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هذه الزيارة جاءت بمبادرة من األخ، وتحدثنا عن الماضى وصفينا كل هذه األمور  عبد الناصر:

حناو  والحمد هلل، وتكون جبهة النصر واألردن وسوريا جبهة واحدة. نعتقد إن اليهود الزم  ا 
ال إذا ما ،هيحاربوا  ؟هو اعتقادكمعرفش مااما! حاربوش انتهواوا 

 
 نعتقد أنهم سيحاربوا.  :    الشقيرى

 
نعتقد اآلن أن جبهتكم البد أن تكون يد واحدة من أجل قضيتكم الكبرى.. وهى قضية  عبد الناصر:

وأنا اقترحت إنك بتيجى بدعوة من الملك  ،اللى فات مات ولنبدأ صفحة جديدة فلسطين.
 ، كلنا نقف  إن المصلحة العربية العليا تستدعى هذا. إن النهارده ، وأعتقدحسين ومنى

ده  ..ونعتبر أن دخول األردن فى المعركة يبين للعالم كله أن األردن يقف ضد اسرائيل
 الكالم وربنا يوفق.

ويكون هناك تعاون كامل بين  ،والشئ الموجود بين المنظمة واألخ ينتهى  
مسموح له واال ! نت بتروح غزة بسإتروح األردن بكره بدل ما   المنظمة والملك حسين.

 إحناوبرضه  !طبعا ما نفكر دلوقتى فى ده عمل إيه وده عمل إيه !غير مسموح له؟
ولكن األمور تملى تبدأ  ،اللى كان بينا وبين الملك حسين زى اللى كان بينكم وبينه

هذا رأيى وأنتم أصحاب  . ر.أكب هوالمعركة النهارد ،الشكل ثم تنتهىبمواضيع بهذا 
 .الرأى

 
واللى بينا وبين  ،هى مستقبل فلسطين ..سيادة األخ، هذه المعركة هى معركة مصير :      حسين

وعلى كامل االستعداد  ،فيما يتعلق بى أنا مستعد أن أضحى بنفسى األخ أحمد انتهى.
 للتعاون مع إخوانى.

 
 وأرجو أن تكون هذه المعركة هى معركة النصر.، تاريخيةعتبر أن هذه الساعة اأنا ب  :    الشقيرى

ن إب :أريد القول قواتنا اآلن فى جيش التحرير مستعدة وهى فى المواقع األمامية.  
وهو أن نتجمع تجمع حقيقى  ؛كل مقومات النصر موجودة وال ينقصا سوى شئ واحد

  حقيق النصر.وهى فرصة لت ،حن أمام ساعة تاريخية وحدث تاريخىن مخلص وصادق.
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وليس لنا أى  ،ونحن اآلن من أجل تحرير فلسطين ،عفا اهلل عما سلف :وأقول  
ونحن مستعدين أن  ،فى األردن اوى تحرير فلسطين مع شعبنا وجيشنسمطمع آخر 

نحن مع الملك حسين على  :قلتها فى الماضى وأقولها اآلن نمشى أمامك فى المعركة.
 الدوام.

لو أن كان هناك تعاون بينا فى  :ولكن أود القول ،الى الماضىوال أريد العودة   
لكان وضع جيش وشعب األردن فى وضع أفضل ما هو عليه  ،الثالث سنوات الماضية

فى األردن والمنظمة مستعدة بكل قواتها وراء الملك حسين  ،ولكن اللى فات مات! اآلن
 وأى شئ وقع فى الماضى ننتهى منه. ،فى هذه المعركة

وأصدقاؤنا هم دول العالم االشتراكية واالتحاد  ،أعداؤنا هى أمريكا والغرب  
 أنت تسير ونحن وراؤك وننسى الماضى كله. :وأقول للملك حسين ،السوفيتى

 
 وهو نسى أيضا. :وأقول بالنيابة عن الملك حسين عبد الناصر:

 
 .مع الملك حسين اليوم الى األردنأن أعود أنا مستعد   :    الشقيرى

 
ولما تطورت األمور  ،يعلم اهلل أننى لم أكن وراء ذلك ،كالم الملك حسين عن المنظمة عبد الناصر:

يكون الملك حسين  قد! وحصلت المعركة أنا سكت ألن حصلت أمور ضدى فى األردن
 ،واهلل أنا ماتدخلت فى شئون المنظمة ،الشقيرى ده رجل عبد الناصر :وناس كتير يقولوا

 !وهو باستمرار كان يعتب أننا مابنتصلش بيه

وأنا رأيى  !لو آخد وأدى معاه هادخل فى مشاكل ..وده يجنبنى مشاكل كثيرة جدا  
 إنهم يعملوا اللى هم عايزين يعملوه.

 ؟اتفضلوا، عايزين القاهرة ؟اتفضلوا، عايزين سيناء ؟عايزين غزة :وقلت لهم  
 ،المعركة ابتدت بينكم أنا مارضيتش ولم أتدخل ،وأنا فى هذا لم نحرض! اتفضلوا

 وبعدين طلبتم منى التدخل لم أتدخل الحقيقة.
وهو جه  لكن نرجو فى المستقبل إذا حصلت أى مشاكل الناس تقعد مع بعض.  
الناس هيبقوا سعداء بوجودك على الرغم مما تبادلناه  :وقلت له ،سكندرية وشاف الناسإ

 )ضحك( !على األثير
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واألردن  ،ولكن اإلنسان إنسان وقد تبدأ األمور بحاجة صغيرة وتتصاعد  
 فيش مشاكل.اوالمنظمة تحت قيادة الملك حسين وم
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