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، ويسعدنا أن يجتمع معانا األخ الملك ىعملنا اجتماعين مع إخوانا الوفد الجزائر  عبد الناصر:
إحنا  .بلدهم الجمهورية العربية المتحدةى نرحب بهم ف ..ىحسين والوفد األردن

هو موضوع والحقيقة الموضوع أصال ما ،ا كتيرمبارح اجتمعنا إحنا الثالثة واتكلمنإ
 جدا، ونستأنف الكالم وربنا يوفق الجميع. سهل ولكن موضوع كبير

 
وبعض من معه، ى للقاء أخى تيحت لأى الحقيقة باألمس الفرصة الل ..سيادة األخ حسين: 

ى وقواتنا المسلحة يد واحد وقلب واحد، كنت معتز جدا إنوشعبنا بلدنا ى ف نحن
دائما قمة م هعرفأ مهورية العربية المتحدة، بقدر ماالجى هنا فبومدين ى أجد أخ

شك ى ف وما .الكبيرى والتصميم على مواجهة التحد الصمود والثبات والعزمى ف
، وأن ىالرئيس الجزائر ى أخ الىالفرصة لالستماع ى عتز أيضا وتتاح لأكنت بى إن

ه األمة ابهتجى الذى والتحد المنطقةى الموقف ف ..كل األمورى نتحدث بصراحة ف
  .العربية

فأنا  ،ا الكبيرنوطنى ففينا جميعا والصدمة أصابتنا فإذا كانت النكبة أحلت 
ساد ى الوضع الل ..ىعالمنا العربى الزلت أعتقد بأن من أهم أسبابها الوضع ف

أمتنا ى الوضع الل - أيام المعركة وبعد المعركةى وحتى ف - فترة طويلة من الزمن
 !مع األسفمستوى األحداث ى فى صحيح، وال هالشكل المعبئة بى ه ما    ؛فيه

مكانيات هائلة موجودة ولكن التنسيق غير موجود، والشعور بالخطر  ،طاقات وا 
 !تفاوت كبير يهأيضا ف

عدو منظم له أهداف بيطبقها مرحلة مرحلة،  ضدإحنا لما بنخوض معركة 
العالم نفسه نتيجة لتفككنا  ؛العالم ككلى وعنده جهاز هائل جدا يعمل لمصلحته ف

قسم كبير من األسلحة  !األسف ال ينظرون لنا نظرة احترام الوطن الكبير، معى ف
استخدمها عدونا ضدنا كانت من صنع أيدينا، وأهداف أعدائنا ال تقف عند ى الل

كثير من األحيان ى وربما كان اإلنسان ف -فكان األمل  ؛وصلوا إليهاى الحدود الت
ى ف ،تفكيرهمى ل فأصابت الجميع نقطة تحو ى بأن تكون الهزة الل - يتعلق باألمل

 .نهاية ، وتكون بداية الظرفخطورة اللتقديرهم ى ف ،أسلوبهم
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جه العالم اإحنا على مفترق طرق، إما نتمكن نتيجة لمواقع ونعيد تنظيم ونو 

ال فحتى الوجود  بموقف نستطيع أن نفرض فيه ومن خالله على العالم أن يحترمنا، وا 
ناحية  !غير األمم المتحدةى المتحدة وفاألمم ى ف ..نظرىى خطر فى فى العرب

ى موقف عرب ..مستوى األعداءى فموحد ى دم وجود موقف عربع وذلك بسبب الضعف؛
ان بطبيعة الحال إذا ك .ةمصمم أمة يه هذه األمة يد واحدة وقلب واحدموحد تظهر ف

طيع يستى فعلى كل واحد منا يعمل الل ؛واقعالى ترجم  هذا عبارة عن أمل أو خيال وما
  .يعملهإنه 

إما أن نقبل بالمواقع ونبدأ نعد من جديد بإمكانيات  ..وأمامنا أيضا طريقين
وأيضا عدم وجود تجمع  .شكالشكل من األى أو بنحاول استعادة ما فقدناه بأ ،معروفة

راح يتعلق  تملكها أمتنا، ماى من خالله نستطيع استخدام كل األسلحة اللى الل ؛ىعرب
ى أيضا بأنى يشرفن !يجعلنا تحت رحمة أعدائناوه ،يستطيع فيه فعل الكثيرى بالوضع الل

  .كل طاقتناب الوقت ذاته أنه خضنا المعركة بكل إمكانياتناى ف
ى إحنا ف ..إنى أعيش هذا الظرف ،اللى يؤلمنى أنا شخصيا فى الموقف ذاته

حلت ى بعد النكبة الل شئبنيناه من الى البلد الل !نصفه اآلن مفقود -بلدكم  -األردن 
ا يعانوا ؤ أبنائ .عملناه من الشئوجعلنا منه أسرة، وبالعزم والتصميم  84ى بأمتنا ف

  !األمرين، والمأساة أعجز عن وصفها
نعيد تنظيمها اآلن بما تيسر من سالح ورجال،  ،فيما يتعلق بالقوات المسلحة

ى إخوانالى شرحتها ى ظروف المعركة تشرفت إن .األرضالى وقسم كبير منها عاد 
ى شك فيها أخطاء كبيرة وفيه دروس كثيرة ممكن ناخدها ونستفيد منها ف أمس، وكان ال

  .المستقبل
سبق المعركة وأثناء المعركة، وعدم قيام ى عدم وجود التنسيق الل ..بإيجاز

ربما  الكثير من المواقعالى أدى  ؛كان مطلوب بوجه مخطط منظمى الجميع بالمجهود الل
 إن احناكان مبيت، لكن كان بإمكانا ى وجه العدوان اللى كانت تغيرت النتيجة ف

  .المستقبل وتفيد أمتناى الدروس ربما تفيدنا ف ..نصمد
األمم ى إنه ال فى عنديش أمل كبير فوما ،ىالوضع مثل ما شرحت إلخوان

محاولة أخيرة لتجميع  غير األمم المتحدة هنعمل الكثير، إال إذا حاولناى المتحدة وال ف
  .هممسئوليات هم أمامالناس ووضع
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، وربما على مستوى أقل من مستوى الرؤوسى الوطن العربى حل المشاكل ف
صل، لكن ربما اإلنسان يشعر بإنه ضميره مرتاح إذا حماكانش ممكن حتى إن هذا ي

سيادة  وكانى من تمام شهر أتصل بإخوانى دعانى الل شئهذا ال .جرب تجربة أخيرة
 .ىاألخ تجاوبوا سريعا مع

األمم المتحدة قبل ما ندرس أوضاع الدول المختلفة منا، الوضع ى وضعنا ف
أشوف الوفود العربية  ..طالقاإممكن أصفها ى الحقيقة من األشياء الل ،أصالى العرب

كيف  ،بينما كان هذا وضعنا !أمام العالمو دور مزايدات ومهاترات أمام الناس ى ماشية ف
  !؟بل هذاطالبين إحنا بالغير إنه يحترمنا أو يأيدنا أو ق  

ال فإحنا تحت رحمة ثانية مرة  نا الكبيرنوطى قد يكون باإلمكان جمع أنفسنا ف وا 
نما الوجود العرب .يمكنشك راح يعمل أقصى ماى وكل إنسان ما ف ،األقدار  ى شئوا 

العالم قرب مجال ى القائم فالصراع ى الوطن الكبير، هى اسمه عرب وعروبة ف
ى طريقة أعترف فيها باعتزاز ى فأنا شايفه، وماى هذا الوضع بالنسبة لل ..الخطر
  .سيادة األخ واإلخوان جميعا لمواقفهمى الى وتقدير 

عملناه فهذا من واجبنا، كنا نشعر دائما بأن أعدائنا راح يفرضوا ى أما بالنسبة لل
وظروفنا كلها  .جانب كل إخواناالى ن نخوضها أعلينا هذه المعركة، وكنا نحاول 

مرة تانية  كوأشكر  .ابهأمامنا كان علينا أن نجالعدوان نتش مواتية، لكن لما شوفنا اماك
خ  و   األبد. الى عتز بيها ابى تنا اللو ا 

 
جتماع مؤتمر القمة، إحنا بنعتقد إن مؤتمر القمة ال بالنسبةالحقيقة ى هو ف ..ى لا سمحو ا عبد الناصر:

 قدام، ولم يوضع بعض الناس مام مسئولياتهقدوضع الناس إذا حل إال ى أالى لن يصل 
 !ممسئولياته

أثناء المعركة كان واقع األمة العربية واضح، ى وف ،واقع األمة العربية موجود   
ن إحنا وافقنا يمكن على حضور وبعد المعركة أيضا واقع األمة العربية واضح، ولك

اتحطت فيها ى ، وعلى أساس المحنة اللفقط على أساس طلب الملك حسين ؛لمؤتمرا
إذا كان هذا  :إحنا قلنا ،وعلى غير رغبتنا ..دناتحط فيه األر ى األردن والوضع الل

حنا مش شايفين إن  يهفطلبكم طلب مريح وشايفين إن  إحنا هنروح  ..فايدة يهففايدة وا 
  .المؤتمر
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مش شايفين فيه فايدة، ولكن  إن احنا :وقلت ،لك على هذا األساس وأنا بعت
تحدث حتى ال ؛رة األمم المتحدةوطلبنا تأجيل مؤتمر القمة لما بعد دو  ،هنروح

ى وضع أسوأ أمام الرأى نقسامات المنتظرة والمتوقعة قبل األمم المتحدة، وتحطنا فاإل
العمل؟ هو ما ..عدين نتكلم فيه من إمبارحقا اللى احناوالسؤال الحقيقة  !ىالعام العالم
 بنعمل إيه؟ 

لم  اسرائيلو  ،إحنا معركتنا أصال مع أمريكا :إحنا بنقول ،إحنا بالنسبة لمصر
ومن الواضح إن أمريكا وافقت  !تكن قادرة إنها تقوم بهذا العمل إال بعد موافقة أمريكا

حنا قدامنا حلين !ى التسليح من مدة والتجهيز من مدةوكانت تساعد عل ،على هذا  ..وا 
يجب أن  إن احناالحل الى مصر، ووصلنا ى ما بنستسلم لألمريكان أو نناضل فإيا

  .أن نناضل وال نستسلم ..وعندنا القدرة على هذا ،نناضل والنستسلم
قدام  عيدهاولكن أيضا أنا ب ،قلناه إمبارح اللى احناعيد الكالم اباولكن أنا 

ولكن البد أن عملية عسيرة، ى عملية شاقة وصعبة وهى عملية النضال ه ..اإلخوان
   ى.فات ونمشى وناخد دروس من الل نسير فيها

ماهو قدرة  -الصبح  النهاردهوأيضا كنا بنتكلم فيه  -بنتسائله ى السؤال الل
الجزائر  شعبى يعن ..بمعنى النضال على الطريقة الجزائرية ؟األردن على النضال

األردن ولكن النضال هيكون ى ممكن النضال ف .ناضل وقدم أكثر من مليون شهيد
يمكن بعد أخذ الضفة  وحتىهذا أيضا موارده المادية محدودة، ى محدود، واألردن ف

وكنتوا  ،واألردن كان يعتمد لغاية قبل الحرب على أمريكا !الغربية الموارد المادية بتقل
الدول فالقطيعة مع أمريكا زينا ى فإذا دخلتوا ف ،ر من أمريكامليون دوال 05بتاخدوا 

ولن تستطيع الدول العربية إنها توفر  ،مليون دوالر 05العربية مسئولة إنها توفر لكم الـ 
 !مليون دوالر 05لكم الـ 

بعد كده موضوع الضفة الغربية، هل يمكن لألردن أن يستعيد الضفة ى بيج
مكن السكان األردنيين أو مثم هل  !؟النهاردهدبابات  7النضال وعندكم الغربية ب

  !؟الضفة الغربية إنهم يناضلواى موجودين فى الفلسطينيين الل
حتى  ..قول هذا الكالم علنا قدام الكلاأنا ب برضه، و أنا شايف العملية صعبة

  .بالنسبة للتاريخ وبالنسبة للواجبى ذمتى أرض
لكم إمبارح وقلت الصبح  أنا قلت :باقولأنا  النهارده ؟وما الحل ؟فما العمل

ن احنالإلخو  ى ولكن بالنسبة لألردن يجب عمل كل ما يمكن عمله ف ،هناضل وهنقاتل ا 
ستبعد من هذا التفاوض اب ،كل ما يمكن عمله باقولطبعا  .سبيل استعادة الضفة الغربية

ألنكم إذا تفاوضتوا مع  ؛اسرائيل، ثم استبعد أيضا الصلح مع اسرائيلالمباشر بينكم وبين 
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ذا اصطلحتوا مع  اسرائيل األردن ى لن يمكن أن تكون األمور حتى مستتبة ف ،اسرائيلوا 
 باقولو  ،ليس أمامكم إال أمريكا فإذا   !يقبل هذا الوضع هبرضى عربى ألن ما ف ؛نفسها

  .إذا كان ما قدمناش سبيل فالبد أن نتبع هذا السبيل بالنسبة لألردن ؛هذا الكالم
إن األردن  :باقولمع أمريكا، لكن صليبية حرب ى فضل فاهاجم أمريكا وهسأأنا 

وال مؤتمر  ،وال العرب هينفعوك ..ليس أمام الملك حسين ،هذه الظروفى ف النهارده
تكلم اقصدش ينفعك شخصيا وأنا ماباأموأنا  !الرؤساء العرب هنيفعك وال هينفع األردن

اللى الضفة الغربية، و ى هم موجودين فى تكلم على الناس اللاعليك شخصيا واهلل، أنا ب
  !ن من الدرجة الثانيةياليهود هيخدوهم يعملوهم مواطن

هل نستطيع أن نستعيد  ؟أشهر 6ى هل نستطيع أن نستعيد الضفة الغربية ف
ذا لم نستطع لعلمنا باليهود وعارفين اليهود من  ؟سنةى الضفة الغربية ف إنهم لما  ؛84وا 

  !األخطبوط ولن يتركوهى وسائلهم بياخدوا شبر بيعملوا فيه ز  ..بياخدوا
تقدر تعمله علشان تستعيد بيه الضفة ى الل النهاردهإن السبيل الوحيد  :قولاوب

نت ملك  لك إمبارح أنا قلتى يعن - الغربية وتروح أمريكا وتبوس إيد  -لو دعى األمر وا 
بعض الناس ى وقد يسمعن !ما هو عيب أبدا واهلل ..نسون علشان يرجع الضفة الغربيةجو 

إن عبد الناصر خان القضية  :ويقولوا !ىهذا الكالم ويخونون باقولوبعض الحزبيين وأنا 
هو الموضوع ما ؛هذا متجرداى تكلم فاواهلل أنا ب !العربية وانحرف عن أهدافه وعن مبادئه

  .موضوع شعارات وال موضوع كالم، الموضوع موضوع إمكانيات وقدرة
ذا كان األردن غير  شئقادر إنه يعمل غير إن األردن وحده ى رأيى أنا ف أبدا، وا 

خون الحقيقة قضية ابهذا بأبقى  ..ناضل :لكل أقو ى فأنا هاج ،شئقادر إنه يعمل 
  !نالعرب الموجودي

إمكانياتهم  ؟ىسرائيللنضال إيه تحت الحكم االلإمكانية العرب الموجودين جوه 
مناطق مغلقة وبيعتبروهم مواطنين من الدرجة الثانية، وبيقوموا ى صعبة، بيحطوهم ف

ى مش رأ ايمكن د واهلل أنا يعنى !فيهم طابور خامس وبيخلصوا على الناس بهذا الشكل
 .ىالشخصى رأي باقول النهاردهو  ىالشخصى رأي باقولنا إخوانا، أنا برضه لغاية إمبارح أ

حنا ماقعدناش بحثنا هذا الموضوع مؤتمرات ى فايدة ف يهالعرب وال فى فايدة ف يهف وما ،وا 
سنا أوموضوع إذا رحنا مؤتمر القمة هنسمع كالم هي ،القمة، وهيبقى الموضوع مزايدات

 !أكثر من عيشتنا ومن حياتنا، وهنشوف شماتة
سبيل إنقاذ الضفة الغربية تتفق مع األمريكان، وهذا االتفاق مع األمريكان ى فف

وبعد هذا  ،ن ممكن نتفق مع األمريكان ثم نستعيد الضفة الغربيةأل ؛ىلن يكون أبد
األردن، ولكن نكون استعدنا األرض العربية ى موجود فى نفوذ أمريكى نتخلص من أ
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جمال ى رأ ..ىأنا الشخصى ، وهذا رأيىذا الرأأنا قانع به .الضفة الغربيةى الموجودة ف
وأنا إمبارح كنت ، لم يشتركوا معايا فيه ..إخواناى عبد الناصر شخصيا، ماهواش رأ

  .الموضوعى لخواطر فلالحقيقة توارد  ..تكلم معاك فيهاب
الحقيقة الواحد يمكن دمه كان  -ى فات يعنى الشهر الل -هذه الفترة ى وأنا ف
أنا واهلل كنت حزين أكثر على الضفة ى يعن !للضفة الغربية أكثر من سينابيدمى بالنسبة 

علما إن سينا جزء من مصر والضفة الغربية جزء  ؛على سيناى الغربية أكثر من حزن
 يهوهنا فى ناس بتقاس يههنا ف ؛، ولكن الظروف بتختلف واألوضاع بتختلفدنمن األر 
  ى.ة يعنفيش حاجوسينا ما !بتنتهك آدميتهاى ناس يعن
عمدا قدام إخوانا وقدام  هأنا قلته إمبارح، وأنا حبيت أكرره النهاردى الكالم الل اد

على سبيل  يهإذا كان ف .بالنسبة للمستقبل ىشخصيا يعنى ذمتى رضأل ؛كل الموجودين
أنا راجل مناضل وأنا مانيش  !األرضعلى األرض كان بها، أنا مش شايف سبيل 

المستقبل، ى هذه المنطقة فى فى دوخهم يعناناضل األمريكان وهاده أنا ه ..ىأمريكان
عتبر الكن أنا ب !كل المنطقةى يابخلص منهم فى يخلصوا منينهم ياوبى وهيبقى بين

 .إال هذا السبيل استعادة الضفة الغربيةالى ليس أمامنا من سبيل  النهارده
ويضغطوا على اليهود ويرجعوا  ،يقدروا يرجعوا الضفة الغربيةى الوحيدين الل هم

أنا بكلمك ى يعن - تخضع لألمريكاناإنك هالى يحتاج منك اوهذا ه ؛الضفة الغربية
النضال نتكلم الى سبيل آخر  يهليس أمامك إال هذا السبيل، إذا كان ف - ىبصراحة يعن

 !فيه
اجتماعنا قوله لإلخوان أثناء اكنت ب النهاردهو  ،أنا قلت الكالم ده الصبحى يعن

تكون اهذا الوقت طبعا هى ولكن ف .هذا الموضوعى وكنا بنتناقش فى مع الوفد الجزائر 
حنا هناخد خط سياسىإنت واخد خط سياس نهاجم اه ن احناأل ؛آخر طبعاى ، وا 

هذا الموضوع ى نهاجمك ولن نتعرض إليك ف نمصر لى لكن إحنا ف ،األمريكان
  .هذه العمليةى ولن نقيم لك عقبات ف ،ىأبدا يعن ..إطالقا

ن هذه ضرورة وطنية، إذا كان هناك حل آخر عند إخوانا أو إهذا أرى ى وأنا ف
ى أحد على صراحتى نوموال يل ،نتكلم -األخ بومدين واإلخوة  -أو بالنسبة إلخوانا معندك

  .الحقيقة
ألن أنا حاسس بجرح عميق  ؛الموضوعى األمور بهذا الشكل ف ىكن أخذهو يم

إحنا  !ىالعالم العربى واحد فى ويمكن حاسس بيه أكثر من أ ،وهو جرح الضفة الغربية
ى جينا ف ،سبيل استعادة فلسطين، كان عندنا مليون الجئى بنناضل ف 67لـ  84من 
الضفة الغربية  هوى الل -وراح مليون ونصف مليون أو أكثر  ،راحت بقية فلسطين 67
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أيام  87كانت موجودة سنة ى وأخذ اليهود فلسطين كلها الحقيقة بحدودها الل - ةزائد غز 
ى األراضى وجزء ف ،والقنيطرة ،سينا ..بل أخذوا أكثر منها ؟ذا نعملما! االنتداب
  !السورية

 :لك باقول.. قد يكون من الصعب على النفس إن الواحد يقول هذا الكالمى يعن
ماهواش  ى شئسبيل بلد الواحد قد يعمل أى فى ماهى يعن ؛تروح تبوس إيد الراجل

 ؛تشرب المراسبيل هذا هى إن فلى أتهييأنا ب !إنها خدمة وطنية :باقولواهلل أنا  !عيب
أو ى هواش كاس حليب يعنماى يعن !؟هتترجاهم مش كده ..األمريكانى نك هتستجدأل

عتبر تناضلوا اأنا ب ،نستعيد الضفة الغربية بعد ما !كاس حلو أبدا، برضه هو كاس مر
ى ده تصور ى يعن ..وسيطرة األمريكانى بقى علشان تتخلصوا من النفوذ األمريكان

 .ىتصور واقع الحقيقة للموضوع
 

ناحية عاطفية بتؤثر  يهطبعا ف ..بيتكلم وهو متأثر شخصيايعنى سيادة الرئيس  هوى يعن :محى الدين
 ؛أنا فهمته اآلن من كالم سيادة الرئيسى اللى ويعن .عليه وهو بيتكلم هذا الكالم قطعا

ى يعن .لكن يجب أن نستخدم جميع الوسائل التكتيكية ،واضحى هدفنا النهائ إن احنا
ثم بعد  ،ثم إعادة التنظيم ،بعض المواقعالى األمر االنسحاب ى الحرب بيقتضى حتى ف

هننساها وال هينساها  إن احنااليمكن ى أهدافنا النهائية التالى كده بنحاول أن نصل 
 ،سيادة الرئيس استخدم تعبيرات يمكن وهو متأثر عاطفياى يعن .يوم من األيامى أوالدنا ف

 ولكن المقصود استخدام وسائل تكتيكية لتحقيق األهداف النهائية.
 

 )ضحك( !تكلمتاأنا ى يعن ..حاولتش ألف وأدورأنا ما ،كنتش متأثر عاطفياأنا ما ..ال عبد الناصر:
عملية اللف والدوران، وكنت أقدر ى دور ما أنا شاطر فأأنا لو كنت عايز ألف و ى يعن

حط الموضوع على المكشوف خالص األف وأدور حوالين الموضوع، ولكن أنا الحقيقة ب
ألن إذا كنت  ؛ىهواش موضوع تأثر عاطفما! نتكلم فيه إن احنابأقصى ما يمكن 

هذا، ى فى يعنى تكلم كالم دبلوماسأكنت أقدر  ،ىأنا شاطر قو ى حاولت أتكلم دبلوماس
  !الحقيقة، أنا حبيت أحط الموضوع على بالطةى وأنا ماحاولتش أتكلم دبلوماس

ماقدمناش إال حل من  ..نروح نتفق مع األمريكانانناضل ياهو الموضوع ي
بوس إن الملك يروح ي باقوليمكن أنا مثال ببالغ و  ،األمريكان معواالتفاق  !االتنين دول

 ! )ضحك(ىويبوسها يعن جونسونيروح يمسك إيد اطبعا الملك مش ه ..نسونجو إيدين 
معنى الموضوع الحل الوحيد ى يعن -الموضوع ى أنا ببالغ ف -سبيل ى ف :باقولولكن 
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استعادة الضفة ى ف متتفقوا مع األمريكان علشان يحاولوا يساعدوك ؛دناألر ى ليك ف
 الغربية.

 
وقع  كد إن بالرغم من ماؤ أى إنأن أقدرك على صراحتك.. أحب أحب  ..سيادة األخ حسين:

كان علينا ضغوط وخضناها بكل طاقاتنا وبكل  ؛همنا عليشئ أقدفإحنا مش نادمين على 
عدد ى مساحته وفى األردن بالذات بلد صغير فى ف عندناى فبشكل نسب .إمكانياتنا
  .ارة شخصيةخسى فكل قضية وقعت أو كل خسارة هالى وبالت ؛سكانه

سواء  - سنوات جهودأعيش وأشوف نتيجة ى إنالى عشنا أيام أراد سبحانه وتع
لكن الزال  ،ىوصبرنا على هذا يعن !بسرعةى تنته - القوات المسلحةى البلد أو فى ف

راح نتهرب من اكد إنه مؤ وأحب أ .من القدرة على إنه يتحمل شئاإلنسان عنده 
يمكن ننساها، قضية قديمة جدا الى لينا هامسئوليتنا إطالقا، وقضية فلسطين بالنسبة 

 . مستنا فيها بشكل خاصى مرت فيها واللى كل الظروف اللى ف
، وقع مثله لغيرنا من الشعوب واألمم واستطاعت وقع مش نهايةى اللفى شك  ما

العمل ى أسلوبنا ف ،والضفة الغربية بالذات .حقوقهاالى الى أن تعيد تنظيمه وتصل بالت
جسر عربى فى محاوالت لإلبقاء على رأس  ؛السنوات الماضية خاللفيها ومحاولتنا 

يبقى باإلمكان  ،المرحلةهذه ى فقدانه نهائيا فلكن  .المنطقة نستطيع منه أن نناضل
، االتعلى أسس معروفة ومدروسة ومحسوبة كافة االحتمى مبن ؛الستعادته شئعمل 

  .84وباألحرى فلسطين بحدودها اللى كانت موجودة من 
ى أمريكا وفى سواء فى اتصاالتى األمم المتحدة وفى ف هواجهتالشئ اللى 

األردن كان ى حل ف اومع كل م ،بتتكلم عن األردن ماإنت  ..انجلترا، سئلت عدة مرات
واألردن جزء منها، والبد بعد  ومستقبلها الموضوع اآلن موضوع األمة ..ألى موقف

 ،مستوى المسئوليةالى موقف نرتفع فيه جميعا ى عاشتها أمتنا أن نكون فى الصدمة الل
  .وتكون السياسة ليها وضع خاص يعالج فيه، أو من خالل القضية األعلى

ى وقت مضى، وعارف الصعوبات التى اآلن أكثر من أى أنا عارف إمكانيات
وعارف إنه لو كنا بنتكلم نتيجة نكبة  .يمكن إنقاذهاإلنقاذ مى محاوالتى ف ىتجابهن راح

ختلف عن يكان وضعنا  ؛صف متين ويد واحدةى ف ةقفاورانا أمة و  ،وكارثة حلت فينا
حنا واقفين ضد مجموعة معروفة ف ؛وضع األردن اآلن قدرتها على معرفة  العالمى وا 

اح نجرب أقصى جهد، وآمل إن شاء الوضع ر هو األوضاع من جهة. لكن إذا كان هذا 
  .واستعادة الضفة الغربية بالذات شئعمل اهلل نتمكن من 



  سرى للغاية 

9 

 

المعركة قبل مانخوضها ضد أعدائنا وقت مضى، بأنه ى وأنا قانع أكثر من أ
 ؛معركة نستطيع بها أن نخرج بالوضع الجديد ى..الوطن العربى يجب أن تكون معركة ف

ونكمل فيه حتى نكون أهل لمواجهة  ،ىوالوجود العربى موقف فيه اإلنسان العرب
 .التحديات وتحمل المسؤوليات بشكل صحيح

 أنا شاكر إلخوانى على كل شئ، وأرجو اهلل أن يوفقنا جميعا.
 

ولكن نعمل  ،بهذا الشكل الحقيقةى رأي النهارده باقولإن أنا  ىأنا يعز عل ..أخ بومدين عبد الناصر:
هل إحنا نقدر ى يعن ..أردش على الملك حسينكنت أقدر ماأنا الحقيقة ى إيه؟ يعن
واهلل مستعدين نتقاسم معه لقمة العيش  إن احنا :له إمبارح أنا واهلل أنا قلت ؟نساعده

ن أى برغم الظروف وبرغم العمليات القاسية الل ،ىيعن حاجة يطلبها مننا ى عندنا، وا 
حنا يعن ؟ نقدمهانقدر  اللى احناإيه المساعدة  !قوتنا لينا فيها حال ولو على حسابى وا 
فيه  ؟يسترد الضفة الغربية -هنا  باقول - برضهنقدر نعمله الحقيقة علشان ى إيه الل

تكلم متجرد من ابى أنا يعن ..ده الموضوع هو ؟!ىهنسترده إزا ..جزء عزيز علينا راح
  .شئكل 

 السبيل.إذا كان هذا هو السبيل الوحيد فالبد من أن يطرح هذا 
 

  ..تكلمش إلنكامابى الواقع إنى بومدين: ف
 

 نعم. عبد الناصر:
 

عتقد أ، لكن ، أعتقد إن الموقف صعباالموضوع دى عتقد إننا تكلمنا فأتكلمش لربما ابما بومدين:
يمكن  .كون دروس للمعركةتبأنه من واجبنا كمسئولين كذلك أن نستخرج دروس أن 

 ،مسئوليات أمريكية يهية وفاسرائيلفيه مسئوليات على كل حال ى يعن ..هناك دروس
  .لكن فيه مسئولياتنا إحنا كذلك ..مسئوليات عربية يهبريطانية، ف

ى كان فيه ردود فعل يعن ،ثالثة أشهر ،شهرين ،إننا قد سبق وتكلمت من شهر
 ىهى اللالبلدان الشقيقة ى ش األردن فقط أو فباقول، ماىعلى مستوى كل الوطن العرب

وأنا حتى  :أقولى لكن يعن ،اسرائيلالمعركة وليها حدود مع ى شاركت مشاركة فعالة ف
  .الجزائر نفسها فيها ردود فعلى ف
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كيف نعمل موقف  ..فيه نوع من نقطة استفهام كبيرة جداى ألن اآلن سؤال يعن
، لكن 64 أو فى 67ى على األقل ف ألن فلسطين إحنا عايزنها الحقيقةفلسطين؟ لنحرر 

 اسرائيلحكم وجود بى حتى الضفة الغربية الواقع يعن .ىاسترجاعها يكون استرجاع عرب
تابعة  مثل سيناء تبع العربية المتحدة، مثل كذلك ما مرتفعات ،تسمى تبع األردن
المستقبل، فكل المحاوالت ى األمل فى أنا أعتقد بأن مانفقدش يعن ؛للجمهورية السورية
 .ىلكن هناك مستقبل يعنيجب أن نقوم بيها 

 
 ..ىحب إنأناحية أو ناحيتين بى سيادة األخ فاتن حسين: 

 
من الى وجهة نظر رجى علشان أشرح الموضوع يعنى أنا ماقدرش الكلمة يعنى بومدين: مقدر يعن
وكان سبق وتكلمت مع األخ  .تحليل خاصى بس بد قلته الكالمى بل ربما يعن ،المعركة

أن وجهة نظرنا وعلى إيش إحنا نقول كالمنا، ومش  ..الرئيس وأنا تكلمت مع كل اإلخوة
  .هنرد على المسئولين

ستعملوش كل جهودهم، المسئولية ضخمة بالنسبة ماستعملوش كل وسائلها، ما
الطاقات المادية والطاقات البشرية، وكل الطاقات الموجودة  ؛ماستعملوش كل طاقاتهم

حنا مش ممكن أبدا، هذه إحدى ىهذا واقع يعن .عند العرب نقدرش ما ..الخالصات، وا 
  !مانخدش مثل هذه الخالصةبس 

 استعملنامش ممكن أبدا نقول  ..هناك ظروف تاريخية خطرة ،فى هذه الظروف
ماقاموش بالواجب بتاعهم  همى عض الناس اللكل الطاقات بتاعتنا، ونسكت على ب

على كل  !ومن غير المعقولى من غير المنطقى يعن ؛والمسئولية بتاعتهم حول المعركة
  .بالنسبة لنا كلنا مؤلمةى الواقع إن النكبة يعنى حال ف

كلنا متألمين ى يعن ..لكن إحنا متألمين ،ش غلو أو مبالغة من طرفناباقولأنا ما
على  ؛العراقى سوريا أو فى األردن، أو فى العربية المتحدة أو فى هنا فمع إخوانا 

  هذه المعركة.ى كان عندهم شهداء فى األقل الناس الل
 

ى حتى ف ..فيما يتعلق باليأس :ليها، أوالاير شأى ب إنأحفيه ناحية  ..سيادة األخ حسين: 
أول ى أنا ف .زم متصلعال ..مايأسنا طالما نحن على قيد الحياة فيها اللى احنااألوضاع 

، وينتقد فيه األردنبيعيشه ى بإنه سواء من ناحية الوضع اللى مؤتمر للقمة ذكرت إلخوان
ثبت بإنه ى والل -ة كان ياخدها غير مشروطى اعتماده على المساعدات األجنبية الل

 !قيل بإنه مشروطى خاضوا المعركة بالسالح الل - ةغير مشروط
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لعيب مش واقع عليه هو اف ،مد على هذه المساعداتيعتن إذا كان على م
عندها كل اإلمكانيات حتى ى الل ،أمتنا العربيةى وفى وطنا العربى فالعيب هو ف ..فعال

  !ل المنطقة المحتلةتجعل الحلقة حو 
موضوع ى كان فيه البحث فى هاذاك االجتماع اللى حتى ف :ومن ناحية ثانية

 ،، وبينا إمكانياتنا وبينا ضرورة العمل والتنظيمتحويلالاألردن ونهر األردن بالذات و 
وهى معركة انتحارية فى حتى  -ن يخوضوا المعركة أبإن إذا اختار إخوانا العرب  :وقلنا

  .القلبى إحنا معاهم وف - هذا الوقت
ى الحظته فى اللى يعن ..نعتمد على أنفسنابإحنا ما  ،الرئيسية ضعفال ةنقط

القوى الكثيرة ين غيرها، إن المنطقة كلها عما تكون مجال للمساومة بى األمم المتحدة وف
لظروف ى وبعدين لما نيج !العالم، والمهدد فعال هو استمرار وجودنا كعربى الموجودة ف

ى حتى الجهات الل - حب إخوانا ينتبهوا له تماماأوهذا للتاريخ و  - المعركة نفسها
اتجاه ى صف معين أو فى محسوبين ف ىوحتى قسم من إخوانا الل ،خاضت المعركة

إنه تتابعوها حتى تعرفوا اإلجابات ى ضرور  ؛أسئلة وعالمات استفهام كبيرة يهف ؛معين
 !ألنه ما كانش وضع سليم وال كان وضع بمستوى األحداث إطالقا ..عليها كلها

 
 )ضحك( !ماتوضح أكثر عبد الناصر:

 
نه إخوانا إ :مؤتمر القمة األول، وقيل ساعتها بدأت بعدى حسين: من بداية قضية الفدائيين الل

ى نظر ى الحماس هذا كان يجوز يظهر ف ؛شئالفلسطينيين متحمسين على أساس يعملوا 
 العرب حتى عادوا من فلسطين الفدائيينكان أول ما ظهر ى الل ،قبل مؤتمر القمة األول

قمنا  06ى شك من ناحية التوقيت ومن ناحية أيضا فى وكان عند .وقضية فلسطين
 كان.ى الل هماستعملوها حجة إليهم للقيام بعدوان ..واليهود ،بعمليات فدائيين

 
 )ضحك( !األخ اسماعيل الظاهر إنه مصمم على مؤتمر القمة ..تفضلاال مؤاخذة  عبد الناصر:

 
  األزهرى.ألخ اهو واهلل متحمس جدا  حسين: 

 
ى يعن :ىلل بيقو ى طالبن هو )ضحك( !ىوأنا مال :له قلت ،بالليلى لبنطى الل هولذلك : عبد الناصر

قصر ى األخ بومدين موجود ف :له قلت !األخ بومدين علشان مؤتمر القمة عشد حيلك م
 )ضحك( !فأنا هاحول الخط وتكلمه ،ىمن متر كيلوالى القبة على بعد حو 
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 ؟بومدين: ما حولتش الخط ليه
 

 )ضحك( !عطل عبد الناصر:
 

 يكون مختلف عن جميع المؤتمرات.ى هذا ماش [المؤتمرعلى عقد ]بومدين: 
 

 )ضحك( !ىبسرعة يعن جيتإن الخط اتعطل لما  افتكرت عبد الناصر:
 

 !مكالمات تليفونيةفى ى مانطولش يعن :قلت إمبارح بومدين:
 

 له إيه؟  المهم إنت قلت عبد الناصر:
 

 )ضحك( !القريب العاجلى فى له إن الرد بتاع بومدين: قلت
 

ربما كانت  -أول ما بدأت  -ا هأساسفى إن قضية الفدائيين ى شك فى فكان عند حسين:
شك إن قسم جديد ى ف وبعدها ما .وكان العدو عم يحاول يخلق جو معين ،مفتعلة فعال

الى نش الشغل فعال فعال وال أدى امع األسف ماك ،من إخوانا اتحمسوا وبدأوا يشتغلوا
 !نتائج

كانت حتمية، عدونا ما راح يسمح لنا نوصل لدرجة من حد ذاتها ى المعركة ف
 .تجعله يقدم على عملى وراح يحاول يختلق أو يوجد أسباب الل ،نهدده فيهاى القوة الل

 ،خطنا إحنا كان إنه نحاول نمنع بشتى الطرق واألساليب إعطائه الفرصة للقيام بعمل
  .التعاونفى التنسيق و ى نفس الوقت االستمرار فى وف

ثالث سنوات الى كان المفروض إنه نحتاج  ،مؤتمرات القمةى اجتماع لنا ف آخر
والمخططات  صحيح، بعدها تعطلت المرحلة هاديكحتى نستعد استعداد كامل بشكل 

 ؛أواخر السنة الماضية كان واضح بالنسبة لناى األردن فى عملية السموع فلجينا  .كلها
نما ى ألن العملية ما ه   !معركةالى عملية استفزاز القصد منها جرنا عملية انتقامية وا 

ى وقع فى الل شئنفس الى الى كان ممكن إنه يؤد ،نوع من رد الفعل العنيفى أ
دخول  قضية .األردنى أيضا كنا مش مجتمعين وال منسقين فيه ف اللى احناوقت ال

ألن  ؛ن نفوت على أعدائنا الفرصةأهذا الوقت وموقفنا هو بقصد أيضا ى القوات ف
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وما كانت تكون فعالة بشكل  ،كان مفروض تدخل قوات بسيطة جداى القوات الل
  .صحيح

وتلقى  ،تطورت األمور بين إخوانا السوريين وبين العدو، وقعت اشتباكات
ما كان على  !وتحتل األردنى بإنه راح تكون تعتد اسرائيلالتصريحات والتهديدات من 

  .اتخذوهى إخوانا إال أن يتخذوا الموقف الل
وكانت أمامنا إننا  ،هذه اللحظة انتهى وضعنا وتقرر معركة على األبوابى وف

وبطبيعة الحال زالت كل االعتبارات  .نعمل أقصى ما يمكن التنسيق بسرعة ونستعد لهم
قوات  يهف ؛وكان المجال مفتوح لكل القوات العربية إنها تدخل وساعدناها فعال ،الثانية

  .ة المتحدة وصلت، والقوات العراقية بدأت توصلمن الجمهورية العربي
كانوا ى من قبل اإلخوان العسكريين على أعلى مستوى اللى بالذات قيل ل 8ويوم 
سوريا بالذات عندهم قوات كثيرة أكثر مما ى الشمال فى بأنه إخوانا ف :مسئولين عندنا

كانت  .كافيةة صينمراكزهم الحى ربما ف - ىلا خمسة قالو  - تستحق هذه الدخول
ى حالة عمليات ويقوموا بخرق فى يتدخلوا من لبنان ف ااألساس بيحاولو ى مخططاتهم ف

  !من هذا شئتم لكن الظاهر إنه ما، اسرائيل
معنى، ى مافيش أ ..أل :األردن، قلناالى فعندما نعمل أن تدخل هذه الوحدات 

، قبل ماتكمل لحظةى أى كل واحد منا كان مدرك بأنه إحنا على أبواب معركة ف
عدونا إمكانياته موجودة  !استعداداتنا العسكرية وتوصل كل القوات وتتواجد على األرض

  .من االستمرارتعبت محدودة الإمكانياتنا وتكون نحن  ،على األرض
وضعنا كان ضرورة الرد جوا من األردن  ،الصبح جتنا معلومات ..بدت العملية

 ؛بضرب طائرات العدو وضرب مطاراتهم ؛وبطائرات األردن والعراق وسوريا بالذات
ى كانت طائراتهم فيها راجعة من عملياتها ضد إخوانا فى المرحلة اللى وخاصة ف

  .الجمهورية العربية المتحدة
عال بإمكانياتنا المحدودة وف جاهز، شئعلى إنه الزم نستعد والزم يكون كل  ...

كان المفروض توصلنا قوات عراقية جوية  ،على المطار محدودى عندنا غطاء جو  كان
بينا وبين إخوانا السوريين اتصال  ،شئلكن كنا متوقعين  هذاك الوقتالى تعذر وصولها 

  .سالح الجو بالذاتى مباشر ف
بأنه إحنا كان نه الجواب إب :هناك، وفوجئت وصعقت عندما قيلالى تحركت 

كان عندهم إنذار  مااللى إخوانا العراقيين  !فيش وال طائرة جاهزةفوجئنا بالعملية وما
وكل ساعة  .اصليناتمكنوا وجهزوا طائراتهم وتمكنوا وطلعوا وصاروا تقريبا و  ؛مبكر

تقريبا أصبحوا عندنا  !والثانية نتفق إحنا والسوريين على موعد معين حتى نقوم بالعملية
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وجانا الجواب أيضا إن السوريين  ،والزم ينفذوا عمليتهم ،ىمحل ثانى مجال ينزلوا فى ماف
الى مع األسف كانت الفرصة راحت حو  ،فطلعنا إحنا والعراقيين ودخلنا! غير مستعدين

ضربناها ى ماوجدناش طائرات على األرض، األربع الل !ساعة ونصف أو ساعتين
 ودمرت.

 
 ؟اسرائيلى ف عبد الناصر:

 
 اقوات سوري .يعملوهى المطارات وحاولوا يعملوا اللالى دخلوا السوريين  ..اسرائيلى ف حسين:

ى الوقت اللى األمام فى رفضت تستلم ف !ماجاتنا إال بعد وقف إطالق النار تقريبا
شك إن هدفهم مش بس الضفة ى وفعال كان عند !يردهمى الل شئماكانش عندنا 

نما هدفهم بقية الموجود باإلضافة  ،الضفة الغربيةاللى فى الغربية والقوات األردنية  الى وا 
  !دنانالموجود عى الجيش العراق
نما تكون مكة والمدينة  ،فقدانا للقدسى تكونش النكبة بس فما ،ها الحالةى وف وا 

ممكن  ى شئأى ، ما فىمروا وننتهشك دى ما ف !موالمنطقة كلها واقعة تحت رحمته
ظروف غير ى عمل أشياء فلها إنه العقيدة الشرقية ما بتسمح  ..كانت جالحج .يساعد
سوريا، نفذت ذخيرتها من ذخيرة ى جت، تكديس لها كان فى القوات العراقية الل !عادية

  .سوريا حتى تساعدهمالى وصلت األخيرة ، مقاومة الطائرات
القدس وعلى جميع ى كانت بهجوم مركز ف ،ضدنا بالذات اسرائيلعمليات 

كانت ى القوات اللى هاجمتنا من الشمال هى القوات الل ..وهجوم من الشمال ،المناطق
  !محشودة أمام إخوانا السوريين

حتى يخففوا عنا  ؛عملى إنه نحاول نقنعهم بأنهم يقوموا بأى أيضا عجزنا ف
إن كل نشاطهم كان عبارة عن  ،عندناى وفعال المعلومات الل !الضغط ونعرف نتصرف

 !طلعت ما كانت فعال صحيحةى وكل البالغات الل ،إطالق مدفعية من الجهتين
  .وقعى وقع اللالى وبالت

هذه  ،فسواء من ناحية عدم االستعداد أو خوض المعركة بشكل صحيح أيضا
أو أقل  ،نحلها بشكل من األشكال المستقبل ونحاولى أشياء الزم نسجلها ونتذكرها ف

كانت عفوية إذا  ؟صارى نعرف ليش الل ؛تعديل يكون عندنا تفسير بشكل من األشكال
  !أو نتيجة خطأ
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ى بإن أو أظن واضح كان فيه رفض لفكرة تعاون بقيادة مشتركة اللى بلغن
قبل  المراحل األخيرةى تسيطر على الجبهة السورية والجبهة األردنية، وقيل حتى ف

 ؛ىعنده سالح أمريكى ممكن يحارب ألن األردن السالح الل إن األردن ما :المعركة
 وخضنا المعركة. !التعاون ومافيش اطمئنانى ولذلك مافيش رغبة ف

وشكليات وها النوع  ؟نقاوم مقاومة شعبية هل ،اآلنالى وبعض اآلراء العجيبة 
  ..ما بعرف إذا !مقتنعشايفه أنا غير ى فعال يعنى الل

 
قلنا على الناحية هذه مع سيادة الرئيس وسيادة الرئيس، وطبعا حتما  ..ىسيدواهلل يا : أردنى

بالنسبة لقضية  ؛سيادة الرئيس جمال مطلع على هذا من الفريق عبد المنعم رياض
المبنى هنا قبل ما جاء الفريق عبد ى ث هذا فبحوحتى  .الجبهة الشماليةى التعاون ف

تبارهم مرتبطين باتفاقية دفاع مشترك بإخوانا السوريين مع الجمهورية باع ؛المنعم رياض
حنا مرتبطين بوجود قائد من الجمهورية العربية المتحدة بيساعد على  العربية المتحدة، وا 

 .موحدةالقيادة الوهذا من الخطة العربية تبع  ؛تنسيق العمليات من المنطقة الشمالية
ى هذه ه ؛8الى  3ما إخوانا ما بتحتاج أكثر من ى الجبهة السورية معروفة ز 

بقية األلوية الفارغة بإمكان استخدام عمليات تعارضية لتخفيف  ،ستكمال الدفاعال
ة حاول االتصال معهم سبأكثر من مناى عتقد إن الفريق عبد المنعم رياض فأو  .الضغط
 !دهمعمليات تعارضية بالقوة الموجودة عنى ش أتتملسوء الحظ ما ،مباشرة

 
لكن األمر كان  ،، ربما ماكانتش النتيجة بتختلفىهذه من ضمن أسباب المأساة يا سيد حسين:

 !العمل يهالتعاون وكان ف يهكان فو التنسيق  يهلو كان ف ؛ير أفضلكثالموقف بيكون 
المسألة مسألة اعتمادنا على أنفسنا، اعتمادنا على  ؛الزم ننساهاماى ومن األشياء الل

تحاشى األخطاء ن، و ضرورى جدا ىا العربنوطنى على وضع جديد ف ..تنظيم جديد
 كلها، إن شاء اهلل هذا ما يتمكن منه كل إخوانا.

 
األمم المتحدة، هل هينفع هذا ى متقدم فى الل ىقرار األسبانال يهف هو ،على كل حال عبد الناصر:

 دارسصايغه ى اللألنه باين من صياغته إن  ؛ىهو باين إن هو أمريك ؟ىالكالم وهيمش
ها ضمن القرار، نطياوح اخد من اتفاقية الهدنة عدة حاجاتاتفاقية الهدنة، ألنه و ى قو 

 ؟رياض تفتكريا شئفهل هينتج عن هذا القرار 
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 موجودى يبقى بانش الل يوثانتمقدمه، ومادام ى الل يوثانتيظهر إن و هو طرح أخيرا  رياض: 
شرح يوب ،االنسحابالى دعو يالجمعية العامة ى وهينتج إنه هو أصل القرار ده ف !فيه

طالب مجلس األمن بقى يوبعدين ب ،مفروض تكون بين الدول العربيةى حالة السالم الل
إن ى أ ..المنطقةى ببحث المسائل القانونية والسياسية واإلنسانية المتعلقة الموجودة ف

  .األمنمجلس ى العملية مرتبطة الحقيقة ببحث المشاكل األخرى كلها ف
الجمعية العامة طالما إنه بيزيل حالة الحرب الموجودة، ى فهو ممكن يمر ف

طالما إن بس جاية بدل ما يقول  ،فيش حالة حرب موجودةمعنى إن ما يهفيبقى القرار ف
 مافيش حالة حرب، بيوصف حالة السالم.

 
 حسب اتفاقية الهدنة. عبد الناصر:

 
 آه. ..حسب اتفاقية الهدنة رياض: 

 
 .84الكالم ووفق عليه سنة  عبد الناصر:

 
إنها تنفذ اتفاقية  اسرائيلمن  دائماطالب نكنا بو  ،إحنا موقعين عليهى يعن ..موقعين عليه رياض: 

فهو واخد النصوص حرفيا من المادة الثانية  .ىالهدنة وتحترم اتفاقية الهدنة طبعا يعن
الواقع المشكلة ى ف ..المشكلة ىمش دى يعنى فه ؛والثالثة من اتفاقية الهدنة، ومستعملها

مجلس األمن، الى الجمعية العامة، بقدر ما تتحول المشكلة بعد كده ى تبقاش مشكلة فما
 .األخرى ألن بعد كده مجلس األمن هيبدأ يبحث المشاكل

 
 شكرا. عبد الناصر:
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