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ماعدا موضوع واحد  ،كل المواضيعى ت معاكم فإتكلمكالمنا بعد العدوان ى هو ف : عبد الناصر
هو  ..فيه تكلمأنا أإن  هلكن مضطر النهارد ،فيه تكلمأى نإحب أكنتش االحقيقة م

صورة ولو مختصرة عن  انكم تاخدو إمن الواجب  ..برضه يجب .موضوع عبد الحكيم
 .01و 9بعد يوم  ..العدوانحصلت بعد ى األحداث الل

ن  9تكلم يوم اه :له نا قلتأى أوال: هو كان عبد الحكيم هو الوحيد الل نا أوا 
 ،5تفقناش يوم اام إحناالحقيقة يمكن ى وف .حصلى اللى يعن ى أساسوعل ،ىهامش

معايا بالتليفون يوم  إتكلمولكن هو  .8وال يوم  7وال يوم  6روحتش القيادة يوم انا مأو 
ن الجيش مش قادر يصمدى إن الوضع انته :وقال ،6 غرب الى  وطلب االنسحاب !وا 

ممر  - نستطيع إن احنا نصمد فى الممرات :والأ :له ولكن قلت، نا وافقتهأالقنال، و 
 .يقاف القتالإ يهوف - تانيةالممرات الو  متال

نا أوطلب منى إن  ،حالة عصبيةى إن هو كان ف ؛5حصل يوم ى والخالف الل
  !وانجلتراى ه ..بتهاجمناى اللى ه أمريكاطلع بيان عن إن أ

نطلع بيان  إن احناوال يمكن  ،مابيهاجموناشوانجلترا  أمريكاإن  :له نا قلتأو 
ى ه ةعمليالولكن  !ىنأمريكاطيارة ى يعنى جيبلت كإن أساسى ال علإبهذا الشكل 

 ،نظام جديد يهفى يبقى يعننه إنا شايف أى يعن :له قلت ،هذا اليومى وسألته ف اليهود.
 ..نا عينت فالنأعلن إن أنا هأوسألته عن رأيه بيرشح مين لرئاسة الجمهورية علشان 

  !فهو رشح شمس بدران
ولكن طبعا تفكيرى  !نمشىى يعن :وقال ،طيب قلت له:نا أو  ساسوعلى هذا األ

إن شمس  أساسى عل ؛العمليةى هذا الموضوع لم يكن معقوال إن شمس بدران يتولى ف
ولهذا استقر  !نه يقوم بهذا الوضعإوال يمكن بأى حال من األحوال  ،عندوش خبرةام

نا قلت لعبد أولكن  .قولتش لحد خالصاقولتش لزكريا وماوم ،زكرياى الوضع عل
عرفته ى لال ولكن ،ى حديجيبش سيرة بهذا الموضوع ألامى حت ..يقولشانه مإالحكيم 
 !نا مامشيتأهذا الموضوع بعد ى مع شمس ف إتكلمنه إبعد كدا 
 هإن موضوع شمس د قلت له:نا أف - 9هو يوم ى الل -هر ظيوم بعد الى تان

ن و  ،موضوع غير عملى  اإلذاعة،ى ت فإتكلموبعد هذا  .زكرياى ى عليستقر رأانا أا 
 ،تكلمانا بأو  - (0)حمدأمحمد ى ل بهااج -رسالة منه ى منتصف الكالم جاتلى وف

  .وحصل ما حصل ..طبعا كان ال يمكن !كملوشا اوقف البيان مأنا أوطلب منى إن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( محمد أحمد، السكرتير الخاص لعبد الناصر.0)
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 01كانت العودة يوم  !01ويوم  9ى حصل يوم لبالفعال نا فوجئت أالحقيقة 
كان باين  هود - تهماستقاال اعلنو أهو وشمس بدران  ..شمس بدران ىاتصل ب .ليلالب

 ىواتصل ب .الراديوى علنت فأ  و  ،الراديوى ف ستقالةن تعلن هذه اإلأوصمموا  - يومها
 511نه عنده ا  و  ،ىموقفه دلوقتى نك تبت فإن المشير بيطلب إ :لى شمس وقال

ى الواحد ماهوش فى إن الوضع يعن قلت له:فأنا  !البيت بيطالبوه بالعودة ىف ضابط
نت أتانى إن ى فيش داعاوم ه،ونتكلم بكر  ،الموضوع هذاى يبت فى وضع دلوقت

ى يعن :ىل قال .تكلم فيه المشير شخصيايهذا الموضوع  !هذا الموضوعى فى تكلمن
ى نك تعرف رأيى فإتطلب بنك إ قلت له:نا أو  !وكالم بهذا الشكل هو مشغول
  .لكم عليه بعدينل قو أموضوع ه هد ..الموضوع

بالنسبة للقوات  - رأى بالنسبة للجيش من مدة ىنا كان لأو  ،بالنسبة للجيش
 ،قائد عام للقوات المسلحة يتغير كل فترة يهفى إن بيبق أساسى عل - المسلحة

ما بالنسبة للجيش فالرأى أ ،ول لرئيس الجمهوريةأوبالنسبة للمشير فهو بيقعد كنائب 
 .نفذهانا هأعارفينه  نتمإى الل

روح أعلشان ى كان طلبنلما  8الكالم كنت قلته يوم ى حتى يعن - قلت لهو 
قلت و  !ىكان وضعه صعب يعن ،he is not fit to command قلت له: - القيادة
  .لهل قو أجيبه الصبح و انا هأن ا  و  ،تقولش هذا الكالم لعبد الحكيمام له:

 ،القيتش شمساوطلبت شمس م ،القيتوشام طلبته يوم الصبحى تان
هذا  بعدين إن شمس بلغه هعرفتاللى ولكن ! تصورتش إن شمس بلغه هذا الكالماوم

 !وتعرف هو موجود فين ،عليه او نها تبحث عنه ويدور إوطلبت من المخابرات  ،الكالم
ى الل - الزمالكى بيت فى فإن هو موجود ى وبلغون ،الساعة واحدة قعدوا فترة لغاية

كنتش برضه متصور انا مأو  !نهم يجيبوه فمرضيشإوطلبت  - (0)هو بيت عصام خليل
  !يه الحكايةإكنت برضه مستغرب ى نأل ؛له الموضوعل إن شمس قا

الكالم دا  -القيادة ى موجود ف الضباطعدد من  يهإن فى الساعة واحدة بلغون
الى  بعودة عبد الحكيم ابيطالبو  ضابط 711 ىحوال :ىلا قالو  –حد كان يوم األ

 ،شارات تليفونيةإى القيادة بناء علالى  راحوا الضباطإن هؤالء ى ثم بلغون !الجيش
  .اإلشاراتبعتوا هذه ى وعرفت مين الل

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ى فى القوات المسلحة.كان مشرفا على برامج التسليح غير التقليد ،عصام خليل( العقيد 0)
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ولم  الضباطيصرف ى حاول حتى إن هو يعن :لى وطلبت فوزى قال
 ..ى حاجةلنسبة للحرس الجمهورى وبالنسبة ألالحقيقة با هالوقت دى وف !ينصرفوا

نش فيه اكامألن  ،سماعيليةلإلنا كنت بعته أالحرس الجمهورى ! حاجة يهنش فاكام
ستلم الموضوع إى هو الل ..زكريا باعتبار المقاومة الشعبية يهف كان !جيش خالص
  !الف بندقيةآ 5وكان عنده 

وجايبين عريضة  ،الضباطباط ممثلين عن ضربعة أى دالا  وبعد كدا جه و 
القوات الى  عودة عبد الحكيم عامر :ومطالبين - الضباط –وماضيين عليها 

 !المسلحة
ى هنا فى موجودين يعنى الل الضباطهم  ،الموجودين هناك الضباطبيعة ط
المعركة ى ف اكانو ى الل الضباطن أل ؛نواحى متفرقةى و فأالمكاتب ى ما فإ ،القاهرة
 ! هذا الوضعى نهم يسيروا فإمكنهم تحالة ى مش ف اكانو 

 ،بالفريق فوزى 2اتصلت الساعة  ،هذا الحالالى  لما القيت إن الوضع وصل
وائل الموجودين كلهم كلهم األ اءالفرق نإ قلت له:و  ،وعينته قائد عام للقوات المسلحة

ن الكالم ا  و  !المعاشالى  نا حولتهمأالعريضة  اوالناس اللى جابو  ،نا قبلت استقالتهمأ
وطلبت الحرس . 23.1نشرة ى ذيع هذا الكالم فأو  ،23.1نشرة ى دا هيطلع ف

والقيت قوة من الدبابات  ،واتصلت هنا بالمدرعات ،سماعيليةالجمهورى من اإل
 .عرفهمأنا أاللى  الضباطواتصلت بعدد من  ،واتصلت بالشرطة العسكرية ،جيبتها

عتقل كل أبعت انا هأ ،يفضلاى واحد هأعندك ى الل الضباطنا أإن  :وقلت لفوزى
بعد إذاعة تعيين فوزى قائد عام  الضباطوكل  ،بوابوتقفل األ ،الموجودين الضباط
 .امشيو 

وكان بيقود هذه القوة حسن  ،وبعد كدا طلعت قوة من الصاعقة بالسالح
وبعدين  ،البيتى جم عندى ف ،طلعت من الحلمية ..كانت بتهتف للمشير (0)خليل
وأصدرت أوامر  !دام شارع الخليفة المأمونقمن  اجم عدو ى يعن ؛على القيادة اراحو 

واعتلقوا حسن خليل والقوة رجعت  ،لهاالمعاش واعتقالى  خليل حالة حسنإب
 !واعتصمت بالحلمية

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( حسن خليل، قائد الشرطة العسكرية الجنائية.0)
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نه إ ا:قالو  - (0)سماعيل لبيبإهو ى الل -بعض ناس من الطيران  هبعد كد
للقوات  اهذا الوقت قائدى ف (2)وعينت مدكور ،المعاشالى  لتهحأو  ،الجيوشىو اعتصم 

بت وج ،انتهى هليل كان كل الموضوع دالبى عل .سوانأالجوية وبعت جيبته من 
ليل طلعت عدد من الوب ،خرهآالى  ..شوفت مين المسئولين ومين الناس ،المسئولين

  !المعاشالضباط الى 
ى يه اللإ قلت له:و  ،ةجانى يمكن بعد المغرب بشوي ..وبعدين جالى عبد الحكيم

يه ا  و  ؟الناسى ف هطب ليه عملت كد :لى وقال ؟!زاى الكالم دا يتعملا  و  ؟نت عملتهإ
 ،قبول منكميعنى طلب لك ا نهم هيقولو إ اهم بيعتبرو ى يعن !فيش فرقام ؟الفرق
يعنى ى جيياعبد الحكيم هو ي قلت له: !نهم بيعملوا عمل عدائىإنوش بيتصوروا اكاوم
عبد  ،(.)وهم عثمان نصار - كلمهمأنى كنت إش استعناانا مأى هم يعنى باط اللض 4

ا يقدمو  اجو يدول بي هم - (6)عبد الحليم عبد العال، (5)حمزة البسيونى ،(4)الرحمن فهمى
نا هذا أن ا  و  !؟لى عريضةا يقدمو  ى الضباطنا الخديوى توفيق بيجأهو  !عريضةى ل

  !قبل هذا الكالمأال  -تعرف  - الكالم
 ،بتقعد برضه معانا :لكل قو انا بأ ،كل حال بصرف النظر عما حصلى وعل

 ان اليهود اتلمو ا  ونلم الدنيا ونلم الحال كله، و  ،ول لرئيس الجمهوريةأتشتغل نائب اوه
إن هو  :وقال ،لكن هو رفض !كل الناسى عل شكولأى ديان على موس ؛بعضى عل

إن هو  :لى وقال ،هو رفض رفض بات جدا !ن يعود للقوات المسلحةأال إال يقبل 
 ؛ح المنياترو ى فيش داعى يعنام قلت له: .لى الجو هيروح المنيا علشان يعنى يسيب

والواحد اتصاالته  ،مور كتيرةأعرف فيها أنه بالنسبة للقوات المسلحة الحقيقة مانيش أل
ى يعن قلت له: .خرهآالى  ..يعنى حتى بالنسبة للمعرفة بالناس ..بيها كانت بسيطة

  .المنيا وراح !نا رايح المنياأ :لى قال ؟!دلوقتى هتاخد بعضك وتروح المنيا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ( اللواء طيار اسماعيل لبيب.. قائد الدفاع الجوى.0)
 .0967يونيه  00( الفريق مدكور أبو العز، تم تعيينه قائدا للقوات الجوية فى 2)
 فرقة الرابعة.( اللواء عثمان نصار.. قائد ال.)
 عامر. الحكيم دبع( اللواء عبد الرحمن فهمى.. مجموعة 4)
 .عبد الحكيم عامر( اللواء حمزة البسيونى.. مجموعة 5)
 .عبد الحكيم عامراللواء عبد الحليم عبد العال.. مجموعة ( 6)
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وبعدين هو واضح إن شمس بدران هو اللى  ؛شمس بدران ىوبعدين اتصل ب
مشى فيها بالنسبة ى السكة الل ..المسلحةلقوات لكان مسئول عن األمن بالنسبة 

تكلمو  ،ناس بيراقبوه يهإن ف :لى هو قال .للسنين اللى فاتت إن هو لو كان  :قالى يعن ا 
 ،نا رديت عليه الرد المناسبأو  !نقالب من البيتإيعمل يقدر نقالب إعاوز يعمل 

  .ومشى
شمس مرة من ى وطلبن ،راح شمس بدران قعد فى المنيا مع المشير وقعدوا فترة

طب روح ناديه  قلت له: ،أل :لى قال ؟نك طالبنىإهل المشير يعرف  قلت له:المنيا 
  .وكلمته ،خليه يكلمنى

يضا أو  ،عالقة قديمةى حافظ علأنا أحاول إن أهذا كنت بى نا فأوالحقيقة 
بيستفيدوا من  اكانو يعنى اللى ممكن  ،خليهوش يقع تحت سيطرة بعض الناسام

  !نقطعتإقد ى إن الفايدة دلوقت اوشافو  ،األوضاع الموجودة
يق ضايوم كان متى نا إن هو فأعرفت  ،من المنيا ارجعو  ..من المنيا اثم عادو 

سمه إهو كان معاه واحد كان بالذات بيعتز به  .بعض الناس كسروهراحوا و  ،جدا
كان وحش  ..جالل هريدىى رأيى فنا أهو  .كان قائد قوات الصاعقةو  ،جالل هريدى

تكلمو  ،سورياى يه فإأظن كلكم تعرفوا قال  ،يام سورياأمن   إتكلم ..الراديوى يه فإقال  ا 
تكلمو  ى  عل ى هو كان ف -يجى جالل هريدى يلما  :مقلت لهنا أف !يضاأعليه هو  ا 
إن شاء اهلل  ..وبيروح !رفده علشانهأرضيتش حتى ام .فيتعين ملحق عسكرى -ردن األ

 .ن جالل هريدى بالذات هيكون سبب مشاكل كتيرأل ؛أو يروح أى حته يروح طوكيو
 :قالو  !شتغلش فيهانا مأإن الجيش من غير المشير  :وقال! ولكن جالل هريدى رفض

نا سمعت رواية أفيظهر  .واتحال للمعاش ..يتحال للمعاش :مقلت لهو  ،نا مستقيلأإن 
ن كانت حالته يومها تعبانة ا  و  ،اه وسألوهمع انهم حققو إ :لهل راح قا هإن الشخص د

  .جدا
 ،يثيروك ايقعدو ايعنى إن هؤالء الناس ه قلت له:و  ،]عامر[ ليل روحت لهالنا بأف

 نها تتطور من سئأال إبهذا الشكل ى مور مش ممكن يعنواأل ،وكل واحد هيقول كلمة
 ،دى كلها الحاجاتتشتغل وتريحنا من ى نك تيجإحسن طريقة برضه أو  أ!سو أالى 
ليه  الضباطو  ؟دول ليه طلعتهم اءإن الفرق :لى وقال !القوات المسلحةالى  وتعود

تصليح  أساسهذا الوقت يعنى كان الواحد بيحاول على ى الوضع برضه ف؟ طلعتهم
تكلمو  ،وقعدت معاه مدة طويلة ،مكاناألمور بقدر اإل  ملأبدا أفيش اولكن م ،ت معاها 

  !ألى شئ
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 ،وأول عملية حصلت ..مجاالت متعددةى تحركات فى بعد كدا بدأت بق
 ،نا يعنى سبت هذا الموضوعأو  ،اللى خرجواباط ضالاجتماعاته مع عدد كبير من 

هذا الوقت ى نا فأالحقيقة ى وف .كان ممكن يبقى لهم نشاط اخرجو ى الناس الل برضه
والواحد بيمسك العملية بالنسبة  ،يهإخره آيه و إول الجيش أعرف أكله كنت عاوز 
  .عيد تنظيم األمور للقوات المسلحةوبي ،٪011للقوات المسلحة 

بيت عبد ى ف اقعدو  اراحو  - كان معاه ناس طبعاو  -جالل هريدى  هبعد كد
ى وبعدين زاروهم ف ،باط الصاعقةضكان معاه ناس من  !قامة دايمةإالحكيم وأقاموا 

نا عرفت بهذا أو  ،واجتمعوا مع جالل هريدى ،الصاعقةباط ضالبيت عدد من 
  .نا طلعتهم للمعاش واعتقلتهمأعمل إن الفكان  ..الموضوع

وبدأ كالم من  ،وبدأ كالم من نواب المنيا ،بعد كدا بدأ كالم بقى مع ناس مدنيين
وبدأوا نواب المنيا ياخدوا عدد من أعضاء مجلس األمة ويروحوا يقابلوا  .خواته بالذاتإ

يمكن سمعتوا صور  !عن الحريات والديمقراطيةمعاهم وكان هو بيتكلم  ،عبد الحكيم
إن  :وقلت ،بداأنا مش هتكلم عليه أنا خدت خط إن أوالحقيقة إن  .من هذا الموضوع

قابلتش حد انا مأو  !بعضى تكلم علننا نقعد نإمش ممكن يوصل بينا الحال  احنا
  !تصاالت وفى الكالمتسع الموضوع فى االا  و  ..جيب حد وال أكلم حدأرضيتش اوم

ى نا حتى دورت علأ ستقالةوهذه اإل ،إستقالة قدم 62سنة ى وكان هو ف
 إستقالةبعت ط   لكن !اتعمل فيهاى يه اللإ ستقالةيعنى هذه اإل ماعرفشو  ،صورتها

لكم ل قو اوه، 62فى ديسمبر سنة  إستقالةهو فعال كان قدم  ؛62بإسمه سنة 
 ،وكان حسن عامر بيوريها للناس ،جميع النوابى ووزعت وعرضت عل ،موضوعها
 - اللى بيشتغل فى مجلس األمة - (0)وسعد عامر ،وعامر عامر ،عامرى ومصطف

 ،المشير اقابلو  اتعالو  :لهمل بيقو  ،عدد من النواب ابياخدو  ..النواب اوبعد كدا بياخدو 
 !للمشير اوبيروحو 

 ،وكان عنده قوة حراسة فى الحلمية ،خرآتطورت األمور على شكل  هبعد كد
الجيزة ونقلت الى  نقلت قوات الحراسة دىف ؛الحلميةى البيت اللى هو فيه فى وأسلحة ف

عدد  - معاه تقريبا كلهم االلى كانو  الضباطوعدد من  !الجيزةالى  كميات من األسلحة
أسلحة ضد الدبابات  اوخدو  ،ومواقع دفاعية مدش ايعملو  اوابتدأو  ،الجيزةى أقام ف -كبير 

  .وحصل هذا الموضوع !وأسلحة أخرى مختلفة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .أشقاء وأقارب عبد الحكيم عامر( 0)
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 41ماعدا حوالى  ،بعتوا قوة الحراسة هم ؛سحب قوة الحراسةقرار بصدرت أنا أ
كانت ى بالنسبة لكل الحاجات الل .خرهآالى  ..نيواحد وعدد من السواقين وناس تاني

إن دى مواضيع بسيطة  :نا قلتأو  ،، فضلت معاهرئيس الجمهورية وهو نائبمعاه 
 .مكان تسوية كل هذه األمورإبرضه  أساسعلى  ؛لها حدش يتعرضام

وقعدهم فى البيت مع قوة  ،هم من البلد عدد من الناس الصعايدة اوبعدين جابو 
 ..وسألته ه،وبعدين شوفت شمس بدران فى يوم من األيام بعد كد .الموجودة الحراسة
ثار بعيدة جدا آله ى يعنى إن هذا الخالف يعن :وقال ،ويعنى قعدنا نتكلم ؟يهإالحال 
ن  والجيش مع  !والبلد مع المشير !والجيش ضدك !البلد ضدك ..البلد ماهياش معاكوا 

ن الحل الوحيد لهذا إن المشير يرجع !المشير  !الجيشالى  وا 
كنتش انا مأالجيش اللى  فى هميبيعملوا ب اسألته على الناس اللى هم كانو 

حناو  ،فيش ناس أبداايعنى إن م :لى قال !عرفهمأ  ،الجيشى ف لناش تنظيم كانام ا 
 !هذا الموضوع ةوأنكر كلي

هذا اليوم تقريبا ى نا كنت فأو  ،تنظيم فى الجيش يهالحقيقة كان فى طبعا ف
بعدين طبعا وهو بيتكلم حبيت أعمل  !الجيشى عرفت كل هذا التنظيم اللى موجود ف

يه إطب الناس بتوعكم اللى فى الجيش حالهم  قلت له:ف ،تشيك على الكالم تانى
زعالنين  :لى قال ؟طب زعالنين ليه قلت له: ! )ضحك(لى زعالنين قال ؟ىدلوقت
لى المعلومات اللى  هو أكدف - !حتى مش علشان المشير مشى - مشينا حناإن اعلش

  .أيام .شوفك بعد اعلى العموم ه قلت له: ،عندى وخد بعضه ومشى
ى حد وال أقابل أرضيتش حتى اوم ،بداأقوله لحد اكنتش بانا برضه هذا الكالم مأ

نا أو  - ولكن صدفة كان جالى تانى يوم ثروت عكاشة ،معاه فى هذا الموضوع تكلمأ
ثروت يا قلت له: -وله عالقة مع عبد الحكيم  ،وثروت له عالقة معايا ،عرف ثروتاب
يه رأيك فى هذا إ ،كذا كذا كذا كذا :لى وقال ،مبارحإنا كان عندى شمس بدران أ

 االناس دول بيقولو  اإن إذا كانو  :لى وقال ،فثروت قال رأيه فى كالمه بصراحة ؟الكالم
له ل قو أروح أنا مستعد أو  !الناس دول بيجروه لحاجة مش تمام ،لعبد الحكيم هذا الكالم

وهذا  ،إن حتى الناس ال تقبل إنه يعود نائب أول :لى وحتى ثروت قال .صراحةبرأيى 
  .روح قلت له:و  ،له هذا الكالمل قو أروح انا هأو  ،الموضوع كذا
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مع  إتكلموهو أيضا  .له فعال هذا الكالم مواجهةل وقا ،له وطلع من عندى وراح
وهذا  ،هو الزم يقعد فى هذا الجيش ،نا يعنى بالنسبة للجيشأإن  :لهل ثروت وقا

حزبين ويجب إن  يهإن يكون ف ويجب !النظام طالما هو موجود الزم يعود للجيش
شتكى إن ا  و  إتكلميعنى  ..نه عايزإ :وقال !هذا الكالم خرآالى  ..ديمقراطية يهيكون ف
  !تشال من عندهإالحرس 

  .شوف هذا الموضوعانا هأإن  قلت له:و  ،ثروت كلمنى
خلص أالزم  :نا قلتأوالحقيقة  ،باطضله اللى هم ا بيروحو  االجماعة اللى كانو 

والكالم  - عضهم قادة فرق ولواءاتب - االلى خرجو  الضباطعتقلتهم ماعدا أالموضوع و 
 ..مع أيوب اللى هو كان معاه االلى هم كانو  ؛العريضة اربعة اللى جابو ا األأساس هد

 .خر هذه العمليةآالى 
سوان أنواب المنيا ونواب أظن من  - واجتمع يوم هو مع عدد من النواب

معاهم الحقيقة كالم يعنى على الحرية والديمقراطية  تكلماو  - والبحيرة والصعيد
والعملية  ،والبلد تقول رأيها بالنسبة للحرب ،حزابأويجب إن تكون هناك  !ستقالةواإل

لكن لما تطلع بتجد  ،اللى يعنى الناس عادة لما بتبقى فى السلطة مابتتكلمش فيها
 !نها تتكلم فيهاإشعارات 
عارف من عباس  وهو ،على هذا الموضوع (0)نا يعنى كلمت عبد المحسنأو 
 قلت له:و  ،بالليل فى التليفون]عبد الحكيم[ فكلمنى  ،نا عرفت بالحكايةأإن  (2)رضوان

قلت  ،يعنى هيوصل بينا الكالم برضه قلت له: ،وتيجى تتعشى معايا ىطيب تعدى عل
ن  !تكلمامش ه]إنت[ ت تكلماومهما  ،نا مش هتكلم عليكأإن  له: ناس  يهفنا حتى أوا 

ن  !فى هذا الموضوع تكلمأبقابلش حد علشان مش عايز ام ..طالبة تقابلنى نا يعنى أوا 
والحقيقة سألته على  ،ألن ثروت كان عنده ميعاد وجالى ؛تكلمت مع ثروت بالصدفةا

شوف الحكاية أ ،سألهأدامى عاوز قكان أول واحد  ؛قاله شمس بدرانى الموضوع الل
  ؟يهإ

تكلمو  ن  ،تكلمأنا الزم أطبعا  :لى وقال ،ا   ؟نا يعنى ليه تمنعنى من الكالمأوا 
ماعدا  ،جى عندى هنا بيقدم تقريرطيب كل نائب بيطلع من عندك بي قلت له:ولكن 

يابيقدموا  ا؛الباقى كلهم بيروحوا وبعد كدا بيجو  ،ربعة بتوع المنياأو أو تالتة أكام واحد 
 !عندى يقدموا تقرير ايابيجو  ،ألنور السادات تقرير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عبد المحسن أبو النور.. وزير الدولة( 0)
  يونيه. 5( عباس رضوان.. كان وزير الداخلية قبل 2)
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وتجيب معتوق وهتجيب يونس ى طبعا يعنى هتجيب منصور مشال قلت له:
تتكلمش اعتبر إن دى مواضيع مإ ؟!كلوتقعد تتكلم بهذا الش ،وتجيب فالن وعالن

إن هو منع  :ابقى تقولو  اتقعدو  ؛اللى حصل ننا مسئول عأإن  :نا قلتأ :ثانيا .فيها
 ،بدا مطروح للبحث مطلقاأنش اكاكالم م هكل د !نهجم إن احناومنعنا ى الضربة األول

  .هذا الكالمقابل أنا  قلت له:
يه إ ،عامر وحسن عامر وعامر عامر وسعد عامرى طيب مصطف قلت له:و 
لكن  ،و موضوع بيننا وبينكأموضوع بينى وبينك  هإذا كان د ؟هذا الكالمى دخلهم ف

زاى إ قلت له:و  !وبتتوزع وكذا إستقالة وكل واحد ماسكدول مادخلهم فى هذه األمور؟! 
 ؟!خرهآالى  ؟!نوزع عمليات بها الشكل ونطبعها الى إن احنا ؛يعنى نوصل لهذا الكالم

فى الحقيقة يظهر إن حد من  ستقالةإن هذه اإل :وقال ،وهو تنصل من هذا الكالم
يعنى لو  !يعنى هذا الكالم غير معقول قلت له:نا أ !اخواته خدها من وراه وطبعها

 !القيش هذا األصلام 62 لى من نت قدمتهإاللى  ستقالةصل اإلأدور على أأقعد 
كان عندى هو يوم األحد تانى  - يعنى مشى من عندى -وتانى يوم الحقيقة 

خدوهم ودوهم  :مقلت له ،فرجت عنهمأ ..به ايوم كل الوالد اللى كنت اعتقلتهم اتصلو 
هذا  :قولأنا بقيت أ ،ولكن طبعا عملية الكالم استمرت على شكل واسع .بيوتهم

ونبهت إن محدش يرد  !يثيره من البلبلةما الموضوع برضه موضوع خطير على قد 
ال هيبقى يعنى الحقيقة ا  و  ،خرآوال يقابل هذا الكالم بكالم  ،بدا على هذا الكالمأ

 !مضحكة عند الناس
وبعد ماعرفت التنظيم بتاعهم اللى موجود فى  ،طبعا بعد كالم شمس بدران

نه إ أساسعلى  ؛وطبعا شمس بدران كان الحقيقة بيتكلم بقلب جامد ،القوات المسلحة
القوات ى ألنه عنده تنظيم ف ..نه يشغل القوات المسلحةإهو فعال يستطيع من البيت 

ن هذا التنظيم موجود فى القيادة العامة للقوات المسلحة !عرفوشانا مأالمسلحة و   ،وا 
فأعلنت قرار بتعيين أمين هويدى  !وموجود تقريبا فى كل مكان ،وموجود فى الوحدات

وتم  ،ديت أوامر باعتقال كل أفراد هذا التنظيمإنفس الليلة ى وف ،وزير للحربية
 !اعتقالهم

مل بقية الحديث اللى قاله قبل يلى شمس بدران علشان يكاكان اليوم التالى ج
 إتكلموقعد  ،بة لهؤالء الناس تمنش يعرف إن االعتقال بالنساكاوجالى شمس وم ه،كد

 !وكان بيتكلم كشخص واثق جدا من نفسه ،على عودة عبد الحكيم للقوات المسلحة
وكان واحد من اللى  -عتقل أ   هلى د وقال ،وبعدين فى وسط الكالم سألنى على واحد

كل  هياشمس مش هو بس اللى اعتقل د قلت له:نا أ - من أصل هذا التنظيم اطلعو 
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يعنى طب  :لى وقال ،فشمس بدران اضطرب وشفايفه ارتجفت !عتقلأ  التنظيم 
حمد أقول لمحمد  هتطلع بر  ..عنديش مانعام ال  اي قلت له: !نا كمان معاهمأماتعتقلنى 

 .ومشى شمس بدران !ياخدك يوديك معاهم
وضاعها أكان الواحد قدر يفرز القوات المسلحة كلها ويعرف  ،الحقيقة هوبعد كد

 ؛رأيى هذه المجموعة كان سهل معرفتهاى يعنى ف ،وفى الحقيقة هذا التنظيم .كلها
وبتمثل حاجة  ،وكانت بتمثل شلة ،وواخدة امتيازات ،نها مجموعة كانت ليها تطلعاتأل
  !ر من هذا بالنسبة للقوات المسلحةثكأ

 ،كلمنى يمكن زكريا وأنور السادات هبعد كد ..أل ،كلمنى عبد الحكيم هبعد كد
قعد  !وجه حتى بدون موعد - الساعة عشرة تكان -ليل الوفجأة جه عبد الحكيم ب

عتبر اولغاية دلوقتى الحقيقة كنت ب .ومشى ،فى مواضيع كتيرة إتكلم ،معانا مدة طويلة
فيرجع  ىعل انهم يضغطو إالغرض منها  ؛و عملية ضغطأنه ممكن تبقى دى رد فعل إ

 !تانى القوات المسلحة
 ىنأل ..سبابأعيده للقوات المسلحة ولعدة أنا لن أإن  قلت له:لما شمس جالى 

 :ثانيا .نتيجة سيئة توحصل ،ىالماضى نصاف حلول فأبالنسبة لهذا الموضوع عملت 
ن هو يعنى بيعتبر نفسه  ،نه ال يصلح بالنسبة للقيادةإنا مقتنع أ نا أو  ،نه عسكرىإوا 
 ،52خلصت سنة العسكرية إن معلوماتنا  أساسى عل !البس عسكرىى عتبره مدنأب

سنين  .القائد العام بتاعهم كل  ،واليهود .والناحية العسكرية دى عايزة دراسة مستمرة
دليل إن ديان بعد ب ؛علشان يمسك القيادةى واحد تان ابيجهزو  اوبيكونو  ،الزم بيغيروه
هو اللى رغم إن  -ول امبارح أ بدليل حتى رابين ،طولى مشى عل 56بعد حرب 

  .بيخلص واللى مجهزينه بيمسك - عمل الحرب اللى فاتت
وباالتصال بالناس  ،نهم يأسوا من عملية الضغط بهذا الكالمإ هويظهر بعد كد

 ؛له الحرس بمناسبة حادثة حصلتت رجع .بعدد كبير من الناس ..مجلس األمةى ف
اتصل  - فيه جداخالقه سيئة جدا وهو يثق أوجالل هريدى رجل  - إن جالل هريدى

ولما  !شغل عيال يعنى ..وبقى يتصل بيه ويشتمه ،بمدير المخابرات الحربية وشتمه
مدير ى إذا كان بيشتك !مدير مخابرات عاجز هإن د :نا قلتأ ،مدير المخابرات اشتكى

يظهر مدير المخابرات تحمس وحاول ف !بيمسكه ..برات إذا كان حد بيشتمهالمخا
فطلع عربيتين ورا  ؛يقابل مراتهاو هأيقابل واحدة انه هإ وعرف ،يمسك جالل هريدى
فطلعت مراته راحت  ،المكان اللى هيكون فيه جالل هريدىالى  مراته علشان يوصل

  .الجيزة
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جالل هريدى واقف  افالقو  ،جنب بيت عبد الحكيم اللى فى الجيزة مشتل يهوف
ناس  اوطلعو  ،وجالل هريدى نده على الحرس ،جالل هريدى ايمسكو  اونزلو  !هناك

وأصيب واحد  !مع عربيتين الحرسعند البيت طالق النار إ اوتبادلو  ،بالمدافع الرشاشة
 اوأصيب واحد من الناس اللى كانو  ،من اللى كانو فى العربيتين برصاصة فى كتفه

  !واتفضت العملية اوبعدين دول مشيو  ،فى البيت برصاصة فى رجله
 قلت له: ،نا طلبته بالتليفونأ .بلغونى (2)وأمين (0)شعراوى ..عرفت الموضوعنا أو 
باط وبسالح وجايب ناس ضنت محتفظ بأطالما  ،فيش داعى للعملية دىايعنى م
الكالم اللى  اوبالليل بتقفلوا الشارع وبتعملو  ،وعامل قلعة وخنادق ودشم ،صعايدة
 ،لك حرس نا ببعتأى الصعايدة و مش   .الزم هيحصل عملية بهذا الشكل ..عاملينه

ن  ،اللى عندك الضباطى مش   وهو وافق  .يعتدوش على حد منهمانا هاأدى أوامر مأوا 
  .مشيهم وكذاانا هأخالص و  :لى وقال ،على هذا

 :لى قال ؟عاوز كام قلت له: .له يبعت قلت له:وأنا اتصلت بالفريق فوزى و 
 ؟ك من الحرس الجمهورى لو عاوزل بعتأمستعد  قلت له: !41له  بعت ..41عاوز 

نا أ :لى قال ..أل :لى قال ؟لك من الشرطة العسكرية بعتأ قلت له: ..أل :لى قال
 !عندى األول بتوع الصاعقة اعاوز من اللى كانو 

 - راحوشالسه م اكانو  -بجيبهم  قلت له: ،دول كنا نقلناهم لوظائف مدنية
 ؛تفاق لم ينفذخر من اإلولكن البند اآل .واحد 41له  والصبح بعت ،41لك  وهبعت

  !وفضل جالل هريدى والوالد كلهم قاعدين فى البيت
والواحد بالكالم أو  ،نا كنت معتبر إن الموضوع ممكن الصبر عليهأولغاية هنا 

  .نه يحل هذاإقناع باإل
نه فى إوقال  !إن بدأ العملية واحد طيار جه وبكى ه،ثم تطورت األمور بعد كد

ن اتنين طيارين قابلوه وقالو  ،نفسية عنيفةأزمة  نهم ا  و  ،نهم على صلة بالمشيرإ :اوا 
مش  :لهمل نه قاا  و  .نه صديقه جداإ ..واحد منهم أصدق صديق ليه ؛تنظيم ابيعملو 

نه إمعاه على  او إتكلمولكن  ،محنةى وقت يحصل فيه هذا األمر وهذا الكالم والبلد ف
  !الجويةبيتعمل تنظيم فى الجيش وفى القوات 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .شعراوى جمعة.. وزير الداخلية( 0)
  ( أمين هويدى.. وزير الحربية.2)
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ليل الساعة الثم فى نفس اليوم ب ،سم صاحبهإبلغ عن  ضابطوال ،وكان أول تبليغ
نه هو شاف إ :لهل وقا ،ضابطنه اتصل بيه إ :وقال ،واحد عندى فى البيتواحدة جه 

ن هذا  ،الجيش جديدى تنظيم ف انهم بيعملو ا  و  ،ستقالةنه معاه صورة اإلا  و  ،المشير وا 
تكلمو  ،التنظيم يضم ناس نه سايره ثم بلغ مرة إ :قال ضابطوهذا ال !امىسأمعاه على  ا 

بالنسبة لتكتيل عدد من أعضاء مجلس  ؛الخطة اللى هم ماشيين بيهاى أخرى عل
  !وتكتيل بالنسبة لألهالى ،وفى نفس الوقت عمل تنظيم فى الجيش ،األمة

 !تصال بهوبلغ عن اال -تانى  ضابط -برضه  ضابطثم فى اليوم التالى جه 
وتوالت التبليغات من القوات المسلحة عن ناس بتتصل  ،تيتويمكن قبل زيارة  هكل د
اللى موجودين مع  ى الضباطأسام يهما فإيا أساسعلى  اوهؤالء الناس بيتصلو  ،بيهم

نقل الموضوع  ؛الحقيقةى بق اد !خرينآما بالنسبة لناس إيا ،المشير وقاعدين فى البيت
 !الناحية العسكريةالى  من الناحية المدنية

 اهيعملو نهم إوجه واحد بلغ  ؛منشورات انهم هيعملو إ أساسثم جالنا كالم على 
على  ايضا من اللى كانو أوواحد  .منشورات وهتتطبع هذه المنشورات فى الحلمية

 هم الشخص اللى بلغ عن المنشورات دث ،إن هم هيعملوا منشورات :اتصال بشمس قال
شخاص اللى موجودين فى وهذا الشخص من األ ،بلغ على إن المنشورات اتطبعت

 !الحلمية
هندخل فى  إن احنانا وجدت إن ترك األمر بهذا الموضوع معناه أفالحقيقة 
ن فيه التنظيم األوالنى  ،موضوع كبير وعلى  .نه ممكن يتعمل تنظيم جديدا  و  ،تمسكإوا 

جراء بصرف النظر عن إخد آنا الزم أإن  ..قرارالى  الحقيقة وصلت ساسهذا األ
  !ل هذا الكالمألن األمور ال تحتم ؛النواحى الشخصية والنواحى األخرى
وجيبت زكريا وحسين  ،جيلى فى البيت يوم الجمعةوطلبت عبد الحكيم علشان ي

 ..نا المواضيع المدنيةأإن  قلت له: ،اثم واجهته بكل هذ ،وأنور الساداتى الشافع
 :وقال !ت معاه بالنسبة للمواضيع المدنية واللى بيحصلتكلماو  ،تكلمأنا الزم أإن  :وقال

تصاالت اللى حصلت ثم واجهته بالنسبة لال .حدش بيمنعنى من الكالمانا مأيعنى إن 
أسامى  قلت له: !فيش اتصاالتان الجيش ما  و  ،حصلشابدا مأ :قال ،للقوات المسلحة

 وقلت ،وكلمته على موضوع المنشورات ،تصاالتالناس اللى عنده اللى عملوا هذه اال
 ؟عمل منشورات ليهانا هأطب  :وقال .سم الشخص والناس اللى بيعملوا منشوراتإ له

  !يضا هذا الموضوعأوأنكر 
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وتقول للناس اللى فى البيت  ،يعنى الزم نصفى العملية إن احنا قلت له:و 
لنا الناس اللى فى البيت والعساكر اللى حاطتهم  وتسلم ،نهم يسلموا نفسهمإ :عندك

 -نه عنده كميات كبيرة من السالح إنا يعنى معلوماتى أو  -الدوشم والسالح ى عل
   !فرفض

نا طبعا أ :قال ؟!ليه والناس دى ليه هطيب يعنى عايز السالح د قلت له:
  !دافع بيهم عن نفسىاعاوزهم ب

 ،كنت مجهز قوة من القوات المسلحة وقوة من البوليس بالقنابل المسيلة للدموع
نا القوات دلوقتى حاصرت أن إ قلت له:و  .حاصروا البيت فى الجيزة اواتحركوا راحو 

ن  .القوة ايستخدمو اسلموش الناس دول هان فيه قوة كبيرة عندها أوامر إذا ما  و  ،البيت وا 
بيجرى ى ودلوقت ،الجيش كلهم صدرت أوامر باعتقالهمى الناس اللى اتصلت بيهم ف

هى  ،دى مش محاكمة ..أل قلت له: ؟يعنى هل دى محاكمة :فقال .استجوابهم
  !مواجهة

قبل إن األمور تسير أفيه ال يمكن  اللى احناالوضع  ،ويعنى بعد اللى حصل
 !القوة استخدمو إ :وقال ،رفض بات ..رفض .فتدى الناس دول أوامر ؛أكثر مما سارت

عربية  يهيعنى ف :لى قال !قامتك محددةإتعتبر نفسك  ساسيبقى على هذا األ :له قلت
  .تساهلأ نن أنا فى هذا الموضوع لا  و  !عربية مستنياك يهف ..هآ :له قلت ؟مستنيانى

اللى  اواعملو  !سلم الناس اللى عندىاأوال ه !قبل ذلكأوال  !قبل هذاأنا ال أ :وقال
  !تعملوه
هو على عالقة  -نا قمت طلبت عباس رضوان أ ،ستمرت المناقشة مدة طويلةاو 

هم إنهم يمشوا له: اطلب منوقال لى: الست واألوالد فى البيت، فقلت  – طيبة بيه
  ض!فن الموضوع الزم يمشى لآلخر.. فر يروحوا الطاهرة؛ أل

 ،وهاخد السالح ،مسك الوالد دولانا البد هأن ا  إن الجيزة محاصرة و  قلت له:و 
نه إذا كان إ أساسعلى  ؛قصر الطاهرةالى  وبتروح البيت وتطلع العيلة وتاخدهم

كان موجود  - فراح عباس !تكون فى البيت فيش داعى إن العيلةانستخدم القوة ماه
موجودين  االلى كانو  الضباطوبقية  (0)هناك شمس بدران وجالل هريدى وعثمان نصار

هو اللى كان قائد  -شمس  إتكلم ا!ورفضو  - (2)خو عبد الحليم عبد العالأوواحد 
  !رفض شمس إن العيلة تتحرك من البيت -العملية فى البيت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اللواء عثمان نصار.. قائد الفرقة الرابعة( 0)
  ( اللواء عبد الحليم عبد العال.. مجموعة عبد الحكيم عامر.2)
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رشاشات والقنابل له وهم مسلحين بالا وطلعو  ،فريق فوزىالوصل  هفى الوقت د
نا عندى أوامر أإن  :لهمل وقا !رضيوشام ..إن العيلة تطلعى يعن :لهمل وقا !اليدوية
 .خدكم من هنا وأخد السالح وأخد الحرس وأخد الصعايدة اللى موجودينآى نا يعنأإن 
 ،نضرب عليكمامن البيت ه منكم إذا قربتا  و  ،وال يمكن حد يتعدى البيت ،ال يمكن ا:قالو 

وانتهت المباحثات بين  ،الموجودة المواقعأوامر باحتالل كل  ادو ا  و  !وان شاء اهلل نموت
    !تصميم شمس بدران على قيام معركة هناكى شمس بدران والفريق فوزى عل

 اعو ين يطل  يمش راض :لى عباس وقالى وطلبن ،الساعة بقيت اتنين يمكن تكان
ن ا  و  ،قامة عبد الحكيمإصدرت قرار بتحديد أى نإفأنا بلغته  !العيلة والحالة متوترة

ففوزى مديله أوامر الساعة تالتة بيقتحم البيت  ؛فى سالمى هينته هنش الموضوع داكام
  !واللى هيقاوم هيموتوه ،الناس والسالح اوياخدو 

وكان عاوز  ،هذه العمليةى فالحقيقة الفريق فوزى تصرف تصرف حكيم جدا ف
ا على عساكر الحرس اللى أساسمتكلين  اوهم كانو  ،يخلص الموضوع بدون أى اشتباك

نه إ :لهمل والفريق فوزى قا ،وظائف مدنيةالى  ااتنقلو  اوالعساكر دول كانو  .نا بعتهمأ
 !ى واحد مش هيستجيب لهذا األمر يعتبر متمردأن ا  و  ،نفسهم اهيطلب منهم يسلمو 

 افتحو  األنهم كلهم قامو  ؛ونجحت خطة الفريق فوزى .سموبدأ ينادى على الناس باإل
  .كلهم للفريق فوزى االبيت وطلعو  االبوابة وسابو 
سلموا  الضباط اطلعو  هوبعد كد ،الضباط اصبحت المواقع فاضية وفضلو أبهذا 

خر آو  ،البيت فىكلهم  الضباطوبقيت  ،طلع أول واحد جالل هريدى سلم نفسه ؛نفسهم
  ا.على الصعايدة وسلمو  اودخلو  ،واحد طلع شمس وسلم نفسه

كانت فى الدور األرضى وفى  ؛كنا عارفين مكان األسلحة فين إحنا ..واألسلحة
نا كنت عاوز أ ،تفتشوش البيت وال حاجةام :لهمل نا كنت قايأو  ،أوض ورا البيت
 4حمولة  -األسلحة  اوجابو  .نا مش عاوز منه حاجةأولكن البيت  ،األسلحة والناس

  .كل الناس الموجودين بدون استثناء اواعتقلو  -لورى 
قامته فى إواتحددت  ،خده زكريا ووداه للجيزة ومعاه حرس ..وطلع عبد الحكيم

  .وتولت قوات من الجيش حراسة البيت ،الجيزة
 ،أسامى الناس اللى متصلين بيهم اوقالو  ا،الوالد كلهم اعترفو  ،تحقيقفى ال

ولغاية  ،بيهم اوعلى الناس اللى اتصلو  ،المشير اقابلو  انه خدهم وراحو إ اوالطيارين قالو 
 .يضا هذا العددأعتقل أو  ،اتقال على عدد يعنى مش كبير النهارده

وكان السكوت عليها ممكن يخليها  ،الحقيقة العملية فى رأيى كانت فى بدايتها
  !وتدخلنا فى مشاكل أكبر من هذه المشاكل ،تتوسع
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عن اللى اتمسك يوم الجمعة من  ايمكن سمعتو  ؛بالنسبة لما حدث يوم الجمعة هد
ولكن طبعا فى  ،كبرأنش عدد اكاعشرة م كان حوالى ..لغ عنهمواللى ب   الضباط

 !الناس التانية اعتقلو او  ،جت أسامى ناس تانية النهاردهمبارح و إعترافات بتاعة اال
بالذات ى هذا الشكل خصوصا يعنالى  نش يحب األمور تصلاكاطبعا الواحد م

قرار فى الى  النفسى علشان الواحد يصل stress الـد قى ولكن عل ،مع عبد الحكيم
مشاكل إذا تركنا الى  بنودى البلد إن احنالكن الواحد كان شايف  ،هذه العملية والتمزق

ى وعملية الكالم مع الناس قد تعتمد عل ،دألن عملية التجني ؛الموضوع بهذا الشكل
  .خر هذا الكالمآالى  ..و توريطاتأوتعتمد على عالقات  ،صداقات

بعد  ..ديكم فكرة عن هذا الموضوعأحب أ ،62سنة  إستقالةبالنسبة لموضوع 
وطرحت  ،كنتش مستريح فى األوضاع الموجودةانا يمكن مأاالنفصال وبعد الميثاق 

طبعا هذا  اتفتكرو  - نهم يسيبوا العمل التنفيذى ونعمل مجلس رئاسةإخوانا إعلى 
 ،ط اللى فى البلدعاوزين نلم كل الخيو  إن احنا :مقلت له - 62الموضوع بتاع 

قطاعيات فى البلد إ يهش فبقايانه مإ أساسعلى  ؛ستمراربيمثل اال هومجلس الرئاسة د
دى جميع مهام رئيس أنى إستعداد انا على أن ا  و  !خر البلد بتتفككوفى اآل ..محمية

  .بالنسبة للقرارات وبالنسبة للقوانين وبالنسبة لكل شئ ؛الرئاسةمجلس الى  الجمهورية
 ،وعملنا جلسات واتفقنا جميعا على هذا ،فى هذا الموضوع إسكندريةنا فى إتكلم

 - بما فيهم عبد الحكيم - افيهى نمشو  والفكرة كويسة ،سيبانا بأإن  :وكل واحد قال
التليفزيون عن هذا ى فيه ف تكلمأنا حددت يوم أوكان المفروض إن  .ورجعت

تكلموطلبت عبد الحكيم و  ،الموضوع ت تكلماو  ه.ى أمور الجيش أما يسيبعلت معاه ا 
ن تكون جيش أيجب  التى ؛فى هذا الوقت عن وجهة نظرى بالنسبة للقوات المسلحة

هل ؤ ون ،ةحددن القائد العام بتاع الجيش الزم يكون متعين لمدة مأو  ،محترف ومتعلم
  .القيادة اهم اللى بيتولو  اجديد والناس اللى بيتعلمو قائد عام 

ن احناو  ،إن معلوماتنا العسكرية انتهت :وقلت برضه ن عبد ا  بقينا سياسيين و  ا 
وعلى هذا  .إسكندريةووافق معايا على كل هذا الكالم فى  ،ىالحكيم بقى سياس

لى رأيه ل علشان يقو  -كنت موجود فى القناطر  -طلبته  ،رجعنا مصرلما  ساساأل
معايا فى هذا الموضوع  تكلماوهو  ،بالنسبة لألوضاع الجديدة اللى هتكون فى الجيش

  .المختلفة ومشى آراؤهى داناو وقال: إن فالن يبقى هنا وهنا، 
 هو عارف ،بعتلك شمسابالنسبة لبقية هذه المواضيع ه على العموم :لىل وقا

 إن :لىل وفى اليوم التالى جالى شمس بدران وقا .يتكلم معاك فيها الموضوع تفصيليا
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نه يسيب القوات إى حال من األحوال أوال يمكن ب ؛فى موضوعى المشير كلمن
  !وتمسك جدا بهذا الكالم ..ثارآهيكون له  هنه دا  و  ،المسلحة
واللى يقود  ،ومش راجل عسكرىى راجل سياس هالمشير دإن يعنى  قلت له:ف

نا اقنعت به المشير أوهذا الموضوع  ،يكون شخص عسكرىن أالقوات المسلحة يجب 
ى تتكلم فى هذا انت جإزاى إ ساسوعلى هذا األ ؛وعملنا اجتماعات واتفقنا عليه

ن يترك أوهو مصمم على إن المشير ال يمكن قعد معايا فترة طويلة  !؟الموضوع
فى المواضيع اللى  إتكلمويعنى  ،ت فيهموضوع ب   هد قلت له:نا أو  ،القوات المسلحة

قعد فى القوات أقدرش أانا مأو  ه؟يعنى مين هيقعد بعد كد :فقال !ى تتكلم فيهاانت جإ
كان  هبرضه هو فى الوقت د !على كيفك ..تقدرشانت مإى يعن قلت له: !المسلحة

 .. شغلة شمس أساسا هو كان ماسك أمن الجيش. ماسك أمن الجيش
من عبد  إستقالةجواب ى الصبح وجابلفى اليوم التالى جالى شمس بدران 

 قال ؟راح فين .إن هو مشى :لىل قا ،طيب هو فين علشان يجيلى ..وسألته !الحكيم
أيام ندور  .وقعدنا فين! خد عربية هو ساقها ومقالناش إن هو رايح  ..ماعرفش :لى

على ما بعتنا  !مرسى مطروحى ثم بعد كده لقيناه ف !الفيومى قيناه فالاعليه لغاية م
وجه  !إسكندريةى لقيناه ف !إسكندريةقيناه ساب مرسى مطروح وراح ال ،مرسى مطروح
  !فيه تكلمأكان المفروض ى قبل اليوم الل

 -وقلت ألخوانا  ،تضايقت ..الحقيقة إن أنا زعلت يومها من هذا التصرفى وف
يشوفوا ليه  نهم يروحواإ -وأنور السادات ى وكمال حسين وبغدادحسين هم كانوا 

وراحوا هم  .تكلم فيهاألن أنا مش ه :قلت لهم ؟!حصل بهذا الشكل هالموضوع د
ولكن الظهر  ،كنتش عارف إيه الحكايةاوأنا م ،هذا الموضوعى وا فإتكلمالصبح 
ى وأخدت بعض ،يزعلش بالنسبة لهذه األموراإن الواحد م ضهبر  :قلت 2الساعة 
هذا الحل إن هو كان مصمم على  ؛حلالى  رحت لهم البيت فلقيتهم وصلوا .ورحت له

 !يوغسالفياالى  طيب سافر :فقالوا له !مجلس الرئاسةى ورافض إنه يقعد ف ستقالةاإل
  .واتفق معاهم واتفقوا الجميع على هذا

 إن احناى وقالوا ل ،هذا الموضوع واتفاقى كانوا وصلوا لقرار ف ،فأنا لما وصلت
 ،ىإن أنا غير موافق على هذا الحل الحقيقة يعن :وأنا قلت لهم .اتفقنا على هذا

نت بتبقى مسئول إإنك  :لت لهت معاه وقإتكلم ..وقعدت معاه .العمليةى وبنتفاهم ف
كعملية ى نمش إن احناى ولكن الزم يعن ،مجلس الرئاسةى عن القوات المسلحة ف

ن العملية إن كان بال ،بوطةضمنظمة م  ىإنن !ألقابى فيهاش يعنانسبة أللقاب فموا 
وأنا مستعد إنك  ،ماسك القائد األعلى للقوات المسلحة وأنا مش عايز هذا اللقبى يعن
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ى اللى يعن :ىلل فقا !مجلس الرئاسة وأنت القائد األعلى للقوات المسلحةى تكون ف
وقد يكون أنسب نائب القائد األعلى  ،ينفعش قائد أعلى للقوات المسلحةام ..ال ،تشوفه

 :قلت له .من هنا جت عملية نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ..للقوات المسلحة
لما بنخسر وبننقص حد ى يعن ضهلكن عملية بر  ،نت عاوزهاى طيب ياعبد الحكيم الل

  .وبنخسر
وهذه  وأعلنت تكوين مجلس الرئاسة ،تتكلمابعدين عملنا اجتماعات بعد ما

تكلمو  ،المواضيع  ،مجلس الرئاسةى طيب هو نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ف .ناا 
لم يقبل هذا ى فهو يعن ؛اتفقنا عليه قبل كدهى وعايزين الكالم الل ،عايزين قائد عام إذا  

إن هو الزم يأخذ اختصاصات القائد العام ووزير الحربية  :قالى فهو يعن !الوضع
هذه ى دينا الحقيقة فا  وأخدنا و  .عام كان ممكن تبقى وزير حربيةألن كقائد  ؛أيضا

إن  أساسعلى  ؛وطلبت أنا عدة حاجات وعدة تنظيمات ،المواضيع وقت كبير جدا
ى بالنسبة لعمليات المناصب الكبيرة ف ،شئون القوات المسلحة يبحثها مجلس الرئاسة

إن إخوانا كلهم  ،هذاى فى رأى حتى كان ل .القوات المسلحة يبحثها مجلس الرئاسة
وأنا كان  ،له اتصال بالجيش كان عبد الحكيمى الوحيد الل ؛لهمش اتصال بالجيشام

  .معلومات عن القوات المسلحةى يعنى عند
مين  ؟هذا الوقتى هيمسك البلد فى مين الل ،لنا ى شئحالة حصول أى ولكن ف

شفيق ى ياعل ؛هذا الوقتى عنده نفوذ وعنده سلطة فى كان الوحيد يمكن الل ؟المؤهل
فكنت  .يدهم تقريبا القوات المسلحة مش الباقيينإى كان فى ألن هم الل !ياشمس بدران

ولكن هو  ،systemلألمور وفيه  امجلس رئاسة استمرار  يهإن الزم يكون ف :قولاب
بالنسبة للتعيينات وبالنسبة ألمور القوات المسلحة الزم ى يعن :قلنا له !صمم على هذا

، ننظمها فيما بعد إن احنا أساسعلى  ؛فهو وافق على هذا .الرئاسةمجلس ى بحث فت  
ى والحقيقة الفكرة ف ؛ولكن أخد طبعا سلطات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية

  !الموضوع كله لم تنفذ بهذا الشكل
وبعد هذا أنا عرضت قانون على مجلس الرئاسة بالنسبة الختصاصات مجلس 

 ،كان تمى بناء على االتفاق الل -منها القوات المسلحة  - هيئات مختلفةتجاه اسة الرئ
ورفض إن  ،ولكن عبد الحكيم رفض هذا الموضوع .وهذا الكالم كان مكتوب عنده

ى فى هى الل ستقالةوقدم اإل ،القوات المسلحةى ف ى شئأى مجلس الرئاسة يبحث ف
يرجع انه ال يمكن هإفيها على  تكلماى هى اللى د ستقالةواإل !62أول ديسمبر سنة 

تكلمو  ،للقوات المسلحة   !فيها على الحرية والديمقراطية وكالم بهذا الشكل ا 
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 ،ستقالةى قبول اإلوكان الرأ ،وبحثنا الموضوعى إخوانا كانوا جم عند ضهوبر 
هذه ى الزم الحقيقة نتصرف فى يعن :قلت لهم ،ستقالةرضتش أقبل اإلاأنا م ضهوبر 

ت معاه على بعض حاجات تكلماو  ،ىهو تانى وجان ..وطلبته .المواضيع بروية
ن موضوع اإل ،الجيشى حصلت ف  ،الجيش وعرفوه بعض ناسى نزل ف ستقالةوا 

دخال الجيش طرف ف ى إن عل :وقلت له !إنه ال يعلم هذا :ىوقال ل !الموضوعى وا 
  !يحاسبه عليهاموضوع هى يعن هإن د :قالى ويعن ،ل هذا الكالمنز   (0)شفيق

 إن احنا أساسعلى  ؛تعيين قائد عام للقوات المسلحةى إن أنا رأي :وقلت له
أنا غير مستعد إن أنا أعرض  ..أل :ىقال ل .الجيش بيكون جيش ونفس الفكرة ضهبر 

وال يمكن إن أنا أعرض مواضيع الجيش على مجلس  شىء،ى على مجلس رئاسة أ
ن كنت  !رئاسة أنا  ..ىموضوع تان هعايز أعرض المواضيع عليك يبقى د نتإوا 

تكلم الحقيقة اأنا ب !ى  تكلمتش علاأنا م :قلت له .مستعد أعرض هذه المواضيع عليك
موضوع الجيش بهذا  !العمليةى استمرار ف يهإن يبقى ف ..إلعالء وجهة نظر خاصة
بيطلع من الجيش  -إذا جرى لنا حاجة  -واحد ممكن ى أ ؛يسبب خطورة على البلد

  !آخره إيه ومابتعرف هذا الشخص بيكون أوله إيه وال   !وبياخد البلد
على أن  ،األولىى وبالنسبة للجيش وتنفيذ فكرت فهو وافق على تعيين قائد عام

 ،ىوأنهينا الموضوع ومش - ديسمبرى هذا الوقت فى كنا ف - يوليوى ينفذ هذا الكالم ف
 !62سنة  إستقالةموضوع  هد ..هذا الكالم يوليو أيضا لم يمكن تنفيذى وف

 5يوم ى به لغاية ما حصل العدوان فى مشى الوضع بالشكل اللى وقعد ومش
عملش حلول اارجعت الحقيقة وأنا مصمم م ..01ولما رجعت أنا يوم  !ىوحصل التنح

ألن هذه الحلول الوسط لخبطت كتير  ؛موضوع من المواضيعى وسط بالنسبة أل
رجع إن هو أيضا يرجع للقوات أطبعا هو كان منتظر إن بعد أنا ماو  ،وأساءت كثير

  !المسلحة
ورحت  معانا تكلماإن هو قعد معانا و  اعلم ،حصلتى وأنا وجدت بعد الكارثة الل
 ؛كانت موجودة زائدة عن الحدى الثقة اللى وكان يعن ،أنا وزكريا مرة وشفنا الموضوع

ى الثقة اللى ويمكن ه !ىأزعجتن ..زائدة عن الحدى لدرجة إن أنا انزعجت من الثقة الل
نوش أبدا متصورين إن اكاإن م ..حصلى كان لها أثر بالنسبة لل ،زائدة عن الحد

   !اليهود هيهجموا علينا
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مدير مكتب عبد الحكيم عامرعلى شفيق.. ( 0)
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ن الحرب  ،إن العدوان البد هيحدث :وقلت لهم ،أنا رحت لهم 2يوم ى وف وا 
ن ،011٪  - يومهاى وف !وحددت يوم االثنين ،ثنينيوم اإلى تقدير ى ف ..ثنينيوم اإل هوا 

أنا مش شايف البلد  :وقلت له ،التليفونى الصبح فى ت شعراو كلمأنا  -يوم الجمعة 
ن أنا يعن !غير موجودةى حتى إجراءات الدفاع المدن ،شعور بالحربى فيها أبدا أ ى وا 

الحال بالنسبة للعربيات ى والزم تطلعوا تعليمات ف ،عتقد إن الحرب يوم االثنيناب
  .تنفذ هذا الكالم يوم الجمعةاو  ،والكالم دا

بصرف النظر عن العالقة الموجودة والعالقة ى يعن - طبعا بعد هذه الكارثة
حصل ال يمكن إنه يعود للقوات ى إن عبد الحكيم بعد اللى تقدير ى أنا ف -الشخصية 
ال يعن ،المسلحة اليهود ى والبد نعمل ز  !مش ممكن هيبقى الوضع وضع سليمى وا 
يادات فعال أحسن قى والناس الل - أحسن ناس - اتعلمواى نجيب الناس الل ؛مابيعملوا
ولكن هو كان مصمم إنه  ،بيختلف من سنة لسنةى ألن العسكر  ؛بيحاربواى هم الل

  !يعود للقوات المسلحة
ويمكن أول مرة الواحد  ،هذا الموضوعى ف تكلمأكنتش أحب امى بكل أسف يعن

 !؟تكلمشااأو م النهاردهفيه  تكلمأكنت متردد هل  ضهلكن بر  ،هذا الموضوعى يتكلم ف
  .الصورةى حبيت أحطكم فى ولكن يعن ،لغاية بالليل

ى خدت اإلجراءات اللى خلتنى واألسباب الل ،ىبالنسبة لما حدث بعد التنح
بعت ووزعت ط   ستقالةألن هذه اإل ؛62سنة  إستقالةت على تكلماأخدتها يوم الجمعة و 

عا وأمور كتيرة أيضا راحت تفاصيل كتيرة طب ،وها للناسأعلى الناس أو كانوا يقر 
هذا إجراء تغيير ى طبعا كان يستدع !إن الواحد يتكلم فيهاى داعى فومواضيع كتيرة ما

سمه هيئة األمن إالمخابرات العامة ى فرع ف يهألنه ف ؛المخابرات العامةى فى جذر 
تسمعوا عنه وال  ماعرفش - سمه حسن عليشإماسك هذا الفرع ى والل ،ىالقوم

تها االبلد بالنسبة إلمكانيى ودا بيعتبر يمكن أخطر هيئة موجودة ف - تسمعوش عنهام
  .الكبيرة جدا

ى وف ،فالحقيقة العالقة بين حسن عليش وعبد الحكيم عامر كانت عالقة قوية
المخابرات ى ماه - الفترة األخيرة حسن عليش سلم عبد الحكيم عامر نمر عربيات

ا يمكن أساسأيضا استلم أسلحة أظن  ثم - المحافظات كلهاى عندها نمر عربيات ف
حصل تالزم هذا كان بالتالى وعلى  !رشاشات كاتمة للصوت من المخابرات العامة

  !المخابرات العامةى عملية ف
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عتقل حسن عليش والناس أو  ،المعاشالى  أحيل صالح نصر ساسعلى هذا األ
 ،المخابراتى كان فأصال  وأمين .هذه العملية الرئيسيةى كانوا مشتركين معاه فى الل
 ا.وبيعيد تنظيمه ،يقوم بهااتولى اإلشراف مؤقتا على المخابرات لغاية مانشوف مين هف

ى ولو إنه كان يستاهل إنه يتحط ف ،السجنى وش فهحططامشمس بدران 
والواحد يمكن عمل كل ما يمكن عشان يحل األمور أيضا حل ى يعن ..الصبر !السجن

  .الشكلبدون عمليات تصادمية بهذا 
والناس اآلخرين  (0)محمودى كان ضد القبض على صدق]عبد الحكيم[  فطبعا

كان زعالن جدا من  ،نش موافق على التحقيقاكاوم ،المسئولين عن القوات الجوية
التليفون يوم ى ف هطلب ..هذا الموضوعى أظن مع زكريا ف تكلماهو  !ىاعتقال صدق

  .االعتقال
كانوا موجودين ى المعاش واللى كانوا أيضا فى باط اللضبالنسبة لل ىدلوقت

سجن ى عتقلت أيضا وموجودين فأ -كلها ى والمجموعة دى حمزة البسيون - عنده
 ؛التحقيق أيوبى سيرته ف النهاردهجه ى الل ؟اتصاالتهم إيه ضهوالزم نعرف بر  !القلعة

تكلمإنه خد عدد من الطيارين واحد واحد وراحوا قابلوا عبد الحكيم و    !معاه ا 
ى هذا الجانب فى بالنسبة لتطور الحوادث ف ،الصورةى بس أنا حبيت أحطكم ف

 .الفترة األخيرة
 ،هنسافر الخرطوم ومش هنقعد أكتر من يومين أو تالتة هإن شاء اهلل بعد بكر 

أنا بعت ولو إن  ،جيش أيضاتاالجزائر يمكن م ،وشايف إن يمكن سوريا مش هتحضر
 اللى احناألن هو الحقيقة ممكن يتكلم كالم غير الكالم  ؛لبومدين رسالة عشان يحضر

  !وش تونس والمغرب والكويت وليبياى ف إحنابش انتسام أساسعلى  ..هنتكلمه
بصرف  -الحقيقة ى وشايف اآلت، موحد بيفيدى عمل عربى ولكن أنا مقتنع إن أ

عمل الى  لو وصلنا - الموحدى النظر عن كل المواضيع الخاصة بالعمل العرب
 - حدش هيوافق عليهام إنعتقد اأنا ب هن إيقاف الضخ والكالم دأل - صندوق مشترك

نفقده من قناة ويعوضونا جزء عن ما ،دول البترول هذا الصندوقى ن تساهم فأو 
ألنهم إذا دفعوا من  ؛جزء كبير -ماأقصدش  – جزء بسيطى عنيطبعا جزء  .السويس
نصبر  ،والحرب االقتصادية حتى بنقدر الحقيقة نقابل العملية االقتصادية ٪01البترول

  .مدة أطول
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فريق أول صدقى محمود.. قائد القوات الجوية( 0)
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ألن  !أناى المؤتمر ثقيل جدا بالذات علإن حضور هذا ى عتبر يعناولكن أنا ب
عتبر إن الجماعة اوأنا ب !عارف إن الواحد قد يسمع كالم سخيف خصوصا من تونس

ى إنهم يدونا درس ف -مؤتمر وزراء الخارجية ى ما حاولوا فى ز  -دول هيحاولوا 
ى الل ناه الدورتكلما اللى احناطبعا الكالم  !على مراحل وكالم بهذا الشكلى الحلول الل

  !نيأس إن احنافات مش معناه 
اتفق عليها عبد المنعم ى األسلحة الل ..ىاالتحاد السوفيت ،بالنسبة لألسلحة

بهذا بيبقى عندنا القوة تقريبا بيزيد تلتها  ؛فترة قصيرةى إنها هتوصل ف :رياض قالوا لنا
 .أو أكتر

  .يومين أو تالتةيجوا معايا الخرطوم نقعد ي ،واألخ حسنى بالنسبة للدكتور فوز 
والحقيقة  ،نريح الناس إن احناالحقيقة ى وأنا هدف ،ىبالنسبة لإلصالح الزراع

واخده األخ ى التوجيه الل هود !حاجات كفرت الفالحين يهعتبر أيضا إن فأإيه ى يعن
عايزين الحقيقة  ؛عملوا مش فاهم إيهإبنعمل بنك قرية بنعمل بنك عزبة  ؛ىسيد مرع
الجمعيات ى على الفساد فى والزم نقض ،الزم نريح الفالحينى يعن النهاردهالهدف 
  .النهاردهومش عايز أطول الجلسة  ،التعاونية

 أساستبحثوا فيها الموضوع على  ،أرجو األخ زكريا بيعمل جلسة وأنا مسافر
  .تحقيق هذه األهداف

كفرانة  إن فيه ناس كتيرةى رأيى ولو إن أنا ف ،نكفرش الناسام إن احنا ساساأل
حناو  ،البلدى ف   !بنكفر الناس بتصرفاتنا ..بنكفرى الل ا 

ى عايزين نناقش جميع األوضاع الموجودة فى بعد مناقشة اإلصالح الزراع
بيروح التليفونات ى والل ،ة كفرانطبيروح البوسى الل ..الناس كفرانة من كل حاجة ،البلد
 ،حد الحقيقةى بيسأل ف النهاردهحدش ام !بيتعامل مع الحكومة كفرانى والل ،كفران
  ؟!نتم شايفين هذه الصورة وال ألإفش عر ام !بيتعامل مع القطاع العام كفرانى والل

ناش ينهاإذا م ؛هذا الموضوعى أنا مصمم على إن ننه ..أنا مصممى الحقيقة يعن
ناه تكلماى بصرف النظر عن الكالم اللى يعن !حاجةى ع مش هننجح فو هذا الموض

 ضهبر ى والل ،ىحد يعنى بقى بيسأل ف النهاردهحدش اولكن م ،فاتتى الجلسات اللى ف
ى نفسنا فى ونالق النهاردهى الحقيقة إذا كنا بنيجى يعن !بيروحوا المستشفيات كفرانين

حناو  ،هذا الوضع بنكون عايزين نعمل حاجة ن ننفذ  ا  الحقيقة لما بنتكلم عن التغيير وا 
  .كالم الناس الزم الحقيقة نشتغل
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ى ز  إحناى يعن ..هذا كل واحد الحقيقة بيبقى مسئول عن قطاعه كامالى وف
وهذا  .جميع القطاعاتى عايزين نريح كل الناس ف ،مابنقول عايزين نريح الفالحين

 ،مش بتشتغلى نؤاخذ الناس الل ،نؤاخذ الناس المهملين إن احناالحقيقة ى بقى بيستدع
  .باستمرارى بيتكلم عليه صدقى الل ..والزم نشتغل بعملية فيها حافز

وبدون هذا  ،hire and fireللدولة هو حافز ى ساسعتبر الحافز األاأنا ب
مهما وقفنا نخطب ووقفنا نعمل توعية ووقفنا  ؛حدش أبدا هيستجيب لنااالموضوع م

وأرجو إن  ،مثل للبلدى هذا يجب إن أوال كل وزير يدى ف إحنا !نعمل مش فاهم إيه
  .نا عليهإتكلمى الل ..موضوع العربيات يكون اتنفذ

فيش ام ..البيوت كلهاى فى إن التليفونات الل ،عايز أعمل حاجة تانية :قولاوب
بما فيها  ،البيوت تبقى باشتراكاتى فى كل التليفونات الل ؛يوتالبى فى تليفونات مير 
ى فى ومكتب ،من التليفوناتى عدد كبير يعنى ولو إن أنا عند ،ىعندى التليفونات الل

ولكن بينفذ هذا القرار ابتداء من أول الشهر  !القبة ىبجيش أشتغل فاالبيت أصال م
إن جميع التليفونات  :هذا الكالمويتقال  .ىحكومحدش عنده تليفون ام. .ىجاى الل

لكل  ..تليفونات خاصة لجميع الدولةالى  وتنتقل ،البيوت بتلغىى فى الحكومية الل
  .الناس مش للوزراء بس

 ،والحقيقة إذا كنا فعال عايزين نعمل تغيير كل واحد فيكم مسئول عن وزارته
وكل واحد فيكم  ،قطاعهى وزارته وفى فى وكل واحد فيكم مسئول االتحاد االشتراك

المبدأ  فذننريحهم ون إن احنا ..عايزين نريح الفالحين إحناما ى مسئول إنه الحقيقة ز 
 hire andهو مبدأ ى الل ..ىواألمور تمشى الشركات تمشى يخلهو بى الحقيقة الل

fire.. البلدى بتمش ساسوعلى هذا األ .نظلمش حد الحقيقةاالحافز بس م ههو د، 
كل واحد قاعد  ،النهاردهأما طالما كل الناس  ،وبتنضف الدنيا وبتنضف المكاتب

  !هذه البلدى فيش فايدة أبدا فام ..خربتش قاعداخربت م ..ومتأكد إنه قاعد
 ،بنروح البوستةى يعن ؛مننا هنا على كل المصالح وكل الحتت checkوبنعمل 

المسئوليات للناس ى وبنحمل بالتال ،ونشوف مش فاهم إيه ،ونشوف التلغرافات
  !كويس بنرفدهى هوش ماشامستشفاه مى والل ،ونعمل المركزية ،التانيين
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تعملوش ام :ويقولوا لنا ،بيطالبونا باإلصالحى هذا الموضوع يعنى فى نا رأيأ
ى زاإصلح اطب ه ؛مكتفةى يدإإن أنا ال أستطيع أن أصلح طالما  :قولاأنا ب !حاجة

ى عايز يغير لوائح واللى الل .نشتغل لوحدناامش ممكن ه !حدش عايز يشتغلاطالما م
 ،مجالهى بيتقدم عشان نغير هذه اللوائح ونغير هذه القوانين كل ف ،عايز يغير قوانين

  .ىنغير تغيير حقيقى الزم يعنى والحقيقة يعن
 ..موضوع الِشلل ،ئشكل ى فى ساسسبب الفساد األى هى النقطة التانية الل
حدش بيكون ام ،لةوالءها للشِ ى لل هألن الشِ  ؛لل قضاء باتويجب القضاء على الشِ 

كل واحد أوال يحاول إذا ى فيعن !وهم مجموعة من الناس بيخدموا بعض ،ه أبدا للبلدؤ وال
نشاط واخدة ى لهاش أبدا أامى موجودة واللى والناس الل .عليهاى لل بنقضكان عنده شِ 

العملية  !هياش إعانات وال شفقةاوالعملية م ،هياش تكيةاالعملية م ؛مسئوليات كبيرة
وبالنسبة لكل  ،فالزم نعمل هذا التغيير بالنسبة لكل القطاعات .مصالح ناسى ه

 .المستويات
بيجرى ى كان مش ممكن إن أنا أسيب الل ،(0)فاتتى بالنسبة للظروف الل ىطبيع

كان الزم الحقيقة ى يعن !المركزية والكالم دااللجنة ى ف تكلمأو  ،هحاصل دى والل هد
  .تصفية هذه العمليات كلها

كل  ،عتقلواأ  هذا الموضوع ى وا فتكلماى كل الناس الل ،هذاى إننا ف :قول لكماوب
والنواب  ،عتقلواأ  أخواته  ،عتقلواأ  موضوع هذا الى تدخلوا فى قرايب عبد الحكيم الل

  !حال من األحوال إن الواحد يسيبه ويتهاونى الموضوع بقى ال يمكن بأ .عتقلواأ  
مش ى والل ،يكون مسئول عن وزارته لغاية أصغر مكتب فيهااكل واحد فينا ه

يقدر يشتغل ومش قادر يصلح يقول واهلل إنه مش قادر يصلح ومش قادر يقوم اه
  !مطلوب منهى بالواجب الل

 ه،عقد مجلس الوزراء د ..طلب منه طلبيناإن شاء اهلل األخ زكريا وأنا مسافر ب
كنت هاخد أوراق )ضحك(  !سفير هنا 21 يهألن باين ف ؛وأخد أوراق االعتماد

أرجو إنه  ..خدتش أوراق االعتماداولغيت وم !يوم العدوان ويوني 5االعتماد يوم 
  .ىيبتد

من يوم األربعاء تاخد أوراق اعتماد السفراء عشان ى بتدإ ،أنا هسافر يوم الثالثاء
    !هذه المشكلة ىشيل عنت

                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .موضوع عبد الحكيم عامر( 0)
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