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وتأييدها لحقوق  ،كما أكدت رئيسة الوزراء تضامن الشعب الهند مع الشعوب العربية
 الشعب الفلسطينى العادلة.

ضرورة العمل على زيادة  –بالتشاور مع يوغوسالفيا  –وقرر الرئيس ورئيسة الوزراء 
 ول الثالث.التعاون السياسى واالقتصادى بين الد
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أود أن  ،أود أن أشكرك على الزيارة التى أتحتيها لنا كمظهر لمساندتنا فى هذه األزمة  عبد الناصر:

 ك معنا.دأشكرك شخصيا نيابة عنى وعن الحكومة والشعب لجهو 
 ويكون ذلك فى ظروف أحسن. ،أرجو العام القادم أن أزوركم أو تزورينا

لقد سبق أن رفضنا  ؛الهندية هى أساس عالقاتنا –إن الصداقة المصرية 
 األحالف ومحاوالت فرض النفوذ. 

 أشكرك مرة أخرى والحكومة الهندية. 
 

أشكركم للقائكم الحار ومساندتكم خالل السنوات الماضية. لقد ساندناكم ألكثر من  :إنديرا
منذ عام عن أن الصراع اليوم هو  –كما ذكرتم  –أننا ناقشنا  ؛سبب.. عن الصداقة بينا

تمعات البالغة الرقى وأننا مهددون بخطر سيطرة المج صراع للسيطرة االقتصادية.
اقتصاديا فى العالم. لذلك يجب على دولنا أن تعمل سويا؛ ألن التجزئة كانت وسيلة 

يس وهذا ل ؛هو تطوير مجتمعنانا. إن أعظم مايهمنا ويهم شعبكم ويهمكم تمياآلخرين لهز 
 مثاليات.

مما يسمح لها اليوم أن تضغط علينا.  ؛تمعات تقدماومنذ عصور فاقتنا هذه المج  
خاصة وأن الضغوط قد تصل الى الضغط على  ،لذلك يجب أن نعمل على تدارك ذلك

 ى أعتقد أن اللقاءات الثنائية قد تؤتى بنتيجة.؛ لذلك فإنتفكيرنا
قلتم لى: أن أتكلم عن رحلتى  ؟أمس حين سألتكم ماذا سنتكلم عنه اليوم  

 ..الحالية
ولنا عالقات ثنائية مع هذه الدول منذ فترة  ،لقد زرت بلغاريا وبولندا ورومانيا  

طويلة، وقد نمت هذه العالقات. وكان هدفنا أيضا التعرف على التقدم االقتصادى 
 وأن أتناقش مع زعمائهم. -وخاصة فى رومانيا  - فيها

إن دول عدم االنحياز  ؛وضع فى أوروبا والوضع فى آسياهناك تعارض بين ال  
 تقع تحت ضغط سياسى واقتصادى شنيع من الطرفين.  ،وهى دول نامية

وميكو، وأنتم ساعات وتناقشت مع كوسيجن وجر  4لقد توقفت فى موسكو   
 فيد كذلك.يإن الوقت فى األمم المتحدة قد  ولذلك لن أتطرق لها. تعلمون وجهات نظرهم
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يجب  ل الهند الصينية واألمن األوروبى،معظم مباحثاتنا كان حو  ،فى بولندا  
 ،ننى فتحت هذه المواضيع معهم. بولندا تشارك االتحاد السوفيتى وجهات نظرهإ :القول

 وخاصة بالنسبة لمعاهدات عدم التدخل وحظر انتشار األسلحة الذرية.
 !تى يسمون سياستها استعماراوناقشنا معها مشكلة الصين ال ،بلغاريا تقف معكم  

ويبرر موقفهم نظريا إن لهم  ؛رومانيا يحاولون أن يكونوا حياديين بين الروس والصين
 ،عالقات طيبة مع الصين وخاصة تجاريا. لقد أعربوا عن رفضهم للتكتالت العسكرية

 وتأييدهم لمعاهدات منع التدخل وخظر انتشار األسلحة الذرية. 
وجهة نظرهم تختلف تماما  ،ة أنه فى مسألة األمن األوروبىإن النقطة األساسي  

 ولهم سفراء فى ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. ،عن بولندا
ا تأييدا و لقد قالوا لنا: إنهم يصدر  ،أنتم تعرفون موقهم تماما ،بالنسبة لليوغوسالف  

فريق  يا. كبيرا لوجهة النظر العربية فى أمريكا الالتينية والبنلوكس وا 
وأن  ،هو التعبير عن تأييدنا لوجهة النظر العربيةإن هدفى من الحضور هنا   

ذا كنتم ترون شيئا أكثر تحديداو ننسق العمل سويا فى األمم المتحدة.  يمكن عمله  ا 
 فنحن نرحب إذا كان باستطاعتنا. ،معكم

 
إننا لسنا متفائلين بالنسبة للموقف فى  ؛لقد قلت لكم أمس عن تقديرنا للموقف السياسى  عبد الناصر:

 األمم المتحدة ألن الواليات المتحدة أكثر تشددا اليوم.
 

 هو السبب؟ما :إنديرا
 

فراسك قال لرياض: لماذا نقوم بالضغط  ؛إنهم يريدون الضغط إلعادة العالقات الثنائية عبد الناصر: 
 ؟!لون معنا العالقات الدبلوماسيةعلى اسرائيل وأنتم ال تتوقفون عن مهاجمتنا، وال تتباد

 ؛أكثر المشاكل بينا وبين أمريكا –اسرائيل  –ومن ناحية أخرى فإن هذه المشكلة 
فاليوم  ..ولذلك تمكن الروس من وجود نفوذ لهم فى منطقتنا ؛لتجاهلها لشعب فلسطين

 فرصة أمريكا إليقاف كل ذلك. 
، بل إن األردن أجرى محادثات 5511فالروس كانوا يكسبون باستمرار من 

قدمه االتحاد ألن العرب لن ينسوا ما ؛مخطئين فى تفكيرهممعهم. ولكن األمريكان 
 ومن ناحية أخرى فإن الحل العسكرى هو الحل إذا فشل الحل السياسى.  السوفيتى،

 والضغوط الصهيونية عليهم. األمريكان يفكرون فقط فى انتخابات العام القادم
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بالطبع فإن أحد النقاط الهامة هو وحدة الدول العربية فى قبول أية حلول. فى 
الخرطوم ذهبنا لحل مشكالتنا االقتصادية؛ ألننا فقدنا دخل القناة والسياحة والبترول فى 

يم يمكن أن يدفعنا الى التسل نكاا مم ؛سيناء. وهو ما كان يهدد بوضعنا فى موقف حرج
 ،طن 000220222. نحن نشترى .شكلتنا الرئيسية كانت القمحمو  !بالضغط االقتصادى

وهذا يحتاج الى عمالت صعبة، فنحن نستورد من الغرب قمحا أكثر من الشرق وال نأخذ 
 أى مساعدات من الغرب.

سوريا ضد  ا،يت بتمويلنو أن تقوم السعودية والك ؛فى الخرطوم وجدنا حل
 االجتماع.
    

 لماذا عارضوا؟ :راإندي
 

 ،لقد قالوا: كيف تجلسون مع الرجعية؟! ويجب قبل االجتماع االتفاق على وقف الضخ عبد الناصر:
 وقطع العالقات مع أمريكا. 

كسب الوقت الى ول ،إن وقف الضخ لن يفيدنا ألن هذا هو اقتصادنا :لقد قلنا  
عطونا قلنا لهم:  ،جانبنا إن اقتصادنا اليوم  فوافقوا. ..مليون دوالر 522رجعوا الضخ وا 

ويصعب على أمريكا أن تجعلنا نخضع لها ألسباب  ،قادر على المواجهة ضد الضغوط
 اقتصادية. 

ولكن السؤال.. هل نحن اليوم جاهزين ، أيضا الجزائر كانت ضد الخرطوم
لذلك فقد   عسكريا؟ أعتقد أننا نحتاج الى وقت، وال يجب أن نهمل الوضع السياسى.

لقد رفضوا  ..ونحن كنا مستعدين للموافقة عليه ،السوفيتى –رفضوا القرار األمريكى 
  كلية، والروس كانوا يريدوننا أن نقبل بأى حال.

فى مباحثاتنا اليوم مع األمريكان، قلنا لهم: نحن نقبل هذا القرار، ولكن ماهو   
 تفسير القرار.. التفسير األمريكى.تفسيركم له؟ لقد طلبنا منكم ومن تيتو أن يعرف لنا 

ولكن جاء التفسير مخيبا لآلمال؛ ففى خطاب جونسون لتيتو وردت تفسيرات ال يمكن 
 !قبولها

: فى اتصاالت وزير خارجيتنا مع جولدبرج طالبنا بحق الالجئين، وقلنا  
ن االنسحاب بالنسبة لمصر و، ولكنهم رفضوا. وقال جولدبرج: إيوني 1االنسحاب الى 

 ؛إن المشكلة ليست مشكلة مصر وحدها :يونيو، ولكن رياض قال 1سيكون الى حدود 
 وهذا بسبب حدود اسرائيل واألردن.
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 بالنسبة للقناة.. نحن مستعدين ألن يمر اليهود بشرط أن يعيدوا حق الالجئين.  

الروس وافقوا على تفسيرنا ورفضوا التفسير األمريكى. نحن نعرف أن اليهود لن 
ولهذا ال يريدون  ،ولذلك لن نجعلهم يمرون بقناة السويس ؛وا حل مشكلة الالجئينلبيق

 الربط بين المشكلتين.
 ،ومفهومة لست أعتقد أن مشكلة االنسحاب غير واضحة، فهى واضحة جدا  

رأيت فقط فى الصحف  ؛حتى صباح اليوم لم أرى أى شئ جديد ولكن أمريكا ترفض.
 فكل شئ غير واضح. ..(5)حديث يورك

نى مستعد أى تساؤل لك. ،المشكلة –يإيجاز  –هذا     وا 
 

 هل أنتم مستعدون لقبول ممثل األمم المتحدة؟ :إنديرا
 

 ولكن ليس هناك مشروع قرار. ،راءحتى اآلن المشكلة تنحصر فى آ ،ذانحن لم نناقش ه عبد الناصر:
الفنية. لقد أثرت هذا الوضع أود أن أناقش العالقات الثنائية بينا والمشكالت   

وكما قلت: لقد هزمنا التقدم الفنى الغربى، وكان سهال  العام الماضى وهو سؤال هام.
ولم يكن سهال علينا ذلك. النجاح الجوى االسرائيلى  ،على اسرائيل الحصول على ذلك

كذلك فإن  –متر  122تحت  –يكن لدينا رادارات للطيران المنخفض سببه أنه لم 
 متر. 122جو ال تصيب تحت  الصواريخ سام أرض/

 لقد خاب أملنا فى سياسة جونسون وموقفه الدبلوماسى المخادع قبيل األزمة.  
فإنه يثور بينا مشكلة تبادل الخبرات فى  ،بالنسبة لمشكلة التقدم الفنى بينا وبينكم

لذلك  ؛ثر فائدةط كانت أك مجال تصنيع األسلحة. نحن نهتم بالصواريخ ولكن المدافع م/
 فنحن نهتم بانتاجها.

فى هذا المجال نستطيع تبادل الخبرات نحن ويوغسالفيا وأنتم؛ ألنه ال يمكن 
 ضمان المستقبل، ثم مشكلة الطائرات.. مشكلة إنتاج الطائرات مكلفة جدا.

 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلس العموم البريطانى عن حزب العمال. ، عضوجيمس ماتلوك يورك( 5)
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دى الطائرات الميج على عكس الطائرات البريطانية مأيضا نواجه مشكلة قصر 
، ولكنها ليست لها فعالية المقاتالت النفاثة ،لقد أعطونا قاذفات !والفرنسية واألمريكية

بعيدة المدى، ونحن عندنا  H24ونصل لقرار. عندكم أيضا يمكننا أن نناقش هذا 
H20.أيضا تيتو عنده صناعة طائرات وهى مكلفة جدا. .، وأعتقد بالتعاون يمكننا 

ن يمكن أن نصدر لكم وتصدرون لنا. وا  أيضا  ،بخصوص الصناعات األخرى
 ،ولذلك يمكننا التعامل سويا ؛التعامل بينا وبين أوروبا صعب، وبينكم وبين أوروبا صعب

    أعتقد أننا بدأنا فى هذا االتجاه.  .وكذلك إدخال يوغوسالفيا.
 

 إن هناك إعالن، ننظر لمعاهدة ثالثية. :عباس زكى
 

فإننا سنصل الى توسيع السوق. إن أحد  ،طبعا كل واحد منا إذا بدأ بالدول النامية عبد الناصر:
لقد فكرنا  !ولكن ال نصرفها ،مشكالتنا أننا ننتج عدد كبير من التليفزيونات والثالجات

 فى إنتاج كل شئ، ولكن هذا مستحيل.
 

البد من  ،أعتقد أن الموضوعات التى أثيرت اآلن فى المجاالت العسكرية واالقتصادية :إنديرا
 الوصول الى أبعد مدى فيها؛ ألن ذلك إذا طبق سيؤدى الى التقدم. 

 
 ..فسيتركون هذه الصناعات للدول األخرى ،ال أعتقد أن الدول النامية ستنفذ هذه األشياء عبد الناصر:

ولكن ذلك يحتاج لصرف  ،وهذا غير مقبول أحيانا. إنهم يفكرون فى االكتفاء الذاتى
 !وهذا كثير ؛مليون دوالر فى صناعة الطائرات 02نستثمر أموال ضخمة. نحن 

 
 بالنسبة للعالقات الثنائية فهى تنمو بيننا سريعا. :إنديرا

 
ولذلك فكرنا فى التعاون مع الهند بخصوص األسلحة  ؛وغيرها نحن نتعامل مع سويسرا عبد الناصر:

واليوم يصدرونها  ،نحن نستطيع انتاجها ولكننا اعتمدنا على الروس ؛العسكرية الخفيفة
ولذلك لماذا  ،لقد طلبنا من روسيا وبولندا وسويسرا ،لقد تذكرت هذا أمس الروس لفيتنام.

 !ال نفكر فى أخذها من الهند؟
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 ولذلك يجب البدء فى تطبيقها. ؛لقد خلقت قاعدة ثنائية وثالثية فى التعامل :إنديرا
 

 حسن عباس يشجع هذه الفكرة. عبد الناصر:
 

. جنوب إفريقيا، .فال معنى للتعاون فى عدم االنحياز ،بدون التعاون االقتصادى والفنى :إنديرا
 وجنوب غرب إفريقيا. 

 
تنزاينا وقفت  ،إفريقيا مهتمة بأحوالها بعد نكروما وفيتنام وما يواجهه سيكوتورى وكيتا عبد الناصر:

 معنا.
 

 يبدو أن األمر ال يبدو سهال فى الحقيقة. ،أعتقد النفوذ البريطانى قوى أيضا :إنديرا
 

 !وأمريكا كانت تريد تقسيم نيجيريا ،فى نيجيريا يواجهون هذه المشكلة عبد الناصر:
 

 فلماذا يقسمونها؟ ،نيجيريا كانت مع الغرب :إنديرا
  

واسرائيل كان لها فضل.  ،وهم يستغلون الخالفات فيها ،البترول فى غرب نيجيريا عبد الناصر:
وحاولوا الحصول على الطيارين  ،طائرة بدون طيارين 51االتحاد السوفيتى أرسل لهم 

ولكنا  ،لقد كنا ومازلنا فى حاجة الى طيارين ون طيارين.او وطلب منى ج ،ولم يفلحوا
ما فائدة  ،العسكرى هناك وغيروا كل الوضع ،أرسلناهم وكانوا عونا. لقد كانوا خمسة

 الطائرات بدون طيارين؟!
ولكنى كنت أقدر  ،وكنا نحن فى أشد الحاجة للطيارين ،ون كان يبكىاو ج  

 موقفه.
 

 ما هى عالقاتكم مع الصين؟ :إنديرا
  

ليس لنا عالقات طيبة مع الصين، ال أدرى لماذا؟ لقد وعدونا بالوقوف الى جانبنا أثناء  عبد الناصر:
 ولما جاء بادجورنى رفضوا منحنا الموضوع. ،الحرب
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نحن نحتاج للروس لتعويض السالح،  ،بتأيدنا فى موقفنا ؟ما هى عالقة الروس  
 !ولكن الصين تريد منا قطع عالقاتنا مع روسيا

 
أحد الموضوعات التى أثارها كوسيجن هو  !إن تصرفاتهم أحيانا تبدو ال معنى لها :إنديرا

 الخالف مع الصين، وصعوبة االتفاق معها.
 

 إنهم أيضا ضد عالقاتنا مع الهند. عبد الناصر:
 

ونصحونا بأن نفعل كذلك. قلت  ،رومانيا ال ترى مانعا فى عالقات بينها وبين الصين :إنديرا
 ن عاقلين حين أثارونا.بل حاولنا أن نكو  ،لهم: إننا حاولنا ذلك ولم نثر أحدا

 
إذا كانوا مستعدين أن يكونوا أصدقاء لكم فهم ليسوا مستعدين معنا. إنهم يريدون أن  عبد الناصر:

خاصة إذا كانت  ؛إن أحدا ال يقول عن نياته !نعادى جميع الدول لنكون أصدقاء لهم
 خاصة بالهجوم.

 
 إن مشكلتهم أنهم يريدون التدخل فى شئون الهند.  :إنديرا
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