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  مجلس الوزراء قرارات
التى جرت فى القاهرة خالل األسبوع استعراض الموقف العربى واجتماعات القمة المحدودة  -

 الماضى، ومادار فيها من مناقشات.
 بحث مشروع الميزانية العامة للدولة، وميزانية االستثمارات فى العام الحالى. -
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وبعدين إذا  ،للموظفين الكبار أيضابالنسبة و بالنسبة لنا إحنا ى عمل كويس يعنبيكون  عبد الناصر:

ى ونقول نأخذ يعن ،الخاص بالعربيات وكذا وكذاى نظمنا اإلسراف بتاعنا إحنا الشخص
إن ممكن نواب الريس كل واحد بيبقى عنده عربيتين  :قرار بالنسبة لهذا الموضوع

ال  ،والوزراء كل واحد يكون عنده عربية واحدة بس على أن ينفذ فعال هذا الكالم وا 
 . منبقاش جادين

ومثال  ،ىوناس داخليا بيقولوا هذا الكالم يعنى تكلم على الوضع الداخلاب أنا
 !عربيات 6عنده ى عبد القادر حاتم وهو موجود دلوقت ..عربيات 6اتقال إن حاتم عنده 

أصال كانت ى ولكن الحقيقة كل العربيات د ،عدد أكبر من العربياتى عند أنايمكن 
ى يمكن اشترينا عربية واحدة بس والباق -الكاديالك ى هى الل -هدايا شخصية ى جاتل
ى العربيات الكاديالك اللكل العربيات و  .موجودةى ديتها للحكومة وهإمخدتهاش  أناى يعن
من أيام ما كانت عالقتنا كويسة بالسعوديين واألمراء ى كنت بركبها كانت بتيج أنا

ومشينا على  -الموضوع الخاص بالعربيات  -إذا نفذنا الموضوع بهذا الشكل  .العرب
والقرار يتنفذ من  ،نواب الريس كل واحد له عربيتين والوزير كل واحد له عربية ..هذا
 ؟من بدل التمثيل إيهقد ى معرفش بالنسبة لبدل التمثيل إحنا هنلغ .بكره

 
 من األصل. ٪05: القيسونى

 
هو بدل حضور ى اللى جاى لكالمنا الل برضهبالنسبة  ،من األصل بالنسبة للكل ٪05 عبد الناصر:

  .نبتاعة كبار الموظفيى هى جلسات والعمليات الل
 

فيش ام ،بالنسبة لكبار الموظفين ..جنيه 055ــ بدالت تمثيل فوق ال بالنسبة للى يباخد السيد:      
  .فيشاوالكالم دا م بدل حضور

 
ى نتكلم ف بكرهإن شاء اهلل بعد الكالم بتاع  مهجتمع معاكباقول  أناواهلل هو  ..ماعرفش عبد الناصر:

 ،عايزكم لما تيجوا هنا تتكلموا أنا برضهو  .خطة عمل بالنسبة لكل هذه المواضيع
عايز يتكلم عن  ماحدشإن  ؛المشكلة األبديةى مجلس الوزراء هى ف برضهومشكلتنا 

  !هأصح لنا نقعد ننتقد بعض هنا بدل الناس ماتنتقدنا بر  :باقول أناى يعن ؛ىالتان
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قلت  أناو  !بتنتقد وزارة التربية والتعليم والتعليم والوالد مبيتعلموش هالناس بر ى يعن
ذا  .لكن أظن هنا يمكن أنتم كلكم سمعتوا هذا الكالم ،السيد هذا الكالم لعبد العزيز وا 

ى موجود ف ..موجود هذا الكالم !فايدة إنه هينجح مافيشى الولد مجبش مدرس خصوص
نقدرش نصلح اإذا كنا إحنا م !فائدة المدارس والعملية بهذا الشكل إيه :بيقولوا ،البلد كلها
 أناو  !وفعال هو النظام بان عليه إنه تعب ،تعب أيضاذا الشكل يبقى النظام عملية به
كل واحد كان متصور إن ى يعن ،هذا النظامى مشاكل كبيرة فى كان عند أنا :لكمباقول 

 !٪055أوامر وتنفذ ى جمال عبد الناصر يقدر يقول لليمين دور وللشمال دور ويد
 ىيعن يهمشاكل كبيرة وف يهوكان ف، العملية مش بهذا الشكل أبدا

compromises   نوحد  إن احناالحقيقة  النهاردهبنحاول  !كتيرة جداكبيرة وحاجات
  .الدولة

هل هيقدر جمال عبد الناصر يمسك الوزارة ورئاسة  ..ل بعض الناسءبيتسا
 ،معملية انفصاى الحقيقة الدولة كانت داخلة ف ؟!االشتراكى االتحادالجمهورية والجيش و 

ضعف  أسبابمن  أيضاعتبر يودا ب ؛وكان باين إن فيه تناقضات بين أجهزة الدولة كلها
  !النهارده النظام

 االتحادو  ،إن بنلم الدولة ونخليها الجيش تابع للدولة ؛والحل الوحيد لهذا
منافسة بين  مافيش ،والوزارة لها دور مرسوم ،يمكن أن يتعداهله دور مرسوم ال االشتراكى

ألن قطعا وجود المنافسة على طول بيسبب نوع من  ؛االشتراكى االتحادالجيش والوزارة و 
إحنا ى قد ينتج عنها إن نبص نالقى والل ،البلدى بتعمل بلبلة فى هى أنواع التناقض الل

ومحصلة دا كله  ،ألن دا بيشنع على دا ودا بيشنع على دا ؛أجهزتنا نفسها بتشنع علينا
  !ق على النظام كنظامبينطب

وعملية  .فعملية الحقيقة لم الدولة عملية مهمة جدا وتمس األوضاع الداخلية كلها
حنا  ،داى دا ودا بيشتم فى دا بيشتم ف ..عارف الِشلل بتشتم أنا ،أيضاء الِشلل إنها وا 

نفس الوقت الزم بنوحد الدولة ى وف !الضحيةى النظام هو الضحية والثورة ه ..الحقيقة
  .توحيد كامل بصرف النظر عن التناقضات الموجودة

ولكن  ،اتكلمنا فيه إن احناحصل مرات  ..بنقولوش أول مرةايمكن هذا الكالم م
وحاجات  ،وحاجات يتاخد فيها حل وسط ،كان نتيجة اعتبارات كثيرة حاجات تتحقق

نقدر نعمل عندناش فرصة أبدا االحقيقة م النهارده !وحاجات تتأجل ،يتاخدش فيها حلام
 ٪055وقت من األوقات لو كان الواحد مبينفذش ى فى إن يعن :باقول أناو  !هذا الكالم

ى فواهلل  النهارده ،إيهوعشان مش فاهم ى عشان يمش ٪05ولكن بيتنازل عن  ،يهأمن ر 
ثم يقنع به الناس  ،السليمى ماشيين فيها الزم الواحد يصمم على الرأ اللى احناالظروف 
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قناع الناس أو  compromisesلكن متعملش  ،ىأو بيقتنع برأ ،السليمى بهذا الرأ وا 
  .ونقدر نتغلب على هذه المشكلةى فنمش ،يقتنع ميقدرش

هو المشكل  ،جانبنا بالنسبة للعمليةى صالحنا والوقت فى إن الوقت فى رأي أناو 
لكن هو هيتعبنا إحنا  ،العملية هو مشكل قفل قناة السويسى هيتعبنا فى اللى األساس

نجابهه وليس  إن احناهذا موقف واتحطينا فيه وعلينا ى ويعن ،يتعب اآلخريناه أيضاو 
تعليق ى إذا كان فى عندى دا يمكن الكالم الل ..أمامنا حل آخر وليس أمامنا حل بديل

 كالم بالنسبة له.ى أى أو ف
 

 ،ىكنت سمعت كالم يوم الخميس وقلته لألخ شعراو  أنا ،سيادتك قلتهى : هو بعد الكالم اللأبو النور
بدأ ى الكالم يعن .معين وهو رئيس مؤسسةى عتقده إنه ترديد من شخص يعناكنت ب

ى اإلجراءات اللى ه إيهوبعدين  ،حتى تشكيل الوزارة وعدم االستقرار الموجود عند األفراد
تك قلته دسيا - االشتراكى االتحادسواء كان  ،اتخذت بالنسبة لجميع األوضاع الداخلية

  .أو اختصاصه أو عمله -ى دلوقت
مجالس ى تمت حتى أخيرا فى التعيينات الل ،ىقلتها دلوقت سيادتكى المزايا الل

ى فى انشقاق داخل يهف ،األوضاع بالنسبة لمزايا حتى على مستوى الوزراء ،اإلدارات
النقط ى د ..دفعات معينةكانوا من ى خرجوا أو اللى باط اللضالجيش وخاصة بين ال

 الموضوع.ى فى الرئيسية الل
 

 ى؟وال دفعات كام وال معينة يعنى يعن إيهدفعات  :قالوا عبد الناصر:
 

 .يافندمه آ :أبو النور
 

 ى؟يعن 84دفعة  عبد الناصر:
 

مستوى كبير كان الى  ودفعات حتى 84عالقات ما بين دفعة  برضهوفيه  ،84دفعة   :أبو النور
من شخص ى وقتها إنه كالم يعنى اعتقدت ف أنافكل الكالم دا  .مراكز معينةالى  بيصلوا

واضح إنه ترديد فعال  ،كنت بتقول الكالم داى ولكن بعد ما سيادتك دلوقت ،لسبب معين
ى حاجة فى مظهرش أ ؟الفترة القادمةى هنعمله فى إحنا الل إيهوبعدين  .ألكثر من جهة
أو ى سواء على المستوى السياس ؛جراءات الواجب اتخاذهابالنسبة لإلى التنظيم الداخل

ساعة حتى بدون ى فى دا ملخص الكالم دا اتقال ل ..ىأو التنفيذى المستوى الحكوم
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 ،الكالم دا موجودى فحبيت بس أؤكد إن ف !يتقال الكالم دا كلهى لقيته غريب قو  !ميعاد
ن ف  تخوف من داخل الجيش. يهوا 

 
 ؟إيهتخوف من  عبد الناصر:

 
وبعدين بيتكلموا على قيادات الجيش  ،ىالرأى انقسام فى فيه ز ى يعن ..من داخل الجيش :أبو النور

 .ىحتى ودا رئيس مؤسسة كان عسكر  ،الجديدة
 

كان ى يعن ،البلد بتمر به يمكن أشد ظرف تعرضنا لهى الظرف اللى الحقيقة يعنى هو ف :عكاشة
ومتذكر برضة الخطوات  -كون موجود ى الشرف إنى وكان ل - 60سنة ى برضة ف

عتقد على سبيل المقارنة يجعل هذا الظرف أشد أب برضه إنما ،تمى تمت والجرح اللى الل
ى يعن اللى احنا -والمشكلة الخارجية  ،مشكلة أساسية موجودة يهفى وطبيع .بكثير

ى على العمل الداخلى انعكاس أساسى بتدى اللى دى من غير شك ه -ليها ااستمعنا 
يمكن  ،دائرة القاهرة بيكون أكثر بالمثقفينى فى طبعا اتصال .ىوعلى الشعور الداخل

   .مقدرش أقدم الصورة بتاعة قطاعات الفالحين بشكل ظاهر
الناس من غير  برضهو  ،الواقعى موجودة فى الورطة اللى المشكلة األساسية ه

حساسشك متجاوبة و  الواحد ى تمل إنما ،ها متجاوب والحماس شديد من غير شكا 
إنه فيه أرض صلبة الى  إن خلف هذا الحماس عاوزين يطمئنوا باستمرار بيستشعر

  .تساند هذا الحماس
سواء كانت من العوامل العسكرية أو العوامل السياسية أو  ؛موجودةى الصورة الل
كل ى ف إنهاشايف  -ما تفضلت سيادتك بالشرح ى ز ى يعن برضه - العوامل االقتصادية

ى الناس تتساءل ف .هواش القوة الكافية بحيث إنه يساند هذه العمليةامن العوامل معامل 
ويمكن دا بيكون سبب  ؛ىهذه العملية وبيفكروا باستمرار ويمكن بيفكروا بصوت عال

إطاره عدد ى الحل بيوجد فى والتفكير فى يمكن المشكلة الرئيسية د .المشكلة الرئيسية
مسألة ى يعن .شعب منهى دولة وأى مكن هتخلو أاليى من المشاكل الفرعية الل

 ؛ئسبتمبر وكل ش 0ينات يتعيينات وجت تع يهطب ما التعيينات كانت ف ؛التعيينات
   .عملية مستمرةى ود

هذه ى طبعا الزم كلنا نتكاتف ف ..العربيات ،بتنشأى المشاكل الفرعية الل
ويمكن يكون بشكل  ،والزم التقشف يبان بشكل ظاهر ،نجرحش شعور الناساالظروف م

حدش شرح امى المشكلة األساسية طبيعى ه إنما .أظهر وأكثر مما يجب أن يتخذى يعن
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نتش اكاالصورة م برضهإحنا على مستويات عليا يمكن  برضهويمكن  ،بالتفصيل
ازداد ى دلوقت سيادتكومع ى صبر ى الصباح مع السيد على ف ،واضحة لنا إال من فترة

  .الوضوح
عليها معرفش مدى ارتباطها بعوامل ى لو الضوء ألقى الناس فعال الصورة د

إبراز العملية ى العوامل التانية يمكن تحدنا فى شايف إن فيه ف ،أخرى قد تحد من إبرازها
الواقع ى سمات الحماس فى العمل العرب ..الموحدى هو العمل العربى الل ؛ىبالقدر الكاف

طبعا عامل  إنما ،ىالذهن أكثر شوية من الواقع الفعلى الحماس بيشتد وبيزيد فويمكن 
ل ءتسااب أنا إنما .ىالنطاق العربى ف جبهة عملهى بيساندنا ف برضهثر فعال ألنه أله 
 ،فيهش إراقة ماء وجهاويكون هذا الحل م ،يعرض حل ما يهإن لو افتراضا إن ف ىدلوقت

ذا تعارض هذا الحل االفتراض ،ئويكون حل يمكن يؤمن المرحلة الحالية بعض الش ى وا 
  ؟الجانبين هيكون له الغلبةى فأ ،ىالمحيط العربى مع الترابط ف

عرفش طبعا امى يعن أنا -باقول  أناو  ،الواقعى له مشاكل ف برضههنا المطالب 
 إنسحاببحيث إنه يؤمن ى إذا وجد العمل السياس :باقول إنما -ماشية ى المشروعات الل

ماسمعت الصبح ى الوقت نفسه إذا عورض هذا بشكل ز ى وف ،ية فوراسرائيلالقوات اال
 - المنطقة يكون لها حق البقاءى فى بأن الدول اللى اعتراف ضمنى إنه يعن ؛النهارده
 .بارقة من األملبيوجد ى إذا وجد يعن إنما -ى مش سياس أناكده طبعا ى حاجة ز 

الناس ى ألن الطريق المسدود دا صعب قو  ؛والناس أول ماوجدت الطريق المفتوح
نشعر بها ى هى الل ؛اتجاهات كثيرةى الطريق المسدود وبتتشتت فى عواطفها بتخبط ف

 ،ابط دا قال كذا والبتاع دا قال كذاضالمش عارف دا قال كذا و ى ف ..مشاكل فرعيةى ف
 ..طارلو السكة فيها فتحة بسيطة بصيص من األمل والناس ابتدت توسع هذا اإل إنما
  .االتجاه السليمى مخرج فى دا بيدى متهيأل أنا

ى متهيأل أناو  ،هذا مع األوضاع العربيةى إن مدى تماشى العيب بتاع الحاجة د
مش ى يعن 84كنت ظابط صغير زمان سنة  أنا -ى تذكرن سيادتكى يعن - برضه

 -فرصة ى ذلك الوقت جاتلى وكان ف ،قيادة الجيشى كنت موجود ف إنماى صغير قو 
ى قيس الماضالما ب :باقولما ى ز  برضه إنما -رغم إن طبعا ال قياس مع الوقت 

ى حماسية تودين tone برضه يهإن فالى  جدأ برضه ،ىالكالم العربى والحاضر ف
 سوريابنسمعها من ى اللى د toneــ المثال الذكر على سبيل أو  .سنة للوراء 05بالذاكرة 
نفسه  toneــ الى يعن حسنى الزعيمكان بيتقال أيام ى نفس الكالم اللى يعن ،بالذات

  .وطبعا إذا كان سيادتك أدرى بهذا الشأن ،الحماس نفسه
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الحماس  ،بالعقل بتاعهى مجرد نقطة إن المثقفين محتارين بيمشباقول  أنا إنما
ناخد تارنا بموقعة  إن احناالناس ى ويمكن أقصى ما يرض ،موجود والناس كلها مؤمنة

سنة  00عندها ى بنت أنادا  !ودا مش من المثقفين دا يمكن العيال الصغيرين ؛عسكرية
ل لها مش هنحارب بتزعل  لو نقو ل لو نقو  ؟هنحارب :ىبتقول لى كل يوم بتسألنى يعن

بتخاف من ى يعن ..تجيش الغارةام إنهاعاوزة كمان مع الحق  إنما !لها هنحارب بتنبسط
هو ى ولو برزت بالشكل الل ،قدمت بهذا الشكل إنهاشايف  أناى فالصورة د !الغارة

 األهل األملى الوقت نفسه بيدى وف ،بنفقد حق المياه إن احنااليريق ماء الوجه واليجعل 
 - منها ٪05 - هيكون يمكن كل المشاكل الداخلية أو عدد منها ؛مخرج يهإن فالى 
لو عرضناها وأعطيناها ى المشكلة الرئيسية هى يعن .سبيل العملية األساسيةى وب فذهي

 من نفسها هتكون وسيلة إلصالح العديد من المشاكل الفرعية.ى ه ،الجهد والوقت
 

نت بتتكلم إى اللى العمل السياسى فى الزم نمشى هو طبعا حتى نستكمل العمل العسكر  عبد الناصر:
كان ى الل -ى هو الالتينى الل -ى المشروع األوالن ؛يمكن رفض برضهولكن دا  ،عليه

نيف جوبر  ،نوافق عليه إن احناورغم تصميم الروس على  .ء حالة الحربإنهابيقول فيه 
نش مقبول اكاوهذا المشروع الحقيقة م ،نقبل إن احنابومدين كانوا مصممين  له لما راح

 أناألن  ؛(0)إمبارحفوجئت الحقيقة بالمشروع بتاع  أنا .لنا إحنا وال مقبول للعرب اآلخرين
ن العملية  ،األمم المتحدة وصلنا لطريق مسدودى ف إن احناى اعتبرت المشروع األخران وا 

  .وهنوصل له ىقرار إجرائى ه
هو المشروع  ،إمبارحمع رياض عن المشروع بتاع  إمبارحى كالمى الحقيقة ف

مشكلة كبيرة  يهولكن برضة الزم نقدر موقف الدول العربية ألن ف ،عموما يعتبر مقبول
ن احناو  ،ثورتناى كفاحنا وفى جدا ف حصل لنا بنقود الجماهير ى رغم الل برضه ا 
إذا  .ىالحل السياسى يدنا نستطيع أن نساوم به فإى ودا رأسمال كبير جدا ف ..العربية

نت بتقبل المشروع وفيصل إوهنا برضة هتبقى المشكلة إنك  ؛جينا فقدنا الجماهير العربية
 !هذا المشروع بيرفض

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنسحاب القوات االسرائيلية على الفور الى  -0ينص على: "  قرارمشروع تقدمت فنلندا بيوليو  00( فى 0)
دعوة الجانبين الى االلتزام بالمبادئ التى نص عليها ميثاق األمم  -0يونيو،  0موقعها السابقة قبل يوم 

هذا تكليف السكرتير العام بتنفيذ  -3المتحدة، وعدم االلتجاء الى القوة أو التهديد بها لحل المشاكل القائمة، 
 القرار من خالل األجهزة المختصة فى األمم المتحدة".
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ولكن لما هو  ،دا الفرق !اليهود عندنا إحنا ..الحقيقة إن اليهود مش عند فيصل
ى والكالم الل !اسرائيلإن الحل الوحيد هو مسح  :بيرفض هذا المشروع وبيقف يقول

  .اعتبارناى الزم نحطه فدا كالم الكل  برضه ؛بيتقال دا
ء حالة الحرب معروفة إنهامعنى  ،القرارى موجودة فى هى بالنسبة للكلمات الل

نسأل نفسنا سؤال  !قناة السويسى ف اسرائيلمعناها مرور  ؟!إيهلكل واحد معناها 
ى فى وتيجى قناة السويس يعنى أن تمر ف سرائيلهل نستطيع أن نسمح ال ..كحكومة

وعلى هذا إحنا  ؛ىفدا موضوع الحقيقة بالنسبة لنا موضوع أساس ؟!بورسعيد وتدخل
  .رفضنا هذا الكالم
وكانوا السوريين  ،ىكان مشروع التين ..مشروع قبل كده إحنا قبلناه يهكان ف

قبل هذا ى إن الدكتور فوز  :ويقولوا ،ىحتى يعنى عتين يشتكوا الدكتور فوز افضينه وبار 
كلمة السالم والسالم ى هى الل ..فيه سالم :بس المشروع بيقول !فضينهاالمشروع وهم ر 

 ،طب ماهو إحنا مضروبينى يعن ؛المنطقةى الدائم والعملية كلمة السالم والسالم الدائم ف
إن  :قلت للسوريين أناهو  !ىمش معقول يعن ؟!مش عايزين سالمى يعن ..ال :بنقول

 !العملية بهذا شعارات
طبعا  ،مسلح وهناك كفاح ،ىهناك نضال سياس ؛هو النضال له سبللكن ما
عن ى يختلف قو  إمبارحجه ى ولكن القرار الل ،إحنا بنقول التسليم مستحيل !هناك التسليم

كنت متصور الحقيقة  أناو  !نقبله إن احناكانوا مصممين ى كان قبل كده واللى القرار الل
 !فوجئت الصبح لما شفت الجرائد وشفت األهرام بتأجيل الجمعية أناو  ..إمبارحبالليل 

إن الجمعية ى وكان تقدير  - 05يمكن بعد  - 05 كلمت رياض الساعة.. كنت بالليل
بيجيب وزراء  :لت لهوق .بيندرس فيها هذا الموضوعى والفترة د ،نينثهتأجل ليوم اإل

ممكن  ؛هذا الموضوعى خارجية الجزائر والسودان وسوريا والعراق ويحصل كالم معاهم ف
 :قالى هناك مثال السور ى ولكن يظهر ف ،من هذا القبيل ئش ..نعدل كلمة نحاول حاجة

 !حكومته لو وافقت على هذا المشروع هو مش هيوافق عليه
 

كمان  أنا :ىوطبعا السعود !رفضهاب أنا :قال ىالجزائر ى وبالتال !رفضهاب أنا :قالى : السور رياض
انتهت إن المجموعة العربية كلها لقت  !رفضهأكمان ب أنا :قال ىوالسودان !رفضهاب

فبلغوا الروس إن المجموعة العربية  !ال :فقالوا ..هآ :حدش فيهم قادر يقولانفسها م
 محاولة لالستمرار.ى مبرر أل مافيشوبناء عليه أصبح  ..بترفض المشروع
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والكالم مع  ،إن الموضوع يستحق الدراسة :بنقول لهم إن احنا إمبارحإحنا كان رأينا ى يعن عبد الناصر:
ى ميبتوش بسرعة فى ويعنى رياض إن رياض يتصل باألمم المتحدة بالدكتور فوز 

 .نعمل اتصاالت مع الحكومات العربية إن احنابحيث  ؛ونأجل الموضوع فترة ،الموضوع
ألنه  ؛ىإن المشروع يمش أيضارياض ى رأى إن المشروع مقبول وفى رأيى ف أناى ويعن

نه حط الحق لجميع الدول ف ،قبلهى أحسن بكتير من المشروع الل المنطقة أن تعيش ى وا 
ء حالة إنهاوطبعا  ،ىالكالم األوالنى ء حالة الحرب ز إنهامبيقولش ى يعن ؛سالمى ف

 ،حاجة تدل على دا مافيشهنا  !قناة السويسى بتمر عندنا ف اسرائيلالحرب معناه إن 
هم طبعا  ؛ولكن طبعا هو المشروع محطوط نتيجة حل وسط بين األمريكان والروس

  .بالسالم نسحاباإلرابطين 
ى مش إحنا بس الل !إن الروس مزنوقينى كان رأي أناى يعن برضهإحنا 

ى وخسروا كتير ف ،ىيعن النهاردهمهبب ى الروس مزنوقين وموقفهم الدول ..مزنوقين
 إن احنا :لدرجة إن الهند ويوغسالفيا بقوا يقولوا لهم !األمم المتحدةى وفى العملية د

ن احناو  ،مش عملية كده سياسيةى عايزين نقف مواقف مبدئية يعن حتى موافقتنا على  ا 
دا بيأثر  :بيقولوا !يوغسالفيا مش موافقة ،الهند مش موافقة ؛أنتم بتقترحوهى هذا الكالم الل

 قد نصل برضهولكن ى فالحقيقة دا الموضوع العرب .بيأثر علينا ..علينا من ناحية المبدأ
 ؟والى حل أحسن من كده ألن ممكن الجلسة تنعقد تانالى 

 
 : الجلسة مفتوحة.رياض

 
نستمر ى عملية العمل السياس برضهوعلى هذا األساس يبقى  ؛لغاية سبتمبر مفتوحة عبد الناصر:

 فيها.
 

هل المشروع بينص ى يعن ،بطضمش فاهم المشروع بال أنا سيادتكى لو سمحت ل أنا: هو عكاشة
 المنطقة.ى نص على السالم فى ومقابل كده يعنى الفور  نسحاباإلعلى 

 
 ه.آ عبد الناصر:

 
 ؟القناةى ف اسرائيلمرور ى المنطقة يعنى : وهل السالم فعكاشة

 
 



  سرى للغاية 

9 
 

 ال. أناى تفسير ى ف ..ال عبد الناصر:
 
 مجلس األمن.لموضوع الالجئين وحرية المالحة يتركها  :هم جابوا فقرة تالتة بتقول : صبرى 

 
 ى.تانى ع يعنو دا موض ..هآ  عبد الناصر:

 
 ؟إيهطيب يبقى اعتراضنا عليه   :عكاشة  

 
 الحقيقة.عترضناش ااإحنا م  عبد الناصر:

 
فيها السالم ى اعتراض الدول العربية على التعبير على الفقرة الل ..: هو اعتراض العربرياض

لم  اسرائيلولو إن  -فطبعا بيعتبروا إن دا  !المنطقةى المنطقة واستقالل الدول فى ف
 !ىسرائيلمعناه نوع من االعتراف بالكيان االى ولكن بيعتبروا إن دا ف -تذكر باالسم 
 طبعا ممكن.

 
مع قعدنا دا إحنا رحنا  !عندنا كالم مكتوب أكتر من دا يهفى اتفاقية الهدنة يعنى إحنا ف  عبد الناصر:

أهو راح قعد مع اليهود ووقعوا  -وهو موجود  - ورياض راح قعد مع اليهود اسرائيل
 !بالنيابة عن الحكومات 84اتفاقية الهدنة سنة 

 
 ..بالرغم من اإلصرار الشديد برضه: والمقدمة فيها كلمة السالم الدائم رياض

  
والحقيقة طب ما  ،إنه مقبولى رأيى ف أيضاكان  مبارحاهو المشروع بتاع ى الحقيقة يعن عبد الناصر:

 اسرائيلاالعتراف بى لكن هذا ال يعن ،البديل لهذا هو الكفاح المسلح ؟هو البديل لهذا
مش ى يعن ..اسرائيلمش هندمر  إن احناهو ى ويعن .قناة السويسى المرور فى يعنوال
حنا  ،اسرائيلمش هندمر  إن احناى يعن ؟!كده  !ى؟يعن اسرائيلمتى هندمر إوا 

 
 : يمكن الفدائيين وال حاجة.عكاشة 

 
ومين قادر يبعت  ؟وفين هم ..مش هو دا الموضوع ؟!فين هم الفدائيين ؟!إيهفدائيين  عبد الناصر:

 )ضحك( !؟فدائيين
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 فدائيين بيروحوا هناك.ى لغاية دلوقت يه: دا إحنا بلغنا إن لسه فعكاشة   

 
 ؟دناو جن عبد الناصر:

 
هو إذا كان عليه هو عايز يروح  ،سواء من سوريا أو من األردن أو من هناى يعن ..: العكاشة   

 ه.ضبر ى فدائ
 

لكن  ،فيه اللى احناهو المخرج من الطريق المسدود ى السياس: ولو إن يبدو إن الحل رياض
حنا ف يمكن يضعف قدرتنا  ؛اآلنفيها  اللى احناالحالة ى متهيألى إن التسرع فيه شوية وا 

ى إن فى الدرجة األولى فى يأتى لكن الل ،هو وقته مش موجودى يعن !على المساومة
لهم اليد العليا من الناحية السياسية هم ى الل - اسرائيلى أمريكا وفى فى شعوب دلوقت

للكالم يمكن ى للتنفيذ ولما نيجى ولما نيج ،وكلمة السالم مطاطة - ومن الناحية الحربية
 اآلنألن كلمة السالم  !الحدودى لى تغيير فاقناة السويس و ى المرور فالى  تصل

لو  :باقولولذلك  !ىفاهمينه يعن اللى احناأمريكا حاجة غير ى وف اسرائيلى مفهومها ف
هيخرجنا ى هو الطريق الل اآلنيبدو لنا ى هو اللى كلنا مسلمين أصال إن الحل السياس

أن الى  إن وقته لم يفتى رأيى لكن ف ،ىمن هذا الطريق المسدود مش هو الطريق الحرب
لى أن نثبت لهم إن ما او ، لى أن يكون لنا برنامج عمل واضحاو  ،نلم الجبهة الداخلية

 .ىودا يشبه يقين عندهم دلوقت ،وهو إن الجبهة الداخلية هتتصدع ؛غير صحيح ينتظروه
 ،فيها اللى احناهنستطيع اجتياز األزمة االقتصادية  ن احناإلى أن نثبت لهم او 

لى أن نثبت لهم إننا نستطيع  نستحمل قفل قناة  ن احناإمع كل هذه الظروف  برضهوا 
ى يعن ..ىالحل السياسى يسبق مساومتنا فكل هذا يجب أن  ؛أطول مدةالى  السويس

ى المنطقة وحق الدول فى قرار مضبوط قد يكون مضمونه السالم فى الحل السياس
نمالكن مش هيبقى الخالف أبدا على شكل القرار و  ،المعيشة ألن هم  ؛على تنفيذه ا 

تصدع هيحصل  يهطول ما هم منتظرين إن ف ؛هذاى شاعرين إن هم لهم اليد العليا ف
مش هنستطيع نجتاز األزمة  إن احناطول ماهم منتتظرين  ،الجبهة الداخليةى ف

هذا ى هتبقى قدرتنا ضعيفة على المساومة ف - ىودا كالم بيقولوه علن - االقتصادية
  .عند التنفيذى الحل السياس

ى تستدعى ف إنهاوالجمعية لو لم تصدر القرار يمكن  ،الوقت لم يفت :قولاب أناف
نلم الناس  ؛قادرين على إننا ننظم نفسنا داخليا إن احناأن نثبت الى  ولكن ،وقتى أ
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ى يبقى نقدر نساوم ف ؛الجتياز هذاى ونلم األداة الحكومية وبنعمل لنا برنامج عمل إيجاب
هيطلعنا من الطريق ى هو المنقذ لنا أو اللى صحيح الحل السياس .ىالحل السياس

تخلينا قادرين على المساومة السياسية عند ى لوقفة الللكن الزم نكون واقفين ا ،المسدود
هيفسر تفسير على أوسع  ،المعيشةى ألن التنفيذ بيتعلق بسالم الدول وحقها ف ؛التنفيذ
  !نطاق

زل ماينتظرون هم من إننا راح يفيه أو إن لم  اللى احناالوضع ى إذا بقينا ف
هيفسروا السالم  ؛هذه األزماتنضعف ياإما داخليا أو اقتصاديا أو مش هنقدر نجتاز 

بالش اعتراف مباشر  ،اسرائيلالحدود لضمان أمن ى تعديل فالى  - ما قلتى ز  -دا
 !خرىأوراح يصروا على طلبات  ،قناة السويسى هيصروا على المرور ف إنما اسرائيلب

ألنه الزم نصلح الجبهة  ؛ىوقبوله دلوقتى الحل السلمى نستعجلش فابس أرجو إننا م
ى ونثبت للعالم إننا ف ،العربية شوية ونصلح الجبهة الداخلية ويكون عندنا برنامج عمل

 يخلينا نقدر نساوم.ى هذه الشدة نقدر نقف على رجلنا الوقوف الل
 

  ..أسبابكنت مستعد أقبل حاجات أكتر من كده لعدة  4يوم  أناواهلل  عبد الناصر:
إن كان عندنا معلومات إن اليهود هيعبروا القناة ويحتلوا الضفة  :السبب األول

  .الغربية
مش الخط ى يعن]لقناة السويس[ الضفة الغربية ى إن كان خطنا ف :ىالسبب التان

ممكن ى موجودة هناك قليلة بالنسبة للعملية اللى وقواتنا الل ،الواحد يطمئن إليهى الل
ى هيهجم هيهجم فى واللمتر، كيلو  075ى وخصوصا القوات منتشرة على حوال ؛تحصل

وكان عندنا معلومات مؤكدة إنهم هيعدوا قناة  .دةو ثغرة محددة وهتكون القوات محد
ى هذا الكالم متمش لغاية دلوقت؛السويس ثم يحتلوا قناة السويس ثم يطهروا قناة السويس

  .هذا اليومى ف
ى عملوا أإ :قلت له أناو  ،وكانوا الروس بيلحوا علينا ،كلمت رياض أناى يعن
 أنا :قلت لرياض .ىجانب من الموقف ومش عارف التان خدنت بتتكلم واإحاجة ألن 
هم  ،األمم المتحدةى عاملنها فى العملية اللى وكذا وبتاع فى وكلمنى جالى السفير الروس

  !ومش هيقدروا يعملوا حاجة أيضامنزعجين 
 ،نسيب اليهود ييجوا ونحارب من بيت لبيت وكذا إن احناحكاية إن الحقيقة 

اإلسماعيلية أول ناس هربوا ى يوم ما شوية القنابل دول نزلوا ف !ىكله نظر ى كالم يعن
نص  -نصهم  ؟!مش كده يا عبد المحسن !من اإلسماعيلية كانت المقاومة الشعبية

  .هربت –المقاومة الشعبية 
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نضالها حصل فيها حاجات بهذا الشكل ى الجزائر ف :لكم حاجة أقولى بد أنا
ى لما ينشر تفاصيل ما حصل فى يعن !وكانوا بيموتوهم وكانوا بيعملوا عمايل ،وأكتر

المليون شهيد جزء كبير منهم ى يعن ،إحنا بنتكلم على البطولة والمليون شهيد ؛الجزائر
عشان يخلوا البلد صلبة وتقدر  !أنفسهم موتوه الفرنسويين لكن جزء آخر موتوه الجزائريين

هذه ى نتش بتحارب وناس كتير كانت بتهرب فاكاوناس كتير م .تقف بهذا الشكل
 .سانيةناإلالطبيعة ى ود ..العمليات

ى يدخل فى والواحد منا حتى أول ما كان يسمع إن جاية غارة كان يجر 
الغارة مبقاش يخدها ى تيج طعم وبقى لماإبعد يومين بتبص تالقيه  ،أو قنابل ..الخندق

هتقع جنبه وال تقع  إنهاالقنبلة يعرف ى أو لما تيج ،كان بياخدها أول مرةى بالجدية الل
ذا كانت ماشية رايحة بعيد بيمش ،إذا كانت هتقع جنبه بيرقد ؛بعيد من حسها ى فيعن !ىوا 

ات جوية متجهزين لعملية بهذا الشكل أو لغار ى ناس يعن ..منقدرش نقول للناس بتوعنا
 ..وحرايق بتحصل وكالم بهذا الشكل تصابوناس بتموت وبيوت  ،على المدنيين

  .كل البالدى فبيحصل وحصل ف
والقرار ويروح مجلس األمن ويتكلموا ى العمل السياسى النقطة الحقيقة الكالم ف

أنتم ى الحاجة الل :وقالوا لنا ،وهم أيامها الروس كان القرار هيروح مجلس األمن ،فيه
كان القرار بإحالة  !مرضيوش برضهوالعرب  ،هنعمل فيها فيتو ..عايزنا نعمل فيها فيتو

فيه ى بنوافق على هذا القرار الل إن احناوقالوا  ،مجلس األمنالى  عدة مواضيع
 ..وبعدين  withdrawal نسحاباإل

 
 ،الجمعية العامةء حالة الحرب من إنهانش فيه اكاوم ،بالذات وأساسا نسحاباإل: كان فيه رياض

ء حالة إنهابحث موضوع ى هى الل ؛مواضيع على مجلس األمن 3إحالة  يهكان ف إنما
حاجات المفروض إنهم كانوا  3دول  ؛الحرب وموضوع المالحة وموضوع الالجئين

 هيروحوا مجلس األمن للبحث.
 

قلت لرياض  أناو  ،مستعدين يعملوا الفيتو وكانوا بيلحوا علينا :هم الروس قالوا يومها عبد الناصر:
 إن احناهذه الظروف ليس أمامنا من بديل إال ى ف :وقلت له ،يشوف السفير ويتكلم معاه

 لكن مقدروش أظن يتفقوا عليه. ،نقبل
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كانت مجرد ى ود ،الروس كانوا عايزين حد يتقدم بالمشروع ،حدش قدم المشروعاهو ما: مرياض
مجلس ى كلها هتروح فى ء حالة الحرب والمالحة والحاجات دإنهاعلى أساس  ؛أفكار
ذا معجبناش أ ،وهم هيقفوا بجانبنا ،األمن لكن  ،موضوع هيعملوا الفيتو عليهى وا 

 قوش الحقيقة حد يكتب المشروع ويتبناه.الام
 

ى كل ما يقوى الخط الدفاع -الهجوم باقول  مش أنا -ى فيمكن كل ما يقوى الخط الدفاع عبد الناصر:
الدفاع  أيضاألن  ؛أيضاى وكل ما يقوى الدفاع الجو  ،أصلبى يبقى ممكن موقفنا السياس

مش معقول  :قلنا ،إحنا لما ضربوا السويسى يعن .المعركةى له دخل كبير فى الجو 
 ..ماضربوا الصهاريجى وز  ،إيالتى نضرب لهم تنكات البنزين ف :قلنا ،نخليهم يضربوا

ترتبت العملية وكل حاجة على إن الطيران هيطلع يضرب او  !إيالتى صهاريج ف يهف
نعمل  إن احناهل من المصلحة  ؛حسب الموضوعى ثم بعد كده الواحد رجع تان ،إيالت

حنا حالنا بهذا الشكلى تصاعد ف يضرب ايوم مش هى طب ماهو تان ؟!العمليات وا 
يضرب  ؛وعنده قدرة إنه يقدر يضرب إسكندرية ..يضرب إسكندريةى السويس هيج

 برضهوالزال  !إسكندرية والكالم داى فى مصنع تكرير البترول وفناطيس البترول الل
وقبلنا إنهم  ،واتلغت العملية !غير قادر إنه يسيطر على سماء البالدى الدفاع الجو 
ردينا عليهم الحقيقة يوم ى ولما ابتدى الضرب تان ،السويس ومنردش عليهمى يضربونا ف

إذا إحنا دخلنا  ..له معنى هألن هو الدخول جو  ؛همنطقة القتال نفسها مدخلناش جو ى ف
 !هيدخل جو ى ممكن هو التان هجو 

 
إن هم ى وهم فاهمين دا كويس دلوقت ،: هم يمكن مش منتظرين تصعيد العملية الحربيةأبو النور

ن احناو  ،عملية حربيةى يقدروا يعملوا عملية انتقام لو عملنا عليهم أ مضرورين أكثر  ا 
 تقامية.ناالالعمليات ى منهم ف

 
 :نت بتقولإعلى كالمك ى قصد ،كنت عايز أكسب الوقت أناى هو قصد ..ال ..ال عبد الناصر:

ومثال أما كان قرار  .كسب الوقت لغاية ما أقوى عسكرياأعايز  :باقول أنا ،بنصبر
وكنا  ،األمن بيتناقش وكذا وكذا كنا نكسب وقتمجلس ى ويروح مجلس األمن وهيقعد ف

 !عملوا فيتوإ :برضهنقول للروس 
 



  سرى للغاية 

14 
 

نظل على اتصاالت سياسية بهدف  إن احناالمفروض ى يعن ..سيادتكى : هو لو سمحت لرياض
وعلى أساس الجمعية العمومية تقدر  ،ىحل سياسى منقطعش الطريق بالنسبة أل إن احنا
 .طريقالى  نقدر نوصل بها ،حاجة نقدر نعمل بهاى وقت على بحث أى أى تجتمع ف

تاخد أكبر  إنهابتحاول  ،نفس الوقت الوضع فعال بالنسبة للدول الغربيةى لكن ف
إن الحال داخليا  تظن إنها :ما قلت لسيادتكى وز  .النهاردهقدامها ى مكسب مستطاع الل

نه حتى أكثر من حقيقته بكثير ،مخلخل ن ممكن  ،مخلخلى إن الحال الداخل تفظن !وا  وا 
حنا  :وعلى هذا األساس بتقول !وقتى أى حاجة فى أن يحصل أ  برضهطيب وا 
  !نقدر ناخد كل حاجةى بقى يعننالدنيا هتنزاح لوحدها و ى هأو  ،بنستمر شوية
 ،يبان أصلب من هذا بكثيرى تجعل إن الحال الداخلى تعمل الخطة اللتفلما 

نفس الوقت ى وبعدين لما ف .كانوا بيفكروا فيهى مش هو اللى ويبصوا يالقوا الحال الداخل
نعمل اجتماعات مع الدول العربية سواء مع وزراء  إن احنا ،مع الناحية العربيةى نمش

نتفق عليه  ئشالى  نصل إن احناونطرح جميع الموضوعات بحيث  ،الخارجية أو خالفه
نقبل ى لما نيج احناإن بحيث  ؛وتبقى هذه الحلول بعيدة عن المزايدات ،جميعا كحلول

ويعمل علينا يوقع الشعوب  هينط من بر ى واحد يج مافيش ،مجلس األمنى حاجة ف
  .غير قابل لهذا التنازلى تنازلنا وهو الل إن احناويفهم  ،العربية

يمكن ى وتحل الحلول الحقيقية الل ،ىبنحط الدول العربية أمام الواقع الحقيق
ذا كان الل .تنفيذها طب ورينا المشاركة  :لهل بنقو  ،الحرب ..واهلل :بيقول واقف بعيدى وا 

هواش كالم اعشان يبقى الوضع قدامه م! ؟نت هتقدمهإى الل إيه ،هذه الحربى بتاعتك ف
األمم المتحدة نقدر ى ف إن احناممكن  ئشالى  ونصل مع بعض ،وانتهى الموضوع

حنا الل مضيعشى اللى ويبين إن هو يعن هحد يطلع بر  مافيشو  ،نوافق عليه ى القضية وا 
  !ضيعناها
شغال والعمل بالنسبة لتقوية الجيش ى السياس االتصالهذه الفترة هيكون ى ف

الى  وضح هذه العملية نصلتلما  إن احنافكل الطرق ماشية مع بعضها بحيث  ؛شغال
 ،ت بتاعتهم غير حقيقيةآإن كل التهيالى  ؛ثم الجبهة الداخلية تتوضح .لقاء مع العرب

ن الجبهة الداخلية بقت أصلب عودا  ماتءمواى هذه الحالة نقدر ندخل معاهم فى ف .وا 
 .اعلى أساسهى والكل يقدر يمش ،ةمعقول

 
إنه ى تصور ى ف أناى الل ،أخيراى السوفيت االتحادعرضه ى : كنا عايزين نعرف الحل اللهويدى

ولكن قبل  .ونقبلهانتركش الفرصة تمر دون أن ندرسها ام إن احناى وينبغ ،حل مناسب
اتصل ى السوفيت االتحادهل  ،أن نعلن وجهة النظر العربية بخصوص هذا المشروع
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لو قبلنا وأعلنا قبولنا لهذا  إن احنابمعنى  ؟الحل داى م فيهأوعرف ر  اسرائيلبأمريكا وب
 ؟هل الجانب اآلخر هيقبل ،الحل

 
أحاول تفسير المشروع  ،قبل ما أرد عليها الحقيقة ى نقطة بس يعن يهسيادتك فى : اسمح لرياض

  .ىكل األسئلة دى وبعد كده تيج ،أوال وفهمنا الحقيقة للمشروع
كأنه خطيئة بنعملها الحقيقة أو بنسلم  ..ئهو المشروع بنتكلم عنه كأنه شى يعن

 العام بهذاى نواجه الرأ إزاىى هالحقيقة مشكلة المشروع  أناهو  !كبير الحقيقة شئب
أو  اسرائيلإن هنضرب  :بقالنا عشر سنين بنقول له اللى احناالعام ى الرأ ؟!المشروع
 إزاى ..إمبارحماشرحت الكالم للسفراء العرب ى ز  أنا .المشكلةى د !اسرائيلهندمر 

وذكرتهم بدعوة  !هياش صحيحةامى بينما الحقيقة ه ،حنا قلنا حاجة ومشينا وراهاإ
 :هذا الوقت اتكلمت قلتى أول مؤتمر قمة عقدناه وسيادتك ف ..لمؤتمرات القمة سيادتك

قال فيها رئيس أركان حرب ى السبب إنك قريت المحاضر بتاع مجلس الدفاع الل
وبناء عليه  !وغير قادر على الدفاع اسرائيلإنه غير قادر على صد  :ىالجيش السور 

رب مش الهجوم لعمل خطة دفاعية للدفاع عن الع ؛الدعوة كانت على هذا األساس
   .اسرائيلعلى 

أقدر أهجم على  أنا :وبعدين بدأت العملية لما جه أمين الحافظ وبقى يقول
خد  :لهل وبن بيال أظن قا !ساعة 08ى عمل خطة فأوأقدر  ،شهور 3ى ف اسرائيل

ومشيت العملية  ،فدخلت مزايدة من الجماعة السوريين !ساعة 08ى أسبوع مش ضرور 
غاية آخر جلسة مجلس الدفاع لبينما  ،نوضع خطة غير هجومية إن احناعلى أساس 

آخر  !غير كاملة من أجل الدفاع ..إن خطته مش بس دفاعية :والقائد العام بيقول
ناه للعالم يعطأى لكن الجو الل ؛خطته الدفاعيةى موجود فى تقرير بيتكلم عن النقص الل

ن  ،إن فيه خطط هجوميةى كل الدول العربية أعطت جو للشعب العرب ..ىالعرب وا 
ى حتى ف !النهاية تحرير فلسطين من الصهيونيةى الغرض من كل هذه االجتماعات ف

 إن احنافاتخلق وهم  ؛كانت بتطلع كانت بهذا الشكلى التصريحات اللى تنا وفناابي
وسيادتك قلت أكثر من مرة  -مصر ى بينما إحنا ف ،اسرائيلعلى ى هنقدر نقض

ذاعة األردن باستمرار  !خطة مافيشحتى  :قلت –ووضحت أكثر من مرة  والتسجيل وا 
ى إن دا معناه إن :وقلت سيادتك أكثر من مرة ،خطة مافيش :تذيعه لما قلت سيادتك

إحنا من الناحية العملية ماشيين  يبقى إذا   !هواجه األمريكان واليمكن أواجه األمريكان
  .قيراط 08بناء سليم ى خط سياسى ف
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اتعملت من صحافتنا والصحافة العربية كلها خلقت جو ى الل ولكن الدعايات
المشكل ى موقعنا فى دا الل !اسرائيلقادرين وعندنا خطة لتدمير  إن احنا ؛ىعرب

  .نواجه حقائق األمور إن احناى الحقيقة ف النهارده
دا  ؛دول مستقلة يهشعوب المنطقة ف ؟بمنتهى البساطة إيهحقائق األمور بتقول 

إال إذا كنا هندمر أمريكا  ،نه يتغير ونحن نعلم أنه ال يمكن تغييرهإيمكن والى أمر حقيق
فيهش امى يعن ..ميثاق األمم المتحدةى هذا الكالم موجود ف !اسرائيلقبل ما ندمر 

دولة عضو  اسرائيل ،سالم أو دول مستقلةى بأن دول المنطقة تعيش ف :القول !جديد
ميثاق األمم المتحدة أقوى منه ى وهناك ف .وهذا الكالم ليس بجديد ..األمم المتحدةى ف

 ،األمم المتحدةى دولة عضو ف اسرائيلويشمل األعضاء بتوع األمم المتحدة و  ،مرة 05
الى  إن العملية تتطور :وقلنا .80بصرف النظر حتى إننا وقعنا معاها اتفاقية سنة 

والكالم إن الدول األعضاء  ،األمم المتحدةى دولة عضو ف النهاردهولكن هم  ،سالم دائم
نهم مستقلينى تعيش ف إنهااألمم المتحدة دول يجب ى ف ى دا كله موجود ف ..سالم وا 

  .الميثاق
الموضوع الحقيقة  إذا   ؛الميثاقى فالمشروع ما إنه إال بيكرر كالم موجود ف

  .تطبيق السياسة ..هواش موضوع مشروع هو موضوع سياسةام
واهلل إذا يوم ماأقدر  ؟!اسرائيلأو قادر على تدمير  اسرائيلهدمر  النهارده أناهل 

بالرغم من  ،اسرائيلوبينها حتى عالقات دبلوماسية بدمر ى لو يكون بين اسرائيلأدمر 
بينهم عالقات ى الحروب بتقوم ما بين الدول الل !وبينها عالقات دبلوماسيةى كون بين

  .ئفية وكل شدبلوماسية وعالقات تجارية وثقا
العام ى نواجه الرأ إزاىمتاعبنا منه ناتجة إن ى الحقيقة يعن ..فأساس المشروع

زاىبهذا الكالم و  عربية  النهاردهفبتكون النتيجة إن فيه مزايدات  !نفسره ال أكثر وال أقل ا 
هواش على حدود اواحد بعيد مى أو أ ،موجودة من السوريين أو من الجماعة الجزائريين

  !هذا الموضوعى يقدر يزايد كما يريد ف اسرائيل
بعتبرهم ناس أصال منعزلين عن الشعب وال يشعروا  أنا ،بالنسبة للسوريين

بيتكلموا عنه كل واحد ى يعملوه الجهاد اللاوآخر ما ه !بالمسئولية الكافية قصاد الموقف
 ،بيروتى عنهم فى قول كل هذا علنأب أنا! عنده مبلغ باسمه مصاريف سرية النهارده

ويوم ما بتحصل مشكلة بياخد بعضه وبيطلع على بيروت وبيجاهد من بيروت عن 
  !طريق المنشورات
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ى اليهود ف النهاردهويمثل وضع  ،الواقع بيمثل حقيقة سياسية قائمةى فالمشروع ف
المستقبل ممكن ى ف ،ىالوقت الحالى نغيره ف إن احناالواقع ى يمكن فالى المنطقة الذ
المشكلة األساسية ى فالحقيقة ه .لهاش عالقة بالموضوعايبقى يتغير م بقوة السالح

ى فإذا قدرنا نواجه هذا الموقف ف ؟واجه الدعاية بتاعة الشعبن إزاىإننا  :باقول برضه
  .الواقع بنواجهه لكن يكون تأخيره بحجة تقوية الجبهة

معرفش  أنا ،إن موضوع الجبهة أوال بياخد وقت طويل إذا كان بنتكلم أخشى أنا
أو  ؟هل مجرد تنظيمات سريعة بتاعة شهر أو اتنين ؛الجبهةى المقصود بالعمل ف إيه

ثر حتى الجبهة باستمرار وجود القوات ؤ ومتى ت ؟المقصود به عمل بياخد شهور
 .ىصالحى تكنش المسألة فاقد تكون المسألة عكسية م ،ية فوق أرضناسرائيلاال

 ىموضع التهديد الدائم طول ما قو ى موضوع ف وده معناه باستمرار أننى
معناها إننا كل  ..ضعيفى إن الدفاع الجو  :ىما قال السيد الرئيس دلوقتى وز  ،الطيران

ى أى حاجة فى ألن متوقعين إن يحصل أ ؛حنا قلقين أو مش قادرين نناماليلة نايمين و 
  .طول مهم موجودين فوق األرض بتاعتنا ،وقت

 ..العمليةى فى عامل أساس يههو فى الموضوع كمان اللى نقطة مهمة جدا ف يهف
عشان أقاوم مدة طويلة محتاج  أنا .روسياى هى بتساعدنا اللى هو الجهة اللى الل

حتى سالح طب ى وعندى دعم اقتصادى فإذا مكنش عند ،لسالح ومحتاج القتصاد
 ،ىاقتصاد ضمن دعمأفالزم  ؛ماهو الزم أأكل الناس ؟!ارنهالجبهة الداخلية هتى هام

 تفإذا كان .نقف على رجلنا إن احنانقدر نضمن به ى اللى ضمن دعم عسكر أوالزم 
ى ودا الل ،ودا بيديكم وقت ناسبدا الحل السليم والحل الم :بتساعدنا بتقولى الجهة الل

عامل مهم بناخده بعين  برضهى يبقى بالتال ..أقدر أساعدكم عسكريا واقتصادياى يخللين
  !نقدرش نهملهااالعتبار م

هو بناء على اتفاق بالفعل ما بين  ،األخ أمين بيسأل عنهى بالنسبة للمشروع الل
 يهف :قلت ..لتئإذا س ،اسرائيللكن معرفش حاجة عن موقف  ،األمريكان وبين الروس

طبعا  مافيش :باقول .على أساس األمريكان موافقين معاه ؛ضمان عن تنفيذه بعد كده
المفروض إن األمريكان  ،مشروع متفق عليه األمريكان والروس يهف إنما ضمانات

  .بيسعوا ويبذلوا الجهد من أجل تنفيذه
ها من الناحية باقولى ود ،برضهالمشروع ى الموضوع فى نقطة أساسية ف يهف
ى نسحبتش من أااإذا م ،تنسحب إنها اسرائيلالمشروع التزامات على ى ف :التكتيكية

من  ئشى كمان مش مطالب بتنفيذ أ أناإن  :تقدر تقولى نت بالتالإمنطقة يبقى 
 .مابيقولواى يونيه ز  8بالكامل وراء خط  نسحاباإلنفذتش امى جانبك إذا ه
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المواقع الى  عليه هو إنه ينفذ المشروع ويرجع ،المشروع متكامل برضهقدامك 
ذا منفذش وأنت شعرت إنك قو  ،يونيه بما ذلك القدس 0كان فيها قبل ى الل وتقدر ى وا 

 .ئمش منفذ إذا كان مطلوب منك تنفيذ ش أناتقدر تقول  ..كمان مش هنفذ أناتقول 
ى من الناحية العملية المطلوب منك بس إنك تؤيد المشروع ف النهاردههو لغاية ى يعن

مطلوب إنك تنفذه إال لما يناقش ى عمل شئ مافيشلكن  ،توافق عليه ..األمم المتحدة
وهنا هيبان هل المقصود بها المالحة بمعنى قناة  ؛األمن مجلسى موضوع المالحة ف

  ؟السويس وال الخليج فقط
إن  ،هذا الشأنى ف ضماناتتقديرهم لكن دون أن يقدموا  ..كالم الروس

ولكن الروس  ،األمريكان بيتكلموا عن شرم الشيخ فقط ومبيتكلموش عن قناة السويس
حنا ر  :قالوا هذا ى مستعدين يدوا فيتو ف ،فضينهاإذا الموضوع أثير بتاع قناة السويس وا 

 الموضوع.
 

 .نسحاباإلتنفذ الجزء الخاص ب إنها اسرائيلهل يجب على  ،حالة الفيتوى : وفرفعت
 

ى وتفاهم سياسى وعايز تسويات سياسية وضغط سياس ،هو الموضوع هيطول !طبعا ..: الرياض
 !مش عن طريق المشاريع من وراء الكواليس

 
 ى؟يعن ضماناتى مد ماحدش عبد الناصر:

 
 !ياسيادة الريس ..: الرياض

 
جاوب ى عرفه من السؤال هو الجزء األخير اللأكنت عاوز  أناى هو الل ..: سيادة الرئيسهويدى

نتيجة  إنما ،ىمن إن المشروع دا مش مقدم فقط من الجانب السوفيت ؛عليه األخ رياض
compromise  الجانب ى تصور ى وف .ىوالجانب األمريكانى بين الجانب السوفيت

بقبول  اسرائيلألنه قادر يقنع  ؛ىسرائيلهذه العملية من الجانب االى أهم فى األمريكان
 طالما هذه العملية هيحصلها ،مهمة حاجة يهلكن ف .هو يوافق عليهاى وجهة النظر الل

مناقشات لتفصيالت عشان نقدر نتفق على الحل الواضح  يهف ، elaborationتصعيد
األمم المتحدة ى الموجود فى باألمريكان مقتصر على الوفد السوفيت االتصالإن  .ىدلوقت

المباشر بينا وبين األمريكان يساعد على  االتصالعتقد إن اب أناو  ،أو بين حكومتين
 ؛أو الناس ظناها نهاردهالواضحة ى ويخرجنا من الصورة الل ،حل أفضلالى  الوصول
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ن  ،علينا نوع من الوصاية االختيارية إن احنا أو الكتلة الشرقية ى السوفيت االتحادوا 
  !بتتكلم باسمنا

نسحف ى يعن إن احنانتكلم مع الجماعة األمريكان  حناإن اش إن عشبقولام أناو 
مشجعة ظاهرة عالمات  يهشايف إن ف أنا ..ال !على ركبنا عشان نصل ألعتاب واشنطن

 اتعملت من بعض المسئولين declarationصورة  يهمن الحكومة األمريكية نفسها ف
ما يدور بينا وبين البالد   dialogueإن  :ىبيقولوا يعن .خصوصا فى وزارة الخارجية

إن الجماعة بتوع  :خبار بتقولأ أيضاى ف .حلول للمشكلة إيجادالعربية هيساعد على 
 ،أمريكا اتصلوا بالحكومة األمريكيةى اعة أصحاب األعمال فشركات البترول والجم

الضغط أكثر من ى بنرى إن الحكومة األمريكية متستمرش ف إن احنا :ىوقالوا لها يعن
 مصالح لنا ن احناأل ؛خاص بوجه العربية الجمهورية وعلى الالزم على البالد العربية

  .البالد هذه فى حقيقية
 الحكومة مع ونتكلم األمريكية بالحكومة نتصل احنا إن قطعا مصلحتنا من بيبقى

 من شويه نخرج نبتدى إن احنا أيضا قولاب أنا ،األمريكية الحكومة بس مش .األمريكية
 الغرب دول إن صحيح .الغرب بدول وبنتصل ،الظروف نتيجة فيها اتوجدنا اللى العزلة

 يهف إن دلوقتى واضح ولكن، سئ موقف منا خدتأ والحكومات سئ موقف مننا خدتأ
 .الحكومة وفى األعالم أجهزة وفى العام الرأى فى ظاهر تحول

 فى، الدانمارك من جورنال بس إمبارح أول جالى أنا :لفايق قولاب لسه كنت أناو 
 وشايلين ،جدا كبيرة بمظاهرة خارجين الدانمارك فى الجامعة طلبة األولى الصفحة
 صورة ألن ؛أبدا بيحصل نشاكام دا الكالم .ربالع بحقوق اوبيهتفو  الناصر عبد صورة

 وقوع قبل مأخوذة كانت اللى الصورة هى بقيتشاوم ،وتظهر تتضح بتدتا المشكلة
  !يهودى مليون 0 اهيفترسو  عربى مليون 055 إن ؛طولى عل العدوان

 الخطأ إن الشك إن: بتقول ةعمدأ ثتال على مقالة جورنال أهم فى السويد فى
 نا  و  !سنة 00 وأ 04 لمدة حل بدون الجئ مليون مشكلة ساب نهأل ؛الغرب على يقع

 محاولناش ن احناأل نتيجة ادخلو  نهمإ البد ،الحرب ادخلو  اكانو  إذا  نهمإ واضح العرب
 إذا نها  و  .المحاولة هذه مثل فى حق على ايبقو  وهم ،المشكلة هذه نحل إن احنا

 مع أخرى معركة فى ايخشو  نهمإ حقهم من دى الناس يبقى الالجئين مشكلة تحلتشاام
 !وتالتة واتنين مرة اسرائيل
 مفيد بيبقى الغربى العام والرأى الغربية بالحكومات االتصال إن تضحي هنا من 

 ،يمكن ما قلأ فيه التنازالت بيبقى سياسى حل ؛للمشكلة فضلأ حلالى  الوصول فى
 ماهى بدال ،أكتر نظرنا وجهة تفهم الغرب حكومات بنخلى إن احنا فيه وبنحاول
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 نهاأل األخرى النظر وجهة بتسمع نهاأل ؛األخرى النظر لوجهة منحازة اآلنالى  الحقيقة
 طاراإل من شويه بيخرجنا يعنى الواقع فى دا .يوم كل لها تفسير يهوف عليها الحاح يهف

 اقناع امكانية وبيخلى أكبر حةامس ويدينا ،فيه محصورين صبحناأ اللى احنا الضيق
 ،تالت وسيط يدإ فى بس العملية تركنا لو مما كبرأ  معقولة حلول بقبول األمريكان
 ماهياش يمكن العملية فى بيتطلبها هو اللى التنازالت مدى نإ واضح نا  و  خصوصا
 . اليها نصل نأ نقبل اللى احنا التنازالت
 

 يوم؟ كل الدانمارك جرايد بتجيلك نتعبد الناصر: أ
 

 صاحبها جريدة ودى،  Le Belgiqueفى مثال يعنى .بلجيكا من وبتيجى يافندم بتيجى هويدى:
 المقاالت سلسة عن كتبها حاجة أول يعنى مرة ألول ،صهيونى يهودى ودا ..زيكرس

 يكتب نهإ معجزة اعتبروها ودى ؛كسفير هناك أنا كنت لما الناصر عبد عن كتبها لما
 أخجل أنا :وبيقول - المقال بتوع للناس صورة  -كاملة صفحة ناشر دى المرة! حاجة
 فى كاملة مقالة نشر عارفه سيادتك مولف جان !كذا عملو اليهود ألن يهوديتى من
 نظر وجهة بتوضح مقالة نشرت إنما  -هناك اليمين جريدة وتليبفيوال - وتليبفيال

 ،الغرب جرايدى ف يظهر النهارده ابتدى كتير يهف يعنى .مقالة نشرت السبيسيان العرب،
 . للقضية بالنسبة والعدالة االتزان من نوع فيها مقاالت

 
 إن نقول نقدرشام ..سمنااب مبيتكلموش الروس ،واألمريكان للروس طبعا وبالنسبة  عبد الناصر:

 ومش .الروس عرضوه اللى الكالم على وافقنا كنا إن احنا الا  و  !سمنااب بيتكلمو الروس
 خدناأ إن احنا بدليل برضه؛ بداأ آخر طرف وصاية تحت هذا فى إن احنا بداأ باين

 مرتين ااتقابلو  ..وراسك فوزى دكتور بين اتصال حصل وبعدين، الروس مع ديناا  و 
 .هناك

 
 حتى اتعمدو  معينة فترة فى األمريكان وبين مابينا يعنى الحقيقة حصل وبعدين رياض:

 !يعنى طويلة سنين من يقابلوهم ااعتادو  اللى بمستشارين يتصلوشام
 

 جدا مضرة سياسة دى إن :قولاب أناو  !ونستجدى األمريكان ورا هنجرى كنا إذا الإ  عبد الناصر:
 بتاعها التوقيت المهم ولكن ،ةفكر  ذاتها حد فى والفكرة !ستسالماالالى  هتجرجرنا نهاأل
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 نروح إن احنا - دا بالشكل دفاعناالب ماأ .إزاى بتكون بتاعتها والطريقة ،متىإ بيكون
  !جدا هنخسر يعنى الشكل بهذا مشينا يعنى إذا - وكذا ونعمل باألمريكان ونتصل

 دفاعنا نقوى - نفسنا ونقوى نصبر إن احنا الوحيد سبيلنا إن :قولاب أنا يعنى
 اللى اليوم وهيجى ،المنطقة فى مصالح لهم األمريكان أيضاو  - الداخلية جبهتنا ونقوى

 بنسلم إن احنا معناها الشكل بهذا نجرى لما النهارده لكن، contacts  فيها هيحصل
 !نسلم معقول ومش..

 
نماو  ،األمريكان ورا نجرى إن احنا وأ نسلم إن احنا طلبتشام   :هويدى  ناحيتهم من ظهر هم ا 

 الجمهورية وبين بينهم contacts عادةإ فى راغبين نهمإ على تدل التصرفات بعض
 إذا يعنى.. بقى ناحيتنا من  black out حناإ فيعنى .الخصوص وجه على العربية
 . وراهم بنجرى اللى حناإ يبقاشام ؛النمانع يبقى االتصال هذا فى راغبين هم كان

 
 يعنى؟ راغبين نهمإ معلومات عندك نتإ  عبد الناصر:

 
 . أيوه عندى أنا واهلل :هويدى

 
 ش!معندي أنا  عبد الناصر: 

 
 كدا بعد الكالم إن :بيقول اللى الخارجية وكيل بتاع  التصريح declaration ــال يعنى :هويدى

 الدول مع نتكلم عاوزين حناإ معناه ؛حلالى  الوصول على هيساعد العربية الدول مع
 يتعلق فيما الخارجية ووزارة جولدبرج بين خالف وجود عن مايتردد وبعدين .العربية
 يكون يجوز برضه؛ المتحدة األممفى  للقضية بالنسبة األمريكى الوفد بموقف

indication  الشئ بعض موقفها تعدل إنها بتقبل يعنى األمريكية الحكومة ألن تلميح. 
التوقيت  طبيعة الحال وبطبيعة، خسارة لوشامف فايدة ماكانلوش إذا االتصال يعنى

 .أهمية لها بتاعتهبتاعه والطريقة 
 
 إن ومؤكد أوروبا فى إن ،الوقت طولهناك موضوع يساورنى  الحقيقة يافندم هو :يونس 

 وخصوصا ،الوقت طول كافىال بالقدر البترول لهمل توص علشان كفاية مشالمراكب 
 لو .بالقوة. يفتح القنال إن من خوف مافيش كان لو نهإ عتقداب أنا .الشتاء موسم فى
 أنا ،ةشوي الفترة طالةإ فى اعالن دون نرواغ أن مناأ لو ،موجود مش دا الخوف كان
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 يتغير الغربية أوروبا فى الوضع نخلى نقدر الشتا بتاعة الفترةالى  بنقرب ما كل عتقداب
الى  ..المنخفض الوضع نقبل إن احنا على صراراإل وأ ،السياسية للناحية بالنسبة

 الوقت بيخش ما كل ؛طالةواإل والتطويل المراوغة بطريقة بل نعلنشام بس يمكن ،خرهآ
  .هد الشديد العداء عن ةشوي نفسهم ايلمو  نهمإ عتقداب

 
 . سيناء فى موجودين اليهود طالما القنال هنفتح مش حناإ طبعا  عبد الناصر:

 
 وكل والبيوت المصانع كل نأل كتر،أ عليهم الضغط ماكان كل شتاءال فى مادخلنا كل   يونس:

 . للسوالر حتاجيب أوروبا فى دا
 
 إن احنا وهى ؛وظاهرة واقعة يعنى حقيقة يهف هو ..سيادتك لى سمحت لو الحقيقة هو :قره   

 إن تصورى وفى .القنال من شرقيةال ضفةال على موجودين اليهود نا  و  عسكريا هزمنا
 عليها بنبنى اللى احنا النقط من كثير بتحدد الداخلية وللجبهة للنظام بالنسبة الحقيقة هذه

 تغيير هو اللى ؛يقصدوه هم اكانو  هدف دامىق بحط أنا إن تصورى فى أنا .موقفنا تقدير
 أنا إن البلد هذه لمستقبل الوسائل بجميع صممأ أنا إن يجب :قولاب أنا !النظام هذا
 وفى عملنا فى ونركز نصمم نبقى الزم نقطة دى ؛دعمهأو  قويهأو  النظام هذا على حافظأ

  .هذا على تصميمنا
 وجود ،سيناء من ايجلو  اليهود إن ممكن وقت قصرأ فى يجب إن :التانية النقطة

 الناس النهارده .المعنوية الروح من بيضعف هو األمر حقيقة فى سيناء فى اليهود
 !أبيب تل تضرب هتقوم والطيارات ،الصفر بساعة بكره هتخطب سيادتك إن :بتقول

 شاعاتإ دى كل !القاهرة على هجوم هيحصل بتخطب وسيادتك ..تانية شاعةإ يهوف
  .المعنوية الروح ضعافإ الحقيقة فى منها والغرض ،األجنبية اإلذاعات بترددها

 النفوس بيثير القناة من الشرقية الضفة على اليهود وجود إن :يةلالتا النقطة
 وطرد الهجوم عملية الستعجال مستمر ضغط تحت السياسية القيادة وهيخلى ،باستمرار
 وفى !نهجم؟اه متىإ ..نهجماه متىإ باستمرار تساؤالت يهف وهيبقى .سيناء من اليهود
 إن احنا ؛الخبراء كالم حسب وأ سيادتك تقدير وحسب ،واضح العسكرى الموقف الحقيقة
نماو  اسرائيل لتدمير مش الوجود هنحقق ممكن مش  .سنتين قبل سيناء من اليهود لطرد ا 
 الشرقية الضفة على  اليهود بقاء تستحمل الناس إن صعب الموقف هيبقى تصورى وفى
 المشروع لهذا بالنسبة رياض محمود األخ قاله اللى الكالم يعنى أناو  !سنتين لمدة

 من مرورهم وعدم سيناء من اليهود إنسحابالى  نوصل فعال إن احنا مكنأ إذا  ،الحقيقة
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 فى العمل فى نستمر ونقدر نبنى نقدر إن احنا هيساعد دا إن عتقداب أنا ؛السويس قناة
 .المستقبل
 بسيادتك مؤمنة والناس ،تشتغل هتبتدى والناس عمل خطة هتحط سيادتك 
 نقطة هيبقى السويس قناة على باستمرار اليهود وجود ولكن ،مطلق يمانإ بالقيادة ومؤمنة
! موجودين اليهود وهتجد ورا هتبص الناس ..باستمرار منه وتضعف العمل هذا تنغص
 وجود  حقيقة هناك لكن ،بتشتغل كلها والدولة بتشتغل الوزارة ..سياسى عمل بنعمل
 !الشرقية الضفة على اليهود

 لى بيحقق سياسى حل ىأ إن ،سيادتك من رجوهاب أنا اللى يعنى الحقيقة دا 
 ؛اليهود سحب مع السويس قناة فى المرور وعدم النظام على لى وبيحافظ كرامتى
 وقت قربأ فى كياننا ونستعيد مجدنا وبنستعيد ،تبنى سيادتك إن على سيادتك بيساعد
 .ممكن

 الحقيقة فى هو بيتردد وأ سمعناه اللى الكالم كل يمكن الحقيقة ،الداخلية الجبهة 
 وه إنما كلها العريضة الجماهير صوت وليس ،القرية صوت من كترأ المدينة صوت
 . فعلها من كثرأ كالمها واحدة طبقة صوت

 عمليات فى ودخل ،68 سنة من لحاجات تعرض الجيش هو ،تصورى فى أناو 
 !الشعب وبين بينه عداوات عنها نتج؛ مباشرة الشعب وبين بينه احتكاك فيها حصل
 ؛قطاعاال تصفية لجنة فى باطضال بعض بتتهم للنيابة مقدمة قضايا بعض يهف النهارده
 بعض يعنى ..لكمشيش بالنسبة المنوفية فى دى والحاجات وغيرها الجنائية المباحث
 68 من الجيش تعرض .الجنائية المباحث فى باطضال لبعض للنيابة مقدمة بالغات
 - تأوجد كلها دى ؛فاتت اللى السنين فى معينة قضايا فى الشعب ضد مدنية لعمليات

 يعنى تأوجد  -بياخدها كان اللى المزايا نع سيادتك لتهق اللى الكالمالى  ضافةباإل
 الكالم من كثير سبب ودا؛ النكسة بعد طبعا ثارهاآ تظهر  الشعب وبين الجيش بين روح
  .متماسكة العريضة والقاعدة القرية لكن، بيتقال اللى

 المكاتب مدخلوش اللى األمة مجلس أعضاء من الكالم من كثير يهف طبعا
 الناس بعض .االشتراكى االتحاد دخلوشام اللى االشتراكى االتحاد ابيهاجمو ؛ التنفيذية
 الجماعات وبين بينهم اللى داراتاإل مجالس رؤساء اللى ؛االشتراكى االتحاد ابيهاجمو 
الى  !االشتراكى االتحاد اوبيهاجمو  القيادية الجماعات ابيهاجمو  ،زمان من مشاكل القيادية
 كل هيلم العمل اهلل ذنإب سيادتك خطة يمكن ؟!الكالم بهذا نسمحاه حناإ الحقيقة متى
 .اهذ
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 طريق عن مش العام الرأى من بكثير متصل يمكن أناو  ،تصورى فى أنا يعنى 
 األخ ويمكن الحقيقة إنما ،الشرطة من أكتر السياسى العمل طريق عن يمكن الشرطة

 متماسكة الناس وكل الفالحين تماسك وعن البلد عن حكى وجه بلده راح يمكن مينأ
 النهارده حد مافى التموين نا  و  ،هذا لنا تبين تقدر مظاهرة يهف ويمكن .متينة والجبهة
 مثل فى تحصل إنها المفروض كان تموينية أزمات تحصل لم نا  و  ،التموين من بيطلب

، سيادتك ورا الداخلية والجبهة ،متماسكة الداخلية الجبهة إن :قولاب أناف !الظروف هذه
 .هذا على وتطمئن المستقبل هو إيه ..تعرفه عايزة ماهى كل الداخلية والجبهة

 الحل هناخد مش وال السلمى الحل هناخد هل ؟هنحارب مش وال هنحارب هل 
 هذه لهم توضح بكره سيادتك إن منتظرين هم هندافع؟ مش وال هندافع هل؟ السلمى
 هو ما.. فعال موجودة اللى التساؤالت دى ىه ماعرفش يعنى تقديرى وفى .الصورة

 سيادتك حل ىأ إن هباقول اللى الكالم هذا من واثق - أناو  هم - وسيادتك المستقبل؟
 هذا كان ومهما ،التكاليف كثير الحل هذا كان مهما ،سيادتك ورا اهيمشو  هم هتاخده
 أثر يزول نأ يجب ولكن ،صعوبات يهف الحل هذا كان ومهما ،تضحيات يهف الحل
 . الشرقية الضفة من اليهودى حتاللاال

 
 التانية الجلسة فى وبعدين يتكلم نفسه كان الواحد يمكن األولى الجلسة إن الواقع فى :حسونة

  ..سبب من ألكثر السكوت فضلت شخصيا أنا الحقيقة إنما ،أيضا للكالم شهيته ازدادت
 ىأ عن اختلف أنا إن وماأظنش - ىعل األحداث وقع الحقيقة إن: لاألو  السبب

 وأ غاضب نفعالإ يعنى.. نفعالإ هيكون كالم ىأ وكان ،شديد كان - الزمالء من
 ،مفيدة تبقى كانت التنفيس منها المقصود كان لو !طائشة طلقات يعنى ..حزين انفعال

نماو   !اطالقا مفيدة تبقى نشاكام عمل خطة وضع ا 
 منها صوغأ اللى الخام المادة إن الجلسة هذه فى وضح الحقيقة :التانى السبب

 عرفأ ماكنت واهلل أنا !؟إيه أساس على تكلماه أنا يعنى ،عندى موجودة مش كالمى
 موقفه إن يقين شبه يهف وأ يقين يهف كان نىإ ولو، بطضبال السوفيتى االتحاد موقف مثال
 مش الخاص لصالحه نهإ األمل من بصيص يهف كان إنما، هذا عن هيختلف مش

 هذه فى يعنى اجتهاد اتحدثو  الحقيقة خوةاإل .صالبة كثرأ موقف يقف نأ يمكن لصالحى
 وبين التشدد وبين الموضوع هذا فى للكالم نفسنا ينيمود مش طبعا ن احناأل ؛الجلسة
 ..بشخصك بحثه فى يقرن نأ يجب حل ىأ إن مفهوم يكون نأ يجب إنما ،التساهل
  الناصر؟ عبد جمال هو من يعنى
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 كونتها اللى الشخصية دا هو هل ؟!وكذا بكذا اتصال يقبلاه اللى هو هل
 وفالن وفالن فالن تغيير مش النظام تغيير يعنى ..النظام أيضاو  ؟!دى الطويلة السنوات
 ،اآلن طلب اللى من طلب ىأ مبهاجمش أناو  طبعا .اآلن بيطلب اللى النظام قيم تغيير
 حدالى  قبلنا إذا ،وبقيمه وبالنظام وبقيمه بقائد لحظة كل فى هذا يقرن نأ يجب بس إنما
 .بالذات الناحية هذه فى مدلولها تماما نعلم نأ يجب التنازالت بعض ما

 يصح مثال فوقها وفيما !النظام سقوط على واضح مدلول التنازالت بعض فى 
 هذا صلة الحل نضع ونحن ذهانناأ فى نضع نأ يجب يعنى على ؛مدلول فيها يبقى
 كل وفى طفل كل وفى مواطن كل فى موجودة واللى، هااءلو  حملت سيادتك اللى بالقيم
 ؛تسمع والناس ببساطة هذا تغير نأ تستطيع سيادتك إن :بيقول اللى والكالم. امرأة
 .مستحيل.. طالقاإ عليه وافقأال

 منك طلبت ..الداخلية الجبهة عن اتكلمت األولى ف تفضلت سيادتك الحقيقة 
 الداخلية الجبهة بين نفصل نأ النستطيع أيضا الحقيقة ،الداخلية الجبهة عن كالم

 فى ونجاحنا الداخلية الجبهة فى سندنا. واحدة لعملة وجهان يعنى ؛الخارجية والجبهة
 يبقى بيتهيألى هذا خالف كالم ىأو  ،واالحتالل الدنس على قضائنا هو الخارجية الجبهة

 .األحالم قبيل من
 من ليس إن عتقداب أنا الحقيقة ،الداخلية الجبهة صالبة عن اتكلمو  خواناإل 
 شديد يجازإ وجزأ نأ لى كان إذا !القاعة هذه فى هنا االبتسام نشيع نأ اطالقا مهمتنا
 الجبهة كانت يونيه 0 لغاية إن :قولاب أناف ؛الداخلية للجبهة الشخصية انطباعاتى عن

 يعنى ؛يونيه 0 قبل تفسخت ما بعد الوطنية والوحدة والصالبة التماسك فى القمة بتحتل
  -يه ف كان ،داخلى بصراع إحساس يهف كان ،الشروخ من نوع يهف كان ،تفسخ يهف كان

 مسألة ودى، دا الشعب خصصت الحقيقة إنما يعنى حكومات - سيادتك ماقلت زى 
. بداأ التانية الشعوب فى موجودة مش ويمكن ،بداأ دائما له نحفظها يعنى إن احنا يجب

 0 بعد  -عدو بيواجه ولما ،الشدة فى المحن فى بيتحد ..جهد وبدون تلقائيا بيتحد نها  و 
 الجبهة ابتدت يعنى - برضه قهاوى فى قعدأوب الشارع فى مشىأب نزلأب يعنى أنا يونيه

 خطاب وقبل 4 يوم فى يعنى !القمة من بتنزل ،السقوط ..النزول من شئ يصيبها
 النظام على شامل سخط القمة فوق وجلس ،القمة على من نزلت الوطنية الوحدة التنحى
 على منطقية غير أسبابو  ةيمنطق أسبابب طبعا خاصة بصفة وتركز !القيادة وعلى
 كل على وكان ،عام كان الحقيقة سخط التنحى خطاب مساء ىف !المسلحة القوات

 !منه حد مانعفيش المستويات



  سرى للغاية 

26 
 

 لم نفسى أنا يعنى ..عجيبة ظاهرة الحقيقة حدثت ،التنحى خطاب بعد يعنى
 حمدى كان الخطبة قبل فنزلنا ،هتتنحى سيادتك توقعت طبعا يعنى جيت أنا نأل توقعهاأ
 انتفضت البلد يعنى ومعرفتش، ماليين الحقيقة فوجدت ،ننزل الاي :قال ،فوق يتاب

ن احناو  الحقيقة متحصلش يعنى حاجة ..فجأة  الحقيقة دى !؟إزاى تحصل إنما !نشوفها ا 
 على كدا بعد تحلل ممكن طبعا هى !وطنية مناحة كانت اهنإ يعنى ..مناحة كانت
يهو  !؟حدثت كيف ،المهل  الشعب هذا تراث من السياسية والعوامل ةالنفسي العوامل ا 

 !؟بطضبال حصل اللى إيه ..وتقاليده
 األب إن حست كلها الناس إن - مخطئ يكون وقد - الشخصى ىإحساس إنما 

 بتاعتى العربية على عتدىأ مثال أنا يعنى ولهذا ؛المحنة فى البيت بيترك العاقل يعنى
 األسلوب زى يعنى ..الباكى الحزين فعالناال يشبه ما يعنى وحصل ،وحمدى أنا جى أناو 

  !القديم المصرى
 الناس بتدىإ قليلة معدودة يامأ بعد إنما ،الوطنية الوحدة ظلت الحقيقة بعدها

 شروخ فعال حصل ..البناء فى صدوع وأ شروخ يهف :ماقلت سيادتك زى ؟ليه ،تتكلم
 كل اللى الضخمة الوطنية المناحة أو دا الباكى فعالناال بعد هو الحقيقة ؟ليه ،وبتتسع
 لؤ التساالى  تعود الناس وكل !معيطش بيت مافيش يعنى عيط الكل ا..عيطو  الستات
  .الطبيعية األسئلة المسئول؟ ومن؟ حدث كيف

 ؟وهامأ ..الحقائق طبعا معهم ابيحملو  باطضلوا الجنود عودة ابتدى وبعدين
 يعنى إنما ،حصلشام لكن اشاعات خالل من بيسمع دى التجربة عارف ماهو الواحد
 القيادة تدين ؛النظام ميهأر  فى طبعا تدين البلد فى شاعت شياءأ فعال يحملون اعادو 

 أو سباباأل من سبب الجنود عودة كانت أيضا السياسية، القيادة تدين ،العسكرية
 !الشروخ

 تهوين ؛النكسة نفس تانى هنعيد برضه هيبقى واال بهذا نسلم نأ يجب الحقيقة
 بإن :القول، صحيح غير.. اآلن موحدة البلد بإن :القول !بتواجهنا اللى المشاكل من
 ومستحيل صحيح غير ..بسهولة سنة كذا عليها عاشت اللى القيم تغير نأ مستعدة البلد
 !سيادتك مع مستحيل إنما، سيادتك غير شخص مع يكون يصح ،أيضا

 نناإ أفضل كنت فالحقيقة ،خالص بها امنو آ معينة قيم ..معينة معانى 
 بالموافقة متفضلت لو قادمة جلسة فى نقاشنا جعلنا لو إن احنا أفضل وكنت ،منتكلمش
 هيحل مش نفعالإ وأ اجتهاد .للمناقشة عداداإل أساس على ؛جلسة من كثرأو  لجلسة

 بل ،خيانة فيها تساهل وأى شك فيهاشام مقدسة المعركة ويعنى ،محتلين حناإ! المشكلة
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 ،بعد فيما خيانة علينا هتحسب وشجاعتها الكلمة مانةأو  المسئولية تحمل فى تهاون أى
 !يعفونا الأ حقهم ومن، طالقاإ هذا من هيعفينا ماحدش

 تفضلت لو  -سيادتك تخصص نأ أفضل كنت إن احنا :قولاب تانى عودأب 
 بيقف ويمكن ،ساسيتينأ قضيتين لبحث مثال القادمة الجلسة زى جلسة - بالموافقة
  ..هام سؤال بينهما وأ معهما

 زالةإ فى هنختلف مش ؟العدوان زالةإل المثلى الخطة ماهى :األولى القضية
  الخطة؟ ماهى ولكن ،العدوان

 تفضلت سيادتكى الل الداخلى للعمل المثلى الخطة ماهى :التانية القضية
 ،مواجهته فى والشجاعة، حدث ما بدالالت الوعى أساس على ؟علشانه الكلمة وطلبت

 لبعض وأ القيم نواعأ لبعض وأ السلوك نواعأ لبعض القاسى الجراحى ستئصالواال
 .الجلسة فى ونطرحها بحث عاوزة برضه مسألة ..جديد من نبدأ علشان ؛شخاصأ

 إن سفآ أناو  - الناس إن الحقيقة هو ..بتسأله الناس اللى بينهم اللى السؤال 
 الناس يعنى ؛االشتراكى االتحاد فى خاطئة تعبئة اآلن حتى أبتعب الناس - هذا قولأ

 بنسمعه دا الكالم ؟إيه وهنعمل إيه هنعمل حناا  و  كذا يامأ زى يهف إن ،لغازأ يهف إن فاهمة
  . هاليناأ ومن اخواتنا من

 الجبهة إن  -قوسين بين - هنا كدؤ أ برضه وأحب ؟فعال هل.. هو السؤال
 فعال وفيها ضخمة جبهة يعنى ؛بسهولة القاعة فى الجالسين يد فى ليست الداخلية

 ..وانعزلنا حكام إن احنا نقول نحبشام يعنى زى حاجات وفيها ،رواسب وفيها تناقضات
  !بداأ نكرشاأم أنا

 35 - عريضة ضخمة جبهة ؛القاعة هذه فى قاعدين واحنا الجبهة صورة نشكل
 مع الداخلية العمل خطة نبدأ هل ..هو فالسؤال ،مختلفة تفاعالت وفيها - مواطن مليون
 .بيه بيحس الواحد اللى العار زالةا  و  العدوان وقت معركة قصدأ ؟الخارجية العمل خطة

 نجند كلنا يجب ،جبهتين فى العمل تحتمل ال نااقو  - سمعهأ يعنى - أل :بنقول البعض
  .نيالصهيوني ضد معركة عملية ..الجبهة لعملية اآلن أنفسنا

 ..مكملين سالح ودا سالح دا إن باعتبار ،متوازيين خطين ..أل :بيقول البعض
 هو بينهم الفصل نا  و  ،خراآل السالح يكمل سالح كل متكاملين سالحين يعنى

 الخارجية الجبهة فى للعمل ضعافإ الداخلية الجبهة فى العمل فصل يعنى ..ضعافإ
 .العكس وكذلك
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 !متعبة بقيت دلوقتى الوسط الحلول الحقيقة وسط مش كحل بيأخذ البعض
 بس ،األساسية المعركة ندعم لكى الداخلية الجبهة فى باألساسيات تبتدى نهإ :بيقول
 سالح ليكون األساسى ماهو الملح ماهو العاجل ماهو يعنى ؟األساسيات ماهى ابيختلفو 
 ؛فقط الموضوع طرحأب أنا نأل ؛جواب عنديشام نفسى أنا الحقيقة ؟الخارجية للجبهة
 يمكن تعليق برضه لى إنما .الموقف نقيم وبصدق وبأمانة بشجاعة الحقيقة كلنا علشان

 األقل على، قتال حوافز وأ بناء لحوافز محتاجين إن احنا هو ؛فيه مخطئ الأكون قد
 !؟الناس أقنع كيف يعنى

 شدأ نأ يمكن كيف - شجاعتهم على حسدهماوب - دلوقتى الناس بيواجه اللى
 أسباب إن العام حساساإل هو؟ للبناء وأ لقتال سواء حقيقية مسألةال هذهالى  الناس
 من يعنى ..الداخل من جاءت أيضا  -العدو من - الخارج من جاءت كما الهزيمة

 نأ يمكن كيف - جدا مهمة مسألة دى - يمكن فكيف. أيضا البلد خارج ومن حشائناأ
 الحوافز ؟قتال حوافز فيه أبث نأ يمكن كيف؟ النظام وفى بلده فى ثقته للمواطن ردأ

  ؟الحوافز هذه خلقأ نأ ستطيعأ كيف ،معا وللبناء للقتال ضعيفة اآلن
 أيضا الداخل من ألن ؛صواب وأ خاطئ إحساس فيه إن طالما جديد من البد

 ضعأ نأ البد يبقى ؛العملية فى صلىأ كفاعل مش كشريك أسهم سبب هناك كان
 جديدة حوافز يعنى - الخطاب فى هذا مامهأ هتضع سيادتك إن متوقع أناو  - مامهأ

 عاوزة مش قيمنا ..جدا طيبة المكتوبة الحقيقة قيمنا حناإ ؟الجديدة الحوافز ماهى .للعمل
 كالمى ظنأ أنا يعنى إنما ، موجودة قانون سيادة ،قضاء كفاية ،عدل يعنى ؛تعديل
نماو  ،أوى علمى كالم مش يعنى دقيق نشاكام برضه  لم المبادئ هذه إن إحساس يهف ا 
 عايش ىوعل وعلى وعلى االشتراكية عن بيتكلم اللى نا  و ، الكامل التطبيق موضع توضع

 !مافيش وكذا وكذا وكذا القانون سيادة على بيتكلمى الل نا  و  !كذب فى
 من ؛للناس ةوالنكس بدالالته الوعى عن منبثقة جديدة صورة عطاءإ من فالبد 

 إذا  إنما ،جديد من ويبنى جديد من ويقاتل ،واجههأ أنا ستطيعأو  الفالح يستطيع هنا
  !؟لمين قاتلأ ،تعديل من البد أنا طب ؟ليه ؟إيه ،بنىإ وأ قاتل: له وقلنا هبكر  له جينا

 أنا ،مابينهم صلة يهف إن حاسين مش اكانو  الجنود :قلت 84 سنة سيادتك
 صالبة فى نبحث ونحن - هنا أيضا ندرس نأ فالبد ؛المسألة هذه تعود نأ خشىأ

 فى جديد وأمل جديد هدف للناس نخلق نأ يمكن كيف - تفسخها وعدم الداخلية الجبهة
  جديد؟ عمل
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 الواسعة الجولة تطفو  - تفضلت ماسيادتك زى - الناس من كثير الحقيقة
 االتحاد وأ األمة مجلس سواء ؛منها بالضيق حساسواإل عندنا الديمقراطية للمؤسسات
نهاو ، موظفين نهمإ حساسواإل أو، أو أو االشتراكى  بتقوله دا والكالم !جهزةأ فوق جهزةأ ا 

 دلوقتى بقيت الناس ؛إيه عارف مشو  واللجان الجماعية القيادات فى وبنسمعه الناس
 !لوجه وجها شتيمة ..عندى جتماعاتاال بعض فى يعنى الوزراء شتيمة حدالى  بتتكلم

 على وأصولنا خصومنا نحسب يعنى ؛علمى سلوبأب ونبحثه هذا نبحث نأ البد 
 نمشى وبعدين، المحصلة ونشوف علينا واللى لنا اللى نحسب ،قتصادىاال األسلوب

 .أساسها على
 وجاد وعلمى دقيق حساب تحسب نأ يجب الحقيقة ،الخارجية للسياسية بالنسبة

 مالآ لنا كان ماحدث زى شوية حقها بنبخسها ظفالتح يبقى، لنا المتاحة القوى ومتحفظ
 .السياسة فى سلوبهمأ لهم هم السوفيتى االتحادو  ،والالتينية سيويةاآل الدول بعض فى

 مجاالتها فى دقيق علمى حساب تحسب نأ يجب ،لنا المضادة للقوى بالنسبة
 ثقل عطائهاإى يعن والتحفظ ،أيضا التحفظ مع والسياسية والمعنوية قتصاديةواال العسكرية

 !دى المسائل وضع مبنحسبش بنتفائل لما حناإ يبدو، الميزان فى ثقلها عن زيادة
ذا، حسنأ يبقى الجاية الجلسة وقلت تكلمأ ناوى كنتشام الحقيقة   تفضلت وا 
 ،السياسية القضية وأ األولى القضية لبحث أكثر وأ جلسة لنحدد قتراحىا وقبلت سيادتك

. جرد محضر نعمل ..نجرد ،والأ نحسب ،فالن مع نتفق وأ مريكاأ مع نتفق مانقول دون
 ،والحساب الحماسة نبض وبعدين حسبأ عرفأ علشان بنفسى عملأ حاولت أنا ئيامبد
 الميزان فى جانب نحط برضه ،التقليدى والحساب الثورى الحساب عن مقالة شوفت أنا
 نحط وبعدين ،ودقيق علمى حساب يعنى التقليدى الحساب بس ،الثورى الحساب من

 نقدم كلنا إن احنا يمكن كله هذا بعد .وكذا وكذا وطاقته وانفعاالته سانناإل برضه جنبه
  .وللجهد سيادتك لوقت تبديد مقبول الغير كالمال إن متهيألى وقت فى، مقبول كالم

 وأمانتها الكلمة شجاعة جميعا علينا يحفظ نأ هلل دعائى يعنى الحقيقة أنا
حساسو   اللى إنما ،لجيلنا معجزات يعنى خدمات قدمت سيادتك وبيتهيألى .بالمسئولية ا 

 بهذه يعنى ىإحساس - ستستطيع سيادتك إن يقينى أنا. يعنى أهم جاى واللى كوم فات
 شديدة العاصفة وسيادتك عصيب الوقت السفينة ؛الصفحات أروع تسجل نأ - النكسة
نماو  !ترحمشام طبعا شاعاتإ واألحالم مالواآل ايهعل بالسفينة وألقت، فعال  يتهيألى ا 

  .منآ ارسم فى برضه يمشى وبعدين السفينة ينقذ نأ يستطيع اللى يعنى غيرك مافيش
 للجلسة نستعد بهذا تفضلت إذا ،معا والخارجية الداخلية لسياستنا يعنى ونعود

 لما صبرى على النائب سيادة يعذرنى يمكن أنا يعنى ..الحقيقة اللجنتين بس الجاية
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 الهام بالعنوان نهإ توقعت أنا ،الخارجية والسياسة القومى األمن للجنة محضر ولأ قرأت
 الحقيقة ، هنا تكلمأ أنا إن تساعدنى إنها بحيث السياسة عن حاجة شوفاه أنا إن دا
 وحاجة ثقافية عالقات ..الجزائر وبين بينا عالقات كانت هى ،اطالقا حاجة وجدتشام

 الخطة لجنة من أيضا لنا تضع برضه ،قتصادواال الخطة لجنة كذلك !كدا زى
 الجلسة قبل لنا جت ولو ،نتكلم إن احنا نستطيع الخارجية السياسة ولجنة قتصادواال
 متهيألى ،خاطفة ماتيكل ونتبادل العواطف نتبادل إن احنا ماأ .عمق أشد كالمنا يبقى
 . وشكرا .البالد اجتازته وقت أعصب وهو بالذات الوقت هذا فى

 
 دى الجمعة خطبة نأل ؛النهارده بدرى ننام علشان سبعة الساعة بكره بعد الميزانية نأجل  عبد الناصر:

 !مستنية الناس وبيقول بيتكلم وهو خضنى وشعراوى !التاريخ فى خطبة أصعب
 

 !السحرى الحل مستنية الناس بكره فعال سيادتك عون فى يكون اهلل  :جمعة
 

 تانية جلسة نعمل وممكن ،الميزانية نشوف علشان سبعة الساعة اهلل شاء إن بكره بعد  عبد الناصر:
 الواحد دى الفترة الحقيقة هو .للمواضيع بالنسبة دا ..بعده اللى اليوم وأ التالى اليوم فى

 كتير ناس عاوز الواحد ..األول عليكم بلح كنت أناو  ،يسمع يحب الواحد !بوحدة حاسس
 مدروس أساس على الناس اتكلمت ما كل ،جدا صعبة الحقيقة عملية العملية ألن ؛تتكلم
  .كترأ حاجات نحقق إن احنا ممكن ؛عاطفى أساس على مش برضه

 يعنى منها هنطلع إزاى !واحدة أصعب دى ولكن بأزمات مرينا احنا طبعا
 قولأوه عوامل قولأه ؛منها هنطلع إزاى قولأ هقدر مش بكره !معرفش ؟ياجماعة
 ؛نعملها إن احنا نقدر جدا كتيرة حاجات على متوقف دا منها هنطلع إزاى لكن حاجات
  .أساسى عامل المثل عطاءا  و  ،أساسى عامل أيضا والقيم ،األساسى العامل هو والصمود

 فى موجود غيره وبيتنفذ كالم بنتكلم إن احنا ..دلوقتى اتقال اللى الكالم وفعال
 ابيتكلمو  اللى الظاهرة الحاجة هى العربيات لكن كمثل العربيات ديتإ أنا يعنى ؛البلد
 دى زى اللى األوقات فى وعادة .عليها بتتكلم الناس يعنى كتيرة حاجات يهف ،عليها
 !يتكلم واحد كل إن فرصة بتبقى ألن ؛كالمهم فى يعنى وىق لمضين ابيبقو  الناس
 الناس ئنعب ..الناس نلم نقدر إزاى ولكن ،الوقت هذا مثل بأوقات مرينا حناإ
 قد قطعا حناإ ؟الموجودة الجبهة ايفسخو  عدائناأ ومنخليش للبلد الحقيقية الوحدة ونخلق
 إن احنا نستطيع إن احنا عتقدأ أناو  ،خارجية محاوالت وأ داخلية محاوالت هناك تكون
 الموقف نحل إن احنا نستطيع الداخلية صالبتنا قد على إن احنا رأيى أناو  .دا نعمل



  سرى للغاية 

31 
 

 بتتكلم انت ما زى ..يعنى موجود احتمال وهذا ،داخليا ضعفنا إذا إنما. الخارجى
 بتسأل اللى الناس وبعدين .وكذا كذا حصل كذا بعد ثم كذا الموقف تسعة يوم :بتقول
 اللى إيه متصورة مش دلوقتى لغاية الناس؟ حصل اللى إيه لىا قولو  ..النهارده لغاية
 أنا ألن ؛صعبأ الوضع هيبقى متهيألى حصل اللى إيه تعرف لما الناس كل !حصل

 !حصل اللى إيه عارفة مش كتير ناس يهف دلوقتى لغاية تصورى فى
 

 مافى البيوت داخل فى إنما بأسلوب يكلمونا اجو بي الناس حاجة، كل عارفة الناس ..أل   :جمعة
 .الوزراء مجلس عضاءأ حناإ مستوياتنا حتى ،وضوح بكل المسألة حيشر  لما الإ بيت

 وبتاع والقهوجى دامىق اللى والصياد والفالحين حاجة كل فى ابيتكلمو  الوزراء ومجلس
 يجىوي ،ميتكلمش المباحث عند جىيي طبعا لكن ،تكلمتب يعنى الناس .بيتكلم التاكسى
ى جيوي !الكاكى لبسن كلنا حناا  و  وىق وىق عظيمة حاجة :لىل يقو  مكتبى فى عندى

 الكالم سماعيليةاال فى مثال علمأ أناو  !شعبية مقاومة كلها البلد حناإ :لىل ويقو  لى
 واللى !وبتاع انتقادات برضه اوقالو  سماعيليةاال من ناس وجالى ،دا سيادتك قلته اللى
 ىالسوفيت والبندقية فالن مع البلجيكى والبندقية ،تحت قاعد واللى التكييف فى قاعد

 بس بيتقال الكالم !نا  و  نا  و  نا  و  نا  و  غلط األسلحة توزيع نا  و  ،فالن البيه مع النضيفة
 !بداأ هنا ميجيش ثم ،الوزير ليزاده شز ميجاو  ثم ،العام المدير باب عند بيقف

 
 تقرير دانىإ راح لما الشافعى حسين من ليلتها جالى نفسى عن يعنى !جالى أنا.. ال  :عبد الناصر

 ويوم ،سماعيليةاال من تقرير دانىإ راح لما المحسن عبد وبعدين ،سماعيليةاال عن
 من هناك اراحو  ناس من ،االتحاد بتوع من القنال من تقرير عندى كان الموضوع

 األمور عرفأ أنا إن حريص بالذات أناو .. الحقيقة حريص كنت أناو  .الجيش باطض
 .فيها بتتكلم الناس كتيرة مورأ عرفأ أنا إن بتساعدنى الجوابات يمكن أناو  .كلها دى

 يهف ..الفلسفة أيضا يهوف ،الكالم كثرة هى الوقت هذا فى الطبيعية الظاهرة وطبعا
 فالسفة يظهر بيالقى يبص الواحد لو الحالى الوقت وفى ،ىيعن وىق كتير فالسفة
 دا كان ولو دا كان دا كان لو إن ساسأ على األمور بيفلسف الواحد نا  و  ،يعنى كتير
 نسير التى الحالة فى ظاهرة إنها على بياخدها الواحد مواضيع طبعا ىد !دا كان
 . الظاهرة هذه تكون نأ والبد ..فيها

 اللى المرحلة واحنا ،بجمود نصابشام ..الحقيقة نعمل إن احنا ،األساسية النقطة
 الناس فى يوم 00 حوالى انشغلت كنت أنا ويمكن !كبير حدالى  بجمود صبناأ فاتت
 أساسا ؛موجودة مهمة كتيرة مواضيع يهف !إزاى خلصأ عارف ومبقيتش ،هنا اكانو  اللى
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 نتإ ما زى يعنى -برضه الكالم .مؤسساتها بكل دولة نخليها علشان الدولة لم
 اهربو  اللى والمسئولين الكبار الموظفين على والكالم ،التكييف على الكالم - بتقول
 !سالنا اوسابو  اهربو  ناس ولأ ..سماعيليةاال من

 ويسفر عيلته بيسفر معلش قولهاب أناو  - عيلته يطلع كونه ؛حصل الكالم هذا
 كأول دى إن :قولاب ولكن !حكومة مافيش إذا   بيمشى المسئول كان إذا لكن  -والده
 وكالم شعبية مقاومة نيمنقي كانو ..الشعبية المقاومة طبعا !الفزع أخذها الناس تجربة
 ؛سماعيليةاال من وطنى حرس كتيبة هربت ،العش رأس معركة يوم أناو  .الشكل بهذا
 والحقيقة !اتسمعت اللى الحكايات نتيجة موجودة عرذ حالة فى اوهربو  سالحهم اسابو 

 صورة بيدى حاله يبرر علشان واحد وكل ،أيضا الحكايات هذه عن تهويل حصل
  .للموضوع ضخمة
 عن الحقيقة كتير تضخيم يهف ،حصل اللى عن كتيرة حاجات دلوقتى بقرأ أنا

 اللى وكل !اليأس حاالت من حالة لهم وبيسبب عرذ للناس بيسبب دا ؛حصل اللى
 اواستعدو  ،منا حسنأ وفنيا منا حسنأ اوفكرو  جدا منا شطرأ اكانو  اليهود إن حصل

 !منا حسنأ جد الموضوع وخدو منا حسنأ
 فيها نتكلم جلسة على بكره بعد وبنتفق ،الميزانية بنشوف بكره بعد بنجتمع يبقى 

 . أخرى مرة الموضوع هذا فى
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