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 1959أبريل  12ى رسالة نيكيتا خروشوف إلى الرئيس جمال عبد الناصر ف
 

 الرئيس،ى سيد
 أبعث لكم هذه الرسالة معه.ى أغتنم فرصة مغادرة سفيرنا إلى القاهرة ك

أجريناها معًا خالل زيارتكم لبلدنا، أود وبشكل ى والمحادثات التى إلى اجتماعنا الود إيماء
ى أننا هنا ف اباتكم األخيرة. ولن أخفيكم باالما يتعلق بخطى سيما ف ، الىصريح أن أشاطركم أفكار 

بادرة منا ى موسكو نأسف عميق األسف أن العالقات بين بلدينا باتت ملبدة بالغيوم، ليس بسبب أ
 حال من األحوال.ى بأ

يبدو أنها القت تفهمًا من جانبكم. ى األخيرة عن بعض االعتبارات التى رسالتى لقد أعربت ف
ولكن تفاقم العالقات بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية سرعان ما تمخضت عنه 

وجدنا من الصعب تجاهلها نظرًا ألهمية العالقات ى بيانات تضمنت تلميحات عن االتحاد السوفيت
ة الحال الشرق األوسط فحسب. وليس سهاًل بطبيعى الحفاظ على السالم ليس فى الودية بين بلدينا ف

تنبع من الحاجة إلى خوض نضال تتوحد ى التوفيق بين هذا الوضع والمصالح الجوهرية لبلدينا الت
مازالت قوية بدرجة كافية، ويمكنها  ى فيه الصفوف ضد العدو المشترك وهو اإلمبريالية، تلك القوى الت

 على حد سواء. بلدينا  خالفات قد تنشب بيننا، وعلى حسابى أن تستفيد إلى حد كبير من أ
شعرنا به لفترة طويلة إزاء العالقات الوثيقة ى ولم يسبق لنا قط أن أخفينا عنكم االرتياح الذ

ى مصر الجديدة ثم فى تطورت بيننا وبينكم ومع شخصيات قيادية أخرى فى المبنية على الثقة الت
توطدت بين دولتينا، ى لتوقت الحق. وكان ُينظر بحق إلى العالقات اى الجمهورية العربية المتحدة ف

العديد من البلدان األخرى ى والجمهورية العربية المتحدة وحدهما، بل فى االتحاد السوفيتى ليس ف
الشرق األدنى ى أيضًا، باعتبارها عاماًل محفزًا على االستقرار من أجل إحالل السالم واألمن ف

عتقاد بأنها يمكن أن تستمر ثابتة دون لال ن العالقات الجيدة بيننا سبب كافواألوسط . وبدا لنا أ
ال يمكن ى الرؤى األيديولوجية والنظم السياسية بيننا، والتى تغيير، على الرغم من الفروق الواضحة ف

 منا إنكارها، بل سيكون من الغريب إنكارها.ى أل

نشأت بين ى وأريد أن أقول لكم صراحة أننا نشعر بحزن شديد للغاية ألن العالقات الت
ى تعزيز التضامن بين البلدان العربية فى مهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة لم تنجح فالج

نضالها من أجل توطيد استقاللها الوطني. وال يمكن إال بشق األنفس إنكار أن الدول العربية لن 
ى ة واإلمبريالية التانقسام بينها، فالمستفيد الوحيد من هذا االنقسام هو القوى االستعماريى من أى تجن
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كان بإمكانها فيه أن تلعب دور ى مازالت غير قادرة على التواؤم مع حقيقة مؤداها أن الوقت الذ
-سحيق. والعدوان البريطاني قد ولى إلى غير رجعة وأصبح ماضى الشرق العربى فى اآلمر الناه

لها ضد سورية والتدخل  اإلعدادى يجر ى على مصر، والمغامرة العسكرية التى اإلسرائيل-الفرنسي
 واألردن كلها أمور غنية عن الشرح.  لبنانى فى البريطان-األمريكيى العسكر 

لم يكن لديه نوايا ى الرئيس أن االتحاد السوفيتى تصريحاتكم سيدى لقد قلتم مرارًا وتكرارًا ف
ى الوقت الذى على مصر أو فى اإلسرائيل -الفرنسي-جادة لمساعدتكم سواء وقت العدوان البريطاني

ُوجَه فيه تهديد لسوريا. ولكنكم تعرفون جيدًا سيادة الرئيس أن هذا األمر مناٍف للحقيقة. فقد كان 
شنه ى فكرنا فيها بالنسبة للهجوم الذى اتخذتها بالدنا والخطط التى الغرض من اإلجراءات الت

و تقديم مساعدات أكثر وجهته القوى اإلمبريالية إلى سوريا هى المعتدون على مصر والتهديد الذ
فعالية لمصر وسوريا على حد سواء. وكما تتذكرون جيدًا، كنا على استعداد التخاذ خطوات بعيدة 

 تستهدف استقالل الدول العربية.ى المدى للغاية لكبح جماح المعتدين ووضع حد ألفعالهم الت

موسكو ى معكم فالعراق وناقشنا ى الرئيس، عندما حدثت الثورة فى ولعلكم تذكرون، سيد
بعض المسائل المتعلقة باحتمال ارتكاب المعتدين أفعااًل ضد الشعوب العربية، قلت لكم آنذاك أننا 

أعربت ى سوف تتخذ جميع التدابير الممكنة إذا شن المعتدون هجومًا على الجمهورية العراقية . ولكنن
الطرق السلمية لتسوية المسائل وسعنا بى الوقت نفسه عن فكرة أننا يجب أن نبذل كل ما فى لكم ف

أعرفكم جيدًا وأعلم مدى اندفاعكم، خشيت أن يحثكم دعمنا ى أثيرت، ودون خوض حرب. وألننى الت
كنا نعتبره دائمًا أمر غير مرغوب فيه، وربما ى الالمحدود لمشاعركم العدائية على القيام بعمل عسكر 
 . ىعسكر كنتم ستفسرون دعمنا لكم على أنه قبول منا للعمل ال

الرئيس، أنكم تقدمتم باقتراح أن نمدكم بقاذفات للقنابل ى وربما تتذكرون جيدًا أيضًا سيد
بالدكم محدودة ى فى أشرت إلى أن مساحة األراضى متوسطة المدى وصواريخ متوسطة المدى، وأنن

 استخدام هذه األسلحة.ى للغاية بحيث ستجدون صعوبة ف

متوسطة المدى فأجبتم أنكم بحاجة إلى صواريخ يتراوح  ثم سألتكم ماذا تقصدون بالصواريخ
ُنصّنعها ُصّمَمت لمسافة ى كيلومترًا. وقلت لكم أن الصواريخ متوسطة المدى الت 70و 50مداها بين 

كيلو متر، وأنها بالتأكيد ال تتناسب مع احتياجاتكم. وأضفت أنه إذا ظهرت حاجة  2000-4000
ن األفضل بديهيًا أن نطلقها نحن من أراضينا، وأنكم من ثم ال الستخدام هذه الصواريخ، فسيكون م

تقديم المساعدة لكم عن طريق هذه ى تحتاجون لمثل هذه الصواريخ، ويمكنكم االعتماد علينا ف
 سنطلقها من أراضينا إذا شن المعتدون الحرب ضدكم.ى الصواريخ الت
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لى اقتراحكم الخاص بتوريد قاذفات إخفاء الحقيقة عنكم. فعندما لم نوافق عى وأنا ال أرغب ف
القنابل والصواريخ متوسطة المدى لكم، تبادر إلى ذهننا أنكم ربما تحت تأثير حالة الحماس الجياشة 

 إلى نشوب حرب.ى سببها الوضع السائد قد تتخذون بعض اإلجراءات غير المواتية تفضى الت

م وللجمهورية العراقية على حد سواء، وأنتم على بينة أيضًا من استعدادنا لتقديم المساعدة لك
يران 1958يوليو ى هذا البلد فى حدثت فى ال سيما بعد الثورة الت ، عندما فّكرت كل من تركيا وا 

 ضد الجمهورية العراقية.ى القيام بعمل عسكر ى وباكستان ف

منع  ذلك الوقت، رأينا من الممكنى والظروف السائدة فى واستنادًا إلى تقييمنا للوضع الدول
التدخل ضد الجمهورية العراقية بوسائل أخرى دون اللجوء إلى الوسائل العسكرية. وأّيدت التطورات 

قناعتنا بأن اندالع أجيج الحرب يمكن تداركه من ى الالحقة هذه التوقعات تمامًا. وكنا على حق ف
 خالل الوسائل السياسية.

قلنا لكم أننا سنتخذ جميع الخطوات  وتدركون جيدًا أنتم والجميع على حد سواء أننا عندما
يران  الالزمة لتقديم المساعدة المناسبة لكم، اتخذنا كافة اإلجراءات الواجبة على حدودنا مع تركيا وا 

وقت لمساعدة أشقائنا العرب. ولعلكم تذكرون أن بلغاريا ى أى كإشارة على استعدادنا للتدخل ف
 كم واجهتم المعتدين بمفردكم منافتأكيدكم على أنفإن ى اتخذت إجراءات مماثلة أيضًا. وبالتال

 للحقيقة.

وأود أن أوكد مرة أخرى وبكل صراحة أن معرفتنا بمدى اندفاعكم وتهوركم لم تجعلنا نرغب 
عمل عسكري. وألننا ى أن تُفّسر مساعدتنا الفورية لكم كنوع من التشجيع على الشروع فى ف

بوعودنا بتقديم الدعم لكم ولألمم الشقيقة األخرى، سعينا  سياستنا المحبة للسالم، ووفاءً ى مخلصون ف
نشأ بسبب هجوم القوات ى إلى بذل كل جهد ممكن من خالل الوسائل السلمية لحل النزاع الذ

إبان األزمة ى البريطانية والفرنسية واإلسرائيلية المعتدية على مصر، والحيلولة دون اندالع نزاع عسكر 
 السورية.

صرارًا لتقديم المساعدة األكثر فعالية لقد كنا على اس تعداد التخاذ خطوات أكثر حزمًا وا 
لى سوريا وقت األزمة. ولكنكم تسيئون تفسير كل  لمصر عندما تعرضت للهجوم من قبل المعتدين، وا 

 هذا اآلن لسبب أو آلخر. 
دارت ى تإحدى المحادثات الى وأود أيضًا أن أتطرق إلى المسألة التالية: تذكرون سيادتكم ف

بيننا أثناء زيارتكم األخيرة إلى موسكو أنكم أعربتم عن استيائكم من حكومات الدول العربية المجاورة 
عداًء للجمهورية ى تبدى البلدان التى فى القيام به لتغيير الوضع الداخلى عما ينبغى لكم، وسألتمون
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هذا الصدد. وقد ى لكم فى وفيتيمكن أن يسديها االتحاد السى العربية المتحدة وعن المساعدة الت
شؤون الدول األخرى، وأن ى ل فبالتسامح وعدم التدخى التحلى أجبت كما تتذكرون أنه ينبغ

تستطيع التأثير فيها، من ى مثااًل جيدًا لهذه البلدان كى الجمهورية العربية المتحدة يجب أن تعط
مهوريتكم، وبناء نظام تتمكن عن جى خالل النهوض بمستوى االقتصاد والثقافة ورفاهية الشعوب ف

طريقه جميع القوى الوطنية داخل الجمهورية من إظهار مبادراتها . وأسديت لكم النصيحة وقتها أن 
الجمهورية العربية المتحدة يجتذب بلدانًا عربية أخرى لكسب ى فى تسعوا إلى إنشاء نظام اقتصاد

رس الشعوب بدورها ضغوطًا على حكوماتها. تأييد الشعوب من خالل المثال اإليجابي. وعندئذ ستما
الداهم ى للوصول إلى وضع تتحد فيه الدول العربية وتحتشد لمواجهة الخطر الرئيسى السعى وينبغ
 يهددها من جانب القوى اإلمبريالية واالستعمارية.ى الذ

أن هذا  الدول العربية ال يتسم بالواقعية، وأضفتمى للوضع فى وابتسمتم وقتها وقلتم أن تقييم
 الوضع لن يتغير من دون تدخل عسكري، وأن هناك حاجة إلى تدابير أكثر حزمًا.

الشؤون ى شكل آخر من أشكال التدخل فى أو أى أن التدخل العسكر ى أنا بدور  وأجبت
إلى الوحدة بل على العكس سوف يفصم ى الداخلية للدول العربية األخرى أمر خطير للغاية، ولن يؤد

 ط بين الدول العربية.تربى العرى الت

 ما يخص هذه النقطة. ى إقناعكم، وأن كاًل منا احتفظ برأيه فى فشلت فى أننى ولكن يبدو ل

وقت الحق ما قلته لكم حينئذ. فعندما أبديتم تعصبًا إزاء ى العراق فى حدثت فى وأكدت التطورات الت
لعربية وتضافر جهودها بل على الجمهورية العراقية و حكومتها، لم يؤِد ذلك إلى احتشاد الدول ا

النضال من أجل استقاللها. وال يستفيد ى تبذلها الدول العربية فى النقيض من ذلك، تفرقت الجهود الت
 من هذا الموقف سوى القوى اإلمبريالية واالستعمارية دون الدول العربية.

ولن يسمح بالتدخل بلد تُفرض عليه أية شروط سوف يدافع دائمًا عن نفسه ى والزلنا نرى أن أ
 شؤونه(.ى )فى األجنب

إلى معارضة وجهة نظركم حول تلك المسألة بهذا الشكل القاطع؟ ى دفعنى ما هو السبب الذ
عن هذا األمر حاولتم كسب تأييدنا لتحركاتكم، وأقولها لكم بكل ى رأيت أنكم عندما تحدثتم معى ألنن

مثل هذه األعمال، وال يمكننا عالوة على ذلك صراحة ووضوح أود أن تعرفوا أننا ال نشجع إطالقًا 
 الشؤون الداخلية لدول أخرى. ى عمل يشكل تدخاًل من بعض الدول فى أى المشاركة ف

ما سبق ونسعى حتى اآلن بأفضل ما أوتينا من قدرات لمساعدة ى وقد سعينا بكل إخالص ف
وتنمية ى د استقاللها الوطنوجه الضغوط اإلمبريالية، وعلى توطيى الدول العربية على الصمود ف
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ى اقتصاداتها المستقلة. وتعتزم بالدنا مواصلة تعزيز عالقاتها مع جميع الدول العربية بقدر ما تبد
بلد ألنه من المستحيل بصفة عامة فرض ى نفس الرغبة. ونحن ال نفرض صداقتنا على أى ه

ى يس هذا النوع من الصداقة التبناء عالقات ودية حقيقية ولى الصداقة إال إذا كان المرء يرغب ف
)الناتو(، ال سيما عندما يعدون العدة لشن ى حلف شمال األطلسى بها الساسة والعسكريون فى يناد

 ضد دولة ما. ى عمل عدوان

وعدم التدخل ى عالقاتنا مع الدول على أساس المبادئ اللينينية من التعايش السلمى نحن نبن
الشؤون الداخلية للدول ى أؤكد مرة أخرى أن مبدأ عدم التدخل فشؤون الدول األخرى. وأريد أن ى ف

وجميع البلدان ى االتحاد السوفيتى األخرى هو مبدأ دائم وثابت ومصون وال يمكننا النكوث فيه ف
مبنية على أساس ى االشتراكية. ويمكنكم أن تشهدوا بأنفسكم أن العالقات بين بالدكم واالتحاد السوفيت

بنى عالقاته مع الجمهورية العراقية بصفة ى ًا. وال يخفى على أحد أن االتحاد السوفيتهذا المبدأ تحديد
ى سارت عليه العالقات بين االتحاد السوفيتى خاصة ومع دول عربية أخرى على نفس المنوال الذ

 والجمهورية العربية المتحدة. 
ة تلك الصعوبات. صعوبات خطيرة، ونعلم ماهيى الوقت الحالى نحن ندرك أنكم تواجهون ف

خطط للتغلب عليها بشن حملة عنيفة ضد الشيوعيين و"الشيوعية العالمية" هي، حسب ى ولكن أ
أنتم مقبلون عليه خّداع ومضلل، ولن ى قناعتنا العميقة، محاوالت تجانب الصواب. فالمسار الذ

بية المتحدة األلّداء ُيغدقه اآلن أعداء الجمهورية العر ى مجد أو رضا. واالستحسان الذى يجلب لكم أ
تكّن عداًء ى أحد بعيدًا عن حقيقة سياستهم التى المتأصلين عليها ال يمكن بطبيعة الحال أن يضلل أ
 مستحكمًا وعميقًا للمصالح الحيوية للشعوب العربية.

تواجهونها، فأنا مقتنع أن أسبابها األساسية تنبع من ى أما بالنسبة لطبيعة الصعوبات الت
الرئيس، تناولنا معًا المسألة المتعلقة ى الرأسمالية. فخالل لقائنا العام الماضي، سيداالستعمار و 

البلدان المستعَمرة و شبه المستعَمرة. وتبرهن التجربة على أن ى فى بمراحل تطور حركة التحرر الوطن
نية وحتى الطبقة المتوسطة الوطى جميع الطبقات االجتماعية تقريبًا من عمال وفالحين فقراء وممثل

سبيل التحرر الوطني، ى المرحلة األولى من النضال فى بعض اإلقطاعيين يعملون معًا يدًا بيد ف
حراز النصر فى وبالتال البالد ى فى واالستقالل القومى النضال من أجل التحرر الوطنى فإن الغلبة وا 

 سيتحققان ال محالة. 

الصراع. فالمرحلة األولى يتبعها حتمًا نهاية ى ال يعنى ومع ذلك، فإن نيل االستقالل الوطن
مهمة ى وه –مرحلة ثانية تحتل فيها مهمة تصفية العواقب الوخيمة لالستعمار مركز الصدارة 
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عانى ى وتلبية االحتياجات المادية األساسية للشعب العامل الذى النهوض بمستوى االقتصاد الوطن
فقر العضال وأقصى أشكال البؤس والشقاء، ولكن أيضا الى لقرون عديدة ليس فقط اإلذالل السياس

 النضال ضد الظلم االجتماعي. ى أ

ى غالبية بلدان الشرق العربى بطبيعة الحال أن جماهير الشعب فى وأنتم على دراية أكثر من
ى ُحرَمت من أبسط الظروف المعيشية والحريات السياسية األساسية، كما أشرتم بنفسكم مرارًا وتكرارًا ف

. وظل تحسين الظروف المعيشية مجرد حلم بالنسبة للشعب خالل سنوات عديدة من تصريحاتكم
القمع االستعماري. وبعد االنتصار على اإلمبريالية وتصفية الطغيان االستعماري، وبعد تحقيق 

 يصبو الشعب بطبيعة الحال إلى بلوغ حلمه المنشود بخطى حثيثة.ى االستقالل الوطن

لعملية هو أن إشباع احتياجات جماهير الشعب العريضة ومنحها الحياة اى ولكن ما يحدث ف
ذلك تعديًا على مصالحهم الطبقية ى حقوقًا معينة يثير سخطًا ومقاومة من جانب أولئك الذين يرون ف

ظل النظام االستعماري. وال مفر من الكفاح من أجل تحسين ى األنانية والذين عاشوا وقتًا طوياًل ف
ومرهون بطبيعة التنمية ى شعب ومنحه الحريات الديمقراطية، وهو أمر طبيعالظروف المعيشية لل

 حد ذاتها.ى االجتماعية ف
أنكم لستم أول من يواجه الحاجة إلى حل مشكالت ى الرأى فى وأعتقد أنكم سوف تتفقون مع

 حال من األحوال. ى اجتماعية معقدة والتغلب على صعوبات لم يتسبب فيها الشيوعيون بأ

تشويه العقيدة الشيوعية، وحاولوا إظهار ى تمر معارضو الشيوعية ألكثر من مائة عام بالفعل فلقد اس
ما يخص الشيوعية. ولكن الشيوعين ى صورة مضللة والتشويش على عقول الناس فى الشيوعيين ف

لى تحقيق أعلى مستوى ممكن من النمو فى هم ف ى واقع األمر أناس يسعون إلى حرية اإلنسان وا 
تنمية القدرات المادية والروحية للشعوب ى ى اإلنتاجية والثروة االجتماعية، وبلوغ أقصى حد فالقو 

ظروف ى ظله فى يعيش الجميع فى نظام اجتماعى والتنمية الثقافية الشاملة. باختصار، الشيوعية ه
ية دون المعاناة من المساواة االجتماعية الحقيقية والوفرة المادية واإلشباع الكامل الحتياجاتهم الروح

من الحرمان من طعام جيد ومسكن مناسب وملبس الئق، مع التمتع بأقصر يوم عمل. ويستطيع  
ى مجال من مجاالت العمل الفكر ى أى االستفادة من قدراتهم فى المجتمع الشيوعى الجميع ف
 والجسدي.

من أجل السالم ما يتعلق بالسياسة الخارجية، اعتبر الشيوعيون دائمًا وأبدًا الكفاح ى وف
بين البلدان ذات األنظمة السياسية ى مهمتهم األساسية. فهم يؤيدون بكل عزم وتصميم التعايش السلم

الشؤون الداخلية ى واالجتماعية المختلفة. وقد عارض الشيوعيون بصفة مستمرة العدوان والتدخل ف
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لمصير. وليس من قبيل تقرير اى للدول، وكانوا ينحازون لحق الشعوب الكامل وغير المشروط ف
 ضد مصر.ى طليعة من أحبطوا العدوان اإلمبريالى جميع البلدان كانوا فى الصدفة أن الشيوعيين ف

الوقت الراهن من سجل المحفوظات ادعاءات ى وتستخلص الجمهورية العربية المتحدة ف
البلدان ى يوعيين فأصبحت مبتذلة وبالية من كثرة ما استخدمتها القوى اإلمبريالية، مفادها أن الش

 العربية على وجه الخصوص يطيعون أوامر صادرة لهم من الخارج.
الواقع يعرفون بشكل ال لبس فيه أن ى فى ولكن يبدو لنا أن جميع من يرون الحقائق كما ه

فرض الشيوعية من الخارج أمر مستحيل، ألن الشيوعية ليست سلعة للتبادل أو التصدير. وال يمكن 
كيان رأسماليًا كان أو شيوعيًا أن يتطور وينتصر إال نتيجة لعملية تنمية ى أى فى اعنظام اجتمى أل

 هذا البلد أو ذاك.ى داخلية ف

هذا المثال ليس مقنعًا بدرجة كافية لدحض االدعاءات القائلة بأن الشيوعيين ينفذون 
ًا من تأسيس الدولة عام 70أنشطتهم "بناًء على أوامر من موسكو"، وأن الشيوعية كعقيدة ظهرت قبل 

عامًا على ثورة أكتوبر  40. وها نحن نعيش بالفعل بعد مرور أكثر من 1917عام ى السوفيتية ف
االشتراكية العظمى وأؤكد لكم أنه ال يوجد داخل بالدنا أو خارجها أحد جرؤ أو يجرؤ على المغامرة 

 بالقول أن السلطة السوفيتية أتت إلى بالدنا من الخارج.

يحظى ى من كان وال حتى بشق األنفس أن ينكر حقيقة أن الحزب الشيوعى أل وال يمكن
جميع البلدان. ولكن ى ويتمتع بمكانة كبيرة بين الجماهير العاملة فى االتحاد السوفيتى باحترام كبير ف

جميع ى هل يعتبر ذلك سندًا أو مسوغًا ُيستنتج من ورائه أن العالقات بين األحزاب الشيوعية ف
السوفيتي؟ األحزاب الشيوعية والعمالية ى ن تقوم على خضوعها لطرف واحد هو الحزب الشيوعالبلدا

تسوية المسائل السياسية الخاصة بها وغير ذلك من ى الكامل والحرية فى تتمتع باالستقالل الذات
 غيرى توجيه نقد فى األمور. ولن يتغير الحال مهما استمر من يبغضون األيديولوجية الشيوعية ف

 محله ضدها.

أردت أن أحيطكم بها علمًا. وقد ى عن الشيوعية والشيوعيين التى باختصار تأمالتى هذه ه  
المسائل المتعلقة ى شؤون الدول األخرى وفى أعلّنا لكم ونعلن أننا نتمسك بموقف عدم التدخل ف

سنا فيها. ولكنى للدول. فتلك أمور تخص شعوب البلدان المعنية ونحن ال نقحم أنفى بالنظام الداخل
قضية تتخطى ى الرئيس أن تفهموا أنكم أثرتم مسألة النضال ضد الشيوعية، وهى أرجو منكم سيد

حدود دولتكم. لقد أوليتم مسألة النضال ضد الشيوعية العالمية اهتمامًا أكثر من الالزم ولديكم الرغبة 
ضوون تحت لواء القوات العدوانية شؤونكم الداخلية، ولكن عندما تنى اتهامنا بالتدخل المزعوم فى ف
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شؤوننا ألن دولتنا تأسست على مبادئ ى معركتها ضد الشيوعية، فأنتم تتدخلون بذلك فى العالمية ف
ازدهار دائم، كما ُاتيَحت لكم الفرصة لتشهدوا بأنفسكم عندما نزلتم ى فى اللينينية، وه-الماركسية

بلدان أخرى. ومن الواضح ى لدوائر األكثر رجعية فضيفًا على بالدنا، وتلك حقيقة ال تجادل فيها ا
مثل هذه المسائل، حيث أن الصراع ى أننا لم نستطع وال يمكننا أن نتنحى جانبًا أو نتسم بالحياد ف

 ضدنا وضد البلدان االشتراكية األخرى قد بدأ بالفعل.

 ن دولتكم.شؤو ى ال ُتَعد تدخاًل فى ولذلك رأينا من واجبنا أن نثير هذه المسألة الت

ذلك األحزاب الشيوعية، ى كل بلد، بما فى وال ينكر أحد أن الموقف تجاه األحزاب القائمة ف
عن القول أن هذه األمور ال تخص حكومات ى مسألة تخص هذه البلدان وحدها دون غيرها، وغن

الشيوعية ى صر الواقع، عندما أثرتم مسألة التعاون بين بلدينا لم تكونوا من مناى البلدان األخرى. وف
بالدكم، وخاصة ى بناء الدولة، بل قمتم بقمع المنظمات التقدمية فى وال المبادئ الشيوعية ف

أن يمس صداقتنا وال ى المنظمات الشيوعية. ولكننا لم ننقلب ضدكم، ورأينا أن هذا األمر ال ينبغ
ى المشتركة بين بلدينا فباإلجراءات ى أن يتداخل مع العالقات الودية بين بلدينا، وال أن يشى ينبغ

 النضال ضد اإلمبريالية.

شؤون بالدكم بينما ى ونتيجة لذلك وقعتم فريسة للتناقض حيث وجهتم لنا اتهامًا بالتدخل ف
اآلونة األخيرة مزاعم ى أدليتم بها فى التصريحات التى شؤوننا. وأكدتم فى التدخل فى شرعتم أنتم ف

البلدان ى لمتحدة يتلقون تعليماتهم من موسكو وأن الشيوعيين فالجمهورية العربية اى أن الشيوعيين ف
هجوم مباشر وغير مباشر ضد االتحاد السوفيتي. وبدأنا ى العربية عمالء لموسكو. وانبريتم من ثم ف

الدفاع عن أنفسنا ولجأنا بطبيعة الحال للهجوم. وهذا ما سيكون عليه مآل األمور. ويترتب على ى ف
ذا كففتم عن ى تم عن التدخل فذلك أنكم إذا امتنع شؤون الدول الشيوعية، بما فيها شؤون دولتنا، وا 

متاعب نحن أيضًا. ولكن إذا استمريتم على هذا الدرب، فلن نحجم عن ى مهاجمتنا، لن نسبب لكم أ
الرد. لكنكم تعلمون حق العلم من خالل تجربة العديد من البلدان أن العالقات بينها وبين االتحاد 

 تتطور بصرف النظر عن موقف تلك البلدان من الشيوعيين على الصعيد المحلي.ى ياتالسوف

أدليتم بها مؤخرًا أنكم واجهتم تدخاًل من االتحاد ى التصريحات العامة التى لقد أكدتم ف
جرت بيننا خالل زيارتكم الرسمية ى الشؤون الداخلية لبالدكم. وأشرتم إلى المحادثات التى فى السوفيت
قمتم بها إلى يوغوسالفيا بعد اندالع ى وأثناء الزيارة الت 1958مايو -أبريلى فى التحاد السوفيتإلى ا

واحدة من هذه المحادثات أنه قد ى قلت فى العراق مباشرة. وزعمتم من بين أمور أخرى أننى الثورة ف
 عمله.ى أن يستمر فى السور ى يكون من األفضل لو أتيحت الفرصة للحزب الشيوع
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رسنا نحن وأنتم الكثير من الوقت إلجراء محادثات مفتوحة وودية، ال سيما خالل لقد ك
ى زيارتكم األخيرة. وأتذكر هذه المحادثات نعم التذكر ويجب أن أقول أنكم ال تتحلون بالدقة دائمًا ف

فقط مالحظات أثناء المحادثات واعتمدتم ى نسخها. ويمكن بديهيًا تفسير هذا األمر بأنكم لم تدونوا أ
أعتمد إلى جانب ذلك وللدقة على سجالت ى ولكننى على الذاكرة. أنا أيضًا اعتمد على ذاكرت

 من المحادثات أكثر دقة.ى يدونها المترجمون الفوريون. وبالتالي، فإن نسختى المحادثات الت
وأنتقل اآلن للحديث عن مالحظاتكم بشأن الشيوعيين السوريين. إدراكًا منا لوجهات نظركم 

بالدكم، لم يكن من الممكن ى مناهضة للشيوعية ونظرًا لسياسة اضطهاد الشيوعيين المتبعة فال
لى جانب ى فى بالتأكيد أن أوجه إليكم مثل هذه المالحظة بشأن أنشطة الحزب الشيوع سوريا. وا 

 .ىبمالحظات كتلك أثناء وجودكم ألنكم كنتم ضيفى ذلك، اعتبرت من عدم اللياقة أو اللباقة أن أدل

الجمهورية العربية المتحدة تطرقتم أنتم لمسألة الوحدة بين ى وعندما كنا نتحدث عن الوضع ف
اعترف ى مصر وسوريا وقلت لكم أنها شأنًا داخليًا يخص شعوب البلدين، وأن االتحاد السوفيت

عدم  نوع من أنواعى بالوحدة ورحب بالجمهورية العربية المتحدة، وهذه الوحدة لم تفرز ولن تفرز أ
هذا الشأن على الرغم من أن ى شكل من األشكال فى التدخل بأى الثقة من جانبنا. وقلت أننا ال ننو 

أنها لم تُّتخذ بشكل متعّقل وكانت تشوبها درجة ى توحيد مصر وسوريا بدا لى بعض الخطوات ف
قبل الوحدة عما كانت  سورياى معينة من التسرع. وكانت الحريات الديمقراطية موجودة بشكل أكبر ف

كان السكان يتمتعون ببعض الحريات ى مصر، وكانت هناك أحزاب سياسية مختلفة، وبالتالى عليه ف
الديمقراطية البرجوازية. وكان لسوريا إلى جانب ذلك حكومة خاصة بها وجيش قائم بذاته وقيادات 

واآلن ُحرم السوريون من الحريات السياسة العالمية. ى سياسية مستقلة، ولعبت دورًا واضح المعالم ف
الجمهورية العربية المتحدة. وأثناء حقبة ى الديمقراطية وُحّلت األحزاب وتحولت سوريا إلى محافظة ف

الجمهورية العربية ى الوحدة تم تجاهل كل ذلك بشكل واضح، وُطّبَقت معايير واحدة ووحيدة على إقليم
ى ة السورية ظروف وشروط مماثلة لتلك السائدة فالمتحدة، وُفرَضت على المؤسسات الديمقراطي

مصر. وأفضى هذا الوضع بطبيعة الحال إلى نفور القوى الديمقراطية. ونتيجة لذلك استُبعد معظم 
الحياة السياسية واختفى بعضهم تمامًا من ى القادة السياسيين السوريين واحتلوا المقاعد الخلفية ف

ى لم أكن أتكلم عن الشيوعيين ولكن عن ممثلى شرت آنذاك أننمعترك السياسة أو آثروا الهجرة. وأ
 األحزاب األخرى الذين شجعوا الوحدة مع مصر وانطفأت حماستهم للفكرة اآلن.

وكان ردكم أن السوريين هم الذين ضغطوا من أجل اإلسراع بوتيرة الوحدة، وأن األحزاب 
أن يثير شكوك ى كان من شأنه بالتالالسياسية السورية لم تكن تمثل الشعب وأن التعاون معها 
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تجاهكم. وذكرتم على سبيل المثال نائب الرئيس السيد حوراني، وأعربتم عن استيائكم ى الشعب السور 
الشديد من أنشطته وسلوكه وأضفتم أنكم لن تستطيعوا العمل معه، وأنه بات من الواضح ضرورة 

 إقالته وعزله.

لكم القيام بذلك وهو ى ما تتذكرون لماذا ينبغونصحتكم باإلحجام عن ذلك. وقلت لكم ك
على علم أنه نائبكم، ويقّدرون أن زعيمهم يتبوأ ى نائبكم وزعيم أحد األحزاب السورية والشعب السور 

منصبًا حكوميًا ولديه مكانة سياسية معينة. فإذا قمتم بعزله سوف تؤلبون ضدكم بالتأكيد أناس 
 زعيمًا لهم.ى يعتبرون السيد حوران

 ال يجب أن أعزله. ى محلها، وأنا أتفق معكم أننى حينها: نصيحتكم فى قلتم لو 

شيء يخص خالد ى ذلك الحين أى صالح الحزب الشيوعي؟ لم أذكر لكم فى هل كان ذلك ف
 بكداش أو الشيوعيين السوريين اآلخرين.

ت لكم أن وأثيرت مسألة الشيوعيين المصريين أثناء المحادثات بناء على مبادرة منكم. وقل
أتعاطف مع الحركة الشيوعية ى لم أخِفكم سرًا أننى هذا شأن خاص بكم على الرغم من أنن

ى بالدنا، وأن الشيوعيين فى بالدكم يختلفون عن نظرائهم فى والشيوعيين. وأجبتم أن الشيوعيين ف
ما أطلقتم عليهم بالدكم يشكّلون حزبًا صغيرًا قوامه أناس غير بارزين، مواطنين من الدرجة الثانية ك

 بازدراء.

وحيث أنكم سيادة الرئيس أثرتم هذه المسألة فقد أَجبت أن الشيوعيين، لو كانوا شيوعيين حقًا، 
ذا كنتم تعتبرون أننا  هم جميعًا على شاكلة واحدة، ألنهم يسترشدون بتعاليم ماركس ولينين، وا 

سقت لكم مثااًل ربما مازلتم تذكرونه، بالدكم سيئين فأنتم مخطئون. و ى شيوعيين جيدين والشيوعيين ف
ولجأ البعض  -ولم يكن عددهم كبيرًا آنذاك –السجن ى قبل الثورة زج قيصر روسيا بالشيوعيين ف

منهم إلى الهجرة. وبعد سقوط حكم القيصر تولى لينين قيادة ثورة الشعب العظيمة هو ومجموعة 
لشعب العامل. وتم قمع الثورة المضادة تحت صغيرة من الرجال الشجعان كانوا يعّبرون عن تطلعات ا

 العالم. ى قيادة الحزب الشيوعي، وُدحر الغزاة وتأسست أعظم دولة اشتراكية ف

تشبهًا  -أحزاب على اإلطالق وأنكم ى وجود أى خالل حديثنا أنكم لم ترغبوا فى قلتم ل
أن إشارتكم إلى االتحاد  سيكون لديكم حزب واحد هو االتحاد القومي. والحظت -باالتحاد السوفيتي

ال يوجد فيه ى لديه حزب واحد ألن لدينا مجتمع اشتراكى االتحاد السوفيت -جاءت بفتور ى السوفيت
رأسماليون أو مالك، وال يوجد أشخاص يعيشون عن طريق استغالل عمل اآلخرين. والحزب 
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عمال  -عن كل الشعبيعبر عن مصالح جميع العمال والعامالت، ى االتحاد السوفييتى فى الشيوع
 بالدنا. ى هو الحزب الوحيد واألوحد فى أن الحزب الشيوعى وفالحون ومثقفون. وهذا هو السبب ف

بالدكم عرب ى سقت آنذاك المثال التالي: يوجد فى الرئيس أننى وربما تتذكرون سيد
ويحصل على يريد من العامل أن يعمل لمدة أطول ى ومسلمون مؤمنون وعمال ورأسماليون. الرأسمال

يريدون أن يعملوا أقل وقت ممكن  -وهم أيضًا عرب ومسلمون مؤمنون  -أقل مقابل، والعمال 
 العرب ستناحزون لهم؟ ى الرئيس أى ذلك الحين سيدى ويحصلوا على المزيد. وسألتكم ف

 رد على السؤال. ى أى ولم تقدموا ل

أرضًا، ويعيشون على حد بالدكم ال يملكون ى وذكرت لكم مثااًل آخر. هناك فالحون ف
بسعر مرتفع، وال يمكنهم إعالة أنفسهم وأسرهم. هم عرب ومسلمون ى الكفاف، ويستأجرون األراض

الذين يمتلكون أراٍض شاسعة. والفقراء الذين يزرعون ى مؤمنون. وهناك أمراء اإلقطاع، مالك األراض
ى على الرغم من أن مالك األراض هذه األرض هم العمال المستأجرون. والمالك يستغلونهم بال رحمة

خلقت األرض أو كما يقول الناس األرض من ى التى ليسوا هم الذين أبدعوا األرض، الطبيعة ه
اقتطاعها وحيازتها ى بعض األفراد على األرض ويستغلون حقهم فى صنع اهلل. لماذا إذًا يستول

قاضون أجرًا ضئياًل على عملهم ال أولئك الذين ال يملكون أراٍض خاصة بهم ويت -ويجبرون اآلخرين 
 على العمل فيها؟ -إلعالة أنفسهم وأسرهمى يكف

وهناك صراع دائر بين هؤالء الناس، بين العرب المسلمين المؤمنين، وكال الجانبين يتضرع 
 إلى اهلل .

العرب ستقفون إلى جانبهم: العمال والفالحون أم الرأسماليون ى لقد سألتكم سيادة الرئيس أ
حزب واحد بين العمال والبرجوازية والفالحين ومالك ى ؟ كيف يمكنكم أن تجمعوا فىك األراضومال

ى ذلك الوقت، وال أعتقد أن بإمكانكم اإلجابة على هذه األسئلة فى إجابة فى ؟ ولم تعِطنىاألراض
 الوقت الراهن أيضًا.

يمكن أن يكون  صحيح أنكم قلتم أنكم تقفون مع كل العرب بصفة عامة، ولكن هذا الجواب
تناضل فيه الشعوب ضد الغزاة أو المحتلين األجانب أو ى مفهومًا إذا كان السؤال متعلقًا بالوقت الذ

مثل هذا الوقت تتحد بالفعل جميع طبقات ى المستعمرين اإلمبرياليين على مستوى األمة بأكملها. فف
زاة خارج البالد وتأسيس دولة الشعب تقريبًا للدفاع عن مصالحها الوطنية. ولكن بمجرد طرد الغ

وطنية مستقلة، وما أن يواجه الشعب مهامًا جديدة، تنشأ صراعات داخل األمة من أجل نيل الحقوق 
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على الحياة االجتماعية للبالد، ى له تأثير ملحوظ وحقيقى االجتماعية للشعب العامل. والصراع الطبق
 وهادف ال يمكن تجاهله.ى وهذا تطور طبيع

ى األحزاب سُيسمح لها بممارسة أنشطتها فى تقرير أى أن األمر متروك لكم ف وقلت أيضاً 
أو لم تسمحوا فإنها ى بالدكم. ولكن أقول مرة أخرى، سواء سمحتم بوجود تلك األحزاب بشكل قانون

الوجود. وال يمكن القضاء على الصراع بين الطبقات عن طريق ى موجودة بالفعل وستستمر ف
. وسوف يستمر هذا الصراع طالما أن الطبقات المتعارضة موجودة. وكل هذا المراسيم والقوانين

ى بالطبع ينطبق ليس على الجمهورية العربية المتحدة فحسب، ولكن على جميع البلدان األخرى الت
 توجد فيها هذه الطبقات.

ن كنت قد اضطررت أن أذكر لكم ف محادثاتنا، ى هذه الرسالة الشخصية فحوى ما دار فى وا 
 فقد فعلت ذلك لهدف وحيد هو تصحيح بعض األفكار غير الدقيقة لديكم. 

لى جانب ذلك، تطرقت ف هذه ى واقع األمر إلى مسألة الخالفات األيديولوجية بيننا فى وا 
ى . وأجبرتنىتصريحاتكم األخيرة سلطتم الضوء على هذه المسألة بشكل رئيسى الرسالة ألنكم ف

د على تصريحاتكم، من باب أولى ألنكم لم تفرقوا بين المسائل هذه الحالة على الر ى الظروف ف
المتصلة بالعقيدة واأليديولوجية من ناحية والعالقات بين الدول من ناحية أخرى. فنقطة االنطالق 
بالنسبة لنا كانت وما تزال أنه على الرغم من اختالف وجهات نظرنا األيديولوجية وتباُين النظم 

 بيننا لصالح أمن وسالم الشعوب. ى هناك مجال كبير للتعاون المثمر والود دولنا،ى االجتماعية ف

ى زعمتم فيها أننا قمنا بمحاوالت للتدخل فى لقد فوجئت حقيقة من تصريحاتكم العلنية الت
ى الرئيس، أنتم ذكرتم فى الشؤون الداخلية للجمهورية العربية المتحدة. وكما ستتذكرون بسهولة سيد

موسكو أنكم مقتنعون تمام االقتناع من خالل تجربتكم أن االتحاد ى أثناء محادثاتنا ف أكثر من مناسبة
الشؤون الداخلية للدول األخرى. وكدليل على ذلك أثنيتم على سلوك وعمل ى لم يتدخل فى السوفيت

ى الجمهورية العربية المتحدة، وأكدتم أنهم حصروا أنشطتهم بدقة وبضمير حى الخبراء السوفييت ف
ذلك الوقت أنكم فطنتم بالخبرة بطالن االدعاءات ى أيضًا فى تقديم المساعدة التقنية. وذكرتم لى ف

القائلة أن األحزاب الشيوعية تتلقى توجيهات من موسكو. وقلتم أنه حسب علمكم ال يوجد على سبيل 
 مصر وأن هناك فقط مجموعات مقسمة ومنفصلة. فإذا قلتم أنى موحد فى المثال حزب شيوع
بالتأكيد أن حزبًا شيوعيًا واحدًا قد تأسس ى مصر موجهة من الخارج فهذا يعنى األنشطة الشيوعية ف

ذلك الوقت أفكارًا ى بالفعل وهذا أمر مناٍف لواقع الحال. ويبدو أنكم سيادة الرئيس كنتم تحملون ف
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لراهن ألنكم الوقت اى أكثر موضوعية ووجهات نظر أكثر هدوًء عن حقيقة الوضع عما تحملونه ف
 جئتم بأفكار مناقضة لذلك تمامًا.

الشؤون الداخلية للدول، ى ونحن ملتزمون تمامًا، كما سبق أن ذكرت، بمبدأ عدم التدخل ف
ذا كنتم تتفقون ى العقيدة ال ينبغى ونعتقد أن االختالفات ف أن تشكل عائقًا أمام التعاون بين الدول. وا 

 هذا الصدد.ى عن ارتياحنا ف فال يسعنا سوى أن نعربى مع هذا الرأ

تلت ى خطاب من خطاباتكم أن تعرضوا سردًا تاريخيًا لألشهر األولى التى لقد حاولتم ف
كان يتألف من ممثلين عن مختلف األحزاب ى تأسيس الدولة السوفيتية، وزعمتم أن البرلمان الذ

بالدنا. ى الحزب الوحيد ف أصبحى السياسية قد تم حله بعد ثورة أكتوبر مباشرة، وأن الحزب الشيوع
 ولكن هذا بالتأكيد يتعارض مع الحقائق التاريخية.

الجمهورية السوفيتية حكومة الحزب الواحد ولكن ُشكلت ى أواًل، خالل الفترة األولى لم توجد ف
هذه الحكومة، وكان "كوليغايف"، ى حكومة ائتالفية، وكان حزب االشتراكيين الثوريين ُممثَّاًل أيضًا ف

أنشطة السوفييت ى هذا الحزب مفوض الشعب للزراعة. وشارك ممثلو الحزب فى و عضو بارز فوه
وقت الحق إثارة تمرد ضد سلطة ى إلى أن ترك االشتراكيون الثوريون أنفسهم الحكومة وحاولوا ف

الشعب من العمال والفالحين، وقدموا على محاولة بشعة الغتيال الزعيم العظيم فالديمير إيليتش 
الحكومة ى نين. وبطبيعة الحال انكسرت شوكة المحرضين على التمرد المعادين للثورة، ولم يعد فلي

اندثرت ولم يعد لها ى ممثلين عن األحزاب البرجوازية التى واألجهزة المحلية للسلطة السوفييتية أ
سياسة  كان يسيطر عليها مؤقتًا الحرس األبيض وأنصارى التى البالد إال على األراضى وجود ف
 التدخل.

صالح ى أحدثتها ثورة أكتوبر العظيمة تصب فى ثانيًا، كانت طبيعة التغيرات ذاتها الت
قامت بها السلطة السوفييتية على هذه ى الجماهير الشعبية العريضة. وتشهد األعمال التاريخية الت

رئيسية للبالد إلى الحقيقة، مثل المرسوم الخاص بالسالم والمرسوم الخاص باألرض ونقل الثروات ال
أول اجتماع لها ى البرلمان المنتخب قبل الثورة قرارات فى الشعب. واتخذت الجمعية التأسيسية أى أيد
 كانت مناوئة لهذه التغييرات العظيمة، ومن ثم تم حلها وفقًا إلرادة الشعب. 1918يناير ى ف

التاريخية ويستند إلى  ويشير كل هذا إلى أن خطابكم سيادة الرئيس ال يتوافق مع الحقائق
 معلومات من الواضح أنها غير صحيحة. 

 .ىيقدمها االتحاد السوفيتى وأود اآلن أن أركز تحديدًا على المساعدات الت
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يندى لها جبين المجتمع ى لقد كنا وال زلنا معارضين ثابتين لالستعمار، تلك الظاهرة الت
تحررت من التبعية االستعمارية من جوهر وطبيعة  ىالحديث. وتنبع مساعداتنا إلى البلدان التى البشر 

قيود أو شروط سياسية أو ى الدولة السوفيتية. وأنتم تعلمون كما أعلم أننا نقدم المساعدات دون أ
عسكرية. ولهذا السبب تحديدًا حظيت مساعداتنا بتقدير واسع النطاق من العرب والشعوب األفريقية 

أن ى دة تدفعنا إلى تقديم الدعم إلى البلدان اآلسيوية واألفريقية وهواآلسيوية األخرى. وهناك رغبة واح
أيضًا، وأن نشجعها على ى واالقتصادى نساعدها على الوقوف على أقدامها وتوطيد استقاللها السياس

 مآرب أخرى.  ى وال يمكن أن يكون له أى رفع مستويات المعيشة لشعوبها. وليس لالتحاد السوفييت

ى الجمهورية العربية المتحدة تدو ى تعقد اآلن فى رئيس أن االجتماعات التالى وبلغنا سيد
شعارات ال تخلو من تشجيع من جانب السلطات. ويعرب ى فيها هتافات: "ال للروبل وال للدوالر" وه

مساعداتهم. ولن ى يبديه السوفييت فى العلن عن شكوكهم إزاء اإليثار الذى بعض السياسيين ف
ى يقدمها االتحاد السوفيتى الخاصة بأوجه الفرق األساسية بين المساعدات الت التفاصيلى أخوض ف

والمساعدات األمريكية. أود فقط أن أطرح السؤال التالي: ربما الروبالت السوفيتية تشكل تهديدًا ألحد 
 الجمهورية العربية المتحدة؟ى ف

دولة، ولكنه ى داته على ألم يفرض أبدًا وال يفرض مساعى ومن المعلوم أن االتحاد السوفيت
مساعدات من ى الرئيس أن تلقى يقدمها فقط إذا ُطلب منه ذلك. أنتم تعرفون حق المعرفة سيد

قبولها أو رفضها. فإذا كانت ى مسألة طوعية تمامًا واألمر يرجع إليكم بالطبع فى االتحاد السوفيت
عربية المتحدة بناًء على طلبكم اتفقنا على منحها للجمهورية الى وجهة نظركم أن المساعدات الت

ذا كنتم تريدون التخلص من الروبالت الت إطار االتفاقات ى قدمناها لكم فى تشكل عبئًا عليكم، وا 
رفضها. ويمكنكم أن تطمئنوا تمام االطمئنان أن هذه الخطوة لن ى القائمة، فلكم مطلق الحرية ف

ى قق رغبتكم عن طيب خاطر. ولدينا فحال من األحوال، فنحن نريد أن نحى نشكل إساءة لنا بأ
االتحاد ى الضخم فى هنا برنامج البناء االقتصادى الواقع مجال كبير يمكننا االستثمار فيه، ويحضرن

حاجة ى ليست فى أن نتطفل على الدول ونفرض عليها مساعدات هى السوفيتي. ونحن ال نرغب ف
متنانها لنا بل وتؤلب الشعوب ضد الدولة اى إليها ثم تحط تلك الدول من قدرنا بداًل من أن تبد

 لتحقيق مصالح شخصية.ى تمنح المساعدات بتجرد ودون السعى السوفيتية الت

ُتَشن فيه حملة ضد االتحاد ى الجمهورية العربية المتحدة الذى فى وهل الوضع الحال
الوفاء بالتزاماتنا  ىإلى إشكاليات أكثر تعقيدًا فى ضد الشعب السوفيتي، ال يؤدى السوفيتي، وبالتال

على أنه تهديد من جانبنا ولكنه ى بموجب االتفاق الخاص ببناء سد أسوان؟ أرجو أال تفهموا كالم



 15 

الجمهورية العربية المتحدة. وسيكون من ى اآلن فى قلق بسبب الحملة الموجهة ضد االتحاد السوفيت
وقعناه ى تنا بموجب االتفاق الذبالتزاماى ظل هذه الظروف أن نفى الصعوبة بمكان بالنسبة لنا وف

بلدكم والعمل فيه وعرض مبادراتهم ى الواقع سيتوجب على المواطنين السوفييت اإلقامة فى معكم. وف
ظل ظروف يؤلب ى كل هذا ف -الخالقة لضمان بناء السد باستخدام أفضل الحلول التقنية الصحيحة

 فيها السكان المحليين ضدهم. 
ديد من الرسائل من مواطنين سوفييت يعبرون فيها عن قلقهم ونحن نتلقى حتى اآلن الع

بشأن مصير من سيذهبون إلى بالدكم. شعبنا يتساءل كيف يمكن إرسال مواطنين سوفييت إلى 
إطار المساعدات االقتصادية إذا كان من ى الجمهورية العربية المتحدة لتنفيذ االتفاقات القائمة ف

ظل الظروف ى وربما المادي. وقد تحُدث أيضًا فى المعنو الممكن أن يتعرضوا لمخاطر الضرر 
 الراهنة تجاوزات غير مقبولة يقوم بها بعض المتعصبين.

ذا كنتم ال  ونحن نطلب منكم أن تتفهموا بشكل صحيح األسباب الكامنة وراء قلقنا. وا 
أن ى نبغاستياء أو غضب من جانب شعبنا. ويى ارفضوها وال تخشوا أ -تحتاجون اآلن لمساعدتنا 

نحتفظ بعالقات طبيعية معكم كما نفعل مع جميع البلدان. وحينئذ لن تكون بيننا ما يمكن أن ُتسمى 
ُتعتبر اآلن ى غاية، والتى بالدكم إلى مساعداتنا المجردة من أى "بعالقات الروبل"، كما ُينظر اآلن ف

 إحدى المخططات أو المقاصد اإلمبريالية. 

 22خطابكم يوم ى أدليتم به فى ئنا بصفة خاصة بذلك التصريح الذوال أخفيكم سرًا أننا فوج
على مصر عام ى اإلسرائيل-الفرنسي-البريطانيى العدوان الثالثى مارس. فقد قلتم أنكم اعتمدتم ف

وحتى نهاية القتال واجهتم  1956نوفمبر  6على اهلل وعلى أنفسكم فقط وأنكم حتى يوم  1956
 .ىتلمحوا حتى إلى أدنى قدر من المساعدة من جانب االتحاد السوفيت العدوان بمفردكم. ولكنكم لم

 الرئيس اتخذتم مسارًا أنكرتم فيه تمامًا الحقائق الماثلة للعيان. ى هنا سيد

نشبت فيه أزمة ى انبرى بعزم وثبات منذ اليوم األول الذى من المعروف أن االتحاد السوفيت
خالل منحها دعمًا معنويًا وسياسيًا وماديًا واسع  السويس للدفاع عن حقوق مصر المشروعة من

سرائيل على مصر، اتخذت الحكومة ى النطاق. وبعد الهجوم المسلح الذ شنته بريطانيا وفرنسا وا 
 المصرية. ى إجبار المعتدين على التراجع والخروج من األراضى السوفيتية خطوات لعبت دورًا آخر ف

كان سيستخدم وسائل أكثر فعالية لكبح ى السوفيت أن االتحادى طرف شكًا فى هل ساور أ
أطلقت العنان لعدوان مسلح ضد مصر، إذا تجاهلت تلك القوات التحذير القاطع ى القوات المعادية الت

 ولم توِقف األعمال العدائية؟ ى أطلقه االتحاد السوفيتى الذ
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وتشيكوسلوفاكيا ى يتوال ُيعتبر خروجًا عن السياق أن نذكر هنا أن حكومات االتحاد السوف
تسلُّم أسلحة حديثة على وجه ى لبت رغبة الحكومة المصرية قبل فترة طويلة من أزمة السويس ف

تم توريد كميات  1955السرعة لتلبية االحتياجات الدفاعية للبالد. وكما هو معروف، منذ أواخر عام 
تية للغاية. ونحن نشعر برضا كبيرة من األسلحة السوفيتية والتشيكية إلى مصر وسوريا بشروط موا

حملها أبناء ى كبير ألنها كانت ذات فائدة جمة لكم. وقد ابتهجنا من صميم قلوبنا أن هذه األسلحة الت
ظل قيادتكم، أثناء الهجوم ى الدفاع عن وطنهم وديارهم، فى بالدكم الجسورين كانت نعم العون لهم ف

 المسلح على مصر.  

لمصر اقتصر ى الدعم السوفيتهل من الممكن الزعم بأن  الرئيس،ى احكموا بنفسكم سيد
 على الجوانب المعنوية أو الروحية فقط؟

الباسل ضد المعتدين من أجل حريته ى كفاح الشعب المصر ى لقد قّدر الشعب السوفييت
واستقالله. وحقيقة األمر أن خبر الهجوم ضد مصر سّبب استياًء شديدًا بين صفوف الشعب 

االجتماع ى نضالهم العادل. والحظتم فى للمصريين فى ثار حماسته لتقديم العون الفور وأى السوفييت
وعزيمته، بدعم من االتحاد ى أن قوة الشعب المصر  1958مايو ى الكرملين فى ُعقد فى الذ

وغيره من البلدان المحبة للسالم، وقوى باندونغ، وقوى السالم أسفرت عن هزيمة المعتدين ى السوفيت
 م على االنسحاب. وأجبرته

أصبحت جزءًا من التاريخ. وال أود أن أتطرق إلى المشاعر الدينية. ى الحقائق التى تلك ه
الوقت الراهن، ى ولكن المحاوالت الحالية الستخدام الدين لتبرير سياسة الجمهورية العربية المتحدة ف

يبدو  1917بالدنا عام ى قامت فى والثورة التى ُتساق ضد االتحاد السوفيتى الحجج التى واستغالله ف
 أنها حادت عن الصواب.  ى ل

بالدنا، يكنان ى الحكومة السوفيتية والشعب السوفيتي، كما رأيتم بنفسكم عندما تجولتم ف
ذلك بالطبع الشعوب المسلمة. وقد ُأتيحت لكم ى احترامًا عميقًا للمشاعر الدينية لدى الشعوب، بما ف

المساجد جنبًا إلى جنب مع مسلمين ى دنا لممارسة الشعائر الدينية فبالى الفرصة أثناء إقامتكم ف
ى لينينغراد. وأعتقد أنه لم يكن من الصعب التأكد من أن المسلمين فى موسكو أو فى آخرين سواء ف
قامة احتفاالتهم الدينية على ى يتمتعون بنفس الحرية فى االتحاد السوفيت ممارسة شعائرهم الدينية وا 

بالدنا حرية الضمير وحرية العقيدة ى ة مع من يعتنقون ديانات أخرى. ويكفل القانون فقدم المساو 
 ممارسة شعائرهم. ى وتوجد لدينا كنائس ومساجد، والمؤمنون من جميع المذاهب يتمتعون بالحرية ف
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أن ى الرئيس من حقيقة ال تقر بها الشعوب التقدمية وحدها، وهى وأنتم أيضًا على بينة سيد
وارتفاع مستوى الرفاه بين ى والثقافى كتوبر والبناء الناجح لحياة جديدة، والصعود االقتصادثورة أ

ى سكان اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية خلق ابتهاجًا لشعوب العالم أجمع وسبب قلقًا كبيرًا ف
ستعَمرة والمقهورة؟ األوساط اإلمبريالية حول مستقبلها. أليست ثورة أكتوبر ُملهمة لجميع الشعوب الم

نضالهم من أجل االستقالل والتحرر ى أليست شعارًا للجميع، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية، ف
 ؟ىواالجتماعى الوطن

وال يسعنا من أجل العدالة إال أن نقول أن شعوب الشرق، بما فيها المسلمون والبوذيون 
ن عديدة تحت نير الغزاة األجانب والطغاة. والمسيحيون وأتباع الديانات األخرى ظلوا يعانون لقرو 

المقام األول بسبب كفاح وعزم الجماهير نفسها وتصديها ى وأصبح من الممكن تحريرهم ف
السنوات األخيرة، تطلب تحقيق االستقالل ى للمستعمرين. وعالوة على ذلك، وكما أثبتت التجربة ف

يدًا واسع النطاق من جانب جميع الشعوب العديد من الدول العربية تأيى والحفاظ عليه فى الوطن
 المحبة للسالم، بغض النظر عن معتقداتها الدينية وتطلعاتها العالمية.

 فإن الخلط بين مشاكل السياسة والدين ال مبرر له.ى وبالتال

ذا أردنا أن نلق الشرق األوسط، وعلى ى نظرة موضوعية على التطورات األخيرة فى وا 
مصلحتهم، يصبح من الواضح أنه ى ذين يصب تفاقم العالقات بين الدول فمؤامرات المستعمرين، ال

خضم ى أن ال ننسى نحن وال أنتم فى وهو الحفاظ على السالم، ينبغى من أجل تحقيق الهدف الرئيس
والتضامن. إن ى تعزيز االستقالل الوطنى أال وه –تواجه الدول العربية ى الجدل، المهمة الرئيسية الت

والدول األخرى ى العربية لم يكتمل بعد، ويحتل الدعم المقدَّم من االتحاد السوفيت كفاح الشعوب
نهاية ى هذا النضال ضد اإلمبريالية بصفته ضمانة أكيدة للنجاح فى المحبة للسالم مكانة بارزة ف

المطاف. وقد تحتاج بالدكم أيضًا إلى عالقات تعاون ودية وعلى قدم المساواة ودائمة مع االتحاد 
لى مساعدته. وأود ف ى المعروف: "ال تبصق فى هذا المقام أن أشير إلى المثل الروسى السوفيتي، وا 

 البئر، فقد تحتاج يومًا للشرب من مياهه". هذه الكلمات تعبر عن حكمة الشعب.

 السيد الرئيس،

رى تأملناها معكم مرة أخى رسالتي. وقد رأينا أن تقاسم االعتبارات التى لقد كنت صريحًا ف
على هذه الشاكلة يتوافق ى غاية األهمية، واضعين نصب أعيننا أن تبادل الرأى وبإخالص مسألة ف

أن يساعد تبادل ى فى كانت قائمة بيننا حتى اآلن. وأود أن أعرب عن أملى مع طبيعة العالقات الت
 نشأ بيننا، بجهد مشترك من كلينا. ى تبديد سوء الفهم الذى اآلراء على هذا النحو ف
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ى يمنع من رؤية األشياء كما هى سوء فهم عارض وسطحى ونحن على ثقة من أن إزالة أ
الواقع من شأنه أن يطور تعاوننا وصداقتنا على أسس سليمة كما كان عهدها من قبل، بما يحقق 

والجمهورية العربية المتحدة بل وجميع الشعوب األخرى المحبة ى مصالح كل من االتحاد السوفيت
 يضًا.للسالم أ

 مع خالص التقدير لسيادتكم.
 نيكيتا خروشوف

 1959أبريل  12
 

 إلى فخامة الرئيس
 جمال عبد الناصر

 رئيس الجمهورية العربية المتحدة
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