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ألنه ال يتعرض لقضية فلسطين، ولكن  مناسب للجمهورية العربية المتحدةمشروع تيتو  -0
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 وسى الذى رفضته كل الدول العربيةالر  –غير المشروع األمريكى  اجديد اقرار 
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 البيان المشترك
منذ  ،استعرض الرئيس جمال عبد الناصر مع الملك حسين تطورات الموقف العربى والدولى

إنعقاد مؤتمر القمة العربى فى الخرطوم. كما عرض الملك على الرئيس نتائج زيارته للدول الصديقة فى 
 المتحدة فى الموقف الحالى.كذلك استعرض الرئيس وجهة نظر الجمهورية العربية  الفترة األخيرة.

ن على استمرار تدعيم التعاون االقتصادى والعسكرى بين البلدين حتى تزول آثار اواتفق الجانب
 العدوان. كما استعرض الجانبان خطة العمل المقبلة، وكان هناك إتفاق تام فى وجهتى نظرهما.
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 - كيدتأ الى يحتاج ال ذاه إن ولو - خرىأ مرة كدنؤ و  ،الزيارة بهذه جدا سعداء عبد الناصر:

ن احناو  ،كامل تضامن معاكم مصر تضامن  ،فيه مشينا اللى احنا العهد على ا 
 الشعب وباسم ىاخوان باسم والحقيقة .كيداأل السند ليكم ستجيدون وباستمرار

 الوقت لهذا ولو القاهرة بزيارة المبادرة هذه على الملك جاللة بنشكر ،ىالمصر 
حناو  ،القليل  ومفيش تكليف بينا مفيش إن احناعلى  جدا طيبة عالمة ىد بنعتبر ا 
 عودة مع األردن ىجآ نإ المستقبلى ف فرص أى سننتهز وبرضه .رسميات بينا

بأعياد نصرنا  االحتفالى ف جيلكموأ ،قريباتعود  اهلل شاء نإ ..الغربية الضفة
 .مكشاركوأ

 خذالن يخذلنا لم ولكن ودرس عبر بيديناى يعن ربنا نبأ ثقة على ناأو 
 .أرضنا سنستعيد اهلل شاء نإ ،ميوبالتصم نيةال وبصفاءوبروحكم الطيبة  مستمر،

حناو  بلدك القاهرة نإ أؤكد لكو  ،القاهرةى ف المبادرة هذهعلى  خرىأ مرة شكركاوب  ا 
 .خير كل لكا يتمنو ى يعن مصرى ف والناس ،ناسك هنا والناس خوانكإ

  

 وللشعب لكى اعتزاز  عن فيه عبرأ لىال الكالم ىالق مش ناأسيادة األخ.. : حسين
حناو ى المصر  حناو  ،قاسية بظروف بنمر ا   وكلنا ،وصمودنا ووقوفنا وتناإخب بنعتز ا 

 شاء نا  و  .المنشودة هدافاأل الى الوصول سبيلى ف نتعاون دائما ستمرن بأن ثقة
 .يتحقق هدفنا اهلل شاء نإ نئمطمى لكن ،ستزول القاسية الصعبة الظروف اهلل

 ونخرج أفضل بشكلمعا فيها  كونن المقبلة المعارك اهلل شاء نإ ولعل
وأنا  .المستطاع قدر على للمستقبل واالستعداد التنظيم عادةإ ويجب منتصرين،

 فعال الطيب المنطلق هذا من ناأو  ،سعيد بالتواجد مع إخوانى فى هذا البلد الطيب
حناو  ،عليكم األحداث وقسوة جميعا واالخوانى أخ ظروف ناآل مقدر ، نشارككم ا 

 .ونحن على العهد معكم
 يهوف ،مكاناإل بقدر علينا يضغط بيستمر - ماشايف حسب - العدو

مصافى  - ضربتى الت آتالمنش بعض القنال منطقةى ف ربما نإ معلومات
 معنويات يحطموا ايحاولو  - األهداف اللى فيها مدنيينى ال وباالضافة البترول
  .أضرار يلحقوا يحاولوا ..الناس
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 بعمل قيامهم من مخاوف عندنا ،ىالعسكر  الموقف بتقدير ..ناب يتعلق فيما

 ناآل وتركيزهم فيها باقين السوريين نأ عتبارإ على ؛السورية والمرتفعات لهضبةا جاهتبا
 من ويضربونا يهاجموا نأ احتمال يهف االسرائيلية والقوات .حول دمشق الدفاعى ف

وطلبنا منه تأجيل موضوع سحب  ،(1)؛ هذا اللى خالنا نتصل باألخ عبد الرحمنالخلف
 حتى نكمل استعداداتنا، ونشوف إمكانياتنا لمواجهة هذا االحتمال.  ؛القوات لفترة معينة
ونحن نمنعها بقدر  ،السوريينمن عند اإلخوة  جديد من تأبد الفدائيين وعمليات

ورد فعل العدو  بسيطة، بعملياتفهى مجموعات بسيطة تقوم  ؛اإلمكان ألنها تسهل للعدو
 !يكون شرس يؤثر على معنوياتنا وصمودنا

 كانت وربما المختلفة، بالمناطق يتعلق فيما كبير حد الى معنا مش الوقت عامل
 ذاإف .القريب المستقبلى ف نجابهه راح ىلال الوضعى ف اسمةح ناآل المتحدة األممدورة 
 ءوبد خوانا،ا  و  أبنائنا انقاذ من تمكنا انسحاب يهف ويكون قرار فيه بيكون نإ توفقنا

  .فى المستقبل لجوالت االستعداد
 أى مواو ويقا بالقضية للمساس لزوم فيه ما :يقولوا ةعام السوريين خواناإأن  وبما

ال سمح اهلل وجد كيان فلسطينى  القضية تصفى؛، لكن الحقيقة االتجاه هذاى ف عمل
 ..وبالتالى ماراح يكون لنا أى نوع من الحق فى التدخل !يتعاون معاهم ويصفى القضية

 .ناآلى ماش لىال االتجاه هذا
 وخرجت ؛الموقف بتقدير تقام بعمليتها تقوم ما قبل اسرائيل نأ الظاهرى ف

 يمكنها راح ؛تتحاشى الصدام خاصة مشاكلفى  الكبرى والدول والشرق الغرب نهإ بنتيجة
 عليها تضغط تستطيع لىال والجهة فعل ردى تالق ما بدون ،المنطقة هذهى ف تعمل نأ

واللى مامكنتنا  عندنا، كانت لىال المشاكل كل ذلك الى وباإلضافة .حدها عند وتوقفها
كانت استعداداتنا ما؛ وفعال فعال من أن نكون بالمستوى المطلوب من ناحية االستعداد

 كاملة بالشكل المطلوب. 
 لىال والمعلومات ؛المختلفة المشاريعى ف كثيرا فكرنا ،الخرطومى ف اجتماعنا بعد

 .أن مشروع الرئيس تيتو لن يالقى أى حظ من النجاح إطالقاى عند
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبد الرحمن عارف، رئيس العراق.( 1)
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وشعورهم أن األطراف الكبرى تتحاشى الصدام.  ،ىالدول الموقف تستغل اسرائيل
 ممكنى مد ىأ الى لكن - صالحناى ف وهذا - العالم تجاه همانواي عن يكشفوا اوبدأو 

 هذا على خرآ مشروع ىأ وأ تيتوالرئيس  مشروع كان ذاإ ؟الوضع هذا تحملى ف نستمر
 علىى الكاف الضغط يوجد فعال ممكن لىال الوحيد الحل ؛نتيجة الىى دؤ ي راح ما النمط
؛ هو نوع من التنسيق بين العدوان قبل كانوا لىال الوضع الى عودتهم سبيلى ف دائناأع

  الدول الكبرى نفسها!
 يامأ واخرأى ف قدم لىالى األمريك -ى السوفيت القرار مشروع الى عودلعلى أو 

 نحقق ربما يتفقوا الطرفين شكالاأل من بشكل تمكنا ذاإ ؛المتحدة مملأل السابقة الدورة
  .نتمناها لىال النتيجة

 لىال الوضع الى نشجعهم نأ تيالسوفي مع باتصاالتناى نسع نحاولهل  الحقيقة
 مجلس الى القضية ويحيلوا األوضاع، وتصحيح السريع االنسحاب ..عليه متفقين اانو ك

 ينص ربما شئى أ معارضةى ف الحق يستخدموا وقادرين فيه موجودين هماللى  ؛األمن
 ؛يهعل لنال و تق ة األخسياد ممكن خرآ حل فيه كان ذاإ وأ ؟بعيد من أو قريب من فيه

 الموقف ربما ،بالذات الدورة هذه بعد نأل القضية نحرك وأ نتصرف يعطنست بحيث
 ربما ..المختلفة المؤثرات تحت وواقع المحتل بشعبنا يتعلق فيما طيب فيه نشو مايك

 .ميتحملش
 هذا بإيجاز سيدى الرئيس.

 
 وضوعم همأده  الحقيقة بعد الخرطوم واتكلمتوا؟ مريكاناأل وبين بينكم اتصال حصلهل  عبد الناصر:

 الروس ألن ؛العملية هذهى ف المهم هو روسيا موقف مش ،بالذات مريكاأ موقف هو
 مع الروس اتفاق على يتوقف مراأل لكن .أبعد مدى الى معانا يمشوا مستعدين

 ولأ مع لك قلته لىال الكالم ودا ؟!مريكاناأل موقف هو ماالعملية  ىيبق ؛مريكاناأل
  .لينا اجتماع

 ال لكن ،اتصاالت بعض حصل األمريكان، وبين بينا اتصاالت فيه ما إحنا
 قبل حصلت اللى االتصاالت ويمكن ،الخرطومى ف قلناه لىال الكالم عن تخرج

ألنه اللى بيرأس  ؛كبيرى مستو  على ومااتكلمش -وجواب جونسون لتيتو  – الخرطوم
 مرات.  3تصل بواحد فى وزارة الخارجية وقابله االسفارة هنا كان 

 معاكم اتصاالت بعد الخرطوم؟هل أنتم حصل 
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 حسين: على مستوى عالى.. لم يحصل.
 

 السفارة؟ عبد الناصر: ال
 

 شياءاأل عضبيتشبث فيه ب فعال الموقفلكن  ،على مستوى السفارة عم بيصير باستمرار: حسين
مفروغ  االنسحابموضوع و  األشكال، من بشكل الحرب حالة نهاءهو إ لىال ؛األساسية

 المالحة. ،جدا كبير ضغط يمارسوا مستعدين ..منه
 مما فضلأ يكون ربما ؛فعال جهزوه لىال المشروع على اطلعت ما حسب لكن

الرغبة فى التنسيق  ربما .ىالسوفيت واالتحاد المتحدة بالواليات يتعلق فيما موجود هو
من لو  أفضل كتير موقفهم يكون -بالنسبة لألمريكان  – ما حد ىال تجلعهمبينهم 

 بالنسبة همأ يكون ربما الطرفين بين ماى ف التعاون وهدف .ستمروا فى العمل على حدةا
اللى هى عم بتحاول الى حد ما ترعاها  ؛ومن مصالح اسرائيل نفسها المتحدة للواليات

  .بشكل من األشكال
 ؛نتيجة الىى تؤد قد فيه النظر عادةإ ربما ،بينا عليه متفق شئ يهف كان ذاا  و 

 مساس فيه يكون ام بدونوينفذ  ،المتحدة ممواأل األمن مجلس من ولحلفرض ى يعن
  !مافى شئ جديد. .من األشكال شكل ىبأ لمواقفنا ومساس لكرامتنا

بحثت الموضوع مع الرئيس أيوب خان، وهو على استعداد  ،زيارتى لباكستان
 ألى مسعى معانا بقدر اإلمكان. 

 
 والقرار !خرآ شئ والحلالحقيقة  شئ القرار ..حل ثم قرار والأ ،المتحدة لألمم بالنسبة هو عبد الناصر:

حناو  .عليه نعترض لم إحنا المتحدة األممى ف قرار خرآ كان لىال  هذا نإ تعليماتنا كان ا 
 هذا رفضت كلها العربية الدول ولكن ،للبحث قابل -تعليماتنا لوزير الخارجية  – القرار
 يتيوالسوف ،ىالسوفيت –ى مريكاأل القرار بيسموه هو لىال !فيه شكالإلا هود ؛القرار
  ى.السوفيت -ى األمريك القرار يسموه موافقين مش !وبسى األمريك القرار بيسموه

 ذاإ رفضناه نأ فبعد ،كلها العربية الدول ورفضته رفضناه إن احنا نهاردهلا العيب
 - يناأر ى وف !ههترفض العربية الدول ألن ؛كبير حرج هناك سيكون القرار لنفس رجعنا
 مشروع أساس على إمااي خرآ قرار يتعمل ممكن نإ - خارجيتنا وزير مع كالمنا كان
 ناأ نأل ،العامة الجمعيةى ف الموضوع يبحث وال ،القرار هذال مقابل يضاأ إمااي تيتو

.. مشروع هيرفضوه العربية الدول هناك كثير من العامة الجمعيةى ف بحث لو شايف
  تيتو!
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ى ف الجزائريينى حت معى كالم كان ناأ والحقيقة ،تيتو مشروع على موافقين إحنا
ن احناو  القضية صحابأ إن احنا ..الخرطوم  ليس نكما  و  النار، خطى ف موجودين لىال ا 

  !محتلة راضيهاأجزء من  دول نحن ؛مانراه على توافقوا نكمإإال  لكم
 عربية دولة ىأ تجرؤ لن نإ رأيىفى  ناأ ،المتحدة األممى ف الموضوع بحث ذاإ

ى ف سالم منه يفهم بما كالم فيه ؛مافيهش إنهاء حالة الحرب األخير والقرار هذا، على
  .القبيل هذا من شئ هد ..المنطقة
حناو  .. بحثنا الوزراء مجلسى ف حتى هنا ؛للبحث قابل الموضوع نإ رأينا كان ا 

 وقلنا - الروس يحاولوا نأ ينارأى فف !الخارجية وزراء تصوروه لىال بالسوء هواشام
 ،األمن مجلسى ف ويبحثوه جديد قرار األمريكان مع يعملوا نهمإ - الكالم هذا للروس
 قرار ىأ نإى رأيى ف ناأ ألن ؛أل وأ هآ تقول نهاإ ملزمة غير العربية الدول وهتبقى

 ،شجاعة عندنا إحناى يعن ونطلع ،يةالعربالدول  رفضهست العامة الجمعية على يعرضس
 خطورة دا ىيبق ..رافضين دولة 11و القرار قابلينعربيتين  اتنين وأ دولة بيطلع ماأ لكن

 !الحقيقة الموقف
 يقبلوه لن قرار ىأ ..قرار ىأ تقبل أن تستطيع لن سوريا نإ عتقدأب مثال ناأ
وهو يعنى مثال بالنسبة لمؤتمر القمة، قابلت ماخوس  .الوضع فيها لىال الحالية بالصورة

 ،زعين مع حضور مؤتمر القمة ،األتاسى مع حضور مؤتمر القمة ،مع مؤتمر القمة
دول  ..ماخوس قال لى هذا الكالم ،ألن أنا بعت لهم ؛صالح جديد مع مؤتمر القمة

 اللى هم األربعة الكبار مع حضوره! 
 بالدنا قضية عندنا إن احنا والعملية. .ساعات 4 األربعة اهممع هنا قعدت ناأو 
 لم ذاإ فلسطين نسترد كيف ،رضناأ نسترد نأ البد ،فلسطين قضية هذا وبعد المحتلة
استطاع الروس بالضغط على األمريكان إنهم يعملوا قرار  ذاإ ؟!المحتلة رضناأ نسترد
  قد يكون أحسن والى جانبنا. ،جديد

 فيها الهدنة نأ نعتقد نحن ؟الحرب حالة نهاءإ أو الحرب حالة موضوع هو وما
 معى شاتمي ئش أىتعليماتنا لوزير الخارجية  برضه كان نهأل ؛الحرب حالة نهاءإ تقريبا

نحن  الهدنة ةاتفاقي من تؤخذ قرارات ىأو  ،ذلك قبلنا ألننا نقبله نحن الهدنة اتفاقيات
 .نقبلها

 لىال األخير القرار ؛44 سنة عليها وافقنا كتير جاتاح فيها الهدنة قياتااتفلكن 
 حدشام نهاردهلا الوضع ولكن !الهدنةاتفاقية  من بكثير أحسن العربية الدول رفضته
  !هذا بنقبل مستعدينكنا  إحنا ولكن يقدر،
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ى ف الإ ارثي لم الموضوع هذا الحقيقة هو ،الحرب حالة نهاءإ موضوع وبعدين

 السبيل ؛القنال تستخدم أن أرادت اسرائيل ماأ هنا - 15 وال 44 سنة يثر لم - 11 عام
 بين حرب حالة هناك نإ :نقول أن السويس قنال هااستخدام من انيمنع لىال حيدو ال

 استخدام لها يحق ال 1111 القسطنطينية اتفاقية على وبناء وبهذا .اسرائيل وبين مصر
إال معانا  الحرب حالة نهاءإ من اسرائيل تستفد نل األساس هذا وعلى ؛قناة السويس

  .إحنا
 نهاأ هذاى معن مصر،ى ف الحرب حالة نهاءإ على فقنااو  ذاإ الحقيقة إحنا

 نهاءإ موضوع فيشام القرار ،هذالو  .مستحيل هد لينا بالنسبة !السويس قنال تستخدم
 ،خيراأل الموضوعإنهاء حالة الحرب.  فيه كان كده قبل لىال القرارى يعن ؛الحرب حالة

 غير بطريق تعطى المعنى، وجمل يعنى المنطقةى ف السالم فيه كان القرار األخير
وتعملوا  باألمريكان واتتصل تحاولوا لو ،لألردن بالنسبة نأ برضه عتقدأ والزلت .مباشر
 مشواإ :لليهود يقولوا يقدروا لىال الوحيدين هم ؛األمريكان مع الموضوع بتحلإتفاق 

  ، وال األمم المتحدة!ميقدروش الروس شوا،مي
 ملك بالنسبة الموضوعزى ما بتقول:  ألن ؛مقابلة ولأ منأيى ر  كان يمكن ودا

 ممكن عندنا المحتلة المنطقة ألن لسبب؛ ،للسوريين وبالنسبة لينا بالنسبة عن يختلف
ممكن تحتل سنة واتنين  سورياى فاللى محتلة  والمنطقة ،ماتؤثرش واتنين سنة تحتل
أنا فى الخرطوم ى؛ لذلك دلوقت نستردها عايزين إحنا الغربية الضفة ماأ يضا،أ التؤثر

مانقدر نمشى وراء البالغات  .أيدتكم فى عدم ذكر موضوع اإلنفراد لو تالحظ هذا
حناوالبيانات، و   .بأسرع وقت الغربية الضفة استرداد عايزين ؛عندنا هدف عايزين نحققه ا 

 
 نرفض لم الحقيقةى ف ،ىالسوفيت –ى مريكاأل الموضوع علينا عرض لما فعال كنا إحنا: محى الدين

 جت كده بعد ولكن ،مناقشات حلم وبيكون بنبحثه  إن احنا :وقلنا ،المشروع هذا
 ..الرئيس سيادةيمكن  نإ ظنأو  ،المشروع هذاى ف مريكاناأل نظر لوجهة معينة تفسيرات

 
  .الخرطومى ف قلتها عبد الناصر:
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 ىيبق ،التفسير هذااألمريكان  نظر وجهة من بيفسر المشروع هذا كان ذاإيعنى  والحقيقةمحى الدين: 
 صياغة على الموافقة تتبعى الت الحلول على يتفق ما بدون عالته على المشروع قبول
ى ف بحث يحصل الزمى تقدير ى ف ناأو  .كبير ضرر فيه بقىت ممكن ؛روعشالم هذا

 من هيصدر كان سواء ؛وقبوله المشروع صياغةى فى يعن ..بعض مع الموضوعين
  .العمومية الجمعية من وأ العربية الدول موافقة وعدم موافقة بدون األمن مجلس

 بالنسبة الصياغة هذه تفسير على كالم يحصل نهإ من المفيد ،ىتقدير ى ف ناأو 
 الخاصة والنقط ،السويس قناةى ف بالمالحة الخاصة النقطى ف ؛االسرائيلية النظر لوجهة
 هو الحقيقة الزم يحصل إتفاق بين الروس واألمريكان على ده. ..بالحدود
 

 بين فرق يهف :قلت ناأ ولذلك ؛التفسير هذا مريكاناأل يفسرهس مشروع ىأ وأ المشروع هذا عبد الناصر:
 ،عايز هوامى ز كل واحد  سيفسره مشروع ىأ ألن والحل؛ المشروع بين فرق ..حاجتين
 موقف هفد ..آخر مشروعى ألى األمريك التفسير هو سيكون للمشروعى األمريك والتفسير

 ى.أمريك
 

ى وبق انسحب ؛ىالعرب الفعل رد شاف ما بعدى تالسوفي االتحاد نإ المعلومات حسب: حسين
وبينتظر موقف نتفق عليه. لكن أنا شايف كنوع من تشجيعنا لالتحاد  الصورة خارج

يتابع مع الواليات المتحدة ويخرج بشئ جديد؛ ألن المرحلة الثانية ممكن  ،السوفيتى
 !نجبر نقبل بأشياء أقل

ممكن وضع  ،إذا فشلنا فى هذه الدورة بالذات، ربما المناطق التى احتلت تنتهى
لذلك هذه  ! أو نجبر على قبول حل ربما يكون أسوأ من هيك!جديد يكون أثره سئ جدا
موضوع من ناحية الوقت، وبدون إنهيار لرى حاسمة بالنسبة لالدورة بالذات فى نظ

هتمام العالم بالقضية.  بالوضع نعمل يمكنا كيفى يعن  الوضع فى المناطق المحتلة وا 
 فيه موقف عربى الحاصل ويكون ،تماما نواياها فيه تكشف نهاإ اسرائيل فيه نحط لىال
 تكون بجانبنا وضد أعدائنا؟ ،المتحدة واألمم العالمى ف الدول غالبيةو 

  
  ؟بالقرار هد عبد الناصر:

 
 حسين: بالقرار.
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حناو  .للقرار تفسير هذا بعد ثم ،قرار يهف ..حاجتين يهف :قولاب ناأو عبد الناصر:   القرار خذؤ ي الزم رأينا ا 
 عشانى حت يناأور  .كويس بيكونتيتو  مشروع أساس على القرار كان ذاإ ،الدورة هذهى ف

ويمشى فى مجلس  األمن مجلس يروح الموضوع نإ ،العربية الدول موضوعى نتالف
مايتحطش فيه إنهاء حالة  إن بنعمل تيتو موضوع على القرار بيشوفوا كان ذاا  و  األمن.

 تدل حاجة تقريباى ويعن ،المنطقةى ف السالم فيه بيتحطولكن  ،الحرب بشكل مباشر
ى مخى ف مش ناأ ،بحر  فيشام نإ نقولام غير من ؛المنطقةى ف حرب فيشام نإ على
 .بالكامل األخير القرار

 
هذا  الىى دؤ ت صياغة فيهلكن  ،السوفيتى مافيهش كلمة إنهاء الحرب –ى مريكاأل القرار: محى الدين

ن هذا ال يعنى المرور فى : إلكن مرونة الصياغة تعطى لنا فرصة ألن نقول !ىمعنال
 .ألن هى دى المشكلة !قناة السويس

  
 محمود بعتنا إحنا .للروس بالنسبة تفسيره غير لألمريكان بالنسبة القرار تفسير هوال..  عبد الناصر:

وجهة نظر  – إن احنا :بيقولوا وهم ،للتفسير نظرهم وجهة لناا يقولو  عشان لموسكو
 إحنا. زى إنتم ماهتفسروه .فسروهيام العربى ز  القرار هنفسرهم بيقولوا:  – الروس
 هنفسره.

 
 .األمن مجلسى ف القضية توضيح على القدرة عندهم: حسين

 
 شعب بحقوق يسمحواام هم بدون السويس قناةى ف بالمرور لهم سمحنا ذاإى دلوقت إحنا عبد الناصر:

ى دى وه !حاجة منهم وماخدناش حاجة كل ناهميدإ إحنا ىيبق ؛اسرائيلى ف فلسطين
ال نسمح لهم أبدا باستخدام قنال  احناإن ؛ يهاب متمسكين اللى احنا النقطة الحقيقة

 السويس.
 

االتحاد السوفيتى و  ،القضايا يعالجأن  األمن مجلس على ،حسب ما جاء فى المشروع: حسين
 .مصلحتنا غيرى ف شئ ىأ يمنع نهإ قادريقول: إنه 
 تحاول ربما مريكاأ ألن ؛عليه تفقأ شئ نهإ بالذات المشروعى ف نفكر جعلنا لىال

 .وضفر م شئ هذا لكنو  ،فى صالح اسرائيل أشياء تدخل
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حناو  رفضوه العرب نإ الموضوعى ف سئ لىال عبد الناصر:  !رفضناه نتواا  و  ا 
 
ذا كان سيادتكم وجاللة الملك قبلوا هذا  ،العامة للجمعية سيقدم كانرفضوه عندما : أردنى   وا 

 ويعرض على مجلس األمن؛ لن يكون للدول العربية حق الرفض.
 
 دول حقأهم ما فى المشروع إنه يؤدى الى إنهاء حالة الحرب بطريق غير مباشر؛ وهى : الدينمحى 

 .ىد الفقرة حسب القبيل هذا من شئ وأ ،سالمى ف تعيش نهاإى ف المنطقة
 

 !هونقبل نعود ثم رفضناه إن احنا المشروع هذا قبولى ف نهاردهلا الضعف نقطة هو عبد الناصر:
 حاولنفل :قلنا إحنا ولهذا .يسافرام قبل الخارجية وزير مع بتاعنا الكالم كان داالحقيقة 

ى ف ناأى يعن عرفشاوم .تيتو اقتراحات علىى مبن جديد مشروع يتعمل نهإ الوسائل بكل
 .. إنت كنت متتبعها.من حاجات رياض حاجة متتبع نتشو كام األخيرة الفترة

  
 –ى السوفيت المشروع من درجة أقل وبيعتبروهتيتو  مشروع رافضين األمريكان هو: محى الدين

 -ى السوفيت المشروع نأ رأيهم من هم ،هناك رياض مناقشات وحسب .ىاألمريك
كالم  .األمن مجلس من بيه قرار ويصدر ،األمن مجلس على عرضه يعادى األمريك

 إحنا :ويقول ،المتحدة الجمهورية العربية مندوب يقف نهإ شرط علىجولدبرج بيقول: 
ى عل األمريكان مع مش ،مباشرة غير اتصاالت كله هود ..المشروع هذا على ينقمواف
  .طول

 هذا على نوافق إحنا الزم مندوب اسرائيل يقول: كمان :قال رياضكان رد و 
 مناأل مجلس ةعادودى حاجة مش من ضمن إجراءات مجلس األمن!  ..المشروع
 بيقف المجلس غير موجود فى عضو نأب العادة تشاجاوم ،األعضاء من قرار بيصدر
 الجمهورية ةموافق يؤكد عايز ججولدبر  نإ يظهرو  !القرار هذا على موافقين إحنا :ويقول
  !القرار هذاعلى و  المشروع هذا على بالذات العربية

 ينقمواف إحنا :ويقول يقف اسرائيل مندوب الزم كدا كان ذاإ :قال رياضهو ف
ى األمريك -ى السوفيت المشروع المقصود نشاكام الكالم هذا ىف طبعا .القرار هذا على
ساس إن على أ لهذا مماثل شئى ف اتكلمنا إحنا .بنقرأه اللى احناى الحال النص حسب

ياإما  ؛مع تعديالت فى الصياغة ممكن يؤدى الى نفس المعنىالدول العربية رفضته، 
 السوفيتى. –على أساس مشروع تيتو أو المشروع األمريكى 
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 .بالتفصيل تيتو مشروع: حسين
  

  ..نقط عدة علىى مبن بالتفصيل تيتو مشروع عبد الناصر:
  .يونيو 1يوم  عليه كانت ما الى اسرائيل انسحاب :األولى
 المنطقةى ف الموجودة الحدود تضمن مناأل مجلس وأ الكبرى الدول نإ :والتانية

  .يونيو 1 يوم عليه كانت ما على
  .العربية والدول اسرائيل بين الجانبين على طوارئ قوات توضع نأ :التالتة
 وبعد ،يونيو 1 يوم عليه كانت ما على السويس قناةى ف المالحة تبقى :والرابعة

 .ذه المواضيعه خرآ الى ..والالجئين المالحة مواضيع تبحث هكد
 

 .العقبة مضيقى ف للمالحة بالنسبة هو: محى الدين
 

 ألنه ؛مناسب لينا بالنسبة والحقيقة .بالتفصيل تيتو مشروع هد ..عليهى ماه على هتستمر عبد الناصر:
 وافقنا إحنا ،ىمريكاأل للمشروع بالنسبة هو .شئى أل وال فلسطين لقضية اليتعرض

 المشروع لهذا مريكاأ ريتفس ليه؟ ،المشروع لهذا أمريكا تفسير على نوافق لم لكنو  ،عليه
  ..اآلتى على ينصليوغوسالفيا؛  ، وب لغلهندل لغب  ا م حسب

مش الى ما  – االسرائيلية القوات تنسحب المشروع، هذا يقبلوا العرب يجب :أوال
 بعدين يبحث، القدس موضوع بعدين .عليها يتفق حدود الى -يونيو  1كانت عليه يوم 

 وسينا .وسيط بواسطة واسرائيل العرب بين يكون الموضوعات هذهى ف البحث موضوع
 دا الكالم ملك قلت ناأو  - تدول غزةبعدين  .. تكون منزوعة السالح!السالح منى تخل
  وفى خليج العقبة! السويس قنالى ف اسرائيل تمر بعدينو  - الخرطومى ف

 عترضناشاام إحنا دا ..ثم الحل. القرار القرار ..حاجتين يهف قولاب ناأ ولهذا
 القرار مفسرين هم ؛لتيتو 4 يوم رسالتهى ف جونسون هقال لىال الكالم لكن ،عليه

 قطاع تدويلب ونسمح ،القنالى ف المرورنسمح بو  ،سينا سالح نزعهن كنا نإ ..تفسيرات
 يتفق حدود الى ولكن يونيو 1 يوم عليه واكان ما الى مش االنسحابو  ،والقدس غزة

  بيبقى القرار بيقول حاجة والتنفيذ حاجة تانية! ..عليها
 المتحدة األمم من قرار أخذ ولكن ،عسير هيكون التنفيذ نإ رأينا كان إحنا ولهذا

 .خرآ شئ والحل شئ القرار نإ :بنقول إحنا ولهذا ؛دوليا سيساعدنا
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 ،هذا يناقض القرار ،غزة قطاع ليتدو  ..مريكاأ تفسير ؛أمريكا لهم تفسيرهم وللعرب تفسير: أردنى
 ونحن لنا تفسير آخر.

 
 هنا يجواي ولما! كيف نقبل؟ سينا؟! سالح ننزع كيف ؛مثال سينا سالح ننزع :لنا يقول لما عبد الناصر:

هو الموضوع مابقاش حالة  !؟غزة قطاع تدويل نقبل كيف ؛غزة قطاع تدويل :ويقولوا
نهاء حالة الحرب.. الموضوع بقى حاجة تانية خالص  !الحرب وا 

 
 المتحدة والوالياتى السوفيت االتحاد تشجيعفى هذه الحالة أصبح  ..الرئيسى سيد: حسين

 .للوصول الى قرار
 

 .التفسيرات بهذه اعترافنا عدم مع عبد الناصر:
 

 القرار، تنفيذالمباشرة ب عند -سيادة الرئيس  - تتم التفسيرات ،ناآل واردة غير التفسيرات: أردنى
أن تستمر األوضاع الحالية بدون التوصل الى قرار. المهم التوصل الى  هدفها اسرائيل
 منا يطلبوا وهم تفسيرات، لينا كمان إحنا تفسيرات ليهم هم ذاإ التنفيذى تيأ ولما ،أى قرار
 موقفى فى ه تسير اسرائيل نإ المهم !منهم نطلبها أشياء عندنا كمان إحنا أشياء
! المهم هو التوصل الى وهى فعال راح تعلن رفضها للقرار قبل مرحلة التنفيذ ؛الدفاع
 قرار.

 
 الدول كل نإ - عليه عترضناشاام إن احنا رغم - بالذات القرار هذاى ف المشكلة عبد الناصر:

 نهاإ :العربية الدول جميع ستقول ..هنقبله نتواوا   إحناى هنيج وبعدين ،رفضته العربية
 هذا !فيه محطوطين اللى احنا الجرحى ف محطوطين مش هم اللى ؛القرار هذا رفضت
  .عربيا هأثر له  هيكون طبعا

حناو  ،جديد قرار اتحط ذاإ ولهذا ؛نتجاهله إن احنا النستطيع الموضوع  بنقول ا 
 مقارب يكون وقد يه،إ فيه رأينا لهمول ونق ونبحثه وكذا، جديد قرار هذا :العربية للدول
مايبقاش عندهم  .ىالسوفيت –ى مريكاأل القرار نقولشام ؛جديد قرار ولكن القرار لهذا

رفضت  واألردن ،القرار هذا رفضت مصر نإ :هيقولوا هم نهاردهلا ألن .عملية المزايدة
 وقبلوا واألردن مصر ناآل وجاءت ،القرار هذا رفضت العربية الدول وجميعهذا القرار 

  !القرار هذا
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.. كلهم القرار هذا هتقبل دولة فيشام متأكد ناأ ..أخرىولن تقبله دولة عربية 
 سابقا القرار هذا رفضنا لقد :هيقولوا هم نقبل، :وقلنا المتحدة األمم رحنا ولو هيرفضوه!

كل واحد  هو الحقيقة !كلها الدنيا بيبلبلوا بهذا نهمإ عتقداوب ،عند إنعقاد الدورة االستثنائية
 سئ وضعى ففيها  بنكون - بصراحة تكلماب ناأ - لكن بيزنقونا زنقة ،فيهم بده ينفد بجلده

  !جدا
 الموضوع كان ذاإإن هذا القرار انتهى،  ..كالمنا لوزير الخارجية إحناولهذا 

 القرار هذا صفحة ونغلق جديد قرار بيقدموا الروسى بنخل ..جديد قرار بيتقدم بيبحث
 !رفضته كلها العربية الدول نأل ؛كلية

ش لو بنقام رفضتهوش،ام قرار دا ..تقبلوا وال ترفضوا ال بقى العربية للدول وبنقول
 نأ يجب الحقيقة نقطةى دى ه ؛نتم مارفضتوهاشإدى حاجة  ..أو ال تقبلوه قبلوهإ لكم

 رفضنا :وهيقولوا )ضحك( ،واليمن والسعودية والكويت العراقو سوريا  هتقف .النتجاهلها
 !والجزائر ،القرار هذا

بنتفق على تصفية قضية فلسطين!  إحناوبيقولوا:  ،نتما  و  إحناالجزائر بتهاجمنا 
فى جريدة المجاهد مقالة طالعة بتقول: إن عبد الناصر والملك حسين بيتفقوا على تصفية 

وسفيرهم هنا قال: إن األمور فلتانة هناك، وباين  ،قضية فلسطين! والمقال باين إنه بعثى
  بعثيين!إن هذا المقال زقوه ال

 القرار هذا رفضنا كنا ذاإ الناحية، هذه نتجاهل إن احنا نستطيع ال برضه إحناف
 نفسه سيسألى عرب فرد كل ..ىمنطق كالم الحقيقة هد !؟نهاردهلا نقبله إن احنا يدعو فماذا

  .هذا السؤال
ن احناو  ،خرآ شئ والتنفيذ شئ القرار نإ :قولاب أنا  حراجإ جلأ من يجب ا 

 اسرائيل نإ معناه مش ..هيتنفذ نإ القرارى معن مش ولكن ،قرار نأخذ احنا إن اسرائيل
إنهاء حالة الحرب؛ ألنها بالنسبة لقنال  كلمة القرارى ف نحطشام بس :وبنقول !هتنسحب

 ..فلسطين شعب وحقوق القضية بحل السويس قنال ونربط ،السويس موضوع كبير جدا
 قلناه اللى احنا والكالم ،عند وزير خارجيتنا اللى التعليمات دى الى آخر هذا الكالم.

  .ىالسوفيت لالتحاد
 قادرين مش ضعيف عربيا انوضع ىهيبق ،القرار هذا نقبل جينا ذاإ نهاردهلا أما

 ،هذا نقبل نأ نستطيع ال نناإ :قالومحجوب بالذات  ،الخرطومى ف وخصوصا ؛عليه نرد
  وكلهم وافقوا!
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لم  خالص جديد قرار يقدم نأمن  البد ،عربيا الموضوع نعالج عشان الحقيقة ذا  إ
 بيطلع جديدة ةغصيا عملبشقلبة الكالم ده  وممكن ،يرفض من جانب الدول العربية

 نواجه إن احنا علينا الصعب من هيكون ألنولكن إسمه قرار جديد؛  ،منه قريب قرار
  !عربية دولة 11

ى يعن )ضحك( !هتقبله سوريا الجديد القرار والأكيد  القرار هذا هتقبل مش سوريا
 عندهاشام لىال العربية الدول نواجه إزاى ؟نهاردهلا مشكلة نواجهى إزا األساس هذا على

 عندهم هم ؟ليه ،الموضوع شئى ف يهمهم ال هم وبعدين ؟الموقف تواجه نهاإ الشجاعة
 نهمإ عليهم سهلأ موضوع أى هم ؟!يهإ عندها السودان والا  ؟!يهإ عندها الجزائر ؟!يهإ

  !يرفضوا نهمإ حاجة أسهل ..يرفضوه
 مشروع يهإ يهف !تيتو مشروع ورفض يامأ 1 من سودانال وزراء مجلس اجتمع

ى ف الموجودة الداخلية للمزايدات بالنسبة - يستطيع ال السودان نإباقول:  لكن ؟!تيتو
  ؟!المشروع رفضتوا نتواإ ليهاألزهرى..  لتأس ناوأ ،شئ يقبل لن - السودان

أصحاب المشكلة..  إحنا بونايس :العربية للدولى ف للناس بنقول إحنا فالحقيقة
 !تقبلوه الزم بنقبله اللى احناو  محتلة، بالدنا إحنا

القرار اللى رفضوه ده وراحوا فى بالدهم رفضوه؛ لن يسير أى لما نيجى على 
 واحد معانا! مانقدرش الحقيقة نضغط على أى حد. 

 
 ؛معاها تفاهميو  اسرائيل مع القضيةى صفقالوا بعد شهرين: فيه كيان فلسطينى ي ذاا  و : حسين

 !أسو أ بيكون موقفنا ساعتها
 

 وبعدين عليها، متفق نقطة ىد ..قرار صدارإ على نعمل نأ يجب الحقيقة إحناال..  عبد الناصر:
واللى يحصل  بنستعد إحنا واهلل محبوش ..تفسيرنا يقبلوا حبوا ؛كدا بعد نفسر ىنبق

ى األساس الضغط ألن ؛القرار هذا ميساعدك وقد ،قرار يصدر نأ البدلكن و  !يحصل
 .لينا بالنسبة السويس قنال ،لينا بالنسبة سينا ،لينا بالنسبة غزة قطاع ..لينا بالنسبة موجود
ثم منطقة قلقيلية وبعض المناطق اللى  ،القدسى ه األساسية المشكلة تكونه كمل بالنسبة
 وعايزة كبيرة لةكمش القدس طبعا .أقل ممشاكلك الحقيقة نتمإف؛ عايزين يتوسعوا فيهاهم 
 !كان عندنا معلومات إنهم عايزين يعملوا تدويل للقدس ودولية، عالمية وتعبئة عمل
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 !حسين: سيكون صعب
 

 كان ذاا  و  !المبكى حائط وياخدوا المبكى حائط يدخلوا عايزين همإن كالم يهف كانعبد الناصر: و 
 ياخدوا نهمإ من حسنالمبكى أ حائط وياخدوا لقدسا يدونا نهمإعلى  يقتصر موضوعال

 ذاإ !ال منقولش ..بعقل التفكير من نوع الزم الواحد هد بالشكل لىال المواضيع !القدس
  !الحائط ياخدوا ..الحائط عايزين كانوا

ن احناو  ،فيها اللى احنا الظروفى دآ  ولكن ،وهزمنا ومقدرناش حرب دخلنا ا 
 !شئ لك بيروح خرواآل ،ودا ودا دا على ..ال :هنقول

 
حناأردنى: و   فى هذا بنؤيدكم. ا 

 
 ،مايقفش موقف المتفرج؛ البد أن يتعاون بشكل من األشكال ،حسين: موقف االتحاد السوفيتى

 ويحاول يتعاون مع الواليات المتحدة ويطلعوا لنا شئ ونمشى.
  

 بالنسبة الرئيس أسداهاى الت المخاوف نفسأبدى السيد أيوب خان  ،فى زيارة باكستان: أردنى
 ذاإ نإ شىيخ وكان .والروس األمريكان قبل من عليه متفق نها  و  للقرار، العرب لرفض
 توازن لةأمس تفكان ؛من أهمية النتيجة هميةأ  يهف يكون راح مش الصياغة يريتغ حاولنا
 يقدم، الحاضرة بصيغته هذا يبقى جديد شئ أى على االتفاق رفضوا ذاإ .الناحيتين من

 مجلس الى مجددا بتقديمه ةعالق لوشام ،العامة الجمعيةى فاللى  السابق العرب ورفض
 .بهذه الصياغة األمن

 
 ؛عليه موافقين إحنا :ونقول نقف إن احنا ،القرار هذا قدم ذاإ بيشترطوا األمريكان نهاردهلا عبد الناصر:

ى تيج :بيقولوا وهم ،مناأل مجلسى ف عضاءأ مش إحنا !الموضوعى ف جديدة حاجةى د
 هذا على موافقين إن احنا :ويقولوا ،مناأل مجلسى ف وتقف المتحدة العربية الجمهورية

 !القرار
 

يصرف و  ،ىمريكواألى الروس الجانبين عليه متفق لىال القرار هذا ،األمن مجلسى ف: أردنى
  .للقرار رياض محمود قبولالنظر عن 
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أحسن  ،هو كما وضعهب فضلأ هذاغيره يقدم  على اتفقوا ما ذاإ ،تعديله األولى المحاولة: أردنى
 .مما ال يقدم شئ

 
  .فى قبول هذا القرار، وعندما تبدأ بتنفيذه عندها ينفذ العرب األول الواجب عليها اسرائيل: أردنى

 
 العرب بين مفاوضات يحصل نأى األمريك التفسير ..كده غيرى األمريك التفسير عبد الناصر:

 هكد وبعد -ده الكالم اللى قاله جونسون  – وسيط بواسطة القرار هذا لتنفيذ واسرائيل
 .القرار نفذانه

 
 نأ األمن مجلسى ف قادرين وهم ،الى مجلس األمن اهذ القرارإحالة  يدوار بي تيالسوفي: حسين

 .تناسبنا لىال جراءاتاإل يتخذوا
 
 هنا تكلمناام على ،فايدة فيه نشاكام - هنا مالك كانى يعن - لحاحإ علينا لحواأ هم هد الناصر:عبد 

)ضحك( وراح ماخوس شتم جروميكو وبهدله فى  ..إحناقبل  المشروع ورفضوا خلصوا
 هذا الموضوع!

 
 .ساسأك فيه الواردة األشياء على ونستند: حسين

 
 نإ النظر بصرف - ده القرار نفس مناأل لمجلس هيروح هبرض ماأ ،عيب هذا الكالم عبد الناصر:

 .العملية فى مزنوقين مش السوريين !بس مزنوقين نتواا  و  إحنا - أل والا  هآ هيقولوا العرب
 هذا على هيوافق األمن مجلسما  يوم فهيقفوا الموضوع،ى ف مننا أكتر مزنوقين نتواإ

 :يقول محجوب يطلع تانى يوم !القرار هذا على افقناماو  :يقول ماخوس يطلع ..القرار
 رفضنا :يقولاه والكويت !تالت يوم بوتفليقة يقول: رفضنا هذا القرار !القرار هذا رفضنا

 !ةالعربي الدول كل من مرفوض قرار هود ،هايقول: رفضنا هذا القرار والعراق !القرار هذا
 الدفاع موقفى ف إحنا ويحطونا الموضوع بهذا وار جايت نهمإ خايف ناأى ويعن

 !ومستريحين ومبسوطين قاعدين ..مشاكل عندهمشام ؟!ليه هيتاجروا وهم ،عربيا
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 ،وهيتاجروا فيه الحكومات أو الخارجية وزراء فيه هيتكلم خرآ قرار وأى القرار هذا الحقيقة: محى الدين
 النقطةى ه !خرآ قرار أى وأ مناأل مجلس من صدر لىال القرار لهذا رفضهم هيعلنوا
 تنفيذ هيحصل نماإ القرار، هذا على نوافق ال وأ نوافق إن احنا مننا مطلوب مش العملية
ى ف ويتكلم بينا يتصلى جيهي ،األمن مجلس من مندوب بتعيين الخاصة األخيرة بالفقرة
 ؟نستقبلوشام والا  هنستقبله إحنا فهل ،الموضوع هذا

 
 الخارجية وزراء جميع نإ :هيقول هيقف لىال نإ ،بالذات القرار هذاى ف المشكلة هو عبد الناصر:

 عن ممثلى فوز  محمود الدكتور موجود وكان ،كذا يومى ف كور نيويى ف اجتمعوا
 على كلها العربية الدول واتفقت ،األردن خارجية وزير وموجود المتحدة العربية الجمهورية

 كان منكم حد هل عرفشاام - رفض الكليومها  ،هكد حصل لىال ألن .القرار هذا رفض
 جميع من فضر   القرارهذا  األساس هذا وعلى !رفضتوا نتواا  و  رفض الكل - ؟موجود
 قرارى جيي لو ؟!تنفذ نأ ندر واأل المتحدة العربية الجمهورية قبلت فكيف ،العربية الدول
 –ى السوفيت القرار سموشاام جديد قرار واسمه ،ىالمعن نفس وفيهخالص  جديد
 ،مختلف معالجتهمن  ضوعو الم ىهيبق ،ىالمعان نفسقرار جديد وفيه  هيبقى ؛ىمريكاأل
 ن الدول العربية اجتمعت ورفضته!أو إ هكد قبل رفضناه إن احنا :يقولوا يقدروشام

 
ى ف ناحيتنا من موقفه تحسن علىى السوفيت االتحاد تشجيع هو المبدأ ،فى هذه الحالة: حسين

حالة القضية لمجلس األمن األمن، مجلس   والبحث عن مشروع جديد. ،وا 
 يتعلق فيما .الدول بعض من ضغطفعال  نواجه قد ،ىالعرب بالموقف يتعلق فيما

 للوضع انقاذ ويعتبروه كبير بترحاب الناس يقابله قدأتصور  حل أى ،الغربية بالضفة
 ..راح يؤدى الى الصراحةى بمنته ه الدورةهذى ف قرار صدور وعدم فيه، اللى احنا
 

 ده حصل ذاإ - كلها والنقط كلها المواضيع حطاب ناأ - قرار صدور من البد هو الناصر:عبد 
 العربية الدول موقف نتجاهل نأ نستطيع وال ؟إيه هيحصل دا حصل ذاا  و  ؟يهإ يحصله
 خراآلى هنيج .رفضناه معاهم إحنا كنا ذاإ خصوصا ؛فى المتاجرة بأى موضوع خرىاأل

المشروع ده  إحناده  ..ال :بتقول العربية الدول بقية ولكن ،بس نتواوا   إحنا المشروع نقبل
 رفضناه!
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 مافيش فايدة! ..بالذاتى د المشكلة نواجه مضطرين: محى الدين
 

 أردنى: هناك البعض فى الدول العربية متطرفين.
 

 ىفأ ؛بس مابتهمهم القضية متطرفين هماشام ،السودان .. إمسك مثالنيمتطرف مش هم عبد الناصر:
 !هيرفضوه عليهم هتعرضو اه مشروع

 
 سيادتكمذكرتوه  لىال الشئ هو ..تلح األردنى بيخل لىال الشئ - الرئيس سيادة - الحقيقة: أردنى

 صورة ليعطيكم السايح عبدالحميد بالشيخى تأن نأ الحقيقة كان .الغربية للضفة بالنسبة
خصوصا فى بعض المناطق الجنوبية وصلت الى شكل  ؛فى الضفة الغربية يدور عما

لدرجة أنهم يفكروا فى الذهاب دلوقتى الى هيئة األمم؛ ليقولوا: إن قضية فلسطين  !مخيف
حناقضيتنا، و    شعب فلسطين، والدول العربية مالها أى شئ! ا 

 الضفةى ف نتحمل نأ نستطيع وال ،جدا قصير نفسنا نإ :تقول رسائل تناءجا
 الموقعة الرسائل وجبت تذكرتى وليتن !جدا محرج الغربية الضفة وضع ولذلك ؛الغربية
طائرة بتطلع تقصف بالخمس  ؛الحدود أبعد الى محرج وضعهم تشوفوا عشان منهم

 منع ،ىاالسرائيل الجيش لتصرفات بالنسبة !الحدود بعدأ الىى ر مز  وبشكلى يعن بيوت،
سيادتكم وقلت: سيناء ممكن تنتظر سنة مثلما تفضلت  !7يوميا من الساعة  التجول
  !وسنتين

 والمنطق العقل سياسة كان -أو كذا  ةمجامل قولأ ال - فى الخرطوم سيادتك
 ناأ ؛بمختلف طوائفه لبنان شعبى ف الطيب األثر ولمست لبنان رحت ناأو  .واالعتدال

 .قيمتها لها سيادتك من كلمة نهإ عتقداب
 

 بقرار نطلع إن احنا استطعنا ذاإ ألن ؛ونيسر األمور صورة نحط أن هذا من قصدت ناأ عبد الناصر:
 ذاإ ألن !القمة خلصت ىوتبق العرب بين مشاكلى ف ندخلام بدل ،لنا أحسن هفد جديد
 مشى االقتصاد مدعال يمكنى حت نإ فمعناها ؛خروناآل ورفضه شئ نحن قبلنا
مفاوضات و  وقت يعوزاه ألن ؛ىرأيى ف هيحل مش هيطلع لما القرار بأن علما !يستمراه
  .يحل عشان بحثو 
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حناو  ى ف موجود كان لىالى العرب الجو الى - الزلناالحقيقة  - محتاجين ا 
 لم ذاإ ،نقص جنيه مليون 121 عندنا ن احناأل ؛االقتصادية للناحية بالنسبة الخرطوم

 القرار ولكن أبدا، القضيةى وتنته هيطلع القرار نإ أتصور وال !هنتعب تدعيم هناك يكن
  .وقت هيأخذ وهذا ،القرار اصيلتف على اتفاق حصل ذاإ !لن ينسحبوا واليهود هيطلع

 ندخلام بدل ،العرب خواناإ مع التفاهم من نوعب الموضوع نحل إن احنا لنا وخير
 الكل - ى وغير ثورىثور  مش - الكل نإى رأي ناوأ .العرب خواناإ مع مشاكلى ف

 ثم الكويت ثم العراق ثم ،رفضت نهاإ قالت سوريا ذاإ ألن ؛الرفض موضوعى ف هينقادوا
واال  ..الناس هؤالء على نرد إن احنا رضطفهن ؛رفضوا منهإ يقولوا والسعودية السودان

  !دلوقتى الحقيقة عايزينها مش إحنا عربية معركةى ف داخلين نفسناى نالق هنبص إيه؟
 

 ؟حسين: سوريا سترفض أى قرار جديد
 

 العرب رفضه القرار هذا نإ أساس علىاستنادهم  مش ىفهيبق خرآ قرار طلع ذاا  و عبد الناصر: ال.. 
 عرض القرار هذا نإ ؛نظر وجهة عندهم يكون ممكن هنا ناأ !مصراألردن و  وقبلته
 تنفرد فكيف ،ورفضوه – دولة 13 - جميعا العرب وزراء واجتمع نيويوركى ف علينا
 هذاى معن نجيب لو لكن .يقولوه ممكن لىال الكالم دا ؟!القرار هذا بقبول واألردن مصر
 إن احنا :يقولوا يقدروشام ؛، ويتقدم على إنه قرار جديدخالص جديد قرارى ف القرار

  .ىنظر  وجهة ىد ..الموضوع هذا يبحثوا عشانى تان يجتمعوا الزميبقى  ،رفضناه
حناو  موجودين اليهود طالما - المرحلة هذهى ف عايز مش ناأ فى هذا  ا 
 جاتاح يهف .جهودنا هنشتت ألن ؛عربية مشاكلى ف ندخل عايزين مش إحنا - المشكل

 جموناابيهى دلوقت ؛رفضوه وهم بقرار انفردنا إن احنا علينا قالوا ذاا  و  ،عايزينها مش إحنا
 على حسين والملك الناصر عبد بين اتفاق هناك :وقالوا ،أسبوع من ناو جماه والجزائر
 !فلسطين قضيةتصفية 

حناو  الكالم هذا اتقال  ولكن ،ألنه طلع فى جريدة فاضى كالم هذا :قلنا ،ردينا ما ا 
ى ف ندخلاه ذا  إ !نرداه الزم ؟نرد نقدر هل ،الكالم هذا وقال دولة خارجية وزير وقف ذاإ

ى نالق نبصبدون ما الموضوع نعالج كيف ..تكلماب ناأ .ىساساأل السبب ده !خناقات
 ؟جدا ةكبير  معركةى ف العرب خواناإ مع وقعنا نفسنا
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 النظر وجهةى ف نحن إن عتقدأ للتفسير بالنسبة الكنو  ،القرار على الحصول الهدفى يعن: أردنى

 ما لثم -كمان  نحن نأل ؛القرار لهذاى عربال جماعباإل يكون نأ يجب وهذا ،واحد
 .سرعةب نريد إنه ينحل - سيادتكم تفضلت

 
 مريكاأ من األردن بتاخد نإ :ونقول ،ىتان قمة مؤتمر ونعمل حل،تبي الموضوع واهلل ال عبد الناصر:

ى بد ناأ .الجو هذا على نحافظ إن احناى يستدع هد بس ؛ىتان واجتماع ونعمل ..كذا
 مجلس وقبل ،عليه موافقين الوزراء مجلسى ف عليه، موافقين إحنا القرار هذا نإ :أقول

 ويبلغ لهول يقى فوز  للدكتور بيبعت هو نإ ؛الخارجية وزير معى كالم كان ناأ الوزراء
 هذا ساسأ على العربية دولال سفراء وجبنا ،هوشارفضناوم للبحث قابل القرار هذا :الدول
ن احناو  نرفضه ال القرار فالدكتور  !رفضوه هم نإ وفوجئنا ،للبحث قابل هو نإ شايفين ا 

 هاقبله يعنى لوحدى! وبالتالى رفضنا هذا القرار. ..فوزى قال: كلهم رفضوه
 الجو على نحافظى بد أنا ؟ىيعن جديدة بحاجة ندخل الزم نإ :قولاب ناأ ليه لكن

، وفى حاجة ىقتصادالا لدعمل حاجةى ف إحنا وأيضا. بديش نعلق معاهموما ،ىالعرب
  .للحفاظ على الروح األخيرة اللى حصلت فى الخرطوم أنها تظل

 !واللى بيهاجموا ما بيساوا شئ ،مقتنع به ناأ لىلبا وتكلمت بصراحة اتكلمت ناأ
 هلول نق بنقدر كلمة بيقول لىال نإ :لمحجوب قلت ناأو  .. ما أنا أقدر أرد!بخاف ما ناأو 

إن  - القضية كسب على يساعدناى وحت - الحقيقة  المصلحة من ولكن !كلمات عشر
  نتخانقش.ام احنا

 وخدنا اتخانقنا ذاإ نأل ؛اإلمكان قدر على نلمهم وسوريا للجزائر بالنسبةى وحت
 مشروع رفضت السودان نإ قريت ماأ فوجئت ناأو  !صعب بيكون تنفيذهى لأمتهي قرار
 رفضتوا ليه طب وكذا، وكذا تيتو مشروع هنقبل إن احنا :وقلنا ،هناك اتكلمنا إحنا !تيتو
 ؟!طيب

 
 ؟يهاأر  وتونس: أردنى
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 كانت ظروفنا إحنا معاهم، اتصاالت معملناش الخرطومى ف قعدناام يوم من إحنا واهلل الناصر:عبد 
 حالةى ف كناشاوم فى الداخل، مورناأب منشغلين كنا والحقيقة ،فى الفترة اللى فاتت صعبة
اهلل و ى جيي عايز حسين الملك خاأل كان لما التالت اليوم وهو .بحد نتصل إن احنا تمكنا

 ولذلك ؛فاتت لىال أيام األربع رياض برقيات شفتام ناأى وحت ،ومشيت تعبان كنت ناأ
 !متابع كنتشام ..الواحد ؟هج لىال يهإ زكريا لأبس ناأدلوقتى 

 
لبنان، الكويت، و  وتونس والمغرب ليبياى فى شعور  حسب ،العربية بالدول يتعلق فيما: حسين

 .هيسكتوا ما نوعا السعودية
 

 وسوريا !يسكتوا ..والرافضين الموافقين يقولوا الى يعن ..يسكتوا عايزينهم إحنا كويس طب عبد الناصر:
 نبعت إن احنا تحتاج والجزائر بيهم، تصلناشاما الخرطومى ف وسخما شفت ما يوم من
.. توضيحباستمرار  عايزة مورلأل نظرتهم نأل ؛للجزائر يوصل خواناإ من حد لها

 ،تفكيرنا عن مختلف تفكيرهم ولكن ،جدا النية ىسالمى يعن نهمإى رأي ناأ .مانسيبهمش
إيدنا فى  إحنا ..برضه اللى إيده فى الميه مش زى اللى إيده فى النار ..حاسين هماشاوم

 ! النار
 

 نإ حسيت ناأ والحقيقة ،كتير وكلمته المطارى ف الجزائر خارجية وزير قابلت ناأ الحقيقة: محى الدين
 بالذات. ]بوتفليقة[. عبد العزيز .متفاهم هو

 
 هل ممكن نتدخل بين الطرفين؟ المغرب قضيةى ف دخلنا ذاإ ..المشاكل: حسين

 
  !قوى عويصة قضية عبد الناصر:

 .مستمر فهو األمن مجلس ماأ ،نقعد لسبتمبر المتحدة األممى ف عندنا إحنا
حناو  ،جديد كقرار شوية حسنأ قرار ناخد إن احنا نحاول برضه  بنقول وقت أىى ف ا 
 قرار خذؤ ي نأ مصلحتناى ف مش إحنا .بيقدموه مناأل مجلسى ف القرار هذا قدموا :للروس

 دا !قرارى أ سترفض العربية الدول كل العامة الجمعيةى ف نأل ؛العامة الجمعيةى ف
 !عربية دولة أى توافق ولن ،رفضهي  أيضا  منه حسنأو  ،رفضهي   منه حسنأو  ،رفضهي  
 محدش ؟يقبلاه مين ،ىداخل موقفموضوع  ىبيبق ليهم بالنسبةى يعن الموضوع نإ
 !يقبلاه
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 .أضمن مناأل مجلس: أردنى
 

  .أضمن األمن مجلس طبعا عبد الناصر:
 

 حسين: فيما يتعلق ببعض الدول وعودة العالقات.. وفيما يتعلق ببريطانيا بالذات.
 

 .العالقات ونستعيد ىبق كفاية :وقالوا ،أيضا ىشخص (1)براون بالذات من جوابى جال ناأعبد الناصر: 
 المتحدة األممى ف موقفهم هم نإ وخصوصا ؛االنجليز مع العالقات عادةإل ميال ناأ هو
 نأل ماعادتش مرتبطة بينا؛ العملية ولكن .االنجليز نشجع وبرضه ،كبير حد الى حسنأ
 والسودان وسوريا العراق الى نعود فالزم ..االنجليز مع العالقات قطعت دول يهف

 واحد.  يبعت مستعد هو نإ :قال فهو ،والجزائر
 كنا إحنا !مشكلة هبرض هو ؟العالقة يرجعوا هيقدروااللى قطعوا العالقة  هل

 صالأ اقاطعينه إحنا .فى أول يوليو االنجليز مع العالقات عودة على الجزائر مع اتفقنا
 وسوريا العراق نتجاهل نأ نستطيع ال العالقات نعيد عشان نهاردهلا ،علشان روديسيا

 هم مستعدين كنا ذاإ إن احنا :قال وهو ،محجوب مع اتكلمت ناأو  !والجزائر والسودان
 .والجزائريين والسوريين العراق مع كالم الى وبيحتاج ،وابيمشا  أيضا

 مع العالقات بعودة قرار ياخدوا هيقدروا هل ،السوريين مشكلة هناى تيج
 ،االنجليز مع العالقاتى ف نحسن شهرين تالتة بياخدى رأي ناأ فالموضوع بريطانيا؟

 .العالقات عادةإى ف والسودان والعراق سوريافى  خوةاإل مع نتكلمنبتدى و 
 

 حسين: هل فيه إمكانية إتصال مباشر مع األمريكان؟
 

 مريكاناأل ،بينا اتصلوا معانا موقفهم االنجليز نإ ،مريكانواأل االنجليز بين الفرق وهوعبد الناصر: 
 نأ علنا يعلن الناصر عبد ويقف ،العدوانى ف شتركوشاام هم نإ نعلن الزم :بيقولوا

 ومش الليةإذ عمليات فيها جاتاح يعملوا عايزين !العدوانى ف يشتركوا لم األمريكان
 يعيد عايز ىويبق ينكسف الواحدى يخل -جورج براون  – مثال الجواب والحقيقة !نقبلاه

 واخدين برضه ألنهم كويسة مقابلة خارجيتنا لوزير ومقابلتهخطبته كويسة،  ؛العالقات
 .كثرأ جانبنا واخدة فرنسا يمكن ،مريكاأ من كثرأ حد الى العرب جانب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بريطانيا.جورج براون، وزير خارجية ( 1)
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 كان ممتاز. –جورج براون  –أردنى: خطابه فى الجمعية العمومية األخير 
 

 . هم موقفهم دلوقتى أحسن بكثير..بنسحبهم يقفوا معانا ،ة للروسبعبد الناصر: بالنس
 اتفضل.
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