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 19 .............................................................................. هذا الكتاب
 27 ....................................................... حول التقديم وتك اإلنطباعات

 56 ..................................................................................... تمهيد

 األول اإلنقضاض

 الناصرية صفحة السادات طوى هكذا

 79 ........................................................................................................ املِرهقة الليلة تلك

خالصة لقاء م  وزينر اإلعنالم دمند فناسق وسني ت اُيند اإلشناعايو بعند ينومْين          

من لقاء مطوَّل م  دمد حسنني هيكل أفاض خاللنه يف احلنديع عنن األو نام عامنة      

عبنار  منن دمند فناسق      • يف مصر وعالقته غنري اسسنومة من  النرسيو أننور السناداي      

ي بالبننة األهميننة علننى  ريننق  أكنندي لنند أن يف اإلشنناعاي بعنن  احلقنناسق وأن تطننورا  

موجننة إسننتقاالي  هنناتبعتْْْْبدايننة املفاجننأ  الكننقا إسننتقالة شننعراو   عننة    • احلنندو 

القينناداي الناصننرية سننامد شننرف ودمنند فننوز  ودمنند فنناسق وسننعد زاينند وحلمنند       

دمننند « صنننوي العنننر »سنننيناريو اإلقالنننة واإلسنننتقاالي ودور مننندير إذاعنننة   • السنننعيد

حننول الصننلة العاسليننة بننني    • عننة ينتقنند السنناداي  ننرار   بيننان شننعراو     • عننروإ

كيننأ أن صننور  يف مسنن د عبنند الناصننر كانننت      • أقطننا  رمننوز احلقبننة الناصننرية  

قنراء  يف عوامنل سناعدي وقنوف اإنيج إىل جاننب        • املؤشر إىل إقرتا  إنف ار املوقأ

لسنناداي قننال  اعننة علنند صننق  إن الناصننرية يف خطننر وردَّ ا    • اإلنتفا ننة األنوريننة 

 بتعيني أشرف مروان زوج إبنة عبد الناصر يف املوق  األكثر قربا  منه.

 

 95 .............................................................................................. وبعده بنباز  إتفاإ قْبل

األسنندية  -القذَّافيننة  -نظننر  علننى التفاهمنناي واملننناوراي والتكتكننة السنناداتية   

عقند  السنودانية يف مو نوم    ال  • «إحتناد اإمهوريناي العربينة   »بالنسبة إىل إتفناإ  
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عندما كنان نبنأ إستفنافة النرسيو السناداي  فلنة إيطالينة يف التاسنعة          • اإلتفاإ

من عمرهنا أهنم منن نبنأ إجتمنام الل ننة التنفيذينة النذ  و ن  النظنام علنى شنفري             

وقنناس  مناقرننة أشننبه  بننارز  كالميننة بننني الننرسيو السنناداي      • اإلنف ننار املنندم ر 

السننناداي منننن شنننعراو   عنننة الوقنننوف معنننه لكنننن كينننأ  لنننب  • وعلننند صنننق 

علند   • «إحتناد اإمهوريناي  »شعراو  إختار وجهة نظر علند صنق  منن مو نوم     

...  • صننق  يكرننأ موقننأ القننذَّايف الننذ  يسننتبر  وثننوإ السنناداي  نن   البعننع     

األسننبا   • والسناداي يقا عنه ألننه ال  نوز الكرنأ عننن كنالم  نر  بنني ر سناء         

كيننأ أن علنند   • اديننرف  أسننلو  اإلعننالن عننن اإلحتنن    الننجت لعننل علنند صننق   

أنننت يننا  »و « السننيد أنننور السنناداي »ر الننرسيو عننند تا بتننه فيقننول   ق  وصننق  مل ُينن 

عندما أثار القنذَّايف مرناركة    • «الرسيو الساداي»أو « السيد الرسيو»بدل « ساداي

إن القنو   »الناصريني واإلشرتاكيني والوحدويني يف سنوريا فكنان رد حنافأل األسند     

عبند السنالم    • «املوجود  يف سنوريا هند حن   البعنع ولنن نسنمح بنرنوء قنو  ُأخنرا         

جلود ينتهم النرسيو حنافأل األسند بتصنفية املقاومنة الفلسنطينية ويسنأله عنن سنر           

عناوين الصحأ املصنرية ينوم اإمعنة     • رحلة اللواء مصطفى  الس إىل األردن

 نننننة يف نْفنننننو النننننرسيو   حنننننول إعنننننالن اإلحتننننناد تبعنننننع البه    1791أبرينننننل  31

قننراء  يف التعننديالي   • الصننحأ تنرننر البياننناي وتت اهننل التعننديالي    • السنناداي

 ومقارنة بني األصل والتعديل.

 

 113 .......................................................................................... قصته يرو  صق  علد

بعننن  األسنننرار النننجت كَرنننفيفها علننند صنننق  يف جلسننناي التحقينننق معنننه بننندءا   

ملناذا قنال علند صنق       • 1791يونينو   ح ينران    19باإلسة اأُلوىل يوم األربعناء  

أنننا يف ا دمننةو إذا أرْدتننن سننأكون إىل جننوارر وإذا مل ترْدننند     »للسنناداي الننرسيو  

عبننار  قا ننا الننرسيو  • إ نناء  علننى عالقننة علنند صننق  بالسننوفياي  • «فأنننت ُحننر

الساداي ملسؤول سوفياتد ذ  شأن حول اإلحتاد من  ليبينا وسنوريا وعلمنق علنى ذلنك       

« السنننيد النننرسيو »بننندل « لقننند فوج نننُت بكنننالم السنننيد أننننور  »علننند صنننق  بنننالقول  

خفايننا املناقرنناي يف إجتمننام الل نتننْين: املرك يننة ثننم التنفيذيننة الننجت         • إحرتامننا 

اإلشار  الساداتية اأُلوىل لتوجيه الفربة القا ية  • كةإتسمت بالتحدياي املررَت

إىل اجملموعننة الناصننرية  ثلننت بقولننه يف خطننا  حلننوان إنننه لننن يسننمح لفننرد أو         
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جمموعننننة بفننننْرض وصننننايتها علننننى الننننناس وأنننننه لننننن يسننننمح بوجننننود مراكنننن           

أبنو  »كيأ جنري عملينة اإلقناالي ثنم نْقنل اجملموعنة الناصنرية إىل سنْ ن          • قوا

 اء  على إختالف عميق يف مبادر  أ لقها الرسيو الساداي يف فقاينر   إ • «زعبل

عندما قال  • ح قنا  السويوحول إنسحا  إسراسيلد ج سد يتيح فتْْ 1791شباط 

سامد شرف إن الرسيو السناداي يف اإبهنة وَرد َّعلينه السناسل علند صنق  بأننه يف        

يو السناداي إسنتدعى   تسنا الي حنول منا إذا كنان النرس      • موسكو وليو يف اإبهة

بل  ننننني القينننناد  يف موسننننكو أننننننا حنرننننيل علننننند     :»السننننفري السننننوفياتد ليقننننول لننننه     

كيننأ حنندَّد علنند صننق  مقاصننده يف ختننام التحقيننق معننه: مننا كنننُت      • «صننق 

 أقصده من معار جت السياسية هو املصلحة العامة واملصلحة القومية.

 

 129 ..................................................................................................... صرامال يف اإيج

ذا إجتمام األربعم ة  ابي كبري يف مكتب الفرينق أول دمند فنوز  بعند     ملا

إحتنناد »تسننا الي يف أوسنناط الفننباط حننول    • خطننا  الننرسيو السنناداي يف حلننوان  

كيأ سنتتحرر قنواي مصنرية ملصنلحة نظنام البعنع يف سنوريا إذا        : «اإمهورياي 

ليبينا فيمنا الليبينون     كان املتحركون  نبا ا  ناصنرينيو وكينأ تنتم الوحند  من       

إسنتحالة إقندام الفرينق أول دمند فنوز        • يعاملون املصريني معاملة سي ة جدا 

 على حتريك قواي ملساند  علد صق  وجمموعته  د الساداي.

  

 631 ................................................................................. أوراقه يكرأ املخابراي رسيو

أمحد كامل يقول يف التحقيق معه إن علد صق  يرا أن الرسيو السناداي  

أن اإلتصناالي بنني اجملموعناي    »... و • «كان متكالبا  على اإلحتاد م  ليبيا وسنوريا »

عبنناراي منسننوبة إىل قينناداي   • «الناصننرية كانننت تسننتهدف الوقننوف  نند اإلحتنناد  

إن »ل شنعراو   عنة   ناصرية أوردها أمحد كامل خالل التحقيق معنه ومنهنا قنو   

ن لبيننب شننقري يعننارض   إ»و و«الننرسيو السنناداي لننن  ننر  علننى مننو علنند صننق       

إن »هل كانت عبار  عبد اسسنن أبنو الننور    • «اإلحتاد ألن السودان ليو  رفا  فيه

تعكننو رأ  كننل أفننراد اجملموعننة   « وإمننا نفننعه يف احلننبو  حريْْْْْْْْكبننناالسنناداي إمننا  

رهنا أمحند كامنل يف التحقينق معنه      كيفِمن أقنوال علند صنق  النجت ذَ     • الناصرية؟

 «.إذا سبتوه حينفرد يف الرأ  ويبقى ديكتاتور وددش يقدر عليه»
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 631 .................................................................................................................. التحليالي

قننراء  يف مفننامني مواقننأ اجملموعننة الناصننرية ويف معنناند و ننروف خطننا    

موجتننان حنندثتا يف وقننت واحنند بعنند ا طننا : اأُلوىل   • الننرسيو السنناداي يف حلننوان

منن القنرار    إرتياح إلنهاء  اهر  علد صق  وهيمننة القيناداي الناصنريةو والثانينة    

التكتيننك الننذ  إعتمننده الننرسيو السنناداي ل نقفنناض علننى        • السنناداتد احلاسننم 

اجملموعننة الناصننرية علنند صننق  وسننامد شننرف وشننعراو   عننة و ننياء النندين     

داوود ودمننننند فننننناسق وعبننننند اسسنننننن أبنننننو الننننننور ومعهنننننم قيننننناداي منننننن الصنننننأ  

بننأمر مننن    البننرض مننن أن قننرار إقالننة علنند صننق  ُوز م علننى الصننحأ        • الثنناند

نص إستقالة علد صق  من عفوية القيناد    • الرسيو الساداي ومل تبثه اإلذاعة

النننجت بعنننع بهنننا إىل األمنننني العنننام ل حتننناد    « الل ننننة التنفيذينننة العلينننا »األساسنننية 

مقارنننة مو ننوعية بننني احل ننت السنناداتية     • اإلشننرتاكد عبنند اسسننن أبننو النننور   

أن حيكم  يع ال يكنون وصنيا  وال ملكنة     عندما قرر الرسيو الساداي • والصقية

... وكيأ مل يتحمل معار ة علد صق  واآلخرين له م  أننه سنبق أن    • إنكلرتا

ملاذا أحلق السادايو أمني هويد  بأفراد  • عارض قبول عبد الناصر  بادر  روجرز

العبنننار  النننجت قا نننا أمنننني هويننند  يف  • اجملموعنننة الناصنننرية القنننابعني يف السننن ن

اجملموعنة الناصنرية    • ال هاتفد م  علند صنق  وكاننت السنبب يف إعتقالنه     إتص

كانت متعا فة م  السودان الذ  مت إستبعاده من اإلحتنادو وينرا معظنم أفرادهنا     

أيننن »أسنن لة الننناس يف السننر ويف العليفننن:   • أن السننودان أقننر  إىل مصننر مننن سننوريا 

املرننهد غننري املتوقنن :   ... وتننأمالي يف  • «الناصننر يف  هوريننة السنناداي  عبنند أصننبح 

الننذين كننانوا حيكمننون مصننر بقبفننة مننن حدينند إنتهننوا وراء قفننبان مننن حدينند          

 يرتدون ثيا  الس ن.

 

 148 ............................................................................. شرف وسامد صق  علد مأسا 

أننوام منن    • ندما يتسبب الطمنوح الالدندود لندا املنرء بنهايناي مأسناوية أحياننا        ع

ق يف ففاء الرجل األولو يف نظام الرسيو ال الصأ اآلخرو أ  الثاند اسل املعادالي بني رج

 1752يولينو   23وكيأ أن ثالثة من أبرز أعفاء جملو قيناد  ثنور     ... • عبد الناصر

ما الذ   عل بر نيأ كبري ثالثند ال عامنة    • ملرهد السياسدإختفوا ومل يعودوا يف ا

السننننوفياتية حيننننرص علننننى اإلجتمننننام بعلنننند صننننق  مننننن دون سنننناسر أعفنننناء الوفنننند       

حكايننة صننناديق السنن اجيد والتحننأ وثرينناي الكريسننتال الننجت أحرجننت علنند      • املرافننق
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هيكنل يف  احلكاية ثنم رر نة    • صق  فطليفب من الرسيو عبد الناصر قبول إستقالته

مننن  • ملعاإننة الواقعننة الننجت باتننت حننديع الننناس    « األهننرام»صنندر الصننفحة اأُلوىل مننن   

تداعياي الواقعة قرار من الرسيو عبد الناصر بتعيني حسن التهامد سكرتريا  عاما  لرساسة 

سنر   • اإمهورية بدال  من عبد اجمليد فريد املعروف بأنه منن األقنربني إىل علند صنق     

منن جديند بعند سنتة أشنهر منن واقعنة الصنناديق إىل املرنهد السياسند            عود  علند صنق   

...  • السوفياتد ثم تعيينه  نصب مساعد النرسيو عبند الناصنر لرنؤون الندفام      -املصر 

حكاية  • وهل لتطييب خا ر السوفياي كان التعيني يف املنصب الذ  إسُتحد  خصيصا 

تفتنيج منن ل علند صنق  يف الن من      ُعثنر عليهمنا خنالل    « ال من الناصر »برقيتْين من 

عننندما حنناول علنند   • رواسننب احلساسننية السنناداتية مننن احلاشننية الناصننرية   • السنناداتد

إىل نفننوذه لكننن الننرسيو عبنند الناصننر إنتصننر لصننديقه دمنند  « األهننرام»صننق  إخفننام 

أجراهنا معنه حنامت صنادإ     « األهنرام »مقابلة مطولنة من  علند صنق  يف      • حسنني هيكل

الفرإ بني سنامد شنرف    • عبد الناصر وبدي دوافعها تر ية علد صق صهر الرسيو 

عنندما نقنل عبند الناصنر ف نأ        • وعلد صق  يف مو وم والسهما للرسيو عبند الناصنر  

سامد شرف من داسر  الظل لكنه قو  إىل داسر  النور بتعيينه وزيرا  خالد القو  الفاعلة يف 

... وما  • من ال يار  اليومية لفريح عبد الناصرما الذ  أراده سامد شرف  • داسر  القرار

دون غريهنا منن الصنحأو    « اإمهورينة »هو البرض من نْرنر صنور  ال ينار  يف صنحيفة     

مرفيفقنا  بصنور   ث نل عبند الناصنر      « وكأنك كنَت تعرف»بعنوان « األهرام»ومن مقال يف 

 وسامد شرف وجها  لوجه.

 الثاني ضاضاإلنق

 بر نيأ كرملني هيبة الساداي زل ل هكذا 

 611 .................................................................................... القذَّايف ودْور... املباغت القرار

بداية التململ داخل اإيج املصنر  منن الوجنود العسنكر  السنوفياتد النذ        

جنراالي اإيج املصر  أكثر املتململني بعد وصول عدد ا نقاء   • إتس  نطاقه

سننر إع ننا  صننبار   • ألننأ شننخص 25واملسترننارين السننوفياي خننالل سنننتْين إىل  

دْور  • ينننايالفنننباط املصنننريني برنننطار  اإلختصاصننند السنننوفياتد يف تصنننليح اآلل  

اإلشاعاي بأن إحدا السفاراي الريوعية وراء حراسق كثري  حدثت يف القاهر و يف 

مننذكر  امل ننة وعرننر   ننباط برتبننة لننواء بعنند   • مرنناعر التحسننو مننن السننوفياي
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إجتمام يف مكتب رسيو األركان الفريق سعد الدين الراذلد ع زي القنرار املتوقمَّن    

بندأ النرسيو السناداي صنياغة قنراره حنول إنهناء        هنل   • إعالنه من الرسيو الساداي

مهمة ا قاء واملسترارين السوفياي بعدما قرأ وهو يف إسرتاحة القنا ر ا ريينة  

رسالة من قاد  الكرملني مل تتفمن إجاباتهم عن سبعة أس لة بعنع بهنا إلنيهم من      

حالننة البفننب الننجت  لكننت الننرسيو      • رسننيو احلكومننة النندكتور ع ينن  صنندقد   

مننن إثنننني للسنناداي وافننق    ْبْلنن يف • ي نتي ننة إسننتهانة القنناد  السننوفياي بننه   السننادا

الصيبة الجت إقرتحها ع ي  صندقد إلعنالن قنرار     • الكرملني عليه واآلخر رففوه

قنراراي سناداتية منن     3 • إنهاء مهمة ا قاء واملسترارين ومل يأخذ بها بر نيأ

كيننأ عنونننت الصننحأ  • لسننوفياتدمننانني كلمننة هنن ي هيبننة الدولننة العظمننى اإلحتنناد ا  

قننراراي الننرسيو السنناداي إنهنناء مهمننة ا ننقاء   « اإمهوريننة»و « األخبننار»و « األهننرام»املصننرية 

املعاإننننة اإلعالميننننة للقننننراراي بننننني اإلتنننن ان واإلننننندفام والبننننْين  • واملسترننننارين السننننوفياي

اريرال غريركو و اسرته حكاية زيار  امل • شدء من الود الساداتد بعدما صار الذ  صار • بْين

دا  إىل الننجت  نننن الننبع  أنهنننا سننتبقى  ملصنننر لكننننه علننى حننند قننول القنننذَّايف سننافر عليهنننا عاسننن      

من  العقيند القنذَّايف حننول الندور السنوفياتد وموقنأ قينناد         هتُْننخالصنة حنديع أجري   • موسنكو 

السنوفياتد   الكرملني من مصر والعامل العربد عموما  و اهر  املعاهنداي النجت يعقندها اإلحتناد    

إ اء  على الدور غري املباشر الذ  لعبه القذَّايف بالنسبة إىل مو نوم إنهناء     • م  بع  العر 

 الوجود السوفياتد يف مصر.

 

 189 ........................................................................................... والقاهر  موسكو بني النفسية احلر 

تعكو شد  إستياء « القافدا» • السودانتباُعد املواقأ بالنسبة إىل اإلنقال  الريوعد يف 

إغا نة السنوفياي منن خنالل برقينة التهن نة        • اإلحتاد السوفياتد من قراراي الرسيو الساداي

يوليننننننو تلقماهننننننا الننننننرسيو    23مننننننن الننننننرسيو نيكسننننننون بالننننننذكرا العرننننننرين لثننننننور       

هيكل يرف   • تُرد اإلغا ة  قالة تريد بعبد الناصر وتت اهل الساداي« نوفوسجت» • الساداي

إحسان عبد  • منسو  اإلغا ة بالكرأ عن واقعة إسقاط مخو  اسراي سوفياتية بطياريها

تنتهم عبند القندوس    « إزفسنتيا »و « أخبار اليوم»القدوس يرارر يف احلملة النفسية  قالْين يف 

عبد الرمحن الررقاو  ينحاز  • كتَّا  اليسار املصر  يف حري  كيأ يتصرفون • باإلفرتاء

عندما كان توجينه النرسيو    • السوفياتد -ىل موقأ الساداي داوال  مداوا  اإرح الساداتدإ

الساداي ل عالميني: لن يكون هنار تصعيد من جانبنا.إذا هم هنا وا نهناجم وإذا هنم إعتندلوا     

 نعتدل.
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 208 ......................................................................................................... السوفياتد واملنطق... املفقود التعايج

جناءي مبك نر    النجت  عبد الناصر مل تفاجىء السوفياي أما النذ  فاجنأهم فهنهنا وفاتنه     فا  و

احلساسنية املتبادَلنة علنى الصنعيد      • وليو وْفق التقديراي املوجنود  يف امللنأ الصنحد لنديهم    

شكور لندا املصنريني نمنن عسنكريني ومندنينيي النذين يتندربون يف         • الرعيب بني الطرفْين

مراقبنة الطينارين املصنريني بالنذاي عنند       • قون  الدراسنة يف جامعاتنه  اإلحتاد السوفياتد أو يتل

كينأ إمنتص عبنند الناصنر املرنناعر السنلبية لنندا      • العنود  منن بعثنناي يف اإلحتناد السننوفياتد   

السننوفياتية كانننت يف   -... وكيننأ أن العالقنناي املصننرية   • قينناداي اإننيج لنناه السننوفياي  

السنفري السنوفياتد فنوإ العناد  فالد نري       • معنن بهنا   إستمرار بني نظامْين فيما املنوا ن غنري  

بنندل أن يقننول  « شننعيب»فينننوغرادوف يسننتبر  كيننأ أن الننرسيو السنناداي يسننتعمل كلمننة    

مآخنذ سنوفياتية    • إمتعا نه منن أمنور حتنُد  يف مصنر      ... ويبد  كنثريا    • «الرعب املصر »

حتاد السوفياتد من العالقة نظر  على مكاسب حتققت ل  • «األهرام»ها على ندو  إستفافتُْ

 م  مصر عبد الناصر وخساسر حلقت به من مصر الساداي.

 

 235 ...........................................................................................................................العالقاي يف ا  اي مسلسل

السنوفياتية يف عهند عبند الناصنر وحندثت       -اذا مل حيُد  إنتكاس يف العالقاي املصنرية  مل

هننل ع َّلننت خصوصننية عالقننة علنند صننق    • السننادايأكثننر مننن إنتكاسننة منننذ بدايننة عهنند 

تسنا الي يف سنر عندم قينام       • وبر نيأ بالذايو يف تسري  اإلنتكاسناي   بالقياد  السوفياتية

هنل تعمَّنند الننرسيو   • بر نينأ ب يننار  إىل مصنر واإلكتفنناء بهيفنناد كوسنيبني وبودغننورند   

حتاد السوفياتد يف بناء السد العنالد؟...  الساداي إغفال اإلشار  يف اللوحة التذكارية إىل دور اإل

أثنننننناء وجودهنننننا يف « لينينبنننننراد»إىل املننننندمر   وملننننناذا إمتنننننن  عنننننن الصنننننعود مننننن  بودغنننننورند  

يوم نام املصريون على أساس أن بيننهم وبنني احلنر  سناعاي لكننهم إسنتيقظوا        • اإلسكندرية

يُ نفسنند فيننه  موقننأ صننعب وجنندْ  • علننى قننرار الننرسيو السنناداي  دينند وْقننأ إ ننالإ النننار   

كينأ   • يف بريويي الكرأ عنن ذلنك  « النهار»إلستباقد نكمراسل من القاهر  إىل صحيفة 

 الرَبََّننا  »نهنا  أن الرسيو الساداي يل أ إىل اآلياي الكر ة عنندما يريند التعنبري عنن وْ ن  منا ومِ      

بََّننا  َرۚ ا ِإْصر ا كيفمَا َحمَْلَتنهُ عَليفنى المنِذينَ ِمنن قيفبْلَِننا      َتْحِملْ عَليفيَْن رَبَّنَا َوالۚ ُتؤَاِخْذنَا ِإن نَِّسينَا أيفوْ أيفْخطيفْأنَا 

َننا فيفانُصنْرنَا عَليفنى اْلقيفنْومِ     أيفننتَ َمْوال ۚ وَاْعنأُ عَنَّنا وَاْغِفنرْ ليفَننا وَاْرَحمَْننا      ۖ  يفاقيفنةيف ليفَننا ِبنهِ     َوليفا ُتَحم لَْننا َمنا ال  

و السنناداي بننالنص األصننلدو والفصننل   منن  الننرسي« نيننوز ويننك »مقابلننة يف جملننة   • «اْلكيفنناِفِريَن

ا طنا  احلاسنم بعند زينار       •اجملت أ للفرور  الو نية كما نررْته وساسل اإلعالم املصرية 
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أشر ة مكاملاي هاتفينة بنني    • اليومْين إىل موسكو إلخرتاإ املأزإو والجت مل تعِلن موسكو عنها

قطيعة.. وعناإ وقبالي متبادَلنة يف  حفاو  بعد  • الساداي ومنري  يف حوز  القياد  السوفياتية

خطنواي منا    • حتية رومانسية سوفياتية للساداي«  يور البحر فوإ امليناء» • رحا  الكرملني

حقناسق أساسنية    3املصنريون أمنام    • إىل موسنكو « زينار  حربينة  »بعند العنود  غنري اجملدينة منن      

اي إىل موسننكو كانننت كيننأ أن ال يننار  الرابعننة للننرسيو السنناد  • «الصننمت والصننق»إحننداها 

 .األكثر إثار  من بدايتها إىل نهايتها

 

 283 ............................................................... صادإ أول الفريق وموقأ... احلساسياي

حركننننة »خطننننا  اإلعتنننن از بننننالنفو للسنننناداي ملناسننننبة مننننرور عننننام علننننى       

دواعنند اإلهتمننام الكننبري مننن جانننب بر نيننأ والقينناد  العسننكرية         • «التصننحيح

... وهننل هنندد الننرسيو     • بننالفريق أول دمنند أمحنند صننادإ عننند زيارتننه موسننكو      

نكتنة بذي نة قا نا     • الساداي أمام القياد  السوفياتية باإلستقالة وعنْرض احلقناسق  

مسننناعد كننننبري ا ننننقاء أمنننام الفريننننق سننننعد الننندين الرنننناذلد زادي مننننن مرنننناعر    

همنننند وحتسننننني أحلقننننت العقننننا  به اعيننننل ف« األهننننرام»ننننندو  يف  • احلساسننننية

 هيكل يرد اإلساء  بتحليل إستهدف  منا  مراد غالب. • برري

 

 302 ....................................................... ملوسكو حسني امللك زيار  الساداي نسأ عندما

 روف زيار  إىل موسكو كنان مقنرَّرا  قينام امللنك حسنني بهنا فباغتنه النرسيو السناداي  نا           

كينأ جنري واقعنة إعنالن      • «اململكنة العربينة املتحند    »مرروم مو وم ال يار   • أوجب اإللباء

أسنن لة سننوفياتية يف هننذا الرننأن مننن بونامنناريأ     • الننرسيو السنناداي قْطنن  العالقنناي منن  األردن  

 سكرتري الل نة املرك ية للح   الريوعد السوفياتد وإجاباي من ياسر عرفاي.

 

 311 ............................................................................. والساداي... وناملصري الريوعيون

منا   • مقارنة بني أحوال الريوعيني يف ال من الناصنر  وأحنوا م يف الن من السناداتد    

الننذ  جعننل الننرسيو يعنني ن شخصننياي فكريننة وإقتصننادية مننن الرننيوعيني واملاركسننيني        

برعاينة دمند حسننني هيكنل     « األهنرام »تْصدر عن « الطليعة»دور جملة  • املصريني وزراء

خالند ديند   « البكباشند األمحنر  »كيأ يرا املاركسنية   • لطفد ا ولد ورساسة حترير

بعن  مفنامني لقناء     • 1752يولينو   23الدين زمينل عبند الناصنر يف جملنو قيناد  ثنور        
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هنننا مننن  خالننند ديننند ُتية والنندين أجري شنننرتاكية واملاركسنننومناقرننة يف العمنننق حنننول اإل 

 ؤاد مرسد أحد أعفاء جمموعةتور ف... وكيأ هد ر ية املاركسد العريق الدك • الدين
نقمننة الو نن  الصننعب للرننيوعيني     • مننن خننالل جلسننة مناقرننة رحبننة لنند معننه       94 لا

واملاركسننننيني املصننننريني بعنننند نعمننننة التعننننايج املثننننالد بننننني الننننرسيو السنننناداي والقينننناد    

 مناقرة وح ت يف شأن التنبيه والتحذير. • السوفياتية

 

 329 ......................................................................................... القراراي ويف العالقاي يف اإل طرار

عننندما  • إسننتعاد  أسننلو  عبنند الناصننر يف التوجننه شننرقا  ألسننبا  إ ننطرارية 

دينن  »صفمق نوا  مصر  رار  للرتحيب بوفد سوفياتد زاسر ألن إسم رسيو الوفد 

 -يف العالقننة املصننرية « اإلختيننار»و « اإل ننطرار»نظننر  علننى  • «دمنند كوننناييأ

هننل كننان السننالح الننرادم سننُيبقد علننى العالقننة مسننتقر  بننني مصننر    • السننوفياتية

... وملاذا باي الرسيو الساداي يردد بني احلني واآلخر إن بونا  • واإلحتاد السوفياتد

مقارنننة بننني فينننوغرادوف   • منناريأ يتحمننل شخصننيا  مسننؤولية تنندمري العالقنناي  

حنول عالقنة    • د نري وحنح سنريغد   املتفهم وفينوغرادوف اآلخنر وملناذا أخفنق فال   

اإلحتاد السوفياتد املستقر  م  سوريا والعراإ واملقاومة الفلسنطينية ومهتن   من     

 مصر الساداتية.

 

 346 ..................................................................................................................... جبهتْين على احلر 

منننا بعننند إخنننراج ا نننقاء واملسترنننارين السنننوفياي جننناء دور معاإنننة لنننار     

مآخذ الساداي على السياسة  • الساداي العقيمة م  اإلدار  األمريكية وخداعها له

هنل شننعر بالننندم   •األمريكينة والقلننق النداسم منهننا علنى الوجننود الروسند يف مصننر    

بداينننة التبننندل سنننو األحسنننن يف املوقنننأ   •ألننننه تسننناهل كنننثريا  مننن  األمريكنننان؟  

 «.تايم»األمريكد: أبو ا ول برأس الساداي على غالف جملة 

 

 341 .......................................................................... الساداي سيفعل وماذا... املصريون يطلب ماذا

السننناداي يتحنننند  عننننن تبعنننناي قنننراراي إنهنننناء مهمننننة ا ننننقاء واملسترننننارين   

... ويننندعو إىل خْلنننق مننننات جديننند للتعنننايج والتعامنننل مننن  اإلحتننناد         • السنننوفياي

ويتعمد عدم « ناكر اإميل»... ويقول عن الرسيو جعفر منري  إنه  • السوفياتد

جمالسننهم حننول اإل ننابد املصننريون يتسنناءلون يف  • إسننتقبال عمننر احلنناج موسننى 
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والسننننليب منننننن قنننننراراي النننننرسيو السننننناداي إنهننننناء مهمنننننة ا نننننقاء واملسترنننننارين  

إننا سرص على أن تبقنى عالقتننا جيند  من      »هيكل يرا من ميونيخ  • السوفياي

إن السننوفياي تركونننا  »ومننراد غالننب يقننول وهننو يف املكسننيك   «.. اإلحتنناد السننوفياتد 

بندل  « إنتهناء »لو قال النرسيو السناداي    • «عناكأصدقاء وسيحرتمون إتفاقياتهم م

لكننان خفمَّننأ صنندمة قصننر الكننرملني مننن  « حتننذير أوَّلنند»بنندل « تنبيننه أوَّلنند»إنهنناء و

 .قصر عابدين

 

 361 ......................................................................... الساداي فعله  ا األقربني.. العارفني شهاداي

رسيو أنننور السنناداي رواينناي أربعننة ِمننن عرننراي مننن الرخصننياي تننربطهم بننال 

عالقة متمي  . وهؤالء األربعة هم: اإلعالمد دمد عبند اإنوَّاد والنرسيو حنافأل     

األسنند والسننيد  جيهننان السنناداي والكاتننب أمحنند بهنناء النندين. وتنندور الرواينناي حننول  

ال ينار  املباغتنة النجت قننام بهنا النرسيو السناداي إىل القنندس والنجت مل  طنر يف بننال         

أنه  كن قيامه بها. كما أن  يف مفمون هذه الرواياي منا يتعلنق    أحد بهستثناء ِقلة

الننجت لننو أخننذ الننرسيو السنناداي  بتباهننا لكانننت أحننوال   « إنننة التفننامن العربنند» ڊ

مصنننر وبالتنننالد أحنننوال األمنننة أففنننل النننا إنتهنننت إلينننه وال تننن ال إىل الينننوم ُتكابننند   

مفاعفاي زيار  السناداي ومعاهند  السنالم النجت أبرمهنا من  منناحيم بنيبن برعاينة          

 الرسيو كارتر.

 الثالث اإلنقضاض

 احيم وموشدمن لعق والصا للقنا  األسطور  العبور  

 425 ....................... إ اعيل أمحد املرري منظور يف  املخابراي ودور السوفياتد والسالح احلر 

من  املرنري أمحند إ اعينل وزينر احلربينة يف        1794لقاء أجرْيُته يف أكتوبر 

مكتبه  فور اللنواء سنعد منأمون قاسند اإنيج الثناند خنالل حنر  رمفنان حنول           

املرننري أمحنند إ اعيننل كمننا زرم يف نفسنند    • إعنناد  بننناء اإننيج يف زمننن قياسنند  

خصاسص رقته و يبته وعفويته وِصْدإ و نيته الصديق الدكتور حسنن صنق    

أقوال للمرري وإنطباعاي عن مبنى وزار  احلربية املصنرية النجت ُغط ينت     • ا ولد

اإلنتصنناراي العسننكرية لل يننوش املصننرية مننن أيننام     بعنن  جنندرانها بصننور  ث ننل    
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كانننت هنالننك تعب ننة    1799يف حننر  يونيننو   »  :الفراعنننة وُعرابنند ودمنند علنند   

رغننم الفننربة   • جت سننيقوم بهننالل ننيج إمنننا مننن دون أهننداف وا ننحة للعمليننة النن 

كننالم منصننأ   • اإويننة كننان يف اإلمكننان القيننام  عننارر دفاعيننة داخننل سننيناء    

مل ننتظننر وصننول   • عمومننا  وناقنند بعنن  األحيننان للسننوفياي يف مو ننوم السننالح     

هنالننك دول كننقا  • السننالح مننن اإلحتنناد السننوفياتد لنبنندأ إعنناد  تنظننيم اإننيج

وبريطانيا ُه مت لكن بففنل مصنان  السنالح لنديها     مثل اإلحتاد السوفياتد  نفسه 

كننننا قنننادرين علنننى إنهننناء ثبنننر  الدفرسنننوار لنننوال    • أعنننادي بنننناء اإنننيج بسنننرعة 

الثبنر     • حتذيراي كيسين ر الذ  أوفده الرسيو نيكسون إىل الرسيو الساداي

ا ا نننعة ل جتهننناد بنننني النننرسيو السننناداي متفهمنننا  حتنننذير نيكسنننون منننن جهنننة     

نتصنرفنهذا قبنل مبنادر      • الدين الراذلد الذ  يرا  ْر  الثبنر  والفريق سعد 

الساداي وزيار  القدسي على أساس أن املعركة مستمر  ما دامنت إسنراسيل حتتنل    

جننناه ون أل  عمنننل عسنننكر  يف املسنننتقبل ولننندينا منننن السنننالح        • أر نننا  عربينننة 

 ننها إذا تطلمننب األمننر خننوض معركننة بالتنسننيق منن  سننوريا فهننننا سنخو   • الكننثري

علينننا أالم نننبخو اإلحتنناد السننوفياتد حقننهو لقنند قاتْلنننا بالسننالح السننوفياتد      • معننا 

ال  كننن أن نقننول إن  • وإنتصننْرناو وعننُدونا قاتننل بالسننالح األمريكنند ومل ينتصننر  

عنندَّْلنا و وَّرنننا يف  • السننالح السننوفياتد أحسننن مننن السننالح األمريكنند أو العكننو   

قْبننل أن تبنندأ حننر  رمفننان قمننت     • لسننوفياتدبعنن  النننواحد املتعلقننة بالسننالح ا  

جبولنننة علنننى بعننن  العواصنننم العربينننة وحتننندَّثُت مننن  احلكنننام واملسنننؤولني يف أْمنننر  

... وعنندما بندأي   •على حنر    احلر و ومل يأخذوا جبدية قولد إننا مْقدمون قريبا 

ثالثنة فقني عرفنوا     • احلر  سارم اإمي  من دون إستثناء إىل تقنديم املسناعداي  

إذا جرَّبننت إسننراسيل شننن   • ر احلننر : الننرسيو السنناداي والننرسيو األسنند وأنننا   بقننرا

هكذا أرا دور املخابراي املصرية جهازا   • حر  علينا فسيكون الرد لبري مصلحتها

 .«هذه نصيحجت إىل املوا ن داخل مصر • وإدار  وعملياي وأفرادا  وسلوكياي

 

 446 ............................................................. ا ليفة أنيا  جراح تبلس م اإنرال أنامل

م وبكنثري منن العبناراي والسياسناي املتأنينة جنراح       سن بل كيأ أن اإنرال عبد الفتناح السيسند  

بدأ الكتابة يف صنفحة   ا ي الناصر  الذ  أدمت احلقبة الساداتية بع  مالدهو وكيأ أيفا  

 اهر  حْرص النرسيو   • داتدالروسية ت يل حساسياي يف ال من السا -جديد  للعالقاي املصرية 

هنل نتوقن      • السيسد وبوتني على تبناْدل ال يناراي وإعتمناد اإلتفاقيناي اإلسنرتاتي ية بندل املعاهند        
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...  • ت ويد مصنر بنأنوام منن السنالح الروسند املتقندم كالنذ  سنيقد مه بنوتني إىل سنوريا البرَّنارية            

ء  كنن أن تنتهند إىل إمنتالر مصنر السنالح      وهل إن املساعد  يف بناء دطة نووينة لتوليند الكهربنا   

مصر حسن مبارر كانت الدولة األُوىل الجت أقامت عالقاي من  اإلحتناد الروسند بعند      • النوو ؟

 سقوط اإلحتاد السوفياتد.

 

 457 ............................................................................................................. (1) رقم وثيقة
 السوفياي ا قاء مهمة  إنهاء قرار سبقتي  شخصيا 1 و  الببداد  من الساداي إىل مذكر 

 462 ............................................................................................................. (2) رقم وثيقة
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 466 ............................................................................................................. (3) رقم وثيقة
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 473 ............................................................................................................. (4) رقم وثيقة
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 645 .......................................................................................... (6) رقم وثيقة
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 554 .......................................................................................... (7) رقم وثيقة
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 558 .......................................................................................... (8) رقم وثيقة
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 565 .......................................................................................... (5) رقم وثيقة
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 573 ....................................................................................... (51) رقم وثيقة
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 586 ....................................................................................... (51) رقم وثيقة
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