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 ،المنطقة المحتلة الصمود قدر اإلمكانى مازال ف ،األردنى فيما يتعلق ف ..سيادتك حسين: 

 ؛قد تتخذ أو ال تتخذى أمامنا، واإلجراءات اللى نكمل اللاللى مرحلة الوالكل ينتظر 
إعادة ى جهودنا ف الىباإلضافة  .نقرر مصير ومستقبل إخوانا هناك الىوبالت
بعد ما بدأ ينكشف أمام العالم  ،تواجه احتماالت قيام العدو البد من أنى الل ،البناء

وظهرت  ،دولة صغيرة ..كان بهى غير المظهر اللى على حقيقته، وظهر ف
مما يجعل األمور والدول المحيطة  ؛ماتمكنش إنه يحقق كل أهدافه وهكذا ..نواياه

 ،فالحقيقة تحركاته والوضع هذا بالذات عما جاء !ترضخ لما يمليه من شروط
نعتقد ربما يكون فيه احتمال إنه يقوم بعملية جديدة مجازفة، ومش عارفين بالضبط 

 !جتى فيه عناصر متطرفة العصابة الت ..مين المسيطر على الوضع عندهم
والسبيل  ؛ونستعد وبنحاول ننسق مع إخوانا ،نبنعيد البناء بأسرع ما يمك

عطائهم مقاومة شديدة ف ،أهدافها الىمن الوصول  اسرائيلد منع الوحي هذه ى وا 
المنطقة المحيطة ى والتنسيق بينا جميعا ف ،شئالمرحلة فيما لو أرادت إنها تعمل 

قعدنا كل واحد يحاول يعالج شئونه ى المرحلة اللى مرينا ف .بيها وبأسرع ما يمكن
ننسق ى لكن أيضا اآلن صار الوقت الل ،ويحاول أن يعيد البناء على أسلم األسس

 له لعقد اجتماع على مستوى رؤساء األركان، تجعلى مساع يهوتركت ف .بينهم
حصل تعديل بينا وبين إخوانا العراقيين كانوا موجودين عندنا،  ،قيادة مشتركة

إنما فيه صعوبات سيادتك مطلع  ،والسوريين قعدنا نجرب معاهم قدر اإلمكان
  !عليها

مانقلت  ،مرة تانية 03ى يوم االتحاد السوفيت الىذهبت  ،أناى تمن جه
حنا  .لسيادتك تحياتهم ومحبتهم وأطيب تمنياتهم والحقيقة وجدنا فيهم أصدقاء وا 

ولين الكبار ئهذا كان شعورنا تجاه كل المس ؛شعرنا كأننا نعرفهم لفترة طويلة جدا
دنا ودعمنا، يسبيل تأيى مايمكنهم فاجتمعنا فيهم، يشعرون بنا ويقوموا بأقصى ى الل

 . مد يد المعاونة والمساعدةى ساعدونا وراح يستمروا فى الماض فى بينوا بأنه
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 اسرائيلكل مكان، ى نجده فى نفس الموقف الل ،بالذات اسرائيلى فيما يتعلق ف
إطالقا إن العالم الزم يتحرك ويتحمل ى إنما هذا ال يعن ،بغض النظر عن الخطأ

هذه المأساة وله عالقة بيها، فإذا كانوا يريدوا ى ول من البداية فئألنه هو مس ؛مسؤلياته
حقوقنا الكاملة واستعادتها، لالوصول ى يجب أن يساعدهم ف اهو سالم فعال يجب أن يواج

 فقدناها. ى اللى وكمرحلة أولى يجب استعادة األراض
نهم بإ :وقالوا بصراحة ،مكنهمالعملية بأقصى ما يى نه راح يستمروا فإفوعدونا ب

الفترة األخيرة موقفهم أشد مما كان متصلب، ووعدنا بأنه أيضا ى شعروا بأن األمريكان ف
الرئيس جونسون طويلة وشرسة  الىأرسلت رسالة  ،وفعال بعدما عدت .يعمل ما يمكن

  !حد ما، وواضحة تماما الى
وراح بنحاول نواصل  ،أن نعتمد على هذاى حد نثق فى أ الىالموقف، مانعرف 

 الىوصلنا أيضا  .حججنا قوية وقضيتنا قوية ناحا  االتصال به أمال أن موقفهم يتعدل، و 
أطلعناهم على  ،مجلس األمن بإخوانا العربى ن والروس وكل الدول فياإلنجليز والفرنسي

  .هذه المرحلةى ماجرى ف
التفاق معها حتى نحاول ا ؛الجزائر أيضا الى -ى ياسيد -ى طريقى واآلن ف

ى اجتماعنا فى بدينا فيها فى اللى المساعى نفس الوقت نبدأ ربما فى بقدر اإلمكان، وف
 سبيل حل مشاكلهم. ى الخرطوم ف

 الىوبعد  ،وبعدين راح نمر على إسبانيا وعلى فرنسا وبعض الدول األوربية ربما
رنا بأن و إذا كان شع ،نيويورك إال قليلى توقف فأماراح  ،الحقيقة األمم المتحدة .واشنطن

هذا كل ما  ..ىونعرف بالضبط إيش نسو  نستطيع أن نعمله هناك ى شئفيه هجوم أو ف
 شكرا. ..يفسر الوضع

 
وهو أن  ؛إحنا ماشيين على نفس الرؤيا ،الحقيقة إحنا بالنسبة لما جرى بعد لقائنا األخير عبد الناصر:

إحنا  ..ىحل الموضوع حل سياس الىنفس الوقت بنتجه ى وف ،نعيد بناء قواتنا المسلحة
جوا يلك هيل مؤتمر الخرطوم قا هوالحقيقة برض .جنب الىالموضوعين جنبا ى ماشيين ف

  .تساعدنا على الصمود بالذات من الناحية االقتصادية
كان ى القرار الل ..تكلمنا على تفسير األمريكان للقرارى االجتماع الماضى ف
كان  هم .لهذا القرار وبعتنالهمى نعرف تفسير االتحاد السوفيتوقلنا إحنا عايزين ، موجود

  !مبإنتوا بتحبوا نفسك ..بنفسر هذا القرار إن احناى االتحاد السوفيتى كالمهم ف
  ..إحنا كان بيهمنا نقطتين أساسيتين
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  .يونيو 5خطوط  الىأن يكون االنسحاب  :النقطة األولى -
ال يمكن أن  -بصرف النظر عن القرار  -إن موضوع قنال السويس  :والنقطة الثانية -

الجزء  هوى الل ؛فذت قرارات األمم المتحدة الخاصة بالحقوق الفلسطينيةنحله إال إذا ن  
  .الخاص بعودة الالجئين أو التعويضات

حن ،اسرائيلتكلموا على قبول  هم كانش فيه ا كان رأينا إن ده موضوع أصال ماوا 
وبعد كده لما حصل  !بين حكومتينحصلت اتفاقية الهدنة  تلما حصلإن بدليل  ؛كالم

 !اجتماع بين الحكوماتعلى أيضا ى لوزان علشان لجنة المصالحة كان مبن اجتماع
قبول عن بيتكلموا  - قلتماى ز  -االثنين  هوألن  ؛ىيعن فهذا الموضوع غير قائم

 ى.سرائيلالوجود اال
حنا أرضنا محتلةى يعن النهاردهالحقيقة  كيلو من  033واليهود على بعد  ،وا 

إن بيبقى من البالهة  ؛كيلو من دمشق 03وعلى بعد  ،وواخدين الضفة الغربية ،القاهرة
والحقيقة  !يةاسرائيلدولة مافيش وجود  ..أل :بنقولى يعن ؛بنناقش هذا الموضوع احنا

اللى  اسرائيلحاجة اسمها  يهف ؟هدنةاتفاقية الهدنة معناها إيه اتفاقية ال ..اتفاقية الهدنة
إن ومعنى هذا  !نقبلشما ..أل :لن نقبل ونقولى وحتى إذا كان يعن !مضينا معاها احنا
 إن احنامعناه  ؟ىسرائيلإيه معنى القبول بالوجود االى بنعاقب الوضع القائم، يعن احنا

  !بيتقالى والكالم الل اسرائيلهندمر  إن احنامانقولش 
بنقوله ى إحنا كل الل ؟!اسرائيلهندمر  إن احنامين يقدر يقول  النهاردهوالحقيقة 

 :همل وكلم الناس وقال النهاردهحتى الواحد لو طلع  .هو إزالة آثار العدوان النهارده
إن  !بينها وبين نفسها بتضحك على هذا الكالمى إن الناس يعن لىأبيتهي ،اسرائيلهندمر 

فكيف نتكلم عن  -بصرف النظر عن كل الظروف  - اماقدرناش ندافع عن أراضين احنا
 العالممع تعامله ى يجب إن الواحد ف ،عتبرها حتى من السياسةاأنا ب !؟هذا الموضوع

  !ىمايكونش أبله يعن مهم
ى ية فسرائيلال نفسر أبدا هذا القرار بإمكانية مرور السفن اال إن احنا :لهم قلنا

 ت.إال إذا اتخذت إجراءات حقوق الفلسطينيين كما قرر  ،قنال السويس
 - جروميكوالمحادثات بين  توافقنا على هذا التفسير، ثم بدأى االتحاد السوفيت

واتفقوا بعد كده على أساس  ،ولم يتفقوا على تفسير ،وراسك –أمريكا ى وهو كان هناك ف
أو  - كانت إمبارحلنا ة وآخر حاجة جاي !جروميكوو  هملم يتصلوا  ..إنهم يتصلوا ببعض

 وقال ،ىطلب السفير األمريك جروميكوإنهم بلغوا رياض إن  ؛من نيويورك - إمبارحأول 
وباين إنها غير  ،الموضوعى تمد فى ورأيهم إن أمريكا بتحاول يعن! ليش الرداماجإن  :هل

  !موقفهاى مهتمة وبتتصلب ف
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بان من ى الل ؛مائيرا خارجيتنا وراسك وجولدحصلت عدة اجتماعات بين وزير 
 !وقت الدورة االستثنائيةى هذه االجتماعات إن األمريكان متشددين أكثر مما كانوا ف

 !يونيو 5 الىمش موافقين على االنسحاب  ..االنسحاب :بيقولواى بمعنى إنهم دلوقت
طمنا إو إحنا األرض، أى مكاسب ف اسرائيلطبعا بيبان من هذا إن هناك خطة إلعطاء 

  !يونيو 5حدود  الىعلى أساس إن يكون هناك انسحاب 
إن جولدبرج  - الصبح النهاردهأنا شوفته  -مع جولدبرج  إمبارحكالم  يهف

 ..يونيو 5طب إنتم ما تنسحبوا لخطوط  :بيقول – محضر مقابلتناى وحتى ف - بيقول
 ؛يونيو 5خطوط  الىهتنسحب  اسرائيليونيو،  5خطوط  الىبالنسبة لمصر هننسحب 

بنتكلم ى يعن إن احناوكان رد رياض  !يونيو 5بيتقال إن خطوط ى ليطمنوا على إن الل
فده يدل برضه بالنسبة لينا على  .ىبالنسبة لكله يعن ،بس رصمعن القرار مش بالنسبة ل

إنهم مش عايزين  ؛ولو إنهم كانوا اتكلموا قبل كده على قطاع غزة !ىأنهم مافيش يعن
  .ده كالم األمريكان مش كالم اليهود !عايزين تدويل قطاع غزة ،غزةقطاع 

حنا قلنا ،اسرائيلهو موضوع قبول  :النقطة الثانية موضوع القبول ده..  :وا 
 ،إحنا عايزين تفسيرات إلنهاء حالة الحرب :بيقولوا ،ىموضوع إنهاء حالة الحرب يعن

نهاء حالة الحرب معناه أن تفتح قنال السويس للمرور البر  لجميع السفن بما فيها  ئوا 
ين ينربط موضوع قنال السويس بموضوع حقوق الفلسطين إن احناوكان ردنا ! اسرائيل

إن جولدبرج وافق على  ..تهاأأنا قر ى إحدى المحاضر اللى ف .وفقا لقرارات األمم المتحدة
ى لكن رجع تان - إمبارحاجتماع  - بموضوع حقوق الالجئين ربط موضوع قنال السويس

  !قنال السويسى البد أن تمر ف اسرائيلمعنى هذا القرار هو إن  !أل :يقول
ى إنهم مختلفين ف :وبيقولوا !كل الموضوعى حصل تراجع ف إمبارحكالم ى ف

ى جيوت :التفسير بيتقال ..كانوا بيقولوا قبل كده همبعدين  .ىالتفسير مع االتحاد السوفيت
 .إنها موافقة على هذا التفسير :وتقول ،الجمهورية العربية المتحدة قدام مجلس األمن

طلبوا مننا إحنا  هملكن  !أيضا رطيب وبتقولنا إن سوريا هتقبل هذا التفسي :وكانوا بيقولوا
   !الزم نروح لمجلس األمن ونقبل هذا التفسيرى بالذات يعن

ن بنعمل عدة مبادئ ونطلع منها  ،مبارحإكالم جولدبرج  إن العملية معقدة وا 
حنا ى الحقيقة يعن !قرار، وبعدين نعين وسيط من األمم المتحدة علشان التفسير وا 

جواب من وزير الخارجية  الىكان ج ،المرحلة الحالية بالذاتى مالحظين حاجة أيضا ف
 إن احنا :انطباعاته.. األمريكان بيقولوا ؛انطباعاته غير المحاضر والكالم دهى لل بيقو 

حنا العالقات بينا وبينكم مقطوعة وبيتكلموا  ،راسكده كالم  !طيب ليه بنعمل مجهود وا 
، وبعدين بنطلب منهم إنهم لعالقاتاإحنا قطعنا ى على عودة العالقات، والحقيقة يعن
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 اسرائيلجانب  الىألنهم خدوا موقف  ؛إحنا عندنا مشكلة برضهولكن  !حلى يساعدونا ف
033٪!   

إن  - رياضى الصبح جواب بعتهول النهاردهأنا قريت  -ى رأيى أنا ف
وسايبين الدنيا كلها الحقيقة وبنتكلم  ،بنتكلم على حلى إذا كنا إحنا دلوقت ..األمريكان

ى الل :تقابلناالكم من أول ما وأنا قلت .بنتكلم مع أمريكا بسى يعن ..على األمريكان
حنا كانت ظروفنا تختلف بيحل  الموضوع هو األمريكان ال الروس وال حد هيحل، وا 
ى دلوقت هوألن  ؛بنعمل على تحسين العالقة إن احناى أنا رأي .هذا الوقتى شوية ف
والروس مستنيين األمريكان يتصلوا  ،اتكلمنا مع كل الناس واتكلمنا مع الروس ..الكالم
وأظن فيه مجموعة من  !رياض قاعد هناك اء الخارجية رجعوا ماعدكل وزرا !بينا

ل األمريكان هنا ولكن إحنا مانعين دخو  ،االتصاالت أو عدد من االتصاالت تم وهيتم
 !وعاملين إجراءات
 !حتتهى ف )ضحك( القرار ذأخ ىحصلت دى الهيصة اللى كل واحد ف ..القرارات

  !بيبقى الرجوع فيها عملية صعبة جدا ىقرارات دالوالحقيقة بعد أخذ 
، إحنا TWAــ بالنسبة ل ،ثقافيةى بعض حاجات بالنسبة لنواح أخدناإحنا 

ن أل ؛نمنع األمريكانى لها مافيش داع نسمحى بنبتد إن احنابرضه شايف  !مانعينها
  .ىوالزم الحقيقة نستقر على رأ !ضرينا نفسنا بهذا ألن لوكانداتنا قافلة احنا

قطعا األمريكان أيضا بيضغطوا علينا علشان ى يعن ،بالنسبة لعودة العالقات
نعيد الحسابات، وأنا ى وعلى هذا يعن ؛إن ما حدش هيحل المشكلة غيرنا إحنا ..نحس

  .هذا نكون واقعيينى ف إن احناى رأيى ف
وزير خارجيتهم أخد المبادرة وبعت وطلب عودة  ،مع اإلنجليز النهاردهإحنا حتى 

حتى الواحد عرف  النهاردهوبعدين . وبعت مندوب وصل هنا يوم األحد ،تالعالقا
 .مشروع تيتوى إنه تقريبا ز  ،مجلس األمن بمشروعى هتيقدموا ف :إنهم بيقولوا ..األخبار

ى ين مع السوريين فلسه متكلم ،وأنا اتكلمت مع العراقيين والسودانيين، وبعت لبومدين
  .هذا الموضوع

حنا رأينا برض نستطيع أن نعيد  ،إنجلتراودة العالقات مع بخصوص ع هوا 
الواحد  ..بالبرقيات كل يوم برقية أو كل يومين برقيةى ن الحقيقة لما بتيجأل ؛العالقات

عايزين عودة العالقات  هم، لكن ملخص الموضوع ىعلى د ىعلى د ىبيبقى بيلم د
 .نمرة واحد
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ممكن ى الوحيد الل شئهو الى لألسف إن الحل السياس ،حلولى فيما يتعلق ف ..ىسيد حسين:
إعادة البناء  يهف ..نعم .الوصول إليه الىى السعى وضرور  ،اآلن الوصول إليه

   !ضاعفتبالسهولة هذه إطالقا، وقوة أعدائنا مع األسف بتى القضية ما ه ؛ىالعسكر 
موقف أمريكا، أنا أعتقد بأنه الموقف ربما يتحسن وفيه ى مايتعلق ف ..ىسيد

بالنسبة للمجموعة  ىبإنه هدفكم الرئيسى دالئل كثيرة على إنه هذا ممكن بيكم، ويبدو ل
العالم وتسوية ى إنه بالنسبة لمشاكلهم المختلفة ف ؛الحكم هناكى الموجودة اآلن ف

 ..وغيرهانتخابات الجاية الأوضاعهم وا
 

 ؟مافيش حاجات محددةى يعن عبد الناصر:
 

 قلت لك.ى اآلن، وفيها تفاصيل كثيرة الل الىحاجات محددة ى ما ف حسين:
 

بالنسبة لتشدد موقف أمريكا  ،ذكرها سيادة الرئيسى بالنسبة للنقطة الل ..إذا تسمحى سيد :أردنى
تفقوش مع الروس أبدا اما إنهم :، بيقولوا هم(حزيران)يونيو  5 الىللرجوع عن االنسحاب 

اتفق عليه بين أمريكا وروسيا كلمة ى إن مشروع القرار الل !األصلى على هذه النقطة ف
فلذلك اآلن إصرارهم على عدم وجودها  !حزيران مش داخله فيه أبدا وأدخلت فيما بعد 5

نما استمرار للموقف السابق ،موقفهم أو التغيير لهى التشدد فى ال يعن   .وا 
عن معنى تعريف إنهاء ى ه ؛التفسيرى ف -ى ياسيد -نقطة الخالف الوحيدة 

هذه نقطة الخالف الوحيدة، وحتى الخالف مش يمكن على التفسير، لكن  .حالة الحرب
هل يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق على تفسير قرار قبل تقديمه  .التفسير تعلى توقي

أمريكا بسرعة ألنه ى الل شئوال ؟مجلس األمن أو يتفق على التفسير فيما بعد الى
 .عم تقوم فيهى وهذا العمل عمل ماد ،القرار أن تنسحبى عم بيطلب منها ف اسرائيل

والعالم  ،عايزه تفهم اسرائيلو  ،عايزين نفهم ؛حالة الحربإنهاء فإنه العرب بس يعلنوا 
 .يقولوا هذا همألن ؟إنهاء حالة الحربى إيه يعن ..ومجلس األمن يفهم ،عايز يفهم

  ..عم تقولوها بالنسبة للدول العربية إنى فاألشياء الل
  .إنهاء حالة الحرب :أوال

سالم ى العيش فى المنطقة فى ماينتج عن هذا االعتراف بحق جميع الدول ف :وثانيا
  .وأمان
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األمم ى ينتج عن هذا فتح الممرات الدولية لمالحة جميع سفن الدول األعضاء ف :وثالثا
  .المتحدة

الشرق األوسط يتتطلب من ى إنه إنهاء حالة الحرب ف ،وطبعا إحنا موقفنا
أيضا  اسرائيلفلذلك  .ألن هذا مبدأ يطبق على الجميع ؛أيضا أن تقوم بأعمال اسرائيل

ى المنطقة فى وتعلن وتعترف بحق جميع الدول ف ،مضطرة أن تعلن إنهاء حالة حرب
احتلتها نتيجة ى اللى سالم وأمان، وتقوم باالنسحاب من جميع األراضى العيش ف
  .الحرب
أصال نتجت عن وجود حالة هى ى أن تساهم فعليا لحل مشكلة الالجئين الل :ورابعا
 ،المنطقةى ة فالموجود belligerencyالــ نفسها قضية الالجئين جزء من ى ه .حرب

 end ofالــ ى الواقع ربطها فى هو ف ؛فلما سيادتكم بتربطوا فتح القناة بحقوق الالجئين
state of belligerency حالة حربى ألنه قضية الالجئين نفسها ه!  

جروميكو  - هيئة األممى كانوا عم بيختلفوا عليها فى وهذه النقطة الل -فلذلك 
نقطة  ،ىألنه مش عارفين إيه الموقف العرب ؛مايجاوبوش جولدبرج أو راسك ننييأو دوبر 

  .بالنسبة للقناة والممرات الدوليةى الخالف دايما تأت
  ؟ىإيه الموقف العرب

مع قضية الالجئين فقط، لكن إذا إحنا فسرناها  بطير  شئأمريكا رافضة إن هذا ال
فيكون  ؛إن فتح القناة مرتبط مع إنهاء حالة الحرب على هذه األسس :هذا التفسير، وقلنا

إن ى يبطل عندها حجة وقتة ف اسرائيلأكبر بكثير بالنسبة لنا هنا، ى الموقف العرب
  .عندها حجة يهوأمريكا يبطل ف ،العرب رافضين

إحنا مستعدين أن نوافق على هذا التفسير إلنهاء حالة الحرب  ،ىفالموقف العرب
قبل هذا قبول ماهية بمشروع  اسرائيلعلى شرط أن تعلن  ؛فيه فتح الممرات الدولية بما

نهاء حالة الحرب على األسس المذكورة األربعة بما فيها قضية الالجئين ،القرار  .وا 
وغير  .belligerencyالــ أوسع من جزء معين من  ى شئوبيكون فتح القناة عم بيعط

الخالف الوحيد  ؛بين موقف أمريكا وروسيا -ى ياسيد -خالف ى أى فالنقطة ما ههذ
وما هو المطلوب من  ،belligerencyالــ كل اتصاالتهم، هو تفسير ى عم يظهر فى الل

  !أن تقوم به اسرائيلوما هو المطلوب من  ،الدول العربية أن تقوم به
وروسيا طبعا عم تتمكن من إعطاء جواب  ،على هذاى فإذا أخذ الموقف العرب

فلما يعرف رأيها  ،هذا ويجب أن تساعدى العرب فى يه رأإمش عارفة ى ألن ه ؛ريحص
على الروس وعلى األمريكان بيكون فيه نقطة يتفقوا عندها بدون الدخول  ،بهذا الشكل



  سرى للغاية 

8 

 

يعين فيما ى التعقيدات والتفسيرات التفصيلية، ويترك للوسيط أو مندوب هيئة األمم اللى ف
 لالتصال مع األطراف لتحقيق وتنفيذ هذا القرار. ..بعد

 
إحنا رابطين موضوع حقوق الفلسطينيين بالقنال بإنهاء حالة ى يعن :لهم إحنا قلنا هو عبد الناصر:

 مش عايزين أبدا يربطوا القنال بالالجئين. همالحرب، 
 

شو من  اسرائيلأصال ى ه ؛ىأصرينا عليه الحقيقة وبينا وموقفنا قو ى هذا الل ..ىسيد حسين:
 القضية مبدأ، قضية ربطها بحقوق الناس. ..بدهى اللى ناحية أسطولها التجار 

 
 إحنا قلناه أيضا للروس. عبد الناصر:

 
منع اب :كمان أتصور عندكم فيها شوية غموض، أنا أقول -ى سيد -ونقطة تانية  :أردنى

 والا  ،ىسرائيلرافعه العلم االى منع السفن الل ..سأل معناهأ   ،القنالى ية فسرائيلالمالحة اال
عليها ى للاتملكها ولو رافعة علم دول أخرى، أو سفن الدول األخرى  اسرائيلى السفن الل

 !؟ى، بيسألوا إيه يعناسرائيلوجه ى إقفال مالحة القناة ف :نقولى يعن ؟سرائيلشحنات ال
 شوية غموض بالنسبة لهذه النقطة.  يهلكن أتصور ف

 
إيدنا حاجة ى أصال إحنا مافيش فى يونيو، يعن 5ى واهلل إحنا كالمنا هو الموقف ف عبد الناصر:

 نساوم بيها إال هذه النقطة.
االجتماع ى قالوه فى أكثر من الكالم اللى يعن ..لهم حتى أكثر من كده إحنا قلنا

و... بس يتفسر مستعدين لهذا القرار وه :إحنا قلنا ،نعدل القرار :إحنا قلنا ،فاتى الل
بالنسبة ليكم إنتم، إن االنسحاب هيتم  :الكالم كله قال .يونيو 5على االنسحاب على 

 ؟وماذا عن األردن وسوريا ..لكن طبعا الرد .ده كالم األمريكان ..يونيو 5مواقع  الى
طبعا بيهمنا موضوع القدس، ومايجوش يخلو حتة كبيرة من الضفة الغربية  ن احناأل

إحنا بنعتبر إن الوضع بينا وبين  ..أل :فإحنا بنقول !ىعلشان تعديل أوضاعهم يعن
 5مواقع  الىبالنسبة لمصر هيحصل انسحاب  :لنا إحناا قالو  هماألردن وسوريا مرتبط، ف

 !يونيو
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اتفق إن المهم الواقع اآلن هو الحصول ى أن االجتماع الماض -الرئيس ى سيد -يذكر  :أردنى
 هىأقل منها، لكن مش الزم  ى شئطبعا ال نقبل أ ؛يونيو 5على مشروع قرار حدود 

نه بناخد وبنعطى تكون عقبة اآلن ف  ..معاهم ومع الدنيا كلهاى طريق إقرار المشروع، وا 
 المهم إننا نعتمد عليهم.

 
 !وعايزين هذا التفسير ..ريكان إنهم عايزين التفسير قبل ما يتقدم القراركالم األم عبد الناصر:

 
 

 هو ..واألردن أل ،يونيو 5إنه انسحاب بس لمصر بيكون لـ  ،يونيو 5بالنسبة لـ  ..أل :أردنى
بيطلبوش إنه يتفق إن االنسحاب لكن ما ،يمكن يشعروا بهذا همى يعن! يكون مايتكلمون

 !يونيو بالنسبة لألردن 5يونيو بالنسبة لمصر مش لحدود  5معناه يكون لحدود 
 

 هم ماقالوش كده. ..أل عبد الناصر:
 

 .ىماقالوش كده يعن :محى الدين
 

التفسير يبقى االنسحاب ى لما رياض بيصر على إن ف ،المحضرى هو الكالم ف ..أل عبد الناصر:
إن بالنسبة ليكم موضوع الحدود مافيش مشكلة  :لهل فجولدبرج قا ،يونيو 5 الى

رد رياض  .لهذاى له مافيش داعل بيرد عليه وبيقو ى يعن ..يونيو 5واالنسحاب هيبقى لـ 
طبعا يفهم من هذا الكالم إيه على  .دول 0إحنا عايزين هذا بالنسبة لـ  ..أل :لهل قا

مصممين  كانوا هم ،ىنده كالمهم األوال !يفهم موضوع القدس والمواضيع األخرى ؟طول
حنا نروح مجلس األمن نقبل  على التفسير قبل القرار، ونتفق إحنا وهم والروس، وا 

 ،تدخل مجلس األمن -الجمهورية العربية المتحدة  - نعلن قبولنا إحنا بالذات ..بالتفسير
 مش طالبين سوريا وال - ياتقف وتعلن إنها تقبل بالتفسير أو تقدم مذكرة تقبل بالتفسير

موضوع ى على هذا األساس إحنا الحقيقة تشددنا ف! طالبين مصر بالذات -حاجات 
وربطه  وموضوع قنال السويس ،يونيو 5موضوع  ..التفسير بالذات بالنسبة لموضوعين

  .بالالجئين
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ده كالم جولدبرج  ..القرار وبعدين نعمل تفسيرى شبنما  :قالوا بقى هم إمبارح
حنا الحقيقة كان تفكيرنا إن فيه حاجتين .إمبارح  اللى احناالقرار إيه؟ وتنفيذه إيه؟  ..وا 

هنا  برضه .إحنا رأينا إن القرار يساعدنا بالذات بالنسبة لموضوع االنسحاب :كنا بنقوله
لكن  .الالجئين والممرات الداخلية ..بطينتالفقرة الثالثة إن الموضوعين مر ى رأينا إن ف

 ،حصل عليها بقى كالم كتير جدا  non-belligerencyو belligerencyطبعا كلمة 
ى الروس الحقيقة ف همو  !ىماخوس يعن هوشتم ،هذه العمليةى واتشتم جرومكو بالذات ف

حنا كنا  ى..بعد العملية د إن احنافاهمين  ..األول كانوا فاهمين الموقف الحرب، وا 
الحقيقة هو  ،كالمنا مع محجوبى فى وبعدين يعن !عنيفى الحقيقة تحت توتر عصب

طالما هو مش هيقول  ،مجلس األمنى وف األمم المتحدةى كان معارض هذا المشروع ف
 !حاجة، هيبقى مالوش دعوة يقول ده كويس

 
عن طريق مجلس ى األمم المتحدة إنه يمشى مافيش مانع إن المشروع ... ف :لىل اق :أردنى

 كده. الىق هو ..متنع بالنسبة للمشروعتما دام الدول العربية ال بتوافق وال ب ؛األمن
 

 - nonو belligerencyكلمة ى كانوا معارضين ف هم ،طبعا بالنسبة للجزائرين عبد الناصر:
belligerency هيروح  45أو  40واألخ زكريا يوم  !، وبرضه ماقبلوش هذا القرار

فاتت ى منا الفترة اللخلألن الحقيقة ات ؛هذه الموضوعاتكل ى الجزائر ويتكلم معاهم ف
ى ألن كان عندنا يعن ..مااتصلناش حتى بالجزائر وال بسوريا وال بحد إن احنابحيث 

وبعدين حتى أنا كنت وعدتهم إن األخ زكريا بيروح، بعدين  !ظروفنا ومشكالنا وأوضاعنا
 إمبارحهم، لكن أنا شوفت سفيرهم لنبعتى قدرناش يعنما ىظروف دلنظرا ل برضه

 :لىل ابرضه ق هوى يعن ،لهمل له بيقو  كلها، وقلت ىالموضوعات دى واتكلمت معاه ف
  .أقرب فرصةى ف إن :له قلت !األخ زكريا ماجاش

إن واجبهم إنهم ى يعن :قلت لبوتفليقية ..خوانا الجزائريينوالحقيقة أنا قلت إل
يقبلوه، أو إذا ماكانوش  نقبله الزم هم اللى احنااألمور، و نا لا يسهلوا األمور مش يعقدو 

على  ؛المؤتمر ألن بعد مؤتمر الخرطوم هاجموا هم !مايعارضوش ..بيقولوا إنهم يقبلوه
 همى يعن ،طيب ما إحنا بالنسبة للمساعدات االقتصادية !كذا وكذا برضهأساس إن 

الكويتيين  همممكن يدونا ى اللى يعن !الجزائريين ..مايقدروش يدونا مساعدات اقتصادية
، والعراقيين بالنسبة ىساهموش يعنهم بالنسبة للمساهمة ماوحتى  ،والسعوديين والليبيين

  .العراقيين معذورين برضهو  ..للمساهمة أيضا ماساهموشى يعن
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المشكلة ويقدروا يقعدوا سنوات لم يتأثروا اقتصاديا ب هم ،بعدين بالنسبة للسوريين
أكثر من الـ ى يعن ،بالنسبة للسياحةى يعن ..إحنا الحقيقة تأثرناى يعن .جةعندهمش حاما
  !55إحنا متأثرين اقتصاديا أكثر بكثير من  55

ى اللى إحنا مصر يعن ..عملناهاى إحنا الل ،ىوبعدين حكاية حالة الحرب د
و  belligerencyموضوع حالة الحرب أو موضوع  05، 04كانش فيه بعد عملتها، ما

non-belligerency..  الى اسرائيل، حينما راحت 53ده لم يكن مطروح لغاية سنة 
فكان الحقيقة بالنسبة التفاقية  .قنال السويسى مجلس األمن وطالبت بالمرور ف

ألن  ؛حالة الحربى إال ف اسرائيلنمنع  إن احنانة ليس أمامنا من س   ،0444القسنطينية 
ى إننا ف :فإحنا قلنا .حالة الحربى إن الممر مفتوح لجميع الدول إال ف :االتفاقية بتقول

باستخدام قنال  سرائيلوعلى هذا األساس فال نسمح ال ؛اسرائيلحالة حرب بينا وبين 
ولم تنفذ  ،اسرائيلورغم هذا صدرت توصية من مجلس األمن بإلزامنا بمرور  ،السويس

  !هذه التوصية
إذا اتفقنا على التفسيرات معاهم، فهذه  إن احنا :ولكالم جولدبرج بيقى طبعا ف

ى يعن ..كدولة ضامنة هتكون دولة ضامنة لهذا التنفيذ همألن ؛التفسيرات الزم تنفذ
مانقدرش نفسر حاجة الحقيقة ومانعملهاش، غير لما كان بيطلع ساعات قرار من األمم 

  ! ساعات من مجلس األمن ومابنعملوشو المتحدة 
 

 عندكم.ى الحقيقة ز  سئمش ى الموقع بتاع حسين:
 

 !ىإنت متفائل أكثر من عبد الناصر:
 

 الزم الواحد يكون متفائل. حسين:
 

 عندك صورة منها. عبد الناصر:
 

 .ىياسيد يهنعم ف :أردنى
 

 يبقى كويس. شئلو فيه ى واهلل هو القرار الثان عبد الناصر:
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 !رفضوه :أردنى
 

 ؟رفضوه عبد الناصر:
 

 ى.فيه صعوبة إنه يتفقوا على األوالن )ضحك( :أردنى
  

  ..تسويةى فيما يتعلق بالعالقات أيضا لدينا رغبة ف حسين:
 

 ؟األمريكان عبد الناصر:
 

 ..ىأستطيع إن ى شئلو فيه أى يعن حسين:
  

الصبح علشان  النهاردهمرحبين بعودة العالقات، وأنا بعت لرياض ى يعن برضهإحنا  عبد الناصر:
حنا يهمنا الحقيقة  .لكن هتعوز وقت ،مرحبين بعودة العالقات إن احنا :لهمل يقو  إن وا 
 الىج هبدون مناسبة كد ..جوابى ل بعت وناألن جورج بر  ؛ناخذ سابقة إنجلترا احنا

 ؟!نعيد العالقات وندخل كده إن احناوان بقى مش آن األ :ىلل جواب الصبح بيقو 
ن احناو  ،التانيين بقى عايزين اعتذار عن كذا هنا ى وتيج ؛نطلب عودة العالقاتى للا ا 

  !األمور بقى ماحدش بيقبلها بصرف النظر عن المصلحة
بنتفاوض مع األمريكان  النهارده، طالما إحنا ىمن الوضع الطبيعى والحقيقة يعن

، لكن كنا نستمر بقى ىحكاية قطع العالقات موضوع شاذ يعن ؛على حل الموضوع بقى
 :والحقيقة إحنا من األول من أيام الدورة االستثنائية قلنا !ومانتصلش بيهممعاداتهم ى ف

ى ، وكان فيه بعض الدول زعالنه إن الدكتور فوز ىنفتح باب االتصاالت د إن احنا
حاجة ى حتى يعن !علما بأن المقابلة كانت بناء على طلب راسك ؛قابل راسكو اتصل 

حتى من ناحية الذوق  !أنا ماقدرش ..أل :لهل والراجل يقو  هسخيفة إذا راسك طلب يقابل
  !ىعملية غير منطقية يعن

إن بنشتغل فيه سياسيا، الزم يبان  اللى احنانفس الوقت ى فى الحقيقة إحنا يعن
 6بعد  ..بحيث إن إذا مااتحلش الوضع سياسيا بعد سنة ؛قوتنا العسكريةى بنبن احنا
حنا قوتنا الذاتية تمكنا من   0بعد  ..بعد سنتين ..أشهر نحل  إن احناهنحله عسكريا، وا 

 .عسكريا
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األول عصلجوا معانا أيام الدورة  همى يعن ،ىبالنسبة لالتحاد السوفيت برضه
جدا  ةانبوكانت أعصابهم تع .وكان هذا ضغط علشان نقبل هذا القرار ؛بالنسبة للتسليح

ن ندافع عن القنال، و  أنحتى غير قادرين  إن احناكانوا شايفين ن أل ..لعدة أسباب ا 
كان  هموأيضا  !فرصة إنها تعمل عمليات اسرائيلالزم نعمل حاجة بحيث مانديش  احنا

كان الموقف  ..القاهرة الىالقنال وتوصل ى هتعد اسرائيل يهألن إذا كان ف؛ ليهم حق
 !جدا قدام العالم ئهيبقى موقف سى الروسى السياس

عتبره واقع ممتاز، اب - ىيعنى الدفاع - الحقيقة بالنسبة للقنال النهاردهوضعنا 
طيارة  03لنا  يوم واحد بعتى وف .نهايطالب اللى احناأدونا األسلحة  هموبعد ماتشددوا 

فيها ى الل ؛40هيه بيسموها ميج ى كل طيارة أنتونوف ميج من الجديدة اللى أنتونوف، ف
ى صاروخ تان ..بتاع الطيارة الميراجى الصاروخ ز  infraredالــ خ مش بس و الصار 

ده  - marquisالــ الميراج فيها  - marquisالــ ى ز  هوى ماكانش عندنا قبل كده الل
ومسافته  infraredــ موجه بال 40هنا الصاروخ الـ  .تمام metraالــ ى فيه الصاروخ ز 

عندهم كان  هم ..صاروخ موجهى مسافته أطول وموجه بالتوجيه يعن metraالــ ، ةقصير 
يوم ى فبعتوا ف ؛إنه حاطينه على الطيارة الجديدة :لناا و لالروس الحقيقة قا .الصاروخ ده
طيارة، وبقى عندنا طيارات  03يوم جالنا ى إحنا طلبنا وتانى يعن ..طيارة 03واحد جالنا 

  !هيدوهم الطيارات أكثر من الطيارين ..أكثر من الطيارين الحقيقة
تقريبا فيه ى يعن ؛المدفعية عوضوها ،عوضونا تقريبا كل الدبابات، الدبابات

 ،والمضاد للطيارات - وشوية ونتفق معاهم -العربيات ى ز ى بعض حاجات صغيرة قو 
 .نجيب إن احنالكن إحنا بنتفق مع بعض الدول األخرى 

ى هى ولكن الرشاشات الل ،إحنا الحقيقة اعتمدنا على الصواريخ والمدفعية الثقيلة
لكن  !يونيو 5لنا برضه المأساة بتاعة  سببى وده الل ؛أرخص حاجة كان عددها قليل

  .يونيو 5المطارات أكثر بكثير مما كانت قبل ى عدد الرشاشات ف النهارده
العملية  ،بتاعة القوات المسلحة qualityالــ نا طبعا بعد ده عملية ل بيفضل

ألن إذا  ؛والزم اليهود يعرفوا قواتنا المسلحةى الزم نبن :باقولهياش عملية سالح بس، ما
إنشاهلل نسترد أرضنا متر متر وبوصة ى يعن ..هنحاربى حل سلم الىكناش هنتفق ما

ن شااهلل نموت عشرة قصد كل واحد يموت ،بوصة  هيحصل. ..وا 
 

 إحنا وضعنا ال بأس بيه. ..سيادة الرئيس حسين:
 
 



  سرى للغاية 

14 

 

 !مش هينفعى الحل السلم إذا   ؛بنستعد علشان نحل األرض إن احناولكن بدون شعورهم ب عبد الناصر:
 

إن فيما عدا عدم وجود التنسيق اآلن بينا  ،الحقيقة عسكرياى ف نبينهى هذا الموقف الل حسين:
 وبين إخوانا السوريين بشكل خاص.

 
ألن طبعا الناس  ؛أوضاعنا الداخلية لها أثر كبير بالنسبة للوضع ههو الحقيقة بعد كد عبد الناصر:

بيكون غضبان وكذا بيبقى ى والل ،ىكل العالم العربى حالة غضب لما حصل فى ف
نبين لهم  ،جبهاتنا الداخليةى أوضاعنا الداخلية وفى على قد ما نلم ف !ىالتأثير عليه سلب

نتوا  :باقولأنا  رضهب ..شكل من األشكالى إن أوضاعنا لم تهتز بأ بالنسبة لينا إحنا وا 
  . وسوريا

حنا  ،طالب بتحرير األرضتالناس هى بعد شوية يعن :لكل مثال بيقو  إن  برضهوا 
 .نحرر أرضنا إن احناستتطالبنا الجماهير ى حل سلم الىبعد كام شهر إذا ماوصلناش 

 الىوده موضوع بيحتاج  ؛طالبكم الجماهير بهذاتوالحقيقة فيه مطالبة بهذا وأيضا ه
  كامل يعنى. لم الناس الحقيقة لم الىو  ،توعية كاملة

القوات المسلحة بعد ماانضربت ى ألن يعن ؛أيضا السيطرة على القوات المسلحة
دوا يبيستف همو  !سبيل آخرى أى ، وبتحب تنفس فhumiliationالــ بتبقى حاسة بنوع من 

كان الكالم على السالح  برضهإحنا ى يعن .المواضيعطبعا من هذا وبيستغلوا طبعا هذه 
إحنا عندنا بالذات بالنسبة ى والتسليح ومش فاهم إيه وجبنا سالح وتسليح، لكن يعن

 هم! العام العناصر تطلع تتكلمى طبعا بالنسبة للرأ ،للقوات المسلحة فيه سيطرة تامة
لكن الزم  ،الكالم دهى يهمش يعنحتى مابنعتقلش ألن ما ؛مش واخدين الموضوع بالعنف

  .نفس الوقتى ويكون فيه عمل ف ،يكون فيه كالم مواجه وكالم مضاد
نتوا وسوريا والعراق  -الحقيقة لو يبقى فيه اتصال  هو ألن  -بالذات إحنا وا 

الجبهة والناس مستعدين يشتركوا بأكثر من ى قواتها ف الحقيقة ،المعركةى العراق معانا ف
ولو رؤساء األركان بيتقابلوا ويقعدوا مع  ؛هذاى جديين ف احنا إنوا مبيفه برضه ،ذلك

 ..الضفة الغربية ونجهزها ماليا واقتصادياى فى أيضا مساعدة الناس الل :ثانيا .بعض
 !الناس تسلمى ألن الناس طبعا الجوع بيخل ؛عمليات بهذا الشكل

 
 .سنة 05القضية قضية الـ  ..الحقيقة أكثر من جوع ..سيادة الرئيس حسين:
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الجولة التانية ى وبعدين الناس كلها كانت مستنية الجولة التانية وآه ،ىالجوع العاطف عبد الناصر:
 !سنة 43كانوا مستنيين الجولة التانية بقالهم  اسرائيلجوه ى حتى الل !مالهمآخيبت 

 صور الزم نواجها كده ونحطها وضع تكون قدام عنينا. ىدى خالص يعن
 

 .ألف 03ألف وال  03رجعوا  :بيقولوا ،رجعوا عدد من الالجئين :أردنى
  

 ألف. 05 حسين:
 

 ألف. 433ى ألف فقط، الباق 05 :أردنى
 

 ألف رجعنا منه. 05مقابل  :أردنى
 

 لكم من غزة.ى جيده بي عبد الناصر:
 

 آالف. 5ى يعنى أخذوه الصافى مجموع الل :أردنى
 

 كافية؟طب عندكوا ...  عبد الناصر:
 

موضوع ى بتجعلنا نستعجل فى فهذه األشياء الل ،ىمنطقة الواد الىنقلناهم  ..يوهأعندنا  حسين:
ألن ربما إذا شعروا بأنهم ماحققوش كل  ؛اجتماع رؤساء األركان والتنسيق بقدر اإلمكان

 العالم.ى أغراضهم عم بيخسروا ف
 

كويسة ى ، الطيارات الروسىإحنا عندنا مشكلة بالنسبة لمدى الطيارات العسكر  هوى يعن عبد الناصر:
إفرض عملوا عملية جم ضربوا عندنا هنا، الحقيقة إحنا نقدر  !جدا ولكن مداها قصير

ى لكن ننزل ف ،اسرائيلاألردن نقدر ندخل جوه ى نضرب جوه، إذا طلعنا من هنا ونزلنا ف
عمليات تعوز  ىالحقيقة د !نطلع من هنا وهنا ونرجع سوريا وبعدينى األردن أو ننزل ف
 عملية هامة جدا.
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هذا موضوع، عم بنجرب أيضا وننسق ضمن قضية رؤساء األركان مع  ..سيادة الريس حسين:
بوطة وبتوقيتها ضبشكل تكون م ؛إخوانا السوريين والعراقيين موضوع الفدائيين والعمليات

 .شئ الىالوصول ى يساعدنا فنصح من جانبك ربما ى فأ ..الصحيح
 

 .هنا يوم السبت أظنى جا نإحنا زعي هو عبد الناصر:
  

 بط.ضبس ماحددش بالى قالوا جا هم :مصرى
 

ماشية و جاية الخميس أظن  - نديراإلهم بعد زيارة نا إحنا حدد ،طلبوا مننا نحدد هم عبد الناصر:
أنا مش فاهم إنتوا  .الموضوعهذا ى حد، نتكلم معاهم فيجوا األي هم - السبت الصبح

من يوم مؤتمر الخرطوم مافيش  ،ىإحنا مافيش حاجة دلوقت ؟مافيش تنسيق بينكم وبينهم
حينما أعلن أن هناك حشد قدام  .جوايعايزين ي :بعتوا قالوا هم !كالم بينا وبينهمى أ

 ىفاتت دى ، لكن الفترة اللعايزين يتصلوا بينا ويبعتوا حد :بعتوا قالوا )ضحك( !سوريا
 اتفقوا مع العراق على إنهم ياخدوا قوة من العراق وتروح. همأظن  !مااتصلوش

 
 !موجودة عندناى ياخدوا حتى من القوة الل حسين:

 
ى المقابلة اللى ف -ى عايزين قوة تفضل تيج مبلغت إخوانا العراقيين إنك ..أنا بلغتهم عبد الناصر:

 ى.ووزير الخارجية كلمن - فاتت
  

ى منطقة درعا ف الىواهلل إحنا مستعدين، لكن ربما لواء من األلوية الموجودة متقدمة  حسين:
ى إحنا بينا وبينهم ما ف .المرتفعاتى فى سرائيلاالتجاه االى ... أسلك فالحين يمنع

عم بنجرب من جهتنا وفهمناهم مليون مرة لو بنتعاون على  -سيادة األخ  -اتصال 
ومشاكل من هذا النوع إحنا مش معهم فيها، لكن خالفات شخصية  .ىمستوى شخص

حنا  ..مصلحة عامة وخطر عليهم وخطر علينا أيضا بقدر اإلمكان عم بنعمل. وا 
المعركة نفسها وموقفهم منا، ى ف ..العملية نفسهاى مجروحين منهم ف ..مجروحين ال شك

 !نتحمل ونجرب ..لكن واجبنا إنه نعمل أقصى ما يمكن
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عندكم فرصة  سرائيلعايزين ننسق المخابرات، الحقيقة الزلتوا بالنسبة ال حناإ ناكم عبد الناصر:
حد  الىالمخابرات ى يين متفوقين فسرائيلاال همأحسن مننا تجيبوا المعلومات، وبعدين 

عندهم معلومات دقيقة عن كل  ،حاطين مواقع الصواريخ ..أنا شوفت خرايط .بعيد جدا
إحنا بالنسبة ليهم مانعرفش  !وعارفين الرادار بتاعنا الحتت الميتة بتاعته فين ،حاجة

الرادار ى استخدموها لما جم من الحتت الل ،كده، لكن عارفين زوايا الرادار والحتت الميتة
 !مافيهاش صواريخ مضادة للطياراتى فيها ميت والل

  
ى الل شئوهذا جزء من ال ،ل ما فيهاترى الخرائط ومطارات وك ،معلوماتهم دقيقة جدا حسين:

ألنه بيجوز قسم من صور جوية لكن  !إنه قبل المعركة بدنا تهيئة صح :ه لسيادتكباقول
 أكثر..

 
األمم ى بنفس أهمية الموقف ف -إذا سمحت  -ى العالم العربى الوضع فى سيديا :أردنى

والسوريين  .من األهميةالدرجة الثانية ى اتعدلش معهم يمكن يكون فإذا ماى يعن ؛المتحدة
وال موضوع التعاون معنا أو مع  ،ىوال موضوع الحل السياس ،لغاية اآلن ال مؤتمر القمة

ى وما لم توجه عناية خاصة إليهم ولبعض الدول الل !على استعداد ألن يدخل فيه ؛غيرنا
ى العالم العربى ثم فى كل بلد عربى بيظل الموقف ف ؛طريقهمى فى ممكن بتمش

 الىعمله دون االلتفات ى ينبغ إنه يجب أن نفعل ما !كمجموعة موقف حرج صحيح
ى موضوع المخابرات تنسيق ف .بيضعف قضيتنا وبيضعف مسيرتنا شئتقول أحد، لكن 

مش  ..لم يكون عليها تفاهم كامل تعتبر صعب هذه ما ؛المواضيع العسكرية ،المعلومات
 كفاية إنه صعب.

 
الخرطوم أو بالنسبة ى مؤتمر القمة فى سواء ف -سيادة األخ  -هيك الحقيقة أكثر من  حسين:

فلسطين نفسها  .ال يجوز المساس من قريب أو بعيد بالقضية ،لموقف إخوانا السوريين
ذا مرت فترة من الزمن وتمكنوا بشكل من األشكال   ؛ن يفرضوا حل فيها ماأمحتلة، وا 

لها ن تبي لىأفيتهي !ما شاء اهلل الىوهذا هو إنهاء الموضوع ألعدائنا  ،التصفيةى هذه ه
 ..شوية ..شوية مرونة ..شوية عقل
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الحل  ايشكو  ،حديث طويل عريضى األسبوع الماضى ف - يدىس -لسه ى الشقير  :أردنى
 .ىونفكر بالحل السياس !ىوالمنادين بالحل السياسى السياس

 
 على كل مالوش قيمة. حسين:

 
 آه طبعا. : أردنى

 
 الضفة الغربية وهذه المنطقة.ى حتى ف حسين:

 
 !ما تاخدوه تدخلوه الضفة الغربية عبد الناصر:

 
 ريت كان مستعد.واهلل يا حسين:

 
 6عمان، وى حزيران لما بدأ إطالق النيران كان ف 5ى ف ،القدسى حزيران كان ف 0 :أردنى

 !جبل لبنانى حزيران ف 7و ،دمشقى حزيران ف
 

ورجاه أن ى جانب جاللة الملك اتصل بالسفير السعود الىوهو  ،حزيران بالذات 5ى ف أردنى:
 !الحجاز الىوسيلة ى يرحله بأ

 
 ؟يرحل مين عبد الناصر:

 
 .ىالشقير  :أردنى

 
 هذه من ضمن الصور الكثيرة. حسين:

 
 .ىده مش مشكلة كبيرة الشقير  ..أل عبد الناصر:

 شكرا. 
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