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للوضن   إننا متألمون أكثر منن العنر  ،الحالة صعبة وأننا نبحث عن حلول لها نعرف أن :كوسيجن

  !الحاضر
 
غنن ا يرورنننا  ،إننننا موننغولون بالاضننايا العربيننة أكثننر مننن أى وننل روننر  نن   نن   ال ننروف :برجنيف

 كيف  و موقفهم؟  ،رئيس ورراء إيران
 

 موقفهم جي  بصورة عامة.   :بوم ين
 

 ئم لو وكرتم ببرقيات ال ول الت  أي تكم.ق  يكون من المال  :كوسيجن
 

 أرسلنا برقيات ووصية لهم بالوكر.   :عارف
 
، واضح الموقف ال ى سمعنا  ال ي ل عل  وجو  ول ؛حالت  غير طيبة بع  ح يث أمس  :برجنيف

رأى النن  لكننن االسننتما   ،ة لمننا حصننلمننإننننا نعننرف أن وننعوبكم متأل !ولننم نسننم  أى حننل
والبنن  أن نكننون نحننن ، البنن  مننن مكا حننة االسننتعمار  هننو وبيننث ؛الوننعو   اننط لننيس كا يننا

 .لماابلته أيضا وبثاء
النضال قبل االستاالل ونل وبعن   ونل رونر. منن   ؛المهم أن نعرف ما  و األ م

ال ين  .نا نفكر لصالح العر لوك، وهر ونصف نتكلم ونتبا ل اآلراء م  قا ة  ول ص ياة
ولنننم يحصنننل علننن  األغلبينننة ، كنننانوا بجانننن  العنننر صنننوتوا لمونننرو  الننن ول غينننر المنحنننارة 

 الب  أن نغير الطريق ألن علينا مسئولية.  ،وليس معن    ا انتهاء النضال !لألسف
 ؛للاتننننال معكننننم لعنننن و، ونحننننن مسننننتع ون للنننن  ا  ووصننننياقطعنننننا عالقاتنننننا منننن  ا

 !التضحية م  النتائج مابولة ولكن ب ون نتائج
و نن ا ، يننة العامننة سننتنه  أعمالهننا بنن ون قننرارروميكننو اليننوم أن الجمعجبعننث إلينننا 

وال يوجنن  بلنن  عربنن  مسننتع  ، وستضننر .. ينن  ا حننرةاسننرائيل  نن ا أن   ومعننن ؛أسننوأ وننل
أنننتم  نن  الجرائننر بعينن ين عننن سنناحة  ..يننار يق بومنن ين !اوالموقننف سننيكون صننعب ،للنن  ا 
 !المعركة
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م باستوارات م  والل األيام األويرة نحن كنا ناو  ..تا ير الموقف من قبل الع و
ولكننن لألسننف لننم نصننل ، قننرار  نن  صننالح العننر النن  للوصننول ؛ الو ننو  العربيننة والصنن ياة

الصعوبة األساسية    اآلتية: امتنا  العنر  عنن قبنول أى ونكل منن أونكال  !نتيجةال  
وأمريكننا تمتننن  عننن الموا اننة علنن  أى موننرو  يننن  علنن  انسننحا  ، إنهنناء حالننة الحننر 
بأنهنا ال تابنل  لن .  :مصنر وسنوريا قالنت !إنهناء حالنة الحنر  نفن لنم يالاوات المعت ية منا 
ألن العنر  ؛ ولكن لم نتمكن من  لن ، وسعنا إليجا  صيغة مابولة   نحن عملنا كل ما 

وبن ون موا انة الن ول العربينة ال يمكنن الابنول بن ل   ،ير ضون إ وال تل  الفكرة    الانرار
أما ، سرائيلية  ورااال نطل  وروج الاطعا أوال..   الارار. إن الوروط المهمة    الارار 

 الباق   يكون مرتبطا به ونتيجة له. و  ا يعن : 
 . اسرائيلالجوا  عل  مطلبكم بانسحا  جيوش  -1
 .  ن اء لمجلس األمن لضمان االنسحا -2
ومننن ؛ البحننث  نن  مجلننس األمننن عننن حلننول لجمينن  الاضننايا األوننرى المتعلاننة بنن ل  -3

نهنناء ضننمنها حرينن نهنناء حالننة الحننر . ومعننن   لنن  أن حريننة المالحننة واه ة المالحننة واه
  .حالة الحر  ستكون بع  انسحا  الاوات اإلسرائيلية

 . ا    الوروط كلها مابولة برأين
 

ميكننو أن يكننون  نن ا رو جلننيس أنننتم تعتر ننون بننه بننل مجلننس األمننن ين ننر  يننه. ال يضننمن   :كوسيجن
 ؛من الممكن إوبار العواصم العربية عن     الماترحات نهإ :ولكنه ياول، المورو  مابوال

 البنن  مننن إعطنناء اإلروننا ات مننن العواصننم العربيننة. ، إ ا نحننن نرينن  أن ناننف موقفننا مرنننا
لننيس  نننا  ضننمان مابننول ولكننن  نن ا وننل  ؛روميكننو ببوبننار الاننا ة العننر  بنن ل جيرغنن  

 تو   مركر قوة. أساس . حت  إ ا لم يابل   ا المورو   بننا    مجلس األمن سن
وال أحننن  يعنننرف منننا ا تكنننون ، الموعننن  النتهننناء  ورة الجمعينننة العامنننة  نننو بعننن  بكنننر 

أمنوركم بينن كم ولننيس لن ينا حننق بالضنغط علننيكم. يمكننن  ،. أرجننوكم أن تفكنروا جينن االنتيجنة
الوقنت ضنيق  ..الموقنف ونالل  قنائق هنموسنوريا وتفهم ناصنرفون بالرئيس ياالتصال بالتل

ولكن بااء ،    صفو همثغرة نا ثنتيجة بأن أح ال  ا  معين. توصلنا والب  من وض  جو 
 . في الحال  ك ا ال ي

،  نننب ا أوننن  بنننه أوالاسنننرائيل  نانسنننحا  قطعنننا.. روميكنننو  نننوجالموقنننف  ننن  رأى 
ألن  ؛ن ريننةسننرائيل الواقنن  أنهننا بالنسننبة ال . يننرتبط بننه إنهنناء حالننة الحننر  وحريننة المالحننة

 ال ول األورى منت رة  تح الاناة.  ،أعالم موتلفةسفنها تمر من الاناة تحت 
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وعلمهننا  بننل مننرور سننفنها، حريننة المالحننة  ننال تعننن  تننأجير بننواوراسننرائيل عننن ما تطلنن    :بوم ين
إياننناف سنننفن  الجمهورينننة العربينننة المتحننن ةولنننيس منننن مصنننلحة  !ك ولنننة معتنننرف بهنننا قانوننننا

 .اسرائيلأورى غير سفن 
 

 !ستمر ولكن ليس تحت علمهااسرائيل ألن ؛ سمعة ي هر أن الاضية قضية :كوسيجن
  

 . اسرائيلمعنا  االعتراف باسرائيل مرور علم  :بوم ين
 

ألنننا  !كان األلمان يمرون  ن  ممراتننا المائينة ونحنن  ن  حنر  معهنم .    قضية ن رية. :كوسيجن
 .كنا نري  الحصول عل  أكثر ما يمكن من التجارة

 
ألن  نن ا  ؟!لرئيسنن ،  ننل يننرى السنني  كوسننيجن إنهنناء موننكلة  لسننطينالموننكل االنن  لنعننو   :بوم ين

  و جو ر الموضو . 
 

 لو قبلتم جمي  المسائل األورى لطرحت قضية  لسطين منفصلة.  .كال. :كوسيجن
إن النن ول يجنن  أن تعمننل : كيننف تحلننون قضننية  لسننطين؟ قننال ..سننألت جونسننون 

أمريكا وكن ا عل  حسابنا. أجبنتهم   الا اون عل  قبول ع   من الالجئين . نحن مو .كلها
نهنم : إقلنت لنه !ومال سنيبرياال  أن   ا نفس الول  يما لو أو نا منكم بعض األمريكان 

 و    الماترحات    و ا  للعر  وال أح  يابلها.  ،يري ون بال  م
ا بهنا الينوم واه ا بن أن، والب  أن تكون     الاضية )  لسطين (    جن ول األعمنال 
 . ه  منها غ ا ال ننت

 
 لموكلة. ال ى غموض من موقف االتحا  السو يت  من أنا ووصيا   :بوم ين
 

الجمهوريننة العربيننة تاويننة موقننف لكوننرط  اإلسننرائيلية أوال نالمهننم  ننو أن تنسننح  الاطعننا  :كوسيجن
 وسوريا.  المتح ة

 
 .. نا  حملة  عاية ،بااء الن م التا مية يتطل  الحصول عل  مكاس  :عارف
 
 



  سرى للغاية 

4 

 

 روميكو     يئة األمم المتح ة   : جرور برقية وصلت من   :كوسيجن
المواري  السناباة ر ضنت ألن العنر  ر ضنو ا. رونر صنيغة ما منة اآلن  ن  منن 

روميكننو مننن  سنناعة  اننط. ياننول: نتيجننة التصننالنا منن  الو ننو  األوننرى اتضننح أن موننرو  ج
اتضننح أن . ضنن  اسننرائيل أن بننالرغم مننن ، الاننرار إ ا وا ننق عليننه العننر   انن  يمكننن قبولننه

لن ل  ؛ صيغة البن  الثالث ال ى اقترحته  ول أمريكنا الالتينينة غينر مابنول لعن   منن الن ول
 !األحسن أن ال نطرح المورو 

ولكننن ، مننن المفينن  أن ناننول مننا يلنن :  نن  الاننرار يوجنن  بننن  عننن إنهنناء حالننة الحننر 
معننننا  أننننه ال يوجننن   ننن   لنننيس واضنننحا منننا  ننن  الوطنننوات التننن  تانننوم بهنننا الننن ول العربينننة.

لتفسنير ا حسن  منا توناء.  و ن ا يعطن  للن ول العربينة مجناال ؛المورو  أى وطوات معينة
أى  ؛وأوبرت أمريكنا نها مستع ة أن توطو     الوطوةإ :قالت الجمهورية العربية المتح ة

 ناينت ننر اسننرائيل أن يجننرى  لنن  بواسننطة محكمننة العنن ل ال وليننة. مننن المنت ننر أن أمريكننا و 
 بالعر   اط.  ةوالموا اة عل   ل  متعلا، الوطوات التالية من العر 

وبع  اتوا  الانرار قن  يكنون ، و    وطوة مهمة ..االنسحا اسرائيل المطلو  من 
وطنننوة منننن العنننر  بحرينننة المالحنننة  ننن  العابنننة  ؛وطنننوة منننن كنننل طنننرف ؛ ننننا  وطنننوتين

 . انسحا  قواتهااسرائيل والسويس، من طرف 
. إن قنن  ال تكننون لننه أ ميننة بنن ون أى صننيغة ،إنهنناء حالننة الحننر   يمننا يونن  بننن 

كالتفنننناوض أو الصننننلح أو االعتننننراف ؛  ةالاضننننايا الحنننناالصننننيغة المطروحننننة تتننننر  جانبننننا 
ك ولة.     غير وار ة ، كلها تكون نتيجة للنضال ال ى قامت به الن ول العربينة اسرائيل ب

حننننل النننن  صننننول و تحنننناوالن الاسننننرائيل و والنننن ول االوننننتراكية والصنننن ياة. الواقنننن  أن أمريكننننا 
 هم    موقف  ..المنحارةلتأيي  االقتراحات السو يتية وغير  ون را، للاضايا الت  طرحنا ا

 . أقل تصلبا
 فن   ن   الحالنة تطنرح الاضنية بننالطرق ، إ ا لنم تابنل ال ولنة العربينة الانرار األويننر

رمنيننة. إ ا اتونن  العننر   نن ا للمحتننل بنن ون حنن و   ويكننون الوجننو  العربنن  تابعننا، العسننكرية
لنننه اسنننرائيل مننن  اسنننتغالل ، حنننتالل اإلسنننرائيل  مننن ة غينننر محننن و ة معننننا  باننناء اال؛ الانننرار

  !ويول  قضايا وطيرة ،اقتصا يا
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الجمهورينننة بضننربة ج يننن ة ضننن  اسنننرائيل لنننو قامنننت  ..أرينن  أن أطنننرح سنننهاال طرحتنننه سنناباا :رجنيفب
و  نننا  ، سننتكون مونناكل ج ينن ة !تكنننون النتيجننة؟ مننا ا، وسننوريا والعننراق العربيننة المتحنن ة
. ثم تطرح الاضية    مجلس األمنن بن ون أى اقتنراح منن الجمعينة العامنة، الن م التا مية

؛ ال أحننن  يابنننل  ننن ا  نننل يمكنننن أن نتصنننور  ننن   الصنننورة؟  ننن  المعسنننكر االونننتراك  منننثال
  !اف أح  نتائجهومعنا  استعمال األسلحة ال رية الت  ال يعر  ،معنا  الحر  ض  الغر و 

 
 لنن  ألنهننا تهنن   الوجننو  ؛ غير نناالحننر  الكبننرى تانن  لاضننايا أكبننر مننن حريننة المالحننة أو  :بوم ين

  ى أوكال الن م أو أنوا  الحكم. وتتح ،البورى
 
ال تريننن  أن اسنننرائيل و ، أننننتم ال تريننن ون حتننن  االعتنننراف علننن  النننورق ببنهننناء حالنننة الحنننر   :برجنيف

والعن و يبحنث ، . نحنن نبحنث عنن حنل.كحرينة المالحنة وغير ناثم تب أ الموناكل  ،تنسح 
ولكن تبان   ،ق  نابل ورقة مكتو  عليها إنهاء حالة الحر  ،    رو نا الحالية .عن حل

منا ا يفكنر العن و؟ يانول إن العنر  ال يابلنون . ويبا  الكفاح مسنتمرا، الن م التا مية قائمة
 وقف حالة الحر . 

 
 بلوماسية  يج  أن نج  الحل.        الحالة ربما وجهة ن ر الر ينق ما منا    موكلة  :بوم ين

وسنننيحاول أن  ،ألن عنننن   حسنننابات ولكنننن لنننم نعتبنننر الموقنننف محلنننوال، برجنينننف صنننحيحة
 ،حريننة المالحننة ..وسننيكون نتيجننة  لنن  ،روننر إلنهنناء حالننة الحننر  عمليننا يعطنن  مفهومننا

 الضمانات ال ولية. المفاوضات المباورة، االعتراف بالوجو  اإلسرائيل ، 
 

     ب اية المعركة  اط وليست نهايتها.  ؛لم ير  أى ول من   ا :كوسيجن
 

وأننننتم ، والننن ول االونننتراكية لنننن توقنننف مسننناع اتها لكنننم، ومنننن جانبننننا سنسننناع كم عسنننكريا  :برجنيف
وواصنننة بعننن  ، عسنننكريون وتفهمنننون أن ونننالل ينننومين ال يمكنننن إقامنننة وبنننناء قنننوة عسنننكرية

قن منا  ن   ،والبلغار يرسلون األسلحة لكنم يكيينوصلتنا برقية أمس أن الج !ال رس األوير
ولننم ، مليننون  والر 252بايمننة  الجمهوريننة العربيننة المتحنن ةالنن   نن   الفتننرة األويننرة أسننلحة 

رة الوبنراء. لنيس ينلكنم منن و وبينر 2222نحن مسنتع ون إلرسنال  ،نا م أى وروط معها
والونننل األساسننن   نننو االعتمنننا  علننن  ،  ة طويلنننةمنننن صنننالحنا أن نننن يم  ننن   التجربنننة لمننن

 م ارسكم وت ريبكم.
 ا  أكملنا ناصكم من الطائرات واألسلحة. ل  
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 جمني 7منهنا ؛ طنائرة 12 الجمهورينة العربينة المتحن ة ن   ن ا الينوم  ان ت  ، 6/7من  ينوم  :وكوتريج

طنائرات  4 .منها أساطتها الم  عينة 2 ؛طائرات إسرائيلية 4وأساطت  ،17 جمي 5و  21
و م كانوا قريبين منن ، قفر منها الطيارين بسب  قلة الوقو  الجمهورية العربية المتح ةمن 

 !و  ا ي ل عل  قلة الوبرة ..انفجرت بسب  االصط ام باألرض 2و، المطار
  

 و نننا  أننناس !ن  نن   كارثننة تاريويننة لننم يعر هننا العننر   نن  تنناريوهمإ :قلننت لعبنن  الناصننر  :بوم ين 
ربمنا  !واقترحنت أن يونناوا  ن  السناحات العمومينة، ويجن  أن يعناقبوا أون  العانا سببو ا  

  !نتا  بعض األوياء بو ةأولكن     نفس الوقت  ،يعتبر البعض أن   ا موقف متطرف
 

 ما    ق رتكم العسكرية؟  :كوسيجن
 

توجن   إ  ال؛  رةإنهنا غينر قنا .عن ق رة من  عيتكم  ن  الجرائنر. قبل بضعة أيام قرأت تاريرا :برجنيف
وال توجن  تمنارين  ن  ، جارةمن الجنو  والضباط    اإل ٪ 72 ،منا ج وال تمارين للت ري 

 التنسيق والتعاون بين ال بابات والمواة. 
 

 ن  أول ينوم منن المعركنة بن أ المصننريون  ،منن أسننلحتهم ٪ 22 ان  المصنريون  ن  سنيناء  :وكوتريج 
منطانة الانناة الن  رجعوا  يوما 25 – 22ووالل  !ينسحبون وتركوا جمي  األسلحة وراء م

واه ا ، الانا رة مفتنوحالن  الطرينق  !وال يوج  ونط   ناع   ن  سنيناء أو قنناة السنويس، مويا
بسنب  ؛ اعلن  الانناة ولنم تعبر ناسنرائيل وقفت  !عبر اإلسرائيليون الاناة  ال مااومة أمامهم

الجنننيش  تالاتنننال تفتننن ءين منننن بننن تننن ول االتحنننا  السنننو يت  والننن ول االونننتراكية. وبعننن  ينننوم
 ألنلنننيس اسنننرائيل ووقفنننت  !كيلنننو متنننرا 42 – 32أمنننا السنننوريون  اننن  انسنننحبوا  ،األر نننن 

  ! م بل الضغط العالم و السوريون أوقف
؟ تعنن ا  الجمهوريننة العربيننة المتحنن ةوواصننة  نن  ، مننا  نن  حالننة الجيننوش العربيننة

، من    1222وأكثر من ، ةطائر  322و،  بابة  022و، ألف جن ى 222ال  الجيش حو 
إن  !ال يعر نون اسنتعمالها جين ا أنناسولكنن كلهنا موجنو ة  ن  أين ى ، وغير ا من األسنلحة

وأكبر ع   من الضباط والجنو  الم ربين  م إما أسرى  ،من الجيش  م مستج ون ٪ 62
 رقتننان  ؛ ننرق 4حننول الاننا رة باننوة    اعيننا اآلن وطننا بنننونأو تركننوا الو مننة. المصننريون ي

   !وب ون سالح اآلن، نها حول الاا رة م
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 ننالنا   نن  الطيننارين  ننو ، ال توجنن  وحنن ات جويننة بمعننن  الكلمننة ،الاننوة الجويننة
  !بالنسبة للطيارات الموجو ة ٪35ال  حو 

ات، ال توجننن  وحننن ات السنننلك  غينننر  ننن  أطانننم الننن باب ٪32ال   ننننا  ناننن  حنننو 
 . ٪72ال  موجو  الضباط بصورة عامة حو  ،32٪

حالنة الجنيش بصنورة  !بالنجناحألنهنم غينر منهمنين ؛ عنوينة غينر مرتفعنةالروح الم
، ولكننن لننيس ضنن   جننوم كبيننر، أنننه قننا ر علنن  النن  ا  ضنن  الاننوات الصننغيرة  اننط ..عامننة

 انط غينر جنا رة  نالجيش المصنرى لنيس  ا  إ  !ال  ا  الجوى غير كنا   عنن المن ن الكبينرة
  !غير جا ر لل  ا  أيضا هولكن ،للهجوم

ولكنننن الجنننيش ال ، إ ا أرا  المصنننريون الهجنننوم  البننن  أن يجنننرى  لننن  عبنننر الانننناة
ميل  222 عليه أن ياط  مسا ة  ..يمل  وسائل العبور، واه ا  رضنا أنه تمكن من العبور

وكنان  نننا   !اسننرائيلحتن  يصننل حن و  ؛  ن  الصننحراء تحنت ضننر  الطنائراتكنم  321]
تحنننت اسنننرائيل رية. كاننننت جميننن  طنننائرات إ منننال   يننن  منننن قبنننل الاينننا ة العسنننكرية المصننن

ولم نج  عليهنا ؛ وق  وصلت صورة للمطارات اإلسرائيلية ج ي ة ،األرض أو الستر ال ُترى
  !بل كلها طائرات نال، وال طائرة حربية

    !ال  اسرائيللو أرا  المصريون الهجوم  كان يج  أن يكونوا أقر  ما يكون 
ننننا ناننوم بعمليننة إعننا ة ، نننه ال يوجنن  عننن نا جننيشإ: قننال عبنن  الناصننريوليننو أوائننل وننهر  واه

حتن  يمكنن ؛ سننتين علن  األقنل من  عمنل مسنتمرالن  .    تا يرنا أنهم يحتاجون هتن يم
 . ةم  استع ا  لالستوها  والتضحي، أن ياوموا بهجوم

ألننف قطعننة سننالح  12ولكنننهم ،  اننط  قتننيال 22 نن  سننوريا مننثال كننان الضننحايا 
ولكنننن لنننيس أى عملينننة ، ون قنننا رون اآلن علننن  عملينننة   نننا   انننطموتلفنننة ولفهنننم. السنننوري

وكننن ل  نحنننو ، بهجنننوم اآلن  بنهنننا تتاننن م بسنننهولة نحنننو  مونننقاسنننرائيل  نننب ا قامنننت   جنننوم؛
ومنا ؛ منن الناحينة العسنكريةاسنرائيل وبصراحة  بن ميران الاوى مفاو  بينكم وبين  !الاا رة

 يل  بعض األرقام لل اللة: 
ال  حنو اسنرائيل و  ،ألف جنن ى 352ال  حو  العربية المتح ة الجمهوريةقوة سوريا و 

 ألف .  322
  اسنرائيل حنوال و ن   ،لنواء   34حنوال   الجمهورينة العربينة المتحن ةسوريا و    

 .لواء 31
و ن  اسنرائيل حنوال  ،  بابة 1452حوال   الجمهورية العربية المتح ةسوريا و    

 .سليمة من الغر  اوترتها بابة  322من بينها  ، بابة 1252
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 .م    2722ال  حو اسرائيل ل ى و ، م    2222ال   ى العر  حو ل
 322ول ى اسنرائيل حنوال   ،طائرة 342وسوريا  الجمهورية العربية المتح ة  ىل

 .طائرة
 لننن  بمنننرور الننن  يمكنننن الوصنننول  ! نننال يوجننن  تفنننوق للعنننر  يسنننمح بنننالهجوم ا  اه و 
 الوقت. 

  البننننا ق صننننو ننن  ت، ألغنننراض الحنننر    ننناسنننرائيل منننن الصنننناعة  ننن   ٪ 25
و ننن   ،لننن يها مصنننان  حربينننة قبنننل العننن وان الجمهورينننة العربينننة المتحننن ةوالننن وائر وغير نننا. 

   بعض األسلحة اآلن.تصن
 
 بنننا  ن  ، الاتنال كيفينة قنا رة علن الن  ويل الكمينة حإ ا قلنا بع    ا أن الب  من الوقت لت  :برجنيف

. إ ا قبلنتهم  ستونكروننا .سنكرى واالقتصنا ى والسياسن ضمن االنتصار العن    الحالة س
  !ما يوما

المهم أن يعرف الونع  طريانه ويسنير  ن  طرينق  ؛مجر ا لنناقش الموضو  نااوا
مننننا ا يهننننم لننننو مننننر  العلننننم  ؛ولكننننن المنطننننق ضننننرورى أيضننننا، التانننن م. الوننننرقيون متحمسننننون

  !؟الوكليات ة ما قيم، ر إننا إ ا قمنا بعمل ضوم كأسوان أو غي ؟اإلسرائيل  أو لم يمر
 

  !لو نحصل عل  جرارات تكون أ ي  من ال بابات        الحالة إ ا    :بوم ين
 

لا  تا مت  ولكن بالتفكير المنطا  الواقع . ،نعم ستحصلون عل  جرارات وعل  كل ول  :برجنيف
هنننا ألن الثنننورة أعطنننت ل؛ مهمنننةونفننن ت  يهنننا إصنننالحات اجتماعينننة ، النننبال  العربينننة كثينننرا

ما ا  !إن   ا جريمة بحق الثورة ؟كل  ل   ل يمكن أن يتر  من الحسا  ،الفرصة ل ل 
ولكنن قبلنه يكنون انسنحا   ،يهم        ال روف لو ص ر الارار و يه إنهاء حالة الحر 

  ؟اإلسرائيلية نالاطعا
 ،أنننتم تنتانن ون األمريكننان ونحننن كنن ل  ؛أمننس قالننه بومنن ين ج ينن ا سننمعت كالمننا 

ال اسننننرائيل  ؛ نننن ا وننننل ج ينننن  لنننننا، ولكننننن سنننننتكلم منننن  أمريكننننااسننننرائيل نننننتكلم منننن  ال: قلننننتم
  ! كم ولكن أمريكا تتمكن من  ل بتستع

 
 . ق  يكون كالم  غامضا  :بوم ين
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  !   المترجم  و المسئول :كوسيجن
 

م اآلن و ن، بي  أمريكا إ  أنها رلة؛ نفسهااسرائيل أن الموكلة    ليست  ،ما أري  إيضاحه  :بوم ين
قبنننول الونننروط التننن  تريننن  ا الننن  ينننه ى  ونعتاننن  أن إنهننناء حالنننة الحنننر ،  ننن  مركنننر الانننوة

 . اسرائيل
 
 ما    الوروط؟   :برجنيف  

 
نهننناء لاضنننية ، اسنننرائيلإننننه اعتنننراف ب ؛الاضنننية المهمنننة  ننن   ننن  تفسنننير ا لهننن   الجملنننة :عنننارف واه

. ال أعتانن  بوجننو  .ورغننم كننل  نن ا  ننبن االنسننحا  غيننر مضننمون، وحننق المننرور ، لسننطين
  ! ولة عربية تابل به ا

 
يبن أ الناناش  ن  مجلنس األمنن وأننتم ، ورط أول ..اسرائيلانسحا  .. نحن نفسر  كما يل  :برجنيف

حنننق اسنننرائيل وتفننتح الانننناة. تطلنن  اسنننرائيل ثننم تنسنننح   ،وأوينننرا يابننل االقتنننراح تتعننو ون،
. ال توا اننوا علنن  اسننرائيلنحننن نهينن كم  نن  جننوار مننرور جمينن  السننفن عنن ا سننفن  ،المننرور

واه ا أصننننرت  المسننننئولية عليهننننا. ال تعننننن  إنهنننناء حالننننة الحننننر  االعتننننراف ، مننننرور سننننفنها
معننا   انط أنكنم ال تعتن ون علن   ؛    الصيغة ال تفرض أى إجراء مح   مننكم ؛اسرائيلب

. منننن الناحينننة اسنننرائيلأقويننناء مرقنننوا  ننن   الورقنننة وتاننن موا نحنننو  ن. عنننن ما تصنننبحو اسنننرائيل
 وك ل  كثير من  ول العالم. ، ألن الحق معكم والع الة؛ سياسية أنتم أقوياءال

 
نحننن نعننرف أن أمريكننا ال تسننمح  !غيننر مابولننةاسننرائيل االعتننراف بالنن  كننل سياسننة تننه ى   :بوم ين

ولكننننا ال نننتمكن مننن الحصننول ، . إننننا مهرومننون وأراضننينا محتلننةاسننرائيلبننالهجوم علنن  
ال نعترف بحصول تب الت بالاوة. وارطة العالم تتب ل منن  !لاسرائيقرار ي ين عل  حت  

الننن    ل   بنهننناء حالنننة الحنننر  ينننه ى حتمننناولننن؛ وقنننت آلونننر وواصنننة  ننن  الونننرق األوسنننط
 بالنسبة لحكومة الاا رة واآلورين.  و    صعبة ج ا ..االعتراف بالوجو  اإلسرائيل 

 
وسنوف ال يكتنن   ،تنسنح  أوالاسنرائيل     ،اسنرائيل  كمنا ترين ون أننتم ال كمنا ترين  و  سنر   :برجنيف 

 أى ول مما تاول    الارار.
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  ل  و إجراء  بلوماس   اط        المرحلة؟  :بوم ين
 

  !عملوا ما تواهونإوعن ما تكونوا أقوياء  .نعم. :برجنيف 
 

 ثم  سرو ا كما تواهون.، حالة الحر  وحرية المالحة أوال إنهاء :كوسيجن
  

 وباإلمكان مناقوة أى طل  بع  االنسحا . ،   ا ألجل التهيه  اطيعن  أن  :عارف
 

يعطنن   النن ى؛ قبننول اقتننراح الجمعيننة العامننة تمر بو ابسننت كننان مننن المرغننو  أوال نن  مننه  :برجنيف
ن أول مننا يجنن  عملننه  ننو تاويننة الانن رة إ :الحننق لمجلننس األمننن للتنفينن  والمراقبننة. كلنننا قلنننا

، لننم م النن ى حصنل  نن  بو ابسننت كنان سننرياقتصننا ية. الكنالثنم الانن رة اال، ال  اعينة العربيننة
ولكننن الجمينن  اتفاننوا علنن  وضنن  صننيغة ، ك ولننةاسننرائيل يطننرح أى سننهال عننن االعتننراف ب

الر ننناق الننن ين  راءلكسننن  الوقنننت وتهيئنننتكم للمعركنننة المابلنننة.  ننن   أ؛ إلنهننناء حالنننة الحنننر 
ل اآلراء من   ابنونت ،يوينور كل يوم تصلنا برقية من ورينر وارجيتننا  ن  ن ،اجتمعوا مرتين

     النتيجة. ال  ال ول االوتراكية وتوصلنا 
 

الئحنة  الب  منن التصنويت علن  الالئحنة أى.. يمكن اآلن تلوي  الموضو     رأيكم ا  إ  :بوم ين
أى علن  الجمعينة العامنة أن تونرج باننرار. ؛ اسنواءا كنان  يهنا إنهناء حالنة الحنر  أو غير ن

ة يألسنننبا   بلوماسننن !ويتاننن م العننن و عونننر وطنننوات، نتاننن م وطنننوة إ ا حسنننبنا حسنننابنا  بنننننا
لسننت متفنق  نن  أن الاننرار  ننو مجننر  ورقننة بسننيطة.  ،ولكسن  الوقننت يجنن  أن نوننرج بوننل
قضننية  لسنننطين كلهننا لحلهنننا الننن   البنن  أن نن ننر ، إ ا كننان الموننكل مطنننروح بهنن ا الونننكل

.  نن ا .جننرء مننن كننلويصننبح االنسننحا  بعنن   موننكلة ، كلننه سننلموضننمان ال ،بصننورة نهائيننة
 ل الموا اة عل  الالئحة  و حل  بلوماس  مهقت  اط؟ أم  نو ب اينة  ا. و تحليل إووانن

 لحلول أورى للموكلة؟ 
 

  و ب اية للنضال من ج ي .  :كوسيجن
 
 
 



  سرى للغاية 

11 

 

تتغينر  ولكنن  ننا  أ ن اف رنينة وأونرى بعين ة. أونكال النضنال،    الحاياة الاضنية كبينرة :برجنيف
و ن  المحا  نة علن  النن م ؛ أن الاضنايا الرئيسنية  ن  اآلنينةتا  حاليا ونع، لل روف و اا

، وانسننحا  الاننوات اإلسننرائيلية، كيننف يمكننن تحاياهننا؟ يكننون ببنهنناء حالننة الحننر  .التا مينة
  !عليهم وتكونوا بع  ا وطرا حايايا ..وكس  الوقت وتاوية   اعكم

 
منا  ن  ونروط االنسنحا  التن  تابنل  ،انطالمونكل منن الوجهنة ال بلوماسنية  ال  ال نن ر  :بوم ين

    رأيكم؟ اسرائيل بها 
 

 عملينننا ..نال أحننن  منننن األطنننراف يكسننن  منننن العننن وا ؛علننن  أسننناس ميثننناق األمنننم المتحننن ة :برجنيف
وللحصننول ؛  نن  التسننليح وكنن ل  العننر . أنننتم كثننر  وعامننل الاننوة بينن كماسننرائيل ستسننتمر 

المهنم اآلن للحصنول  .للعبنة ال بلوماسنية.  ن   مينرات ا.عل   ل  الب  من الصبر والعمل
 عل  النتائج  و: 

 .إنهاء حالة الحر  -1 
 .سرائيلاانسحا   -2 
 .حرية المالحة -3 

ولكننن لمجلننس ،  نن  احننتالل بعننض األراضنن اسننرائيل . ترغنن  .وال أكثننر مننن  لنن  
عنننن العنننالم  ، ولنننيس منننن صنننالح أمريكنننا أيضنننا أن تناطننن  تمامننناالوسنننائل إلياا هنننا األمنننن

  !عرب ال
اسننرائيل إ ا لننم يتونن  قننرار، واه ا  جمننت  ؛إننننا صننرحاء معكننم للغايننة ..يهننا الر نناقأ 

. إنننننا نعتاننن  أن صنننل ننن ا يمكنننن أن يح !،  منننا تكنننون النتيجنننة؟بعننن  أسنننبوعين علننن  الانننا رة
 ؛وسننوريا والعننراق بكننل باننوة الجمهوريننة العربيننة المتحنن ةالموننابرات اإلسننرائيلية توننتغل  نن  

 لننو اتونن نا  نن   المواقننف ، إننننا نعتانن  أن كننل  لنن   ننو  نن  صننالحكم أنننتمة. يننالموننابرات قو 
ال  وكلها توصلت  ..ولكننا استورنا سب   ول اوتراكية، إننا عل  وطأ يمكنلوح نا لالنا 
 نا   ا الرأى مرة أورى. ه أك  أص قا ،نفس النتيجة
ولكننننننا ال يمكننننن حننننل المونننناكل ، نكننننم أكثننننر حساسننننية  نننن  بعننننض الاضنننناياأنعلننننم 

 –إننننا نملنن  كننل وننل : وياننول، بننالعواطف  اننط. كننان الموننير عننامر يطلنن  األسننلحة  اننط
ولكنن ي هننر أن  ن   كانننت ، ولنم نكنن نتنن ول أكثنر مننن  لن  -المن ارس والكنوا ر وغير ننا 

 !مال     األسلحة والت ري  عليهاألننا لم نتأك  من كيفية استع؛ غلطتنا
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واه ا كننان رأينننا ، نتيجننة منطايننة معاولننةالنن  لانن  تبا لنننا اآلراء  ننب ا أر نننا الوصننول  
لعامنل الوقنت.  ن   با نرجنو أن تحسنبوا حسنا، ورأى ال ول االوتراكية لها قيمة عن  العنر 

والميننننرات التنننن  يمكننننن أن نحصننننل عليهننننا ، تنهنننن  الجمعيننننة العامننننة أعمالهننننا  22/7يننننوم 
والبننن  منننن ، لكنننم مرحلنننة ثانينننة  يهنننا مناقونننات كثينننرة وتاوينننةالننن  وبع ئننن  سنننننتال ، سننننفا  ا
 ..واه ا رأيتم أن   ا مستحيال ،نتيجةال  الوصول 

 
 إن أمريكننا ضن   نن ا الموننرو ، :روميكننوجيانول  ؟مننا ا سننعمل بعنن   لنن :  يجن  أن تاولننوا :كوسيجن

ولكننن  نننا  احتمننال رغننم  لنن  بنجاحننه. سنننعط  لكننم نسننوة مترجمننة بالعربيننة مننن مسننو ة 
لننيس  ننو تنننارل بننل انتصننار  بلوماسنن  وللعمننل و ، ونرينن  أن نحصننل الجننوا  اليننوم، الاننرار

  سروا لوعوبكم  ل .  ..الموتر 
 

ولكننن للحنن و  ، ا. الوننعو  تننهمن بحكوماتهننا وتننهمن بتصننريحات مسننئوليه.لنن ى مالح ننة :برجنيف
ل ل  من المهم قينام  عاينة حكومينة  ن  الصنحف وغير نا. إنننا نن نر  ؛الت  ال وطر  يها
اسنمحوا  ؛م  سياسة حكومتنا. لن يكم تجنربتكم ولننا نحنن إنها تتماو  ؛لل عاية بوكل رور

 سنة من العمل السياس  م  أقوى ال ول    العالم. 52لنا ببب اء نتائج وبرتنا والل 
لنيس منن اسنرائيل لنكن صريحين معكم، نرى من واجبنا األساس  أن نوبنركم أن 

اجتماعاتننننا ونننالل  وحينئننن  تكنننون مسنننئوليتنا مر وجنننة. كاننننت؛ المسنننتبع  أن تضنننربكم قريبنننا
إن المكت  السياس  كله ي رس     الاضية حت   ؛الوهر والنصف األويرة كلها لاضيتكم

وأن ، ولكننن مننن واجبنننا بيننان الحاننائق، ون. البنناق  متننرو  لكننمئننوال ننن عكم توط لال نوطنن
ألجننننل أن تحننننتف  األن مننننة ؛ نعننننرر صنننن اقتنا ونانننن م المسنننناع ات العسننننكرية واالقتصننننا ية

 ائها. التا مية ببا
 

وحننول قضننية إنهنناء حالننة ، أتينننا إلطالعكننم بكننل موضننوعية علنن  وجهننة ن رنننا و رو نننا  :بوم ين
، نننن  أعبننر عننن رأى جماعتنننا النن ين اجتمعننوا  نن  الاننا رةإقلننت  نن  كالمنن  أمننس  ،الحننر 

 أقول  ل  لسببين:  .ن   ا الارار ص ر قبل ص ور بيان بو ابستإوقلت ك ل  
    المرحلة الحالية. سرائيل ال      ا البيان تح ي  -1 
 ننننا ال بصنننفت  الننن  ألننننن  جئنننت ؛  ننننا   انننرة لفتنننت الن نننر وتحاونننيت الكنننالم عنهنننا -2

وكننننت ال أريننن  التعايننن  علننن  الفانننرة ، منننن اجتمنننا بنننل مو ننن ا ، عنننن الجرائنننر مسنننئوال
التنن   نن  بمثابننة الحكننم علنن  سياسننة الجرائننر مننن قبننل أصنن قائنا  ؛المتعلاننة بننالجرائر
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وأتمنننن  أن تنننأت   نننروف ،  نننو غينننر صنننحيح طن  ننن ا الونننإ :وقننن  قينننل، ييناالونننتراك
 لنستطي  أن نتكلم عن سياسة الجرائر. 

 
 بحثنا معكم أن الحل العسكرى غير واقع  اآلن.  :برجنيف 

 
، الصن اقة نننا سننعمل ونحنا   علن   ن  أب ،نستطي  أن نهك  لكم مرة أورى باسم اإلووان  :بوم ين

والواجن  ياضن  أن نأون   لن  بعنين ، ت تمر ب روف  قياة وعصيبةوال نوف  أن العالقا
  .  ا أوال ..االعتبار

الانا رة الن  وعنن ما نعنو  ، أر نا أن نورح وجهنة ن نر إووانننا  ن  الانا رة.. وثانيا
  .نري  أن نعط  صورة واضحة للموقف  نا

عية والوطنوط وتاوية الا رة ال  ا ، هو االستمرار    الت ري  العسكرى ..أما ثالثا
وسنننوريا. طلننن  عبننن  الناصنننر ببلحننناح ت عيمنننه  الجمهورينننة العربينننة المتحننن ةال  اعينننة  ننن  
وواصنة الن عم  ،و و يهك   ل  منرة أونرى ورن  حول   ا،ا جوتكلم م  ب، بوسائل ال  ا 

 . وحس  ما ترونه صالحا وممكنا، الجوى بأى صورة من الصور
 

 موقفكم؟   ما  و، عل  االعتراف بها وبحرية المرورائيل اسر وأصرت ، لو قبلنا باالقتراح   :عارف
 

 ما  و موقفكم أنتم؟   :رجنيفب 
 

 !نر ض  :عارف
 
  نحن معكم، واالقتراح توصية  اط.  :برجنيف

الجمهورية  نا  وبراء    ال  ا  الجوى     ..ما يتعلق بالمساع ات العسكرية ي
 م وسنتو  الارار عل  ضوء  ل . هرأيبروا ويوبع  عو تهم سي،  العربية المتح ة

 
 ورأى الوبراء  يه؟ ، وكو عن الجيش العراق تريجأو  أن أعرف رأى الماروال   :عارف
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ضنننابط  422 الجمهورينننة العربينننة المتحننن ةوكنننان  ننن  ، غلطتننننا أنننننا كننننا متحف نننين قلنننيال  :برجنيف
ة وحساسننية البلنن  حتنن  ال يمسننوا كرامنن؛ وأوصننينا م أن ال يتنن ولوا ،ومعلننم سننو يت  كوبيننر

، لمونننا  ة سنننيناء عننن وان قننن م ضنننباطنا طلبنننااآلونننر، ولنننم يننن عهم أحننن  لبينننان رأيهنننم. قبنننل ال
  !ولكن لم يسمح لهم ب ل ، ويطلعوا عل  كيفية توري  الجيش  نا 

 
لتكننوين  ال يوجنن   نن  العننراق وبنراء عسننكريين سننو ييت ..جوابنا علنن  سننهال الننرئيس عنارف :وكوتريج 

والتنسنيق  إ ا طلبنتم  لن   ممكنن  راسنة الحالنة العسنكرية ،العراقن  رأى واضح عن الجنيش
 العسكرى وغير  ل . 

 
الننرأى  لن ل  نحننن يهمننا؛ مننور تتطلن  رجننوعكم للانا رة أيضنناو ن   األ،  ن   المسنائل تهمنننا :برجنيف

 نل  ن    ،نكم جئتم إلوبارنا عما حصل    الانا رة  ن  اجتمناعكم األوينرإ :األوير. قلتم
نهائية أم ستأو ون بعنين االعتبنار منا تن اكرنا بونأنه؟ إ ا جئنتم إلوبارننا بانراراتكم الارارات 

  يهمنا أن نعرف  ل .  !وال قيمة لمالح ات المعسكر االوتراك ، للمعلومات  اط
 

  .المهم  و تفسير إنهاء حالة الحر  :عارف
 

 من المهم إرسال جوا  للجمعية العامة.  :كوسيجن
 
 . ستتناولون الغ اء معنا وبع  ا ن    للمطار. .بع  ساعات والوقت ضيق ستسا رون  :برجنيف
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