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 ..الرحيم .. وربنا يوفقنا لما فيه الخيربسم اهلل الرحمن  عبد الناصر:

الحقيقة ال بد من الحديث شوية عن الماضى ألنه مضايقنا  ،وقبل ما نبدأ الكالم
 شوية.

 ؛ماكنتش منتظر إنه يحصل اللى حصل بينا ،الحقيقة بعد مؤتمرات القمة
وأى كالم وصلك غير  ،نت كلمتنى وعاتبتنى وأنا الحقيقة كنت مخلص وأمينإخصوصا 

 كده غير حقيقى.
نت شاب هتقعد  النهاردهأنا  ..عتبر إن كلنا زائليناوالحقيقة أنا ب فى الخمسين وا 

 ولكن األعمال المجيدة هى اللى بتبقى. ،سنة 01أو  01
العملية ال يمكن  ؛وأنا ألومكم فى هذا ألنكم إنتم بدأتم ،تطورت األمور الحقيقة

 ما تمشيش. ..يكون فيها نصف إخالص
 ،واتلم اإلخوان المسلمين واتعملت هتافات ،أنا بعت الباقورى فى افتتاح المسجد

أنا عارف إنك ماسك  ؛وأنت تعلم هذا الموضوع ومش ممكن تكونوا مش ماسكين البلد
وده معناه إن النوايا غير  ؛إذا كان حصل هذا الكالم يبقى فيه رضا عنه وفيه قبول البلد.

 واسمح لى نتكلم بكل صراحة. ..شئ ونضحك على بعض سليمة وفى النفس
 ،لبينه ألن قضية فلسطين ضاعتط انك إحنا ،الحقيقة موضوع مؤتمرات القمة

حناو  وأنا أما قريت محاضر رؤساء األركان ولقيت  .مش قادرين ندافع عن أنفسنا ا 
قضية  :قلت ؛يستطيعوا أن يحولوا خوفا من احتالل اسرائيلىنهم الإ :السوريين يقولوا
 واتقال إنه علشان اليمن وعلشان كذا. !فلسطين راحت

أنتم البادئين تغمزوا  ..وبدأتم فى اإلذاعة ،ثم بعد هذا أخدتم خط الملك فيصل
نكم  ،لغاية شعورنا إنكم مشيتم فى سكة الملك فيصل ؛ثم همز ثم التصريح شوية بشوية وا 

نتم ا  و ، لوجية االسالم وهذا الكالمقررتم تعملوا محور مع الملك فيصل مبنى على أيديو 
 !شايفين اللى بينا وبين الملك فيصل

أنتم تحاربونا  ..ونحن ال نقبل أن تكون الحرب من جانب واحد ،إذًا فيه حرب
وعارف إن فيه جرايد  ،نحاسبكم على خطوط الدعاية وجرايد لبنان إحنا !ونحن نسكت

نتم عارفين أنا بدى مين ،من لبنان تكتب عندكم فى عمان ؛ وعارف بتدوا مين فلوس وا 
 واألمور دى كلها بتبين النوايا.
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هذا الرجل تآمر على قتلى  ؛ثر فى شخصياأوبعدين موضوع كامل الشريف 
حناو  وأنا كلمتك عليه ،وأنت تعلم هذا طبعا  فى الدار البيضاء وعلى سعيد رمضان. ا 

بدليل التكريم اللى أخذه فى هذا  ؛متآمر على قتلىباين إنكم سعداء بإن كامل الشريف 
 ونحن بشر وعلى هذا األساس حصل تصاعد فى األمور. !الوقت

وفى الحرب يستباح كل شئ  ،بعد كده بدأت الحرب سافرة بينامابنتكلم.. 
أنا هاخد إيه  ؟!أنا هاخد إيه من اليمن وبالذات موضوع الملك فيصل وموضوع اليمن.

هل تقبل حكم ! هل أنا هاخد جنيه واحد؟ نحن صرفنا على اليمن من اليمن تعتقد؟
  اإلمامة اللى كان موجود فى اليمن؟

 
 أل. :      حسين

 
هذا خطكم فى  أسيب اليمن لالنجليز والملك فيصل يعمل اللى عايزه ويرجع البدر؟! عبد الناصر:

 .إلى آخر كل هذا. ..الغربيةثم سحبتم اعترافكم باليمن وأعادتم عالقاتكم بألمانيا  البداية.
ووجودنا ، ومعنى هذا فعال أننا وصلنا الى قطيعة كاملة والى نقطة الالعودة! ده الوضع

ألننا وصلنا فى موقفنا الى موقف الالعودة وأنتم  ؛اليوم وكالمنا هو معجزة من عند ربنا
 ! كذلك

ال تنتهى اسرائيل النهارده بقالكم سنتين تطالبوا نتم ا  و  ،اسرائيل الزم تعمل عمل وا 
وهل كنتم ال تعلمون أن قفل خليج العقبة معناه مواجهة مع أمريكا  بقفل خليج العقبة.
مواجهة كبيرة  ..أنا أعلم أن قفل خليج العقبة معناه مواجهة مع أمريكا مش مع اليهود؟!

 ولكن مواجهة مع اليهود أكيد قد تصل الى الحرب. ،قد تصل الى الحرب
ال أودى األمة ا  و  ؟!أقفل خليج العقبة بدون ما أكون جاهز للحربهل كنت أقدر 

نتم كنتم عايزينى أدخل معركة مع اليهود وأخسر؟ ساعات وأنا بقرأ إهل  !العربية كلها
  ! حس إن أمانيكم إننى أدخل معركة مع اليهود واليهود يضربوناااالذاعات كنت ب

ليه؟ إذا  ،إتأثر بهذا الموضوعواهلل الواحد . اسمح لى واهلل أتكلم بكل وضوح.
كنت أشوف العرب عايزينى أدخل مع اليهود واليهود يضربونى! أنا مالى ومال اليهود 

 !وأرجع زى النحاس باشا وكلهم كانوا ينادوا بالعزلة ،وفلسطين
 اكن ..جازةإبالعكس أنا كنت طالع  ،ما كنا مرتبين إحناكنا مرتبين،  إحنا :بيقولوا
نهم  ،بعدين تأكدت وجت لنا معلومات أكيدة عن الحشد اللى قدام سوريا كلنا طالعين. وا 

يمشوش إال إذا فرضوا شروطهم وبعدين ما ،هيضربوا سوريا ويدخلوا ويحتلوا منطقة
 وطلبوا بوليس دولى والكالم ده.
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ن إنتم بعتم يوبعد ،وجدنا عندهم معلومات عن الحشد ،بعتنا على طول للسوريين
أل  :اليهود بيقولوا .إن فيه حشد قدام سوريا ؛الموحدة فى هذا الوقتمعلومات للقيادة 

إنه بحث فعال ولجنة  ،ثم جت لنا معلومات من داخل اسرائيل من الكنيست! نش فيهاماك
نهم حددوا موعد وأنا تكلمت فى هذا لكن ماقلتش كل  ،األمن بحثت عمل ضد سوريا وا 

 التفاصيل.
وأنا عارف إننا مستعدين ندخل معركة مع اسرائيل  ،بد أن نتحرككان ال

ده الموقف  ..وعلى هذا األساس نقلنا قواتنا الى سيناء؛ ونستطيع أن نواجه اسرائيل
 باختصار.

أنا بأبدأ بالنسبة للماضى لكى نصفى هذه األمور الحقيقة قبل ما نتكلم على 
 المستقبل.

 
 بهذا للقاء.أشكرك سيادة األخ على السماح لى  :      حسين

 
 إنت فى بلدك أوال وبين إخوانك رغم هذا الكالم. عبد الناصر:

 
ألنه بدون أن نتطرق اليه ال يمكن أن  ؛أشكرك على صراحتك فيما يتعلق بالماضى :      حسين

 نواجه مسئولياتنا فى الوقت الحاضر.
دفعنى فى هذا الوقت هو أن أكون مع أخى والى جانبه ما ..سيادة األخ

 ى وبكل ما أستطيع تقديمه.بشخص
 

 وده تقديرنا واهلل. عبد الناصر:
 

 وده شعورنا ونحن نواجه مسئوليات مصيرية. :      حسين
فى مؤتمرات  ،فى البداية بالنسبة لفلسطين وبحث امكانية العمل بالنسبة لها

 ،القمة بعد ما وجهت الدعوة شرفنى أننى كنت فى طليعة القادة أو المسئولين العرب
كم كنت أتمنى زيارتكم  ..وتجاوبنا بسرعة ألننا بشكل خاص فى األردن نعايشه يوم بيوم

 لألردن.
 

 إن شاء اهلل. عبد الناصر:
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، ال يختلف عن شعور أى إنسان عربى فى وطننا الكبير ،بالنسبة لشعورنا للقضية :      حسين
حتمية الجدال  ةواالصطدام معها شغل ،اسرائيل تتلقى دعم وهى عبارة عن رأس جسر

وطننا العربى بكل مشاكله  سواء أردنا استعادة حقنا أو مقاومة عمليات توسع. ؛فيها
فلذلك فعدونا سيجرنا ؛ وصعوباته عاجال أو آجال راح ترجح كفته ويزيل خطر اسرائيل

 الى معركة حتى يزول عنه الخطر.
 

 !م واالنجليز معاهماألمريكان.. األمريكان معاه عبد الناصر:
 

ونحن  ثم التحويل. ،65ثم عملية  ،ثم عمليات التقسيم ،84وهم مرحلة مرحلة من  :      حسين
ونريد محو  ،ولكن أؤكد لك أننا بنفس اإلخالص جئنا ،بحماس جئنا لمؤتمرات القمة

 ،وجئنا لمؤتمر القمة ونتعاون فى شكل صحيح ال يوجد فيه مجال لشك. ،الماضى كله
 ليس للتحويل ولكن لقضية فلسطين ونبدأ نستعد. :وكما قلت

 
 .طبعا عبد الناصر:

 
وسيادتك الوحيد الذى  ،مع األسف موضوع فلسطين بالذات كان هو نقطة الخالف بينا :      حسين

 قدر موقفنا بالنسبة لقوات التحرير وجيش فلسطين.
 

 أنا قلت رأيى أمام الكل. عبد الناصر:
 

يا تتركونا ياماتضعوش أسافين  ؛وانفجر الوضع مباشرة بعد عودتنا من الدار البيضاء :      حسين
 !وتنسفوا كل شئ

 
أنا لما لقيتك مشيت مع فيصل والقيت موضوع الشريف سكت  ؛أنا لم أتدخل لسبب عبد الناصر:

 !أل ما فيش جدية :أنا قلت ..وخذته
 

إن فيه عندنا معلومات إن سعيد  :وأذكر إن سيادتك قلت ،اجتمعنا فى الدار البيضاء :      حسين
إنه ال يوجد  :أنا شخصيا قلت لى ،فيما يتعلق بالشريف واتخذنا إجراء مباشر. ..رمضان

 وبعدين ننهى التحقيق وتاخدوا إجراءاتكم. ،عليه مثل سعيد رمضان
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كانت عامالها  هو عضو أساسى فى القضية األخيرة اللى .هو ده فى القضية. عبد الناصر:
 !السعودية

 
إنه فى أى  :وكنت أقول دائما ،وكان أمامى مفتوح دائما، نحن ال نؤمن بهذه األساليب :      حسين

الكرامة مش  ظرف أستطيع أن آجى وأكون صريح جدا معك ونتناقش بكل صراحة.
 .ولكن هجوم منظمة التحرير اللى شغالة. ،موضوع نتكلم فيها

 
 !بدأ من خطاب عجلون الهجوم عبد الناصر:

 
 وما سمحنا به. ،عجلون هو اللى ورا الهجوم علينا :      حسين

 
وأنتم ماطلبتم مننا فى هذا الوقت التدخل، طلبتم بعد كده كانت األمور معايا أنا وصلت  عبد الناصر:

رد اولكن ه ،لما جالى الجواب مارديتش على هذا الخطاب! الى حد الى أننى ال أتدخل
 !ألننا خالص وضعنا وصل خالص الى موقف أعداء مش أشخاص ؟!ليه

نت قلت وجهة نظر ا  و  ،والشقيرى قال وجهة نظر ،كنا قاعدين فى الدار البيضاء
 أمام الملوك والرؤساء.

 
ومع األسف سيدى بمجرد عودتنا من  األردن بالذات أمام أى عمل ضد اسرائيل. :      حسين

اهلل  –ى طريق العودة، عبد السالم عارف تحدثت معه أنا رحت إيران ف ،مؤتمرات القمة
 عن حل فى اليمن، حل كردستان. –يرحمه 

 
 يعنى ألف دبابة. ..دبابة 011دبابة مش كده؟ العراقيين عندهم  011عندكم  عبد الناصر:

 
 أكثر من اللى عندك هنا. :      حسين

 
 !أكثر من اللى هنا عبد الناصر:

 
 علينا.بدأ الهجوم  :      حسين
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 لم نهاجمكم. عبد الناصر:
 

 اإلذاعات. ..المنظمة :      حسين
 

وشايفين  ،مأجرين إذاعة للمنظمة إحنا :ردينا وقلنا إحنا ..أل.. أنا سكت على المنظمة عبد الناصر:
 اتجاهكم علينا غير ودى وتسيروا فى اتجاه آخر.

 
 !اخوانا اتجهوا معانا اتجاه غير ودى ..هذا غير صحيح :      حسين

 
لو الجمهورية ما عندهاش القوة اللى هتقف  ،متصورين إنه ال هجوم على األردن إحنا :      عامر

 ين الزم األردن يمشى فى اتجاه معين إنه ما يبقاش فيه احتكاك.دوبع ،ضد اسرائيل
 !كان سعداءكلما كانت أوحش كلما كان األمري ،وعالقة الجمهورية باألردن

اسرائيل هتاخد  ،فى رأينا إن اسرائيل لو وجدت الجمهورية ال تهتم بفلسطين إحنا
 !وكذلك بالنسبة لسوريا ،الجزء الخاص باألردن واألمريكان هيكونوا راضيين عن هذا

 رأينا إنها تشتغل تحت قيادتكم. إحناوبعدين منظمة التحرير 
 

 تمر.ؤ ده رأينا وأنا قلته فى الم عبد الناصر:
 

 وده هيكون خط دفاع أول. ؛يعنى تسليحهم تحت إشرافك مش تحت إشراف المنظمة :      عامر
 ؟ كل الحشود االسرائيلية قدام الجبهة الجنوبية.النهاردهإيه هو الموقف 

 
 أيام. 0هم األردن باعتين لنا بهذا من  عبد الناصر:

 
 .إحناإذًا المعركة الرئيسية هم معتبرينها معانا  ؛لواءات مشاه فقط 0أمام سوريا فيه  :      عامر

 
 ؟!إمبارحشكول إوكالم  عبد الناصر:
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نحن  ة؛ألن األردن عايز قوات من العراق أو سوري ؛وهم مخرجين األردن من حسابهم :       عامر
 نحن ال نكذب وال نجامل. ..مالناش أى هدف فى إنكم تكونوا غير موجودين

 
 إحنا نخلص منك! )ضحك(ولو كانت دعايتنا ضدك، مالناش هدف فى إن  عبد الناصر:

 
ولكن لما نعرف  ،لم يحصل منا عمل ايجابى فى األردن إطالقا لإلطاحة بالملك حسين :      عامر

 !فى الوزارة نجد ناس عمالء لألمريكان واالنجليز
 

 !وأعدائنا وأعداء التقارب عبد الناصر:
 

وبعدين اعتقدتم أن  ،وحتى أزاحوا الناس اللى كانوا يدعون للتقارب ،الجمهوريةوأعداء  :      عامر
 !الجمهورية لن تتدخل فى معركة إذا هاجمت اسرائيل األردن

ذا كنا غير  ؟هل نحن قادرين أم ال ،نقعد نتكلم فى هذه المواضيعطب ما وا 
زاى طب هيكون إيه موقفن ؛طب األردن لو ضاعت! قادرين هنكذب عليكم ليه؟ ا وا 
 أنا عايز أعرف إيه اللى غّيرك؟ !هنواجه العالم؟ مش ممكن

 
بدأت عندنا حركات بعثية قوميين عرب، وفيه معلومات إن  ،بمجرد ما عدنا من المؤتمر :      حسين

 !هناك قسم منهم يدرب فى الجمهورية
 

ده صحيح، لكن ما دربنا حد  ..ىلجنوب العربلبندرب حقيقة  إحناأنا المسئول عنهم،  :      عامر
 !نلألرد

 
 وال السعودية. عبد الناصر:

 
الموقف فى  ؛فى السعوديةنعمل محاوالت  حناايمنعش إن اولكن م ،وال السعودية :      عامر

 حتى هذا لم يحدث. ،السعودية موقف مخزى ولكن برضه مادربناش للسعودية
 

 هناك معلومات. :      حسين
 
 



  سرى للغاية 

8 
 

 هو دس المعلومات.هذا  :      عامر
 

 إن األمور وصلت الى حد اإلزعاج. ..وما رأينا ،البعثيون بدأوا ينشطوا نشاط عجيب :      حسين
 

٪ من التقارير الداخلية اللى بتيجى لى مبالغ فيها 01قد يكون لى كلمة عندهم، وأنا هنا  عبد الناصر:
ر بهذا الشكل هيشتغل وبتوع األمن عايزين يشتغلوا ولو ماصورش األمو  ،وعندى خبرة

 )ضحك( !البعثيين أنا مالى ومال البعثيين ؟هيتحكم إزاى ؟إزاى
 

 هناك تعاون بين البعثيين والمنظمة والقوميين. :      حسين
 

 "المحرر"مقاالت فى  4ألنهم هاجمونا فى  ؛هل تعلم إنه كان هناك خالف كبير معاهم عبد الناصر:
 ؟!هجوم عنيف، ووصل األمر الى القطيعة

 
حناو  ،وفى الجنوب العربى نفس الشئ :      عامر  مع جبهة التحرير. ا 

 
 مع جبهة التحرير ضد الجبهة القومية. إحنا عبد الناصر:

 
 ،بمجرد أن قبضنا على البعثيين حصل علينا هجوم من سوريا ،بدأنا التحقيق فى الوضع :      حسين

 هذه نقطة البداية فى الخالف. ..فى هذه المرحلة كان ردنا على السوريين
 

 !مالناش كلمة على البعثيين فى هذا الوقت إحنا. .أل عبد الناصر:
 

 خوانا.إلم نقصد  :      حسين
 

 ،أنا عندى معلومات عن البعثيين والقوميين فى األردن، نحن لم نناقش موضوع البعثيين عبد الناصر:
 تنازلت عن مشاكل بينى وبين البعث فى سبيل قضية أكبر. !وهم ال يستطيعوا عمل شئ

 
 مع منظمة التحرير. ،هذه هى نقطة البداية للمشاكل مع البعثيين :      حسين
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حتى قلت  ،حتى مع بورقيبة والسعودية ،ة بيهاو مالكوش دع إحنامشاكلنا  :أنا قلت لهم عبد الناصر:
 جنوب.هذا لبتوع جبهة ال

 
 !وفى األردن بالذات تفجير الوضع سيكون كارثة ،بدأوا يعملوا على أن يفرقوا :      حسين

 
 داخلين حرب.. داخلين حرب. إحنا :       عامر

 
حناو  ،األمريكان عايزين يضيعوا فلسطين عبد الناصر: ألن  ؛بدأنا نثبت إن فيه حاجة اسمها فلسطين ا 

 هو ده الحقيقة اللى يجرح األمريكان جرح كامل.
 غير صحيح. ..يعلم اهلل أن كل ما قيل بشأن إقامة الكيان هو خلق مشاكل لكم

هدفنا هو إن الكيان الفلسطينى  ؛أل.. هدفنا مخلص !إن هدفنا غير مخلص :وقيل
 سنة. 81سنة أو  01موجود يقعد 

 
 هل يتعارض معنا فى األردن؟ ،ولكن الكيان الفلسطينى :      حسين
 

 أبدا. عبد الناصر:
 

 !وجدنا تفصيالت وخطط وترتيبات :      حسين
 

 فيه جيش تحرير فى غزة. ،ب لكن تحت إشرافكمياللى عايز يجيب أسلحة يج عبد الناصر:
 

نحن درسنا وضع كل قرية وعدد القادرين على حمل السالح ووقع عليه من قبل  :      حسين
ولكن هل يمكن مثال إن قرية  !عاد األخ الشقيرى ولم يعترف باللى اتفقنا عليهالطرفين، 

 تواجه لوائين؟!
 

 وأد إيه هم تعبوا. -وكتبها ديان فى كتابه  -ولو أن قلقيلية  !أل.. وال كتيبة عبد الناصر:
 

 ولكن يطلع األخ الشقيرى يعمل مظاهرة بالسالح! ،السالح مش مشكلة :      حسين
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 !ال يجوز :      عامر
 

 حصل لما ساءت الدنيا كلها. عبد الناصر:
 

أشياء كثيرة من الخالفات قد تكون ، المواجهة مع اسرائيل حتمية حسب تقديرنا للموقف: :      حسين
موضوع الفدائيين، عمليات التسلل خلف خطوط العدو  ..من صنع مخابرات اسرائيل

لماذا لم يكن قبل انعقاد المؤتمر فى الوقت  ..كانت بعد مؤتمر القمة األول! التوقيت
وهذه العمليات كانت فى الوقت الذى كنا  .حتى يلفتوا نظرنا ..الذى كانت فيه خالفاتنا

 فيه بنبحث إنشاء القيادة الموحدة.
 

وقلت  ،تعرف إننى ليس لى صلة بهم، وكان هدفهم إنهم يورطونى وبعتوا لى واحد هنا عبد الناصر:
تقال على !ط مهما يتقالتور امش ه :لهم نعمل الزم ولكن لو عايزين ! سبت فلسطين :وا 

 إذا ماكناش نقدر نضربهم نبتدى عمل فدائيين إزاى؟ ،نكون األول قادرين ندافع عن بلدنا
حناو  ،وعندكم معلومات إننا مالناش صلة بيهم ،ولم نتصل بيهم بعد ذلك بنرسل ناس  ا 

نتم بترسل  وا.لالستطالع يجيبوا معلومات وا 
 

وشكى  ،كان عندى شك من البداية إن اسرائيل ربما هى نفسها التى تفتعل هذه الحوادث :      حسين
وأتصور بإن فيه مخطط حتى يبرروا  ،ونادر ما تسمع إن فيه قتيل! زال هو هون الاآل

 حوادثهم بالنسبة لسوريا نفس الشئ. ،للعالم ما سيقوموا به
 

عن  ؛اللى بتعملوه وهم بيبعتوهالنا نوسوريا عندها معلومات ع، عليهمسوريا مسيطرين  عبد الناصر:
نكم بتشتغلوا ضد الحكم فى سوريا وفى هذا هم الحقيقة فى الدفاع عن  .سليم حاطوم وا 

 !النفس يعملوا ضدكم أى حاجة
 

 مين اللى بدأ؟ :      حسين
 

إنهم معارضين  :وقالوا ،وهم غير سعداء ،إمبارحبعتنا للسوريين عن هذا االجتماع  إحنا عبد الناصر:
ألن  ؛كل واحد الزم يتنازل عن أحقاده! وفى رأيى إن عقلهم صغير ،لهذا االجتماع

ال  ..وأنا مصير األردن يهمنى زى مصير مصر ،العملية عملية مصير واهلل يعلم هذا وا 
 مأبقاش عربى.
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ومش عارفين نعمل فيهم  ،وصهمضابط وكلمنا سوريا بخص 811أو  011هناك حوالى  :      حسين
 !إيه؟

 
 ابعتوهم لنا. عبد الناصر:

 
وأنا أرى أن االشتباك اللى حصل منذ فترة بينا وبين إخوانا فى سوريا كان بغرض  :       حسين

 !إحراجكم
 

إن الجمهورية وسوريا  :وقال ،قريت إنت موضوع أبا إيبان وطلبه من دين راسك موعد عبد الناصر:
الحقيقة ماكانش عارف قواتنا.. كنا مخبيين، الكل فاكر إن قواتنا فى ! ستهجم علينا

كانتش القوة دى ما -دبابة  0011عندنا مثال  إحنا !وجدوا إن ده غير حقيقى ؛اليمن
الحقيقة اليهود فوجئوا لما . وبعتنا نجيب وجايه لنا بكره دبابات جديدة. -عند مونتجمرى 

 !لقوا الموضوع بهذا الشكل
 

لم تحصل حتى فى الحرب  ،الضجة اللى حصلت بخصوص موضوع شرم الشيخ :     حسين
 العالمية الثانية!

 
 رجعنا لوضعنا الطبيعى. إحناكل اللى عملناه  ؛عملناش حاجةما إحنا عبد الناصر:

 
على كل حال قسم كبير من قواتنا موجودة. ، ٪011أعتقد إن احتماالت المعركة واردة  :     حسين

إال أنهم يعتمدوا على أنه ال يوجد تنسيق  ،غم من أن عدد قواتنا يفوق اسرائيلوعلى الر 
 !أى خلل فى أى جبهة من الجبهات سنضيع كلنا ؛بينا

قضية أننا  عندنا سالح مدرع ننطلق بناء على تنسيق. ،إذا حدثت العمليات
بأنه البد من حل هذا الموضوع  ؛أخدنا محور سعودى كنت أتحدث عن موضوع اليمن

 كيف بإمكانى أشتغل؟ ،بشكل من األشكال
 

 إذا السعوديين مشوا دباباتهم مثال. ،دبابة من اليمن 011هنقدر نوفر  عبد الناصر:
 

 ؟!حلف اسالمى مالنا فيه :      حسين
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 عايزين ناخد قرشين! إحنا :ويقول وصفى التل ،ماشيين مع فيصل .أل. عبد الناصر:
 

 يح.لفى مؤتمرات القمة كانت كل مجهوداتنا علشان األردن واإلدامة والتس إحناتعرف  :      امرع
 

 !وضع األمريكان تعبنا السنة اللى فاتت إحنا !ماأخدناش وال مليم عبد الناصر:
 

ال قفلت وال اشتركت فى قفله وال أخذت موقف  ..موقف السعودية اليوم فى الخليج :      عامر
لما  ..هنتدخل لما يتدهور الوضع إحنا :وقال ،كان عندنا ولى العهد فهد! ايجابى

 قوة السعودية الجبارة تستعيد الموقف!ننضرب كلنا إن شاء اهلل 
 

فى تقديرهم  :وهم بيقولوا ،هنتدخل لما تقوم الحرب :وقالوا ،قابلوا السفير بتاعنا إمبارحهم  عبد الناصر:
 !فيش حربإن حتى اآلن ما
معلومات عن مقابلة السفير األمريكى معاهم والسفير األمريكى بيقول وعندنا 

 !وهم ماردوش عليه ،وعندى المقابلة بالكامل شفتها الصبح ،الزم يفتحوا شرم الشيخ :لهم
 

دول  0 إحنا !كانوا احتلوا الحتة اللى مقابلة لشرم الشيخ ،لو كان عندهم نية للمشاركة :      عامر
 !أعلنا إننا قافلينه الثالثة إحنااسرائيل مالهاش حق فى الخليج لو  ،على الخليج

 
 األردن أعتقد إن له حق فى ميناء على البحر األبيض. :      حسين

 
م الهدنة كانت فيها قوات أردنية. فى مارس و وي ،أم الرشراش أصلها كانت تبع األردن عبد الناصر:

 نتم كنتم محتلينها.إوهى زى غزة اللى  !انسحب جلوب وترك أم الرشراش وخدها اليهود
 نترك اللى فات وناخد منه درس كبير الحقيقة.

 
 قضية اليمن، بدنا أن نحل هذه القضية. :     حسين

 
 طب تسحب االعتراف ليه؟ :      عامر
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 فيصل يمشى، طب هل توافق إن البدر يرجع؟ عبد الناصر:
 

 أل. :      حسين
 

 اللى طلبناه من فيصل؟ خروج حميد الدين.تعرف إيه  :      عامر
 

 نه قبل بهذا.إ :قال :      حسين
 

 !إن الزم الجيش المصرى يخرج األول :وقال ،لم يقبل :      عامر
 

قبلت أن نلغى اسم  ،أنا قبلت حكومة ثالث أخماس منها جمهوريين وخمسين ملكيين عبد الناصر:
إن عائلة  ؟وطلبت قصد إيه !الجيش المصرىقبلت انسحاب  ،الجمهورية ونسميها دولة

ينا عائلة حميد الدين والجيش مشّ  إحناطب إفرض  :وقالوا !وماقبلش ،حميد الدين يخرجوا
 !واهلل أنا مشيت ضد رأيى إخوانا !المصرى لم يخرج

 
 !كنتش موافق على هذاما :      عامر

 
وأنا فى  !وفى اآلخر رفض ،نمشى :همولكن قلت ل ،كانوا رافضين كلهم هذه التنازالت عبد الناصر:

 وهم متصورين إنهم يستنزفوا أموالنا. ،رأيى إن الموضوع فيه أمريكان وانجليز
 

نتحدث فى انسحبنا من الجامعة ألننا عندما  ،وضعنا فى الدول العربية والجامعة العربية :      حسين
 !نتركهم يتحدثوا :قلنا ،موضوع نهاجم

 
 !إنك أخدت جانب فيصل كلية ،اعترافك باليمنكون سحبت  عبد الناصر:

 
 أنا مش معترف بالوضع كله، هل أنا اعترفت بالملكية؟ :      حسين

 
 !ا علشان اسرائيلهعاملين ؟طب وألمانيا الغربية :       عامر
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 جت لكم فلوس؟ عبد الناصر:
 

 أكثر معامالت لنا مع ألمانيا الغربية. ،فيه قروض نعم :      حسين
 

 يعنى سبتنا فى نص السكة! :      عامر
 

 !أعلنت إنها تؤيد اسرائيل إمبارحألمانيا  عبد الناصر:
 

طب ماذا سنفعل إذا جت خطوات  ،لما قررنا المقاطعة وجت دولة عربية رجعت فى هذا :      عامر
 واسرائيل أقرب لألمريكان من أى دولة عربية. ،واسرائيل تعتمد على هذا !عسكرية؟
أنا ! انعزلنا شوف هيعملوا فيه إيه إحنالو  النهارده ،عالقته كويسة باألمريكانفيصل 

إزاى أشعر أن الجيش األردنى هيقف معايا إذا كنتم لم تؤيدونى فى  ،رجل عسكرى
 أنا أتحدث بصراحة. ؟!الموقف السياسى

 
 أول حاجة اتفقنا عليها هى الثقة.  عبد الناصر:

 
نساند حكمك الى آخر مدى طالما متفقين على  إحنا :هيقولك بنفسه لك والرئيسل أقو  :      عامر

 الخط السياسى.
 

 !نحن لسنا أمريكيين وال شئ :      حسين
 

 !نحن لسنا ضد الملكية عبد الناصر:
 

نحن نبنى أساس  ؛ونحن لسنا طالبين وحدة اآلن ،نحن لسنا طالبين تطبيق نظامنا عليكم :      عامر
فيصل لو عايز  هذه المرحلة هى مرحلة تضامن سياسى وعسكرى واقتصادى. ،األول

 !ال اسرائيل هاتهاجمه وال حاجة ..مافيش مشكلة ؛ينعزل ويعيش لوحده
 

 قفلت خليج العقبة. ،لما عرفت أننى قادر على مواجهة مع اسرائيل عبد الناصر:
 
 



  سرى للغاية 

15 
 

 لتحركت قواتنا وضربت اسرائيل فى الحال. ،واهلل لو اسرائيل ضربت األردن :       عامر
 

 مكن يعملوا أى حاجة علشان يتسحلوا أكثر.مو  ،مستعدين إحنالو هجموا بشكل مفاجئ  :      حسين
 

ومستعدين  ،وراح شمس وعندنا العساكر ،اتفقنا على أسلحة كثير ..نفسنا طويل إحنا عبد الناصر:
 نصرف أكثر من هذا ونوقف كل خطة تنمية.

مااتكلمش عليك وقلت  إمبارحأنا تعمدت أول  ؟نبدأ عالقاتنا فى المستقبلكيف 
 !يشتمونا وال تردوا :وقلت لهم ،كنتش متنبئ بإنك جاىوما ،ش وال كلمةو لإلذاعة ماتقول

عايزين األمة العربية  ،موقف سياسى والموقف العسكرىالعبد الحكيم أشار الى 
 ونطلع من هذا االجتماع يد واحدة. ،النهاردهتعرف أننا تضامنا 
 !وهذا الشك موجود ..مشككين ناس فيكم وانتم مشككين ناس فينا إحنابصراحة 

 !هو وقته أبداما ..الجواسيس الموجودين فى األردن :أنا بأقول ،اسمح لى أتكلم بصراحة
وال . واهلل مالى حد .أنا ال أتدخل فى شئونك ،هناك ناس نثق فيهم عندك لمهم حواليك

 واحد فى األردن.
وفى  ،اتفاقية عسكرية النهاردهمعاك أنا مستعد أعمل  ،بالنسبة للموقف العسكرى

بالليل أو بعد الظهر  النهارده هذا أى عملية على األردن أنا داخل معاك فيها من أولها.
 ده يبين إن الموضوع جدى. ..أما نخلص نعمل اتفاقية عسكرية

ولكن إذا فضل الجواسيس موجودين وهم يديروا  ،أنا ماليش ناس فى األردن
أنا أثق فيك، ويعلم اهلل  زى ما بيقول عبد الحكيم. ..األمور فى األردن أنا لن أثق فيك

 ،. وده اللى خالنى أرحب بهذه المقابلة.ن هذا الرجل عنده شجاعةإ :أننى أقول
 !والسوريين زعلوا منى

دبابة، عايز  011عايز  ..ت عايزهاللى ان ،متفقين مع عبد الرحمن عارف إحنا
ده  ..ولو دعى األمر بنبعت حد هناك ونقول له هذا الكالم ،بيجيلك ..طيارات، قاذفات

بالنسبة للوضع السياسى والعسكرى فى األردن. ويبان فى هذا إن أعدائنا مابيحكموش 
 !إذا كان أعدائنا يحكموا فى األردن كيف أثق؟ ،األردن

واهلل  ..الموضوع مع سوريا وأنا فى هذا جهدى كله أدخله النقطة الثانية: نصفى
ألننى لو عملت تنظيمات  ؛سياستنا مانعملش تنظيمات إحنا! عندى تنظيم فى األردنما

فى األردن ماكنتش  النهاردهيعنى لو لى تنظيم  ؛فى البالد العربية بيورطنى ويطاردنى
 أقدر أقعد معاك إال ما آخذ رأيه!
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 مافى أحد. ،بالنسبة للعناصر الوطنية المعتقلين :      حسين
 

واللى شايف إنه مضايقك  !ن ابعتهدنت مش عايزه فى األر إواللى  ،إصدر عفو عام عبد الناصر:
السوريين بييجوا هنا الجئين وأديهم مرتب. وأنا أبعت حد لسوريا  !بييجى هنا وأديله مرتب

 نحن وأنتم وسوريا تكون واحدة.وبالتالى ال بد من جبهتنا  ؛يحل هذه األمور
وأنا واخد جنبك  ،نجيبه وننهى الموضوع الحقيقة ،يفضل موضوع الشقيرى

نى إ :وأنا عندى من الشجاعة ما يمكننى من أن أقول ٪ وننهى هذا الموضوع.011
نت عايزه منى إاللى  ..نت عايزه أنا موافق عليهإواللى  ،أخذت هذا الرأى وده رأيى

 وأى طلبات تريدها قول عليها. دلوقتى قول عليه
 

 العملية هى عملية مصير. :      حسين
 

 بعد شهرين ماهننفد. النهاردهعملوش لو ما :وزى ما قلت عبد الناصر:
 

 .نريد التعاون بينا الى أقصى مدى :      حسين
 

 والزم يبان إنه قومى ووطنى. ،كلمتك فى الشئون الداخلية لألردنعمرى ما عبد الناصر:
 

 !أؤكد لسيادتك إن الكثير من هذه األمور فيها دس :      حسين
 

حناو  ،رأيى تلم البد والناس عبد الناصر: حناجنبك و  ا   !عايزين نغير الملكية :بيقولوا معاك قلبا وقالبا. ا 
 ،واهلل قالوا على عبد السالم النابلسى فى وقت من األوقات واهلل ما عندى حد أمسكه.

 هات ناس مخلصين لك. :قولاوب ،أول مرة أشوفه 60ال معاك سنة واهلل أنا ما شفته إ
 

 ٪.011أنا هأبحث هذا الموضوع وهيكون سليم  ..سيادة األخ :      حسين
 

 نعمل اتفاقية عسكرية. النهاردهرأيى  ونسوى الموضوع مع سوريا. عبد الناصر:
 
 
 



  سرى للغاية 

17 
 

 هناك القيادة العربية الموحدة. :      حسين
 

 القيادة والجامعة خارج الصورة. خلى عبد الناصر:
وال يمكن  !واألردن وسوريا عندنا قيادة أحسن من القيادة الموحدة إحنالو  :أقول

اسرائيل تعلم  .فيها ضباط من كل حتة أن أتحدث فى موضوعات فى القيادة الموحدة 
 ولكن معاكم أنسق خططى الهجومية. ،ولكن ال تعلم خطتى الهجومية ،خطتى الدفاعية

ونتصل بعبد  ونجيب الشقيرى ونفضل قاعدين هنا وتفكر والموضوع متروك ليك.
وممكن يسافر عبد المنعم  ،جاى لك حد من عندنا وعنكم :ونقول له ،الرحمن عارف

ليه هم نزلوا قوات  !كم 01على هذا األساس يبقى إيدنا زى الحديد، بينا وبينكم  ؛رياض
وبعد شوية نبقى فى الظاهرية ونقلب الدنيا  ،ة جداالى إيالت؟ ألننا عندنا هناك قوة كبير 

عايزة تجيب األسطول  ،عايزة تضربنى ذريا تضرب ؛أنا هنا ال أفكر فى أمريكا !كلها
 هل أطلب الشقيرى؟ !نقدر نعمل حاجةولكن إذا فكرنا فى أمريكا ما ،السادس تجيبه

 
 واهلل زى ما حضرتك تريد. :      حسين

 
وأى حاجة بس قول  ،ونرجو فى المستقبل أال يتكرر ذلك ،ونلم كل الموضوعتعفو عنه  عبد الناصر:

  إنك جاى.
 إن الملك حسين وأنا طالبينه دلوقتى :)قول لسامى يتصل بالشقيرى ويقول له

 .ى هنا يامحمد(دهنا. جهزوا غذاء علشان ممكن نتغ علشان ييجى
 وفى رقبتك أمانة كبيرة.

 
 ند حسن الظن.إن شاء اهلل نكون ع :      حسين

 
وحطيت العامل القومى فوق النوازع الشخصية  ،برضه أشكرك على المبادأة اللى أخدتها عبد الناصر:

والبلد كلها  ،ما يعرفوا إنك جيتأوأنا عارف إن الناس فى مصر هيفرحوا  وجيت القاهرة.
 هنا بتقول هنحارب.
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حناو  ،يحاربوا األمريكانالبلد كلها معبأة بشكل خطير ومستعدين  :       عامر مستعدين نحارب  ا 
 إذا كان هذا موضوع تتحدانا اسرائيل. ،أمريكا واهلل آلخر قطرة فى دمى

 
وصل  ،والعالقة بينا وبين السفارة هنا سيئة جدا، عاملين حملة كراهية على أمريكا إحنا عبد الناصر:

 ن حسابه.واألسطول االنجليزى عاملي !بدون فيزا إمبارحواحد من المطار 
 

 الزم نشوف تصرف عملى. ؛الكالم والتصريحات اآلن غير وقتها :       عامر
 

كان عندنا  إمبارح ،أيام يلح على أنا وعبد الحكيم 6هو قاعد بقاله عبد المنعم رياض  عبد الناصر:
 !طيارات فوق اسرائيل لغاية البحر الميت

 
 يوميا. :       عامر

 
اللى يكون جنب  ؛دقيقة بعد ما طياراتنا خلصت 00بعد  إمبارحطيارات اليهود طلعت  عبد الناصر:

 األردن ينزل عندكم.
 

 !اللى هيضرب هنضربه ضربة مضاعفة مش ضربة عادية ؛العقاب سيكون فورى :       عامر
 

موضوع الشريف مش  عبد المنعم رياض كلمنى على تقديركم بإن فيه حاجة هتحصل. عبد الناصر:
 هاتكلم فيه ثانى هاسيبه لك.

 
 موضوع ألمانيا الغربية. :      عامر

 
 .إمبارحهذا لمصلحتك واهلل نتيجة لتصريحها  ؛لو سحب السفير وتبقى العالقات موجودة عبد الناصر:

 
 هذا لمصلحة الوضع الداخلى. :      عامر

 
 مع عبد الحكيم. ألنه -االعتراف باليمن  - موضوع اليمن مش هاتكلم فيه عبد الناصر:
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 !مش معقول ما تعترفش باليمن :      عامر
 

 ؟ممكن نحاول نحل المشكلة بشكل ودى :      حسين
 

 اوالدهم ماتو  ..لما سحبت اعترافك باليمنن الناس انجرحوا أل ؛واهلل عايز أحلها.. حاول عبد الناصر:
 هى عملية على الورق. ا،( ماتو 8111)

 
 معنوية. :      عامر

 
كل  ،وأنا مستعد من ناحيتى اللى عايزه أنا هأعمله ماتنكسف ،جادين إحناتدى رسالة إن  عبد الناصر:

  اللى عايزه تلم األردن.
 

 حاربوا فى اليمن. النهارده٪ من جنودنا على الجبهة 41 :       عامر
 

 ماهو المطلوب بالنسبة لليمن؟ :      حسين
 

 !فى جدة النهاردهأما نشوف فيصل موقفنا إيه معاه، هو عنده أسطول أمريكانى  عبد الناصر:
 

 وبيعمل حفالت! )ضحك( :       عامر
 

 بقوات برية. بطيارات وال إننا نتعهد أننا لن نتعدى الحدود اليمنية ال ،تقدر تبلغ فيصل عبد الناصر:
وأعطيه تعهد كتابى مش  ،دبابة 51كتايب هناك وعنده حوالى  0طيارات وعنده  5عنده 

نت تضمن هذا التعهد وتحط  ،عمل عليه أى حاجة ال جويا وال بريااه وأديهولك وا 
 !نجرب طيارينا :قلنا hawkــ هو بعد ما حط ال ؛إمضائك معانا

ماتروحوش نجران ألن فيها صواريخ  :قلنا لهم إحنافى جيزان األوالد غلطوا أو 
hawk،  فصدرت  -وكانوا يحشدوا فيها بتوع البدر  -فراحوا بلد اسمها أمارة قصد نجران

وبعدين  !فقعدوا يومين يضربوا فى نجران على أساس أنها أمارة ؛أوامر بضرب أمارة
وكانوا  ،معلوماتنا ماحدش عرف يشغلها ..وبعدين الصواريخ يروحو يضربوا ويرجعوا.
 !نايمين ألننا رحنا بالليل

 



  سرى للغاية 

21 
 

 سيادتك تأمر بأى شئ؟ :      حسين
 

 أنا قلت لك كل ما فى نفسى. ،نعلن دلوقتى إنك جيت عبد الناصر:
 

 الزم ناخد خطوات جدية وتقطع عالقتك مع ألمانيا الغربية. :       عامر
 

يقدرش وما ،مليون جنيه هيدولك 01ورحت الكويت وطلبت  النهاردهلو قطعت العالقات  عبد الناصر:
ومعروف إن العملية  ،ألنك بتقول عالقتنا مع ألمانيا الغربية علشان القروض! يقول أل

 ال يعملوا أى شئ ضدك. :وأقول لهم ،وأطلب السوريين! إحنادى كانت عند فينا 
علشان  ؛) قول لسامى علشان اإلذاعة إن الملك حسين هنا واستقبلناه واجتمعنا

وتقول له يبعت لنا صورة من اتفاقية الدفاع المشترك اللى عملناها  ،0301يلحق اإلذاعة 
 .ويجهزوا اتفاقية بهذا الشكل مع األردن( ،مع سوريا

 
 لو ممكن نستدعى رئيس الوزراء ورئيس األركان. :      حسين

 
ن شاء اهلل موفقين. ..على بركة اهلل عبد الناصر:  وا 
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