأود أن أقول لكم بصدق، سيد
ى لح القوى الغربية فتجاه الجمهورية العربية المتحدة، ولن تفى تؤثر علينا وال أن تغير موقفنا الود

البحث عن ى تبحث من أجله وسوف تستمر فى زرع هذا الشقاق من جانبنا. وهذا هو السبب الذ
ى ، ألن من وجهة نظرهم أنتم أحرزتم تقدمًا بالفعل فئالصحافة أواًل وقبل كل شى نقاط ضعف ف

. ويعرف الجميع جيدًا أن هذه المسألة جانباً ى مجال مكافحة "الشيوعية العالمية". ولكننا نود أن ننح
أفرزها هذا ى حربًا ضروسًا ُشّنت ضد الشيوعية لسنوات عديدة وأنتم على علم بالتأكيد بالنتائج الت

 هذا الموضوع. ى حال ليس هناك ثمة حاجة للخوض هنا فى الصراع حتى اآلن. وعلى أ
ى وات عديدة، فعلى مدار سنى وأود أن أعرب عن أملنا، من خالل معرفتنا بكم كزعيم سياس

العثور على ثغرة من جانبكم تنفذ من خاللها إلحباط وحدة ى أال تنجح القوى اإلمبريالية أيضًا ف
عدم وجود ى الوقت الحالى أساس تسوغ فى كفاحها ضد االستعمار. وهل هناك أى شعوب بلداننا ف

تشحذ ى إلمبريالية التتهديد للجمهورية العربية المتحدة والدول العربية األخرى من جانب القوى ا
، ضد حرية الدول العربية واستقاللها؟ وهل ىالماضى الوقت الحاضر كما كانت تفعل فى سكاكينها ف

إعالء شأن ى إنجاز المهمة الصعبة المتمثلة فى من الممكن اعتبار هذه الدول قد نجحت بالفعل ف
ُمنَيت بها تلك البلدان ى عمار والتخلفها االستى والقضاء على اآلثار الرهيبة التنظمها االقتصادية 

 ؟ ىكإرث الماض
ال توجد ضرورة لوحدة القوى المناهضة ى الوقت الحالى وهل يمكن للمرء القول أنه ف

ال تقل تعقيدًا اليوم ى لإلمبريالية من أجل التوصل إلى حل لمعضالت النضال ضد االستعمار والت
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العمل بين دول الشرق المستقلة ى الوحدة ف عما كانت عليه باألمس، و قبل كل شيء ضرورة هذه
  ، وكذلك الدول االشتراكية األخرى؟ىواالتحاد السوفيت

 هجومنا، وتكثيف هذه الوحدة تعزيزيتطلب  اليوم بأن الوضع عميقاً  نحن مقتنعون اقتناعاً  
الوقت ى ف اإلمبريالية قوى بصراحة ال لبس فيها أنوأقولها . واإلمبريالية ضد االستعمار المشترك
 حققى السوفيت ألن االتحاد بالنسبة لنا،عليكم مما تشكله من خطورة  أشد خطورةى ه الحاضر

تنفيذها وتتطلب قوة تفوق ى يستعص لدولة تتضمن مهاماً خطط لنه من وضع مكيُ  التنمية من ىستو م
ى بأ ة. ولكننانموًا على مستوى العالم من الناحية االقتصادي كثرحتى مستويات الدول الرأسمالية األ

 عدوى هى الت االستعمارية قوىال إضعافى تكمن ف مصلحتنا أنبااًل ى ال نخف حال من األحوال
أن هو  لسبب واحد أيضًا، لدول االشتراكيةبل ول الشرق، بلدانى فى حركة التحرر الوطنل ليس فقط

 .القوى معادية للسالم تلك
لزرع  استخدام أية وسيلةعن  تورعت ال لغربيةالقوى اى ف الدوائر الحاكمة جيدًا أن ونحن نعلم

وقد يعرضون عليكم  المتحدة. الجمهورية العربيةو ى االتحاد السوفييتبين الخالف والخصومة بذور 
ى ف ثرية تجربة الواقعى أنفسهم بتلفيقها، ولديهم ف"، يقومون هم لشيوعية العالميةا "أنشطة حول وثائق

وتحتفظ الواليات المتحدة األمريكية بجيش ، المال لهذا الغرض مبالغ طائلة من وتُنفق. هذا المجال
يهام الرأى ف جرار من المتخصصين مدادهم ى العام فى تضليل السياسيين وا  مختلف البلدان وا 

تقف سياستها ى العالقات بين الدول الت إفساد من وراء ذلك هوى هدفها الرئيسو  . معلومات خاطئةب
الشرق ى ف البلدان المستقلة العالقات بينما يخص ي، ال سيما فطريقهاى فكؤود عقبة  المحبة للسالم

 ذراعه بأكمله. تقطعسوف إصبعه أحد  إذا أعطاهاالبلدان االشتراكية. فو 
الصحافة ى وردت من مصادر يوغوسالفية وُعّمَمت مؤخرًا فى ونحن على علم بالتقارير الت
هذا الصدد إلى ى اإلعداد لها، وألمحت فى كان يجر ى اغتيالك التالبريطانية والفرنسية حول محاولة 

كان يهدف بوضوح إلى صرف ى حين أنهم لجأوا إلى مثل هذا الكذب، الذى . وفىاالتحاد السوفيت
أن محاولة اغتيالك ى ما يخص الحقيقة وهياهتمامك بعيدًا عن الحقيقة، لم ينبسوا ببنت شفة بالطبع ف

على يد أجهزة االستخبارات الفرنسية واإلسرائيلية، رغم أنهم كان يعرفون كل التخطيط لها ى كان يجر 
 عن هذا المخطط.  ئش

ُزعم أنه ُنّفذ من خالل ى اليمن، والذى " فىوقد أمدوكم بمعلومات عن " تغلغل النفوذ الشيوع
يا الرئيس ت، تمامًا كما حاولوا تخويف القادة اليمنيين عن طريق معلومات عن نوايالخبراء السوفي
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ت الذين دعتهم يم أن الخبراء السوفيدة للشيوعية" وعن مهمة خاصة يزعجمال عبد الناصر "المؤي
 حكومة الجمهورية العربية المتحدة  للتعاون معها من أجل إقامة مشاريع مختلفة هم بصدد تنفيذها.

دائمة لتحقيق مساٍع ى وكما ثبت بالتجربة، فإن عمالء اإلمبريالية يعملون على الجانبين ف
أهدافهم األنانية الدنيئة، وحيث أن الجمهورية العربية المتحدة )وأنتم شخصيًا بصفتكم زعيمًا لها( كنتم 

ظهرها، فإنهم يحاولون بكل ما أوتوا من وسائل ى ومازلتم مصدر كدر كبير لإلمبريالية وشوكة ف
 إلجهاز عليكم وأنتم بمفردكم بعد ذلك.اى يفلحوا فى عزلكم عن البلدان األخرى المعادية لإلمبريالية ك

وحكومة اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية، فقد أيدناكم ى أما بالنسبة لالتحاد السوفيت
تحظى الجمهورية العربية المتحدة ى نضالكم العادل ضد االستعمار ولكى بإخالص ومازلنا ندعمكم ف

تقودونه ثابت ال تغيره ظروف سياسية ى من البلد الذباستقاللها وحقوقها المشروعة. إن موقفنا منكم و 
 مؤقتة وال يتأثر بهذه المناورات واألساليب الملتوية.

نحن نعرفكم شخصيًا كزعيم بارز لحركة الشعوب العربية من أجل التحرر من نير 
وكذلك الشعوب ى وتحرير الشعب المصر ى االستعمار. وقد لعب النضال من أجل االستقالل الوطن

لشعوب آسيا ى الصعود العام لحركة التحرر الوطنى ربية األخرى من نير االستعمار دورًا كبيرًا فالع
والشعوب ى تلدعم من الشعب السوفيهذا الكفاح باالحترام العميق والتعاطف واى و أفريقيا. وقد حظ

 دعمه.ى األخرى المحبة للسالم. وقد دعمنا هذا الكفاح بكل إخالص وسوف نستمر ف
ذكرتم فيه أن حكومة الجمهورية العربية ى والذى لقينا بارتياح تصريحكم للسفير السوفيتوقد ت
أن أشير إلى ى . ويسرنىتربطها باالتحاد السوفيتى سياسة الصداقة التى التراجع فى المتحدة ال تنو 

ة العربية والجمهوريى والعالقات االقتصادية والثقافية بين االتحاد السوفيتى أن أواصر التعاون الود
المتحدة قد توطدت وتنمو بنجاح مطرد. أما من جانبنا، فنحن عازمون من اآلن فصاعدًا على 

ى الحفاظ على هذه العالقات وتوسيع نطاقها، على الرغم مما هو معروف عمومًا أن االتحاد السوفيت
وتوطيد ى شتراكتطوير االقتصاد االى الوقت الراهن مهام داخلية جليلة تتمثل فى وشعوبه يواجهون ف

 بناء الشيوعية.
موسكو ُأتيحت لنا الفرصة لتبادل اآلراء حول مسائل مختلفة خاصة ى عندما كنتم ف

عليكم أن من  ل محادثات صريحة وسرية. ولم نخفباألوضاع الدولية و الداخلية لبلدينا، من خال
أنها مفعمة بالحيوية، وأن  مصلحتنا أن تنمو الجمهورية العربية المتحدة وتقوى شوكتها وتتطور، حيث

ى تلعبه بوصفها عاماًل مهمًا للسالم واالستقرار واالزدهار فى تتبوأ مكانة بارزة وتتزايد أهمية الدور الذ
  الشرق األوسط.
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ى أنكم تسرعتم فى هذا الصدد، وكما تتذكرون ربما، أعربت أيضًا عن وجهة نظر ى وف
خصوصيات البلدين  االعتبار بشكل كافى لم تأخذوا فاإلقدام على الوحدة بين مصر وسورية، ألنكم 

بناء الدولة الجديدة ى محاولة مخلصة وبروح ودية أن نمد يد العون فى المتحدين. وعبرنا عن رأينا ف
والحيلولة دون ظهور صعوبات محتملة. ويبدو لنا أنكم لم تلتفتوا لهذه الحقائق ولم تمنحوها األهمية 

أقدمتم بها على ى ع ذلك، فإنكم تشهدون بأنفسكم اآلن أن العجلة الذذلك الحين. ومى الواجبة ف
الوحدة أدت إلى عواقب غير محمودة وكان من الممكن تالفيها. وتشهد الخبرة المتراكمة لعدد من 

إلى ى تفضى على إمكانية إيجاد سبل فعالة لتجنب األسباب التى الدول بما فيها االتحاد السوفيت
الجمهورية العربية ى ، أخذًا بعين االعتبار خصوصيات مسار التنمية إلقليمظهور صعوبات مماثلة

 المتحدة.
أما بالنسبة لمسألة الموقف من الشيوعيين داخل الجمهورية العربية المتحدة فإن االتحاد 

ون الداخلية للجمهورية العربية المتحدة، على الرغم من أنكم سيادة ئالشى لم ولن يتدخل فى السوفيت
التقارب بين بلدينا، كنتم تعرفون بالطبع أننا شيوعيون، وأننا ال يمكن أن ى يس، عندما شرعتم فالرئ

 وميئوساسياسة مناهضة للشيوعية، وهذا ما نعتبره خطًأ  تاريخيًا ومسألة مستحيلة ى نتعاطف مع أ
 لنا.هذا الصدد سواء بالنسبة لكم أو بالنسبة ى جديد ف ئ، ليس هناك ثمة شىمنها. وبالتال

تعزيز العالقات بين االتحاد ى أعربتم عنه فى وأشاطركم عن طيب خاطر األمل الذ
 والجمهورية العربية المتحدة. ى السوفيت

طياتها من تعبير صريح عن رأينا سوف ى وختامًا، أود أن أقول أن هذه الرسالة بما تحمله ف
لى تنمية العال إطار ى قات الودية بين بلدينا فيكون من شأنها الوصول إلى تفاهم أفضل بيننا وا 
 الشرق األدنى واألوسط.ى النضال المشترك ضد االستعمار، ومن أجل تعزيز السالم واألمن ف

 مع خالص التقدير واالحترام،

 
 نيكيتا خروشوف

 1959فبراير  19موسكو، 
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