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 محضر مباحثات الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس اليوغوسالفى تيتو
 1691أغسطس  12 فىقصر القبة، القاهرة 

 الجلسة الثانية
 

 الحاضرون
  من الجانب المصرى:

الرئيس جمال عبد الناصر، زكريا محى الدين.. نائب 
الرئيس، أنور السادات.. رئيس مجلس األمة، حسين 

على صبرى.. نائب الرئيس،  الشافعى.. نائب الرئيس،
صدقى سليمان.. نائب الرئيس، محمود فوزى.. مساعد 
الرئيس للشئون الخارجية، محمود رياض.. وزير 
الخارجية، حمدى أبو زيد.. سفير مصر فى 

 يوغوسالفيا.

  من الجانب اليوغوسالفى:
الرئيس جوزيف  بفروز تيتفو، ادوارد كفاردل.. نائفب رئفيس 
الجمهوريفففففففة، فالديميفففففففر بوبفففففففوفيت .. عضفففففففو المجلفففففففس 
االتحفففففادى، كيفففففرو جنيجفففففورو .. نائفففففب رئفففففيس الفففففوزرا  
للشئون االقتصادية، سانكوفيت .. سفير يوغوسفالفيا ففى 

 القاهرة.

 المحتويات
 الصفحة الموضوع 
اط التى وردت فى رسالة جونسون، مقارنتها هد  أمريكا من النقعبد الناصر..  -1

الروسى الذى ال تقبله الدول العربية، ضع   –باتفاقية الهدنة، المشروع األمريكى 
 ى األمم المتحدة ولكن يجب التحركموق  دول عدم االنحياز ف
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 4 مقترحات تيتو -2
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 تيتو:  سأذكر اآلن المواضيع الرئيسية التى وردت فى خطاب جونسون:

 أن الدولة تعطى كل الحقوق للزنوج. -  يوليو   :  82رسالة  -
 .دطويل األم، الحل يجب أن يكون واقعى -أغسطس :    9رسالة  -

 الواليات المتحدة تطالب بحل سلمى. -                         
 حق اسرائيل للبقاء، وأن يعترف العرب بذلك. -                         

، هووووى قبووووول اقتوووورا  أمريكووووا الجمهوريووووة العربيووووة المتحوووودةالخطوووووة األولووووى موووون        
 الذى يعتبر أساس لحل عادل.. وروسيا

 دراسة بناءة للمهاجرين. -
 انسحاب القوات االسرائيلية. -
 تمثيوول سياسووى مووع اسوورائيل، والولكوون ال يعنووى ، اسووتخدام مموور تيووران وقنوواة السووويس -

 اعتراف بها.
 انسحاب القوات.و القدس و  ، لبحث موضوع المهاجرينتعيين وسيط لألمم المتحدة -
 مجلس األمن يضمن تنفيذ هذه االتفاقية، ومنع أى عدوان فى المنطقة. -
 تحديد التسليح فى المنطقة. -
 ل دول المنطقة.حدود، وتقدم مساعدات اقتصادية لكالبعد ذلك تضمن أمريكا  -

االبتعوواد عوون النقوواط الووواردة فووى هووذه  نموون جووو الرسووالة يتضووح أنهووم اليريوودو      
 األمريكى المشترك. –عن االقترا  الروسى  اكثر تمسكأالرسالة، وأنهم 

 
وهوى كلهوا مطالوب وحقووق اسورائيل فقوط  ؛ناصر: الرسالة بها مطالب أكثر مما ترغوب اسورائيلعبد ال

 !والشئ للعرب
الجمهوريوووووة العربيوووووة هنووووواك اتفاقيوووووات الهدنوووووة بوووووين حكوموووووة اسووووورائيل وحكوموووووة      

، والموورور فووى قنوواة  non belligerency ، وبهووا كوول مووا يطلبووون باسووتثناءالمتحوودة
 .9999رياض عن اتفاقية الهدنة عام وممكن أن يذكر لنا الوزير  !السويس
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 غراض خبيثة::  هناك تناقضات فى مشروع جونسون، وهى منظمة ألرياض
بحوووق  ايعلمووووا أنوووك ال يمكووون اعتوووراف دبلوماسوووى، ولكووون فوووى نفوووس الوقوووت يطلوووب قووورار  -

 البقاء.
هوول المقصووود بجميووع الوودول العربيووة أم بعضووها   ،ن االتفوواق مووع دول المنطقووةإل يووق -

  !وبعضها يسير وفقا لسياستهم
 ثم تلى ثالث بنود عامة فى االتفاقية تؤكد السالم وعدم االعتداء.

فإتفاقيوووة  ؛وانسوووحاب القووووات المعتديوووة كوووان األمريكوووان راغبوووين فوووى السوووالم ولووو ذاإ
كوول دولووة تحووت اشووراف األمووم أعضوواء موون  3الهدنووة فيهووا مووا يكفووى، بوول فيهووا لجنووة موون 

  السالم، والحديث عن المشكلة كلها.على لمحافظة لكجهاز  ؛المتحدة
 

 واآلن نبحث عما نتخذه فى المستقبل. تيتو:   
 

معروف أن روسيا قالت: إنك ليس هناك اتفاق ما لم تتفق عليوك الودول العربيوة، ولوم تتفوق  : ناصرعبد ال
 !العربية على ذلك بعد الدول

األمريكووووى قررنووووا دراسووووتك، بينمووووا هنوووواك دول رفضووووت حتووووى  –واالقتوووورا  الروسووووى      
يوة كموا ثبوت ن ،تفواقاوافقت عليوك موع أمريكوا دون سوابق إخطوار أو  كذلك روسيا !الدراسة

بعووود موووا يحصووولوا علوووى الموافقوووة علوووى المشوووروع العوووام  ،األمريكوووان فيموووا يووودور فوووى ذهووونهم
 الروسى. –األمريكى 

 
 عامة ممكن النص بشكل أبرز عن موضوع االنسحاب. تيتو:   

 
اسورائيل تكسوب االعتوراف، ولكون  موا يحودث هوو أن ؛ترض أننا وافقنوا علوى هوذه الرسوالةأف عبد الناصر:   

وخاصوة مون الودول  ؛مباشرة، وسيبقى لنا ما سويحدث لنوا مون هوذا ارقورارهى لن تنسحب 
 !مثل السعودية ..العربية األخرى

عندما أثير هذا المشروع، سأل فوزى جروميكو عن موضوع قنواة السوويس، قوال:      
 إن المشروع ال يتضمن ذلك.
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الجمهوريوة م الحوالى فوى هو التخلص مون الحكو ،إن هدف أمريكا من هذه الرسالة     
، وذلك بإمرار العلم االسورائيلى فوى قنواة السوويس؛ الثوارة الشوعب المصورى العربية المتحدة

هوو معنواه ضورب القووى الرجعيوة للحكووم  ،ثوم قبوول مثول هوذا المشوروع .ضود الحكوم الحوالى
لهووووذا قوووودم األمريكووووان  !ضووووربة قاضووووية شووووعبية الجمهوريووووة العربيووووة المتحوووودةالتقوووودمى فووووى 

 رحاتهم.مقت
 

وذلوك بتحورك موون  ؛كواردل: يقتور  أن تكوون هنواك حركوة رغوم أن المشوروع غيور مقبوول مون العورب
االنحيوواز بتقووديم مشووروع مخوور يشوومل ضوومانات، ويشوومل الوونص بالحووديث حووول  دول عوودم

 ن تجعل اسرائيل معزولة سياسيا.أ وممكن ،المهاجرين والقضية.. الخ
 

ور اسووورائيل فوووى قنووواة السوووويس، هوووو تووودويل هوووذا مووور ثوووارة أخشوووى أن يكوووون المقصوووود مووون إ تيتو:   
 !الممر

 
 ال تقبل الدول العربية المشروع، ولكن يجب أن يكون نقطة ابتداء لتحرك سياسى. كاردل:   

 
ن موقف هذه الدول إ - وقد ناقشنا ذلك فى مخر اجتماع -االنحياز منقطة حول دول عد عبد الناصر:   

نتيجووة لووذلك أن  تعووايا السوولمى بووين روسوويا وأمريكووا.سيضووعف بسووبب خووالف الصووين، وال
حيوث التوجود  ؛الين بوذلكبوكثيرا من دول عدم االنحيواز أصوبحوا غيور منحوازين أو غيور م

مووثال  ..سوونين سووابقة 91وقوود اختلووف موقووف هووذه الوودول عوون  ،كتلتووين كبووار ليقفوووا بينهمووا
 موقف هيالسيالسى.

 
ألن البنوود األول منووك كووان  ؛مريكووا الالتينيووةأمشووروع قووال لووى هيالسيالسووى إنووك وافووق علووى  تيتو:   

   االسرائيلية. انسحاب القوات
عن دول عدم االنحياز فلى رأى مخالف، ولكن هناك التزام عليهم ولوو فوى األموم 

فريقيا، ويمكن أن  المتحدة، وعلينا أن نقوم  قوم بواجب.تباتصاالت عديدة فى مسيا وا 
 

 !هو مقارنة بين موقف دول عدم االنحياز اليوم، وعشر سنوات سابقة دت ابرازهدما و  عبد الناصر:   
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لووو نجووح األمريكووان فووى هووذه األزمووة، فهووذا معنوواه نجووا  سياسووة الحووروب الصووغيرة      
مريكوا أطالما هنواك خوالف الصوين، وهنواك التعوايا السولمى بوين  ؛نحاء العالمأفى جميع 

 علينا أن نقوم بكل حركة ممكنة. قصد بذلك أننا ال نتحرك، بالعكسال أ !وروسيا
 

وذلك بأن اليونوان تودفع مهواجرين الوى  ؛هناك تحرك امبريالى أيضا فى منطقتنا فى البانيا تيتو:   
 !إحداث قالقل، ومنها يمكن القفز الى يوغوسالفيا البانيا لمحاولة

 
  األمور معقدة فى كل مكان. عبد الناصر:   

 
ة رسوالة جونسوون، وتقوديم مقترحوات حولهوا غباللغوة العربيوة للورئيس حتاج الى مهلوة لدراسوأ :   رياض

 فقط[.
 
يقتر  بتحورك.. اتصوال موع دول عودم االنحيواز، وبوإجراء كتوابى أيضوا لهوذه الودول، ودول  :   تيتو

، ولووويس االتصوووال كوووذلك يجوووب تقويوووة االتصوووال بفرنسوووا فنلنووودا. مثووول ..أخووورى اسوووكندنافية
 بديجول فقط.
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