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. إننا مستعدون لسمماككم وااةمف  م  .أمل أن تكون المحادثات مفيدةنرحب بكم و ن برجنيف: 

 مثل هذه الظروف الدقيقف. 
 

ر سمما  احتحمماد المم  لممدول العربيممف الممذين اجتمعمموا  مم  القمماهرة نحمممل تحيممات ر سمما  ا كارف:  
ال ممممعب السممممو يت  المممم  ونحمممممل أيحمممما تحيممممات ال ممممعوب العربيممممف الحممممرة  ،السممممو يت 

 و عوب الدول اح تراكيف. 
منون ما قام به احتحاد السو يت  من ال عوب العربيف والر سا  العرب يثإن 

وااةمف  م  همذه الظمروف ، حم  التقمدير أكمال أاويف. إنهم يقدرون الجهود الطيبف
المذين اجتمعموا  م  الم  العةيبف الت  تمر كل  الدول العربيف التقدميف. نقدم  مكرنا 

مما ي د أزر  آار كل  قوة الةداقف وهذا دليل ؛والنتائج الت  ارجوا بها، بودابست
رهممما  ممم  أن هنممماع  مممعوبا ةمممديقف تسمممع  ل مممد أز  ويجعلهممما ت مممعر ،ال مممعوب العربيمممف

  حال حد اإلمبرياليف.الن
إننا كل  كلم أن احستعمار والدول الت  تسير    ركابه، تحاول أن تظهر  

إننا كل  كلم بأنهم  ،أن جميع الم اريع الت  قدمها احتحاد السو يت  لن تنجح
 حداث برود بين احتحاد السو يت  والدول العربيف.إيرغبون من ورا  ذلع 

عون    القاهرة إرسال و د من األخ بوممدين متمجلقد قرر الر سا  العرب ال   
كما أرجو أن  نفةم.لن تولتكونوا كل  كلم بأن الةداقف ، لنقل الحقائ  إليكم ومن 

أكثر ممن السماب . بعحها ال  تكونوا كل  كلم بأن الدول العربيف أةبحت م دودة 
؛ احجتمما   الملقد ةدر    القاهرة ليلف أمس اقتراح بدكوة وزرا  الاارجيف العمرب 

 كتمهيد لم تمر القمف العرب  القادم. 
العمممل كلمم  أ ممده  مم  هيئممف األمممم إليجمماد الحلممول نرجممو أن يكممون اسممتمرار 

 .هما يبيته احستعمار وكمالئال  دون احلتفات ، الت  تالئم العرب
، حقنمماطبعمما تكسممبنا الوقممت ألجممل التهيمم  حسممترداد إن الحلممول الدبلوماسمميف 

 م  تسمليح أن تزيمد ؛ اح متراكيفالسمو يت  والمدول قائنا    احتحماد والم مل من أةد
 المهمف. العربيف والمواد احقتةاديف باألسلحف والمعدات الدول العربيف 
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إننممما ح يمكمممن أن نمممربط مسمممتقبلنا  ؛ألسمممباب  مممت  اسمممرائيلبممماحكتراف بوجمممود ... 
لمم  م مماكل ماتلفممف ممما ةمموت كوكثيممرا ، كليهمما  مم  هيئممف األمممم المتحممدة يةمموتبالئحممف 

وجممود إلنهمما  الم ممكلف األساسمميف همم   مم  إيجمماد حممل  !ولكممن لممم يكممن لهممذا التةممويت قيمممف
البعيمد وكليهما يتوقمف المسمتقبل القريمب و ، أساسميف م  نظرنما  همذه النقطمف ؛ الدولف اليهوديمف

 ..ما ح نريده جميعاال  هذا الحال )إنها  حالف الحرب( يمكن أن ي دى للعرب. إن وقو  
تلامم  طلبممات  اليمموموأمريكمما  سممرائيل مم  رأينمما أن ح !هممو القحمما  كلمم  الممنظم التقدميممفو 

 حماناتواألدن  هو تقديم ، اسرائيلب األقة  هو احكتراف  ؛أدن  وطلب أقة بطلب 
،  مم  موقممف المعتممدى المسممند مممن احسممتعمار اسممرائيلاآلن هممو أن . الواقممع اسممرائيللبقمما  

ذ  مم  الماحمم   ممفن موقفهمما ا كممان لممديها بعممل التعلمميالت و مم  موقممف المسممتعمر نفسممه، وا 
 تعليل أو بيانات. ال  الحاحر ح يحتاج 
نمما كلمم  اسممتعمال الجهممود الدبلوماسمميف كوسمميلف للممد ا  وكسممب الوقممت لكلقممد اتفقنمما 

حمدود الهدنمف الم  لمن ترجمع  اسمرائيلأن ولكننما نعتقمد ، تعديل األوحا   م  المبالد العربيمفل
 ؛اممرى  ممفن الكفمماح بممالطر  الدبلوماسمميف قممد يسممتةر  سممنوات طويلممفجهممف أ مممنو  !بسممهولف

ح بةممفف م قتممف ، نفسممها  مم  األراحمم  التمم  احتلتهممالتثبيممت  سممرائيلوهممذا يعطمم  المجممال ح
  !ولكن قد تكون نهائيف

ولكممن إذا طممال وبقيممت ، إن الوقممت  مم  هممذه الظممروف قممد يكممون  مم  ةممالح العممرب
ألسباب دااليف  د ح يكون    ةالح النظم التقدميف ذلع ق ؛   األراح  المحتلف اسرائيل

وكواممممل اارجيمممف. إن للمبرياليمممف والةمممهيونيف ماططممما قمممد ح يقمممف كنمممد حمممدود سمممينا  أو 
هممذه بعممل األسممباب التمم  جعلتنمما أن   !منمماط  أاممرىالمم  يتعممداها ولكنممه ، الحممفف الةربيممف

المواقمممع هممو تثبيممت اد وهممذا احسمممتعد ..بةممفف جديممف للمرحلمممف القادمممفنكممون كلمم  اسمممتعداد 
يمممممد القمممممدرة العسمممممكريف و وتز ، وسممممموريا الجمهوريمممممف العربيمممممف المتحمممممدةالممممم  الد اكيمممممف بالنسمممممبف 

والتمم  ،  يهمما  مم  اجتماكنمماالتمم  جممرى البحممث المواحمميع باحسممتعداد المتواةممل. هممذه أهممم 
إذ أن ذلممع ينممتج كنممه ؛ اسممرائيلوهممو احكتممراف بوجممود ر ممل الحممد األدنمم  المم  د عممت بنمما 

الحاليممف  مم  األقطممار  اتذهمماب الحكوممم وهممكليممه  وأقممل ممما يترتممب، راف بالةممهيونيفاحكتمم
 !ومجئ حكومات جديدة ترح  بهذا الحل، العربيف التقدميف

هنما. ال  قبل مجيئنا م تمر بودابست الت  أةدرها قرأت المذكرة إنن     الواقع 
 –ت العربيممممف  مممم  العالقمممماوهمممم  قممممد ح تمممم ثر ، االةممممته للقحمممميف األولمممم  كممممانممممما ذكممممرت 
 ..لكمممل الجهمممود التممم  يبمممذلها احتحممماد السمممو يت إذ نحمممن  ممماكرون ؛ بمممل بمممالعكسالسمممو يتيف 

 أثنا ه أو بعده أو لما سيبذله    المستقبل.سوا ا قبل العدوان أو 
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بممممممين احتحمممممماد السممممممو يت  لقممممممد جممممممرت محادثممممممات  ،وبالنسممممممبف للجانممممممب العسممممممكرى
والحمايمممف كلممم  المممد ا  الجممموى الاةمممو  التأكيمممد بوجمممرى  ،والجمهوريمممف العربيمممف المتحمممدة

 بطلبات وتتمن  أن تجاب. الجويف وأن تكون كا يف، وبالنسبف لسوريا أظن أنها تقدمت 
 

ممما هممو الموقممف الممواقع  للممدول العربيممف  مم  إنهمما   ..لممدى سمم ال للممر يقين كممارف وبومممدين :برجنيف
 الحاليف؟ الم كلف 

قريمب  ..كيلو متمرا ممن مةمر 105العدو كل  بعد  ؛ه دكونا نرى األ يا  كما 
كان دللت كل  أن هذا المعتدى ويحتل المرتفعات المسيطرة كليها. الحوادث القاهرة   من
 2.0 اسمممرائيلإن كمممدد سمممكان  ف.جديممم رةبعيمممدة وبةمممو منمممذ ممممدة نفسمممه لهمممذا العمممدوان  ئيهيممم

 اسممرائيلمممن سممكان  ٪20ن أأى  ..ألممف جنممدى 305ولكممن جي ممها يبلمم  ، مليممون نسمممف 
 !ن السالحيحملو 

  م  التكتيمع العسمكرى كمانوا متفموقين  م  الطيمران و م  ،اآلن توازن القموىلندرس 
عممان. لقممد هيممأوا وكممذلع  مم  التعمماون بممين هممذه القط، والم مماة المحمممولينسممتعمال الممدبابات ا

الجمهوريممف حيمث لمم يهيمئ العمرب أنفسمهم لمذلع. لنأامذ ؛ نفسمهم  م  الالمف أيحما للمعركمف
وكممذلع ،  قممط ٪1كممانوا مليممون ولكممن حممامل  السممالح  35سممكانها  ؛المممث العربيممف المتحممدة
   !هل من الممكن أن تقوم دولف بالحرب وه     مثل هذه الحالف؟ ؛الحال    سوريا

ودرسموا كنمدكم  لقمد كمان بعمل قادتنما العسمكريين ،ذا من الناحيمف العسمكريف  قمطه 
 . ويمكن أن يقول لكم وزير د اكنا كل  ئ بالتفةيل، كل  ئ
ولكممن حبممد أن ، المسممئوليف ألحممدوح نريممد  تحميممل نمم لمكم نقممول هممذا ح لكمم  نحممن  

، حممول الناحيممف العسممكريفالتمم  نقولهمما األ مميا   كثممرت اممذ هممذه الظممروف بعممين احكتبممار. أ
 !وسوريا الجمهوريف العربيف المتحدة مللقادة العسكريون اقالها 

وممما همم  األغممرال ؟ هيممأ لممهومممن  ؟عممدوانالهممو أن نعممرف لممماذا حةممل  أهممم  ممئ 
وهممذا لمميس  !مممرتين اممالل هممذه الفتمرة القةمميرةاح ممتراكيف اجتمعنما ورا ه؟ نحمن  مم  البلممدان 

.  ممممم  همممممذه سممممهال ألننممممما ح نجتممممممع حتمممم  لقحمممممايانا بهمممممذه السممممركف وهمممممذه الفتمممممرة القةمممميرة
كمممل وناق مممنا ، القحممميف لممميس بةمممورة كاممممف بمممل بكمممل التفاةممميلالممم  نظرنممما احجتماكمممات 

قمممالوا رأيهممم  ممم  ذلممع. لممميس ن يوكممل المجتمعمم، اسمممرائيلالتمم  يمكمممن أن تتاممذها الاطمموات 
 الدكايف بل كانت جديف. الةرل من هذه احجتماكات 

ليمممزى واأللممممان  همممو المممذى د مممع جواإلننتفممم  معكمممم أن احسمممتعمار األمريكممم  نحممن 
الجمعيمف   م وكر ه العالم أجممع ، دليلال  وح يحتاج ذلع ، حرتكاب هذا العدوان اسرائيل

بالنسممبف للممدول لمميس لهمما وزن كدولممف  اسممرائيلالعامممف. ولكممن أيممن همم  جممذور هممذه القحمميف؟ 
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التمم  تأتيهمما مممن إذ تعمميع كلمم  المسمماكدات ؛ ألن لمميس لممديها مقومممات اقتةمماديف األاممرى
ذا قطعمممت أمريكممما ، الطمممرف اآلامممر  سمممتموت بعمممد ممممدة  سمممرائيلحقروحمممها ومسممماكداتها وا 

الجواب هو طمعها    الدول العربيمف  ؟هذا احهتمام اسرائيلأمريكا ب تهتم  لماذا إذا   !قليلف
ويا يكسمبون الماليمين ممن نسمو ممن احتيماط  العمالم،  ٪ 05 تملمع يها النفط المذى  ؛نفسها

وتمممممانيهم أن يجعلمممموا ، ويجعلهممممم مسمممميطرين اقتةمممماديا كلمممم  الممممبالد العربيممممف، هممممذا الممممذهب
  .العربيف    يدهم كما كانت سابقاال عوب 

أن ال معوب ح تريمد أن تعميع كالسماب   اولكن بعد أن ظهرت النظم التقدميمف وبمد
ألنمممه اطمممر كلممم   بمممدا واحمممحا أن احسمممتعمار ح يريمممد ذلمممع ؛حمممرة ومسمممتقلف ومتقدممممف لبممم

لمو هماجموا المبالد العربيمف   .سمرائيلولذلع  هو  م  حاجمف ح ؛مةالحه ويكاد يفقد السيطرة
،  يه القدر الكا   اسرائيلولذلع  الهجوم بواسطف ؛ اليكاد يكون مستحي بأنفسهم  فن ذلع

 اسممرائيل. كممان احسممتعمار ينتظممر اللحظممف لممد ع احسممتفزازات يمكممن المم كممل م ممكلف  ومممن
  سممرائيلولكممن ذلممع ح يكفمم  لممد ع الجمميع اح، كبيممرةالمم  مناو ممات ةممةيرة  مممن  ؛مو هجمملل

 الحجف.الفرةف ووجدوا ولذلع انتظروا ؛ لألمام
لقممد حةممل ممما  !ح يوجممد حممب حقيقمم بممدون انتقمماد  ذإ؛ أن ننتقممدكم قلمميالإننمما نريممد  

. لقمممد .أثنممما  العمممدوان األايمممرالمعلوممممات الاطيمممرة التممم  وةممملتنا حةمممل.  إنكمممم تتمممذكرون 
؛ تنمموى الزحممف كلمم  القمماهرة اسممرائيلبعممد منتةممف الليممل أن  الثانيممفمعلومممات  مم  وةمملتنا 

كيمف يمكمن إيقماف العمدو  !ننام منذ  مهر كامملألن الباب مفتوح أمامها. إننا هنا نكاد ح 
؛ حلبال  وةلتنا برقيف أن الحكومف السوريف ستنتقل  ؟من الزحف كل  القاهرة أو دم  
كلممم  أمريكممما وقطعمممت المممدول اح مممتراكيف نحمممن حمممةطنا ولمممذلع طلبممموا إيقممماف النمممار  مممورا. 

 !الع مر األايمرةامالل السمنوات وكلهما اطموات جديمدة لمم نعممل مثلهما ؛ اسمرائيلكالقاتها ب
والوقممائع ولكممن هنمماع بعممل الظممروف ، اسممرائيلأننمما نةممد  ممما تقولممه ككم تعتقممدون دنمم ح

 الف إيقاف القتال. حك -حت  أمريكا  -الت  يجب أن نعترف بها 
إن احتفا  بيننا  ،ونرى ما يحدث ورا  هذه العمليات العسكريفنرجع للورا  دكونا  
ولكممن ، اطمموط الهدنممفممما ورا  المم  يف سمرائيلاح طعممانقحممول إنهمما  القتممال وكممودة الموجمود 

وهمممو تةييمممر المممنظم ؛ همممد ها الرئيسممم الممم  لمممم تةمممل بعمممد  القطعمممان اسمممرائيلكنمممدما أوقفمممت 
لمماذا ؟ ألن ال معوب أيمدت حكوماتهما وقاممت بالمد ا  كمن  ،كما هم التقدميف حيث بقيت 

تعتممممد كلممم  عربيمممف ال ممعوب الوطبعممما كانمممت ، سمممتجد الحممل المممالزموأن الحكوممممات ، نفسممها
 تةيمر أمهمل الهمدف المذى كمان يريمده احسمتعماريون والمدول اح متراكيف. احتحاد السو يت  

ةمول و وحجمف جديمدة لل، ولكمنهم يبحثمون كمن تكتيمع جديمد، لم يتةيمرالهدف  ..البق ؟  ك
   !هذا الهدفال  
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وميمممف العمقمممدم  ممم  الجمعيمممف  ،لعاممممفه  ممم  الجمعيمممف او الن ممماط المممذى يبمممذل.. والمممدليل 
؛ وقمممد أيدتمممه حتممم  بعمممل المممدول الةربيمممفغيمممر المنحمممازة أحمممدهما بواسمممطف المممدول  ..حمممالن

هم  بعمل المدول ؛ قوى أيحماولكن المعتدى تقف ورا ه  .كفرنسا وأسبانيا واليابان وغيرها
التمم  حةممل كليهمما ولكممن األةمموات  .باحسممتعمار ريقيممف والالتينيممف المرتبطممف اقتةمماديا إلا

إننمما  ؛ الةممورة أزهمم ، قمموى تناحممل حممد احسممتعمارلمم  أن هنمماع الم ممرو  األول دليممل ك
ن موقفنما يكمون أحسمن لمو إ :كل  طرف وكدوكم وأةدقا ه كلم  طمرف آامر. نقمول اآلن

 .غير المنحازةأن الجمعيف العامف اتاذت القرار الذى قدمته الدول 
 نحن اآلن أمام حالتين:  ا  إذ 

 ير مبا رة. ولو بةورة غ اسرائيلح يمكن احكتراف ب -1
 يف.سرائيلحرورة انسحاب القوات اح -2

 ؛را مفاجئمانمه لميس أممإ ؟اةمطدمتا ببعحمهمان ين النقطتميأن همات ههل من الةد  
سنقول لماذا؟ ألن احستعمار     ؛ولكنه    ةالح احستعمار نه ليس    ةالح العربإ

جمعيممف العامممف ح ومعنمماه أن ال ..ةممالحه أن تبقمم  الحالممف كممما همم  بممدون اتامماذ أى قممرار
بمأى  مكل  كمرة كمن إنهما  حالمف الحمرب. تأامذ وح ، باحنسمحابح تأمرهما و ، اسمرائيلتندد ب

إنهممم  ؛لمممدة غيممر محممدودةسممتبق   مم  األراحمم  التمم  احتلتهمما  اسممرائيليبقمم  أن  ا  واألمممر إذ
 أنيمكممن  اسممرائيللممذلع يعتبممرون أن  ..يعر ممون جيممدا سممابقا وحاليمما حالممف الجيمموع العربيممف

  حتل تلع األراح      ترة قةيرة.ت
بمالطبع سميكون  م  غيمر ةمالح العمرب. إنهمم ؟ اسمرائيلولكن ماذا ينتج كن بقما   

المالحف وكذلع انقطا  ، واستاراج البترول من سينا، بمفاوحات مع أمريكايقومون اآلن 
ال   كالهند مثال باإلحا ف؛    قناة السويس سبب اسارة ماديف لكثير من الدول الةديقف

  .نفسها الجمهوريف العربيف المتحدة
وأن ح تأامذ الجمعيمف ، رل المحتلمف م  األأن يبقم  من ةمالحه  ،وللعد بالنسبف  

ولمممذلع لممميس ممممن الةريمممب أن يحممماولوا  ممم  المممدول العربيمممف  ؛ال مممأنالعاممممف أى قمممرار بهمممذا 
  !نفسها، وكذلع تفرقف الدول العربيف كن احتحاد السو يت 

ألن  يهممما  نمممواح ؛ الحقمممائ  كمممما هممم  وندرسمممها بكمممل تفةممميلالممم  كلينممما أن ننظمممر  
بدأ احتحاد السو يت  يرسل   8/0و   يوم  0/0بدأت الحرب يوم  !ونواح اطيرةإيجابيف 

وكممددها  ..وسمموريا والجزائممر الجمهوريممف العربيممف المتحممدةالمم  لقواكممد ا كبممرطائراتممه الناقلممف 
وكلم  ، ات األسلحف الت   قمدتها  م  الحمربهم كميأالدول العربيف ال  أكدنا  .سفرة 055
وبعثنما الابمرا  ، ألمف طمن ممن المعمدات الحربيمف 58ممن باارة أرسلنا ما يقمرب  10ظهر 

الماليين من ويقوم القادة العسكريين السو ييت    بالدنا أيحا بفكداد ، العسكريين الكبار
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العممرب كيفيممف  يعلمممون و ، ن  مم  الجبهممات األماميممفو القممادة السممو ييت موجممود.. العسممكريين
ألنهمم   ؛للحمزبالن اط بأمر ممن المكتمب السياسم  استعمال األسلحف. إنهم يقومون بذلع 

. إننمما نقممول ذلممع ح لكمم  ن كممد أننمما نقمموم بعمممل كبيممر. القممادة .يعر ممون أن  ممعبنا يريممد ذلممع
. يفويقدرون القمدرة العسمكر ،    المكان ذاتهالسو ييت الكبار يدرسون الموقف العسكريون 

بةممورة ماتةممرة آرا  أن يقممول لنمما  - ري ممكوجالمار ممال  -وقممد طلبنمما مممن وزيممر الممد ا  
 الابرا  العسكريين كن الموقف    الجبهف. 

ن سممبع إ ،العامممف لنممدرس اآلن م ممرو  الممدول اح ممتراكيفالجمعيممف المم  نرجممع اآلن  
 ممم    حبمممد ممممن الحةمممول كلممم  الحمممل السياسممم هدول ا مممتراكيف ةمممديقف لكمممم يعتبمممرون أنممم

ولكمممن القمممرار ي مممل ، ولكمممن لممميس معنممم  همممذا أن اليهمممود سينسمممحبون غمممدا .الجمعيمممف العاممممف
 ممم  أن  نقمممرح  ،ويسمممهل لالتحممماد السمممو يت  ومجلمممس األممممن إيجممماد الحمممل المممالزم، أيمممديهم
  !ستنفذ القرار حاح اسرائيل
حتم  اآلن لمم تمذهب منمذ قحميف السمويس إن الفترة الت  مرت كل  الدول العربيمف  

التقدميممف كلمم  التأييممد وحةمملت الممنظم ، اقتةمماديف واجتماكيممفحةمملت تطممورات  قممد ، اكبثمم
واتاممذ قممرار ، اسممرائيلمممن  ممعوبها. الممدول اح ممتراكيف تعتبممر أنممه إذا اتاممذ قممرار بانسممحاب 

إن إيقماف حالمف الحمرب  : فنهم يقولمون رجال القانونواست رنا جميع  ،حالف الحرب  بفنها
  ! بينهما ااتالف ..احكتراف بالدولفح يعن  
ن حبد من الحةول : إقالواوكل المجتمعين ، لقد ناق نا هذه القحيف بكل تفةيل 

وتقويمف القمدرة الد اكيمف. إن  ألن ذلع يعطم  الفرةمف للعمرب لالسمتعداد؛ كل  حل سياس 
أن حبد يعتبرون ، الت  يعول كليها حكادة بنا  الجيوع يعط  الفرةفكسب هذا الوقت 

 وتحتاج لجيوع كبيرة. ، وذلع يحتاج لوقت؛ وتدريبهابنا  الجيوع  من إكادة
 ،مليممون مقاتممل 10كممان جي ممنا يقممدر بممم  ،بممرلينهتلممر وكنممدما احتلينمما قاتلنمما كنممدما  

 إننمما متممألمون !بعممدد الجيمموعلممم يكممن لممديكم أى تفممو   اسممرائيلولكممن  مم  هممذه الحممرب مممع 
أن أحدث طائراتنما وأحمدث ندما سمعنا ونحن متألمين ك، مع سمعتكمسمعتنا ألننا طرحنا 

نتمألم  نحمن !ألمانيما الةربيمفالم  وأرسملت دباباتنما ، الوحيمات المتحمدةالم  ةواريانا أرسملت 
همم  مممن أحسممن ممما وطائراتنمما ن دباباتنمما إ :يقولممون اسممرائيلأن حممباط كنممدما نسمممع أيحمما 
  !يكون

 اسممرائيلوبمين يمنكم ن بإيمكمن أن نقمول .. بيننمابعمل التفاةميل الم  أريمد الرجمو   
سمبب يإن همذا  !يجمب أن تمزول اسمرائيلكن القول إن ولكن هذا ياتلف ، ستبق اال ات 
كنما غاحمبين ح نمدرى مماذا  ،مثال بعد  مهور كديمدة ممن احمتالل هتلمر لبالدنما ؛ةعوبات

التم  وتبقم  احسمتفزازات الجديمدة ، اسمرائيلإذا لمم نتامذ أى موقمف إيجماب   سمتبق   ؟نعمل
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نظممروا ا .حبمد ممن الوقممت إلكمداد الجيموع. !سمقوط األنظممف التقدميممفالمم  تم دى أن يمكمن 
  ...لهاأكطيناكم طيارات ولم يكن هناع طيارين، أكطينا دبابات وح يوجد  ؛الحقائ ال  

يهيمئ احسمتعمار لنفسمه  بمذلع ؛ بأى قراربعدم البوح إن اإلمبرياليين حققوا هد هم  
الجمهوريمممف العربيمممف كمليمممات كبيمممرة حمممد الممم  تممم دى  ،زاتالظمممروف الالزممممف للقيمممام باسمممتفزا

حممد الممدول العربيممف معناهمما سممقوط الممنظم وسمموريا. إن العمليممات الجديممدة المقبلممف  المتحممدة
 اسمرائيلكلم  احكتمراف ب مفنهم يعملموا  نظمم جديمدةإذا حةمل ذلمع وجما ت  !التقدميف  يهما

أن  معنممماه لمممم يحةمممل ذلمممع أمممما إذا  !سممممعتنا ممممرة أامممرىوينتهممم  األممممر، ومعنممماه حممميا  
 المعتدى أقل. إمكانيات 
ولكن معن  همذا أن ، القرار ةدرقد ح تنسحب ولو  اسرائيلمعكم أن نحن نتف   
وسممميفقد احسمممتعمار مةمممالحه  ممم   ،أةممموات الجمعيمممف العاممممف ثلثممم سمممتكون حمممد  اسمممرائيل
تنسمممحب  لممم ، مم  كزلمممف سياسمميف. لنأاممذ الطممرف الثممان  اسممرائيلوسممتكون ، العربيممف الممبالد
نحمن . التاليمف وهم  العقوبماتالقرار، يمكن كندئذ التفكير    الاطوة رغم ةدور  اسرائيل

، ولكن هناع أمل بأن كثير من المدول التم  سمت يد الطلمب، ح نحمن موا قف الدول كليها
 ستوا   كل   رل العقوبات. 

 ؟الوقتال  لماذا نحتاج  
وا قمت المدول اح متراكيف  ،ايمر  م  بودابسمت م  احجتمما  األ :لتقويف القمدرة الد اكيمف -1

ومعنم  ذلمع إكطما   ؛كسمكرياالدول العربيمف كل  أن تعمل كل ما    وسعها لتقويف 
رسممال الابممرا ، األسمملحف وتقممديم القممرول ل ممرا ها كممادة تنظمميم الجيمموع حسممب ، وا  وا 

عظمم ن مإ :نا  . يقول ابراالقوة الجويف والدباباتوااةف ، متطلبات المعركف الحديثف
كيف يمكن لقموة أن ت مترع ؛ ساكات  قط 0 – 3سائق  الدبابات لديكم ابرتهم من 

توجممممد  كممممرة كممممن اسممممتعمال الممممدبابات حهممممذا يعنمممم  أنممممه  ؟!بهممممذه الابممممرة مممم  المعركممممف 
 !وا تراكها    المعركف

لمواةملف   وهمذا أساسم؛ وتهيئتمه للنحمال وتأييمده لحكومتمه، اإلكداد السياس  لل معب -2
 مستقبل.النحال    ال

ح يمكمن السمير  م  المعركممف  إذ بدونمه؛ الحمرب الحديثمف حبمد لهما ممن احقتةماد القموى -3
 .طويال
وكممل ، سممبع دول ا ممتراكيف كبممرت كممن اسممتعدادها لتقممديم المسمماكدة للممدول العربيممف 

 أن نجتمممع بعممد بحممعف أيممام  مم  بلةممرادتقممرر اآلن ممما يمكممن تقديمممه. لقممد قررنمما دولممف منهمما 
التم  يقتحم  بنا همما الم سسمات ا هم  مم ؛للمبالد العربيممفسماكدة احقتةماديف للنظمر  م  الم
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وذكمر ، امالل يمومين  م  بودابسمتكمل همذا بالتفةميل  مع المدال القموم .. المر. درسمنا ر و 
 بتفةيل اآلن. وأوححته ،    البيان ذلع ماتةرا

، أى  مممع  ممم  أن همممذه الرغبمممات هممم  مالةمممف وجديمممفيكمممون لمممديكم أرجمممو أن ح 
ممما  مم  وسممعنا لحفممظ سمميادتكم واححتفمماظ بممالنظم التقدميممف. كنممدما كنمما نممدرس سممنعمل كممل 

أرجممو أن  ؟لممم نفهممم لممذن لممماذا ح تقبلمموا  كممرة إنهمما  حالممف الحممرب ،تفاةمميل هممذه القحممايا
ولكمن حبمد ممن األامذ  ،العماطف  ت رحوا لنا األسباب. نحن نقدر الكرامف القوميف وال معور

ذلمع يةمعب الحةمول كلم   بمدون ؛ وحبد من المساومف، بنظر احكتبار الوقائع كما ه 
  !نتيجفال  ودليل ذلع أن الجمعيف العامف تعمل االل  هر ولم تةل  ..القرار الالزم

رسممال  ،هنمماع قحمميف أاممرى  يطلبممون منمما أن نأاممذ كلمم  كاتقنمما الممد ا  الجمموى وا 
جميمع الم ماكل. للحمايف الجويف، يفكمرون أنمه إذا حةمل ذلمع  سمتنته   طيارا 05 – 25

، وقمممت كممما   واامممتلط ابرا نممما ممممع ابمممرا كممممما هممم  الةمممعوبات  ممم  ذلمممع؟ إذا كمممان لمممدينا 
  !وح تنفذ األوامر،  كيف يةدروا األوامر؟ بدون  هم بعحهم لبعل تحةل الفوح 

 
 هذه م كلف  نيف وليست سياسيف.  بومدين: 

 
ذا كممان الطيممار وحيممدا.. ذلممعأ هممم  :برجنيف أن ن ممرع  يجممبنممتج كممن هممذا أننمما وي؛ إسممقاطه سممهل وا 

حممرب  ؟يجممب أن نحسممب ممما همم  الممردود التمم  ستحةمملو مم  هممذه الحالممف ، جيو ممنا كلهمما
الجممميع  !همممذه المسممما ف الطويلمممف بيننممما وبيمممنكم كبمممرإرسمممال اإلممممدادات كمممدم إمكمممان . كبيمممرة

لممذلع أردنمما أن  !طريقممف ليسممت سممليمفاألجنبمم  يممدا ع كممن بلممد معممين دون جي ممه المموطن  
. بعممد أن قمنممما وأابرنممماهم كممن نتممائج احجتممما  -الممدول اح ممتراكيف  - ةممدقائناأنست ممير 

أنمه يمكمن وجمدنا ، الراهن واألحوال الت  يمكن أن تةل إليها األموربتحليل دقي  للوحع 
بواسمممطف  بمممالنظم التقدميممفوهمممو اححتفمماظ  ؛الوقممت ممممروربالحةممول كلمم  الهمممدف الرئيسمم  

 .قتةاديف والدبلوماسيفالعسكريف واحتقويتها بالمساكدات 
رأينمما أن نسممتمر  مم  الن مماط لوجممود إمكانيممف لعقممد اجتممما  لجميممع األكحمما  للنظممر 

  ممثال؛ . الوقت لمم يممر كبثماسطو  يه حل  دم م روكاستقألن الدول العربيف ؛    القحيف
جهممدهم لعممدم . األمريكممان يبممذلون ةمموتا 99حةممل كلمم  ، كنممدما قممدم قممرار حممول القممدس

 25 م رو  قبل يوم وقد تنجح    ذلع إذا لم يقدم ، يف العامف    ن اطهااستمرار الجمع
نمواح متعمددة  م  إننما نعمرف أن هنماع  !أكمالهاومعناه أن الجمعيف ستنه  ؛ الجارى يوليو

، للجابمف كلم  طلبماتكم. إننما لمم نمنم ليمال كديمدة وقد بحثنا هذه األمور كثيرا، هذه القحيف
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. همذا .رسماله لطمر كمإل ابيمر كسمكرى 1055هيأنما  دكم،لمبال وقام ممثلونا بسفرات كديمدة
  النتائج المرغوبف.الن اط كله لم يعط 

أاذوا بعين احكتبار األ كار التم  كبمرت كنهما سمبع دول ا متراكيف تنحن نريد أن 
ومعنممماه ؛ بمممالنظم التقدميمممفهمممذه المممدول تأممممل أنمممه يمكمممن اححتفممماظ .  ممم  اجتماكهممما األايمممر

ولكممن إذا كانممت هنمماع أ مميا  ، قلممت كممل  ممئ أكممون حلعربمم . قممد الجهممد اححتفمماظ بجميممع ا
 تذاكر حولها.ن أرجو أن غير مفهومف 

  
ل بعمم الم   مميرولمذلع سأ؛ الممدولمممع كمدد كبيممر ممن ممثلم  واجتمعمت   م  نيويممورعكنمت   : كوسيجن

ة كديدوحزبنا يحارب منذ سنين . ح يكون لديكم أدن   ع    أن احتحاد السو يت  اآلرا 
ونحمن ، أقرب األ ميا  إلينما هم  مسماكدتكم .بالذات اسرائيلو ، حد اإلمبرياليف والةهيونيف

الطر  لحل الم اكل. نريد  قمط أن نسماكد المدول العربيمف  اولذلع نريد أن نجد سوي؛ معكم
 أهم النقاط: ال  لذلع سأ ير  ؛لك  تكون مستقلف وقويف

، قممممف كلمممم  إنهمممما  حالممممف الحممممربطممممرحتم قحمممميف أن الممممدول العربيممممف ح تقبممممل الموا 
 ممممماذا يبقمممم ؟ ح يبقمممم  إح  ، ممممفذا طرحنمممما ممممموقفكم وقلنمممما مممممثلكم !وتعتبممممرون ذلممممع مسممممتحيال

وسممموف ت يمممدها ، اسمممرائيلح تنسمممحب ولكمممن الحمممرب إن بقيمممت  سممموف  ،اسمممتمرار الحمممرب
 وألمانيا وكثير من الدول الكبيرة األارى. أمريكا 

لقحمميف؟ لقممد أاممذنا بعممين احكتبممار مسممتعدون للحممرب؟ هممل بحثممتم هممذه اهممل أنممتم 
 فننمما ، ولمما كنمما نمدرس كممل ذلممع كمما ندرسممه ممن وجهممف النظمر العربيممف .جميمع اححتممماحت

 لم وبعمد اإلطمال  ك ،ولكمن بعمد حسماب قمواتكم ،تقمدموا ..لكمم: هيمانكون مسرورين لنقول 
نكم إ :أقول أود أن !أن هذا ليس واقعيا نتيجف وه ال  وةلنا تيين تقارير ابرا نا العسكر 

، ح يمكممن ممارسممف مثممل هممذه السياسممف مممع احسممتعمار ،سياسممف االيممف مممن المرونممفتتبعممون 
  مميئاأن نقممول لكممم ولكممن مممن واجبنمما ، ألننمما أةممدقا نحممن قممد نمممارس هممذه السياسممف بيننمما 

  ! ال يسمح لنا التارير بذلعألننا إن لم نتةارح  ؛قد ح نكون راحين كنها اوأمور 
 

 .ا هنا لنتةارح ونتفاهمجئن  : بومدين
 

إنهمما   ؛اممذوا الةممين مممثال !قممد تكممون حممد مةمملحف العممرب أنفسممهم حاليمما الثوريممفال ممعارات  :كوسجين
مقالممه  ولكممن بكممم، وسممن يدكم، بممدأوا الحممرباهيمما : ويقولممون لكممم، ةممارما موقفمما ثوريمماتأاممذ 

لفعليممف تكمممون وريممف الكمممالم إن لممم تسمممتند كلمم  القممموة اثإن  !وكممم اجتممما  وح أكثمممر مممن همممذا
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الم  النةمر ولميس الم  ال عوب ت من بأن حكوماتها ستاتار الطريم  المذى يم دى  ؛ايانف
  !الهزيمف

أننا نركز اآلن كل  إنكم تالحظون  . نحن متفائلون؛ الف لحزبنا ح يقف مواقف 
نأامممذ بعمممين . إننممما النةمممر بجمممانبكم ولكننممما متفمممائلون وم منمممون أن، والهزيممممف.. المممرالف مممل 
 ر ما يل : احكتبا

 ،ذلمع التم  تعرقملوتتجنبموا العواممل ، الفرةف وتعملوا لوحدة المبالد العربيمفأن تنتهزوا  -1
 نقول ذلع ألن النتائج    أ كال معينف.  ؛بوجههااأل اا  الذين يقفون وكزل 

للقحما  كلم  األ ماا   القاسميف وبالنمار اليمدمهما كانت الظمروف ةمعبف  البمد ممن  -2
 بين الرجعيف والتقدميف. . حبد من الفةل .لثورةالذين يقفون حد ا

وألن تعمممززوا جيو مممكم تحتممماجون  ؛احسمممتفادة ممممن الفرةمممف والوقمممت لبنممما  جممميع قممموى -3
 تين كل  األقل، حبد من إكمال الدراسف. نلس

يجمب اسمتعمال المرونمف  لميس إنهما   ؛سياسمف جاممدة ممع احسمتعمارح تمارسوا يجب أ -5
القممموات المسممملحف  بمممل المهمممم الحةمممول كلممم  الوقمممت لتعزيمممز ف الحمممرب همممو المهمممم،لمممحا

 وتحقي  م اريع المستقبل. ،  ذلع يعطيكم القوة واإليمان وتقويف النظام؛
 

 تقولموابفمكمانكم أن  ؛كل  من تستندون  م  همذه الحالمف؟ كلم  أحمزابكم وجماكماتكم بمالطبع برجنيف: 
 ذلع بال كل الذى يفسره الحزب ويفهمه ال عب. لل عب 

 
كنمممدنا  طمممائرة وألمممف جنمممدى ممممن 055أن غلطمممتكم الكبيمممرة أنكمممم تعتقمممدون أن إرسمممال  أظمممن : كوسيجن

أريمد أن  !ن همذه مسمألف  نيمفإ :. لقد قلتم قمبالكبير غيرهذا  ئ  ..   المعركفسينةركم 
ريكمما أن أم إذا أرسمملنا قواتنمما لكممم  البممد ،إذا أاممذتم الموقممف كممما هممو اآلن :كممل  ممئأقممول 

نكلترا سترسل ولكننما نفكمر أنمه كنمدما ، نامائفو همذا ح يعنم  أننما  !سمرائيلح قواتها أيحا وا 
لمم ت مترع قمواتهم وطمائراتهم مبا مرة. يمكمن ، اسمرائيلممع تأزم الموقف  م  الحمرب األايمرة 

ولكمممن إذا لمممم ، كانمممت قويمممف اسمممرائيلألن .. ركوا همممم؟ الجممموابتلمممماذا لمممم ي ممم ..السممم ال اآلن
جيو ممنا إذا أرسمملنا حمممان ممن كممدم ا ممتراع أمريكمما. ولكممن  ممال يوجممد هنمماع  اسممرائيلتمنجح 
ن المممروس إ :أن بعمممل البلمممدان العربيمممف تقمممولنحمممن نسممممع  ؟ كيمممف يمكمممن إدامتهممما، إلممميكم

 ونحل الم اكل بحقائ  ورأس باردة.  ن حبد أن نفكر جيداولك !اائفون
 ،ممممن البلممدان بجممانبك اإن كثيممر  ؛م ممجع ن الموقممف السياسمم  حاليمماإأريممد أن أقممول 

 رنسا وأسبانيا أاذنا بعين احكتبار ولكن إذا  !من أن نكون بجانبكمأى أكثر  ..إننا معكم
وهمم  قحمميف .. تهممم جميممع البلممدانهنمماع قحمميف  ! مماألمر ماتلممف.. وتركيمما واليابممان وغيرهمما
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أجور ال حن مرتين ونةف منذ إغالقهما. تقمول المدول األامرى قناة السويس. لقد ارتفعت 
 ؛لتمممر السممفن  ممال مممانع لممدى: يوممما اسممرائيلهمم  المسممئولف، وقممد تقممول  لاسممرائيليسممت  هنممإ

المهممم مممن جممانبكم هممو اتهممام  !اسممرائيلتةيممر الممدول موقفهمما وتقممف بجانممب وكندئممذ سمموف 
لميكن تفكيمركم  ؛وهمذا  مئ مهمم جمدا عوأن يعرف العالم كله ذلم، أنها ه  المسئولف اسرائيل

 غل  القناة. بأنها السبب     اسرائيلحول كيفيف اتهام 
مممن المفيممد لممو تعقممد لجنممف ويكممون ، سمموف يعقممد وزرا  الاارجيممف العممرب اجتممماكهم

بتأييد ؛ احستعمار من جهف النفطسياسيف لدراسف موحو  النفط. حاولوا أن ت قوا ةفوف 
يمكمن أن تالقموا  ،احقتةاديف. من الناحيف السياسيفوكذلع احمتيازات  ،دولف حد األارى

 م  . إن تفكيركم محةمور اآلن أن تلعبوا كل  هذه الم اكل كثيرايمكنكم و  ،م اكلبينهم 
بممالطبع. حبممد  اسممرائيل؟ الكاسممبمممن هممل ستسممتمر الحممرب أم تقممف؟ إذا لممم يسممحبوا قممواتهم 

ون   لقمموة بيممدكم وتحركوهمما كممما  ت مما. ااسممرائيلمممن موقممع القمموة مممع احسممتعمار و مممن الكممالم 
 بواسطف المرونف السياسيف. 

ولكنممه يا مم  أن ، بكممل قمموة اسممرائيليريممد مسمماكدة  هنمم.. أمممع جونسممون  مم  حممديث 
لكمممم  أن ! يقطمممع العالقمممات معهممماريمممد أن ي البلمممدان العربيمممف وح تهممممهو ، يفقمممد العمممالم العربممم 

 إذا   ! ريقيما أيحماإالعربيمف  سميفقد . إنمه يعمرف أنمه إذا  قمد المبالد هذا وتستفيدوا منهتنتهزوا 
تكلمممموا مممما  ..لممميس مهممممتحةممملوا كلممم  نتمممائج كبيمممرة. الكمممالم أن  بوسمممائل سياسممميف يمكمممنكم 

هم  همزيمتهم  نما ح نفكمر إن هزيممف العمرب حاليماما تريدوه أنمتم. إنواكملوا ، معهمون   ت ا
بممل قممد ،  مم  النحممال السياسمم  ح يعنمم  التراجممع احنسممحاب النهممائ  ؛ مم  المسممتقبل أيحمما

 تقدم. ون بعده كي
 

بعمده وقمد يكمون ، ، التفماول معهمم متح القنماةمعنماه الف الحمرب نها  حهو موحو  إالمهم  كارف: 
 !الةلح

 
 قفلمممتم أنمممتم،  حالمممف الحمممرب باقيمممفإذا لمممم ينسمممحبوا  ؛. اكملوهممما بواسمممطف األممممم المتحمممدة.أبمممدا :كوسيجن

  !بأنفسكم  الاروج من المأز 
 

معركممف  .  سممابقاوقممد بحثنمما البمماق، ر  مم  األمممم المتحممدةاممما هممو جديممد اآلن هممو قحمميف القممر  بومدين: 
إنهممما معركمممف ممممن سلسممملف طويلمممف  :سمممب  أن قلمممت ،ال مممر  األوسمممط ليسمممت معركمممف بسممميطف

وأهمهممما   ممم  العمممالم اليممموم معرو مممفياوحمممها احسمممتعمار حمممد ال مممعوب. المعمممارع السممماانف 
وذلمع ألسمباب كديمدة اسمتراتيجيف واقتةماديف وبتروليمف وغيرهما. إن  ؛معركف ال ر  األوسط
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 هممم المعتممدى كلمميهم وأراحمميهم ، مممن أن العممرب متعةممبينل حولهمما مهممما قيممهممذه المعركممف 
ولممممذلع  الهزيمممممف ؛ واحممممحفألنممممه لممممم تقممممع معممممارع محتلممممف. ح أريممممد أن أتكلممممم كممممن الهزيمممممف 

 أن يد ع الثمن. إننا اليوم    الدور الذى يجب كل  المعتدى  ؛معرو ف أسبابها
لاطيمممرة ام مممكلف همممل مجمممرد التةمممويت سمممينه  ال ،لنرجمممع لموحمممو  األممممم المتحمممدة

 ينهم  همل ؛ لنفرل أن العرب سيقبلون بفنها  حالف الحمرب الموجودة    ال ر  األوسط؟
  !بهذه البساطف؟ اسرائيلوتنسحب ، الم كلفهذا 

 
ن مممم اسمممرائيلب مممرط انسمممحاب : إننممما نقمممول ،إذا لمممم ينسمممحبوا سمممتبق  حالمممف الحمممرب مسمممتمرة  كوسيجن:

 األراح  المحتلف. 
 

كملموا  أنفسمهملمماذا؟ ألن األمريكمان  ،لم كلف حيمكن الحكم كليها بهذه البساطفرأي  أن ا بومدين: 
بهمممذه  يتركممموا همممذه الورقمممف لمممنوأنهمممم ، و ممماكرين أن الورقمممف الرابحمممف بيمممدهم، كمممل التحلممميالت

 م  نظرنما أن األمريكمان لمن يقبلموا  !وح يتركوها إح بعد حل الم كلف كما يريدون ،السهولف
؛ هكلم  أى قمرار ح يريدونمبفمكمانهم أح يةموتوا  ، كن وجهمف نظمرهم بأى قرار ما لم يعبر

    المنطقف هو القحا  كل  كل نظام تقدم   يها. هدف أمريكا األساس  
 

 ولكممممن احجتممممما  حةممممل، أمريكمممما وبريطانيمممما وألمانيمممما كممممانوا حممممد اجتممممما  األمممممم المتحممممدة برجنيف: 
 وحةلنا كل  أةوات كديدة. 

 
  ت  قين: الم كلف ذا بومدين: 

  .أو ما يسم  بقحيف  لسطين 1958ما نتج كن حرب سنف  -1 
 .أو م كلف العدوان 1901ما نتج كن حرب سنف  – 2 

 وكلممم ، اسمممرائيللةمممالح  إنهممما  همممذه الم مممكلف ب مممقيها نهائيممماسياسمممف أمريكممما هممم   
ع الفرةممف ممما لممم تسممتةلها ولممن تتممر  ،أمريكمما اآلن  مم  مركممز القمموة !حسمماب الممنظم التقدميممف

ثم ، وسوريا أوح الجمهوريف العربيف المتحدةم التقدميف    أى بفسقاط النظ ؛ اكال استةالح
 . العرا  ثانيا

 
  !بقربكم ولكن العدو موجود ،هذا ةحيح نظريا نفكر نفس ال ئإننا ؟ ما هو الحل إذا   برجنيف: 
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 حسمماب الممنظم التقدميممف ونتفمماول كلمم فممما أن نعتممرف بمماألمر الواقممع  ؛ ايممارينإننمما أمممام  بومدين: 
 أو نت دد    مواقفنا. ، لنحفظ األراح 

 
 التقدميف؟ كل  حساب النظم األمر الواقع بأى طريقف؟ وما معن   برجنيف: 

 
 !الالئحممف بفائممدة قممد ح تاممرج  ؛التةممويت كلم  حئحممف  مم  هيئممف األمممالم مكلف همم  ليسممت  بومدين : 

 قممد يكممون كلمم ؛ العربيممف تنممازحت مسممتمرة وقممد تقممدم الممدول، أمريكمما  مم  هممذه الظممروف قويممف
 من المستحيل البقا  بعدها. هذه الدول 

األمور وبدأت ثم تطورت ، احتحاد السو يت م رو   أوح ؛لتأاذ الم اريع المقدمف
ح يافم  كلميكم همذه القحميف  ..إنهما  حالمف الحمربموحمو  الم  أن وةملنا الم  التنازحت 

نعتقممممد أن هممممذا معنمممماه احكتممممراف ولكننمممما ، ال القممممانونرجممممنهمممما اطيممممرة. إننمممما نحتممممرم رأى أب
وح تسمممتطيع ، اطيمممرة وحساسمممفكلهمما أممممور إن م مممكلف  لسمممطين بةمممورة ااةمممف  !اسممرائيلب

 فذا كمان حبمد ممن ذلمع  البمد ممن مجمئ حكوممات  ؛الموا قف كليهاأو بةداد حكومف ناةر 
  !توا   كل  هذه الاطواتأارى جديدة 

 
  !وجود رغبف لمواةلف النحال هذا يدل كل  كدم برجنيف: 

 
وحمدة المدول  الم وأ مير  ،وكان قويا جدا، قرأت البيان الذى ةدر كقب اجتما  بودابست  :بومدين

ولكممممن السمممم ال المطممممروح هممممو كيممممف يمكممممن الجمممممع بممممين  ،توجممممد محاولممممف لممممذلع ..العربيممممف
  !المتناقحات؟

 
 .كبيرة كل  الحدود سبب لكم م اكل ح ننس  أن المةرب مثالو ، علنفهم ذ كوسيجن: 

 
وه  بين  ا أسئلف مطروحف واحاتيارات ةعبف،متطر ف. هذه كلهتهم الجزائر اآلن بأنها تو  بومدين: 

 .التكتيع ونستعمل، الذين هم    مركز القوةالرجو  والتفاهم مع الناس 
 

  !أى حلولكن ح تقدمون ، كن الوقائع كما ه إنكم تتكلمون  : كوسيجن 
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حالمف  ولكن  أ همم أنكمم إذا اسمتمريتم كلم  احكتمراف بوجمود، الم كلف من أولها را قت إن  برجنيف: 
 :األولمم  ؛ينبممين قحمميتيمكممن أن تفةمملوا  !م مماكل كبيممرةالمم  سممي دى  ممفن ذلممع ؛ الحممرب

بعمد  ؟األارى بعمد ذلمعالقحايا ال  كيف ننظر  :والثانيف ؟آثار العدوانكيف نقح  كل  
اآلن ه   فالعربيف موقفها ماتلف. القحيف المهمالبالد ظهر أن بعل أوقف العدوان أن 

  !؟كيف تطردوا العدو وتحتفظوا بأنظمتكم التقدميف ؛التقدميفاححتفاظ بالنظم 
 

    رأي  ذلع يتم:  ؟الر ي  برجنيف كن كيف نةف  آثار العدوانذكر  بومدين: 
 و   ال روط الت  يفرحوها. مع أكدائنا أن نتفاهم  -1 
 النحال والكفاح مهما طال الثمن. طري   -2 

الثممان   مميمكن أن نتفمماهم مممع بعحممنا  ممفذا أاممذنا  ؛ فممما أن ناتممار األول أو الثممان  
  !وماتةر الكالم أنه يوجد منتةر ومهزوم ..التنفيذ    كيفيف

 
 . إكطا  األرل ليس سهال برجنيف: 

 
القبمول ، السياسم  واسمتعادة األرل باإلمكان تةيير احتجاه ، إذا كان الم كل هو األرل بومدين: 

 !ثممم ينممتج كممن ذلممع سممقوط الممنظم التقدميممف، أمريكمماقبممول جميممع  ممروط المم  بمماحقتراح يقممود 
 . ولهذا احاتيار ةعب

 
 كيف تتبعوا الطري  الثان ؟  : كوسيجن
 

جميممع  إننمما متفقممون كلمم  اسممتعمال !ألن رأيمم  متطممرف قلمميال؛ أريممد أن أذكممر رأى الجماكممف بومدين : 
لسممموريا اليممموم بالنسمممبف  مسمممتعجلالكفممماح. مممما همممو  همممملولكننممما ح ن، الدبلوماسممميفلوسمممائل ا
 حت  ح يند ع العدو. ؛ هو تقويف الد ا  الجمهوريف العربيف المتحدةو 

 
 نإ :. سمموف يقممول العممالم.وأنممتم أحممرار، آاممر موكممد حجتممما  الجمعيممف العامممف 25/1يمموم   :برجنيف

  .الم رو   قد يحةل التةويتال  كدنا  إذا !   موقفهمالعرب متعةبين 
 

مما هممو  ،الهدنممفاطموط المم  بعمد كممودة المعتمدين  ؟ إنهمما  حالمف الحممربهمل أنمتم حممد  كمرة  :كوسيجن
 األرل أم إنها  حالف الحرب؟؛ األهم بالنسبف لكم
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 التةمويتبأن الم مكل ح ينتهم  . اكتقادنا .يمكن الجواب كل  هذه الم كلف بال أو نعمح :بومدين
  !المتحدة   هيئف األمم 

 
 كيف تحلوا بالطر  العسكريف هذه القحيف؟  :كوسيجن 

 
ذا اتامممذ قمممرار  ممم  الجمعيمممف العاممممف  سمممينفذه  :برجنيف لمممماذا  ولنممما  يمممه حممم  الفيتمممو.، مجلمممس األممممنوا 

، ألن حالمممف الحمممرب حزالمممت قائممممف؛ نسمممتبعد أن يحمممرب المعتمممدى بكمممل قوتمممه ثمممالث أنظممممف
كمما أن تكونوا أقويما  ثمم تتكلمموا م يئف أمريكا؟ المهم ير حسب تسجديدة حكومات وتأت  
 . تريدون

 
إنهما   . الم كلف ليست م كلف قرار  م  هيئمف األممم المتحمدة..احاتيار اليوم ااتيار حاسم :بومدين

وهذا ح يقبل من طرف األمريكان إح كل  ، يجب أن يكون له حمان كمل حالف الحرب 
ذا كمان  م  نيتنما اسمترجا  أرحمنا، فذا كمان همذا همو احاتيمار م. المنظم التقدميمفحساب  ؛ وا 

 !الجمهوريمف العربيمف المتحمدة م  سموريا و كلم  حسماب المنظم التقدميمف   سيكون ذلع حتمما
ومممما يرا قمممه ممممن ممممرور  ..و ممم  همممذه الظمممروف بالمممذات ممممن الةمممعب قبمممول بعمممل ال مممروط

إننممما نريممممد التأييممممد  !اسممممرائيل  بواحكتممممراف المممواقع ،يف  ممم  قنمممماة السمممويسسممممرائيلالبمممواار اح
 وهناع أسلحف وةلت وأارى    طريقها.،  القتالالدبلوماس  والعسكرى لمواةلف 

 
ورأينمما اطيمما، والتممارير نمما قتأقتممرح أن نسممجل موا  !لممديكم جنممود وح حممباط يقمماتلونح يوجممد  :برجنيف

ولكمن ، القتال   إننا معكم    حرورة احستمرار  .   المستقبل من هو المةيبسيحكم 
 نحن اآلن أمام أمر واقع.  ؛الظروف اآلن غير مالئمف

 
، نممه كملمم إيقممول  ولجممول حممول اجتممما  الممدول الكبممرى؟ ديجممممما هممو رأيكممم  مم  اقتممراح دي :كوسيجن

ولكممن مممن ، موقفنمماةير نن العممرب ح يوا قممون. إذا وا قممتم أنممتم  سممألونحممن الممذين لممم نوا مم  
 يحمن موقف أمريكا اآلن؟ 

، تنفيمذه   سيطلب من مجلس األمن النظر  م، حالف الحرباتاذ بفنها  لنفرل أن القرار  :فبرجني 
لمراقبممف كيفيممف تنفيممذه مممن قبممل  ؛وقممد يطلممب هممذا إرسممال مممراقبين وقمموات مممن األمممم المتحممدة

السمفن كمدا كمن حريمف الممرور  م  القنماة لجميمع  الجمهوريف العربيمف المتحمدة. تعلن اسرائيل
 . دحن نرسل لكم الابرا  واألسلحف ويبق  لديكم الوقت لالستعدا، وناسرائيلسفن 
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 كواقب كثيرة. ال  إن إنها  حالف الحرب سي دى  :بومدين
 

  ! كلها هزيمف أو تطرف؛ إذا حللنا آرا كم  :برجنيف  
 

  !دولكن الظروف الحاليف ح تساك،  نحن معكم اسرائيلإذا أردتم أن تحربوا   :كوسيجن
 

همل نفهمم أن موقمف احتحماد السمو يت  همو مما  ،احستسمالم نها  حالف الحرب يعنم  كمليماإ  :بومدين 
 جا     بيان بودابست؟ 

 
المممرأى  انتهينمما مممن تبممادلوكنمممدما اآلرا  بحريممف وكمممان موقفنمما واحممد دائممما. وتبادلنمما  .نعممم.  :برجنيف 

ذ معنما م مروكا ولمم نأام، التم  ةمدرت  م  البيمانوهكمذا تولمدت النتيجمف ؛ ودرسمنااجتمعنا 
 م  همذا التفما ل واقعنما  ،ول ا متراكيفدح نفرل رأينا كلم  سمبع . أود أن تعر وا أننا معينا

 بل األمل القوى    النةر.وليس الهزيمف 
 همل يمكممن ، ااممتالف  م  تقمدير قممدرتكم العسمكريفنممه قمد يوجمد إ :أود أن أقمول لكمم

وبمممما أنكمممم ح تعتر مممون ، فمالئمممم اأن نسممممع ممممنكم ذلمممع؟ إن طريممم  الحمممرب يتطلمممب ظرو ممم
  الحل العسكرى. أنكم تاتارون  ا  إذالدبلوماسيف  احستنتاج   بالطر 

 
  !أهمها إسقاط النظم التقدميف؛ إنها  حالف الحرب لها كواقب كثيرة بومدين:

 
  !لماذا تسقط النظم التقدميف؟  باناماريف:
 

 لن تنسحب إح ب روط:  اسرائيلن أل :بومدين
 كلف  لسطين. إنها  م  -1 
 إنها  قحيف الممرات المائيف.  -2 
 ، وليس من الحرورى أن يجرى تبادل السفرا  معها. اسرائيلاحكتراف ب -3 

بالنسممبف لهمما.  داف جمماسممسوهممذه القحممايا ح، ال ممعوب العربيممف ح تفكممر كممما يفكممر القممادة -5
إذا لمم  1901ام كم وهمزيمتهم  م ، تولدت كنهما ثمورات 1958هزيمف العرب    كام 

النكسمممف  إح نتيجمممفالتممم  لمممم تتكمممون  نةمممر سمممتكون نهايمممف للمممنظم التقدميمممفالممم  تحمممول 
وكممذلع ثمممورة ، سممببها الف ممل  ممم   لسممطين  1902. الثممورة المةممريف  ممم  كممام األولمم 
  وهذا تحليلنا للموقف. .. العرا 
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 لممس األمممنومج، العممالم  يمم ثراألمممم المتحممدة ولكممن الحممةط قيمممف لقممرار إنكممم ح تعطممون  :برجنيف

 وكندنا ح  ونستعمله بكل قوة. ، ي ةل نفسه بالتفاةيل
 

 المعتدى. هد ه انسحاب إن هد نا أن نوحح أن النحال السياس   :كوسيجن
 

 العالقات. إنها  حالف الحرب ح يفرل إقامف  :برجنيف
 

كنها  يةدر الكالم الذى  ؛أوروبا وأمريكا وبريطانياتتحكم    غرب ما دامت الةهيونيف   :بومدين
ليسممت الحممرب وال ممعارات همم  إننمما لممم نبممدأ  .العممالم كمماجز كممن إدانتهمما ،اسممرائيليمثممل رأى 
تمر ل العاممف ورغم همذا  الجمعيمف ، الحرب العدوانيف واحتلت أرل كربيفبدأت  ؛كل  ئ

قممد يكمممون همممذا  ؛ورغممم همممذا يقممول العمممالم إننمما متعةمممبون !واكتر مممت بمماألمر الواقمممع، دانتهمماا
 لكن بعده لم يب  له معن . يونيو ) حزيران (   0قبل ةحيح 

 
مد ع لنا؟ ليس    معركف ولكن كلم   1055دبابف و  855. أين تحطمت .واقعيينلنكن   :برجنيف

، األممممم المتحمممدةقممموات وااةمممف بعمممد إامممراج ، يتهيمممأونكر مممت أن العمممرب  اسمممرائيل !الحمممدود
  !هذا هو السبب: نهم يقولون اآلنا  و 

 
الممم   يف والرجمممو سمممرائيلاح كلنممما نريمممد انسمممحاب القطعمممان ؛همممدافالف  ممم  األلممميس بيننممما اممم :كوسيجن

، نريممد النحممال: ثممم ننظممر بعممد ذلممع بممما يجممب كلينمما كملممه. إنكممم تقولممون، الموقممف السمماب 
همو  كمو موتقويمف جي ،همو نحمال نكيف؟ إننما نمرى أن انسمحاب القطعمالنا ولكن لم تقولوا 

. قولمموا لنمما ممما همم  تفاةمميل النحممال كممما .حممالهممو ن للمعركممف القادمممفواحسممتعداد  ،نحممال
  !تريدونه؟

 
 أحاول أن أكيد الكالم نفسه:  :بومدين

 أى برود  يها. ال  وح ت دى ، ح ت ثر كل  العالقات بينناهذه الحوادث يجب أ -1
بمبممدأ إنهمما   إذا قبلنمما، ال ممروط سممتكون قاسمميف بالنسممبف للممنظم التقدميممفأن المم  توةمملنا  -2

 . حالف الحرب
 لتقويممف الاممط؛ الجمهوريممف العربيممف المتحممدةلسمموريا و حممرورة مواةمملف الممدكم العسممكرى  -3

وذلمممع بمممأن ؛ كنمممف جمممداحمممروريف ومملألسمممابيع وال مممهور القادممممف. إن التقويمممف لمممد اك  ا
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الجمهوريمف . تقموم كمالفنيين.. المتطموكين أو غيمرهيجرى تدكيم الد ا  الجموى بواسمطف 
ولكمممن قمممد  -ولمممو بمقيممماس ةمممةير  -داامممل سمممينا ريف بأكممممال كسمممك  العربيمممف المتحمممدة
 تكون  يها  ائدة.

 
 الم كلف ةعبف.  :برجنيف
 
 إنها  حالف الحرب غامحف.  حولةياغف الم رو  المقدم   :كارف  
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