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  خروشوف نيكيتا
 هـذه  فيهـا  تثار مرة كل وفي الناصر، عبد جمال تفكير من الكثير شغلت السلطة، انتقال كيفية

  .فيها قرار إلى التوصل ويحاول فيها، التفكير يعيد جمال المرحوم كان القضية

 عندما هذا حدث .بريطانيا حكم العمال حزب وتولى المحافظين، حكومة سقطت عندما هذا حدث

 أقصـاء  تقـرر  عنـدما  ايضـا  وحدث .واحد صوت بأغلبية لبنان برئاسة فرنجية سليمان فاز

 …كله العالم وعجب دهشة أثارت درامية بطريقة السوفيتي األتحاد في السلطة عن خروشوف
  :لي يقول وسمعته الناصر عبد جمال مع ألتقيت يوما

  "!مصر في هنا لنا بالنسبة الذاتوب السلطة انتقال وأسلوب بقضية، أنور يا جدا مشغول أنني "-

 الوحيـد  الضـمان  أن رأيـي  وفـي  االهتمام، هذا كل تبدى عندما الحق كل معك :"لجمال وقلت

 لـه  تتعرض قد ما لمثل البالد تتعرض فال دستورية مؤسسات وجود هو السلطة انتقال لسالمة

  .المؤسسات دولة تقيم ال التي السياسية األنظمة

  . خروشوف نيكيتا

  ١٩٦٤ صيف :لزمانا

 ا الناصر عبد الرئيس منزل في صالون :المكان

 جميعا وكنا .. المعاونين وبعض السادات أنور ..تيتو الرئيس … الناصر عبد الرئيس :الحضور

  .…موسكو في يقع مثيرا حدثا نتابع لكي ترانزستور جهاز أمامنا نضع

  .…السجاير والعة يده في يقلب صبيةالع الديناميكية طريقته على تيتو .…مشدود الناصر عبد

 بل موسكو في الخطير الحدث هذا يتابعون اليوم ذلك في الناصر عبد صالون في الوحيدين نكن لم

  … الشىء نفس يفعلون العالم عواصم جميع في المسئولين أن البد أنه

  …الحدث لهذا الدرامي الخط في ساهمت األنباء وكاالت

  …مدلوله في خطير ولكنه صغير رخب يخرج وأخرى لحظة فبين

  .…موسكو في الفالني المكان في السوفيت القادة صورة مجمع من خروشوف صورة رفعوا

 السـوفيتي  الشيوعي للحزب المركزية اللجنة انعقاد هو كله العالم اهتمام مبعث كان ذلك قبل ومن

 االتحـاد  فـي  لعليـا ا السـلطة  وهي المركزية اللجنة أن فالمعروف .…موعدها غير وفي فجأة

 يعقـد  واحـد  اجتماع بالدقة أو انعقاد موسم لها اللجنة هذه لينين وتعاليم تنظيمهم حسب السوفيتي
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 وهـو  األعلـى  السوفيت مجلس على عرضها قبل الميزانية يقر لكي معروف موعد وفي سنويا

 القـادة  فيه نيكو الذي الوقت في أي الصيف وفي تجتمع المألوف غير على اللجنة ولكن البرلمان

  .…القرم في الصيفي قصره في فعال خروشوف وكان .…القرم في مصيفهم في السوفيت

 وهـو  لالنعقاد المركزية اللجنة دعوة طريقة ضد أيضا يشملنا الذي العالمي االهتمام مبعث وكان

  .…العادي السنوي االجتماع في السوفيتي األسلوب في كلية يتنافى ما

  ……اإلثارة من بمزيد األنباء وكاالت اعلين تخرج أخرى ومرة

 عـام  سـكرتير  مـن  دعوة بغير تجتمع وإنما موعدها غير في فقط تجتمع ال المركزية اللجنة أن

 من المركزية اللجنة أعضاء جمعت خاصة طائرات وإن الوقت ذلك في خروشوف وهو الحزب،

 فـي  الداخلي األمن لجنة رئيس من بأوامر مطلقة سرية في وآسيا أوروبا السوفيتي االتحاد قارتي

  .األخرى األمن أجهزة وجميع )المخابرات( KGB اللجنة وهذه المركزية اللجنة

 اللجنـة  في الداخلي األمن لجنة رئيس ألن انفعاال الحاضرين أشد الخصوص وجه على أنا وكنت

 اللجنـة  هـذه  رئـيس  كان أقول صنعه من أنه واضح العالم وبقية نحن نتابعه ما وكل  المركزية

  .……شيبلين صديقي هو جميعا تشدنا التي األحداث ومحرك

  .…ناحيتي من هذا كان

 أيام أال لمصر زيارته على مضى قد يكن لم خروشوف أن هو فكان الناصر عبد يشغل كان ما أما

 عالقتنـا  تأخذ لكي خروشوف مع بصعوبة الناصر عبد إليه توصل تفاهم هناك كان ولقد معدودة

 فقط ليس لعالقتنا الجديد الوضع ملخص وكان نرضاها أسس على جديدا طريقا لسوفيتيا باالتحاد

 فقـد  التسـليح  مجال وأما اقتصادنا لبناء السوفيتي االتحاد من الفعلية المشاركة وإنما األسلحة بيع

 أنـواع  أحـدث  تسـليمنا  في المراوغة أسلوب ينهي خروشوف مع حل إلى الناصر عبد توصل

  .األسلحة

 أسـفرت  التـي  النهاية إلى أوال ننتهي أن بعد هنا حينه في بالطبع خروشوف زيارة ذكر تيوسيأ

 .١٩٦٤ عام في عنه أحكي الذي اليوم هذا أحداث عنها

  ..…أخرى شئون بل شأن يشغله فكان تيتو أما

 خروشوف وكان وبلغراد موسكو بين الطبيعية العالقات عودة على طويل وقت مضى قد يكن لم

 خروشـوف  ولكن الشأن هذا في منقسمة كانت السوفيتية القيادة أن برغم المعركة هذه فارس هو

 طويلـة  ومعانـاة  ومواجهة كفاح مرحلة بعد الصلح وانعقد يوغسالفيا في تيتو وزاد القرار أتخذ

 داخل المنشورات إرسال   أي يدخر لم ستالين أن وكيف تيتو لنا حكى وقد وتيتو ستالين بين بدأت
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 ليقظة الحدود عبر ارسالها ستالين على استحال حينما الدانوب نهر تيار مع تعوم فارغة زجاجات

 ذلـك  وانعكاس السوفيتية القيادة تغيير من لخوفه هما أكثرنا تيتو كان .اليوغسالفية األمن أجهزة

 انك ما وأخطر الشأن هذا في منقسمة السوفيتية  القيادة كان قلت وكما يوغسالفيا مع الموقف على

  …القيادة من خروشوف خروج بعد لتيتو المعادي الفريق ينتصر أن هو تيتو يخشاه

  ……الترانزستور لجهاز مرهفة آذان ونحن هذا كل

 حصـلت  قـد  تكون لعلها أخرى محطات نحو المؤشر ليدير العصبية بنفس الجهاز تيتو ويتناول

 إليهـا  نسـتمع  التـي  المحطة إلى أخرى مرة يعود ثم موسكو في يحدث الذي اللغز أخبار على

  .…جميعا

 أي بـال  السـوفيتية  القيـادة  تغييـر  تناقش المركزية اللجنة أن يذاع أن موسكو في سمح أن إلى

  .تفصيالت

 امضـى  ألنه السوفيتية الشئون في خبيرا ويعتبر أمريكيا وكان األجانب المراسلين أحد خرج ثم

 وإنمـا  فقـط  وقت مسألة المسألة إن ليقول جخر األخبار يعطونه وكانوا موسكو في طويلة فترة

 وكـان  للـوزراء  ورئـيس  الشـيوعي  للحزب أول كسكرتير منصبه من خروشوف عزل تقرر

 وأوراق السـفراء  الستقبال الدولة رئيس بأعمال القائم أي للسوفيت الرئاسة رئيس هو بريجينيف

  .…خروشوف مع فهي السلطات باقي أما فقط اعتمادهم

 وتضـارب  االنتظـار  مـن  طويلة ساعات بعد السوفيتية القيادة إليه انتهت ما علنأ أن لبث ما ثم

 من الموقف تقدير يعد واحد كل وبدأ االنتظار فترة انتهت أن بعد الصعداء جميعا وتنفسنا التنبؤات

  .ناحيته

 كلمة على جدا وضغطوا جماعية قيادة وتولى مناصبه جميع من خروشوف عزل هو القرار كان

 القيـادة  وكانت يده في السلطة تركيز  اتهام كان لخروشوف الموجهة االتهامات من ألن جماعية

 للدولة رئيسا وميكويان للوزارة رئيسا وكاسيجين للحزب أول سكرتيرا بريجينف هي تولت التي

 الثالث الشريك وهو لبودجورني دوره سيترك ميكويان بأن األنباء لوكاالت السوفييت أوعز ولكن

  .وكوسيجين بريجينيف من لكل قالباالن في

 أن اتضـح  …عسـكرية  أسـرار  وكأنها فصال فصال السوفيت طريقة على تنشر القصة وبدأت

 إلـى  اليابـان  عنـد  فالديفوستك من أعضائها وبكامل موعدها غير في المركزية اللجنة اجتماع

 كل على بسيطرته اهذ يفعل أن يملك الذي الوحيد شيبلين بواسطة كان أوروبا غرب في ليننجراد

 وأن األسـود  البحر على قصره في كان الذي خروشوف بدون أكتمل االجتماع وأن األمن أجهزة
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 األسـود  البحـر  على خروشوف إلى طائرة ارسلوا وشيبلين وبودجورني وكوسيجين بريجينيف

  ……أمامها مثوله وتطلب بالكامل مجتمعة المركزية اللجنة بأن ليخطروه

 اللجنـة  أول السـكرتير  هـو  ذلـك  خروشوف فيها سمع التي األولى للحظةا منذ واضحا وكان

 يخشـاه  كـان  الـذي  فمـا  ..…وقـع  قد يخشاه كان ما أن بواسطته إال تنعقد ال التي المركزية

 خطـب  أن  قليلـة  بأسابيع األحداث هذه قبل لنا خروشوف زيارة أثناء أنه اذكر ..…خروشوف

 في عنيفا كان وأنه السوفيتي الشعب يخاطب كأنهو خاص طابع ذات كان وتصريحاته خروشوف

 قوتـه  السوفيتي الشيوعي للحزب يثبت وكأنه بالشيوعية تأخذ ال التي األنظمة كل على تعبيراته

 مـا  إلى به ينتهي أن هو ويخشى المركزية اللجنة منه تقفه خاص لموقف تحقيقا العالم في وتأثيره

  .…القيادة في سبقه من إليه انتهى

 المثـل  إلى يلجأ وكان بذاءة األلفاظ أشد استخدام في متطرفا بل تعبيراته في عنيفا كان فخروشو

 شـعبي  مثـل  هـو  وإنما عنيفا يبدو أال أو عليه أحد يحاسبه ال شيئا يقول أن يريد عندما الشعبي

   .عندهم

 ولأ سـكرتير  وهـو  االستدعاء وقبوله موسكو إلى القرم من بخروشوف الطائرة رحلة أن المهم

  .…المركزية اللجنة أمام ويمثل موسكو إلى يصل أن قبل من قراره يتخذ لكي كافيين كانا الحزب

 ضده والهتافات بالصرخات فقوبل المركزية اللجنة قاعة إلى ودخل موسكو إلى خروشوف وصل

 أننـي  سوى يقل لم وأنه له انصتوا أن إلى مرة من أكثر بالسكوت لهم أشار ذلك بعد عرفنا وكما

 تسـمى  أن أصـرت  التي الجديدة بالقيادة القرار وصدر انسحب ثم المركزية للجنة استقالتي أقدم

  .…جماعية قيادة نفسها

  ..…الناصر عبد صالون إلى أعود

 زيارتـه  علـى  طويـل  وقـت  قضى يكن لم إذ خروشوف جانب إلى فالوقو قرر الناصر عبد

 جديـدة  آفاقـا  تفتح اتفاقات من ومعه الناصر عبد إليه توصل وما له شعبنا وتحية لنا األسطورية

  ……بيننا

 .أهدافها عن الجديدة السوفيتية القيادة تفصح أن إلى يحتفظ أن قرر تيتو

  .…السعادة قمة في أنا وكنت

  … كلها العملية بهذه قام الذي هو صديقي أوال

 خروشـوف  .…وقابلت السوفيتي االتحاد زرت عندما ١٩٦٠ سنة منذ أي سنوات أربع عبر ثانيا

 مصـريين  مـن  مكونـا  كان الوفد أن أي الوحدة برلمان من برلماني وفد رأس على مرة ألول
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 ال منـي  ينفر الرجل أن أحس كنت فقد الستمالته المستمرة ومحاوالتي لنا زيارته إلى وسوريين
 سـنة  مصـر  في لنا زيارته أثناء واكتشفت تعبيراته في عنيفا كان فإنه قلت وكما .…لماذا اعلم

 ..الحقد هو كله بناؤه رجل أنه ١٩٦٤

 سـوريا  المركب على برنيس ميناء وفي األحمر البحر في ونحن ذلك عرفت حينما ذلك أجل من

 ال الحقـد  مـن  وأنـا  …وأنا الحكيم وعبد الناصر دوعب عارف السالم وعبد بلال بن أحمد ومعنا
  … .به يتعامل من مع وال أبدا أتعامل

 صـحيح  .…موسكو في حدث الذي الموقف على عنيف بهجوم التالي اليوم في صحفنا وصدرت

 أو شهر من أكثر يمض ولم تركيز في يعمل من كل ولكن صحفنا، من تهاجم لم الجديدة القيادة أن

 خروشوف واستدعت به اجتمعت الذي األسلوب بنس مجتمعة المركزية اللجنة وكانت إال شهرين

 تعيـين  وقـررت  اللجنـة  اجتمعـت  وإنما مالينكوف الستدعاء داع هناك يكن لم المرة هذه في

  .الوزراء لمجلس رئيسا بولجانين والمارشال مالينكوف من بدال أول سكرتيرا خروشوف

 سـكة  محطة عين أنه قيل …السطور هذه كتابة إلى مصيره كان ماذا أحد يعلم فال مالينكوف أما

 وقيل منصب بال سيبيريا إلى نفي أنه وقيل سيبيريا في كهرباء لمحطة مديرا عين أنه وقيل حديد

  .…المشهور بريا بواسطة أعدم أنه

 ..مصيره يعرف ولن يعرف ال أحدا أن المهم

 وانشغلنا موسكو في تمت التي المعركة ههذ صميم من هي اآلن لها أتعرض أن أريد التي القضية

 .بها معنا كله العالم وانشغل

 بأيـام  وفاتـه  قبـل  منزلـي  في الناصر عبد وبين بيني نقاش آخر محور القضية هذه كانت وقد

  ..…قليلة

  .…السلطة انتقال هي القضية

  ..… ١٩٧٠ سبتمبر في حدثا موقفين فيها المناقشة فجر الذي وكان

 قياس معاهد إلى عاد ولما الواحدة، اليد على تعد أصوات بضعة اغلبيته أن تذاكوق هيث شعر لقد

 المحـافظين  فإن مباشرة الصيف بعد باالنتخابات بكر ما إذا أنه له ظهر بريطانيا في العام الرأي

 فـي  متبقيـا  وكان ثالثة أو صوتين بأغلبية يعانيها التي المعاناة تلك من مريحة بأغلبية سيفوزون

 النتيجة وكانت يعجل أن ففضل الدستورية االنتخابات إجراء موعد على سنتين حوالي لوقتا ذلك

  … .المريحة األغلبية على يحصلوا أن من بدال المحافظون وانهزم العمال حزب فاز أن
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 فـي  منزلـي  فـي  معي الموضوع هذا لفتح الناصر عبد دفع الذي هو صغير وخبر بساطة وفي

  …١٩٧٠ سبتمبر

 وأن اسـتقالته  وقدم الملكة إلى االنتخابات نتيجة ظهور بعد توجه هيث أن البسيط الخبر هذا كان

  ……الحكومة بتشكيل لتكليفه العمال حزب رئيس دعت الملكة

 رئـيس  النتخـاب  النـواب  مجلـس  اجتمع إذ ……لبنان في منا قريبا وقع فقد التالي الحدث أما

  ..…النواب مجلس بواسطة ينتخب لبنان يف الجمهورية ورئيس .…حلو شارل يخلف للجمهورية

 التحريـر  منظمة إليها مضافا والطائفية والقبلية الجاهلية والصراعات بالتيارات يعج كان ولبنان

  .……الفلسطينية

 صـوت  لمصـلحته  كـل  األطراف كل من القانوني النصاب يجتمع لكيال المناورات كل وبرغم

 ينقصـه  نصـاب  مجـرد  من واحد بصوت يةفرنج سليمان وفاز %٤٠ تخلف برغم الحاضرون

  .…حال أي على نصاب ولكنه المجلس أعضاء من %٤٠

  .…فرنجية سليمان انتخابات أعلن المناورات كل وبرغم

  ..…بأيام وفاته قبل قلت كما وبيني الناصر عبد بين طويلة مناقشة محور هما الحدثان هذان كان

 :الناصر عبد لي قال بأن بدأت

  "؟.…تم وكيف ولبنان إنجلترا في السلطة انتقال رأنو يا قريب "

  "نعم "فقلت

 "……مصر في للنظام بالنسبة وبالذات السلطة انتقال .…أنور يا األمر بهذه مشغول أنا :"فقال

 فـي  السـلطة  النتقـال  بالنسبة أعجبك ما أو السلطة النتقال الوحيد الضمان .حق معك : له قلت

 لـه  تتعرض ما مثل تتعرض ال البلد فإن ذلك أجل من ودستور اتمؤسس هناك أنه ولبنان إنجلترا

  "…المؤسسات دولة تقيم ال التي النظم

  .…بخروشوف بدأت أو شملت مناقشة وبدأنا

 مـن  وحكـم  عاش من آخر أنه -القديم الحرس بآخر اسميه ما وهو -خروشوف أن حدث الذي

 ذكريـات  له وكانت األهلية الحرب أيضا وحارب ١٩٧١ سنة البلشيفية بالثورة قاموا الذين أولئك

  .,..عنها حكيت التي زيارته أثناء لنا رواها ذلك في

 طويلـة  لفترة مريضا كان فقد كاملة مفاجأة يكن لم أنه ولو ستالين، بموت ١٩٥٣ سنة في فوجئنا

 تيالسـوفي  باالتحاد اتصلنا قد وكنا أسرار شىء كل السوفيتي االتحاد طريقة على ولكن وفاته قبل
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 رفـض  سـتالين  ولكـن  الغرب رفض أن بعد بالقطن الثمن ودفع السالح لشراء ستالين وفاة قبل

 يبيعنـا  أن يـرفض  أنه المشهورة كلمته القاهرة في سولود السوفيتي االتحاد سفير مع لنا وأرسل

  ..…بالماركسية تأخذ التي لدول إال يبيع ال وأنه ضده سنستخدم يوم في ألننا السالح

 اسـما  سمعنا أن مالبثنا ثم فعال وتولى بعده مالينكوف يتولى بأن وصية وترك ستالين تما المهم

 إال شـهرين  أو شـهر  مـن  أكثر يمض ولم خروشوف هو السوفيتي الشيوعي الحزب في يتردد

 هـذه  في خروشوف واستدعت به اجتمعت الذي األسلوب بنفس مجتمعة المركزية اللجنة وكانت

 خروشـوف  تعيـين  وقـررت  اللجنة اجتمعت وإنما مالينكوف ستدعاءال داع هناك يكن لم المرة

  .الوزراء لمجلس رئيسا بولجانين والمارشال مالينكوف من بدال أول سكرتيرا

 محطـة  ناظر عين أنه قيل .. السطور هذه كتابة إلى مصيره كان ماذا أحد يعلم فال مالينكوف أما

 منصـب  بال سيبيريا إلى نفي أنه وقيل سيبيريا في كهرباء لمحطة مديرا عين أنه وقيل حديد سكة

 .…المشهور بريا بواسطة أعدم أنه وقيل

  ..…مصيره يعرف ولن يعرف ال أحدا أن المهم

 إلى وإنا الناصر عبد وعدنا … وسيظل السوفيتي االتحاد في السلطة انتقال هذا أسلوب هذا وكان

  .…المناقشة إكمال

 أن التاريخ كتب ولقد…لنيين بعد األسلوب نفس استخدم الينست إن التاريخ باستعراض اتضح لقد

 ونصـف  بالدور المركزية اللجنة أعدم ثم قتله، حيث المكسيك إلى تروتسكي يالحق ظل ستالين

 تسـمى  ما وهي الزراعي اإلصالح عملية في ماليين وأربعة "البرلمان "األعلى السوفييت مجلس

  ..ألراضيا مالك معناها والكوالك الكوالك بمذبحة

  .…لينين بعد جاء الذي ستالين هو هذا كان

 وأعـداده  نفسـه  ستالين وبوصية ستالين بعد جاء الذي مالينكوف مصير هو المصير نفس وكان

  .…لهذا

 االنقـالب  في شريكه بولجانين على أوال قضى أن بعد خروشوف مصير هو المصير نفس وكان

 ايزنهـاور  بطولـة  بطولتـه  تفوق والذي انيةالث الحرب بطل زوكوف عزل ثم مالينكوف وعلى

 كلهـا  والصـحف  عزله خبر نقرأ وكنا دفاع كوزير يوغسالفيا يزور وهو عزل -ومونتجومري

 تكـون  كيـف  عسكرية لوحدة ويوضح يوغسالفيا في البندقية يحمل وهو زوكوف صورة تنشر

  .…السالح استخدام في المهارات
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 ثمـاني  أي مـرتين  للجمهوريـة  رئيسا ايزنهاور يكاأمر كرمت كيف انظر : الناصر لعبد وقلت

 وقصـرا  ضـيعة  الدولة له اشترت تقاليدهم وحسب مونتجومري بريطانيا كرمت وكيف سنوات

  …لوردا وأصبح

 عاد وبالطبع …موسكو في عامة حديقة في خشبية كنبة على يموت زكوف وهو جميعا فاقهم ومن

 فقـط  الناصـر  عبد يقتنع ولم قيام خير مصر في تهبمهم قام أن بعد صديقي شيبلين االنقالب نجم

 بزيـارة  وعـد  وإنما الجديدة شيبلين مع كطلبها موسكو بزيارة وعد وإنما الجديدة القيادة بموقف

  .…شهودها أحد وكنت الزيارة هذه وتمت شيبلين مع كطلبها موسكو

 االنقالب نجم ينشيبل من بريجينف تخلص زوكوف ثم بولجانين مع خروشفو حال  كان كما ولكن

 االتحـاد  عمـال  اتحاد ورئيس خروشوف على لالنقالب سخرت التي كلها األمن أجهزة ورئيس

 .عامل مليون ثمانين يضم الذي السوفيتي

 عبد بقول وبالمقارنة اآلخرين وبقية مالينكوف يوجد حيث أنه وحده اهللا إال ذلك يعلم ال شيلبين اين

 إلـى  المحـافظين  حزب وزراء رئيس من السلطة تنقل ةبسيط سطور .…أنور يا انظر :الناصر

  … مؤامرات وال انقالبات وبال جهد بال العمال حزب

  .…واحد بصوت السلطة فيه تنتقل سابقا وذكرته نعلم ما كل من فيه ما مع لبنان حتى

  .خروشوف عن حديثي إلى أخرى مرة أعود

  خروشوف؟ تنحية أسباب عن شيبلين لنا قال فماذا

  ؟ ١٩٦٤ سنة في لنا زيارته وأثناء قبل بخروشوف عالقتي كانت اذام ثم

 .القادم حديثي موضوع هو هذا




