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رحبنا باألخ  إمبارح ..خ محجوب باسم الوفد المصرى وباسم إخواننابنرحب باأل عبد الناصر:

إنه اجتمع  - رئيس وزراء السودان محجوب -إن األخ  هاألزهرى ويسعدنا النهارد
كنا  إمبارح )ضحك( .حنا عاملين الجلسة دى مخصوص علشانكإوالحقيقة  ،معانا

نعمل جلسة  :ولكن قلنا ،تنا مختصرانطلع بيان عن اجتماع احناوصلنا الى إن 
 .11نك بتوصل الساعة إعلى أساس  همتأخرة النهارد

 
موقف الستعرض أن أأود  ،ذا سمحتم لى بجزء من وقتكما  و  ..: شكرا سيدى الرئيسمحجوب

وفى ذات الوقت تحليل لموقف الدول  ،آخر يوم الىاألمم المتحدة منذ البداية فى 
  .والكتل المختلفة من قضيتنا العربية

وكان  ،األمم المتحدة يبدأ بجلسة مجلس األمن قبل العدوانفى موقف الو 
وكان الموقف  .فى ذلك الوقت الموقف العربى الدبلوماسى فى األمم المتحدة قويا

عالن الجمهور  ،اع غزةالعربى قويا عند انسحاب قوات الطوارئ الدولية من قط ة يوا 
للدرجة التى لم يجد معها مجلس األمن  ؛اسرائيلالمتحدة قفل خليج العقبة فى وجه 

أو لحمل  ،المالحة فى خليج العقبةحرية سندا قانونيا إلتخاذ قرار إلعادة 
  !ة العربية المتحدة على التراجع عن قرارها بسحب قوات الطوارئ الدوليةيالجمهور 

فى وجه المشاريع  الىالسوفيتى بمساندة بلغاريا والهند وم االتحاد وقفوقد 
والسبب قطعا أن  ؛غلبيةتحظى باأل مالمجلس فلالتى تقدمت بها الدول الغربية فى 

سواء كانت  ؛قانونى دوليا، وأنه ال يمكن أن يسمح ببقاء أى قوات مسلحة الموقف
دولية أو غير دولية فى أراضى دولة ما إال برضاء تلك الدولة، وكان من حق 

ن تمارس حقها القانونى هذا، وتطلب سحب قوات أالجمهورية العربية المتحدة 
  .الطوارئ

كان ممكن لمجلس األمن إنه يجبر  ما ،كما أنه وفقا لمبادئ القانون الدولى
حق حرية المالحة فى خليج  اسرائيلى إعطاء الجمهورية العربية المتحدة عل

 نظرا لحالة الحرب القائمة بين  ؛حتى لو اعتبر من الممرات المائية الدولية ،العقبة
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شئ من القوة وفيه  يهوفى ذلك الوقت كان موقفنا ف .اسرائيلالعربية المتحدة و  الجمهورية
ال يستطيعون أن  -حتى المغرضين  -تجعل الكثير من الناس ى الت ؛من القانونية شئ

  .يقفوا ضدنا
ضعف  الىانقلب الموقف من قوة  ،يونيو 8 الىيونيو  5وبعدين الموقف من 

وقبول  ،ىالميدان العسكر ى حلت بالعرب فى كنتيجة للمأساة الت ؛ىالمحيط الدبلوماسى ف
ى وصارت الدول العربية ف !ردن وسوريا والجمهورية العربية المتحدة وقف اطالق الناراأل

 ،احتلتهاى العربية التى ية من األراضسرائيلانسحاب القوات اال الىمجلس األمن تدعو 
  .أراضيهاى ممارسة سيادتها فى بعد أن كانت قوية تؤكد حقها ف

 - مجلس األمن واألمم المتحدةى صاحبة النفوذ فى وه - أمريكاوطبيعى أن 
وجاء  .الشرق األوسطى انتهزت هذه الفرصة حتى تستطيع أن تنفذ كل مخططاتها ف

لن تقبل االنسحاب ما لم  اسرائيلليعلن أن  ؛مجلس األمن الى اسرائيلوزير خارجية 
ى ذلك حق حرية المالحة فمن و  ؛حقوقهاوتضمن لها  ،وتؤمن حدودها ،يعترف بوجودها
ى الدعم الدبلوماس اسرائيلدولة  وجدتهذا ى وف !السويس والعقبة .. قناةالممرات المائية

  .من الدول الغربية مجتمعة وعلى رأسهم الواليات المتحدة
ألن  ؛1551سنة ى حالة العدوان الثالثى ولم يكن األمر هذه المرة كما كان ف

ان مع .. فرنسا وبريطانيا مشتركة فى العدو ذلك الوقت كانت منقسمةى الدول الغربية ف
هذه المرة ولذلك بذلت الواليات المتحدة  .اسرائيل، وأمريكا لمصلحتها وقفت ضد ذلك

من هذه صدر مجلس األأو  ،اسرائيلجهدها لمساندة داخل األمم المتحدة ومجلس األمن 
 الىغير مرتبط بانسحاب القوات من الجانبين  طالق النارإول مرة بوقف المرة قرارا أل
هذا القرار مرتبطا بسحب القوات وكان المفترض أن يكون  ،الحرب نشوبمواقعها قبل 

  !هذا يحدثولم  ،ما كان قبل العدوان الى
السوفيتى بدعوة الجمعية العامة لألمم المتحدة فى إجتماع طارئ  االتحادوقام 

الجمعية قرارا  مل أن تصدروكان األ الفقرة الثانية من الميثاق. 11طبقا لنص المادة 
السوفييت لعقد هذا  اودع !صراع القوى الكبرى أوهنا بد ،االسرائيلية القوات انسحابب

مم من هذا االجتماع وتكون جلسة األ قرارأى  ترى أن ال يصدر أمريكاو  ،االجتماع
  .فاشلةالطارئة المتحدة 

وقامت الواليات المتحدة بالتحرك الدبلوماسى لدى دول  !صراع الكبار أوهنا بد
ب اانسحمن جدوى  ما :وتقول ،ييد الحكومات الصديقةأب تكسأمريكا الالتينية واسرائيل ل

وبررت  ؟!وحدودها هابوجودالسرائيل ية ما لم تعترف الدول العربية سرائيلالقوات اال
دون  اسرائيلذا انسحبت إ ،ماكانت عليه الىستعود  بأن حالة التحرش والتحفز ؛أمريكا
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للدول والوعيد األمريكى غراء ورغم اإل .سالم دائم مع الدول العربيةو فاق و توقيع 
ة الفقيرة يفريقاإل ووجد هذا ترحيبا من تلك الدول ،للضغط عليها أمريكاالضعيفة من 

األمم المتحدة  تخرجنه لن أن مريكاولهذا أدرك األ ؛الالتينية الصديقة أمريكاوعواصم 
يجوز إنعقاد الجمعية العامة لبحث  أنه الوكان المبرر األمريكى  .اسرائيل بقرار يدين

 الموضوع، وخاصة وأن الموضوع مازال قيد الدراسة فى مجلس األمن. 
وحضراتكم  -ول اقتراح كان للقادة السوفييت أبدأت المعركة فى األمم المتحدة و 

أشياء.. إدانة  3وكان يدعوا الى  !وقوبل بالرفض -اطلعتم على القرار دا واتناقشتم فيه 
وجاء اسرائيل، االنسحاب الفورى، تعويض الدول العربية عن الخسائر التى تكبدوها. 

ظاهره ى وهو قرار ال يبدو ف -فسها ن اسرائيلوهو اقتراح  -مريكى ه االقتراح األدبع
 .جانبى متحيزا أل

وكان من الواضح أن القرارين السوفيتى واألمريكى لن ينالوا أغلبية الثلثين فى 
 ألنها أمور تتعلق بالحرب والسلم وتتطلب موافقة أغلبية الثلثين. ؛الجمعية العامة

وأول  ، مر بتطورات كثيرة جدا.مشروع القرار الخاص للدول غير المنحازةثم 
 .، وكيف نحصل على األغلبيةصواتمسألة األئنا فى جثم  ،للعرب مقبوالكان وجه منه 

 أى قرار ؛نى الذى يجب أن نقف فيهدوبدأنا كعرب تحديد الحد األ ،وبدأت المساومات
وبعد أن يتم هذا االنسحاب نبحث  ،غير المشروطيكون واضح فيه االنسحاب الفورى 

قبلنا فيها االنسحاب المساومات التى ى الحالة الدنيا ف الىأن وصلنا  الى ،أى مسألة
 .الفورى

فور إنسحاب القوات ن ينظر أمن وجاؤوا الفرنسيين وطلبوا من مجلس األ 
الطرق السلمية لحل المشكلة بحث و  ،الشرق االوسطى وجه القضية فأكل االسرائيلية 

بالطرق السليمة ويسندوا الى ميثاق األمم  يينسرائيلعلى وجه السرعة بعد انسحاب اال
 ..فريقيةاإل ممن دول األوكا 11ضمن صوت فرنسا وذا حصل هذا سوف نا  و  .المتحدة

راضى الدول أمعناها ضمان  33و 2ن الفقرتين أوعلى الرغم من  !سفوقبلنا هذا لأل
 مشادة كبيرة بينا يهكان ف ؛وقبلنا هذا مجبرين ..نهاء حالة الحربا  واالعتراف بسيادتها و 

 . هذا المشروع ومع هذا لم يفز بشئ كما تعلمون نحن كعرب،
فى  خاصة فيهاها تألقت بكل قو  أمريكاهو أن  ؛ن سبب سقوط المعركةأوقطعا 

ثيوبيا ا  ومنها كينيا و  ..سيوية وبعض الدول غير المنحازةفريقية واآلصفوف الكتلة اإل
  .وغيرها
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كان لمواجهة مشروع الدول غير المنحازة حتى ال يأخذ  ،مشروع الدول الالتينية
حق الجوار بين دعوة للتعايش السلمى ورعاية  ،بنودهالمشروع من أهم  .أغلبية الثلثين

  .ةطراف خالفاتها سلميا التى حددها ميثاق المنظمن تحل هذه األأو  ،األطراف المعنية
 ،السرعة القضيةنه ينظر على وجه أخرى بتدعو مجلس األمن أوفى فقرة 

فكانت النتائج  ..وجينا للتصويت .العقبة والسويسى وتأمين حرية المالحة والعبور ف
 !وكل فقرة سقطت والحمد هلل ،صوت على كل فقرة من فقرات المشروع السوفيتى

  !والواليات المتحدة سحبت مشروعها حتى ال يكون مصيره كالمشروع الروسى
وكان مشروع متطرف أكثر من  ،ضده 11صوت معه، و 22األلبانى نال 

 صوت. 11صوت ضد  53السوفيتى. عدم االنحياز نال 
لن يقبلوا التصويت على أى  ،دولة الذين صوتوا لهذا المشروع 11بالتحليل نجد 

وأصبح  .دولة 11دولة ضد  53ذا كان إال إمشروع قرار  الىلن نصل  الىوبالت .مشروع
ذا تنازلنا كعرب إال إ ،مشروع قرار الىن يصل أمكان كل واحد مهما حدث إى ليس ف
نهاء ا  وبقاءها و  اسرائيلوضمان حدود  اسرائيلوقبلنا االعتراف ب ،كل حقوقنا ومبادئناعن 

  !حالة الحرب
ذا إقانونا و  ،نهاء حالة الحربإصرارهم هم على إمسألة  ،نظرى أناى وأهم شئ ف

بين الدول العربية  الىواسرائيل وبالتلم تكن هناك حالة حرب بين الجمهورية المتحدة 
ية من قناة سرائيلفسوف يتم مرور المراكب والسفن اال ..فال نستطيع أن نمنع ؛اسرائيلو 

 ا  حالة الحصار االقتصادى التى تشكل جزء عليهاولن نفرض  ،وخليج العقبةالسويس 
وهذا ومن هنا كان اإلصرار على إنهاء حالة الحرب من جانبهم! من حالة الحرب. 
 كعرب وقفنا ضد هذا وال يمكن أن نقبله.  حناا  و  ،شكالمرفوض بشتى األ

خونا السورى أورفض  ،تقدمت به السويد الالجئين مشروعوجاء بعد ذلك 
  فى داعى نقبل صدقات!وقال: إنه ما ،التصديق حتى عليه

علنت أو  !يهإتسأل  مل اسرائيلولكن  ،صوت 55 ـــمر بوالقرار الخاص بالقدس 
وجه اللوم اآلن أمام األمم المتحدة أن تو  !لن تنفذهى صوت  121ن لو كان أسلفا 

 وحثها على تطبيق هذا القرار. سرائيلال
؟ المشروعاتماذا عن المستقبل؟ ماذا سنفعل بعد فشل كل  ..مامناأى السؤال الل

مم المتحدة التى أن تفشل األ - ذلكى وأيده أعضاء كثيرون ف - لم يشأ رئيس الجمعية
 ،قرار الىالوصول  ، وأن تنفض دونالقضيةهذه ى اجتمعت اجتماعا طارئا للنظر ف

ظلت فيه  !وفى هذا األسبوع شفنا الويل ؛لمدة أسبوع تأجيل الجمعيةقرار  الى اوتوصلو 
حتى وكانت تنزل  ،كثيرة ظهرت كانتى والمشروعات الل ،الجهود توجه نحو حل وسط
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واالثنين  ؛ابل قرار من دول عدم االنحيازقخر اقتراح من الدول الالتينية مآ الىوصلت 
  !أنا غير صالحينى رأيى ف

 ..أعلنتالشرق األوسط ى الموقف المتأزم فالعامة فى ن نظرت الجمعية أوبعد 
 المتحدة. نطاق ميثاق األممى زمة يمكن تحقيقها فنهائية لأل ويةأن أى تس -1
ه ميثاق األمم ر قمر ال يأطريق الحرب أراضى عن أن أى احتالل المبدأ القائل تؤكد  -2

 .سحب قواتها الى مواقعها األساسيةاسرائيل على ومن ثم تحث  ؛المتحدة
الشرق األوسط ى لدول األعضاء فى اوسالمة أراض أن السيادة السياسيةأيضا تؤكد  -3

وعليه فإن  ؛من التهديد للحرب ررالتحى حقها فممارسة تمكن هذه الدول من 
الحرب أو القيام التهديد بن تتجنب أوسط تحث جميع دول الشرق األالعامة الجمعية 
مهما ى عمل حربى أن تتخلى مستقبال عن أطراف وعلى جميع األ ،حربيةبأعمال 

مع أخذ فى  ،كان نوعه. وتدعو مجلس األمن الى بحث الموقف فى الشرق األوسط
 ار عامل السرعة وذلك إلقرار سالم دائم وعادل. االعتب

بعد التحليل من الناحية السياسية  -فى نظرنا وهى تعنى  ،الفقرة الثالثةى وقفنا ف
 وقفوتعنى  ،غض النظر عنهافهو  اسرائيلن لم يكن االعتراف بتعنى إ -والقانونية 

أن يعترفوا  -أى الالتين  -وهذا المشروع  !بل وحتى االستعداد لها حالة الحرب تماما
 . آخر مشروع جابوه الالتين. .بفشله

   ..الشرق األوسطى ن درست الحالة الدقيقة الخطيرة فأالعامة بعد الجمعية 
 

الحرب غير مقبول وفقا ى فى أن االستيالء على األراض المبدأ القائلتؤكد  :2البند  رياض:
 .مواقعها األولى الىأن تسحب قواتها  اسرائيلولذلك ينتظر من  ؛مم المتحدةلميثاق األ

دول الشرق األوسط ى وفى ذات الوقت تؤكد أن السيادة السياسية وسالمة أراض
وينتظر أن تتخلى  ،التهديد بالحرب عندالحرية حق تعطيها  ،األمم المتحدةى األعضاء ف

  .خر حاجةآودا المشروع الالتينى  ..المرتبطة بهذهدعاءاتها إهذه الدول عن 
 

تصل بنا والقضية بهذا الشكل لن  ،ننا لن نقبل بهذاأوصارحنا الروس  !وهو مشروع سيئ محجوب:
جتماع الطارئ للجمعية العامة أال ينتهى اال الىالسوفيتى يميل  االتحادموقف و بعيد. 

قد  السوفيتى االتحادو  !هذا من هزيمة لهى لما ف ؛قرار الىمم المتحدة دون الوصول لأل
ووزير خارجيته  ،هذا االجتماع الطارئ وبذل جهوده مع الدول غير المنحازةعقد  الىدعا 

  .ظل على اتصال دائم بى أنا شخصيا
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لكى  ،هذا الموضوعى العرب فهذا المشروع لكى يعرف موقف وأثناء مناقشة 
ومنها أن يكون مقبوال لدى دول المجموعة  ؛ما طرأ عليه من تعديالتييعلم رأيهم ف

على المحاوالت التى ليطلعنى  ؛يونيو 5و  8خطرنى يومى أو ى كما اتصل ب .الفرنسية
مشروع قرار تتفق عليه ى حاول فيها مع دول الكتلة الالتينية لتدشين وجهة نظره ف

  .كثريةاأل
وتنص الفقرة  ،والمشروع هذا تنص فيه الفقرة االولى على االنسحاب الفورى

ن أوالفقرة الثالثة هى  ،على تنفيذ هذا القرارمن الدولى الثانية على تكليف مجلس األ
نهاء ا  خاصة الالجئين والمالحة و  ؛كل مسائل الشرق األوسطى من مجلس األمن ف نظري

 حالة الحرب.
ذا وضحت من الصياغة إال إ ،ان الفقرة الثالثة لن تكون مقبولة لدينأ هنا فهمتأو 

مجلس األمن يعمل وطبعا  .االنسحاب غير مشروط أنو  ،نها ال تتعلق باالنسحابأ
خوانى إمع  هودا أنا تفهمت !ر فيها فيما بعدظيعملوا فيتو ومسائل ين وبعد كدا هم ،قرار

 .ووافقوا على رأيى
وقلت ، كذا ..كذا ..كذا ..ن رأينا كذا كذاإ :وقلت له ،يكوموقابلت مستر جرو  

 :قلت له !بتعملوها أنتمنا ما باعمل صياغة أ :لى قال .من فضلك ورينا الصياغة :له
نا هاشوف دكتور فوزى هو يتكلم مع أ :لى قال .كلف ناس يعملوا صياغة للموضوع

  !بالتفصيلعندك االقتراحات العجيبة وكلها  طلعتوبعد هذا  ،والهندى اليوغوسالفى
ن كل هذه المحاوالت لن تؤدى أ ،نا اعتقادى الشخصى واعتقادنا ومجمع رأيناأو 

دون القوات المعتدية انسحاب النص بوهو  ؛متمسكين بموقفهم شئ ما دام العرب الى
ولو حتى سلمنا جدال بأن ممكن  !، والالتين لن يقبلوا إال إذا تنازلنا عن هذا الموقفقيد

وفى اعتقادى مثل هذا  .مما يقبل أكثر من تفسير واحد للطرفين ؛هذا الحل الىنصل 
ذا تنازلنا إنه أل ؛ونحن دائما نذكر بعضنا بمغبة التنازالت ،العرب المشروع ال يركن إليه

 ال نتنازل عن موقفنا.  أرا يجب علينا يخأو  !هنوصل للهاوية
 -خيرة بتاع االعتداءات األ -من خير بتاع مجلس األبالنسبة للموضوع األ

لة أالمسوعملوا  ،ومين اللى انتهىابتدى ى نه لم يعرف مين اللأ الىالمجلس ووصل 
 .للمراقبين

ولعل  ،مننا ن سمحتم لى أن أقرأ تحليل سياسى للوضع ومواقف الكتلإوبعد هذا 
ذا إننا أل .وتحويل سياستنايمكن أن نتخذها ى قف التاالمو ى فمساعدة فعالة هذا يساعدنا 

فريقية ماذا وشفنا الكتلة اإل ،تهااتدفع ميزاني دول عربية 1ن أنجد  ،فريقيةأخذنا الكتلة اإل
وبنعرف إن معظم  ،بيدورا فى فلكهمى وبريطانيا والناس الل أمريكاولما نأخذ  !بنا صنعت
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 ونربح بيهاى المحيط الدولى تجعلنا عندنا كلمة ف ؛أمريكابالدنا لها عالقات قوية مع 
  .الدبلوماسية والسياسية المعركة

  ..هذا التحليلى نقرأ ثالث صفحات ونصف ف ذا اتسع زمن السادة الرؤساءا  و 
ة اومراع ،هم مساندة العرب ؛نبدأ بموقف الكتلة االشتراكية: يتنازعه عامالن

 .حتى ال يفشل هذا االجتماع الطارئ ..ومراعاة مصالح حلفائه السوفيتى االتحادمصالح 
 اسرائيلقدم مشروع قرار لألمم المتحدة إلدانة ى السوفيت االتحادن أومن هنا نجد 

توقيع ى استعداده بالمشاركة فى السوفيت االتحادعلن مندوب أكما  ،والمطالبة باالنسحاب
  .على موقفها اسرائيلعقوبات يقرها مجلس األمن اذا أصرت ى أ

باستثناء رومانيا  ،والكتلة االشتراكية السوفيتى االتحادخرى نجد أومن ناحية 
االشتراكيون  وقد انجرف ،الوجودى ف اسرائيلالتى اتخذت منذ البداية موقفا لتأييد حق 

مبدأ  اقرارات يقر فيهأى لو أن الجمعية العامة تخرج ب يرواو  ،تنازالت عديدةى ف
  .اسرائيلواالعتراف ب بإنهاء حالة الحربمن اإلشارة بأس وال ،االنسحاب
وال أظن  ،اسرائيلوجود ى ال يعارض فى السوفيت االتحادنا بكل صدق أرى أن أو 

وهو فقط يريد أن  مستمرة بين اسرائيل والدول العربية.أنه يصر أن تكون فيه حالة حرب 
واالختالف الوحيد بين موقفى السوفييت  .مشكلة من المشاكلى أى يكسب تأييد العرب ف

ال يناصب العرب العداء ولكنه ال يسير مع العرب  السوفيتى االتحادن أهو  ؛نمريكاواأل
تأييدا  اسرائيلن عكسه يناصبوننا العداء ويؤيدون مريكاواأل ،اسرائيلالقضاء على ى ف

  !مفضوحا مكشوفا
ن أوتصر على  اسرائيلجانب  الىتقف  ،أمريكاوالكتلة الالتينية: أما  أمريكا

 االتحاد ال يمكنن أخرى تود أومن ناحية  .غير صالحهاى قرار فى يصدر أ ال
نهم لن أن توضح للعرب أو  ،العامة على الواليات المتحدة الجمعيةنه يستعدى أ السوفيتى

وتريد  .1551جانبهم كما فعلت  الى أمريكالم تقف  ما ،مم المتحدة بشئيظفروا من األ
 اسرائيلوتؤكد على أحقية  ،هذا الظرف العصيبى العرب فموقف ن تستفيد من حرج أ
وتهيئة األمن واالستقرار لها  ،وضمان حدودها واالعتناء بها واالعتراف بها ،الوجودى ف
 الشرق األوسط.ى ف

هم التاكيد على الناحية القانونية والتمسك اكان منح ،الالتينية أمريكاأما دول 
 ،يقرون بأنه ال يفيد المعتدى بما كسبه نتيجة االعتداءال ولكنهم مع دعواهم بأنهم  ،بها

 ىالجغراف اسرائيلوتأمين موقع بإنهاء حالة الحرب مرهونا ال إنسحاب ال يقرون مبدأ اال
فتصدع  ؛بالضغط أمريكاثرت عليهم أولكن  ،ورغم ذلك لم يقفوا موقفا موحدا .والسياسى

 ن.مريكاموقفهم واتخذوا قرارا بتأييد األ
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باستثناء  - أمريكاالدول الغربية بوجه عام كانت تؤيد  موقف الدول الغربية:
عتقد أن أسباب وأتينية. الو الكتلة الأقرار الدول مشروع أيدت  - فرنسا وأسبانيا واليونان

 ..هىنشأ لعدة عوامل  هذا الموقف
 .السوفيتى االتحادضد  أمريكاجانب  الىم الحلف الغربى للوقوف دع :أولها -
 ارتباطا مباشرا.   اسرائيل: ارتباط الغرب بىالثان -

أما فرنسا  !ليلة وضحاها وامتنعت عن التصويتى النمسا تغيرت فى دولة ز 
بجزء كبير من عتادها خاصة فى األسبوعين األخيرين قبل  اسرائيلبرغم إمدادها 

الحرب، وبالرغم أن سالح الطيران االسرائيلى عماده الطائرات الفرنسية، وبالرغم من أن 
جانب  الىديجول وقف الجنرال إال أن الرأى العام فى فرنسا يميل الى تأييد اسرائيل؛ 

 ،أمريكاعن الكتلة التى تتزعمها ى ا السياسهمنهجى نه استقالل فرنسا فبإعال ..العرب
 دون أن يخسر كثيرا. للعرب ا هوحقق لفرنسا مكسبا بتأييد

 ؛لم تؤيد موقف فرنسا منتمية للمجموعة الفرنسية: فإنهاموقف الدول اإلفريقية ال
أن كما  .مصالح فرنسانه لن يمس لن يؤثر على العالقات الفرنسية ألن ذلك أالعتقادها 

على  ،بشتى أنواع الزلفى؛ وتمنحها معوناتها وخبرائهامن هذه الدول  اسرائيل تتقرب
مريكى على الضغط األ الىوباالضافة  .العكس من موقف العرب تجاه هذه المجموعة

الموقف  امعونة من بعد االستقالل حتى هذ أمريكاتمنحها لم مثل تشاد التى  ؛هذه الدول
بعكس تنزانيا مليون دوالر فى هذا الموقف!  23أمريكا عرضت عليهم معونة  ،اآلن

والصومال  !حسن كمانأويمكن يكون  ،الدول العربيةى وقفوا موقف ز ى الل غينيا وزامبياو 
 صفوفنا بصفة رسمية. الىيجب أن نعتنى بهما وأن نضمهما  انذلال ،وموريتانيا أيضا

 
 نيجيريا؟ بومدين:

 
ولكنها ال تستطيع  ،من ال غبار عليهامجلس األى فصوتت الى جانبنا وموقفها ا ير يونيج محجوب:

  !الخطورةى ريا عندها اآلن موقف غاية فيوخاصة نيج ؛اسرائيلأن تدين 
ندونيسيا وباكستان وايران أيدوا بدرجات متفاوتةالدول االسالمية  ؛ وأفغانستان وا 

نصرة  واجبهم فيها أن تعمل على ،ألنها تنظر الى هذه القضية كقضية اسالمية
 ،تأييد العرب والتحدث باسمهمى وبخاصة باكستان التى كان لها دور فعال ف ؛المسلمين

 كانت عليها. ى وهو تغيير واضح وكان موقف قيادى برغم الضغوط الشديدة الت
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وتأييدها للعرب نشأ  ،كتلة عدم االنحياز: وقد كانت تتزعمها يوغوسالفيا والهند
تأييد ى وبان لها أنها لم تتخذ موقفا موحدا ف ،الجمهورية العربية المتحدةب الرتباطهم

ف بأنه مشروع الدول غير ثيوبيا أدلوا ضد المشروع الذى وصا  فمثال غانا و  ؛العرب
 وأيدت مشروع دول أمريكا الالتينية. !المنحازة

 
 عبد الناصر: غانا؟!

 
وصلوا اليه وكل ما ..رسلت معهم برقية خاصة لرئيس غاناأو  ،نا تحدثت مع وفد غاناأو محجوب: 

 !هو االمتناع عن التصويت
موقف أنه يجب من هذا ال خرى:بين الدول العربية والمجموعات األالعالقات 

 ،تكييف عالقاتها مع هذه الكتل بالنسبة لمواقفهاى ن تعيد النظر فأعلى الدول العربية 
ن أوبل نرى  ،ن نعادى من يعاديناأيقف معنا و بأن نقف مع من بالقول نكتفى  وال

لم تكسب ود مؤيديها دون  اسرائيلف ؛نكتسب صداقات كل الدول التى أيدتنا ولو بقلبها
 !جهد وعمل
موقف ى ن فمريكالن يجابه األى السوفيت االتحادعلمنا أن من هذه التجربة و 
رنسا فيضا الدول الكبرى مثل أو  ،ييده للعربأهما بلغ ارتباطه وتحرب شاملة م الىيؤدى 

  .وعالقاتناخطة أعمالنا ى ويجب أن نعمل ف ،ن تغيير تأييد الدول المؤيدة لنالن تضم
األمم المتحدة ى عن موقفنا ف -سيدى الرئيس  -وهذا ما أردت أن أذكره 

 .ولكن أريد أن أذكر تعليقات بعض الدول الصديقة عن موقفنا. ،وعالقات الدول معنا
ذا اجتمعت إال إشئ للعرب ى أنه ال يمكن عمل أأكدت الدول الصديقة لنا 

 .كقوة لها أهداف معينة وفكر موحد وسبيل عمل موحد شئكل ى ن يتحدوا فأو  ،كلمتهم
ومالم  ،عام يخرج منه بنتائج عامة نتفق عليها جميعاى ضرورة لقاء عرب الىودا بينقلنا 

، ملك مطلق، عايز يحكم بلده بطريقة شيخ القبيلةذا واحد إواهلل  .يتفق عليه يترك
لكن  !هو عايز أو بأى طريقةيحكم زى ما ..ديمقراطى، حزب واحد، بطريقة بزرميطة

حاله ى ونترك كل واحد ف ،هناك مسائل معينة نتفق ونتحد فيها هدفا وفكرا وخطة عمل
  .األخرىى من النواح
ى وبعد كدا ستة اجتماعات ف ،مرةالكويت أول ى كوزراء خارجية اجتمعنا ف حناا  و 
احتماالت  ..شياء كثيرةأناقشنا فيه  -يوليو  11يوم  الىيوليو  1من يوم  -نيويورك 

 وجهات النظر واختالفاتها والتقاءاتها. الىواستمعنا  ،مؤتمر القمة، وجدول األعمال
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تملى على ى التى كثير من األوقات هى الشعوب العربية ف ..ياسيدى الرئيس
الخرطوم بدعوة لمؤتمر  تقدمنا منوعندما  .سلوب عمل معينأحكوماتها مواقف معينة و 

نه أ -السودان فقط ى جميعا ليس فى ذلك مدفوعين من الشعب العربى ف حناا  و  - قمة
العربية التى  ظروف األمة همستوى من المسئولية تحتمعلى أى قد آن األوان لاللتقاء ف

ن أكدين أولكن مع ذلك كنا مت ،فكار كثيرة متباينة متمردةأفيها  األمةوهذه  .تجتازها
ابت كل ذأ -الناصر  كما قال الرئيس جمال عبد -العربية  األمةالمحنة التى تمر بها 

وبعد ذلك  ،ونتكاشف ونتصارح مع بعضنا ونجرد امكانياتنا ،بداأل الىالخالفات وربما 
  .تنا ونعملنستطيع تحديد دور فالن وفالن بكل سهولة ونوحد خط

وحملنا معنا مشروع متكامل لنعرضه على السادة وزراء  ،ولما رحنا الكويت
وهو مشروع  .الجتماع القمةوال وتفهم مواقف كل دولة كتمهيد ألدراسته  ؛الخارجية العرب

  ..وفيه جانبان - من صفحتين -ليس طويل 
  .الوقت الراهنى أشياء نحتاجها ف :األول -
 واذا سمحتم لى أن أذكره: .طويلة النفس بعيدة المدىخطط  :ىوالثان -
، والعمل على وحدة الصف يرى السودان تنقية الجو العام من الخالفات بين العرب -1

 .لمجابهة اسرائيل ومن يساندها
 ا.هجل استعادة الثقة الكاملة بينأالعمل على المصارحة بين الحكومات من  -2
توجيه وتنسيق وتوحيد كافة امكانيات الدول العربية العسكرية واالقتصادية والسياسية  -1

 من خالل:لتحقيق النصر. 
 التعايش بين األنظمة القائمة اآلن، وعدم التدخل فى شئون الدول األخرى. - أ

وال أظن  - وخاصة مشكلة اليمن -تصفية جميع المشاكل بين الدول العربية   - ب
 ى الحل.لن تستعصى عل أنها 

 توحيد الجيوش العربية تدريبا وتسليحا وقيادة.  -ج
تدعيم اقتصاد العرب ى الخارج فى فالمودعة العربية  األرصدةاستثمار   -د

 ولنكون وحدة اقتصادية كبرى. ،والجيوش
ة من يعادى الواحد منا اساس معادأعلى  ؛العربيةالخارجية توحيد الساسية  -ه

 نا.صادقمن ي مصادقةو 
مهما كلف ذلك من  ؛إيقاف ضخهى تستمر الدول العربية المنتجة للبترول ف  -و

 يدنا.إى فى وهو السالح الل ،تضحيات مما يضغط على الدول
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ن تتخذ مواقف مماثلة من جميع مصالح أخرى يتحتم على الدول العربية األ -ز
 .اوالضغط االقتصادى عليه ،وبريطانيا أمريكا

 الدول العربية فورا.ى تصفية القواعد العسكرية الموجودة ف -ح
 والتنسيق فيما بينهم. اسرائيلتوحيد العرب والمسلمين الجهود كلها لسحق  -ط
 ييدنا.أبت قناعهما  االتصال بكل الكتل والدول الصديقة لشرح القضية و  -ى
 إتخاذ موقف موحد فى جميع المحافل الدولية. -ك

سوريا  ماعدا ،واتفقوا على عقد مؤتمر قمة ،الكويتى قدمناه فى ودا المشروع الل
 .الجزائرو 

 ،جدول أعمالناأيضا ماذا سيكون فى القمة.. نناقش لم يمنعنا من أن ولكن 
 ..اقترحناه هو من عشرة نقاط قابل للحذف والزيادة وهىى وجدول األعمال الل

 جدول أعمال مؤتمر القمة العربى:
جلستها ى سفرت عنها جوالت المناقشات لألمم المتحدة فأبحث النتائج التى  -1

 واتخاذ التدابير لذلك. ،االستثنائية
 راضى العربية.فورا دون تأجيل من األ اسرائيلالعمل على جالء قوات  -2
مواقفها التى  على أساس ؛توحيد موقف الدول العربية الدبلوماسى تجاه الدول الكبرى -3

 اتخذتها بشأن القضية الراهنة.
 بحث وتكوين امكانيات الدول العربية الستئناف القتال. -1
 المستقبل.ى ت العدوان لتالفيها فلسهى شرح مواطن الضعف الت -5
 ثار العدوان.آزالة تضافر الجهود إل -1
 العدوان.ى شاركت فى استمرار وقف ضخ البترول للدول الت -1
رصدة العربية من مكانية وقف العالقات االقتصادية والتجارية وسحب األبحث ا -8

 العدوان.ى ساهمت فى الدول الت
 البالد العربية.ى تصفية القواعد العسكرية األجنبية الموجودة ف -5
لدعم  ؛وضع خطة عربية شاملة بعيدة المدى ومتكاملة سياسيا واقتصاديا وعسكريا -11

 وتحقيق األهداف العربية. ى التضامن العرب
 جدول األعمال. ى وهذه هى العشرة نقاط ف
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الذى سيرفع لمؤتمر الملوك  الخارجية العرب لمؤتمر وزراءتوصيات السودان 
  والرؤساء:

: يرى السودان أن نتائج القرار الذى قدم 2و  1فيما يتعلق بالنقط  التوصية األولى -
نها تعتبر هزيمة أل ؛مالدول عدم االنحياز كانت مخيبة لآل لمشروع التصويت من

سباب ذلك أومن  !على حساب العرب سرائيلللعرب ونصرة دبلوماسية ال دبلوماسية
  .فريقية وغيرهاتينية والكتلة اإلالمثل الكتلة ال ؛ضغط الدول الكبرى على الكتل

 ،صارمة موحدةالبد أن يتخذ العرب تجاه هذه الدول مواقف يرى السودان و 
راجع ت نأ ..العالقات الدبلوماسية والعالقات االقتصاديةى والضغط على الدول الكبرى ف

، العواصم العربية فىويرى السودان زيادة االتصاالت الدبلوماسية خصوصا  .مواقفها
 .للضغطى اإلفريقية كنواح المنظماتالتعامل مع ى اتخاذ مواقف معينة فالتلويح بو 

وهو االنسحاب  ؛األمم المتحدةى السودان ضرورة الثبات على موقفنا فكما يرى 
 .الغير مشروطى الفور 
الخاصة بتوحيد الجهود العسكرية بين الدول  :الخاصة بالفقرة الثالثة التوصية الثانية -

 - نسبة لما وضح من الدول الكبرى ؛واللى ماقطعش عالقاته السياسية يقطعها ،العربية
نجلترا  أمريكاخاصة  االحتالل ى ف اسرائيلوتمكين  ،العدوانى من االشتراك ف -وا 
 األمم المتحدة. ى قرارات لصالح العرب فى والوقوف ضد أ ،العربيةى لألراض

يوصى مؤتمر وزراء الخارجية أن تقطع الدول التى لم تقطع عالقاتها بهذه 
  تونس، الكويت، واألردن. ، وهذه من نقط الخالف من جانبالدول

منجى سليم خ األفيه  :جدول األعمالى التوصية الثالثة خاصة بالنقطة الرابعة ف -
 أال تبحث.ن النقطة دى هتكشف القوات العربية ويستحسن إ :بيقول

خاصة بالبند الخامس: يوصى الوزراء بشرح مواطن الضعف التى  التوصية الرابعة -
 سهلت العدوان لتالفيها مستقبال.

 الخامسة: يوصى جميع الوزراء بتضافر الجهود الزالة العدوان.التوصية  -
يوصى جميع وزراء الخارجية بوقف ضخ النفط للدول المساهمة التوصية السادسة:  -
 العدوان.ى ف
رصدة العربية من ووقف العالقات التجارية وسحب األ رصدةالبند الثامن الخاص باأل -

 بد من بحثه والبت فيهوهو سالح قوى وال ،ناس اتفقوا عليه وناس اعترضت يهف :الخارج
 .فى مؤتمر القمة
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البالد ى ويوصى الوزراء بتصفية جميع القواعد العسكرية األجنبية فالبند التاسع:  -
 والناس موافقة. بما فى ذلك ليبيا.  ،العربية

  .المدىووافق الوزراء على وضع خطة بعيدة البند العاشر:  -
والكل وافق  ،اتن شاء اهلل سوف تزول الخالفإذا اجتمع الروساء والملوك ا  و 

نة تحمل ظروف معي ىنه فألكن نرى  ،نا مقدر وجهتى نظرهماأو  !ئر وسورياعدا الجزاما
بد ولذلك ال !فيه احناى كتر من كدا الموقف اللأش يفاوم ؛لمن يتحملوا األأالناس على 

ن أن نتفق على ما نستطيع أوالبد  ،ننا متفرقينكى ألتولكن كل الناس بتش ،ن نجتمعأ
وبهذا نكسب سياسيا وعسكريا  ؛والباقى سر بيننا هعالنإال ما يفيد إما نعلن و  ،ننفذه

 ودبلوماسيا.
فالبد من ؛ فهم اجتمعوا وهذه خالصة اجتماعاتهم .قلتم: يجتمع وزراء الخارجية.

مؤتمر قمة عربية ولم ينفذ حتى ل ةدعو  يهن فإنه العالم كله عارف أوالخطر  المؤتمر.
شكلنا بيضعف كل  !ينفعشوما ..ةتكل حى ف ،فى األمم المتحدةودا خطر علينا  !ناآل

وتوجيه الجهود ووضع  االتحادردنا االنتصار علينا أذا إ هنإعتقد أنا أو  !يوم قدام الناس
  .خطة بعيدة المدى

 سف لالطالة.آلالستماع و شكركم جدا أو 
 

  ..ولكن هناك سؤالين ،هم النقاطأ: هو األخ محجوب ذكر بقدر االمكان بومدين
 شياء التى يستطيع أن يتفق عليها العرب؟ ماهى األ :أوال
  ؟ى تمن حتى لو كان مصيره الفشلأب هل تفضل عقد مؤتمر :ثانيا

عتراض الجزائر على النقاط   العشر!أنت ذكرت موقف الجزائر وا 
 

بس ما هى  ،ن الجزائر لم توافق على النقاط العشرإنا لم أقل أ ..سف سيدى الرئيسآ: محجوب
 !موافقة على عقد المؤتمر

 
وقف الضخ،  .. قطع العالقات، مشكلة اليمن،زائر موافقين على النقاط العشر: يعنى الجبومدين

 توحيد السياسة العربية.
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 .يمكن االتفاق عليها مع الجميع ، أو ماالجميعمع عليها ايزين نتفق محجوب: ع
 

فى  ،فى يوم من األيام بالقضايا العربية قناع الناس الغير مقتنعينإهى  اليوم: المشكلة بومدين
 ؟اتفاق عليها لهى النقاط من عشرة اللى ممكن يحصنظرك ما

 
 يهفواالتنين  ،اجتمع عليها كل الوزراء ماعدا اتنين :يحصل عليها إتفاق 11من  8: محجوب

سبيل  يهنه فأويعتقد  -وهو تونس  -قطع العالقات  أنه رافض مبدإ :واحد منهم قال
ال يقدر ى المسائل الجديرة والتى اجتماعات الرؤساء للبت فى فتحل فوهذه النقطة  !خرآ

  !ويقولوا: إنهم غير مفوضين ،الوزراء على التصرف فيها
اقنا على مانتفق واختالفنا على واتفوأرى ياسيدى الرئيس فى إجتماع القمة 

دول اتفقت على قطع  11اجتمعنا و ! فرض مثالخير لنا من أال نجتمع ،نختلفما
ذا حدث هذا واتفقنا  !العالقات، نسير نحن ونترك الباقيين لشعوبهم على بعض األشياء وا 

  .فيكفى ..واقتنعنافقط 
ونوضح معهم مع فالبد أن نجت ،ال نطلب الحد األعلى الوقت الحاضرى ف

 وتكون هذه تصفية. ..كيان عربى قوى واحدى العربية ف األمةالمقصر ونتصافى لتجميع 
أنا أسمع من الدول األخرى التى نراها نحن مقصرة  !الكل يرى اآلخر مقصر

 ونحن الذين دفعنا األمة العربية الى الشر والى الدمار! !أننا نحن المقصرين
 

عقد مؤتمر كنا متبنيين  حناا  و  ،فيهوش جديدابتقوله مى والكالم الل ،قتلناه بحثا: الموضوع عبد الناصر
ن فيه إنى عارف إنيجى رغم  احناوقبلنا إن  ،ىوقبلنا دعوة الرئيس األزهر  القمة ووافقنا.

ى ز  ..يهإعرفش اما الىمة ألاجرينا  احناإن  :وبيقولوا !وغيرهوفرحانين شامتين 
مبارحو  !ديةالسعو  وزراء  ..ناخد حل :وقلنا ،عاهمزهرى اتكلمنا جالنا الرئيس األما أ ا 

 االحقيقة بتدلو  هنت النهاردا  و  ،ولأو  إمبارحوالموضوع قتلناه بحثا  ،الخارجية يبحثوا النقط
 )ضحك( !خيرفيه بالدلو األ

 
 هالخرطوم بدل من نيويورك برضى ذا اجتمعوا ففإ ..: وهذا ما وصلوا اليه سيدى الرئيسمحجوب

 !ونسمع الخير والشرمؤتمر القمة ن يقام أولذلك البد  !هنصل لما وصلوا اليه
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 .غلبية مؤيدينهاالنقاط المدروسة من قبل وزراء الخارجية واأل األخ، هذه ؤيدأنا أ :عارف
 

 بومدين: أنا أرى األخ محجوب متفائل!
 

 )ضحك( !: تفاءلوا بالخير تجدوهمحجوب
 

 ،البد أن نجتمع على أساس واضح ،غير جادين وغير عملييننهم ناس أثبتت أ: التجربة بومدين
ن يوقفوا العالقات أ ؛و ملكأوالمواقف الزم تكون واضحة بالنسبة لكل رئيس دولة 

 زى السعودية وليبيا والكويت -يضخوا البترول البعض منهم و  .ضخ البترول ويقطعوا
زراء الخارجية أنهم موافقين على إذا قرر و  !ضخ البترولى مستمرين ف -ماعدا العراق 

  ذلك نلتقى.
 

ويكون اإلعالن وصل  ،أيام 3قبل ن يجتمع وزراء الخارجية أخ محجوب يرى ذا كان األإ: األزهرى
ويبلغوا  ،يتفقوا عليهى ويعملوا االجتماع ويتوصلوا للنقاط الرئيسية لل ،والملوك للرؤساء

 كدا. هيجتمعوا عشان يناقشواى الرؤساء والملوك الل
 

 !ن هذه النقاط ال يقبلوهاأل ؛.. إن األخ محجوب متفائل: أنا قلت رأيىبومدين
 

ن ا  و  ،ن فيه كارثة ونكسةأل ؛ات القمة الماضية واللى جاىفرق بسيط بين اجتماع يه: فاألزهرى
 .ولربه والمتخاذل يترك لنفسه ولشعبه ،كثر جديةأشاء اهلل تكون العملية 

 
والحقيقة إننا نحمل  !متطرفين احناقال إن ى وطبعا بنتجاوز االتهام الل ،بصراحةنتكلم : األتاسى

، العربية حاليا األمة. والخطر عم يهدد من هذه المسئوليةثوندفع  ،مسئولية كل ما نقوله
 ،نظمةصبح واضحا الموضوع هو ليس اختالف األأولكن  .نجابهه نحن فى الخط األول

صاحب ى يهز أ المعركةى حصل للعرب فى والل !أشياء أخرى تخطيطويقصد منه 
يستطيع أن ى قصى الوطن العربأى مواطن فكيف أن  ..أفهمن أع يستطأوال  ،وجدان

اختالف هو ولكن هل  !وأصحاب الماليين والمليارات لم يتحرك وجدانهم ،يتحمل ذلك
   !حقاد ما تحرك الوجدان؟وهل صحيح األ !مة ال يحرك الوجدان؟نظاأل

 



  سرى للغاية 

16 
 

 ؛ليس إختالف أنظمة وال أحقاد وال ضغائن وال مواقف سابقةالموضوع  ..ال
ن بعض الحكام العرب إ - كما قلنا سابقا - و ارتباط وتآمرالموضوع بصراحة ه

يغيب الواضح عملية تجعل هذا الموضوع ى أى وال يمكن إطالقا أن نساهم ف ،متآمرين
طرحها ى والنقاط الل !ولذلك نرفض الجلوس معهم ؛إطالق ى مواطن عربىأعن ذهن 

 .لهذه المطالب بدون شروط ومؤتمراتوالمفروض االستجابة  ،األخ محجوب مسلمات
  .ى حاكم عربىأال يخفى على و  ،العربية قديم األمةوالخطر الذى يتهدد 

متآمر على العرب  السوفيتى االتحادجينا المؤتمر هنسمع مغالطات.. إن إذا ما
يقول هذه األشياء نه إنسمح فضل مافاأل -مثل ما نسمعه من اإلذاعات  – أمريكامثل 
قرارات معينة ثابتين  يهلم نتخذ ذلك من مواقف سابقة وال فسوريا ى والحقيقة ف !أمامنا
 !علمتنا كثير وماراح نعيد نحوض تجارب مرة أخرى ولكن عن تجارب سابقة ،عليها

مافى مانع من إنعقاد مؤتمر القمة بدون حضور سوريا، ومستعدين نفوض أى أخ، 
 ومستعدين ننفذ أى قرار يتخذ.

 !وأرجو المعذرة من السادة الرؤساء واإلخوان؛ أنى كنت صريح شوية
 

األمم المتحدة وأراضينا المحتلة ى شوفنا موقفنا ف حناإ ..طرح سؤالأحب أ ..: السيد الرئيسمحجوب
.. ويلعق احناورأينا أن اجتماع القمة قد يضمد جر  ،لها تعرضناى والهزيمة الفادحة الل
 !واالخوان بيرفضوه ،قل يعيد لنا بعض كرامتنانضع مخطط على األو  دمائنا التى سالت.

؟ إذا جئنا هو البديلما - وخاصة الدكتور نور الدين - سألهمأخوان نه اإلإحب أنا أو 
ذلك لتضميد الجراح وأن  ،نعتقد أننا سنحقق األهداف التى نريدهاببديل مقنع يجعلنا 

للسودان ألن ال مصلحة  ؛نا مستعد التنازل عن المؤتمرأ.. واستعادة بعض من كرامتنا
 العربية. مةسوى المصلحة العامة لأل فيه

خمسة من الدول العربية المتقاربة  احنان إذا كان البديل هو إهو البديل؟ ما
يصح لو عملنا مؤتمر قمة يكون  !صار انقسام كبير ؟لوحدهامكن تسير االتجاه وم

 ؟عرف البديلأأنا عايز  .االنقسام أقل بقليل.
 

حاكم ى وأ ،هذه المعركة معروفةى تستخدم فى : الحقيقة المعركة مفتوحة واألسلحة التاألتاسى
ممكن ى والل ،يدفع مال بدهو  ؛هذه المعركة ومجال المساهمة مفتوحى يساهم ف هدبى عرب

يضغط على الدول ى والل ،ممكن يبعت الجيوش يبعت الجيوشى والل ،يقطع بترول
 كلها أشياء معروفة والنقاط الست معروفة نفذها! ..هيضغط على الدول
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رؤساء والملوك هم رؤساء وملوك ولكن الشعب الو  ،منعطف خطيرى نمر ف حناإ: طبعا زعين
قتل فيها مدنيين  ىلالالمعركة فى ماحدث باألمس البديل و  ،يقتل ويشردى هو الذى العرب

أيضا على الخط  حناإ ..ليس البديل االجتماعات !ضحواى البديل الناس الل ؛وعسكريين
هذه ى العطاء فى يتجه فيه الحكام الذين ال يشاركون فى اليوم الذى وسيأت .األول

يصلوا سيقتلهم  نهم ل !القاهرة الىفلتحتل دمشق ويصلوا  ..المعركة، ستحتل دمشق
الكالم ال  !الرؤساء والملوك -لى ا اسمحو  –يقاتل هو الشعب وليس ى الذ ..الشعب
  .العطاءهو البديل  ..البديل معروف ..ىولكن هذا شعور  ،إنسانى أ الىأوجهه 

واحد عامل وواحد تاجر صغير  ؛أنا من أسبوع طلبت فيزا دخول لثالث أشخاص
ليدخلوا السعودية من أجل أن يجمعوا دراهم بسيطة من عمال  ؛إنسان بسيطى وواحد عاد

وجنودنا  مبالارفضت السعودية أن تقيم فيزا الدخول حينما كنا نضرب بالن .سورياى ف
ن مصر تضرب إ :السعودية تقولو  !الجنوبية هناك على الجبهة مبالاحرقوا بالنوأبطالنا ي  

  !مبالامن قبل الصهاينة بالنشعبنا يتقتل  حناإ، مبالاالغازات السامة والن
لم ينفعنا إال  ..منعطف ولم تنفعنا الدبابات وال الطياراتى ف حناإ :أنا أقول
  .يحمل السكين والعصا وسيدافع عن أرضهى الذى المواطن العرب

ذا لم نتمكن من أن نجد الطريق إولكن  ،نرجع للتاريخ، هذا الكالم ليس انفعال
ذا لم إن الشعب سيكنسنا جميعا إ :قول على هذه الطاولةأأنا  .فسيجد الشعب الطريق

وهذا  .الصحيحةى أن نظرة الشعب هى وثقة كبيرة ف !نتجاوب مع تطلعاته الصحيحة
 لىوال ،ها المعركة معروفينى يضحوا ف ىلالن أو  ،تنه ليس عمومياأ -أكرر  -أيضا 

أمام تتظاهر بالمساعدة ى دول الت يهوف .المستقبل أيضا معروفينى راح يضحوا ف
 ؛يشارك فيه فيصل ولو مشاركة بسيطة بضغط من شعبهى اليوم اللى سيأت ،شعوبها

  .تضرب وتحارب وتقاتلى الشعوب الل
طلق أن نحن قد قدنا نال ننطلق من مويجب أ ،نحن نتحمل مسؤولية ما قمنا به

وحينما  ،نحن صمدنا وقاتلنا وسنقاتل .هزيمة الىهزيمة، خسرنا معركة لم نقود  الى
 ،نتحمل كافة مسؤوليتنا نحن !هزيمة سيكنسنا الشعب الىننا قدنا أيحكم علينا الشعب 

ال يصنفنا أو  ،وحينما نكون نسير ونحقق تطلعات الشعب والجماهير سيرضى عنا الشعب
منها  طلع لمطلوب الحقيقة جلسات تاريخية مافلذلك ليس ا !مع فيصل ومع غير فيصل

  !شئماطلع منها نهائيا هالجلسات التاريخية  ..شئ
ما فيه غير  ،رفع سعر الخبزأسوريا راح ى أنا ف ..نحن راح نرفع سعر الخبز

ننا ممكن نواجه مشكلة أل ؛شئما عنده ى يأكل اإلنسان الل اللىالخبز هذا األكل 
ى يضحى يريد يضحى الل ..القضية واضحة !لعالم تكنز األموالا وخلى ها ،احتياط
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 !يتفق على نقطة واحدة نمؤتمر القمة سوف ل :أنا أقول !يريد يرجع لورا يرجع لىوال
إذا  !وبريطانيا وألمانيا الغربية هم أعداء للعرب أمريكايتفق ويحدد أن  ناألساس سوف ل

أعداء للعرب أهال  أن أمريكا وبريطانيا وألمانيا الغربيةيتفق مؤتمر القمة على كان 
خلى الشعوب  !؟فلماذا المؤتمراتهذا لن يتفق عليه مؤتمر القمة! ال بمؤتمر القمة، وسه

 .وبالنهاية كلنا نتحمل مسئوليته ،ىلحالها تقدر تمشى وه اتواجه مصيره
 

وبما أن  ،لعقد المؤتمرى داعى بما أن السودان هو الل ..كنا وصلنا التفاق إمبارح: بومدين
 ..تمتشامى مناقشة الكويت ه

 
 أيام متتالية. 1محجوب: اجتمعنا فى نيويورك 

 
وبين عقد  ،بعقد مؤتمر ويتم بالفشل ونخرج منقسمين ..من االختياروبما أن ما قمنا به بومدين: 

ذا كان وزراء الخارجية إ .إمبارحكان فيه اختيار وحددنا عدد من النقاط  ؛مؤتمر ناجح
 ،ىيشوف الرألعواصم العربية يذهب لوكان من المفروض وفد من السودان  ،يجتمعوا

. إذا كان التالقى فقط مثل .ولكن فيه اتفاق على أن نقاتل ونحاول نكون دعم للمعركة
األخ ولكن  ،من المناقشة إمبارحكنا إنتهينا  !نهينا بالئحةأبدأنا بالئحة و هيئة األمم 

 !نه يلح على أن نناقش من جديد الموضوعأعتقد أ محجوب
 

ألن االقتراح باألمس أن يجتمع وزراء  ؛على أن نناقش بل ألح على القانون: أنا ال ألح محجوب
 يهعتقد فأما  ،النقاط هى ما عرضتها عليكم ؛اتفقتوا عليهاى الخارجية ليناقشوا النقاط الل

 أيام متتالية. 1وناقشها وزراء الخارجية  النقاط العشرةى ف تردنقطة ذكرتموها ولم 
قالوا إن دى  – نقطتينى أنا عرضتها ف الىالتوصيات ى وملخص رأيهم هو ما ورد ف

نقطة قطع العالقات مع  ..هماى الل -يتخذ فيها قرار لأحسن يبحثوها الملوك والرؤساء 
الثمانية نقاط  .مقاطعة االقتصادية والتجاريةالونقطة سحب األرصدة و  ،أمريكاإنجلترا و 

 ..ذا وافقوا عليهمإ النقطتين،يجب أن رؤساء الدول يناقشوا  .موافقين عليها ماألخرى كله
 .ونكون خرجنا من مؤتمر ناجح ،يتركوا ..ما وافقوا ،وافقوا

 ،قرارات أخرى ينفذوهاأى أو ى د ..قراراتى مستعدين أ اإلخوان السوريين هم
 ومجرد تخلف دا لوحده من الدول العربية قد يؤخذ على إننا مختلفين.
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ى أيام ف 1 منذ نيويوركى سمعته فى سمعته هنا نفس اللى اللنفس المنطق 
خوانا ف .جلسات متتالية نهم يستطيعوا أن يجتمعوا معاهم ألال نهمأ ..الجزائر وسورياى وا 

 .ن يقطعوا العالقاتأك ..نهم تغيرواأبادروا منهم حسن نية تدل على ما
 

 ؟البترول متفقين على قطع: بومدين
 

نهم أ -السعودية وليبيا والكويت  -ألنهم أكدوا  ؛ىالنقطة دى أنا عايز أتكلم ف ..: نعممحجوب
نهم يقبلوا مراقبين من الدول العربية إستعدين وم ،وبريطانيا أمريكاقاطعين النفط عن 

مانع يجيبوا مراقبين من الدول العربية عشان تتأكد إننا قاطعين ى فما قالوا: ..ليتأكدوا
، ثم إحصائيات الصحف الغربية كلها بتدل على أن النفط أمريكاو النفط عن بريطانيا 

 .وبريطانيا بواسطة الدول العربية المنتجة للزيت أمريكامقطوع عن 
 

ليبيا مثال ى فى يعن ؛همعلومتنا تخالف المعلومات هذ حناإ ،: لو سمحت أخ محجوببومدين
 !ألوروباطن  51ليبيا تصدر أن  خل لما رفضوا يعيدوا الضاالعم

 
  !بس وال ألى إنسان أمريكاأنها أوقفت الضخ مش إلنجلترا و  تأكددى : ليبيا محجوب

 
 ة!السعودية تقول أن ليس عندها أرصداألتاسى: 

 
 نهم ماأوأكدوا  ،نهم منعوا النفطأكدوا أهم  ..: الطريق الوحيد على إننا نجمع الناس دولمحجوب

هوارى  وجهه لألخوينأرجاء ى عند !الفقر سواى هم أرصدة عشان نعرف إننا كلنا فدعن
 ى.لة الموقف العربأمسى همسألة التمسك بمبادئ  بقدر ماى هما المسألة ..ونور الدين

 
األخ محجوب يعتقد أن المسالة مسألة رجعيين  ؛: المسالة مش مسألة تمسك بمبادئبومدين

 !غيرهمو وتقدميين 
  

 .أنا ما بعرف ..: المحجوب
 

ى مستوى المسئوليات ف الىنرتفع  حناإ ،األساسها على  ةش مطروحياهاالمشكلة م: بومدين
 .األوقات المعينة
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 !؟ى: مش نحدد مسئوليتنا دمحجوب 
 

نه مش ممكن أبدا السعودية تقول إ ؛نتفقش فيهامى الل شئلكن ال ،: نعرف هذا كويسبومدين
قابة أن عمال من ن ،من هذاكتر أو  !ىيومين والبترول يمش :لكول قاأنا ب !قطع البترول

 !السجن ألنهم رفضوا أن يشحنوا البترول للغربى ن فالبترول هم اآل
  

  .وبريطانيا أمريكاعن  :قلنا ،: نحن قلنا لن نقطع البترول عن الغرب كلهمحجوب
 

 .وألمانيا الغربيةزعين: 
 

 !تعرف الوضع فى ليبيا - أخ محجوب -ليبيا ى : ولكن فبومدين
  

ن أنا إنك تضع مراقبين يتأكدوا أأنا مستعد لدرجة  :لكول بيق ،العملية كلها واحد: محجوب
قدرت خسارة  !قطعتش النفطانت مإ ..ال :لهول قأوممكن أنا  .إيقافهى مستمر ف
 !ألف دوالر 351ــاليوم بى السعودية ف

 
السودان كشعب يقف المدينة، ى مكة وال فى نروح نجتمع ف حناإ ..لو اإلخوان يقبلوا هذا: بومدين

بن سعود ميستطعش يبعت  ،لو تقبل هذه الشروط حقا .بمواقف بطولية بها المعركة
نفس الوقت هو مش مستعد ى ف !عنديش فلوساأنا م :لكول نفس الوقت يقى ف ،جيش

نفس الوقت ى ف الضخ،نفس الوقت هو ماهو موقف ى ف ا،أمريكأن يقطع عالقاته مع 
ماهو الزم يكون فيه  !؟ليهى نت بدك تجتمع معإ !اليمنقضية ى مش عايز يتنازل ف

 .تمهيد
 

تجيبه  ،أنا مستعد :لكول يق ..يا سيادة الرئيس نت لوحدكإأقابل فيصل لوحده أو : أنا لما محجوب
 .ال نسمع ها الكالم مرة أخرىى أنا غير مستعد حت :لكول يق ،الموقفى وتحطه ف

مش عايز ى نعرف مين اللى حت ؛لوجهالناصر وجه  نجيبه هو والرئيس جمال عبد
  !هذاى بيقال للاالكالم ى أنا ما شايف أبدا منطق ف ..يصالح

األول ى لكن الزم ف ،عندناى ناس ما عندهم الوطنية العالية الل يهف  صحيح
ى الطريق يمشى معنا فى ى يمشلوال ؟من أنت :نقول لكل واحدى نجتمع حت ؛نتأكد منه
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عندكوا أرصدة كثيرة نستلفها  :لهمول خايفين لما أق يمكن هم .نسيبهى ما يمش لىوال
 !مش عايزين نستلف أرصدة :لهمول نق !ما عندنا أرصدة :فيقولوا ،منهم

 
 !؟يهإنستعملش البترول نعمل بيه الما م ،نستعملش األرصدةا: لما مبومدين

  
 .خرآمكان ى تعملها فسبس ي ،: يوقف البترول وأرصدة يسحبهامحجوب

  
قرض،  مليون جنيه 25مصر طلبت من الكويت  ..مليون جنيه 25ـــ : اإلخوان طالبوا ببومدين

 وهو رفض!
 

 !: يمكن مسلف مصر كتير ومش عايز يسلفها زيادةمحجوب
  

مش مستعد يقدم  ،ذا كان هو مش مستعد يقدم قروضإ ،هذه الظروفى صوت: نعمل بيه إيه ف
 !؟فلوس

  
نكم مش إعارفين  حناإجماعة يا :لهمول ممكن نتفاهم معاهم نق حنانعرف أسبابه، إ: محجوب

نتم إ ،وصلتم ليهى ألنكم خايفين على الثراء الطائل الل ؛هتحاربوا معانا وال ممكن تحاربوا
 .، واهلل راح يقبلوانشتغل بيهاى دونا الفلوس اللا  و  ،ونحن نحارب خلوا فلوسكم دى

  
كثر من العدد الموجود أإمكانية اتفاق عدد  يهنعتقد أن المسائل المختلف عليها ف حناإ: عباس

ناس  يهف .اجتماعات األمم المتحدةفى ل خصوصا ؤ ولدينا ما يدفعنا للتفا ،يا عليهاحال
 !؟فلماذا الرؤساء يختلفوا عليهم ،نقاطى ذا كان وزراء الخارجية اتفقوا على الثمانإ :بتقول
 ،فنترك المتخلفين ..نقطتين هناك دول أكثر هتتفق على الجميعى اختلفنا فى ذا حتإثم 

ولماذا ال ينظر الناس المؤمنين بالقضية لألمام ونترك الناس  !؟لفينتخلماذا ال نترك الم
مثل  ،ورفض مبدأ االجتماع كمبدأ من العسير تبريره ومن العسير تفسيره !؟لفينتالمخ

   .كقيل هنا يقال هناى الكالم الذ
ومستعدين  ،اتقالت هنا موافقين عليهاى كل المطالب اللى كوفد سودان ونحن

فتخرج مجموعة  ؛ذا ما رفض هذاإده ضومستعدين نقف  ،يرفضهاى ندافع عنها أمام الذ
 رفض المبدأ ال أجد له تفسير! ولهذا  ..طة عمل محددةخعلى متضامنة عربية 
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عادة  ،الخرطوم قبل عقد المؤتمرى نا أرى اجتماع وزراء خارجية مرة أخرى فوأ وا 
نسان بمشكلته وبما نراه إونحن نواجه كل  .ثم عقد المؤتمر ،تدارس األمر يومين أو تالتة

حاجة ى نفسه فى الشعب العرب ..ىيفهم الشعب العربى حتى لمواطن العربلل و ونق ،فيه
حتى  المتخلفيعرف من هو الرئيس والملك ى حت ؛لمؤتمر يجتمع فيه الرؤساء والملوك

ذا لم يتم االجتماع كل واحد سيبرر موقفه فى إذاعته !يحكم عليه  .وا 
  

أنا  :الكويت قال بالحرف الواحدى خارجيتنا ف يروز  ،قلناش رفض مبدأ االجتماعام حناإ: بومدين
تمنى أن أنا قلت على كل حال و أو  -ى وحسب معلومات .أقول إننا ال نختلف معكم

أنا بكل صراحة  ..محجوب متفائل كتير بالنسبة لما قد ينتج األخ -ى التاريخ يكذبن
قد ينعقد ى متفائل كتير بالنسبة لما قد يحصل لنتائج المؤتمر الذمحجوب وأخوة أن األخ 

  !لؤ نا ال أشارك هذا التفاأف ذا  إ ..المستقبلى ف
يدور على ى وكان الرأ ،إننا نجتمع :قيلمن أول وهلة لما طرح المؤتمر هذا لف

ألن اذا كان نعمل اجتماع الزم  ؛مش ممكن :أنا قلت .الجزائرى االجتماع ينعقد ف أن
لما نقطع البترول  :قال !نعمله أمام شاشة على التليفزيون عشان األمور تكون واضحة

نطلب  !وتمويه ةيبقاش فيه مداراام ،نقول الساعة الفوالنية البترول الزم يقطع ..نقطعه
هو ام ؟مليون 51عاوزين  ،عنديش جيشام :قال .ىف جندالآ 11لنا جيش  منك تبعت

ما تتخلص إعلى كل حال نطلب منك القيام بواجبك يا !ةنطلبش منك صدقام ..ةصدق
  !ومن اليوم ماعندك من العروبة إال االسم !من عروبتك نهائيا

قد أن هذا تلكن كنا نع ،ناش ضد مبدأ عقد المؤتمرو كام حناإينا من األول أفر 
 ،موقع حرجى ألن هناك حكومات عربية ف ؛تدليس مرة أخرى سيكون مؤتمرالمؤتمر 

الناس  :قلنا ..فلهذا وضعنا شروط !ىالداخلى على المستو ى موقفها تريد أن تدار ى وه
المعركة قامت وقالوا: إن الرئيس عبد الناصر ودانا فى  ،الحربى مشاركوش فى الل

ول ئكان مسى يجب أن نجتمع لتخطيط سياسية أخرى بمن هو الل داهية وسياسته فشلت!
يجب وضع سياسة  ذا  إ !داهيةى فى دى بالعالم العربأوهو  ..ىعن قيادة العالم العرب

.. وقيل والدم هذا كالم قيل !الناصر انتهى ألن عبدى وخطة جديدة بالنسبة للعالم العرب
  !العربى لم ينشف بعد

ذا إ - وأنا قلت لعبد العزيز لما كان مشارك فى الكويت - ى الجزائرأهذا ر لف
نهم ليس إالناس اللى بتقول  ،وبريطانيا أمريكاكان عندنا مشكل قطع العالقات مع 
ها صبوتع أمريكاكبر دليل أن موقف أأنا أظن  ؛عندهم دليل على مشاركتهم فى العدوان

ى يوم من األيام أراضى كن فسينا لم ت ..محتلة أرضنا اسرائيلن أمع العلم ب ،وضغطها
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الرياض عند ى نجتمع ف ..هجتمعإحنا ذا كان يقبل بها إشروط  يهف :كذلك قلنا !يةاسرائيل
إال إذا كانت  .الزم تكون مواقف إيجابيةولكن  ونسلم على راسه إذا لزم الحال! ،فيصل

  اجتماعات لتمييع األمور!
بأن هؤالء الناس حتى  اقتناعناولكن  ،لذلك موقفنا ماكانش ضد المحاولة

 قطعوا البترول! والبد من الخروج بقرارات عملية.ما
محتاجين فلوس لمواجهة األوضاع  ،محتاجين فلوس لبناء الجيوش حناإ

محتاجين لتحديد موقف بالنسبة  ،ىمناطق شتى موجودة فى االقتصادية الخطيرة الل
س هذه المشاكل مشكلة أن، محتاجين نحل المشاكل وعلى ر مريكااأل عدونا األول هم

طلبنا رسميا من فيصل أن يعمل خطوة ناحية  :إلخوانلأنا كنت تكلمت وقلت  .اليمن
مصر ى واإلخوان ف ،بالقتالأن تشارك يسمح للقوات العربية الموجودة هناك ى حت ؛اليمن
  !لكن رفضت بأن طياراتهم تمر، طالبوا

ى القضية العربية عن موشى هم ناس ال يقلوا عداوة ف ،خرينوبعض السادة اآل
فيه  :واألخ محجوب يقولذا كان اآلن تقدير هذا غير صحيح، إوبكل صراحة  !ديان
ويقدروا الموقف  ،دانالسو ى فيش مانع أن يجتمع وزراء الخارجية مرة أخرى فام ؛تفاؤل

فى نقطة  ذا كان فيه عشر أو تسع نقاط متفقين عليها نقدر نتكلما  و  ،تقدير صحيح
  .واحدة

ولكن نريد أن نوضح أن الموضوع  ،المسالة مش مسألة تعصب من جانبنا ذا  إ
 غاية الوضوح والجدية.ى يكون ف

 
ن العشر نقاط إ :ونقول ،اعتراض أن يجتمع وزراء الخارجية مرة أخرىى ما عندنا أ حناإ: محجوب

  ..عليهم الخالف نقطتين يههذه ف
قطعوا عالقتهم يلم اللى الناس  ؛وبريطانيا وألمانيا أمريكانقطة قطع العالقات مع 

 أمريكاما يتعلق على قطع العالقات مع يولعلهم أيضا هم أصحاب الموقف ف ،عارفينهم
واستدعت السفير لبنان أخذت الموقف الوسط اللى هم السعودية والكويت، و  ..وبريطانيا

فليكن مفهوم لدينا أن نقطة قطع العالقات مع  !وارتاحت، وستظل تتخذ الموقف الوسط
ذا اجتمع وزراء الخارجية مرة إى حت ،وبريطانيا ستكون نقطة خالف ونقاش أمريكا
  .ىأخر 

والمقاطعة نقطة سحب األرصدة ى ه ،عليها الخالفى النقطة التانية الل
ن اجتمع وزراء اسرائيلتقف مع ى هذه الدول الت عالتجارية ماالقتصادية و   ..الخارجية وا 

  .ستكون موضع خالفى أ
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 -الثمانى –أما النقط األخرى  ،النقطتين دولى ترك للرؤساء والملوك ليقرروا فيو 
التى ال لبس فيها وممكن تدار بالصيغة الواضحة  ،فممكن يتفقوا عليها وزراء الخارجية

لن  حناإ :ويقولوا ،خشى أن يجتمع وزراء الخارجيةأ .تعرض على الرؤساء والملوكى حت
 !وبريطانيا أمريكانجتمع إطالقا إال بعد أن يقطع هؤالء العالقات مع 

 
حب س ،نمرة واحدمشكلة البترول  ..كنا تكلمنا وحددناها ىلالالنقاط  ..:  األخ محجوببومدين

  .الودائع
 

  .فيها خالفى دمحجوب: 
 

  .تكوين صندوق مشترك ..أمريكانطلب أن يسحبوها من بريطانيا و بومدين: لم 
 

  .دا موافق عليه وهم اقترحوهمحجوب: 
 

نهاء مشكل اليمن واالعتراف بالجمهورية اليمنيةبومدين:    .وا 
 

  .دا موضع نقاشمحجوب: 
 

قطع العالقات مع أمريكا  ،شوف هم اللى يقولوه ..وموقف موحد تجاه القضية الفلسطينيةبومدين: 
 وبريطانيا.

 
ماعدا قطع العالقات والتانية المقاطعة  ،عليها قهذه النقاط مواف !محجوب: موضع نقاش

وقطع  ،موافقين البترول مؤكد ،فيهمسحب األرصدة عايز نقاش وفيه أمل  .االقتصادية
 .العالقات موضع نقاش

 
ينطلق الحقيقة من عدم اعترافهم بأن  ،موضوع قطع العالقات كونه موضع نقاش ..: عفوااألتاسى

ى هو بالشكل الل صورة ماى فه ..العدوانى وبريطانيا وألمانيا الغربية مشاركين ف أمريكا
 .طرحه
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دول لم  1وفيه  ،دولة سحبت السفير يهوف ،دول 1ى قطعت العالقات هى : الدول التمحجوب
نها ال توافق إ :دولة منهم قالت يهف ،عت العالقاتطقى دول الت الست .يقطعوا العالقات

 :وبعدين الدول األخرى قالت -تونس  ىهى الل -على قطع العالقات من ناحية المبدأ 
  !الموضوعى نها تنظر فإ

 
 عبد الناصر: مين الدولة السادسة؟

 
نه ال يخدم أل ؛نها ال توافق على قطع العالقاتإمن ناحية المبدأ  :تونس قالت ،محجوب: اليمن

مثل  ؛أمريكاقطعوا عالقتهم وعندهم عالقات قوية مع  ماى والناس الل !شئى القضية ف
شايفين أن قطع العالقات لن يخدم العالقة وبقاء  ..الكويت والسعودية والمغرب واألردن

 !ودين راسك وأثروا عليهم بعالقاتكمنسون و قابلوا جنتم إواهلل روحوا  !العالقات قد يخدمها
ولذلك اآلن  !شئى عن موقفها بأ أمريكاريع وما استطاعوا أن يحولوا ذوفشلوا فشل 

لماذا نحن ما نجيبهم  ذا  إ .قطع العالقات ويقطعوهاى عندهم قابلية أكثر ألن ينظروا ف
 !؟يخليهم مايقدروا يدافعوا عن تصرفهم هذاى الوضع اللى ونضعهم ف

 
 نيويورك عدة مرات ماى الكويت وفى ف عتقد أن اجتماعات وزراء الخارجيةأ: واهلل أنا األزهرى

ذا كان عندهم  ،اتصاالت مستمرة ببالدهم أو ما كانت مستمرة فيهذا كان إبعرف  وا 
 ،مدينو كان يشير إليها األخ بى وما بعرف مقدار الجدية اللتفويض قوى أو ما موجود، 

  !؟تلك االجتماعات وال ألى من الجدية كبير ف شئهل توفر 
الدعوة من جديد من السودان لوزراء الخارجية بمسودة ى نبدأ فذا كان إلكن 

أنا  .يضاف إليها أو يحذف منها على حسب النقاش ،جدول أعمال لبحث هذه النقاط
ممكن يجيلك واحد مستعد بعد أن يكون بحث  ،عتقد أن بمثل هذه الدعوة وتلبيتهاأ

العبارات ى وحت .إخوانهمستعد ويجتمع مع ى جيويأو رأس الدولة الموضوع مع مجلسه 
ى تيجما يمكن ،نيويوركى كانت بتصدر ف لىوطة والبما كانت مقيدة وما كانت مضى الل

ى جمع الرؤساء والملوك ف الىى فهم أن الموافقة من عدمها قد تؤدابفى الخرطوم. 
 .كثرأيمكننا أن نقيد الموقف ى الوقت الل

فى  الرؤساء والملوك أو ماهل فى هذا االجتماع نطلع منه فى مجمله بجمع 
 فايدة؟
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 .هذا الحل ىحل سو  الىالنقاش لن نصل ى مهما استمرينا ف احنان إى يأر ى : أنا فعبد الناصر
  

نه قد ال أبمفهوم لألخوين هوارى ونور الدين: توضيح صريح  يهف :: بس أنا حابب أقولمحجوب
وبعدين التقرير على  .الناسسيوافق عليها بعض ى يكون قطع العالقات من المسائل الت

ذا كان إطب  ؛ذا حصل فيها اختالف كذا وكذاكننا وافقنا على كذا وكذا والنقاط كذا و أ
نعقد  إننا نوافق على ثمانية منها :وقلنا ،واجتمعنا اجتماعات جدية ،نقاط 11عندنا  حناإ

 المؤتمر أم ال؟
 

ن البد أن يكون هناك محضر لجلسات وزراء الخارجية إ :وقلنا ،أعتقد إذا لو شردنا: واهلل األزهرى
 الىسب نموقف يسجل وي ..ويدون الموافقة واالعتراض من هنا وهنا  شئيسجل فيه كل 

وبعد كدا ننتظر  ،الدول الىويرسل  شئوالمحضر دا يقرأ أخيرا ويثبت فيه كل  ،بلده
 .منها اإلجابة بنعم أو ال

يروا أن الزم يكون فيه  ةن وزراء الخارجيإ :ضخ البترولى ان يقال فكمثال ذلك 
 .كل بلد تضخ البترولى مجلس يراقب من تالتة أو أربعة دول ف

  
الو  ،يستجيبوا للدعوة العامة أحسن لهم نهمأأنا وصلت معهم وفهمت ى سيداهلل يا: و محجوب هم  ا 

ونسمع قمة المسئولية ى لما يكون فيه اجتماع فى أنا اعتقاد .هيكون عندهم بترولما
 .الطريق السليمى هيسيروا ف ،حديث فيه وعيد من صوت الشعوب

 
 األزهرى: وبعدين إذا ساروا فى الطريق السليم؛ هيكون فيه فائدة للقضية العربية.

  
إننا ى رأيى أنا ف رغم - قالها األخ محجوبى علق على الكلمة األخيرة اللأى : أنا بدعبد الناصر

 ،الطريقى لن يسير أبدا فى مر ويعنآعتبر أن فيصل متاأنا ب - نحضر مؤتمر القمة
يظهر لكل ى نا رايح مؤتمر القمة لكألكن  !الخطة عشان يخلص عليناى نه داخل فأو 

أول ى قلته ف نتإ اللىو  ،نيويوركى فلك  اتقالى ورايح أرد على الكالم الل ،واحد موقفه
وقد يصل بينا  .وأحط كل واحد عند مسئوليته ،قاله األخ بومدين لىوال ،هذه الجلسة

  .لألخ إسماعيل إمبارحأنا قلت هذا الكالم  !الخناق العنيف الىالمؤتمر ى الكالم ف
 ىوأقول لل ،أنا موافق على المؤتمر ورايح المؤتمر أحط كل واحد أمام مسئوليته

ن إدا  ىمش معنمعركة ى ذا كنا هزمنا فإ احنان ا  و  ،شرف منكأقاتل ى ن اللإ :قاتلشام
 .لم ولن نتخلى عن مسئوليتنا حنا.. إاتخلينا عن مسئوليتنا احنا
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 !قيل عن غيرك مع األسف ،أنا قلته لم يقل عنكى الكالم الل ..الرئيسى : سيدمحجوب 
 

ذاعة فيصل يه: فعبد الناصر وأطلب من  ،مصرى منشورات توزعها السفارة السعودية ف يهوف ،جرايد وا 
ونقاش  ،عن حديث فيصل مع السفراء العربعبد المجيد أن يجيب لكم هذه المنشورات 

ن ليه عبد إ :يقول ،شفتش هذا النقاش يمكن رياض شافهاأنا م !بين فيصل وسفيرنا
ى هذا الراجل الل !؟هجمشاوليه عبد الناصر م ،وروسيا أمريكاصيحة نالناصر خد 

إال بعد إيقاف  األردن تبعت قوات لم تدخل القواتمنه لما طلب  ،بيقول هذا الكالم
، رفضوا إن تنا من اليمنانجيب طيار  ينبعد ما ندرب الطيار  احنان إولما طلبنا  القتال!

  احنا ننزل فى جيزان!
نها هتقف إ :قالتى الل ،ن غرر بالعرب والعرب خانتهم روسياإ :وبعدين بيقول

ى وبريطانيا لم يشتركوا ف أمريكان ا  و  ،روسياى هخانت العرب ى ن الدولة اللا  و  ،معاهم
   !روسياى خانت العرب ه لىوال ،العدوان

وبعدين  !القاهرةى يوزع ف ..منشور توزعه السفارة السعوديةى هذا كالم فيصل ف
 ،مرآن فيصل متإ :باقولوبهذا أنا  !السعوديةالجرايد ى هذا الكالم بيقال كل يوم ف

مؤتمر ى روح أقول هذا الكالم فاأنا ه .وفيصل اسرائيلو  أمريكاوأطراف المعركة هم 
  !هرايح أقول هذا الكالم في ،أنا موافق أن أنا أروح مؤتمر قمةى يعن ..قمة

ومتكلمتش  ،إمبارحنا قلت هذا الكالم أو  !تحل نن مشكلة اليمن لإ :قولاوب
مؤتمر قمة ورايح  نا موافق علىأو  .كتير إمبارحكتير وأول  إمبارحتكلمت ا ىنهارده ألنلا

ن هنطلع من المؤتمر متخاصمين إروح أ اومتأكد قبل م ،مؤتمرالى أقول هذا الكالم ف
بدأ  ..بدأألن عارف أن يدوب القتال مع اليهود  ؛كثر من خصامنا الموجود حالياأ

ى لو فيه شهامة عربية من الل ..ىلو فيه دم عربى يعن !اليمنى الهجوم على قواتنا ف
  !هذا الوقتى قاله األخ بومدين ف الىكان فعال اتنفذ الكالم  ،بنسمع عليها

 !بيهدد السعوديةى بيقول الجيش المصر  هنإ ..موضوع اليمن؟ يه موضوع اليمنإ
 هل نا قلتأو  .اليمنمشكلة ى هذا الوقت تنهى نها فإفعال الجزائر طلبت من السعودية 

وهنعمل قوات  !الدبابات ومش هنجيبهالوية وعدد من أ 1اليمن ى لينا ف احنان إ :إمبارح
 حناإن فيه قضية وفيه ناس أل ؛انضربت ومش هنجيب القوات من اليمنى تانية بدل الل

 .ومش هنسلم هناك ، فيه ناس فى الجنوب وفيه ناس فى عدناليمنى ملتزمين بيهم ف
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نسلم ثورة اليمن لفيصل وثورة عدن  ..نتنازل احنان إمن كبر أضوع و الم
والمعركة بينا النهارده  ،نمريكاسلم لألان أنا بإهذا معناه ى سلم لفيصل فانا بأو  !لإلنجليز

نها بينا إاألمم المتحدة ومن كالمهم ى وكان واضح ف ،نمريكامعركة بينا وبين األى ه
ى دخل فأى كنتش ناو ام أناى يعن !ن مية الميةمريكاوفيصل مرتبط باأل ،نمريكاوبين األ

  .المناقشة الحقيقة
 

أنا سعيد بهذه المناقشة، وأنا إذا كان عندى تفاؤل فنابع من أن يقال هذا الحديث فى : محجوب
 ،وهذا سبب تفاؤلى ..ن الناس ترجع الى صوابهمأوعندها إما  ،المؤتمر وتوضح الموقف

  !ينعقد هذا المؤتمر وتعبنا من هذه االتهامات ويجب أن
رجل عنده ذرة من ى يجب أن يخرج الناس بمبادئ معينة ممكن يتفق عليها أ

أن  ىوال نكتف ،يجب أن يعرف موقف كل شخص بوضوح .الرجولة والعروبة واإلسالم
ونصدر بيان من المؤتمر  ،مصر بتهاجم السعودية أو السعودية تهاجم مصر أو الجزائر

 .التى يتطلبها الموقف ويدين الذين ال يقفون المواقف ،يحدد هذه المواقف
  

 ،ورية فشلتثن السياسة الإ :ن تونس هتقولإولكن عارف  ،: أنا برضه وافقت على المؤتمرعبد الناصر
ن طريق إ :الكويتى فالمنجى سليم  ما قالى ز  !ن طريق الخيانة هو الطريق الصحيحا  و 

 :أنا قلتى يعن ؛ىمش باللفظ لكن بالمعن ..ال !هو الطريق الصحيح اسرائيلاالعتراف ب
 يهف حناإهو ى ويعن .ن أنا رديت على تونس بهذا الكالمإ :رايح مؤتمر القمة عشان أقول

نا أو  ،ن أنا رايح المؤتمر ألوضح مواقفكل ،بنروح المؤتمر :باقولأنا  ..اختالف بينا
ى الكويت قد تدار  ،وال فى بورقيبة فيصلى الحسن وال فى مل فأعنديش ام ؛مش متفائل

  !أمورها
كتر أ ..شهريا من قناة السويس عملة صعبةى مليون جنيه دلوقت 5بنخسر  حناإ
 ..قرض بفائدة مليون جنيه 25طلبنا من الكويت  !من البترول هم بيخسروهى من الل

 :قالواى لا الهند بعتو  ىلالالوقت ى ف !ردوشاالحقيقة هم لم يرفضوا ولكن م !ردوشام
 .نت عايزه ونتفق بعد كداإى الهند بتطلب بيه اللى ف creditمستعدين أن نفتحلك  حناإ
وأظن حددوا مبلغ  !وتعبانينى وضعهم االقتصاد حناإعندهم مجاعة وعارفين الهند و 
 تشتروه! نتوا عايزين تشتروه من الهندإى وكل الل ،نهم مستعدين يزودوا هذا المبلغا  و 
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)ضحك(  !وهو شكر اهلل على نعمة الفقر ..نيويورك بمبدأى طلعت من االجتماعات ف: أنا محجوب
نا شكر هلل على اخو إالمؤتمر هناك بين ى صار فى الل ..شئمن ى فقراء وال نخش حناإ

 !نعمة الفقر
  

فى  هدف أن أروح المؤتمر وأرد على ما تقوله تونسى أنا ل ،ل األخؤ : أنا مش متفائل بتفاعبد الناصر
االعتراف ى السياسية هالحكمة ن أو  ،طلعته تونسى اللى والبيان الرسم إذاعتها

 !اسرائيلب
 

أكثر من  يهفتكر فأنا أف .ن الجزائر وسوريا ما يحضروا المؤتمرإ :: ولهذا تونس تقولمحجوب
ى رأى لتوضيح هذه المواقف والرد الحاسم على أ ؛سبب وسبب يدعوا لعقد هذا المؤتمر

أنا  .أتفاءل بعقد المؤتمرى تخلين ىلالى دى ه ..ىالعالم العربى ويثير ف يذاعخاطئ 
بهة عربية موحدة وتطالب بأكثر هطلع بج ؛ذهبوا ليه اإلخوانى اللى مش متفائل بالمعن

أو إننا على مبادئ أساسية وذلك مكسب، ما إننا نطلع متفقين إ ،طالب بهيمكن أن نما
 .ونعلن هذا أيضا من غير الصادقين نطلع بمواقف محددة ونعرف الصادقين

 
 ؟عبد الناصر: الخالصة

 
وتوصيات وآراء كل  ،نقاط أخرىى العشر نقاط وأى : ندعوا وزراء الخارجية لينظروا فمحجوب

 .فريق فيها
  

 . المؤتمرى : وعلى هذه النتيجة بتقول كل دولة رأيها فعبد الناصر
كلفنا بيه األخ محمود  احناى موضوع هو موضوع البيان اللالبعد هذا  يبقى

 3فيما ال يزيد عن  ..كثر عن هذه االجتماعاتأيجهزه من تالت أسطر أو  ؛رياض
 مش بيان مشترك، بيان صحفى.  ..أسطر

ن رياض مع كل واحد من الوفود إذا حبيتوا إله جلسة خاصة؟ أو ل هل نعم
  بعد الظهر. بيجتمعوا يشوفوا هذا الموضوع

 .ممكن نتقابل مع بعضى اجتماع تاننعمل مافى داعى 
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موقف الكله استعرض ى والباق ،لتى أصل المقدمة يعن ،ى: هما سطرين الحقيقة يعنرياض
  ؟البيانى بنقوله فى ولكن هو إيه الل ،ىسرائيلاالى والتجربة عن العدوان الصهيونى الدول

ثار العدوان آاتفق الرؤساء العرب على جميع اإلجراءات اإليجابية الكفيلة بإزالة 
جمع الرؤساء على ضرورة تحديد أكما  ،ىعن الوطن العربى سرائيلاالى االستعمار 

تقف بجانب ى التعلى ضوء الدول عالقات الدول والشعوب العربية مع الدول األخرى 
  .العدوان

ق الرؤساء العرب على جميع اإلجراءات اإليجابية اتف ..النقطة األساسيةى د
 .ىسرائيلاالى الكفيلة بإزالة أثار العدوان االستعمار 

  
فايدة، وال مؤتمر قمة فيه  يهال أمم متحدة ف !؟يه غير الحربإاإلجراءات اإليجابية ى : هعبد الناصر

 بنستعد احنان إوالعملية  خارجية، وال حاجة عربية فيها فايدة!وال مؤتمر وزراء  ،فايدة
 ،عنده قوات بيقدر يبعتها بيبعتهاى الل .هو دا الحقيقة ..بعد شهرين أو تالتة وبنحارب

نسلم  نل حناا  و  ،اسرائيلو  مريكاذا سلمنا ألإهذا الموضوع إال ى يتركونا ف نن لمريكاواأل
 .الكالمقصدش هذا ااأنا م !الحرب :نطلع ونقول احنان إقصدش ااأنا م ..أبدا

  
 .، ونضيف كلمة الفعالةنها تكون اإليجابية الفعالةإ :قولا: أنا بمحجوب

  
ى فالخمسة واستعرض الرؤساء  -ونذكر الرؤساء  -القاهرة الرؤساء ى فى : والتقرياض

 ،اسرائيلمن إجراءات موحدة ضد  ؛ىاجتماعاتهم الموقف الحاضر ومرحلة النضال العرب
 .ىضد الشعب العربى والبريطانى االستعمار األمريكى قو اشتركت فيه ى والعدوان الت

أن إمكانيات  ؛نتيجة لهذا العدوانى يتعرض لها المصير العربى وأكدت هذه التجربة الت
منطلق جديد  الىكفيلة بأن تحيل هذه االنتكاسة  ،وقدرته األصيلة الخالقةى الشعب العرب

 ى بلوغهاتصمم على وه ،العربية األمةسعت إليها ى نحو األهداف الشريفة والعادلة الت
 الىيشكل ى االستعمار ى وأن العدوان الصهيون .مصاعبتحديات و مهما واجهت من 
ى ويعتبر انتكاسة لمسيرة قو  ،وللمبادئ اإلنسانيةى للمجتمع الدولسافرا جانب ذلك تحديا 

  .والسالم للعالم كلهوالتقدم ر ر التح
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تها لألخطار المؤكدة من وراء تحالف اومكحأنظار ويوجه الرؤساء الخمسة 
إلدانة العدوان ومعاقبة المعتدين  ؛االستعماريةى والقو  اسرائيلى العنصرية الصهيونية ف

 مما ال يدع مجاال - اسرائيلبعد أن كشفت  ،لهذا التحالف بكل الوسائلى والتصد
مع كل ى تتنافى التن أهدافها التوسعية وطبيعتها العنصرية وأساليبها الوحشية ع - للشك

  .والمواثيق والقيم اإلنسانية المبادئ
واتفق الرؤساء العرب على جميع اإلجراءات اإليجابية الفعالة الكفيلة بإزالة جميع 

جمع الرؤساء على أكما  ،ىعلى الوطن العربى سرائيلاالاالستعمارى أثار العدوان 
األخرى على ضوء موقفها تجاه ضرورة تحديد عالقات الدول والشعوب العربية مع الدول 

  .العدوان
عقد اجتماع  - رئيس مجلس السيادة السودانى - ىزهر األالسيد إسماعيل واقترح 

ووافقوا على أن  ،هذه الدعوة فأيد الرؤساء ؛الخرطومى لوزراء خارجية الدول العربية ف
 .يحضر وزراء خارجيتهم هذا االجتماع

 
 العدوان االسرائيلى، ليكون العدوان الصهيونى.األتاسى: لى تعديل على الصياغة.. 

  
ورياض  -من السفر ى وهو ج هن نتعبإولو  -وال األخ محجوب  ؛اقتراحى : أنا كان عندعبد الناصر

هو برضه  .وبعدين نتقابل هنا نعمل جلسة تانية نشوف فيها ،وواحد من كل وفد بيقعدوا
 .فبتقعدوا !حناش عايزين الكالم دااام ..والكالم داى واإلرهابى الوحش ..البيان عملية

ونجتمع جالسة تانية  8ى جيهني ..8ذا حبيتوا نجتمع إ ،5أو  8نتقابل الساعة 
 .8 الساعة
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