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 جازة! )ضحك(اواهلل كنت رايح برج العرب.. مسافر  عبد الناصر:
لما لقيت بقى اليهود يقول لك: صرح كبار المسئولين إنهم  .إشكول والتهديد ده.   

الحقيقة واهلل   حناش هنا!مااحنا إوهيعملوا وهيسووا والكالم ده! كإن  ،هيزحفوا على دمشق
ش ييعنى االنجليز يقولوا، األمريكان يقولوا، ماعلكالم ماكانش الواحد يحلم بإنه يتسمع! 

 . لكن تطلع اسرائيل تقول!.يعنى
وفى رأينا طبعا إن عملية  ،كنا مجهزين حاجة؛ إحنا كنا ماشيين وبعدين إحنا وال   

وال كان  أما ييجى الوقت المناسب نبقى نتحرك يعنى. ..قوات الطوارئ والعمليات دى
 !وبصينا لقينا العملية .المناسب اللى هو إحنا نقدر نضرب. الوقت ،عندنا تفكير والحاجة

جرايد بره بيقولوا: إن احنا كنا مرتبين.. والعملية كانت مترتبة! ماكانش فيه  يهف   
  !الزم معركة يعنى :قلنا ،هى العملية لما فوزى سافر ليكم وجه !حاجة خالص

وأنا قلت لكم: حوادث الحدود  ..حوادث الحدود ،يعنى إحنا رأينا فى الموضوع   
 لواء! 51لواء و 51البد منها يحصل حادثة، لكن أما يقولوا: هيغزو وغزو و

الصبح! )ضحك( الواحد نايم  1يعنى النهارده أنا صاحى  ..يعنى إنتم جرجرتونا   
 !لقيت نفسى قاعد فى المكتب 1، الساعة 2الساعة 

د اللى فى سيناء لسه، فرقة مدرعة إحنا قوتنا كويسة جدا، عندنا قوات هنا ق   
 ؟مش كده ..سيناء لسه بحالها موجودة هنا فى القاهرة، ماراحتش

 
حتى الجيش الشعبى  ،نحن جاهزين تماما، ويمكن أحمد يحكى بالتفاصيل الشق العسكرى :    زعين   

 وزعنا.
 

الواحد كان مرتب  ،اللى مرتبها ربنا !واهلل ..أيام دى الدنيا اتقلبت فيهم 51هى فترة الــ  عبد الناصر: 
 جازة لكن الحمد هلل.إطالع ياخد 
 

يناشد  -رئيس وزراء اسرائيل  -نحن تلقينا رسالة من جونسون وكما أرسل الى إشكول  :   زعين    
وهى خاصة بنقاط  ،فيها رؤساء الحكومات بالعمل على حل الخالفات بشكل سلمى

 عامة.. المالحة، الفدائيين.
 

 قال إيه؟ ،فى المالحة عبد الناصر: 
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 قال: هذا موضوع دولى، قطعه يؤثر على األسرة الدولية. زعين      :
 

 نحن مستعدين للوصول الى حل مقبول ألزمة الشرق األوسط. عبد الناصر: 
اليهود إذا ماعملوش حاجة دلوقتى يبقوا  !ومعانا إحنا أساسا ٪01تقديرى للحرب 

 !بتكون أسطورة اسرائيل انتهت .خلصوا يعنى.
أنا عندى خارطة فوق فى أوضة النوم وخارطة تحت، بأدور هيثبتوا نفسهم فين؟ 

 ،إنهم ممكن يرموا لوائين مظالت على شرم الشيخ ،الصبحفيه أنا اللى فكرت  !مش القى
 وكلمت عبد الحكيم.

اللواءات باإلسم، إحنا طلبنا معلومات من الروس إدوهالنا أول إمبارح.. أسامى 
يه فى االحتياط ؟إيه شمال طبرية ن العملية كان محدد لها  ؟وا  واللى على أساسه  ..51وا 

 اتكلمت إمبارح الحقيقة.
هو جالى  ،معلوماتنا الوحيدة هى الروس، وأنتم معلوماتكم الوحيدة هى الروس

 إمبارح السفير الروسى، وقال لى: رأيك يعملوا إيه؟
ونا فى العملية دى وواقفين ساكتين! وقال لى: عاملين بيان! قلت له: إنتم جرجرت

وبيقول: إنهم مستعدين يحذروا اسرائيل من القيام  ،وهو جايبه لى علشان ياخد رأيى فيه
 !بأى عمل ضد سوريا

وقلت له: عيب االتحاد السوفيتى يحذر اسرائيل! بتبقى فضيحة! سيبونا إحنا 
عايزينكوا بقى تحذروا  !أيام 0ده بقى له  ..دموبعدين الموضوع ده ق   ،نحذر اسرائيل

 15سيبوا لنا بقى اسرائيل، وتقولوا: إنكم لن تسمحوا ماحصل فى ، الواليات المتحدة
وتقولوا هذا البيان  !يحصل تانى.. إن أى حد من الدول االستعمارية يشترك مع اسرائيل

وقلت له: يعنى األمريكان  . ياإما ماتعملوش حاجة يعنى!.من الحكومة وليس من إزفستيا
 !متخافوش ..مش هيحاربوا

طبعا بعد مارجع فوزى، الطيران بتاعنا دخل اسرائيل وطلع  ،بالنسبة لينا هنا
  مافيش حاجة قدامنا خالص! إنتم شوفتوا قوات قدامكم؟ 

 
 !ال  زعين      : 

 
 )ضحك( طب هو فين الجيش االسرائيلى؟! عبد الناصر: 
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 كم من سوريا. 11موجود فى معسكراته الطبيعية، على بعد هو  زعين      :
 

، وقالوا له: تابعوا هم الروس إدونا نصيحة، هم بلغوا المعلومات ألنور السادات هناك عبد الناصر: 
 الموقف بهدوء.

وبنعمل خطط جديدة! ولما يقولوا:  ..بعد الكالم اللى قاله إشكول والوقاحة
هيروحوا دمشق! لما يقولوا كده، الواحد يروح يرمى نفسه من كوبرى قصر النيل! والناس 

 !هنا فى مصر التقبل أبدا هذا الكالم
 !وده اللى خالنا نقول: إن العملية ممكنة ،وبعدين هذه التهديدات التبرر شئ

لى سوريا وياخدوا حتة، ويقولوا: إنهم مش لواء يقدروا يعملوا ضربة ع 51وممكن الــ 
 !. وطبعا ده بيهزوا كل الدنيا.هايمشوا إال لما تقبلوا قوات دولية

هل الروس بيجربوا إيه الحكاية  ،لكن معلوماتنا الوحيدة عن الحشد هم الروس
 !واتخضوا هم اآلخر.. هم دلوقتى مخضوضين

 
 ألمور؟سيادة الرئيس.. الى ماذا ستؤول ا  زعين      : 

 
وأنا فى  !أيام، كل يوم ورا يوم لغاية ماوصلنا الى ما نحن فيه اآلن 0واهلل الموضوع من  عبد الناصر: 

ال انتهت أسطورة اسرائيل اللى بيطنطنوا بها إذا بدأ  ،الزم يحاربوا ٪01رأيى اليهود  وا 
 عدوان.

وأنا قلت له: اليمكن إن  ،واهلل هو كان عايز يبتدىيعنى أنا عبد الحكيم الصبح   
دلوقتى العيب  وأنا قلت له: أل.. بتستنى. ،بيقول لى: نبتدى ونوريهم وبتاع !احنا نبتدى

 !إن المبادأة مش فى إيدنا، المبادأة فى إيد اليهود النهارده
إال إذا اليهود  .. إزاى يجيب المبادأة فى إيديناالسؤال برضه اللى الواحد بيسأله  

 بعد اليهود مايبتدوا عمل، الزم نسترد المبادأة فى إيدنا بسرعة.و  ؟ابتدوا عمل
فى رأيى النهارده مجلس وزراء اسرائيل الزم يقرر يروح مجلس األمن. األمريكان   

ذا جه األمريكان  ،ومهما يضغط علينا األمريكان مش هانغير رأينا ،هيضغطوا علينا وا 
 - وطبعا مش هانقدر نحارب األمريكان - وحرسوا المراكب االسرائيلى ودخلوها وطلعوها

 !وفى هذه الحالة سيكون موضوع تانى هنفكر هنعمل فيه إيه
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وعندنا خطط مضادة لهذا الموضوع.  ،طبعا فيه احتمال إنهم يقطعوا قطاع غزة  
.. الحرب هى ٪511الحرب ماهياش مكسب  ،وهى الحرب إيه؟ إنك تضرب وتنضرب

 كر وفر وكذا.
هاندخل اسرائيل؛ ألن خططنا مثال مبنية  ،مثال عملوا العمليات دىطبعا إذا قلنا   

 بس هم أول مايبتدوا إحنا بنضرب. ،على الهجوم
 إنكم تحشدوا لنا أكبر قوة ممكنة فوق. ،اللى عايزينه منكم الحقيقة  
قال لى: مش محتاج.  ،أنا النهارده باقول لعبد الحكيم: أنا عايز احتياطى جديد  

لكن  الموضوع مابقاش فلوس! )ضحك( !وبعدين علشان الفلوس! قلت له: فلوس إيه؟
 !وبعدين فيصل لو اتحرك بناكله، هو قال لى: ماشيين، وبنعمل فرقة جديدة

ألن أنا متصور إنه  ؛الزم ندى اليهود جرح كبير جدا ،نيجى بقى لعملية الحرب  
 يقاف القتال فى أسرع وقت ممكن.ويطلب إ ،هينعقد مجلس األمن

ذا كانوا  ،هايطلبوا فى نفس اليوم إيقاف القتال ؛إذا كنا إحنا ضاربين اليهود   وا 
 ماهو الواحد بيقول احتماالت. ربينا فهيمدوا الوقت شوية! )ضحك(اليهود ضا

والزم نضرب حيفا، والزم  ،إحنا الحقيقة عايزين نضرب اليهود ضربة كبيرة جدا  
ماهى دى  ..لما تعدى طيارة أو كذا لقاهرة تنضرب، والزم دمشق هتنضربلما انستحمل 
 الزم الحقيقة نصمد فى العملية الى اآلخر. !الحرب

وبعدين قدام هم هايعوزوا يعملوا جهاز هدنة جديد، إحنا هانرفض عودة لجنة   
 . 15الهدنة؛ ألن اليهود نفسهم مش معترفين بها من سنة 

 السرائيل يارياض؟ فيه احتماالت تانى
 

  اللى سيادتك ذكرته. ٪21ماهو سيادتك فاضل إحتمال الــ  رياض     : 
 

 وبرضه تتصلوا بالسفير الفرنساوى كتير؛ ألن هم واهلل روحهم كويسة. عبد الناصر: 
 

 طبعا.. هو فيه تصريح جديد من ديجول اليوم. زعين       :
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 ،بس مش حبا فى هذا ،الدعاية محدد.. إثارة الكراهية ضد األمريكانهو إحنا هدفنا فى  عبد الناصر: 
ولكن حتى يشعر األمريكان أن وقوفهم فى جانب اسرائيل يخليهم يخسروا كل شئ فى 

لذلك، الهدف هو إثارة حملة كراهية ضد أمريكا أكثر من الملك فيصل  العالم العربى.
 !من اليهود بتخسر وأمريكا الزم تحس إنها لما تقرب أكتر ،واألردن

 
 احتمال دخول أمريكا الحرب مع اسرائيل. زعين      :

 
ذا  ،ومعناه نسف أنابيب وحقول البترول احتمال بعيد جدا، ومعناه أنهم فقدوا عقولهم، عبد الناصر:  وا 

 إحنا.. وعندنا المخابرات الزم تكون مجهزة الكالم ده. ..لم ينسفها الشعوب بنفسها
 

 فيه كالم يطرح.. وهو احتمال حل القضية الفلسطينية بعد األزمة.  زعين      : 
 

عد ثورة العراق، وكانت ب 10السوفييت بعد انتهاء األزمة هايطلعوا بيان. وأنا ناقشتهم فى  عبد الناصر:
ورجعت من روسيا مريض، فعال الروس فى  ،سوريا مهددة وكنا فى وضع سئ جدا

ولقيت أكرم حورانى قاعد  ،والواحد كان يائس ،رجعت !العملية دى جابوا لى السكر واهلل
فهم عسكريا  .قلت له: مالك؟ قال لى: الروس وافقوا يبتعوا طيارات وبتاع. ،هنا وبتاع
 مافيش!

يخلوا األمريكان يعملوا  ،ولكن يهمنا عسكريا إن الروس يتحركوا يخوفوا األمريكان  
 وده اللى يمنع الحقيقة إن حاجة تحصل. ..حسابهم

 
 !ماهم األمريكان مش كويسين فى حرب فيتنام زعين      :

 
 21وا من وبعدين دول بيحارب ،ال.. ماهى طبيعة الحرب عندنا أسهل من فيتنام بكثير عبد الناصر: 

حنا فى مصر وسوريا أراضينا مفتوحة !حرب عصابات وعايشين فى الجبال سنة  ،وا 
 وبعدين نحن لسنا فيتنام.

 
 أقصد جبهة تانية، يفتحوا جبهة تانية فى المنطقة.ال..  زعين      :
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 عودة الالجئيين كويسة جدا. ..أنا رأيى الشخصى عبد الناصر: 
مجروحين من العدوان،  15الحقيقة إحنا فى العشر سنين اللى فاتت طلعنا من   

 وابتدينا نلم نفسنا جت اليمن! ،ثم حصلت الوحدة، وحصل االنفصال وطلعنا متجرحين
فى عملية بهذا الشكل الواحد  ،ألف عسكرى فى يوم ما 11كان عندنا فى اليمن   

 !وآثارها 15ولكن الواحد عايز اليوم اللى ينهى فيه  ،مايقدرش يتسرع فى إتخاذ أى قرار
 .15إحنا اليوم نقدر نقول: انتهت حرب 

أبدا.  لالواحد كان شايل ده فى نفسه، وخروج قوات الطوارئ الدولية ماكانش سه  
كان دخلنا فى حرب مع العالم كله لو سمع كالمهم! وأنا  ؛ولوال أوثانت عنده حكمة
 إمبارح أشدت به الحقيقة.

ماكانش  ؛وماننضربش من اليهود يعنى ،كنا فعال عايزين اليوم اللى نتكلم فيه  
 ممكن فى العشر سنين اللى فاتت نعمل كده.

 معاكم؟الوضع فى األردن إيه؟ قطعوا العالقات   
 

فسيدخل حسين مع جانب  ،طبعا فيه تخوف لو قامت الحرب ،نعم.. قطعوا العالقات  زعين      : 
 !اليهود

 
 !هو متشقلب خالص فى الجو من الجبهة على المطار عبد الناصر: 

وقال: إنهم مستعدين  ،جت لى رسالة من عبد الرحمن عارف ،بالنسبة للعراق
 كلم طاهر يحيى.  يبعتوا لنا كتيبتين دبابات، وقد إيه مشاه؟

وقلت لهم: أنا معنويا باعتبر ده كويس  ،واهلل أى قوات هاتوها :وأنا قلت لهم
، وقلت: فى رأينا المعركة قد تتطور الى أكثر بكثير ،دبابات بناخد، مشاه بناخد ؛جدا

 انقف.. هانستمر.وبعدين لو دخلنا اسرائيل مش ه
 

فيه لو أمكن تيجى القوات العراقية األرضية على نقاط قريبة من الحدود األردنية؛ ألنه  زعين      :
 حدود. 5. احتماالت المعركة قائمة على .ممكن فى التخطيط اسرائيل تدخل األردن

 
 :بيقولوا على   - واهلل ربنا اللى مرتب كل ده - برضه بيقولوا الوضع فى السعودية مقلوب :عبد الناصر

 واهلل ماعندى وال دوسيه وال ورقة! )ضحك( ؛عنده دوسيهات وخطط وقاعد يخطط
 



  سرى للغاية 

7 
 

وطبعا اإلخوان المسلمين مش  ،فرصة تخلصوا على اإلخوان المسلمين والرجعية  
أنا  ألف وتنظيمات مرتبة ومسلحة. 50اعتقلنا  15إحنا فى  !هييجوا أقوى من اللى هنا

 قلت لماخوس هذا الكالم لما كان هنا. ومتهيألى العملية اللى عملوها انتهت خالص.
 

 عندنا دمشق مدينة تجارية وبها عدد كبير من المحالت. زعين      :
 

 ،دكاكين وقلنا مش هنقفل الدكاكينواهلل إحنا برضه فى االتحاد االشتراكى وصلنا الى ال عبد الناصر: 
وبالتالى دخلتهم فى لجان االتحاد  !مليون هاقلبهم الى معادين 2ليه؟ ألنهم حوالى 

االشتراكى علشان يبقى لهم صوت. والزم نكون واقعيين، مادام مش هانصفى هذه الطبقة 
نتوا بالذات ماعند حميدية وش محالت كبيرة زى شيكوريل، عندكم فى سوق الكنمثلها. وا 

 فالزم تقعدوا معاهم وتشوفوا طلباتهم إيه.  ؛ماعدا الحايك ،محالت صغيرة
مصر هنا فالحين، الواحد بيطلع  ..وبعدين دمشق طبعها يختلف عن مصر  

الصبح على األرض بيرجع بعد الظهر بينام. لكن دمشق كلهم تجار وقاعد طول الليل 
ملكية؟! )ضحك( مش معاوية اللى  ودمشق مش هى اللى خلت اإلسالم !والنهار يساوم

 خلى اإلسالم ملكية؟!
كانت عالقتهم إيه  ،األمريكان فى األيام اللى فاتت نرجع تانى لموضوعنا،  

 معاكم؟
 

 مافيش شئ جديد. زعين      :
 

 ألن احنا تقريبا عالقتنا معاهم مقطوعة. عبد الناصر: 
 

 وده من مدة طويلة. ..نهائياالسفير األمريكى فى دمشق يعتبر معزول  زعين      :
 

 .إيه رأى اإلخوان فى دمشق بخصوص قفل الخليج؟ طبيعى إنكم اتكلمتم مع بعض عبد الناصر: 
 

 إحنا متوقعين البارحة هذه الخطوة. زعين      :
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 إوعوا تكونوا مااتغدتوش؟! )ضحك( عبد الناصر: 
 

 ال.. اتغدينا.  زعين      :
 الجيش والجيش الشعبى جاهز.إحنا جاهزين فى سوريا.. 

 
 ماخافوش يعنى؟! )ضحك(  ،يعنى اإلخوان متحمسين لقفل الخليج عبد الناصر: 

وفى تقديرنا إن أمريكا ممكن تحرس  !وبعدين إذا نجحت يبقى مرمطنا أمريكا  
وفى هذه الحالة هنلغم الخليج ولكن مش هانضرب األسطول األمريكى  ،سفن اسرائيل

 يعنى!
توصلنا الى إن أمريكا ممكن تحرس سفن  ،الموضع أول إمبارح بالليل لما بحثنا  

وتوصلنا الى أن القوات المسلحة التتعرض لألسطول األمريكى. وسوف نقوم  ،اسرائيل
ببحثه فى حينه، وبعدين مش ممكن هاندخل فى حرب مع أمريكا يعنى! لكن لو ضربونا 

  !هانضربهم
يبقى هدينا حاجات كتيرة جدا فى المنطقة..  ،لكن كونه يجيب مركب ويعديها  

الرجعية، شركات البترول. الحظ إن أمريكا برضه بيروحوا لهم أصحاب شركات البترول 
 ويضغطوا عليهم.

حنا ننسف خط اه.. مافيش. بيدخل مع كده إن دنيجى لالنجليز والفرنسيين النهار   
 األنابيب بين إيالت وحيفا.

قابل عبد المنعم رياض،  (5)هو خماش ،ى فى األردنهو نتيجة للغليان الشعب  
إن عنده لوائين  :وهاننسق معاكم. هو بيقول ،واللى عايزينه ،وقال له: إن احنا معاكم

يقدر يحجز بيهم شوية يهود. وأنا رفضت العملية كلية؛ ألنى أنا  ،لواءات مشاه 1مدرع و
كان و  ،إن الوضع خطير جدامؤمن بإن حسين وأمريكا واحد! وخماش قال لعبد المنعم: 

يترجى عبد المنعم رياض إن احنا نقبل هذا. ولذلك قد يكون سبب فى ذهاب األمريكان 
 ولكن ذلك قد يعقد األمور أكثر. ،الى األردن
 

 الحشد الشعبى فيها جيد. ،العراق زعين      :
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عامر خماش، رئيس أركان الجيش األردنى.5)
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ومايخافش من االشتراكية  ،هو بس عبد الرحمن عارف لو يتحرك شوية ،العراق كويس عبد الناصر: 
 هيكونوا كويسين. ..وال التقدمية
 

ده كان كالم الشقيرى  .ممكن الفدائيين يشتغلوا من جوه اسرائيل. ،لو ماقامتش المعركة :   رياض   
 معايا.

 
حنا بنشغلهم ،إحنا عندنا معلومات من الفدائيين الشقيرى؟ عبد الناصر:  مش عمل فدائى ولكن  ..وا 

وفيه ذعر فى اسرائيل بعد العمليات  ،معلومات. ولكن أكدوا لنا إن فيه حشود فى الشمال
 !األخيرة

 
 بالنسبة لموضوع الفدائيين؟ زعين      :

 
حنا  ،لغاية مانعدى بموضوع الخليج ،من رأيى إن احنا نهدى شوية موضوع الفدائيين عبد الناصر:  وا 

 ومش هنسيب سوريا. ،تعمدنا نمشى القوات فى الشوارع
 

 وأخبار الصين؟ زعين      :
 

 أيدوا.. الشعب، الحكومة. : رياض     
 

نتم الزم نضغط على الروس أكثر عبد الناصر:  حنا وا  الروس  ..وهو كالم أنور لما كان هناك ،وا 
 هل إدوكم السوخوى وال أل؟ ،اتلحلحوا شوية عن األول. إحنا كنا متضايقين منهم جدا

 
 ض. هل إدوكم أم ال؟حسب معلوماتى إن السوخوى فيها صاروخ جو / أر  زعين       :

 
 وبعدين فيه صاروخ جو/جو. ،ال.. ماإدوناش عبد الناصر: 

 ،وناقشته فى خطة الدفاع ،يعنى أنا قعدت أناقش الراجل قائد الدفاع الروسى  
وهو راجل كبير.  ..وشاف خطة الدفاع فى الجمهورية كلها ،أسابيع 1وجه قعد هنا 

وناقشته فى  ،وقعدت معاه قعدة طويلة جدا ،وقعدت ناقشت معاه وجاب خرط هنا
وفى السوخوى برضه  ،طيارة قريب 51، والمفروض كان ييجى لنا 25الصواريخ الــ 

 !قرفونا بخصوص صواريخ التسليح بتاعتها
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إحنا ساعدنا  ،واهلل رغم اليمن وده كله  هم الجزائر عندهم سوخوى، خدوها قبلنا.  

 نزاعها مع المغرب. وبعتنا لها قوات أثناء ،الجزائر
 وهل أنتم أممتم السينما وال لسه؟  

 
 لسه. زعين      :

 
 وفى تونس واألردن مانعين الفيلم المصرى! ،ألن هم فى المغرب مانعين الفيلم المصرى عبد الناصر: 

 
 هل هناك جديد سيادة الرئيس بخصوص عدن؟ زعين      :

 
هو   وجبهة التحرير والجبهة القومية. ،الوطنية والجبهة القوميةهو فيه كالم بين الجبهة  عبد الناصر: 

نهم قد إ توآخر األخبار كان ،فى الحقيقة فى العشر أيام اللى فاتت الواحد ماكانش متتبع
 وهو عبد الحكيم هو اللى ماسك موضوع عدن.  ،يتوصلوا التفاق

 
 .مرينا على القطاعات عندنا بالكامل (5)أنا وأحمد زعين      :

 
ويادوبك  !يوم 51أخدت دور إنفلونزا وقعدت تعبان  ،أنا يعنى بعد مؤتمر القمة اإلفريقى عبد الناصر: 

ومادام مشيت الزم  ،بعدما رجعت قررت أروح برج العرب. وهذه األمور مشيت بقى
 نستخدم اإلذاعة والتعبئة وكل حاجة.

حنا هنا الجيش طلب إن  ،األمريكان إمبارح طلعوا تصريح حول الخليج وا 
وفى هذه األوضاع الزم نكون سريعى الحركة  مانعلنش قفل الخليج إال النهارده الصبح.

 ونتابع األوضاع أول بأول مع بعض.
عن أى اعتداء على أى دولة عربية هو اعتداء  –وزير خارجيتها  –كالم ليبيا 

قلت  ،تها تحت تصرف القيادةقلت لهم: ماتزيعوش. كالم الكويت وهى أن قوا ،على ليبيا
أنا لى دخل كبير جدا فى توجيه ! مايذيعوش :قلت أيضا: مايذيعوش. كالم لبنان أيضا

 وأنا أعتبره زى الجيش. ،اإلعالم
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رئيس أركان الجيش السورى. ( اللواء أحمد سويدانى،5)
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وهل هناك إمكانية الجتماع الدول  - سيادة الرئيس -نقطة أخيرة، العمل العربى  زعين      :

 التقدمية.
 

هل  . طب دلوقتى.العنده تنظيمات شعبية وال خالفه ؛العراق عنده مشكلة كبيرة جدا عبد الناصر: 
 أطبطب عليهم وأزقهم؟ وال أسيبهم لفيصل هم واألردن؟

يكون صعب رجوعهم عن الطريق  ،وبعدين كل مانورطهم فى العمل الثورى أكتر  
 وطول عمر الجيش العراقى رجعى غير الجيش السورى. ،الثورى

إنتم كان ليكم كالم على طاهر يحيى، مافائدة هذا الكالم اآلن؟! نحاول نخليهم   
 ولكن الواحد بيكون مانامش لكن له حالوة. ،بحالوة العمل الثورى يحسوا

ذا راح للرجعية يبقى إنتم محوطين ،العراق مانتهاونش ..رأيى   ومستعدين ناخد  ،وا 
 !األردن علشان نكسر ضوافر فيصل

نضغط عليها فى هذا الوقت.  وأنا قلت لماخوس: عملية االشتراكية والوحدة ال  
 ،أيام الجبهات الوطنية 11وطنية فى كل البالد العربية؛ ألن أيام  إحنا عايزين جبهات

 كان العمل العربى كبير.
نتم ماشيين اشتراكية، مانجيش نقول لعبد الرحمن عارف إمشى    النهارده إحنا وا 

 . ولبنان بالذات مهمة جدا..وبعد كده يبقى لقاء للدول التقدمية العربية ،اشتراكية
حتى هم قالوا لى:  ،وهى كانت من غير ميعاد ،سعداء بها جداوهذه الزيارة نحن   

 قلت لهم: مش هيلحق؛ ألنه ساكن فى الهرم. ،(5)نبعت لصدقى
، ولن نقبل 15للخليج: إحنا رجعنا األمور الى ماكانت عليه قبل سنة بالنسبة   

ذا كانوا عايزين الحرب.. أهال وسهال. ، شئ خالف ذلك  وا 
مبارح قعدت ساعة ونصف عايزين  :مع الضباط وأجاوب عليهم وهم يقولوا وا 

رميه  ،يروحوا فلسطين وأنا عمال أهدى لغاية ماجه آخر واحد، قلت لعبد الحكيم: خده وا 
 بالطيارة هناك! )ضحك(

 وبعدين البلد هنا روحها كويسة. ،وروحهم كويسة ،هم الوالد مبسوطين ،وبعدين  
 هنبلغ األخ صدقى يبقى يعدى عليكم.   

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( صدقى سليمان، رئيس الوزراء المصرى.5)
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