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ووجهة نظره أيضا  ،فرصة الملك حسين يقول لنا شئ عن زياراته الخارجية :عبد الناصر

 بالنسبة لمؤتمر القمة.
 

وما  ،وفيها شئ كبير من االستفزاز قة كانت عمليات عسكرية كبيرة جداحسين: الحقي
الضجة اللى حصلت فى ! حصل أيضا فى سوريا وفى الجمهورية العربية المتحدة

 ،هذا العدوان. واسرائيل أصبحت قاعدة جديدة لالستعمار فى العالمالعالم بعد 
 واسرائيل التقوم على نفسها بل على مساعدات كثيرة مالية وخالفه.

ون هذا االجتماع موسع. ككنا نتمنى أن ي ،إخوانا فى العراق بدأوا يتحركوا
هناك بعض المشاكل بخصوص بروتوكول التعاون وخالفه.  ،ا فى سوريانإخوا

 وصل الينا لواء عراقى.
 

 ؟بالليل 4: وصل يوم عبد الناصر
 

 طيار. 55كان عندنا  5يوم  ،وصل ومعه كتيبة من كتائب التحرير ..حسين: نعم
 

 ؟طاروا 55: عبد الناصر
 

 حسين: نعم.
 

 ماعندناش وال واحد طار! .عبد الناصر: واهلل إنتم أحسن مننا.
 

فى عندنا اآلن لواء واحد بالنسبة لأللوية المدرعة  ،خالص 9حسين: حوالى الساعة 
نش فيه تنسيق بينا وخالفه. ننظر الى ما ستقوم به المنظمة اطبعا ماك ،الجنوب

 !وهل ستقوم بدور أم ال؟ ،الدولية، وهذا الموضوع سيؤثر على مستقبلها
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نهم يؤيدون حق اسرائيل فى العيش، إوأثناء لقائى مع جونسون، فهمت من كالمه 
 ،والقدس واألماكن المقدسة الى جانب بعض األشياء األخرى المتعلقة بالمالحة

 والمرتفعات السورية تكون منزوعة السالح.
قلت له: إن األردن ليس له قضية ولكنها قضية األمة العربية  ،عن األردن هوبسؤال

 بالكامل، وسأرجع وأتشاور مع إخوانى بشأن القرار الذى سنتخذه.
واتصلت بإخوانا السوريين فى األمم  ،تطرقنا الى المشروع الروسى واليوغوسالفى

 المتحدة ونصحتهم بعدم التطرف فى اآلراء.
 وأبدوا استعدادهم للمساعدة معنا فى التسليح. ،وبعد ذلك وصلت الى لندن

 ،وقال: إنه يقف الى جانب الحق ،ديجول له موقف شجاعالرئيس  ،وفى فرنسا
وأكد أن سياسته  والمشكالت فى الشرق األوسط. ويهيألى أنه قد يساعد فى حل األزمات

كانت تقوم على منع االنفجار فى الشرق األوسط، وأكد لى أنه على استعداد لتقديم كافة 
 أشكال المساعدة.

مثلما ذكر لى  - عايشين فى نوع من الخيال وجدتهم ناس ،وأثناء زيارتى إليطاليا
 !نسمح لليهود بالعيش والمياه وخالفهبأنه يجب علينا أن  - الرئيس اإليطالى السابق

بنا من السعودية وقالوا لنا: ابعتوا لثم ط ،طلبنا من العراق أسلحة ووعدونا بإرسالها
حنا هانشوفها  !لنا قائمة بالطلبات وا 

 
 دبابات فى جيزان.: عندهم عبد الناصر

 
وكانت  ،؛ نسفوا قرى بكاملها فى القدسحسين: الخسائر فى المعدات واألرواح كانت كبيرة جدا

هناك البعض منهم وقد  ؛عمليات نهب. بالنسبة للفلسطينيين والفصائل أنا مش متفائل
 !يحدث لهم نوع من اإلغراءات من قبل اسرائيل

 
 هل الخطيب ماشى معاهم؟ ،سنة الجئ 02 : هو الفلسطينى عايش بقالهعبد الناصر

 
 حسين: أل.. مامشيش.

 
 إغراءات على أساس إيه؟ ؟: مامشيشعبد الناصر
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حسين: إما ضم كامل ويكونوا جزء من اسرائيل، أو كيان وحكومة عربية، أو عقد صلح وتنتهى 
 !أن أهالى غزة ينتقلون الى الضفة الغربية ،ثانيةمعلومات  !القضية

 
هم أرسلوا الشبان من  ،ألف من غزة 502: احنا جالنا عدد كبير منهم.. جالنا حوالى رعبد الناص

حنا دلوقتى مقعدينهم فى مديرية التحرير وبيبعتوهم بدون شئ. ،المقاومة الداخلية  .وا 
 !وبعدين باعتين ناس بثيابهم بدون حاجة

 
عندنا عيوب كثيرة  ؛المطلوبحسين: التعبئة أيضا على الجانب الفلسطينى لم تكن على المستوى 

 !علم، ثقافة، تكنولوجيا ،عندنا عيوب كثيرة .والبد من معالجتها.
 

 !وأنا شوفت الخرائط اللى مع الطيارين ،شئ: هم عارفين عننا كل عبد الناصر
 

 !حسين: وغير الخرائط سيدى، حاجة عجيبة جدا
 

 عندهم مخابرات كويسة جدا جدا.: بس هم عبد الناصر
 

 !راجع أيضا الى ضعفنا ادحسين: و 
 

 : هم الحقيقة البلد كلها تشتغل كجيش.. برجالها ونسائها.عبد الناصر
 

 .٪51بومدين: نسبة الجيش الى الشعب 
 

يعنى الناس هنا قاعدين  !: وبعدين الطيارين كانوا احتياطى، الطيار اللى اتمسك كان ترزىعبد الناصر
 ولكن هناك يستدعوهم وقت مايحتاجوهم. ،ياخدوا ماهيات

 
اإلنسان العربى فى أساسه وعزمه  .والبد من أن يكون عندنا حسم ،العملية صعبةحسين: 

بيننا مشاكل وخالفات وأوضاعنا  ،من جديد ئهوالبد من إعادة بنا ،وتصميمه ضعيف
 !فالبد من الوعى الصحيح .اليوم مصيرية.
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 : الحل؟عبد الناصر 
 

هذه الصدمة تصحى األموات! مايهمنى هو أن  ..نجتمع ونعرف أى واحد رأيه إيه ،الحلحسين: 
 نخطوها فى المستقبل تكون نتيجة بحث. ةأى خطو 

 
ألن سيناء إن شااهلل يقعدوا عشر سنين..  ؛هو وضعهم فى سيناء غير الضفة الغربية: عبد الناصر

. .قناة السويس من داخل اسرائيلبيقعدوا مع الفئران يعنى! ألنه بيجيب مياه للى على 
 !فبيجيب مياه وأكل من داخل اسرائيل

موضوع الضفة الغربية موضوع  ،ضوع سيناء مافيش ناس تقاسى فيه الحقيقةمو 
 !كل وقت يمر وهم فى الضفة الغربية يجعلهم يتمسكوا بيها.. وهى فلسطين ؛أخطر

 وعلى هذا األساس يبقى بعد كده مستحيل إنهم يمشوا.
 

 حسين: وبعدين من حيث طبيعة األرض.
 

 !: منطقة غنية يعنى، أحسن من النقب ومن كل اللى عايزينهعبد الناصر
 

هناك نقطة، فى األمم المتحدة حتى أكثرية الدول التى تسير معنا تتحدث عن  ..حسين: سيدى
 سير القتال.

 
 بومدين: ما هو الحل؟

 
 على المدى البعيد. نوع من التعاون بين الدول االسالمية حسين: 

 
عدا إيران؛ ألن إيران تصدر لهم البترول الى إيالت، تركيا موقفهم كويس : وقفوا ماعبد الناصر

 باكستان.و 
اليهود عندهم قضية والعرب مش باين إن عندهم  ،وبعدين فيه شئ غريب الحقيقة

على قد  ،العرب يعنى اليهود عندهم قضية يموتوا من أجلها.. حرب دينية. !قضية
 !لكن القضية ماهياش عميقة بالعمق اللى يخلى الواحد يموت ،مابنقول فلسطين وكذا
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وكنا نقول  ،القرى األمامية ..التسليح، الضفة الغربية فيها سالح - سيادة األخ -حسين: وبعدين 
 السالح وزع بكميات هائلة ودربناهم. خدوها وحاربوا، قالوا: أل! :لهم

 
 ..تعبوا اليهود جدا 55قاتلوا قتال مرير. فى سنة  سخان يون ..غزة مختلف : قطاععبد الناصر

وموتوا منهم ناس كتير جدا فى سنة  ،والسنة دى أيضا ماقدروا يدخلوا ،ماقدروا يدخلوا
 والسنة دى. 55

 
 حسين: إخوانا العراقيين أيضا كان موقفهم مشرف.

 
 : ماقصروش.عبد الناصر

 
يعنى ترجع ينزل منها طيار ويركب  ؛طيارين 3طيارة اسرائيلية لها حسين: معلوماتنا عن أن كل 

 وقاذفات القنابل تحمل تانكات. !التانى
 

 !بدون اسرائيل ليس لى وجود :بومدين: السؤال هو: لماذا اليهودى متقدم؟ ألنه بيقول
 

ولكن  ،داها قليلكان تقديرنا إن الميراج والمستير م !تعرف إن شفته قريب ..: ده الينزمانعبد الناصر
 مداهم طويل.. واقفين. أثناء الحرب

أول إمبارح واقفة فوق بورسعيد، علما بأن مقاتالتنا مداها قصير ولكنها ماتقدرش 
 وقطع الغيار كلها يعملوها. ،على الطيارات ..قطعا أدخلوا عليها تعديالت !تقف

 
وبعدين عمليتنا فى  ،شئحسين: التدريب وقت تجهيز الطيارة، الوقت اللى تطلع فيه.. كل 

 "العدو أمامكم والبحر من ورائكم"! ..األندلس تكررت
 

 بومدين: كل المعلقين والمتابعين ماكانوش يعتقدوا هذا.
 

 حسين: الزم تحسب قدرتنا بالضبط، إحنا كنا عايشين جوهم.
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نتم  !: برضه إحنا ظروفنا كانت وحشةعبد الناصر  ،مع السوريين واقعينكنتم إحنا كنا واقعين معاكم، وا 
وكنا سايبين ! وكنا فى صدام وعراك مستمر أكثر من العراك اللى بينا وبين اسرائيل

 الموقف اللى كان موجود. االحقيقة هو د !اسرائيل ونسب فى بعض
 افد !بالمعركة الحقيقة تاللى عجل ىوالتقينا قبل المعركة بفترة، وأعتقد أن لقاءاتنا ه

 برضه درس لينا الحقيقة.
وأعتقد إن ربنا جزانا الحقيقة  !تلكك لده والعكسيده ب ..الكالم كله ماكانش جدى

الحقيقة الموضوع ماكانش دخول قوات أو عدم دخول قوات، ولكن برضه  !على عملنا
والزم فى المستقبل ناخد درس الماضى.. كلنا ، النوايا.. ربنا جزانا على النوايا الحقيقة

 !حقيقةال
 ؟بومدين: ماذا عن المستقبل سيادة الرئيس

 
إنت  :للملك حسين النهارده: ونحن نتحدث عن المستقبل نأخذ درس الماضى، أنا قلت عبد الناصر

 !كان يقدر مايحاربش.. كان يقدر ! وقلته إمبارح لألخ بومدينوقفت موقف لن أنساه لك
واضح، وبالنسبة لينا إحنا األمر ماذا نعمل فى المستقبل؟ الحقيقة أنا ماعنديش خط 

 مبنى على نقطتين.. ياإما نسلم ياإما نناضل.
وأنا أعتبر أن  !نستطيع أن نسلم السرائيل أو ألمريكا من وراء اسرائيلإحنا طبعا ال

يدهاش فى أألنه كان يقدر الضغط على اسرائيل وماي ؛فى كالمه معاك منافقجونسون 
م المتحدة هو اللى شغال علشان يدى أصوات لكن فى داخل األم ،األمم المتحدة

 !هو منافق فى هذا وكداب ..ماأقدرش :لكل والراجل اللى بيقو  !السرائيل
 

 !األمريكان تدخلوا 55بومدين: ماهو فى سنة 
 

 ،وأيزنهاور اللى أخد الموقف ..واألمريكان اللى أخدوا الموقف ،وا اليهود: وهم اللى مش  عبد الناصر
 ،أيزنهاور راجل زى ديجول عنده شرف.. عنده مبادئ !وهو يختلف كلية عن جونسون

 ..أما جونسون فهو راجل
 

 !بومدين: راعى بقر
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 !حسين: اليهود إذا استمروا فترة طويلة سيؤذوا حالهم
 

 بومدين: والصحافة أيضا.
 

 !: دلوقتى ديان يعطى كل يوم تصريحعبد الناصر
 

واليهود دلوقتى فى هذه الصحف لم  ،اضح أيضا فى الصحافة الغربية لليهودبومدين: االنحياز الو 
إنت شفت روتشيلد  هزة اإلعالم فى فرنسا  كلهم يهود؛أجالمسيطر على  !يعودوا مساكين

 !ورسالته لليهود بأن يساعدوا اسرائيل
 

 : بس روتشيلد بتاعنا مادفعش حاجة! )ضحك(عبد الناصر
 

 فى القدس أحسن من موشى ديان اللى فى مكة! )ضحك(بومدين: واهلل موشى ديان 
إذا كان  :وقلت ،طرحنا حكاية األموال فى الكويت، وكان هناك كالم عن مؤتمر

وسألوهم  !مليار فى بنوك انجلترا 5522الكويت عنده  ؛اللقاء بهدف اللقاء فقط ال داعى
ر فى املي 522الليبيين عندهم  ؟!لماذا ال تحولوا هذه األموال من بريطانيا ..فى الكويت

 !بنوك بريطانيا
وحتى العراق فقدت سالح مصر سوريا، األردن،  ؛البد من أخذ هذا الموقف اآلن

 وأفراد والبد من الطلب من هذه الدول. 
 

خلوا الفائدة أقل، رفضوا!  :، وقلت لهم٪4مليون جنيه بفائدة  05: أنا طلبت من الكويت عبد الناصر
 هل قلت هذا لك أم ال؟

 
أى تضحيات وأى شئ  يفرض علينا نحن على استعداد للقيام  ،نحن فى الجزائر .بومدين: ال.
 به.
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ماأنا عايز أروح مؤتمر  :وأنا قلت لألخ بومدين !واهلل أنا ماعندى أمل فى مؤتمر القمة: عبد الناصر
ليبيا أيضا كان ! القمة وال عاوز أشوف فيصل وال بورقيبة وال ليبيا فى هذه األوضاع

  .وطلعت الناس هناك !واضطرينا نعمل حملة ضدهم فى اإلذاعة ،موقفهم سئ
ولكن أنا مستعد أروح علشان خاطر  !يوميا بتطلع طائرات من قاعدة هويلس

 قد يجرحونا هؤالء الناس ويسيئوا الينا.  .لملك حسين واهلل.وعلشان طلب من ا ،األردن
ف نحل مشكلة يك !مشكلة األردن اليوم هى مشكلة عويصة غير مشكلتنا إحنا

. أبدى حل مشكلة األردن على مشكلة سيناء وقناة السويس النهاردهأنا الحقيقة  األردن؟
واليهود إذا تشبثوا باألرض لن  ،علشان الضفة الغربية ؛ولكن الزم نحل المشكلة األردنية

فالحل إيه  ،الزم يبتدوا ينسحبوا ..والزم الحقيقة فى خالل شهر على األكثر !يتركوها
 ؟النهارده

طب هنعمل إيه؟  !يروح يقعد مع األمريكان واهلل نالحقيقة أنا بأقول للملك حسي
طب قول أنا ! قف ناضل، طب هنناضل إزاى؟أ .ماهو الحل البديل؟ طب هاقولك: أل.

تكلم عن الموضوع االحقيقة ب - هناضل وعندى إمكانيات أستطيع استعادة سيناء
 طب الملك حسين هيناضل إزاى؟! ما هو السبيل؟ - العملى

إذا ماأخدهمش مش هايدفع  ،مليون دوالر 52الى  45بياخد من أمريكا فى السنة 
وأنا قلت له: ، أنا مستعد أدفعهم !مين هايدفع له مرتبات الموظفين؟ !مرتبات الموظفين

مليون  52ولكن مش هأقدر أدفع  ،مستعد – رغم حالتنا - اللى هيطلبه منى أنا مستعد
مليون  502بيمثل  ا. د.قنال السويس والقطن! دوالر ألن نصف العملة بتاعتى ضايعة

 !فمن العملة الصعبة واق ٪52. أنا تقريبا عندى .مليون جنيه 502بيمثل  اود ،جنيه
 –أشهر  3واألمريكان مستنيين بعد  ،عايز أشترى قمح النهاردهوالحقيقة ظروفى 

عايز أشهر  4بعد  ،شهور نستهلكه 3فبنقعد  –من حظنا إن موسم القمح بتاعنا طلع 
 طلبنا من الروس. !قمح

والزم الحقيقة نكون ناس منصفين.. كان بياخد أسلحة من  ،نمسك موضوع األردن
هيشترى  ..مليون جنيه 42أو  32وهم وقفوا هذا ألننى عارف ميزانيتكم  ،األمريكان

  ؟!أسلحة منين
كيف يبنى األردن؟  ،وضع األردن يختلف عن وضعنا الحقيقة ،نبنى األردن :بنقول

هيناضل ويعتمد على نفسه.. لن  :بتقول! هيبنى جيش.. لن يستطيع :لن يستطيع! بتقول
الضفة الغربية هيجيبها إزاى؟ هل نسيب الضفة  !هيناضل بإيه؟ ماعندوش! يستطيع

 !بعد سنة لن نستعيد الضفة الغربية مطلقا ..سنة 02نسيبها  :تقول !؟الغربية لليهود
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 .أخ بومدين؟ أنا أتكلم هنا بتجرداإيه اللى نعمله بالنسبة لألردن؟ ما هو الموقف ي
وعندى قدرة  ،سوىأعمل و اأنا هناضل وهقف ضد األمريكان وه :بالنسبة لينا هنا بأقول

ضيع تإمكانية أكبر منكم. وضع األردن الحقيقة.. وضع الضفة الغربية.. حرام وعندى 
وبعدين هل نقدر نستعيدها ! مصيبة ..والناس اللى فيها والعرب اللى فيها !بهذا الشكل

 !بالقوة؟ إمتى؟
فى قد طيب هنبنى جيش تانى  !ص.. انتهىل  سنين، خ   52الجيش اللى كنا بنبيه 

 الوضع كده يعنى. اهو د !إيه؟
يه  ،الشروط الموضوعة علشان اسرائيل ..يبقى هنا السؤال فى مؤتمر القمة وا 
الحل الوحيد هو بإبادة  :ألن فيصل بيقول ؛موقف العرب؟ فى رأيى ستحدث مزايدات

 مش قال كده؟ !اسرائيل
 

 !بومدين: مندوبه فى األمم المتحدة
 

بصرف  :وهو فى هذا عملية كلها نفاق. واهلل أنا باقول للملك حسين !: ومسح اسرائيلعبد الناصر
. وأنا بعت له بعد قطع يتفق مع األمريكان الغربيةفى سبيل استعادة الضفة  ،النظر

وأنا فى هذا لن يكون لى تحفظ مع  ،وقلت له: ماتقطعش العالقات ،العالقات مع أمريكا
اك سبيل آخر ياأخ بومدين؟ يعمل إيه ما هو السبيل اآلخر؟ هل هن ليه؟ ،أى تصرف

 !؟النهاردهالملك حسين 
ليه؟  ،ويعلم اهلل ..بكى على سيناء واهللابكى على الضفة الغربية أكثر ماباواهلل أنا ب

وأنا شفت الفلسطينيين  ،الضفة الغربية جرحتنى إنسانيا ؛أنا سيناء تجرحنى وطنيا يمكن
لهم السنة دى أضعاف أضعاف ما  لومتصور إن اللى حص !44حصل فيهم إيه سنة 

لكن يعمل إيه الراجل؟  ،قول هذا الكالم الحقيقة تخاذلاوأنا ماب !44حصل لهم سنة 
 !نقول له يعمل إيه؟

عتبر إن احنا مسئولين فى المستقبل عن هذا، ماذا يستطيع أن يعمله اوأنا ب
ذا سبنا الضفة الغربية، اسرائيل عايزة فلسطين كلها وأخ  !دت فلسطين كلهااألردن؟ وا 

 
 !بومدين: أنا مش مؤيد
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 هل هم يطلبوا االعتراف؟ ..: طب نعمل إيه؟ هل نترك غرب األردن لليهودعبد الناصر
 

 حسين: حق الوجود.
 

باين إن  ..وبعدين موضوع القدس ،: الوجود، ولكن مايطلبوا اعتراف وال تبادل تمثيلعبد الناصر
 !األمريكان مسلمين القدس لليهود

 
 حسين: السؤال سيادة األخ.. وأنتم؟

 
سنين فى  52)ضحك( إن شااهلل يقعدوا  ،حارباهسلح نفسى تانى وأبنى جيش وه ؟: أناعبد الناصر

 الموضوع كده ببساطة. !سيناء
وضعنا يختلف الحقيقة عن وضعك، لن أخضع أنا لألمريكان إال إذا جم القاهرة 

حارب تانى وأسترد اعمل جيش وهاده.. هعمليتى أنا ك! ودخلوا القاهرة وخلصوا على  
 . سيناء

عنها  ؟بيسيبوا قنال السويس ماتشتغلش ؛مشكلة سيناء غير مشكلة الضفة الغربية
وبعدين  !وضع سيناء بناكل يعنى بدل رغيف بناكل نصف رغيف ونستحمل ،مااشتغلت

شهور حرب عصابات فى سيناء. وممكن نكفرهم  4شهور أو  3إحنا يمكن نبتدى بعد 
وماعندناش المدنيين  ،يعنى فى سيناء نتعبهم !فى سيناء ومانوصلش لهم مياه وال أكل

 !رمل فاضية ةألن سيناء هى تقريبا كعك ؛اللى هينضروا فى سيناء
 ،لى البيت هنا فى منشية البكرىا لىا سلم لغاية مايوصلو افأنا مع األمريكان ماه

 ده بالنسبة لوضعى. !وييجوا ياخدونى ويعملوا فى اللى عاوزين يعملوه
طلب اطلب سالح، باطلب الروس بييجوا هنا.. بانا عندى إمكانية أعمل، أنا بأ

ومستعد أصل الى أقصى مدى فى هذا  ،طيارات وطيارين وأعمل معاهم دفاع مشترك
 !زين يذلوناياألمريكان عا .ية بقت بالنسبة لينا.ألن العمل ؛الموضوع

وأوصل األمور الى أقصى ما  ،أعمل اتفاق مشترك مع الروس النهاردهأنا مستعد 
  !واهلل ياأخ بومدين ..يمكن أن تصل

األسطول السوفيتى  -بورسعيد  النهاردهوصل  -وأنا طلبت األسطول السوفيتى 
 !طلبته أول إمبارح
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 ؟بورسعيدبومدين: وصل 
 

اليهود جايبين معدات قتال علشان يعدوا القنال وييجوا  ألن أول إمبارح ؛: وصل بورسعيدعبد الناصر
؛ ألن أنا بالقوة الجوية اللى عندى ماأستطيع أبدا ! وأنا طلبت طيارين روسغرب القنال

طلبت ده أول  ..وهاتكلم معاه بكره النهاردهوفد اى لى جو ! أن يبقى لى التفوق الجوى
 !فأنا مستعد الحقيقة أصل فى هذا الموضوع الى أقصى ما يمكن ،إمبارح

ألن  ..وأنا أعتبر أننى مش واقف قصاد اسرائيل، باعتبر إننى واقف قصاد أمريكا
ومش هاوصل الى  ،ستسلم لألمريكانأهناضل بكل وسيلة ولن  !العملية بهذا الشكل

 ،يبقى أنا ماليش فى هذا بقى ؛ابوا حد غيرىإذا قدروا يخلصوا على  وج حلول وسط.
 ! إيه ياأخ بومدين؟الوال، )ضحك( !اللى هييجى يبقى هايمشى زى ما هو عاوز

 
 بومدين: بالنسبة لمصر الموقف واضح.

 
 !: ماقداميش وضع إال كدهعبد الناصر

 
 بومدين: السؤال المطروح هو وضع الدول مثل سوريا واألردن.

 
، سوريا الحتة اللى أخدوها.. الحمة !ماعندهاش مشكلة، المشكلة كلها عند األردنسوريا  : عبد الناصر

 !القنيطرة، دلوقتى اليهود على اليرمكوك عند سد المخيبة
 

العراق أيضا  !لتوصل فى مؤتمرات القمة الى حلول أم مزيدات فقط؟لبومدين: هل هناك إمكانية 
 بالنسبة لألردن ومساعدته.

 
ألنه مانع الضخ خالص ماعدا  ؛سر الوحيد فى الدول العربية كلهادلوقتى العراق هو الخا: عبد الناصر

سبانيا و فرنسا   !لن يستطيع إنه يقعد شهر بدون بترول كلنا نعرف إن العراق ،تركياو ا 
 

الموجودة لدى العرب حسين: كلنا نعرف عمليات الضخ، ولو كانت هناك نسبة من هذه األموال 
 !كان الوضع اختلفمخصصة للتسليح ل
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 بومدين: الكويت عندها أموال طائلة.
 

هذا الرجل كيف يحل مشكلة  !إحنا مسئولينالحقيقة  :: أنا أقول فى مؤتمر القمة أو غيرهعبد الناصر
أو  سنين 52يهود لغاية ما نستعد بعد ة الغربية هل يتركها فى إيد الفالض ؟غرب األردن
 !يعمل إيه؟

حنا أيضا مسئولين فى هذا، والنستطيع أن نزايد عليه هو المسئول األول فى  هذا وا 
 أنا فى هذا أفكر فى غرب األردن وكأنى مكان الملك حسين .الحقيقة فى هذه العملية

كيف سيسترد ! منين؟ ؟بها وناضل وابنى جيشيس :ويعمل إيه؟ أقول له ،وقاعد مطرحه
 !لألردن؟ بالجيش؟ مستحيلالملك حسين غرب األردن؟ كيف ستعود الضفة الغربية 

 )ضحك( !الوضع كده !بالنضال؟ مستحيل !بالحرب؟ مستحيل
 قطعا مع األمريكان. ، مع مين؟ العمل السياسىإذًا هى عايزة عمل سياسى

 
 .]الى مؤتمر القمة[ حسين: إذا كان هذا هو الحل فاحنا سنذهب

 
حنا هانروح معاكعبد الناصر  !وأنا متحمس ألننى متألم بشكل غريب جدا علشان غرب األردن ،: وا 

 
 !وأول طريق هو االعتراف .. مثل االعتراف بالحدودبومدين: وشروط اسرائيل

 
وأمريكا لها نفوذ ونبعت واحد  ..نبعت ألمريكاانقول ها: إذا كنا هنجتمع فى مؤتمر القمة وهعبد الناصر

آدى  :ويقول له ،ممكن نتفق فى المؤتمر ونبعت واحد ألمريكا يقابل جونسون ؛ألمريكا
ذا لم تنس !األوضاع والزم تنسحب اسرائيل ب اسرائيل بنكون واخدين قرار.. كل الدول حوا 

 العربية تقطع عالقاتها مع أمريكا مثال.
ألن اللى ماقطعش عالقته بأمريكا مش هيقطع  !هل ده ممكن يتم؟ مش ممكن

. .بيبان اللى هنقدر نعمله فعال فى مؤتمر القمة ؛ن قرار آخرإبنقول  !اته بأمريكاعالق
 !أنا شايف مش هنقدر نعمل حاجة

 
دة الموحدة احسين: خلينا نذهب الى المؤتمر ونثبت األهداف اللى عايزينها. اجتماعاتنا فى القي

 ة.. ذرية مثال؟لمدة ثالث سنوات هل كانت تقديراتها صحيحة؟ وهل نحتاج أسلحة جديد
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حنا ماكانش عندنا معلومات صحيحةهم ما ..: العبد الناصر  !بيشتغلوش على الذرية، وا 
 

 وقضية الضفة الغربية  ليست قضية األردن فقط. ،حسين: إحنا كأمة عربية أصبحنا على المحك
 

 !ع معقد بالنسبة للضفة الغربية بالذاتض: الو عبد الناصر
 

الحرب واسرائيل عندها شروط واضحة، هل يمكن أن نقبل هذه بومدين: إحنا خسرنا هذه 
 !الشروط؟ عواقب الحرب الزلنا نعانى منها

 
من هل مش ممكن يوصل الى شئ  ،: االتفاق مع األمريكان بدون شروط اسرائيل المعلنةعبد الناصر

 خالل كالمك مع جونسون؟
 

 !حسين: أل
 

أنا باتكلم بدون  !أو تعملوا اتفاقية هدنة جديدة !مر الواقعاتفاقية الهدنة هى اعتراف باأل: ماعبد الناصر
إنت عارف كلنا..  .عندى تفكير فى الموضوع ممكن عندى خطة وما أنا ما ..ترتيب

 الموضوع أوال الزم يبقى بواسطة األمريكان. ! الواحد بيضرب أخماس فى أسداس
فيها كالم أصال معناه االعتراف بوجود  ،44اتفاقية الهدنة اللى حصلت سنة 

ال ماكنا نعمل معاهم اتفاقية هدنة ،اسرائيل كيف تعمل اتفاق هدنة مع واحد غير ! وا 
لدرجة أن بن جوريون قال: إن  ،لكن بعد كده الحقيقة تراجعنا فى اتفاقية الهدنة !موجود؟

 !اتفاقية الهدنة دى شئ غير موجود
كالم كثير فى معناه هو الكالم اللى بيطالبوا بيه  ها هنجد فيهاألما نجيبها ونقر 

 !النهاردهاألمريكان 
 

 حسين: فيها نص استمرار الهدنة حتى توقيع الصلح.
 

واهلل الواحد عايز الموضوع  ،وأنا أفكر فيه مجردا من كل شئ.. واهلل !: واهلل أنا محتارعبد الناصر
 واال إيه ياأخ بومدين؟ ،بالحرب لن يحل الموضوع ؛يحل
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 بدى نتشاور مع سوريا، مع العراق. ،يومدين: األخ الملك حسين هو من يستطيع أن يقرر
 

 : عسكريا؟عبد الناصر
 

 بومدين: نعم.
 

 !: مستحيلعبد الناصر
 

 بومدين: يكون نقاش لألمور على هذا األساس.
 

حة اإلنسان العادى الموجود فى الضفة وباتكلم لمصل ،: أنا باتكلم بصراحة وبدون تحفظعبد الناصر
 أنا ماعندى خطة.! واللى بيشوف الويل ،الغربية

إحنا  ..ال لألمريكان، وال لليهود، وال لالنجليز ؛أنا شايف حلين.. يانسلم، يانناضل
 ح كمصر.ر الحقيقة ده اللى اتكلمت فيه إمبا ؛يقعدوا فى سينا، يقعدوا فى القنال ماهنسلم.

، ما هو اللى نقدر نعمله كعرب علشان استعادة الضفة األردنلما أشوف موضوع 
 ؟ما هو اللى نقدر نعمله علشان الضغط على اسرائيل لالنسحاب؟ الغربية

ماأعرفش حد  ..قطع العالقات، مافيش ..نروح نجتمع فى مؤتمر القمة العربى
هيسحب  ماحد ..سحب األموال، ماحد هيقطع البترول ..قطع البترول، هيقطع العالقات

خلصوا عليهم وسيحوا دمهم فى الشوراع! وال إيه؟  :بل من ورانا بيقولوا لألمريكان! أموال
 !؟فيصل ما بيقول كده علينا

 
 يتصل باألمريكان، هيفرضوا عليه شروطه.انه هإبومدين: اعتقادى 

 ؛فيه هيجان فى الدول العربية! مقاومة مصر ستخلق جو متفجر فى العالم العربى
 . أنا فكرت فى هذا..ير المضخات على مستوى الشعوبممكن تفج

 أوال وثانيا وثالثا.اجتمعنا للتشاور مع سوريا، العراق، واتفقنا على نقاط 
 

 وثالثا؟  وثانيا : ما هى أوالعبد الناصر
مافيش  ٪522الصلة مع األمريكان مقطوعة  :ماقداميش حاجة، أوال النهاردهأنا 

 وما العمل؟ !أى اتصال، وصلة مع االنجليز مقطوعة
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 ]صوت أحد يهمس فى أذن الرئيس[
 

 : وزير خارجية سوريا يريد االتصال بك.عبد الناصر
 

 ؟يومدين: لى أنا
 

 جهزوا التليفون فى أوضة فاضية. .: نعم.عبد الناصر
 !يعنى النهاردهلغاية  5الواحد تعبان من يوم  ..الواحد مخه تعب

 
ضياع الضفة يعنى  ؛حسين: اليهود كانوا مركزين كل قواهم على هدف واحد بالنسبة ألمتنا

 هل هناك شئ بديل؟  ،ضياع فلسطين
 

: واهلل أنا بأقول كل اللى يخطر على بالى بدون أى تحفظ، واهلل أنا هاموت على العرب عبد الناصر
 !اللى تحت إيد اسرائيل.. مليون
وال هيتفقوا على  ،لعرب، واهلل مافى واحد هيقولك هذا الكالمقدامنا سبيلين: هيتلم ا

  !ى اسرائيلهيقولوا هنمسح اسرائيل ونمش  ! حاجة
تروح تتفق مع األمريكان  - اللى هى االعتراف - بأقول نتغلب على هذه الشروط

)ضحك( فى سبيل إنك تستعيد الضفة  - أنا راجل وطنى يعنى - إن شاء اهلل تتحمل إيه
 إعمل كده. ..الغربية

 ؛ اللى األمريكان عايزينهالوحيدون اللى يقدروا يرجعوا الضفة الغربية هم األمريكان
مشى معاهم فى إفى هذا السبيل  - تبعد أنت عننا ماالكش دعوة بينا - تحالف

 بس هتناضل بإيه؟ ،سياساتهم. ممكن أقول لك كالم ثورى
 جه التليفون؟ما
 

 جه. .بومدين: أل.
 

 الموضوع صعب جدا. .. يعنىنتقابل بكره، الواحد راسه وجعته :عبد الناصر
 ؟ ليه وافقتم على وقف القتال :وهيقولوا، يعنى لو بنروح هناك كله هيزايد

 قررت ميعاد سفر وال حاجة؟. نتقابل الصبح.
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 بومدين: من هنا لسوريا كام ساعة؟
 

 : ساعة.عبد الناصر
 

 حسين: أكثر من ساعة عن طريق لبنان.
 

 تطلع من هنا لقبرص، وبعد كده لسوريا. .: ال.الناصر عبد
 تيجوا تتعشوا عندى. ..ال

يفضل ميعادنا و مع الملك حسين  50الصبح تيجوا عندى ساعة، وبعد كده الساعة 
 ح إنت شوية.وري   ..50وبعد كده الساعة  ،52.32إحنا الساعة 

 
 بومدين: وأنا ماشى بكره.

 
نت راجع تفوت عليعبد الناصر  نا نشوف الدنيا تمشى إزاى. : وا 

 فيصل وبورقيبة هيستفردوا بى هناك، وياكلونى!  ؟هتسبنى هناك
 ال.. ده أنا آكل عشرة زيهم! )ضحك(
 ال.. أنا بس استفزه علشان ييجى. 
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