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 محضر مباحثات الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس اليوغوسالفى تيتو 
 1967أغسطس  12 فىالقاهرة، قصر القبة 

 (ةالثالث الجلسة)
 

 عن الحرب. ئأنا قلت كل ش  عبد الناصر:
 

واليوم يجب أن ، باألمس مع الرئيس ناصر العديد من المشاكل ى لقائى لقد تناولت ف. .نعم  تيتو:        
وبمعنى ، بصورة ملموسة عن الدور الذى يجب أن تقوم به دول كتلة عدم االنحياز نتحدث

الذى يجب أن تقوم به هذه الكتلة قبل انعقاد الدورة الجديدة ى آخر ما هو التحرك المستقبل
  ؟قبل انعقاد مجلس األمنأيضا و  ،المتحدة مللجمعية العامة لألم

ى خاصا بالرسائل التى أرسلها لالرئيس ناصر اهتماما ى أبد ،ىمن ناحية أخر 
بصورة و  فيهاالتى جاءت العناصر األساسية ى وهو يريد أن يتعرف عل ،الرئيس جونسون

هذه الرسائل. وقد ذكر ى وسوف أقوم بعرض العناصر األساسية التى جاءت ف، محددة
 حتوته هذه الرسائل. الما ى الرئيس أنه سيكون أمرا جيدا أن أتعرض بنفس

للرئيس ى كان الموقف الرئيس ،يوليو 22بتاريخ ى أرسلها لى التالرسالة ى ف
هذه المنطقة ى أن كل البالد فى ه -النقاط الخمس التى أعلنها ى عالوة عل - جونسون

 األمن.ى و التعايش السلمى وتقر بحق جيرانها ف ،يجب أن تعترف
اآلتية:  قام السيد جونسون بعرض المواقف ،أغسطس 9الرسالة الثانية بتاريخ ى وف

وأنه ال يجب أن يسبب أى نوع من ، طويل األمدى و أن الحل للمشكلة يجب أن يكون واقع
أن ال يتطلب منهم أى تنازل عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة. ، و اإلذالل للدول العربية

ولكن بالتوصل لحل  ،أن الواليات المتحدة ال تطالب بالتوصل لهدنةى ه :النقطة الثالثة
 ى. سلم

 وهذا األمر هو جوهر كل ،الوجودى ف اسرائيلذلك هناك الخالف حول حق بعد و 
األمم المتحدة ى ف ةقد أوضح السيد جونسون أن كل الدول العضو و  الخالفات والصعوبات.

  أن العرب يجب أن يعلنوا ذلك أيضا.و  ،اسرائيلتعترف بمشروعية وجود دولة 
 ىه ،حدةن الجمهورية العربية المتالمطلوبة مى أن الخطوة المبدئية البسيطة األولو 

 الجمعية العمومية ى فى السوفيت واالتحاد أعدته الواليات المتحدةى أن تقبل مشروع القرار الذ
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هذا القرار سوف و  أصبح يشكل األساس للحل الشامل.ى وهو القرار الذ، لألمم المتحدة
انسحاب القوات و  ،القدسمدينة ى وللحقوق الدولية ف، يشمل دراسة بناءة لمشاكل الالجئين

 ية. سرائيلاال
ة أن  كما أن تقبل حالة عدم العدوان لن يتطلب من الجمهورية العربية المتحد

 ،نفس الوقتى فى م عالقات دبلوماسية معها. ولكن األمر سيعنيأو تق اسرائيلتعترف بدولة 
 لقناة السويس. و  أن يكون هناك حرية استخدام لمضايق تيران

 ،قيام األمين العام لهيئة األمم المتحدة بتعيين وسيطى وه :ة األخرىالنقطى ثم تأت
هذه سوف تكون الخطوة القادمة البناءة.  كما أن الواليات المتحدة تأمل من الرئيس تيتو أن و 

  يتباحث حول هذه اإلمكانية.
بأن  ،قد وعدت الواليات المتحدة بأن تقوم بكل عناية بدراسة اقتراح الرئيس تيتوو 

سيتم ى تنفيذ االتفاقيات الت ضمانلالمسئولية الكاملة الالزمة ى م مجلس األمن بتوليقو 
 اسرائيلويشمل ذلك ضمانات عدم تعرض ، ستشكل األساس للحلى التو  ،ليهااالتوصل 
 المستقبل. ى للعدوان ف

المقام ى التشاور فى أنه سيكون من الضرور ى كما أن الواليات المتحدة تؤكد عل
كال  قيامالالزمة لأيضا التشاور بخصوص كل الضمانات و  ،األطراف المعنية األول مع كل

 اتفاق يهدفالى  االلتزامات المطلوبة منهما. كما أن التوصلبتنفيذ   واسرائيل من العرب
لتحقيق ى خطة تسعى سوف يمثل جانب هام آخر من أ ،نطقةالمى الحد من التسلح فالى 

  سالم دائم.
قامة السالم الدائمو  وانبعد توقف حالة العدو  الواليات المتحدة ى سوف تسع ،ا 

ى كل الدول فى سالمة أراضى و االستقالل السياسو  ،ىلمساعدة وتعزيز التقدم االقتصاد
 الشرق األوسط.

تبين أن الواليات  –رسالة طويلة ى وه –كرت باألمس أن الرسالة الثانية ذقد ل
ع صراع جديد. ولكن الواليات المتحدة ال احتمال اندالو  ،ىمتحدة قلقة من الوضع الحالال

تبين و  ،رسالة السيد جونسونى ينعكس عل ئهذا شو  ،تواجه صعوبات داخل أمريكا نفسها
يكان ليسوا عن هذه الرسالة هو أن األمر ى ن انطباعإأنه ليس مستعدا لتقديم تنازالت. 

خلوا رسميا بعد عن نفس الوقت أنهم لم يتى كما تبين ف، تنازالتى مستعدين بعد لتقديم أ



 سرى للغاية

3 

 

ما يعبر بأكثر مو  ،قفهمامو ى متصلبون ف  –ولحد معين  –نهم إ :كما قلتو  مواقفهم السابقة.
  ى.السوفيت االتحادقاموا بإعداده مع ى عن ذلك مشروع القرار الذ

 ئقناة السويس كشو  أنهم تعاملوا مع موضوع خليج العقبة ،هناى كما يلفت نظر 
 ،ألنك باألمس وبينما كنا نتناول العشاء ؛هذا الموضوعى أى فيمكن أن يكون لك ر و  واحد.

أعطيتك هذا الصباح فقط بعض ى وأنن، هذه الخطاباتى عما جاء ف طلبت منى أن أكشف
أن و  وردت فيهاى مكنك اآلن أن تتناول العناصر التولذلك ربما ي ،النقط عما ورد فيها

 تتحدث عن خططك المستقبلية تجاهها.
 

ن هذه الرسائل تحقق إهذه الرسائل. ى ما جاء فى أريد أن أعلق على الحقيقة أنن  عبد الناصر:
 )ضحك( .يتمنونهو  يين أكثر مما يرغبوا فيهسرائيللال

 
 )ضحك( أصوات:    
 

بينما ال توجد ، الوجودى ف اسرائيلهذه الرسائل هو الحديث فقط عن حق ى ن كل ما ورد فإ عبد الناصر:
 حقوق الفلسطينيين.و  بنقاط حول حقوق العر ى أ

 
 ؟جديد ئال يوجد ش  تيتو:        

 
أغسطس.  9وهذا ما يتحدث عنه خطاب  ،ىكما تعرف هم يريدون حل سلم !جديد ئال ش  عبد الناصر:

ى ثم قبول مشروع القرار الذاسرائيل، الوجود وقبول ى ف اسرائيلهم يريدون االعتراف بحق 
هم ال يريدون منا أن  ؟!ثم ماذا بعد ذلك ،األمم المتحدة ىفى السوفيت االتحاداتفقوا عليه مع 

 ال أن تكون لنا عالقات دبلوماسية معها.و  ،اسرائيلنعترف ب
 

 ؟ال يطلبون االعتراف  تيتو:        
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هم ال  وقناة السويس. إذا  مضيق تيران  اسرائيلكل ما يريدونه هو أن تستخدم  !عترافاال   عبد الناصر:
هم فقط  ؛ال أن تكون لنا عالقات دبلوماسية معهاو  ،اسرائيلاالعتراف بيشترطون علينا 

ن هناك اتفاق هدنة بين إ :الوجود. وأنا هنا أقولى ف اسرائيليريدون منا االعتراف بحق 
عام ى ليه فاتم التوصل  – واسرائيل وخصوصا بين مصر –الدول العربية اسرائيل و 
هناك بنود و  ،حكومة مصراسرائيل، و حكومة  . اتفاق الهدنة هذا تم بين حكومتين:1949

ذا سمحت ل، و عدم اللجوء للحرب، و اتفاق الهدنة ذلك تتحدث عن السالمى ف فإن وزير ى ا 
حالة و  عدا قناة السويسما –ألن كل ما يطلبونه  ؛خارجيتنا يمكنه أن يقول شيئا ما عن ذلك

 هل توافق؟ ؟مش كده ،اتفاق الهدنةى موجود ف –عدم العدوان 
 

 نعم.  تيتو:        
 

أنا أريد أن أقول كلمة أوال عن حالة عدم العدوان. أعتقد أننا قد استخدمنا هذه الكلمة من   رياض:     
قناة السويس. ى ية فسرائيلعندما كنا نناقش موضوع مرور السفن اال ،1951عام ى قبل ف

وجود ى الهدنة يعن هذا الوقت كان اتفاقى وف ،1961عام ى لقد اشتكوا لمجلس األمن ف
المرور عبر القناة. ى ية الحق فسرائيلهذه الحالة لم يكن للسفن االى وف ؛حالة عدم العدوان

يتم فيها استخدام مصطلح عدم العدوان. ولكن لو عدنا ى التى المرة األولى قد كانت تلك هل
 .المنطقة.ى طالما أن األمريكان يبحثون عن السالم فو  ،التفاق الهدنة

 
لو كان بحثهم عن السالم متأخر جدا )ضحك(. كان بإمكانهم أن يبحثوا عن السالم و  حتى  تيتو:        

 وقت مبكر.ى ف
 

 بالسالم الدائمى نه ال يوجد ما يسمإ :أنا أقولو  ،سالم دائمى يتحدثون عن ما يسم همكما أن  رياض:     
 . اسرائيليخدم مصلحة  ولكنهم سيتحدثون عن السالم الدائم طالما أنه، لن يوجد أبداو 

بعد و  يتحدثون عنهى أن أثير بعض النقاط حول مشروع القرار الذى سمحوا لاولكن 
يقصده األمريكان من مشروع ى أصبح أكثر وضوحا لنا اآلن ما الذاالستماع للرسالتين. لقد 

وع أن يقبلوا مشر و  ،الوجودى ف اسرائيلهم يريدون من العرب أن يعترفوا بحق ؛ القرار هذا
ى ف ةهم يتحدثون عن اعتراف كل دول المنطقة العضو  ،نص المشروع نفسهى القرار. ف
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هل  ؟المنطقةى يقصدونه من كل الدول فى وليس من الواضح لنا اآلن ما الذ ،األمم المتحدة
أم بضعة دول عربية  كل الدول العربية أن تقدم هذا االعترافى هم يقصدون أن يتوجب عل

 ؟فقط
 

 هذا أمر غير واضح لنا.  :تيتو        
 

الخطوة ى لكن ما هو  ،سبيل المثال سوف يتبناه مجلس األمنى ولكن مشروع القرار هذا عل   رياض:     
ى فقتها علأن يطلب من كل الدول العربية أن تعلن مواى القادمة؟ هل الخطوة القادمة ه

 ؟لمطلوب منها ذلكاى ه –كما قلت  –أن بضعة دول عربية فقط  أم، مشروع القرار هذا
ى فكيف سيؤثر ذلك عل، ولنفترض أن بعض الدول العربية رفضت أن تقدم هذا االعتراف

  ؟قرارتنفيذ ال
هذه  ؛اتفاق الهدنة مع استبعاد موضوع قناة السويسالى  لقد كان الرئيس يشير اآلن

وضوع ن مإالمنطقة؟ ى . هل هو وسيلة جيدة لتحقيق السالم ف.رؤيتنا التفاق الهدنةى ه
ألن االتفاق تم التوقيع عليه من  ؛اتفاق الهدنةى منصوص عليه ف اسرائيلاالعتراف بوجود 

، ر بين اتفاق الهدنة هذاهناك فرق كبيو  وممثلين عن القيادتين. قبل ممثلين عن الحكومتين
أنه البد أن تكون هناك  ،اتفاق الهدنة ى فى النقطة األخر ى. و ق هدنة آخر عاداتفاى وبين أ

وليس عن  –ولذلك عندما يتحدث األمريكان عن السالم الدائم  ؛احثات حول السالم الدائممب
 .تفاق الهدنةاى فإن هذا يكون موجود بالفعل ف –سالم مؤقت 

 
أحد ى يتحدثون عن أنه غير مطلوب من أ مكان ما هم ى ف ،. هناك بعض التناقض.رجاء  تيتو:        

ى ف اسرائيلنه البد من االعتراف بحق إ :ر هم يقولونمكان آخى فاسرائيل، و االعتراف ب
 الوجود..

 
أعضاء األمم ى مثلهم مثل باق، هذا الوجودى نه مطلوب من العرب أيضا أن يوافقوا علإ  عبد الناصر:

 المتحدة.
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ى هناك فعال تناقض منظم. ف ؛ولكن السبب معروف لنا، أنا سوف أتعرض فعال للتفاصيل  رياض:     
يتعرض ى نهم سوف يقفون وراء البلد الذإ :ننيو قاموا بخداعنا. كانوا يقولو يو  5يوم 

 كال الجانبينى وكان كالمهم يعن، قترف جريمة العدواناى وسوف يتصدون للبلد الذ، للعدوان
من يونيو لم يتخذوا فقط موقف االعتراف بالعدوان  5ى . ولكن فاسرائيلليس فقط و 
أنهم كانوا يحمون ى وبمعن ؛اسرائيلفس الوقت قاموا بتأييد نى ولكنهم أيضا وف، ىسرائيلاال

 ضد العرب.  اسرائيل
مجلس ى كان األمريكان يتحدثون ف، تهاجم العرب اسرائيلوهكذا وبينما كانت 

 !بحاجة للحماية ضد الهجمات العربية اسرائيلالجمعية العامة عن أن ى وف ،األمن
من خالل اإلصرار ى العام العالمى رأهو دائما خداع الى لخط األمريكوهكذا فإن ا

هذا و  ،لألمريكان ىتحتاج للحماية. هذا هو الخط الرئيس اسرائيلأن ى وه ،هذه النقطةى عل
مواقفهم. هم يعرفون أنه من غير الممكن توقيع ى فى أن هناك تناقض عملى هو السبب ف
كما أنهم يعرفون أنه  ،كما يعرفون أنه من غير الممكن بالطبع تبادل السفراء ،اتفاقية سالم

 . ىالدبلوماسالعتراف من غير الممكن ا
 .اسرائيلنفس الوقت يتحدثون عن وجود ى ولكنهم ف ،هم يعرفون ذلك جيدا جدا

هذا ى نجد أن اتفاق الهدنة يلب ،اسرائيلننا عندما نتحدث عن موضوع وجود إ :كما قلتو 
فان هذا  ،االتفاقى بالتوقيع عل نيألنه بمجرد أن قام الطرف ؛اسرائيلهو وجود و  المطلب

 ،فيما يخص الحديث عن السالم الدائمو  يعترف بوجود اآلخر.و  أن كل طرف يوافقى يعن
الذى يتحدث عن و  ،تفاق الهدنةاالبند األول من ى هذا األمر وارد أيضا فى يمكننا أن نر 

 .ينيةذلك أيضا عندما  نتحدث عن القضية الفلسطى تحقيق السالم الدائم. كما سنر 
 

 قرأ النقطة الثانية.ا .قرأ النقاط.ا رياض: محمودالى  موجها حديث :ناصرعبد ال
 

طلبون من مجلس األمن التحرك هم ي . فيما يخص القضية الفلسطينية،.سبيل المثال ى عل  رياض:     
أن هذا يجب أن يكون ، و لجوء للقوة العسكرية من أجل تسوية القضية الفلسطينيةى ضد أ

أنه عند تسوية القضية الفلسطينية ال يجب اللجوء ى هذا يعنو  حترام كل األطراف.موضع ا
أنه يمكن تحقيق السالم لو تم احترام هذا ى هذا يعن ؛الستخدام القوة. هذا موضوع هام جدا

 المقصودة. ى هتكن القضية الفلسطينية لم لو و  حتى ،االتفاق
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البد من االمتناع عن اللجوء  :اتعتبر هامة جدا يقول نصهى النقطة الثانية الت
ولكن من  ،للعدوان عن طريق القوات المسلحة سواء بالبر أو بالبحر أو بالجو. ليس فقط هذا

 الممنوع اللجوء للتهديد من خالل القوات المسلحة أو الجيش. 
ى المقصود طبعا األطراف التو  –رف احترام حق كل طى ه :النقطة الثالثة الهامة

حريته من مخاطر التعرض للهجوم من القوات و  حماية أمنهى ف –الهدنة  اتفاقى وقعت عل
 المسلحة التابعة للطرف اآلخر. 

لن يكون اتفاق الهدنة. لو تم احترام هذه النقاط فى النقاط األساسية الواردة فى تلك ه
 اإلطالق. ى عل ئشى هناك عدوان أو هجوم أو أ

أن و  ضرورة أن يجتمع الطرفان ىه :اتفاق الهدنةى ف ىمن النقاط الهامة األخر 
 وطبقا لهذه اللجنة فإن كل بلد له حرية الجلوس ،هناك لجنةو  مباحثات.و  يعقدوا مناقشات

 حل الخالفات.و  التباحثو 
 

 وكانت بين السوريين ،هذا الصدد تمت قبل العدوان بثالثة شهورى آخر اجتماعات جرت فو  عبد الناصر: 
 بمشاركة من األمم المتحدة.اسرائيل و من و  ثلين من سوريا. كان هناك مم.يينسرائيلاالو 

 
ذا كان األمريكان راغبون حقا فو  رياض:       ى احتلتها فى ية وراء المواقع التسرائيلات االانسحاب القو ى ا 

آليات لتحقيق ى تحقيق السالم أيضا؟ ال توجد أو  تحقيق ذلك ىسيتولى فمن الذ ،يونيو 5
هم يقبلون أنه  !ة أننا نتحدث هنا فقط بصورة غامضة عن السالمالحقيق ،اإلطالقى ذلك عل

ى ولكن من الذ ،هناك اتفاقية سالم أنه لن تكونو  ،لن تكون هناك عالقات دبلوماسية
 آليات. ى ال توجد أ ؟!سيحقق السالم

 ،. هناك لجنة.آليات لتحقيق ذلكى على يحتو ى ن اتفاق الهدنة من الناحية األخر ولك
ى يتم حل المشاكل من خاللها. ولو نظرنا علو  أن يتصل بتلك اللجنة يمكن لكل طرفو 

وهذه ، عدوانعدم فلم تكن هناك مشكلة تتعلق بتطبيق كلمة  ،األردنو  سبيل المثال لسوريا
حالتنا بسبب موضوع قناة السويس. كيف يمكن تحقيق أو احترام ى الكلمة استخدمت فقط ف

فسوف  ،آليات أيضا. ولكن لو تم احترام اتفاق الهدنة ؟ ال توجد واسرائيل السالم بين سوريا
القضية. مشروع ى . تلك ه.المستقبلى خالفات فى طرق لتسوية أو  هناك بالطبع سبل تكون

 ولكن اتفاق الهدنة يحقق ذلك.، آلياتى أ ميقد الو  مجلس األمن غامضى القرار المقترح ف
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رت منذ بعض الوقت أننا يجب أن نبحث بصورة هذه المعلومات. لقد ذكى عل ..شكرا  تيتو:        
إال  دال يوجو  المستقبل. لقد رأينا مواقف الواليات المتحدةى ملموسة عن ما يجب أن نتخذه ف

 ىنفس الوقت يجب أن نسعى نما نحن فبي ،أن تغير مواقفها األساسية الحاليةى أمل قليل ف
  .واسرائيل لعزل الواليات المتحدة

الفترة األخيرة ى غيرت مواقفها فى تالعدد الكبير من البالد الى فوهنا يجب أن نفكر 
 اسرائيللقد أصبحت  ؛ة لألمم المتحدةامبالتحديد منذ انعقاد الدورة األخيرة للجمعية العو  ،جدا
الدورة ى ويجب علينا أن نفكر فيما يجب عمله ف ،المزيد من العزلةو  من المزيدى تعان

ولكن ، مازالت منعقدة رغم تأجيل بعض االجتماعاتى األول الحقيقة أن الدورةو  .القادمة
اإلجراءات المتوقعة ى كما يجب أن نفكر ف ،الدورة غير العادية لألمم المتحدة مازالت منعقدة

 مجلس األمن. ى ف
، الواليات المتحدة للمناقشةى و السوفيت االتحادإذا تم طرح مشروع القرار المقدم من 

نحن لسنا أعضاء بمجلس و  هذا القرار أو سيواجه معارضة قوية.ى بنأعتقد أنه سيتم تى فإنن
أو ، مجلس األمنى يمكنها أن تعارض نفس هذا القرار فى ولكن هناك دول أخر  ،األمن

 ما هو رأيك بخصوص هذا األمر؟ .الجمعية العموميةالى  تطالب بعودة الموضوع
 

مشروع ى أى وافق علأنه لن يى ه :ىالسوفيت االتحاد أكد عليهاى . النقطة الرئيسية الت.حسنا  عبد الناصر:
اتفاق بين الدول العربية حول ى حتى اآلن ال يوجد أو  ربية عليه.قرار بدون موافقة الدول الع

أننا مستعدون ى ه ،كانت وجهة نظرنا عندما تلقينا مشروع القرار من نيويورك. و القرار
األمم ى ولكن بعض الدول العربية ف ،بية بشأنهوأن نتشاور مع الدول العر  ،لدراسة هذا القرار

 !الحالى من ثم أعلنت رفضها للقرار فو  ،المتحدة أعلنت رفضها قبول فكرة دراسة القرار
 

 القرار؟ى تعديالت على هل طالبوا بإدخال أ  تيتو:        
 

أن ى القضية هألن القضية ليست قضية تعديالت.  ؛مطالبة بتعديالتى ال توجد أ ..ال  عبد الناصر:
لك واحدة من النقاط تو  ،مشروع القرارى قد توافقا على السوفيت واالتحاد الواليات المتحدة

القرار مع الواليات ى اتفاق علالى  ىالسوفيت االتحادواجهناها. لقد توصل ى الرئيسية الت
هذا دائما و  يطلب رأينا.ى السوفيت االتحادوبمجرد أن توصلوا لهذا االتفاق أرسل لنا ، المتحدة
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 !بسبب هذا االتفاق مع الواليات المتحدةى و السوفيت االتحادموقف حرج مع ى يضعنا ف
توصل ى ولكن كانت هناك مشاريع قرارات أخر  ،األمر ال يتعلق بمشروع القرار هذا فقطو 

من أجل أن  اثم جاءوا لنا بعدها ومارسوا ضغوط، فيها التفاق مع األمريكان أو وافق عليها
 !نقبلها

 ،. لو قرأت مشروع القرار بنفسك.أنا أريد أن أتحدث عن مشروع القرار األخيرو  
من هذا  ئأو ش، بعض التعديالتالى  يحتاجال  مشروع قرار متحجر أو متصلب فإنه ليس

عن  ئشى على ألنه ال يحتو  ؛القبيل. ولكننا كنا نفكر هنا فيما يكمن وراء مشروع القرار هذا
 !اسرائيليتعلق باعتراف العرب ب ئشى على كما ال يحتو  ،المثال سبيلى قناة السويس عل

 هل لديك نص مشروع القرار؟ رياض سوف يقرأ نص مشروع القرار المقترح.
 

نحن  ،. األمور مختلطة بشدة اآلن.نحن لدينا العديد من مشاريع القرارات ،نذكر أنفسناى لك  رياض:     
 لدينا أربعة مشاريع قرارات.

 
 آخر مشروع قرار.ى أنا أعن  صر:عبد النا

 
 . لقد أعطونا نسختين وطلبوا منا أن نختار بينهما..لقد طلبوا منا أن نختار بين مشروعين  رياض:     

 
 مشروع القرار األول هو األفضل.  تيتو:        

 
ى وعل ى.انكذلك هناك صياغتين لمشروع القرار الثو  ،لدينا صياغتين لمشروع القرار األول  رياض:     

 سبيل المثال.ى عل اأيه حال سوف نقرأ واحد منهم
 

 ننا مستعدون لمناقشته.إ قلناى قرأ مشروع القرار الذا  عبد الناصر:
 

إطار ى يمكن أن يتحقق ف ،لهذه المشكلةى النهائى و تعلن أن الحل السلم :ىالنقطة األول  رياض:     
 ميثاق األمم المتحدة.. 
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ال و  غير مقبول ئمن خالل الحرب شى بدأ أن غزو األراضمى هو يؤكد عل :ثانيا
أن ميثاق األمم المتحدة يدعو أطراف الصراع أن تسحب قواتها بدون ، و يجب السماح به
 يونيو.  5التى احتلتها بعد ى تأخير من األراض

وبدون تأخير بأن كل  ،مبدأ إقرار كل الدول األعضاءى تؤكد عل :النقطة الثالثة
أن ، و أمنو  سالمى تعيش فو  متع بحق الوجود كدولة قومية مستقلة لها سيادتهاواحدة منها تت

 تتعارض مع هذا األمر.ى التصرفات التو  اءاتتستنكر كل اإلدع
عضهم أثار نقطة ب ،الخرطومى عندما كنا نناقش هذا األمر مع وزراء الخارجية ف

هل  ..خير. وقد تساءل هؤالءية بدون تأسرائيلتتعلق بانسحاب القوات االى تلك التى هامة وه
وقد  ؟احتلتهاى التى ألراضتنسحب من او  ،هناك ضمانات بأن هذه القوات سوف تنفذ القرار

  ،بعض وزراء الخارجية الذين تقابلوا مؤخرا مع دين راسكالى  قمت بتوجيه هذا السؤال
ريكان لم أن األمى ه ،ال لهم بعض االتصاالت باألمريكان. وكانت إجابة هؤالءز الذين ماو 

 ماى لوه هو أنهم سوف يبذلون أقصوأن كل ما قا هذا السؤال،ى إجابة واضحة على يقدموا أ
يقوم بسحب ى لكسرائيلى الجانب االى سوف يمارسون بعض الضغوط عل همنا  و ، وسعهمى ف

ن هذا ا  ، و موضوع القدسى نهم ربما ال يتمكنون من تحقيق نجاح ف: إقواته. كما قالوا أيضا
الضفة ى نه قد ال يحدث انسحاب من أماكن معينة فا  خلق بعض المشاكل. و ى فقد يتسبب 

يين عن الجبهة السورية. كما ذكروا أنه البد من سرائيلنهم سوف يتحدثون مع االا  ، و الغربية
ى نتيجة لهذا هم يشعرون أنه يتوجب علو  المنطقة.ى الوضع فى تحقيق نوع من التغيير ف
مشروع القرار يتحدث عن و  الوجود.ى ف اسرائيلن يعترفوا بحق أو  ،العرب أن يقبلوا بالقرار

ال  ،نفس الوقتى يعنيه. وفى بدون أن يعرف أحد ما الذو  ،غامضةو  هذا بصورة مبهمة
 يونيو. 5خطوط ما قبل الى  ية سوف تنسحبسرائيليوجد ضمانات بأن القوات اال

 
 ؟هم دول الثالث نقاط بس ناصر: 

 
 أيوه. رياض : 

 
 أغسطس. 9خطاب ى ما مختلف عن ما جاء ف ئهناك ش ،ىكما تر   صر:عبد النا
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 نعم.  تيتو:        
 

ى رؤيتها فو  خطاب التاسع من أغسطس يكشف بالطبع عن العقلية األمريكيةى ن ما جاء فإ  عبد الناصر:
 عن قناة السويس. ئشى كما ال يوجد أ ،ك القرار المقترحتطبيق ذل

 
 ى.ن القرار ده هو كان سؤالإ ،النقطةى د ىما ه .فندم. ياال]بالعربية[   رياض:     

 
 ى.رد باإلنجليز   عبد الناصر:

 
أن ى ن هذا يعنإ ؟هو ماذا بعد صدور القرارو  ..أردت أن أسألهى األول الذى هذا كان سؤال  رياض:     

البدء  عليكم :يقولونو  أنهم سوف يأتون لناى أن الخطوة التالية ه، و ىالخطوة األولى هذه ه
أن مهمة هذا الوسيط سوف تبدأ ، و هنا أنه يتحدث عن وسيطى المفاوضات. ونحن نر ى ف

رسالة ى الوساطة من أجل تنفيذ ما جاء فى ثم يبدأ الوسيط مهمته ف ،القرارى بعد تبن
متى ستطول الى  ال أحد يعرفو  ،مفاوضاتو  مفاوضاتى هكذا سوف ندخل فو  جونسون.

أنا أالحظ  ،مشكلة الالجئين أو مشكلة القدس ثال مشكلة مثللو أخذنا م ؟هذه المفاوضات
مشروع ى ا أن توافق علعندما ذكر أن مصر يتعين عليه ،من خطاب الرئيس جونسون

أنت هنا سألت سؤال معين يجب مناقشته عن و  سيشكل األساس للحل الشامل.ى القرار الذ
 ية.سرائيلانسحاب القوات االو  الالجئين والقدس

 
االنسحاب يجب أن  .تنازل عن مبدأ االنسحاب.ى أيه حال ال يجب أن يكون هناك أى عل  تيتو:        

ى ولذلك البد من التأكيد عل ؛أن هذا القرار قد يتم االلتفاف حولهو  المقام األول.ى يوضع ف
 ى.نقاط أخر ى ة قصوى يجب تحقيقها قبل مناقشة أأن االنسحاب ضرور 

 
، المقام األولى مشروع القرار فى ع بين وضع النقطة الخاصة باالنسحاب فهناك فرق بالطب  عبد الناصر:

وبعد  ،يةسرائيلأنه البد أن يكون هناك انسحاب للقوات االى تطبيق القرار. وأنا هنا أعنبين و 
فإن هذا  ،ألنه إذا تباحثنا أو تفاوضنا بينما أراضينا مازالت محتلة ؛المباحثاتى ذلك تأت
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ى ما الذ ،هذا القرارى نا وافقنا عللنفترض أنو  ضعيف جدا.و  صعبموقف ى سوف يضعنا ف
 سيحدث بعد ذلك؟ 

ى ثم يأت، يونيو 5أن يعودوا لخطوط ما قبل و  يين أوالسرائيلنسحب االفلي ..احسن
لنالحظ أنهم هم الذين سيكسبون لو ى. و قضايا أخر ى المبعوث ونتحدث عن الالجئين وأ

 نستنجم عى ماعدا المشاكل الت ئشى أى نحصل عل بينما نحن لن، لقراراى وافقنا عل
هذا ى فهم لن يوافقوا عل ،. بالنسبة للدول العربية مثل العربية السعوديةاسرائيلاالعتراف ب

 .[إشعال سيجارة]من المشكلة.  االسبب ببساطة أنهم ليسوا جزءو  القرار
 

ألنه لو انطلقت  ؛م جدا ألسباب عديدةية هو موضوع هاسرائيلن قضية انسحاب القوات االإ  تيتو:        
وتواصل  ،مواقعهاى ية متمركزة فسرائيلالمباحثات بينما مازالت القوات االو  المفاوضات

القوات ى وستبق ،بال نهايةفإن هذا سيجعل المفاوضات تطول  ،ءسيناى فى احتاللها ألراض
 ،مكانةو  ية وضعقضى ولذلك فإن القضية هنا ه. هناك وسوف يصبح الوضع متوترا للغاية

ول المفاوضات حى وبعد ذلك تأت ،أن االنسحاب يجب أن يتم أوالى وهذا هو السبب ف
ى. موقف أقو ى العربية فن تحقيق االنسحاب سوف يضع الدول إ. ىالقضايا األخر و  المشاكل

يجب أن يكون موضع  ،ىأخر ى باحتالل أراض اسرائيلمحاولة من جانب ى كما أن أ
 من قبل. اسرائيلأيدت ى ذلك البالد التى فبما ، دول العالم استنكار من جانب كل

 
حول ى الدكتور فوز و  . أثناء المناقشات بين السيد جروميكو.ثير نقطة هناأريد أن أأنا   عبد الناصر:

موضوع قناة السويس ألنه هناك غموض حول هذا األمر. ى أثار الدكتور فوز  ،مشروع القرار
خطاب ى عن قناة السويس. ولكن ف ئع القرار ال يتضمن شن مشرو إ :ولكن جروميكو قال
هكذا فإن موضوع قناة و  ن القرار يشمل قناة السويس.إ :أغسطس قال 9جونسون بتاريخ 

ألن تيران  ؛نه موضوع مختلف عن موضوع تيرانإيس موضوع معقد جدا بالنسبة لنا. السو 
ستمر الوضع هناك اقد ، و اكهنى يجر ى ال أحد يعرف ما الذو  الصحراءى فموجودة و  بعيدة
لقد زرت قبل و  أنت تعرف بورسعيد ،ىما هو لمدة عشر سنوات. ولكن من ناحية أخر ى عل

 ،الجانب اآلخر هناك بور فؤادى جانب من القناة هناك بورسعيد وعلى ذلك بورسعيد. عل
 مصر لو شاهد الناس سفنى يمكن أن يحدث هنا فى قناة تسير بين المدينتين. ما الذالو 
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القناة وبين بورسعيد ى تمر فى وه ،يةسرائيلتعبر القناة وترفع األعالم االى ية وهاسرائيل
  ؟!فؤادوبور 

نهم يعرفون إاألمريكان لتحقيقها. ى يسعى أن ذلك أحد األهداف الرئيسية التأعتقد و 
رك األمور ن هذا سوف يحإ ،. األمريكان لم يتمكنوا.أنهم لم يتمكنوا من التخلص من النظام

سرائيلى جاءت سفينة تحمل العلم االيمكن أن يحدث لو ى ضدنا. أنت تعرف ما الذ
البلد كلها  ،هذه الحالةى ف !العبور من قناة السويسى تنتظر دورها فو  بورسعيدى استقرت فو 

ى ن لدإهذا هو هدف األمريكان. ولذلك و  !أساس أننا سمحنا بذلكى سوف تتحول ضدنا عل
بأنهم يسعون لفعل كل ما هو ممكن لتحطيم النظام من هنا من الداخل. هم لم عميقة  اشكوك

 ى. يتمكنوا من تحطيم النظام أو التخلص منه من خالل العدوان العسكر 
فإن هذا سوف يؤثر  ،الوجودى ف اسرائيلاالعتراف بحق ى هكذا لو وافقنا علو 

اإلسالمية الرجعية داخل من الحركات ى وسوف يقو ، حركة القومية العربيةى بالسلب عل
ى أهملنا فو  ،الوجودى ف اسرائيللو قبلنا كل هذه النقاط الخاصة بحق  إذا   ى.الحلف اإلسالم

ماذا ستكون النتيجة؟  إذا  ، أراضيهمو  العودة لبالدهمى نفس الوقت حقوق عرب فلسطين ف
ى مصلحة القو ول، هذه المنطقة بأنفسناى النتيجة أننا سنقوم بتصفية الحركات التقدمية ف

أن هناك تناقضات ى هذا هو ما قلته باألمس. كما أر و  .لفائدة الواليات المتحدة.و  الرجعية
 ،يةسرائيلانسحاب للقوات االى تحقيق أى نوايا فى توجد لديهم أ هم ال ؛مواقف األمريكانى ف
 القائم هنا.ى هم ال يسعون لتحقيق ذلك إال بعد التخلص من نظام الحكم التقدمو 

 
باعتباره نوع من و  ،أعتقد أن هناك طريق وحيد علينا أن نسلكه باألساس وهو طريق الكفاح : ىغوسالفيو 

ربما يكون التحرك هو هذا القرار غير  ؟ما هو هذا التحرك ..لكن السؤال اآلنو  التحرك.
ولكن هذا القرار قد يكون  ،ضماناتى عربية. نعم هذا القرار ال يقدم أالمقبول من الدول ال

ن إما أريد أن أقوله. ى هذا هو فحو و  ،بعدهى تأتى حد ذاته نقطة انطالق لتحركات أخر ى ف
فرض ى أو أن القضية ه، يدبره األمريكانى ما الذى ال يجب أن تكون ه اآلنالقضية 

برنامج من ى ن التحرك المطلوب يجب أن يقوم علإمطالب أو رد فعل الدول العربية. 
وربما  ،رضاء الدول العربيةى يجب أن تحوز على التو  ،تنفيذها يتمى اإلجراءات العملية الت

، تبدأ هذا التحركى التى لجمهورية العربية المتحدة هلن يكون من المفيد تكتيكيا أن تكون ا
أن و  ،ولكن هذا التحرك قد يكون من المفيد أن تقوم به مجموعة معينة من الدول العربية
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يأخذ بعين االعتبار كل و  ،ة للجمهورية العربية المتحدةإجراءات عملية مقبولى يكون قائما عل
قناة السويس. ولذلك البد أن و  مصالح الفلسطينيينو  الالجئينو  القضايا مثل موضوع العقبة
 يبدأ التحرك من مكان ما. 

ى لكن هذا سيكون بداية التحرك الذو ، لن تقبل بذلك اسرائيلأن ى هى ووجهة نظر 
البداية ى ويحقق ف، عسكريا اسرائيلعزل ى يساهم فو  ،البالد توسع ليضم دائرة أكبر منيس

، ضغوطى ممارسة أى حرمانها من القدرة علاسرائيل و هو عزل و  ؛لما هو مطلوبى حد أدن
 كما أنه سوف يشل حركتها ويقيد يديها.

 
 أنى ف ية الحقسرائيلأن يكون للسفن االى وراء اإلصرار على ما هو حقيقة الهدف الخف  تيتو:        

ى لديها أسطول مالح اسرائيليعرف فيه الجميع أن ى الوقت الذى ف ؟!تعبر قناة السويس
ال تجعله سرائيلى و يمكن أن تحقق مصالح االقتصاد االى أن هناك طرق أخر ، و صغير جدا

هذه النقطة هو تدويل ى من اإلصرار على أعتقد أن الهدف الخفو  يتأثر بهذا الموضوع.
 أعتقد أن هذا هو المقصود.و  ،موضوع قناة السويس

 
كنت أقصده منذ قليل. أعتقد أن الدول العربية ال توافق ى وضح أكثر ما الذأن أى سمحوا لا : ىيوغوسالف

 امفتوح بتترك الباأن نفس الوقت ى فعليها ولكنها ، مشروع القرارى بصورة رسمية عل
، أن يشكل بداية انطالق أن هذا يمكنو  ،مع الدول األخرى مناقشةللو  لتحركات إضافية

 شرط أن يتواكب مع ذلك اتخاذ عدد من اإلجراءات العملية.ى وعل
 

أنه يجب أن نناقش اآلن موضوع التحرك المطلوب. أعتقد أن هذا التحرك ى أنا أتفق علو  تيتو:         
منها بالد من حركة عدم االنحياز ومن ى عندما يحدث يجب أن يتضمن مشاركة بالد أخر 

ى قدمته الحركة فى صوتت لصالح مشروع القرار الذى خصوصا البالد الت، و الحركةارج خ
ن الجمهورية العربية صوتت ضده. أنا ال أريد أن تكو ى أيضا  البالد الت، و األمم المتحدة

ولكن يجب أن تكون هناك ، مواجهة مشروع القرار المقترحى تقف وحدها فى التى المتحدة ه
حسب و  نطاق واسعى يجب أن يتم عل ئآخر كل شى ديدة. بمعنعى مشاركة من بلدان أخر 

نقاش مكثف يهدف لكشف المستور وراء مشروع القرار المقترح ى تقوم عل ،خطة موضوعة
 األمم المتحدة.ى عرضه ف
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بخصوص وضع دول حركة عدم االنحياز. لقد ى أنا أريد اآلن عرض وجهة نظر  ..حسنا  عبد الناصر:
بأن موقف دول  توصلنا الستنتاجو  ،الموضوع أثناء اجتماعنا األخيرتعرضنا بالنقاش لهذا 

هذا الضعف نشأ من جراء عدة و  عدم االنحياز يتعرض لحالة من الضعف المتواصل.
، الصينى و السوفيت االتحادأسباب أغلبها أسباب سياسية. أول هذه األسباب هو الخالف بين 

حول التعايش ى السوفيت واالتحاد واليات المتحدةتمت بين الى بعد ذلك االتفاقيات التى ثم تأت
 . ىالسلم

ولذلك  ؛ىالسوفيت واالتحاد بين الواليات المتحدةى هناك اآلن حالة من التعايش السلم
تغير مواقف دول عدم االنحياز ى ف تتسبب هانجد أن ،هذهى إذا بدأنا من حالة التعايش السلم

كانت هناك حرب و  ات كانت هناك كتلتانسنوات. منذ عشر سنو  10عما كانت عليه منذ 
حضرت مؤتمر بلجراد. و  ونتيجة لذلك انضمت دول كثيرة لحركة عدم االنحياز  ؛باردة ..الخ

والسبب  ؛نهم دول عدم انحياز أو غير ذلكإولكن اآلن أصبح ال يهمهم كثيرا أن يقال عنهم 
 . ىذلك ظهور سياسة التعايش السلمى فى الرئيس

اآلن سياسة القوة أو سياسة اللجوء للقوة ى ن الواليات المتحدة تتبنمن ناحية نجد أو 
 يجعلى ما الذ إذا   رد فعل من جانب القوة الكبرى األخرى.ى بدون أن تواجه أو  ،العسكرية
ى هذه الحالة؟ لقد أصبح الخيار السهل اآلن على سياسة عدم االنحياز فى بنتت الشعوب

بذلك تحصن و  ؛المتحدة رغبة الوالياتو  أن تقبل إرادةو  اطمئنانى أغلب الدول أن تعيش ف
أنا هنا عندما أتحدث عن التحرك و  من قبل الواليات المتحدة.ى تحرك عدائى نفسها ضد أ

أو ، ىالعسكر ى و التحرك السياسى ولكنى أعن ،فقطى التحرك العسكر ى ال أعنى فإننى العدائ
   الضغوط االقتصادية. ى عالوة عل، تأو من خالل االنقالبا، الشئون الداخليةى التدخل ف

 10لم يعد كما كان منذ و  ،ن وضع دول عدم االنحياز قد تغير اليومإ :ما أريد قوله
األمم المتحدة لم يكن أمر يتعلق فقط  ى ن ما حدث فإ :لذلك أنا أقولو  سنوات مضت.

لتعايش ن ما حدث كان بسبب سياسة اإ. .ال ،يينسرائيلاالو  بموضوع الصراع بين العرب
تقود ى التى أنها هى ما علالواليات المتحدة. كما أن هناك دول تصر دائو  بين روسياى السلم

ولقد تغير  ى.من أمثال ذلك أثيوبيا بقيادة اإلمبراطور هيالسالسو  ؛حركة عدم االنحياز
يهتم ى ولذلك لم يعد هيالسالس ؛أثيوبيا طوال السنوات الست السابقة عما قبلى الوضع ف

يقود الحركة أو كواحد من قادة الحركة ى نه هو الذإأو يقول ، م االنحيازبسياسة عد كثيرا
 ا بسبب..إفريقيى ف
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أنه صوت لصالح  بحركة عدم االنحياز. كما ذكر املتزم اأنه مازال عضو ى لكنه أكد لو  تيتو:         
القرار ى فى األول ألنه رأى أن النقطة ؛أعدته مجموعة أمريكا الالتينيةى مشروع القرار الذ
هذا األساس ى علو  المحتلة.ى ية من األراضسرائيلانسحاب القوات االى كانت تنص عل
وبين ، رار المقدم مناتمثل مشروع القى بين مجموعة البلدان التى شات أخر كانت هناك مناق

  تينية.تمثل مشروع قرار أمريكا الالى الدول الت
. مؤخرا رها هنا عن حركة عدم االنحيازأود أن أذكى بعض الكلمات التى أنا لو 

ولكن هذا ليس ، مصالح مختلفة بين دول عدم االنحيازو  بدأت تظهر وجهات نظر
أو ى موضوعنا. طبعا ال يوجد شك أن حركة عدم االنحياز قد تكونت باعتبارها ناد

از أن بالد عدم االنحيى أنا أر و  أفعالها.و  أنها توصلت لمبادىء تحكم أدوارهاو  ،مجموعة
جلسات ى األقل فى عل أن تلعب دورا أكبرو  ،عليها التزامات بأن تعمل كلها ككتلة معا

بالتصويت لصالح بلدان حركة عدم االنحياز ى هذا الصدد قامت ثلثى الجمعية العامة. وف
هذا  وبسبب ى.ومعها بعض بلدان عدم انحياز أخر  يوغوسالفياقدمته ى مشروع القرار الذ

جدا. لقد تعرض عدد  ئموقف سى عدم االنحياز نفسها ف لبالد دو  الموقف وجدت مجموعة
حاولوا و  أروقة األمم المتحدةى لقد تقابل معهم العديد ف ؛.من أعضاء الحركة لضغوط

أن دول عدم االنحياز تعرضت ى كان هناك لعب بكروت المساومات. أو  ،الضغط عليهم
كانت الضغوط و  ط حتى اآلن.مازالت تتعرض لضغو و  ،لضغوط  مثلما حدث قبل التصويت

كانت االستجابة لها تتم و  ،قبل مجموعات من خارج الكتلة أروقة األمم المتحدة تتم منى ف
 !أكثرى يعطى حسب من الذ

 ؛ىمما جر  باإلحباط الدول العربية قد أصيبواو  ناصر أنا أعرف بالطبع  أن الرئيس
رغم كل هذا و  ولكنىياز. نحظهر به عدد من دول عدم االى الذى بسبب الموقف السلب

قيام دول حركة االنحياز ى لمجده لم يعد من االقول بأنى اإلطالق على وافق علأال ى فإنن
ألنه وبكل  ؛دول عدم االنحياز يتعين عليها أن تلعب دورا هاما نإافع. نى تحرك إضافى بأ

ى القو و  لمتحدةوضوح إذا تفككت هذه الدول فإن ذلك سيكون بالضبط هو ما تريده الواليات ا
وسوف تتسبب  ،أن تفعل ما تشاءى قيد فى ستكون يديها مطلقة من أى التو  ،برى األخرىالك

تسبب ، و تعرض دول عدم االنحياز لحالة من األذى الشديدى هذه الحالة فى تحركاتها ف
ظهور كوارث و  مواجهاتالى  ذلكى سوف يؤد الغالبى وف، الضرر لقضية السالم

 حالة من الضعف. ى لمؤخرا عظهرت تحركات دول عدم االنحياز  لقد ..الحروب. نعم
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وا يتخذون أحالة من النشاط وبدى عل دأ اإلمبرياليون يصبحونب ،ومنذ مؤتمر القاهرة
إسقاط أو الى  تهدفى هو  اإفريقيى عندهم اآلن خطة ملموسة للتحرك ف، و مواقف هجومية

حاليا و  .ة األخرىفريقيبعض الدول اإلى فو  غاناى وقد نجحوا ف، هناكتدمير الدول التقدمية 
 البالد العربية. ى بالتحديد فو  الشرق األوسطى هم يسعون لتحقيق نفس الخطة ف

أنها يجب أن تخرج من هذه و  ،ن دول عدم االنحياز لم تعد نشيطةأأنا أتفق  ..نعم
قد تتعرض لمخططات ى ن هناك دول أخر إ :الحالة. عندما تحدثت عن غانا وقلت

فإنهم  ،ن بتغيير األنظمةياليو أنه حتى إذا لم يقم اإلمبر ى كنت أعنى فأنن ،بريالييناإلم
 أنظمة معينة جعلت من مواقفها سلبية.ى لممارسة الضغوط على يلجئون من ناحية أخر 

 
 سبيل المثال.ى كينيا عل مثلما حدث مع  عبد الناصر:

 
ة قد استوعبت الدرس اإلفريقي القارةى ض البلدان فمؤخرا أن بعى أر  ،ىلكن من ناحية أخر و    تيتو:        

أصبحت أكثر قلقا. مثال رغم أن و  قد أصبحت مدركة لهذاو  ،هنانتج عن الحرب ى الذ
أعتقد أنها يمكن ى إال أنن، لم تكن معنا بالكامل اإفريقيى مجموعة الدول المتحدثة بالفرنسية ف

العام ى صعيد الرأى علو  أن تكون معنا. أن تكون معنا ألنه ليس لديها التزامات تمنعها من
ولذلك فإن  ؛سرائيلىاتخاذ موقف ضد العدوان اال أكثر نحوو  أنه يتحرك أكثرى أر ى لمالعا

أن تعمل و  تقوية نفسهاى أن تعمل علو  ،ىدول عدم االنحياز يجب أن يكون لها موقف مواز 
تمكين الدول العربية ى هذا اإلطار يمكنها أن تلعب دورا فى وف، وقف الحروب المحليةى عل

 ننتظر قيام الواليات المتحدةو  نه ال يجب أن نجلسإ :أنا هنا أقولو  حقوقها.ى الحصول عل
أن نكون أكثر ، و عمل معانولكن يجب علينا نحن أن  ،السوفيت بطرح مشاريع القراراتو 

 . نشاطا
بعيدة عن هذه ى هى من ناحية أخر و  ،ىبلد أوروبى يوغوسالفيا من جانبها ه

البالد العربية تتعرض لمخطط ى و ألنها ه ليست بعيدة ى هى ن من ناحية أخر لك، و المنطقة
 اإلطالق.ى ولذلك ال يجب أن نقبل باالستسالم عل ؛واحد
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ومع الدول ، أنه يجب أن نكثف اتصاالتنا مع دول عدم االنحيازى . أنا أتفق معك ف.حسنا  عبد الناصر:
ى هو وضع الحقائق فيما يخص الموقف الحال :أردت قوله سيوية. ولكن كل مااآلو  ةفريقياإل

لحركة عدم االنحياز اليوم، وبالمقارنة بما كانت عليه هذه الحركة منذ عشر سنوات مضت. 
عن الحروب المحدودة.  لألفكار األمريكية ةكبير  أهميةى هناك دول عديدة أصبحت تعط

د أن أثبتت الحروب المحدودة اآلن خصوصا بع، و حقيقة هناك دول عديدة تهتم بتلك األفكار
تحقيق  ى هو أنه إذا كان األمريكان قد نجحوا فى وفهم .ية أمريكية ناجحةاستراتيجأنها 

فإن ذلك يجعلهم يواصلون هذه  ،الشرق األوسطى أهدافهم من إشعال حرب محدودة ف
ى السلم ذلك التوصل التفاق التعايشى يساعدهم عل، و من العالمى مناطق أخر ى السياسة ف

الكبير الدائر بين ى ذلك الصراع الحالى كما يساعدهم عل، ىالسوفيت االتحادبينهم وبين 
 الصين. ى و السوفيت االتحاد

 وهو رجل أمينى أنا أعرف الرئيس نيرير ، و تنزانياى دار السالم فى أنا كنت ف
ببلدان تتحكم  قد بدأ يتخذ إجراءات تقدمية. ولكنه قلق جدا اآلن ألنه أصبح محاطاى و تقدمو 

رأسماليين و  من أجهزة مخابرات غنيةو  الرأسماليينو  ممثلين عن أمريكاو  CIAــ فيها اآلن ال
ولذلك اتخذ إجراءات داخل  ؛لبلدهو  له األذىى كل هؤالء يمكنهم أن يتسببوا ف وأن، أغنياء
 هذا الموقف أصبح يواجه تهديدات.ى فو  ،كل البالد حوله تهاجمه، و بلده

 
 زامبيا.ى ينطبق عل ئنفس الشو  يتو: ت        

 
ى مخلص وقد أيدنا فو  ندا رجل أمينو كا سنالرئيس كي ،زامبيا تواجه موقف ضعيف جدا  عبد الناصر:

لتهديدات. أما و  يواجهه تعرض لضغوطى ورغم الموقف الصعب الذ ،األمم المتحدة
وكان الطريق  ،لقد استسلم كينياتا بعد صراع طويل جدا ،بخصوص كينيا فقد استسلمت
كينيا وبعد أن تخلص من كل ى اآلن هو يعيش كملك ف، و السهل بالنسبة له هو االستسالم
ولكن  ،ن هذا األمر سوف يستمر لبعض الوقتإاآلخرين. و  العناصر التقدمية مثل أودينجا

كينيا من أجل العودة إلتباع سياسة ى بعد فترة سوف يكون هناك اضطرابات داخلية ف
  ا مجرد مثال.هذ ..مستقلة
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أشياء عن ى هذا الصدد قيلت لى ف ،ولكنك أنت أيضا تحدثت عن اللعب بالكروت
كانت  ،اإفريقيى جزء من المجموعة الفرنسية فى ن تشاد هإسبيل المثال. ى تشاد عل

معونات من الواليات المتحدة. ولكن الواليات المتحدة عرضت عليهم ى عدم تلقى سياستهم ه
وقد  ،ضد القرار يصوتواى مليون دوالر لك 20م أمريكا د عرضت عليهلق ؛مساعدات مؤخرا
 أنا أذكر هذا بمناسبة ما ذكرته عن استخدام الكروتو  !مليون دوالر 20قبلوا مبلغ ال 

 ن هذه األمور مازالت مستمرة. إ ؛المساومةو 
ى التى القليل فقط من تلك البالد هفإن  ،ننا عندما نتحدث عن عدم االنحيازإ

شر األخيرة. هناك وكل ذلك حدث عبر السنوات الع ،ك اآلن بسياسة عدم االنحيازتتمس
أين الدور  ،ندونيسيا اآلن؟ أين سوكارنو؟ هذا مثال آخر من الشرقإأين  أيضا إندونيسيا،

هذه القضية؟ هم ربما يفضلون اآلن أن يعيشوا داخل حدودهم بدون أن ى النشط إلندونيسيا ف
ى ولكن لم يعد هناك أ، ندونيسيا لصالحناإلقد صوتت  ،رجية. نعمقضايا خاى ينشغلوا بأ

 دور نشط إلندونيسيا.
 

 ندونيسيا لصالحنا.إلقد صوتت  ،نعم  تيتو:        
 

سيكون عليه ى ولكن أين دورهم النشيط؟ بعد عام أو عامين ما الذ ،لقد صوتوا لصالحنا  عبد الناصر:
تمكنهم ى ن بحوزتهم الكثير من األموال التمريكان األإسيالن. ، و بورما، و ندونيسياإموقف 

ننا يجب أن إ :بكل ما ذكرته أن أقولى أنا ال أعن االنتخابات.ى من دعم عناصرهم ف
أن نتخذ و  يجب اآلن أن نتحرك ..خطوة. نعمى اتخاذ أى أن ال نقدم علو  ،إلحباطنصاب با
قضية ى ه ،ية خطيرةنفس الوقت أثير قضى أن نحاول بكافة السبل. ولكنى فو  كل خطوة

العشر سنوات األخيرة. لقد ى شهد العالم تغيرات كبيرة ف أن مستقبل حركة عدم االنحياز بعد
الحروب و  أمريكا لسياسة القوةى تبن، و ىسبيل المثال سياسة التعايش السلمى ظهرت عل
 المحدودة.
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ت االعتبار العالقاى نضع ف يجب أن، ىالتعايش السلمو  عندما نناقش سياسة عدم االنحياز : ىيوغوسالف
ى يمكنها أن تتصدى يعتبر قوة عظمى السوفيت االتحاد. الكبرىى القائمة حاليا بين القو 

. من ناحية الشرق األدنىى أوروبا أو فى واء فس ،األرض بصورة ملموسةى لألمريكان عل
 الواليات المتحدةاالمبريالية الكبرى مثل ى القو ى الشئون العالمية محكومة بأيد مازالت ،ىأخر 
بتقديم دعم مباشر ى السوفيت االتحادهذا يحد جدا من إمكانية قيام ى. و بريطانيا العظمو 

ق أيضا أعتقد أن هذا ينطبو  ،الشرق األقصىو  للكفاح المسلح لعدد من الشعوب داخل أوروبا
ى فيتالسو  االتحادالرغم من االهتمام الكبير من جانب ى علو  .الشرق األدنىى الوضع فى عل

موقف اآلن ال يسمح له بأن يورط ى فى السوفيت االتحادن إ ،بتقديم دعم كامل للدول العربية
وهذا يمكن  ى.ية وبسبب البعد الجغرافاستراتيجبسبب اعتبارات  ؛حرب محلية هناى نفسه ف

، مناطق من آسياى ف، و اإفريقيى القوة األثر فعالية حاليا فى الواليات المتحدة من أن تكون ه
ندالع الحروب إهذا يفتح الباب إلمكانية و  أمريكا الالتينية.ى وجه الخصوص فى وطبعا عل
  خارجها.ى أيضا فو  هذه المناطقى المحلية ف
بين  ،أن يتبعهاى السوفيت ى االتحاديجب على السياسة التى ما ه ..السؤال اآلنو 

ى ما ه ؟ىأخر بين سياسة الحرب الباردة من جهة و  من جهةى سياسة التعايش السلم
 السياسة الممكنة  له بين هاتين السياستين؟

إما هو العودة للحرب الباردة أو  ،ىالسوفيت االتحاد مأعتقد أن الطريق الوحيد أما
ى الماضى هذه السياسة ف تتبعها الصين حاليا.ى جدا مثل السياسة التتباع سياسة متطرفة ا

ه السياسة مكنت األمريكان من تأسيس بالعكس هذ ؛التقدميةى القو ى نفع على لم تعد بأ
، ىالسوفيت االتحادوكلها تهدف لعزل  ،عدد من التحالفات األخرى حول العالمو  حلف الناتو

  كل أنحاء الكرة األرضية.ى وتقوية موقف األمريكان ف
معونات ى الصين لم تقدم أ ؟يه سياسة الصينأدت إلى لذما اى دعونا أيضا نر و 

ى فو  هذا الوضعى التصريحات. وفو  طرفة جدا من حيث الكلماتسياستها متو  ،جهةى أل
مجال الصراع من ى السياسة الوحيدة الممكنة فى تصبح سياسة عدم االنحياز هى تقدير 

ى يسعى ن البلد الذإس لدينا خيار آخر. ليننا إأريد قوله ببساطة هو  كل ما أجل االستقالل.
أعتقد أن الدول ، و العالمى فى الوضع الحالاعتباره ى لتحقيق االستقالل عليه أن يضع ف

  الكبرى.ى الحالية القائمة بين القو  قة العربية أصبحت تدرك العال
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أعتقد أنه برغم كل ما قيل عن ضعف بالد دول عدم  ،كما ذكر الرئيس تيتوو 
إال أنه من الناحية السياسية دول ، أعداد من صوتوا لصالح القرارى االنخفاض فو  االنحياز

كبير. ألنه طالما أن هدف حركة عدم نحو ى قوة مؤثرة على االنحياز مازالت ه عدم
االستسالم و  اإلخفاقاتو  وأنه برغم كل النجاحات، االنحياز هو الكفاح من أجل االستقالل

ى ترغب فى صالحة لكل البالد التو  الت جيدةأعتقد أن سياسة هذه الحركة ماز ى فإنن
 االستقالل. 

 ،ىمن ناحية أخر و  نفهمها بصورة مختلفة ة التعايش البد أنكما أعتقد أن سياس
الكفاح و  ،لصالح الكفاح من أجل االستقاللى سياسة تأت اأنه يجب أن نفهمها بأنهى وبمعن

ولذلك . للدول الشئون الداخليةى فى الكبر ى الكفاح ضد تدخل القو و  ،يةضد الحروب المحل
 هاأنى وه ؛فيجب أن نفهمها بهذه الطريقة إذا أردنا أن نفهم هذه السياسة بصورة صحيحة

  ى.وضد التدخل الخارج، وضد الحروب المحلية، الكفاح من أجل االستقاللى تعن
ى علينا كلنا أن نضع ف ،الشرق األوسطى الوضع فو  هناك ارتباط بين هذه السياسةو 

كحركة  عمل معانفإن علينا أن ، كما ذكر الرئيس تيتو باألمسو  االعتبار هذه الحقيقة.
 ن بجيران لديهم أطماع. و أننا محاط، و لمواجهة الحروب المحلية

رض لموقف مشابه لما تعرضتم أنتم نشعر باحتمال أن نتع ى يوغوسالفياننا أنفسنا فإ
 24ولقد تعرض جزء من أراضينا لالحتالل  لمدة  ،أوروبا حساس جداى ن الوضع فاليه. إ

جهة ى هل يمكن أن تقوم أ ..ذلك الوقتى ف لوكنا نسأ .ساعة ثم حدث وقف إطالق للنار
ى ن جوهر سياسة عدم االنحياز يجب أن تكون لذلك هإبتقديم مساعدات عسكرية لنا؟ 

اكتساب القوة. باختصار يجب أن نقف كلنا مؤيدين لصالح و  الكفاح من أجل االستقالل
 أن ال نتفرق.و  اكتساب كافة عناصر القوة

 
رغم أن و  ألبانيا.و  نانو اليو  لدينا حدود مع إيطاليا ؛ديها حدود مع دول عديدةل يوغوسالفيا  تيتو:        

ال يشكل خطورة ى إال أن هذا البلد االشتراك ،دعائية propagandaوألبانيا تشن علينا  دعاية 
من ى الخارجية تعلى القو و  بدأت بعض الدوائر ،اآلونة األخيرةى . ولكن فى يوغوسالفياعل

تركوا هذا ى جند 20.000ى هناك حوالو  اختراق ألبانيا.ى يهم الرغبة فوأصبحت لد ،صوتها
أن و  ،الشرق األوسطى استغالل ما حدث فون حاولياإلمبرياليين و  عهد زوك.ى البلد ف

سوف  ،هذه الحالةى وف .تغيير النظام القائم هناكو  ألبانياى التدخل ف خالل يكرروه من



 سرى للغاية

22 

 

ن أنه ال وبغض النظر ع .لمزيد من االختراقيق اتصبح ألبانيا بمثابة نقطة انطالق لتحق
للحمالت ى قف العدائوبرغم المو  ،ال توجد معاهدة معهاو  التزامات تجاه ألبانياى توجد لدينا أ
ألننا ال  ؛إال أن ذلك ال يمكن أن يتركنا بدون أن نشعر بالقلق ،تشنها عليناى الدعائية الت

ن هذا إ ؛و أن ننظر لألمر بصورة سلمية بحتةأيا يمكن أن نسمح لإلمبرياليين بمهاجمة ألبان
حالة ى ألبانيا فو  كانت اليونان 1941أمر يمس مصالحنا الخاصة بصورة مباشرة. ومنذ عام 

 جنوب ألبانيا.ى فى أراضى وحتى كانت هناك ادعاءات من جانب اليونان بحقها ف، حرب
ه هذى لها قوات قوية فأن يكون و  ،األمرأن تهتم بهذا  ى يوغوسالفيالذلك يجب علو 

نحن من جانبنا يجب و  ،وسعهمى بذل كل ما فى ن قادرين علالمنطقة. وهكذا فإن اإلمبرياليي
وبقدر ما يتعلق األمر بألبانيا فإنه ال يمكننا أن نسمح ، مصالحناى أن نحمو  دفاعناى أن نقو 

 جهة بأن تتدخل هناك.ى أل
 

 ان من العالم. )ضحك(ى كل مك. أن الوضع معقد ف.حسنا  عبد الناصر:
 

 عدد من المناطق.ى لحسن الحظ الوضع أصبح معقد بالنسبة لألمريكان أيضا ف : ىوسالفيوغ
 

 ؟فيه حاجه ..[مع الوزير رياضى حديث جانبى يتحدث بالعربية ف] عبد الناصر:
 

أن  عايزين نحط بعض المقترحات. أنا بأفكرو  ،إحنا عايزين ندرس الموضوع أكثرى يعن  رياض:     
وموضوع االعتراف مربوط بقضية الفلسطينيين أو ، يكون االنسحاب مربوط باتفاقية الهدنة

 بموضوع الالجئين بالذات.
 

الفترة القادمة؟ ى نتخيل دور دول عدم االنحياز فأن . كيف يمكننا .هناك سؤال هام اآلن  تيتو:        
أن يشرحوا لهم بصورة  ويمكنهم ،إرسال أشخاص مسئولين لهذه الدولى ربما نفكر ف

توجد لدينا اتصاالت معها ى ة التفريقيلدول اإلخصوصا لغالبية او  ،صحيحة وجهات نظركم
األمم ى قدمناه فى لم تصوت لصالح القرار الذى ة التفريقيحتى للدول اإل، و من قبل
ة أو بصور ى أن يكون التحرك كتابى هذا يمثل نوع من التحرك. أيضا أنا أفكر فو  ..المتحدة
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هكذا فإن و  ؛ولكن يجب أن يأتوا لنا أيضا، كما ال يجب أن نذهب فقط لهذه البالد ،كتابية
  الكثير من التحرك يمكن أن نقوم به.

ى لكن أيضا مع بالد أخر ، و االتصاالت ال يجب أن تتم فقط مع دول عدم االنحيازو 
 ى.اذهم أى موقف تقدماتخى فإنهم لم يبرهنوا عل ،سكندنافيةما يخص الدول االفي. باأورو ى ف

كما أننى مندهش من  تؤيده الواليات المتحدة.ى لقد صوتوا لصالح مشروع القرار اآلخر الذ
أيضا مندهش لحد معين ى كما أنن اتخذته فنلندا ألن فنلندا قريبة من مواقفنا.ى الموقف الذ

ن وجود إ :ىعندما قمت بزيارة النرويج قالوا لى ألن ؛اتخذته النرويجى الموقف الذمن 
نه بهذه الطريقة لم تكن النرويج ا  و ، ضعافه وليس تقويتهإلهدف حلف الناتو يى النرويج ف
 أوروبا. ى أن يقوم الناتو بتعقيد الموقف فى ترغب ف

 أفضلو  حاليا مواقف أفضلى ن ديجول يتبنإ اإلطالق،ى كما أننا لم نذكر فرنسا عل
أنه يجب تكثيف االتصاالت مع ى أر لذلك فأنا و  ؛خطابه األخيرى خصوصا كما جاء فو 

وفرنسا ليست مجرد قوة صغيرة ولكنها دولة ، فرنسا. نحن ال يوجد لنا عالقات قوية مع فرنسا
الحروب المحلية البد أن يكون هناك عمل و  وفيما يخص موضوع العدوان .قوية لحد كبير

الدول االشتراكية  كذلك مع الدول االشتراكية ألنو  ،مشترك بين دول عدم االنحياز وفرنسا
نه يمكن أن تظهر المزيد من إ :أود أقولى نن، فإالنهايةى لحروب المحلية. وفتعارض أيضا ا

أن نتحدث ى و طرح األمر مرة أخر نألنه بعد العودة يمكن أن  ؛األفكار عندما نعود من بغداد
 ذلكى ربما نتحدث أيضا عن أفكار جديدة يمكن أن تظهر فو  ،ىعن التحرك المستقبل

 هذا.ى . علينا أن نفكر ف.الوقت
 

 ن الموقف معقد جدا.: فإكما قلتو  ولكن هذاى أنا أوافق عل  عبد الناصر:
 

 ى.الوقت بيجر   رياض:     
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