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 محضر مباحثات الرئيس جمال عبد الناصر مع جوناريارنج

 9191ديسبمر  91قصر القبة فى القاهرة، 
 
 

أعتقد أنه  ،أتم استعداد للتعاون معك بالكاملى أننا عل ،أن نراك هنا معناو  ،القاهرة ىمرحبا بك ف عبد الناصر:
جدا بالنسبة  امن األفضل أن نحل هذه القضية بصورة سلمية ألن البديل سوف يكون مكلف

 لذلك فإننا مستعدون لحل هذه القضية بالطرق السلمية، و لكل شخصو  يينسرائيللالو  لنا ..للجميع
 هل لديك خطة بخصوص حل هذه القضية؟ ،االستسالمى و بالطبع بين الحل السلم الكن هناك فرقو 

 
أعتقد أنه أوال وقبل كل و  ،هو اإلنصات لكل األطراف ىبعد أن توليت هذه المهمة أعتقد أن دور   يارنج:      

 ى للقاهرة،أن ال تكون هذه آخر زياراتى أتمنو  ،اإلنصات لهمو  ،األطرافى يجب التعرف عل ىءش
فكرة عامة حول كيف يمكن تنفيذ خطة مجلس األمن ى أن أحصل علو  ،أن أنصت للمحادثاتى عل

وقلت له يجب أن نعمل معا من أجل  ىلقد تواصلت مع السفير السور  ،من جانب كل األطراف
 .وسعنا لتحقيق ذلك ىما فى أن نبذل أقصو  ،ىالتوصل لحل سلم

 
 ماذا عن تنفيذ قرار مجلس األمن؟ ،كل فرد يمكن أن يساعد ..حسنا عبد الناصر:

 
 .من الصعب تحديد ذلك اآلن بسبب اختالف التفسيرات يارنج:       
 

 ىأراضى البداية أنه ال يمكن االستيالء عل ىلقد حدد القرار ف، ما يئاأعتقد أنه يجب أن نقرر ش عبد الناصر:
نيتنا أن  ىنحن لم يكن ف ،نحن من جانبنا ضد سياسة التوسع ،أو بالقوة الغير من خالل الحرب

أحد خطاباتى،  ىوقد ذكرت ذلك بصورة أساسية ف ،لم نكن البادئين بالعدوانو  يينسرائيلنهاجم اال
 .سياسة التوسعى يين يصرون علسرائيلولكن اال ،وكل ما قيل خالف ذلك كان مجرد دعاية

 
 ى للسالم.وهو يجب أن نسع ،أنت تعرف أنه لدينا خيار واحد  يارنج:      
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ظل  ىالسالم لن يكون سهال ف ،ولكن السؤال هو كيف نحقق السالم ،عن السالمنحن نتحدث و  عبد الناصر: 
، الطريقة التى سيتم بها تنفيذ القرار ىف لكنو  قرار مجلس األمن ىالمشكلة ليست ف ،سياسة التوسع

بعض الناس  ،عاما 91أو  91والقضية أيضا ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟ ماذا سيحدث بعد 
أنا هنا ال أتحدث عن و  ،أكثرو  فإن األمور سوف تتعقد أكثر ،أهملنا حل القضيةيعتقدون أننا إذا 

يون سرائيلاال ،بأنه لكل فعل رد فعل أنت تعرف، و عن الرأى العامو  لكن عن الشعوبو  الحكومات
 ىأى طرف عربى نه من الصعب علأنا أقول إو  ،استعداد للجلوس مع العربى نهم عليقولون إ

 ،ىبالنسبة لهم أنهم تمكنوا من تحقيق "خيارهم" بدون حل عسكر ى ألن ذلك سيعن ،الجلوس معهم
 .ال أحد يمكن أن يقبل سياسة التوسع :ولذلك أقول

 
 .يجب أن نفتح الباب للحل ..حسنا  يارنج:      

 
ندخل الغرفة سوف تكون هناك و  ألنه عند فتح الباب ،نحن نعرف أنه من الصعب فتح الباب صوت:      

 .صعوبات كثيرة
 

 .ولكن يجب أن نبدأ بخطوة ،أنا أعرف أن هناك صعوبات  يارنج:      
 

لدينا اآلن  ،حسنا أعتقد أن الخطوة الضرورية لألمام اآلن تكون طبقا للقواعد الدبلوماسية المعتادة عبد الناصر:
الحالة الراهنة  إذا استمرت :الثانية، و يين من أراضيناسرائيلانسحاب اال ىه :ىاألول، مشكلتين
 .ال بد من التوقف عن سياسة العدوان ،العدوان ى استمرارالمتمثلة ف

 
 ماذا عن قضية الحدود؟  يارنج:      

 
وف يتم حله عندما هذا الموضوع عموما س ،لكن حدود فلسطينو  القضية ليست فقط حدود مصر عبد الناصر:

ثم هناك موضوع قناة  ،مناطق محتلةالحدود اآلن داخل ، العدوانو  حتاللتتوقف سياسة اال
لهذه  عادال نريد حالو  ،نحن ننظر لقضية قناة السويس كجزء من القضية الفلسطينية ،السويس
 ،نيويورك ىقد ذكر ذلك وزير الخارجية فو  ،ألنه بدون حل هذه القضية لن يتحقق السالم ،القضية

يتحقق سالم بدون حل القضية لكن لن و  ،عن تحقيق السالم استمرارولذلك نحن نتحدث ب
 يين حول المحادثات؟سرائيلاالى هل هناك أى فكرة لد ،الفلسطينية
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 .المواقفو  أنا أقوم باستكشاف اآلراء، ال توجد فكرة محددة  يارنج:      

 
ى ال يعنى وكما قلت لك الحل السلم ،فإنها سوف تتعقد ،أيه حال إذا لم يتم حل هذه القضيةى عل عبد الناصر:

 .االستسالم
 

 .ولكن موضوع قناة السويس موضوع له أهمية عالمية، أفهمه جيدا ىءهذا ش  يارنج:      
 

 .بالطبع عبد الناصر:
 

خسارة ى ألنه يعن ،ولبلدكم أيضا بالطبع ،بقية العالمو  أفريقياو  آسياو  م ألوروباهذا موضوع مه  يارنج:      
 .انترك الباب مفتوحى و الصدد غير نهائهذا  ىوربما يكون موقفكم ف ،اقتصادية

 
 ى.اسرائيلبد أن يحدث انسحاب  لكن الو  ،نحن بالطبع مع فتح قناة السويس  عبد الناصر:

 
 .طبعا  يارنج:      

 
لكن إذا لم يكن هناك حل و  ،فيمكن إعادة فتح قناة السويسى هكذا عندما يكون هناك حل سلمو  عبد الناصر: 

القضية  ىهذه هو  ،مرة ثانيةى سيكون الحرب وسوف تكون هناك حرب أخر فإن البديل  ،ىسلم
 اآلن؟

 
 .نعم.. نعم يارنج :

 
 .نجاح سهلى ن عليو سرائيلخصوصا بعد أن حصل االو  القضية اآلن ىولذلك ه عبد الناصر:

 
كيف يتم  ىل لُيق  ، ولكن لم قالوه من قبل ىءهذا ش ،حلى ن عليون إنهم متلهفو سرائيلما يقوله اال  يارنج:      

لب ى الوصول إلو  استكشاف المواقف ؛تحقيق هذا الحل وبأى شروط؟ كل ما أحاوله حاليا هو
 .القضية
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 :ىوهناك الحقيقة الثانية وه ،تعرف كيفية شرح القرارى هو  لقد توجهنا لألمم المتحدة ،أنت تعرف عبد الناصر:
عبرنا عن نيتنا للحل و  ،قتراحاتلقد تقدمنا با ،جموناأنهم هاو  ،يين كانوا البادئين بالعدوانسرائيلأن اال

لكن و  ،الحل ىعن رغبتهم فو  ،ن عن السالم كثيرايو سرائيللقد تحدث اال ،وسوف نواصل مساعينا
لو  ،من جانبنا سوف نواصل تنفيذ قرار وقف إطالق النار ،العدوانو  بعد ذلك يقومون بالقصف ى ا 

وقف ى طبعا نحن حافظنا عل ،تم العودة للمواقع السابقةت، حتى أن يتم التعاون مع األمم المتحدة
بعد هذا كان هناك حديث عن  ،لصد أى هجومو  قواتنا ىاحتياطى إطالق النار من أجل الحفاظ عل

من  اسرائيلفكرة مملكة و  ،ولكن هناك فكرة التوسع ،كان هناك كالم عن لجنة مصالحةو  ،مصالحة
 ،هذا هو لب الموضوع أو لب المشكلةو  ،دفعهم لسياسة التوسعالتى ت ىهذه الفكرة هو  ،النيل للفرات

 ،بالطبع نحن نعد أنفسنا للدفاع عن بالدنا ضد العدوان، و الوقت الحالى ىهذا هو السؤال المعقد ف
يون يطلبون منا سرائيلاال ،لكن نحن ال نعد أنفسنا للعدوان، و هذا يحتاج للكثير من المالو 

كل مرة ى وف ،اإلطالقى أجندتنا على االستسالم لن يكون عل ،ال استسالم :أنا أقولو  .االستسالم
 .نقول هذا نتعرض للقصف

 
 ماذا عن مشكلة الالجئين؟  يارنج:      

 
أنا ال أعرف ما ، و ألن هذا ضد سياسة التوسع ،يين لن يقبلوا بعودة الالجئينسرائيلأنا أعرف أن اال عبد الناصر:

لكن الحل يكمن و  ،كل مكان ىخصوصا أن هناك فلسطينيين ف، لالجئينهو الحل العادل لمشكلة ا
 .حل عادل للقضية ككل ىف

 
 .عندما أعود أن يكون هناك حلى أتمنو  ،هناى إلى أن أعود مرة أخر  ىنيت ىف  يارنج:      

 
هناك شهر رمضان ومن بعده العيد لمدة  ،أول يناير ىأنت تعرف أنه سيكون لدينا أجازة هنا ف عبد الناصر:

ى كل وقت أن أجيب عل ىف ىويمكنن ،أى وقت مرحبا بك هناى أيه حال وفى عل، و أربعة أيام
فقط من حقنا أن أنه ليس  ؛بالطبع األمر هو ،للقضية ن من قلبنا أن نجد حال، ونحن راغبو أسئلتك

أنه هناك جزء  ؛ن: األول هولها شقا القضية، و ولكن هذا أيضا واجبنا ،حتاللنحرر بلدنا من اال
 ،ىحل القضية باألسلوب السلمفى نحن نأمل و  ،الجزء اآلخر هو الخاص بالفلسطينيينو  محتل

كل أسئلتك ى وسوف نكون من جانبنا مستعدين أن نجاوب عل ،مهمتك ىأتمنى لك النجاح فو 
 .بصراحة تامة
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وسوف أبذل  ،مهمتى ىهذه هو  ،يحدث من خالل المحادثاتستكشف ما يمكن أن أن أ ى  عل  يارنج:      
 ى.وسع ىف ماى قصار 

 
 .هكذا لن يكون بمقدورك أن تشاهد القاهرةو  عبد الناصر: 

 
 .المرة القادمة ىولكن أتمنى ذلك ف ،وقت كثير هذه المرة ى  ليس لد  يارنج:      
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