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باألخ عصام يكون جاهز ى نبتد الافاتت و ى الجلسة الل ةنكمل المناقشة بتاع عبد الناصر:

 .فاتت؟ جاهز، اتفضلى قبل اللى بالموضوع بتاع الجلسة الل
 
 شخصية. وبكلمة قد تبد سيادتكى ل لو أذنت: الحقيقة حسونة   

 
 .نعم عبد الناصر:

 
 ..فاتوا دول الحقيقة حسيت تماماى بعد الجلستين الل وه : حسونة

 
 قرب شوية. عبد الناصر:

 
الحقيقة  ،بنبدأ بداية جادة مشجعة إحناألن الحقيقة  ؛ىاألولأكبر من الجلسة  بأمل : حسونة

أحبك بأن أصدقك، ى لماذا أصدقك؟ ومفهوم للحب والثقة ألن :أيضا أحب أن أقول
أيضا ى وألن .خالفت رأيك وأمانة الكلمة ول ؛ىأصدقك فأنا أعطيك خير ما عندى وألن

 :أن أقولى أثق فى قيادتك وأحترمها، فأنا ال أخشى عليها أبدا من كلمة ال، واسمح ل
كل هذه الكلمات الناعمة  !بوطضم شئوحاضر وكل  يافندمالحقيقة كلمات نعم وتمام 

أن  وأنها ساهمت فى بعض ماحدث، ولى فى يقين ،الخادعة الذليلة العثمانية األصل
 -أن تقال ى إن كلمة ال احتلت مكانها حيث ينبغ ول :قولاب ..كلمة ال احتلت مكانها

أيضا ى وألن !لكانت األحداث غير األحداث ..لتغيرت األحداث - أمانة التطاول
وال  ،حتى رئيسا وملكا أو فقد سموت بك فعال أن تكون حاكما أ ،معرفة صادقةعرفتك 

لم أكن أذكر اسمك  ،فى ثالث محافظات عندما كنت أتحدثى نإ :تدهش إذا قلت لك
 تصريحا إال حيث تلح المناسبة، لم؟
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 - كنت أالحظ أن الخطباء والمتكلمين استخدموا االسم عالمة للتصفيقى ألن :أوال
 - والمستمع ستة آالف عام كما تقول سيادتك -وأن المستمعين أيضا  -استجداء التصفيق 

 ووال بأس عليه أن يغف ،تبين بفطنته أن المطلوب منه أن يصفق فى هذا الموضع بالذات
أن تحدث مقابلة دائما أبدا فى ذهن المستمع  وحقيقة أن يقابل أ اآلنو  !من بعد ومن قبل أ

 وسيقابل وهى المناضل وبين الحاكم السابق، ودائما أبدا المستمع الذ بين جمال الثائر
 .يجلس بفطنته وفراسته

الحقيقة  -ى ألن ؟ىكالم شخص ..الكالم ده باقولليه ى يعن ،لماذا أقول الحقيقة
على ى وألن !وأن نقول ال أيضا أن نقول نعم الىنحن محتاجون  -ونحن نبدأ عهد جديد 
وألن اإلعالم  ،25تكون رئيس دولة بقدر ما يسعدك أن تكون جمال يقين أنك اليسعدك أن 

والخطباء والمتحدثين ماحدش بقى بيهتم بمكنون الكلمة بقدر مايهتم أن يضع  ،أيضا يخطئ
العام نتيجته ى جية الرألو ثم التركيز الشديد على سيكو  ،هنا وهناك اسم االستجداء للتصفيق

 !عكسية
تتأكد حسابات ى فى رأس كل إنسان منا غرفة عمليات لك !الحقيقة لم أنمى الليلة د

السؤال  .خطط توضع ثم تمزق ،خرائط تبسط ثم تطوى ،حسابات بعد حسابات ..طول الليل
أنا ى اللى تعزيز الرأى كثير من سيادتك يعن الىوأنا محتاج  - الحقيقة ىألح على الل

 وهى حقيقة سألت نفس ؟يهإتكلم أنا كنت عمال أسأل أنا با ؟هل فات األوان - هانتهيت ل
هل فات  ..سألأقعدت  زادت،ى ماه فعال !؟فلسفة هتزيد :سيادتك بتقول ماأى يه يعنإ

  ..رأيينى أنا كان بيتنازعنى فى وقت الحقيقة يعن !؟األوان للكالم
نحن نظن أننا نصنع الغد هنا مع أن الغد  ؛نتكلم بعد األوان إن احنافات ى يرأ يهف

 -بال حياء ى قول كل انطباعاتأب -بلد فى نكسة بال جيش  !أصبح كاألمس تماما محدود
سؤال ألح ى هل فات األوان؟ يعن !الجبهة الداخلية فيها صدوع !بال جيش وبال اقتصاد

  .ىعل
نما  ،أن األوان لم يفت إطالقا - واحد منهاى أنى ال أخفى يعن -قلة ى فى رأي وا 

ن يعن ،ساعة 52ـنحن فى الساعة الباقية من ال الساعة على ساعة الصفر ى التقاء عقربى وا 
ال نهون من مشقته ى يعن - ننا نستطيع بصالبة واستماتة وبجهد شاق جداا  و  .ىدقائق يعن
 ،أحسنأن نغير األحداث ونجهض النكسة، نخلق عهد وطاقة لعله أفضل و  -وشدته 

ى من الذى يعن ؟لكن من يملك المفتاح .سبيلنا اونستأنف نضالنا فعال بعد أن نكون قد قومن



  سرى للغاية 

3 

 

أن يرمم قاع السفينة ويصلح  اآلنيملك ى من الذ ..بالليل ىسؤال ألح عل برضه ؟يملك
نحن، وبغير ذلك ى أنه أنت، أنت أوال وثانيا وثالثا ثم نأتى يقينى وف ؟قلوعها ويغير البوصلة

 !أملال 
 ،أنا أثرتهمى أن يبحث المجلس القضيتين الل لما طلبت فى الجلسات السابقةالحقيقة 

ن الحالة ال بأس إ :قال البعض .بعض اإلخوة الزمالء فى تشخيص الحالةى اختلف مع
نحن نجتاز محنة شديدة جدا  ،ممتازة أبدا ليست :نها ممتازة، وأنا قلتإ :بها، والبعض قال

ال كان االتفاق على العالج مستحيل ،يجب أن نتفق على التشخيص أن ى ويهيئ ل !وا 
يجب أن نتفق على تشخيص  ..نقطة انطالق لمناقشتنا يهإنما ف ،ت فى هذاأسيادتك بد

نا كو ل - الداخليةتشخيص فى الجبهة  .الحالة بال مبالغة بال ألوان زاهية وبال ألوان قاتمة
فى  كما فهمت. الحركة ضيئلة وفرص النضال ضئيلة أ -جبهتين  الىهنقسم الموضوع 
ده يقيس فى إيجاز ألن اإلخوة الحقيقة  ..ترميم الىصدوع ومحتاجة  يهفالجبهة الداخلية، 

 تكلموا كثيرا.
بنركز كالمنا  إحناجازات وال عن كل اإليجابيات، ناإلمابنتكلمش عن  إحناطبعا 

ألن تحميل التشخيص  ؛الحقيقة أنا مش هاكمل تشخيص أكثر من هذا .على السلبيات اآلن
أنا كنت  .للحديثى سيادتك تفضلت وفتحت كل باب يعن - واإلخوة تحدثوا عنه -وتفصيله 

 - الجلسة قبل الماضية أظنى هى نسيت الحقيقة تاريخها كان كام الل -سألت فى الجلسة 
  :بحث المجلس قضيتين هامتينيمن المستحسن أن  :ألت الحقيقة قلتكنت س

الخطة المثلى إلعادة الجبهة الداخلية وتماسكها ووحدتها ى ماه :ىاألولالقضية 
ى العميق بدالالت األزمة والشجاعة فى مواجهتها وفى على أساس من الوع ؟الوطنية

أنواع استئصال الجراح لبعض  -ماقلت ى ز  -قتضى ذلك إ وول ،عالجها عالج حاسم
 األشخاص. والقيم أ والسلوك أ

الخطة المثلى إلزالة العدوان على صعيد ى ما ه :أثرتها كانتى والقضية التانية الل
  ؟الجبهة الخارجية

أنا أثرت الموضوعين كان خطاب سيادتك، حدثت  بعد ما ،الحقيقة الجبهة الداخلية
 لميزانية، المناقشاتا - يوليو 52خطاب سيادتك فى  -أحداث هامة  وحوادث أى يعن

فى  .فاتوا من اإلخوة األعضاءى اتسمت بها الجلستين اللى الحية النابضة الصادقة الل
أقوله بعد الخطاب وبعد الميزانية، وبعد كالم اإلخوة األعضاء إال  ى شئالواقع مابقاش عند
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الحظتها فى تكلم فى هذا القليل أحب أقول مالحظة لعل سيادتك أوالحقيقة قبل ما .قليل
 وأ –أن المحنة وحدت ى وه ،والبد الحظتها فى خارج هذه القاعة أيضا ،مناقشات اإلخوة

مناقشات تقريبا كلها بتنبع عن إحساس واحد وعن هدف ى الفكر فيما بينها، يعن -كادت 
أنظمه ما أمكن، وأبدأ بالجبهة الداخلية وأحصر ى أعود ويعن .واحد مهما اختلفت أحجامه

 نقاط محدودة. فىى كالم
سيادتك قلت عن الجبهة الداخلية بالذات فى خطابك عن خطة العمل الجديدة 

يمكن  ادة الالقي .ما علينا إال أن نضعها موضع التطبيقى يعن ؛الحقيقة عالمات هامة جدا
تشكيل اللجنة  -ها للتذكير فقط عشان المناقشة باقولأنا  -أن تكون حكرا على عدد بعينه 

براز قيادتها  ،ى إطالق حيوية ونشاط قوى الشعب العاملةاألولكون مهمتها المركزية وت وا 
 ديمقراطية أوسع. الىليكون ذلك مدخال 

ى فى حياة مدنية أوسع، فه ويولي 52تحملت مسئولية ى ذوبان الطالئع الثورية الت
أن قالوا فى  - أتذكر ول - برضهاإلخوة  .بداية حازمة وجادة يتوقف فيها اإلسراف والتمييز

وسيادتك أيضا تفضلت وفتحت أسئلة فى  ،فاتتى فى الجلسة الل وفاتت أى الجلسات الل
يجب أن نعدها تنفيذا ى خطة العمل التى ماه ؛هاتنحطها حسب أهمي إن احنانقاط ممكن 

 .أول سؤال طلبت إثارته ؟ويولي 52لخطاب 
 

والقاعدة ى الوزير والعمل السياس ؟للوزير الىكيف نعيد لمجلس الوزراء هيبته وبالت
 ؟يحصدها الناسى االمتيازات التى بعد النكسة، ماه اآلنمجلس األمة ووضعه  ،الشعبية

 ؛هذا الحقى خذ لنفسآالحقيقة مش هاتكلم فى هذا كله، مش ممكن طبعا  سيادتك
  ..فى نقاط محدودة -ما قلت لسيادتك ى ز  -أنا هاتكلم 
الوحدة  ..فى وحدتها وه اآلنفيه اعتقاد أن ألف باء سالمة الجبهة الداخلية  :أوال

وأنا ليس ى سيادتك أعلى من .بكل أبعادها الوحدة الوطنية ..القيادة الىالوطنية من القاعدة 
وأنا ال أتصور أن يكون هناك محل  ،اآلنال محل  ..بكل معانيهاعنها الحق أن أتكلم ى ل

ذا تحتية، على ما وصراعات مكشوفة أى أل اآلنالمحل  !فين إحنامش عارفين ى إال يعن
وأنا  -ى أوال وجهة فى ر  !حتى حاجة عشان نطمع فيهاى مش فاهم مش الق ؟الصراعات

 9تبينتها بجالء ليلة  وقد - اآلنال وجه لتمزيق الوحدة الوطنية  - مبادئ عامة باقول
، الوطن الىو  ..الىو  ،نوعيات الىفئات و  الىألوان و  الىمن تمزيقها إطالقا  - ويوني
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واحد يلقى السيد الرئيس جمال  ؛الواحد بقى شخصين ،العيلة عيلتين ،القرية قريتين ،وطنين
ى د ..بد من التركيزال ،محل إطالقاال  !ىعبد الناصر وبعدين يروح لبيته يبقى شخص تان
سنة  52أصبح بعد ى والشعب الواحد الل ..ألف باء، وأظن حتى الدول مش الشعب الواحد

  .ده ألف باء ..تقريبا خالص بقى واحد
ى حد منا رألإذا كان  أن أعدل.ى يسعدنى مخالف يعنى إذا كان ألحد من اإلخوة رأ

وأيضا وسائل اإلعالم والصحف يجب أن تتوقف عن  ،أخوه ما يقوله هنا كاشفهفى مخالف 
لمتشكك لى وأنا يعن ،مصر كلها اليوم عيلة واحدة .ةشبهة تثير صدع فى الوحدة الوطنيى أ

ى أعن ،أشخاصى أعن والمسئولين أى مصر مش أعنى وأعن ..ىمصر يعن :ها بيقينباقول
وليلة  - طبيعتها فى كل محنة ىد -وده سيادتك رجل قوى  .البلد كلها عيلة واحدة

وأنا  -لم تكن بتنظيم  ويونيوليلة التاسع من  ،له دليله ال يغفر -قول اب ماى ز  - التاسع
حاجة تكون ى وأ ،ها أيضا عشان تكون واضحةباقول ..وكانت فوق التنظيم -ها باقول

 أن أسمعها.ى أنا يسعدن برضهمخالفة لهذا 
 -ثانيا: تأكيد الديمقراطية على مستوى القيادة العليا فى هذه المرحلة بالذات مدخال 

 لديمقراطية حقيقية بعد اجتياز المحنة. -كما قلت سيادتك فى الخطاب 
 

 ديمقراطية سليمة. عبد الناصر:
 

سليمة فعال ى ده غلط بقى آسف ه ..ةيأحسن تكون سليمة أنا شفتها حقيق ،سليمة ..سليمة : حسونة
مش  -أنا باطرح النقاط ى بعض النقاط األساسية، اسمح ل الىأنا أود أن أشير هنا  .أسلم
 على مائدة المجلس: -ى طبعى أيضا يعنى فكر 

على ثقة من هذا، وليس  -سلطتك  - أنا على ثقة أنك ستبدأ بسلطات رئيس الدولة
أن يصنع رئيس  اال بأس إطالقى أنا أعلم أن فى النظام الرياس .هذا تكهنا إنما على ثقة

السياسة الخارجية والسياسة  ؛والنص كده فى أميركا وكثير من الدول ،الدولة سياسة
 ،ن رئيس الجمهورية يصنع باالشتراك مع الحكومةإ :والدستور المؤقت بيقول كده ،الداخلية

أنك سترحب بأن تكون القيادة فى المستقبل قيادة جماعية، وأنك ستنزل عن ى ولكن إحساس
نما ه ،قول دستورية بساسلطات مش بى وه ؛بعض اختصاصك وسلطاتك متصلة ى وا 

 إنما أعتقد أن هذا السبيل. ،يضا بقيادتك والتاريخأ
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من  ،من الخصوم ومن يوني 9سيادتك ُفوضت من الشعب تفويض مطلق ليلة 
تفويض  يهإجماع على إن كان ف ؛من المحترفين ،من المواطنين ،من الساسة ،األصدقاء

بيعة حصلت على أن تنقذ  يهاستفتاء ف يهف .وتستطيع بهذا التفويض أن تفعل الكثير ،فعال
اب سيكون فى تخناإلأن  -وقد أعلنت تلميحا  -ومن حقك أن تعلن  ،البالد من محنتها

إذا لم أكن قد أخطأت  ،أساس كل التنظيمات السياسية وه ؛ةزممرحلة بعد اجتياز األ
األساس  االنتخاب هوالمعنى، فإذا كنت قد أخطأت المعنى فأنا مصمم على أن يكون 

 فيما بعد.ى لكل تنظيم سياسالسليم 
وسيادتك تقودها وتتصدى  ..قيادة ديمقراطية شئنن إن احناى ال يكف ،أسلوب العمل
كل  ى شئوأنا لن أخف -بتسأل  برضهوالناس  ،إنما أسلوب العمل ،لكل القضايا الهامة

 وه ؛أنشئت قيادات جماعية قبل كده ؟طب ماهو - أيضا سأضعها هناى وهواجسى طبع
قيادة أسلوب ى فى القيادة أ وسيادتك فى المجلس أى يعن ..العمل، أسلوب العملأسلوب 

 ،هذا المجلس أنا الحقيقة رغم المحنة أنا متفائل بيهى يعن .العمل أهم من وجود القيادة
لماذا؟ ألن أسلوب العمل نفسه مختلف عن  ،اختالفى كمان يعنى وبرغم األشخاص يعن

كيف نمنع أيضا السلبية والتعسيلة ى سألتن ول .ياسية بتطرحالمجالس السابقة، القضايا الس
عشان كل واحد يتحمل مسئوليته نطلع  ؛بد من تصويتالجميل يبقى الهناك والكالم  وهنا أ
   .ىاشتغلت محافظ ماكانش فى ذهن ،ألن أنا هقولك تجربة المعهد ؛أقلية وأغلبية أى برأ

على جهل بتقاليد  ووبعدين يبدو إن أنا كنت على حماس أ ،أنا جيت فى المجلس
ى نزلقت ثم تبينت لحكمة قديمة ز ا او ال يتكلموا، فأنا يبدى كل المحنكين قبل وه !المجالس

عاوزين ى إنما المحدثين والل ،القدامى ال يتكلمون إطالقا والمحنكين ..حكمة المعابد البوذية
 شئيمكن فتر الحماس ى فالحقيقة يعن !المسئولية بقى بعد كدهوعليهم ى يبانوا يتكلموا يعن

  .الناسعذرت ى وبعدين يعن
رأيه بال ى البد لكل إنسان أن يتكلم وأن يبد :النقطة الثالثةى يعن والثالث أ األسلوبف

فى  شئإسناد إليك لغاية أتفه ى مانقولش يعن ..نعم، عشان كل واحد يبقى مسئول وأ
ى يعن ؛مش مخلة بالقيادة مخلة بالمتحدثى معاه، المسألة بقت يعن إحناالريس قال  !يةر الق

 .ملالبد من أسلوب للعى ، فيهيئ لىفيها امتهان يعن
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أنا اتكلمت الحقيقة  ؟دوره كيف نعيد لمجلس الوزراء :هتكلم فيهاى النقطة الثالثة الل
 :وأقول ،ىده كالم أثير يعن .وبالقاعدة الشعبيةى تابع الوزير وصلة الوزير بالعمل السياساب
مش عاوز أقول  ..الجديد األسلوبنك أجبت فعال على هذا السؤال برياستك للمجلس بإ

بأسلوبك فى قيادة المجلس، ى يعن ..الجديد ألن أنا ماحضرتش الجلسات برئاسة سيادتك
ن إ :فيمكن أقول .األعضاء على الكالم والمناقشة والمكاشفة ونقد بعضهم برضهبتشجيعك 

 ول ؟كيف نعيد للمجلس فاعليته ..ى من اإلجابة للسؤال دهاألولسيادتك كتبت الحروف 
مضينا فى السفينة وتمسكنا كلنا بأن المجلس يجب أن يناقش كافة الخطوط العريضة 

واضحا محدودا  اوأال ينفض إطالقا قبل أن يتخذ فيها إجراء ،للسياسة الداخلية والخارجية
ومعناها فاعلية  ..السليم وأعدنا هيبة المجلس ووضعنا حله يبقى أجبنا على السؤال ؛محددا

 هذه حاجة. ..هيبة الوزير الىوبالت ،المجلس أيا كان األشخاص
واإلخوة تكلموا فى  ،وحده المسئول عن تنفيذ سياسة الدولة والحاجة الثانية: الوزير ه

أنا دهشت من كالم نوقش عن الوزير الحقيقة  .يعمل فيهى هذا فى حدود القطاع الذ
ما معنى السياسة؟  ،كان الزم نحدد مفهوم السياسة ون هإ !والسياسة فى الجلسة الماضية

سيادتك أظن فى الجامعة  ومثال ه ..سياسيةى مش فاهم يعن ؟يهإوال ى الخطابة يعنى يعن
إن العلماء  ،ن العلم للمجتمعأيفهم البعض أن إنها أظن حاجة ساذجة  :ىكنت قلت يعن

 ..ىه بهم، مانجى ويروحوا يخطبوا فى وحدة العشرين الل ومفاعل إنشاصيسيبوا معاملهم 
 ؟السياسة ما

تنفيذ تخطيط الدولة فى الداخل والخارج طبقا لما أتفق عليه  ومفهوم السياسة ه :أوال
خالص وأمانة وفنية وعلمية ..فى القيادة السياسية أما الخطابة فبعضهم بيتقنها  ،تنفيذ وا 

لغاية دلوقت مافيش  ،أما حكاية االلتحام ومش االلتحام ومسائل المسالك .وبعضنا ال يتقنها
الوزير  ؛والتزم بخطوطها االشتراكية الدولة بالخطوط العريضة إذا نفذ سياسة !ىوزير سياس

 !ى، مش الزم يرفع يافطة يقول أنا سياسىدون أن يقول أنا سياسى سياس
 - جمعةى وشعراو ى رت بين األخوين السيد مرعيأحب أن أتناول بالذات نقطة أث

طويال ى استوقفتنى نقطة مهمة الحقيقة يعنى ه .عن ما حدث - طبعا مع حفظ األلقاب
 - قصر النيل وأ سيتىومكتب جاردن ى عما حدث بالنسبة أظن لقصة التسويق التعاون

 رد على هذا قال: ى واألخ شعراو  - كدهى حاجة ز 
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 القاعدة الشعبية. الىيجب أن ينزل الوزير  -5
 ال ردة فى الثورات. -5
 المبادئ العامة لكل وزارة يجب أن تطرح هنا على المجلس ويوافق عليها. -2

أنا مع كل ماقيل فى  ،أن أتخذ موقفا فيهاى مسألة فاتت الحقيقة إنما من واجبى ه
القاعدة الشعبية، وأن  الى ويجب أن ينزل الوزير عند القاعدة الشعبية أ ؛المبادئ الثالثة

وزارة ى الخطوط العريضة للسياسة فى أ ،يتقبل نقدها وأن يستفيد بها، ال ردة إطالقا للثورة
سائل ال يمكن أن يختلف عليها اثنان فى هذا مال .يجب أن تطرح هنا وتؤخذ عليها الموافقة

من هم الذين  ؟القاعدة الشعبيةى ما ه - أتساءل فقط ،ال أختلف -المجلس، إنما أتساءل 
ى يعن ؟موظفى بالماهية ومفصولون كما يفصل أى يمثلون القاعدة الشعبية؟ معينون مثل

طبعا مع  -ثيل افى بعض التمى وكانوا أحيانا يعن ،فى الكالمى أستخدم أسلوبى سمحتوا لو ل
فأنا  ..الجاهلية وبعدين بينزلوا ويطلبوا منه طلباتبيصنعوا مثال خالف  -القياس مع الفارق 

 !القاعدة الشعبية الىسان ناإليجب أن ينزل  :قولاوبعدين ب، باعين القاعدة الشعبية
فمثال أنا اليوم لست قاعدة شعبية وقد  ؛إذا جسدت أنا الموضوع فى أشخاصى ويعن

األخ عبد المحسن لم يكن  ؟يهإ ،ينزلى عندى أكون غدا قاعدة شعبية، ويجب الوزير الل
وأنا كنت  - للقاعدة الشعبية حقيقةى مفهوم !أصبح قاعدة شعبية اآلنباألمس قاعدة شعبية 

موظف  ،ىموظف يطلبن وأى مش مكتب يطلبن ..بيعينواى مش الل - طبقه وأنا محافظأب
نزل اأنا بى اللى د .الناس ،فالحين ..الجماهير كلها بال حدود ؛ىعشان يحاسبنى يطلبن
لكن أن  .ىحس بالهواء النقأستفيد منها وبأسعد فيها وبأأنا بى اللى لقاعدة الشعبية، دلفيها 

المقابل ى ويستدع ،األمين مكتب التنفيذ المحافظى تكون مسألة تنازع سلطات، وأن يستدع
ليس هذا إطالقا نزول بالقاعدة  ؛فالن وفالن وفالنى فى االتحاد وزير العدل، ويستدعى ل

  !الشعبية
خارج المعينين، وأنا كنت  وواجب توجد القاعدة الشعبية أ ،تبدأ ..أن توجد الى

أن ى أن يطلب من األخ سيد مرعى شعار ضخم أو ى يبقى يعن !محافظ وأنا أعرف التعيين
لموظفين المعينين والقاعدة الشعبية مجموعة من ا ؛القاعدة الشعبية فى قصر النيل الىينزل 

فى  ووأنا الحقيقة ما أنا عض .الكامل إلخالص الجانبينى مع تقدير  ..يمارسوا السلطة
ماأعرفش  ،ىسيئة يمكن لسوء حظى وأكثر من هذا، ومع ذلك تجربت ىاالتحاد االشتراك

 !؟ىاألخوة تجاربهم إيه فى العملية د
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فصلت قاعدتين شعبيتين النحرافات خلقية شديدة جدا،  ..فصلت اثنينى إنما أنا يعن
نت بتضع نمش على وجه النظام وعلى وعلى إنك إمستحيل  :قلت ،وبعضهم استغاث

حناو  !وعلى حنافى أيام معينة و  إحنا ،مش فى أيام الوفد عشان تفهم ا  اشتكى  ..بنعمل ا 
 !وبتاع

المسألة ده فى ى وأنا مش عاوز الحقيقة أقول تجارب يعن ،وهقول لسيادتك تجربة
أعضاء نيابة دون أن أعلم،  6يوما ى أنا هبط عل :خطوط عريضة فقط، إنما أنا هقولك
 .يه سبب الموضوعإأبدا مااعرفش  ..ال ،أوائلى يعن ووزير العدل ال يعلم، ومش مجدين أ

كانت دلوقت و ل ؟صحيح ليه ؟ليه !إن بنت سيادتك ما دخلتش الجامعة إزاىنا اندهشت أو 
 إن احناعشان نقول  ؛وضع معين وتقعد أسبوعين الىى دخلت يمكن مادام تستطيع أن تنتم

 ألن الكشف كان فيه معيدين أيضا فى الجامعة. ؛أخذنا كذا تستطيع وتبقى معيدة
 

 .نها معيدةيكانوا طالبى أنا بنت ؟ليه عبد الناصر:
 

 !أنا اندهشت  :حسونة
 

 جيد جدا.ى إنها واخدة يعن  الناصر:عبد  
 

 أيام مادخلت. باقولأنا ى السنة دأنا عارف   : حسونة
 

حناو  ..ىفنها يهدى واخدة مرتبة الشرف، وكانوا طالب ..ال  عبد الناصر:  )ضحك( ..بنبعد عن ا 
 

ممكن األخ  - عرفأيه، واهلل ال إأنا هبط عليا من الستة من قاعدة مش عارف ى يعن  : حسونة
بلباقته وطول باله وأدبه استطاع أن  وايق وهتضأنا كنت م - أنا جادلته طويالى أمين يعن

إنما لم يأخذوا  ،آالف من أبناء الشرفاء المؤمنين يهألن أنا لم أقتنع ألن ف ؛ىيقنعن
ل أقو ؟ وأنا إزاىاتعينوا  .فمااتعينوش !يهإاألسبوعين بتاع مثال البتاع ده ما أعرفش بيعملوا 

   !فضلت ..وأنا سكت ،هذاذ نفأفسكتت، بعد أن تعمدت أال  !؟لهم واسطة ملأع ؟يهإلهم 
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الحقيقة أنا موافق إن الوزير ينزل للقاعدة الشعبية بس ى يعن ،يبقى القاعدة الشعبية
انطالق كده  ؛ماسيادتك بتشوف الناسى ماكنا ننزل للناس، وز ى ز  !للناس ..مش للموظفين

ة مرية السلطة، حقيقة ك  مريعن ك   ..عن الصراع والسلطة ابعيدى النق والج ..فى الهواء
القاعدة الشعبية ويجب أن يستفيد منها ويجب أن يفيد،  الىويجب أن ينزل الوزير  !السلطة

  !ىأحد إطالقا ألن ده أسلوبى أال يغضب من وأنا أرج وبعدين الثورة ال ردة فيها.
الميثاق الثورة هى  ..كرجل ملتزمى أنا مفهوم ؟مش الزم نتفق عليها ؟الثورةى ما ه

تبقى  وه وأنا أ والقوانين المطبقة لها، تعليمات القيادة السياسية، أما أن تكون الثورة هو 
 يهمش عارف االشتراكية فأنا  :يقولى وهذا لما السيد األخ مرع !مسألة شديدة الخطورة جدا

 .ىوقفتها قدام النقطة دى وقف فى الوقفة التى يعن ،لعله فاهم وأ وبتاع حزبين
 

 يه؟إقدام  عبد الناصر:
 

الثورة يجب أال تخرج عن الميثاق  :ما األخ كمال رفعت كان قالى بالذات، ز ى النقطة د : حسونة
 والمكتوب، ثم عن القوانين المنفذة له، ثم عن تعليمات واضحة لقيادة سياسية شاملة أ

فى كثير من  قيلتى ود !إن أنا الثورة :أما أن يقال .السياسية على األقللرئيس القيادة 
واحد  ..خدوا منهاعشان بيى بقى مندهش من األخ مرعأوب !المستويات حتى مستوى القرية

 ،أنا كوزير مااستطيعش أقول إن أنا الثورة يهوف !ىشاعت المسألة دى ما ه ؛طلع من الغيط
أن أخالف ى من حق فإذا   !أنا الثورة :يقول ىاالتحاد االشتراكواحد فى ى لكن يستطيع أ

أنا الثورة ثم أنا القانون، بعد هذا إذا سألنا ليه بتتصدع الجبهة  !أنا القانون أيضا ..القانون
 !يبقى الجواب موجود ،بيضعف ليه األمن والداخلية أ

، ىالفعل بالنسبة لإيه لم أكن أتوقع كان ى يعن ،سيادة القانون األخ كمال اتكلم فيها
يمكن كنت ضد سيادة القانون،  25اتكلمش كرجل قانون، وأنا سيادتك قبل ما والحقيقة ه

لكن  !ىيحبونيش وينتقدوناالقضاة مى خل ..فيها يمكنى ى كان موقفاألولويمكن فى األيام 
ى من الل ىت الكالم ده فى المجلس بعد ماشبعت تريقة من خلفلوأنا ق - اآلنالقانون 

أنا باكلمهم عن سيادة القانون كملتزم وكثائر وزميل  - !كل بيتى الشارع وفى قاعدين وف
بإذاعة ى هل تسمح ل - ىبهذه الزمالة يعنى إذا سمحت ل - نضال لجمال عبد الناصر

 تأذن وقولها لاوأنا ه -سيادتك فى كل مناسبة  ؟كلمة خاصة ..الشأنهذا كلمة لك فى 
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ال كيف أحاسب الناس ،ومع الروتين الصالح ،سيادة القانونمع ى إنن :ىقلت ل - ىل  !؟وا 
 قولها.أبالنص وأنا ب

 ..ل سيادة القانونهيهلى كان يعن ،ومع ذلك كان بيتحدث عن هذا خارج الحديث
رئيس  يهمش ف !؟يهإيه وال إيقول لنا القانون ده ى مين اللى اهلل طب يعن !الثورة فى إحنا

على طول  يهقوانين بتطبق هذا؟ ف يهمش ف ؟ميثاق يهمش ف ؟القانونى جمهورية يمض
ى كله أصبح هناك مئات يحملون فى جيبهم اليمين سلطات رئيس الجمهورية، وفى الواد

أنا  :ويقولوا ،جيبهم الشمال سلطات مجلس األمة، ويمكن مكان المنديل سلطات المحاكم
 !القانون

وال عاوز الكالم يبقى ى شتكأألن أنا مش عاوز  باقولأنا  ؟الكالم ده ليه باقولوأنا 
أن سيادة القانون  ؛البد لسيادتك أن تعلنه فى المرحلة القادمة :قولاأنا ب .ىخواطر يعن

يمكن ى اسمح لى يعن ؟مين حملها وانجلترا مثال هى ه .إحدى األسس وأساس لمنطلق أ
ى أمن نفس ؛بحارالسيادة قانون وسيادة  ؛ىوأسطولى وبحار أسطولى فيها نوع من إن قاض

  .وأمن للوطن، أمن مواطن وأمن وطن
سيادتك لك كبريائك رأس مالك الضخم، وأنا  وه ما ،هونشتماى يعنى والمسائل د

ومين  !معاملة القانونى وأحب تعاملن أنا فالح ..ىكبريائى أيضا ضعيف فى البلد ل
من  !؟من غيطهى طلعنى أمين الفالحين اللمن ى ن، من يسندىما أنت بعيد عن ؟ىيسندن

قتل فى الصومال ووضعت مثال تحت ى وأنا سيادتك زوجة الشهيد الل !؟يسند األرملة الثكلى
تشهر بيهم فى يبى من يسند الناس الل .وسيادتك تفضلت ورفعت عنها الحراسة، الحراسة
مين إسماعيل قتل  مش عارف والى محمد على جدهم فى عهد الخديو  :وبيقولوا ،الصحف

أنا  ،ىأيضا حقى ما تشاء وعدل ماتشاء من القوانين وأعطنى خذ من !؟يه دهإ ؟مين
 -كده ى أنا طبيعت -ى بكبريائى يعنى بكرامت وشخصيا أفضل أن أعيش فى جهنم بقانون أ

 !فيها قانونعرفش اعن أن أعيش فى جنة ما
وأضاف إليها أنها خلقت نوع من  ،قالها األخ جمالى طريقة سيادة القانون الل فإذا  

إنما  - ومسائل انتهت !جازة القانونإمش عاوز بقى أذكر حكاية  - تهازيةناإلصولية و و ال
وأنا سمعت من كثير من اإلخوة  -أن الناس فعال  وهى كل ماأود أن أستفيد منه فى كلمت

مرحلة سيسود فيها تقالية ناإلإن المرحلة  :أن تقول لهم الىفى حاجة  -ومن المواطنين 
ومسألة  .القيادة السياسية وسيادتك بتوقعه والهيئة أى القانون الل ..ىوالقانون الثور  ،القانون
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كده  !يهبنلجأ مثال فى عدم العناية بسيادة القانون إل إحناومش عارف  ،مؤكدها الميثاق
 ..ىن يعنإأحب  الى موضوعات كثيرة يعن يهالحقيقة ف .الميثاق ديمقراطية وسيادة القانون

  .هذه النقاط المحدودةى يكفين
 ..لسيادتكى دين شخصاأنا ب ،ىبتوضيح يمكن شخصى أختم كلمتى وأحب يعن

نما أنا سأسدد ما على يعن ى عندى بالعملة الوحيدة اللى مدين شخصيا وأنت تعلم هذا، وا 
يمكن  ؛الناستعامل بيها مع الناس كلها مش مع سيادتك ومع افى هذه األيام، والعملة ب

 شكرا. ..قليلة القيمة يمكن خشنة إنما ثق أنها ليست مزيفة
 

أدلى بيه الزميل عصام ى لحديث اللل واإلعراب عن تقديرى الكبيربإظهار ى أبدأ كالم : شقير
الروح الموجودة فى الناس كلها فى الوقت  وقاله هى فى الواقع إن كتير جدا من الل ،حسونة

  .ىشكر له وأعتقد إن ده أحد حقوق أسجلى وكما إن ،الحاضر
ولكن من الجائز  ،نقطة أخرى سأكون فيها فى منتهى اإليجاز الىأنتقل ى إن وأرج

 ..تصل بتشكيل اللجنة المركزيةي افيمى بتدور فى ذهنى أوضح بعض المسائل اللى إن
متفق عليه طبعا إن هذه اللجنة البد أن تكون ممثلة لكافة الطبقات  شئ ..أول نقطة

فى ى ل والفالحين والبرجوازية الوطنية، ولكن ليس من الضرور اوالعم دمن المثقفين والجنو 
ولكن المهم أساسا الروح  ،٪25ـــلعمال والفالحين نسبة اللتشكيل اللجنة المركزية أن يكون 

فعدم  .وااللتزام، يكونوا متوفرين فيمن يقع عليه االختيارى والوعالنضالية والروح التنظيمية 
 الى -طرنا ضأخشى أن ي -طرنا ضبين العمال والفالحين هيبروز قيادات ناجحة وكافية 

السابق ى فر فيها الكفاءة والوعاصر من العمال والفالحين قد ال يتو ابعن ٪25ــنسبة ال ءمل
جايز نعمل على إفشال  إن احنا وفى اآلونة الحاضرة ه ٪25ــخطورة مبدأ ال .للكالم

الكيف ال الكم فى  واألمر المهم دايما ه .مثلما حدث فى مجلس األمة ؛التجربة الجديدة
كفاءة بدور الدفاع عن مصالح الفالحين والعمال ى تمثيل العمال والفالحين، رب مثقف يؤد

 أكثر بكثير من الفالح والعاملين.
 وأ ،فى تشكيل اللجنة المركزية، أال تراعى الحساسيات الشخصية إطالقا وا: أرجنيثا

 ؛التنفيذية العامة فى اختيار أعضاء اللجنة والوظائف اإلدارية أ وأ ،األعمال التاريخية
فماعتقدش طبعا إن  .ىالفكر ى الكفاءة النضالية والتنظيمية والوعى المهم مرة أخرى ه
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غير معقول كل الوزراء وكل المحافظين يبقوا  ..فيها كلناهيكون اللجنة المركزية ممثل 
ال نبقى بنعبث ،موجودين فى هذه اللجنة  !وا 

البدء بتشكيل لجنة مركزية مؤقتة،  ،: أقترح مجرد اقتراح ومستعد للرجوع عنهثالثا
عدد معين بعد تحديد  لئفى أسماء عديدة لم بدءى التورط بادئ ذ وخشاه هأ ن أخشى ماكل

 !اليأس الكامل بال رجعة الىثم نصاب بعد ذلك بخيبة أمل قد تدعونا وتدعوا الناس  ،العدد
 :الرئيسسيادة مازال هذا القرار يا

نواة تبدأ بالقوة وليس  ..ننا سنبدأ بنواة صلبة تكون موضع ثقة الجميعإ :أوال
 بالضعف.

وكانوا يترقبون االشتراك فى  ،ثانيا: فتح باب األمل أمام من لم يقع عليهم االختيار
 مثل هذه اللجنة.

وسيادتك تفضلت مشكورا بل طلبت إلينا  - جميعا للمشاركة اآلنثالثا: أن محاولتنا 
الختيار أسماء هذه اللجنة  اآلنإن محاولتنا  - سيادتك بأسماء مقترحة الىجميعا التقدم 

حناولكنا لن نستطيع تشكيل لجنة تحمل احترام الجميع وثقتهم و  ،أمر طيب موجودين فى  ا 
  .أكفأ العناصر الىستشير ى التى الممارسة بين القواعد ه ؛موجودين فى وظائفنا ومكاتبنا أ

تحديد مسئوليات داخل اللجنة المركزية بحيث يكون لكل ى ينبغ :النقطة التالية
 ،فيكون هناك مكتب للشئون السياسية ؛مسئوليات محددةمجموعة من األعضاء  وأ وعض

مكتب للدعوة والفكر، كما ستكون هناك لجنة لألمانة العامة تتكون  ،مكتب للشئون القانونية
  .ىرئاسة األمين العام لالتحاد االشتراك ،هذه المكاتبى من مسئول
الفئات والمشاكل أن تتشكل لجان استشارية لمختلف  وجانب هذه المكاتب، أرج الىو 

من اللجنة المركزية ويستعين بأعضاء  ويرأسها عض ،االجتماعية واالقتصادية والسياسية
حتى نحاول أن نستخدم كافة الكفاءات الموجودة فى إطار  ؛من خارج اللجنة المركزية

بداء و وتكون مهمة هذه اللجان الدراسة  .الدولة حالة نتائج عملها  ،ىالرأا  اللجنة  الىوا 
  .المركزية
جانب هذه اللجان والمكاتب، يقوم بعض أعضاء اللجنة المركزية بمسئوليات  الىو 
سكندرية والوجه البحر  ،القطاعات  .ىوالوجه القبلى أقصد قطاع القاهرة وا 
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بد أن تتكون لجنة عليا للجنة المركزية ونسميها اللجنة التنفيذية، ية: اللالنقطة التا
وأكرر هذا  وأرج ،ون هذه اللجنة منتخبة وال تكون بالتعيين إطالقاوهنا ألح فى أن تك

 الطلب، ليه؟
 العالم.ى لبث الخطة فى نفوس الرأ -5
حتى ينال  ؛على بذل كل الجهود -كلنا  -اللجنة المركزية بالكامل  لتشجيع أعضاء -5

 ..ىفى إبداء الرأ ةاعجتماء لهذه اللجنة العليا عن طريق النضال الصادق، والشناإلشرف 
 آخره. الى
بأن ثمة أفراد بعينهم يتولون مصائرهم رغم  ،العامى للقضاء على فكرة مسيطرة على الرأ -2

حد من الزمالء ى أال يؤخذ هذا القول مأخذ الطعن على أ ووأرج !األبد الىأنفهم من األزل 
عن إن نفس هؤالء  تخاباتناإلن تثمر نتيجة هذه أبل ربما  ،أكن لهم كل االحترامى الل

، ى وجوها جديدةفالناس تريد أن تر  .األشخاص ينالوا شرف الوجود فى هذه اللجنة التنفيذية
أقل من  وى أن يكون نصف أاألولوأنا بس فى هذه الحالة إذا شفت سيادتك فى المرحلة 

 تخاب من داخل اللجنة المركزية.ناإلواألغلبية فتكون بى أما الباق ،النصف معين
 تكسيادى استمرارا للسياسة الل ؛ضرورة تمثيل القوات المسلحةى هى أخيرة: اللنقطة 
اللجنة  رورة طرح مشروع الئحة العمل داخلوض .التحام الجيش والشعبى ناديت بيها وه

 أشكر سيادتك. ..المركزية فى أول لجنة مركزية لمناقشتها قبل إقرارها
 

قالوه اإلخوان ى عالوة عن الل - ىوزراء بالعمل السياسالأنا هاتكلم فى نقطة بالنسبة لقيام  : البكرى
يجب أن  ،هذا الموضوعلتكملة  إن احناقترح اب - مناقشة جميع المواضيع السياسيةلبالنسبة 

بعض أمانات االتحاد  يهفمثال ف ؛ىيكون هناك تنسيق بين الوزراء وبين االتحاد االشتراك
  .آخره الى ..أمانة الفالحين ،مثال أمانة العمالى ز  ..لها وزراء فى الوزاراتى االشتراك
والنطاق ى قترح إن يجب أن يتم وضع الخطة لكل قطاع على النطاق الشعبأ
 وهى وكل قطاع من القطاعات بيبدأ ينفذ الجزء الل .تبقى واضحة ..مع بعض ىالتنفيذ

بحيث يبقى ظاهر إن مثال قطاع العمال تنفيذيا وشعبيا ماشيين فى  ؛لتكاملمختص بيه با
ارتباط كامل بين العاملين فى الجهاز  يهخط واحد طبقا لخطة واحدة متفق عليها، ويبقى ف

الوزراء ونظائرهم من  -ى ممكن إن القطاع التنفيذى ب دنج .ىوالجهاز التنفيذى الشعب
بتعمل فى هذا ى مرور مع بعض على األجهزة المختلفة الليعملوا  -األمانات المختلفة 
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عملية ى هى والقطاع التنفيذى بغرض تفهيم الناس إن عملية القطاع الشعب ؛المجال
والتحدث مع الناس  وعلى ضوء المرور .انفصال بينهم وبين بعضى مافيش أ ،متكاملة

الجهاز لتعامل الكامل بين وممكن با ،ىالقطاعات المختلفة د بينة يالحقيقهتظهر الرابطة 
الناس كل حاجة بالنسبة لهذا  يفهمواوممكن  ،يحققوا هذه األغراض التنفيذى والشعبى

 الموضوع.
ماتفضلت ى ز  -ى إن األمانة العامة لالتحاد االشتراك برضهالنقطة التانية: باقترح 

بغرض إنما يعملوا خطاب  مش بغرض برضهالوزراء الزم ينزلوا بالقرى، و  - سيادتك قلت
تتكون من  مجموعات يهإن يبقى ف ..ومعرفة رغباتهم ،مع الناس وتفهمهم األحداثى التالق

يبقى بيتكامل العمل  هوبكد ؛الوزراء وبعض أعضاء األمانات المختلفة بيروحوا مع بعض
 .ىمع العمل الشعبى التنفيذ

بمرورنا بعد األحداث األخيرة فى اإلسماعيلية  :أحب أتكلم فيهاى ية الللالنقطة التا
ين مش على يكان فى بعض األشخاص القياد ..حصلتى الل اقفالمو  تاتضح ،وبورسعيد

من  -فاتت ى ماقلنا المرة اللى ز  -سواء  ؛ىوبعضهم ترك مواقعهم ومش ،مستوى المسئولية
من أعضاء  وأ ،ىاالشتراكمن بعض قيادات االتحاد  وأ ،القيادات التنفيذية والمديرين

 ،نعيد النظر فى القيادات إن احنافأنا باقترح إن هذه العملية فرصة ذهبية  !منظمة الشباب
يمانها بالعملية وثبوتثبتت صى فرصة للقيادات اللى وند صفوفهم فى أصعب  البتها وا 
ليست نها إظهر ى ونعزل القيادات الل ،فرصة لهؤالء إنهم يتولوا القياداتى ند إن احنا ؛وقت

 على مستوى المسئولية.
السادة ى عالوة على الكالم الل ،حبيت أتكلم فيهاى النقط اللى دى الواقع هى ف

 شكرا. ..فاتتى قالوه فى الجلسة اللو اإلخوان تفضلوا 
 

الحقيقة غطاها حسونة خ عصام لكن األ ،تكلم فى بعض النقطأ عايزبرضه نا كنت أواهلل  : الشناوى
 .وضحهاأى نإفتكر يمكن من الصالح أمسها مس خفيف كده  وحتة ه يهنما فإ ،ببراعة

نيش ام -قصر النيل  وأى بتاع جاردن سيتى حكاية برضه الموضوع بتاع المكتب التنفيذ
ى أعلشان يشوف ر  ؛ىالوزير ينزل لهذا المكتب التنفيذى ننا يعنإنه كان البد ا  و  - الىواخد ب

 ..الموضوع يمكن له وجهين اتنين ،يهإيناقش الشعب فيه  وأيه إالشعب فيه 
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  .بيمثل الشعب فعال؟ دى واحدةى هذا المكتب التنفيذهل  و: هاألولالوجه 
وقصر النيل ى هل جاردن سيت ،بخصوص الحراسات فى الريف :لتانيةا النقطة
يتفق مع ذا كان الوضع إمن الريف؟ ى الريف ييجى ! وال صد؟الريف فعالى هيمثلوا صد

  .الشعب فى الريف هالريف ويمثل هن الريف بيمثلإمن  ؛نا شخصياأراه أ ما
فى الريف عن حكاية ى طباع بتاعناإلقول أعايز  ،الحتة بتاعة الحراسة دى

روح كفر مصيلحة علشان أى نإ ىيام االخيرة كان البد لنا تصادف فى األأ ..الحراسات
نه إوحصل  ،المجاورةى القر  -زى عادة الفالحين  -والميتم كان مجتمع فيه  ،ميتم هناك

واحدة رفع عنها  يهوكان ف ،ن بعض الناس رفعت عنهم الحراسةإذيع من أ ثر ماإى كان عل
بتاع هذه العملية كان ى والصد ،بلد مجاورةى نها رفع عنها الحراسة فإ عشيأ وأالحراسة 

ى بتاع جاردن سيتى التنفيذما حصل فى المكتب  نه يكونإال يمكن اطالقا ى يعنى صد
كان  وأبعضها  ئبتهنى كانت يعن ،نه كل الناس اللى كانت موجودة هناكأل !يكون بيمثله
جاية مثال ى ن طبيعتنا اللأل ؛وده فى الواقع مش مستبعد .ىو قعليهم خبر طيب  هذا الخبر

نقتل نقوم ى مثال لما نيج وأ ،كرموا عزيز قوم ذل مثال"أ" ..ىو قمن طبيعة بلدنا القديمة 
 !موضوع القتلى نحسن حت
برضه ى الحراسات دى ه عموضو  ؛ننا نعممهإى ر أنا أهذا الموضوع بالذات ى يعن

 . ىتتفق فعال مع شعور الشعب الحقيقى ننا ننظر فيها النظرة اللإالبد 
 

 وال؟ى : طب الميتم ده كان الشعب الحقيقعبد الناصر
 

  !ىهناك وكان الشعب الحقيقكانوا جايين من الفالحين  : الشناوى 
 

 فالحين؟العيان و أ  عبد الناصر:
 
عيان أقرية كفر المصيلحة فيها ى فى الفالحين فى الناس الل ..الفالحين ،عيانأوغير  : الشناوى  

هم بتوع كفر ى الناس اللى ومش بس ه ،دايما كده ..عيان الفالحينأ الفالحين وغير
 !كانوا بيتكلموا فى موضوع الحراسة ،المصيلحة والجهات المجاورة
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الموضوع برضه التنظيمات بتاعتنا  ،تكلم فيهاأحب أنا أى الحاجة التانية برضه الل  
تشكيالت  يهفى الجامعة ف إحنا .نظمات بتاع الشبابمال وأوبالذات لجان الشباب  ..دى

 يهف !بيكتبوا عن غيرهمنهم إوالدنا فى الجامعة بيتعلموا فى هذه التنظيمات أواهلل  ؛للشباب
نهم دول يكتبوا عن إبيطلب منهم  ؛وحدة كده ووحدة كده وأتشكيل كده  يهتشكيل كده وف
 !ساتذة بتاعتهم بالذاتيمكن بيكتبوا عن األ ،كتبوا عن دولدول ودول ي

 ..ىيعنى بدا اللأمش هم  ،والدنا لما بنعلمهم هذا التعليم فى هذه المنظماتأظن أ
برضه  ..عايزينهم يطلعوا بالخصال وبالخلق اللى احناوالدنا أالشباب مش هم  مش هم
 شكرا. ..مرها من جديدألتنظيمات دى الزم يعاد النظر فى بالذات اى ه ،الحتة دى

 
 ..اتقالى بعض الكالم اللى تعليق عل يهولكن ف ،نا معنديش موضوع جديدأالحقيقة  : فائق

خ عصام تعليقين صغيرين جدا على كالم األ وأتعليق ى الحقيقة عند وعرفش هاام
  ..حسونة

الواقع ده موضوع ى وف ،يختص بموضوع الحديث عن الديموقراطية السليمة :األول
ى ولكن يعن ،هداف الرئيسية للثورةكانت هدف من األى والل ،من الموضوعات المهمة جدا

لما نعمل  النهاردهالديموقراطية السليمة؟ هل  الىالطريق للوصول  وماه ..هناك تساؤل
 !مةولها مجلس األأ ..دامنا تجربتينقنحقق الديموقراطية السليمة؟ و  انتخابات هنقدر

وبعدين برضه هل التنظيم السياسى  !؟هل نجحت هذه التجربة ،لجان العشرين :والتانية
 إن احنابحيث ى النضج الكافنضج  وهل ه ؟االنتخاباتيسمح بقيام عملية  النهاردهبتاعنا 

ى بتمس الكالم اللى ويمكن برضه النقطة د !؟نقدر نعمل انتخابات فى داخل هذا التنظيم
 النهاردهغير قادر ى التنظيم السياسى ن حتإيضا أى نا فى تصور أف .قاله الدكتور ثروت

 الىن الوصول إيضا أى وفى تصور  ،نتخابات بالشكل المطلوبإيتعمل فيه  ون هإى عل
زاىو  ،بحث طويل الىالديموقراطية السليمة يمكن يحتاج    ؟نقدر نوصل ا 

نجحنا لغاية  إحناهل  ،ن ده متعلق بتغيير شكل المجتمع بتاعناإيضا أى تصور ى وف
برضه العملية دى عملية  لىأتهييب !؟النهاردهوبدأنا نحقق عدالة اجتماعية حقيقية  النهارده

 .اليهلفت النظر أحب أساسية وموضوع أ
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المقصود  ويه هإفهم أنا مقدرتش أقيقة برضه حمتعلق ال ووهى الموضوع التان
يمكن المجتمع  إحنايعنى  .بداأنتش مشكلة موجودة عندنا اكاألن دى م ؛بالوحدة الوطنية

ئفية وال عندنا قبلية وال عندنا عندناش ال طاام ..بتاعنا بيتميز بأن هناك دائما وحدة وطنية
  ؟!خيرة دىحصل بعد العملية األى يه اللإف ..قليميةإ

هناك  ؟قضت حقيقة على الوحدة الوطنية وأخيرة دى سببت حقيقة هل العملية األ
وال يمكن هذا التصدع فى  ؟لكن هل التصدع ده فعال فى الوحدة الوطنية ،صحيح تصدع

 ،نلومش الناساوده يمكن م ،بعض التصدع صحيح يهيمكن ف ؟ثقة الناس بأجهزة الحكم
اختالف فى  يهنقد وف يهف وهى يعن ؛شفنا الرأى العام يوم عن يوم بيختلف ول إحناوحتى 

وهل  ؟تصدع فى الوحدة الوطنية وأهذه حقيقة تصدع فى الجبهة الداخلية هل لكن  ،راءاآل
 وأ ،اتفرض عليهم الحراسةى ع مثال الجماعة اللنرج   إن احناالمقصود بالوحدة الوطنية 

  ؟!خوان المسلميناإل وأالجماعة بتوع االقطاع 
ى ذؤ واخراجها من جديد يمكن ي ،اها تمامعليى ن دى حاجات قضإعتقد انا بأ
هل  ؟ويوني 9خرجوا فى يوم ى مين الل ..سألنا نفسنا سؤال وول !اكتر بكتير جدأمجتمعنا 

 لىأنا بيتهيأفيعنى  !بطبيعة الحال مش هم دول !يونيو؟ 9خرجوا فى ى هم الناس دول الل
ن موضوع الوحدة الوطنية والجبهة الوطنية ماهياش إ ،وحسب المعلومات اللى عندى

فيه  ووفيه رأى عام أ ،نقد صحيح يهيمكن ف ؛خ عصام حسونة بيتكلم فيهابالصورة اللى األ
 - جهزة الحكمأجهزة التنفيذية و األ - يمكن شرخ صحيح فى ثقة الناس باألجهزة المختلفة

 شكرا. ..ن الجبهة الوطنية مازالت سليمةإى لكن فى تصور 
 

م أ ،خطاء ونقدأخاص بهل المجلس سيسترسل فى سرد ى مقدمة للكالم بتاعى فيه يعن وه : هويدى
خر هل سننظر للوراء آى بمعن وأ !؟نجد لها عالجى ننا سنقوم بمواجهة مشاكل موجودة لكأ

كل واحد فينا فى ذهنه تجربة معينة وكل واحد  ؟ماماأل الىن ننظر أم من المصلحة أدائما 
الوقت  .خطاءنحن جميعا مسئولين ومشاركين فى هذه األ :قولانا بأو  ،خطاءأفينا مر فى 
ن كل واحد إوال  ،خطاء على الغيرلقاء األإوال  ،الغيرى لقاء المسئولية علإليس وقت 

الجهة  وأ ئن فالن مخطإنقول  إن احناثم نحاول  ،خطاء ثم نجسمهاأنه يجسد إيحاول 
  !خرهآ الى ..وأ ئةالفالنية مخط
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كلمناش فى ااتخطاء؟ وليه مكثر الحديث عن األ النهاردهليه  ..لءنا بتساأوكنت 
خطاء ثار هذه األأطب حد  ..خطاء عمرها زمن طويلأسردت  ؟اآلنخطاء قبل هذه األ

خطاء فى هذا األخطاء؟ هل نوقشت هذه بهذه الصراحة؟ هل حد وقف فى وجه هذه األ
حد منا وجهة نظره أولكن لم يعرض ، كانت بتناقش خارج هذا المجلسى ه ..المجلس؟ ال

  !أى حالى داخل هذا المجلس عل
عالج للمشاكل الحادة  وخطاء فقط ليس هن االسترسال فى سرد األإنا فى رأيى أ

 ،ستمر وراء جلسةن جلسة إنفسنا أال سنجد ا  و  ،عبرنا عنه جميعا بأنه نكسةى وللموقف الذ
 اآلنن واجبنا إعتقد انا بأو  !تواجهناى حل للمشاكل الت الىن نصل أوينفض المجلس دون 

 الىنواجه المستقبل وال ننظر ى يدين بعض لكإيدينا فى ا  و  ،ن نضع قلوبنا كلنا مع بعضأ
 .فى حل المشاكل أثم نبد ،ن نستفيد منهأمعين علينا  كل واحد فى ذهنه ماض ..ىالماض

يلزم له ى ن الوزير عشان يقوم بالعمل السياسإ :قولانا بأذا دخلت فى الموضوع إ
 ..ربعة : ضرب المثلأ، تالتة: االلتزام، اتنين: الممارسة، وال: المعرفةأ أشياء.. ةعد

ن الوزير يكون على علم كامل بالسياسة بتاعة الدولة داخليا إبتتطلب  ،المعرفة
التى تعرض على  معنى هذا بنحدد مستوى الموضوعات .وخارجيا داخل هذا المجلس

هذه السياسة العامة سواء  .ةموضوعات المتعلقة بالسياسة العامنها الإفى  ؛مجلس الوزراء
وكل  ،وبعدين بنتفق على سياسة معينة ،خارجيا تعرض على المجلس وتناقش وأداخليا 

ال يمكن واحد يقدر  ،ساس للممارسةأليه؟ ألن المعرفة  ،إزاىواحد بيخرج فاهم الدنيا ماشية 
ذا كان على معرفة كاملة باالتجاهات التى يسير عليها إال إ ،يمارس العمل السياسى فعال
  .النظام وتسير عليها الدولة

ن تحل أكان من الممكن  ،موضوعات كتيرة جدا بتعرض على مجلس الوزراء يهف
ى سلوب تحديد مستويات الموضوعات التأ الىلجأنا  وول .داخل لجنة وزاريةو أداخل الوزارة 

حد كبير جدا  الىبنكون نصل  إن احنا :قولاب ؛تعرض على المجلس وعلى اللجان الوزارية
 المعرفة بالسياسة الداخلية والخارجية. ووه ..مر الواجب معرفتهمن األ

ال يمكن يوفر  ،بتاع العمل داخل الوزارات وداخل المجلس الىالنظام الح ،الممارسة
 !ربع حيطان بتوع الوزيرال فى داخل حدود األإ ،الوقت الالزم لممارسة هذا العمل

نه ينزل يواجه الناس ويتفاهم معاهم إن الوقت الذى يمكن الوزير م وين هأ ..المشكلة
موجود معاه  ؛نفس نظام العمل الموجود بيعزل الوزير ؟!ويسمع منهم ويفهمهم ويستفيد منهم
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ول أده  !فبتكون النتيجة مبيردش على التليفون ،ربع تليفونات بيرنوا طول النهارأتالت 
 .يضا ده بيعزل الوزيرأ !وراق ال نهاية لهاأوبعدين يخش فى موضوع بوسطة و  .عزل

 ،مةكان مجلس األإن نه بيحضر مجلس وزراء ويحضر إبعد كده الوزير عليه 
ويكاد اليجد وقت على  ،اللجان الوزاريةوفى  ،ويحضر اجتماعات فى االتحاد االشتراكى

يعرف المشاكل  وأ ،خارج علشان يقدر يواجه الجماهيرفى ال هنه يقدر يخرج بر إاالطالق 
 ،ن الورق دايما مبيصورش حقيقة الواقع بل الممارسة الفعليةأل ؛الورق لىالحقيقية مش ع

  .كلنا نشوفها احناإن اللى بيورى الصورة الحقيقية اللى ينبغى  ووالخروج للخارج ه
لجان وزارية  يهف ؛سلوب عملأشوف برضه كنقطة أنا بأساس وعلى هذا األ

 !ليست سليمة اآلنن طريقة العمل بتاعها حتى إ :قولاهذه اللجان الوزارية ب ..وجودةم
يعرض عليها موضوعات  ،تالتة وأسبوع لمدة ساعتين أاللجنة بتجتمع بصفة روتينية كل 

ن اللجنة الوزارية إن يكون مفهموم أويجب  !ليست فى مستوى اللجان الوزارية على االطالق
فى خارج  هبحث الموضوع بيتم بر  ؛عطاء قرارليست لجنة بحث موضوع ولكنها لجنة إل

وبعدين  ،عضائها يدرسوهأيعرض على هذه اللجنة بيوزع على  والموضوع اللى عايز .اللجنة
ى ن يبت فأ الىألن  ؛بيخش كل واحد جاهز بالقرار بتاعه علشان ممكن البت فى المسائل

الموضوعات بتكون معطلة فى الجهات  ؛ءمجلس الوزراو أالموضوع داخل اللجنة الوزارية 
  .فى الوزارات المختلفة وأالمختلفة 
سلوب أتغيير شامل فى  الىوهذا يحتاج  ؟المشكلة هى كيف نجد الوقت فعال ذا  إ

ومش كل موضوع  .ءكتر للوزراأعطاء سلطات ا  و  ،للدولةى العمل فى قمة الجهاز السياس
 .بل بتناقش السياسة العامة ،على اللجان الوزارية وأيعرض على مجلس الوزراء ى بدا ييجأ

 ،فى التنفيذ بتاع السياسة اللى موجودة أويبد ،والوزير مسئول فى داخل وزارته
ى أعماله وتناقش بدون أوتتابع  ،خر بيجى هنا داخل هذا المجلسآومابين وقت و 

صبح الوزير أ ،ذا نوقشت السياسةإ .شوف هل التنفيذ سليم وال مش سليميات علشان نحساس
  .وضارب المثل الكامل ليها ،ملتزم بتنفيذها

 ،الزم الواحد يعطى المثل فى كل حاجة ،خرآى حد أعن نفسى قبل  باتكلمنا أو 
سيادة القانون والتعامل مع  واللى ه ؛ن نطبق القانون اللى بنطالب بيه جميعاأونحاول 
  .تفق عليهاأُ خالل السياسة اللى من الناس 
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 ،ل السياسى المعرفةول خطوة من خطوات ممارسة هذا العمأن إفأنا فى رأيى 
بيحول دون الالمركزية فى التنفيذ  واللى ه ؛اللى موجودسلوب العمل كلية أوبعدين تغيير 

  .بتاع هذه السياسة
 -ى جانبفيش اتصال ام ،برضه من تجربتى الكام شهر اللى فاتوا فى وزارة الدولة

ى اتصال جانبى بين الوزارات أال يوجد  -الصراحة ى مع االخوان يعنى بمنته باتكلمنا أو 
وممكن جدا باالتصاالت الجانبية والقعاد مع بعضنا  !كل االتصاالت رأسية ؛بعضها وبعض

 ،وبدون عرضه على لجنة وزارية ،بنحل موضوع فورا ..على فنجان قهوة بعض يمكنال
شياء كثيرة أن عن طريق االتصال الجانبى بنحل ممك ؛ى حاجةأوبدون  ،وبدون حساسيات

  .جدا
ذه القضايا لن نختلف ه ،المسين قضايا كثيرة إن احنا :يضا كاقتراحأقول أنا بأ
ممكن  .تالتة وأاتنين  وأال يمكن بحث هذه القضايا هنا بطريقة تلقائية فى جلسة  ،عليها

ن أولهذه اللجان  ،اللجان اللى موجودة حاليا الىبنحدد عدد من القضايا ونحيلها  إن احنا
وبعدين  ،بيدرسوا موضوعات محددة ؛تضم اليها من تشاء من ذوى المعرفة ومن ذوى الخبرة

ويعلن على الناس  ،موضوع بنبحثه ناخد فيه قرار .بيوزعوها علينا قبل اجتماع مجلس وزراء
  .حتى نخرج بحاجات ايجابية ملموسة ؛كسياسة عامة نلتزم بيها جميعا

وسيادتك رسمت المعالم  ،عايزين نعالجها اللى احناقترح تحديد القضايا أفأنا ب
ممكن هذا الكالم بيتفق  .فى المرحلة القريبة القادمةوالخطوط العريضة بتاعة السياسة 

نا قألن الوقت بيسر  ؛ونحيل هذه الموضوعات واللجان تعمل ليل نهار دون توقف ،عليه
وبعدين بنيجى نجيبها هنا فى شكل حلول ايجابية تقدر  ،نبحثها الىفى الوقت الح !فعال

  .تنزل مباشرة للناس ونلتزم بيها جميعا
يه إن نفكر أسماء يجب قبل التفكير فى األ لىأنا بيتهيأ ،المركزيةبخصوص اللجنة 

ألن  ؟جهزة المختلفة فى الدولةيه عالقة هذه اللجنة باألإ ؟يهإسلوب عملها أ ..والأواجبها 
ذا إى المستقبل فلنا متاعب  نه سببإونجد  ،ون جهازن نك  أسان بيخشى ناإلبرضه 

  !يهإيه واختصاصه إسلوب عمله أمتصورناش 
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ن يكون محدد الواجب أن كل فرد فى هذا الجهاز البد إ :خ ثروت قالحتى األ
جهزة المختلفة اللى يه عالقة هذه اللجنة باألإ ؟سلوب العملأيه ا  و  ؟يه الواجبإ ..بتاعه

يثير متاعب فى  وأال نخلق جهاز جديد يثير تساؤالت حتى  ؟طريقة النقاش فيها ،موجودة
  !المستقبل

موضوع فى الواقع  يهف وه ،خرهآ الى ..على الحراسات وسيادة القانونحصل كالم 
موضوع متخلف عن تطبيق قانون االصالح الزراعى ولجان  واللى ه ؛نا بعرضهأعاجل 

 يهوف ،مخالفات كتيرة لم يبت فيها فى هذه اللجان يهف .تصفية االقطاع ولجنة الرقابة العليا
رة استكمال هذه جراءات معينة ومنتظإمتخذ قبلها  وقد يكون ،يضا وضعها معلقأناس كتير 

  !جراءاتاإل
كان من المتبع  وه ،موضوع بتاع التظلمات بتاع قانون االصالح الزراعىالفمثال 

تظلمات كتيرة جدا موجودة ولكنها  يهوف ،نه بيعرض على لجان موجودة بحكم هذا القانونإ
 .كتر منىأن يتحدث عن هذا الموضوع أخ سيد مرعى ممكن ويمكن األ !موقوفة
وهذه  ،كان فيها لجان فرعية لتنظر فى بعض القضايا ،يضا لجان تصفية االقطاعأ

حق فى التظلمات بتاعتها  ناس لهم يهف وأ ،وضاعها فعال معلقةأناس  يهوف ،اللجان متوقفة
 !عماللم يبت فى هذه الموضوعات لتوقف هذه األ اآلنوحتى 

وشكت أوكانت  ،جراءات ومشيتيضا كانت متخذة عديد من اإلأ ،العليالجنة الرقابة 
بلهم فراد مازالوا متخذ ق  أ يهوف ،متعلقات ببعض القضايا موجودة يهولكن ف ،ن تكمل عملهاأ
هذا الموضوع واسع جدا  .بلهمجراءات ق  نتظار استكمال اإلإفى  ،جراءات معينة مؤقتةإ

نا فى أولكن  ،جز فيها الكالم بتاعىأو نا بأيعنى مش بالسهولة اللى  ،ومتشعب جدا فعال
  .ى لجنة من اللجان الموجودة وعلى عجلأوبحثه داخل  ،قرار الىنه بيحتاج إرأيى 

كل ثورة لها الحق  ..تكلم فيه شويةأولكن الموضوع بتاع مبدأ الحراسة الواحد عايز 
 ،ى ثورة لها ثورة مضادةأن أل ؛تحمى نفسها بقوانين ثورية موجودة ..نها تحمى نفسهاإفى 

عداء وله ناس بتحارب أوكل نظام له  ،عداء هذه الثورةأن الثورة تحمى من قبل أوالبد من 
نه بيطلق كل العابثين إ ؛ى نظام فى العالم مهما كانأن إبدا أتخيل أنا ال أو  .هذا النظام

  !بداأبر عنه بسيادة القانون ن هذا يعإ :ونقول ،على حريتهم
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جراءات إن تحمى نفسها بأولكن البد للثورة  ،ن يسود القانونأبرضه طبعا البد  وه
هؤالء  ..طيب لهم امكانيات ،ناس قامت بمحاوالت كثيرة جدا يهف .ثورية موجودة نلتزم بيها

نك إفكل الغرض من هذه القوانين  .نهم يؤثروا فى النظامإيديهم ممكن أتركت فى  والناس ل
تركت فى  والنظام من امكانياته اللى ل وعد ون نحد من هأولكن يجب  ،النظام وبتحرم عد

  !نها تؤثر فى هذا النظامإيده ممكن إ
ودى برضه  ..ن نعالجهاأخطاء نحاول حصل فيه بعض األ األسلوبن كان إ

وبين  ،ى طبقت فى الماضىوالمبادىء التن نفرق بين المبدأ أيعنى يجب  .ملحوظة عامة
ن أيجوز  ولكن ال ،األسلوببنعدل  األسلوبذا كان هناك خطأ فى إ !األسلوبخطأ فى 

  .نحيد عن المبادىء اللى كانت موجودة
نه يغيره إيكفى هل  !؟يهإهيغيره ب اطب م ..غرضه تغيير النظام وذا كان العدإ

ن تبقى التركيبة بتاعة االشخاص الموجودين أيكفى  وهاطب م !؟بيشيل فالن ويحط فالن
وهم بعد كده بيسقطوا  ؛التنطبق على المبادىء اللى كانوا بينادوا بها طول الفترة الماضية

شخاص بالضرورة كخطوة تغيير األ ،بدا فى تغيير النظامأالفكرة  تيعنى ليس !نفسهمأمن 
ده  ..على مبادىء جديدة نفسهوتركيبة الشخص  المبادئ،هى تمييع هذه  ؛بداأ ..ولىأ

  !سقاط للنظام اللى موجودإمعناه 
ن فيه اتجاهات موجودة إوقايلين  ،ميثاق يهن فإوكلنا قايلين  ،المبادىء جميلة جدا

وده  .نفسناأواهلل بنعدله ونصحح  األسلوبذا كان هناك خطأ فى إ ،هابعلنت نلتزم أُ سليمة 
ن متابعة الخطأ فى التنفيذ إف ؛دائمةن يكون موجود وبصفة أيجب  ،النهاردهمر مش أ

خطاء فى تركنا األ وولكن ل ،ية لهذه الثورةالحياة الحقيق وغراض الثورة دائما هأوتطور 
يمكن بيجى وقت علينا حتى نتشكك فى المبادىء اللى  ؛تتمادى األسلوبالتنفيذ وفى 
  !معمول بها

عندهمش اناس اتحطت تحت الحراسة م يهيمكن ف؛ خطاء حصلتأ يهلكن فعال ف
صال أفعال  وه ؟ده اتحط تحت الحراسة ليه ؛وده كان بدأ يعالج !وممكن جدا ..حاجة فعال
صال أ وه ..يدهإسلحة موجودة فى أحرمه من أ نا بحطه تحت الحراسة لكىأ ،شىءاليمتلك 

 ،نفذواتنفذت وبتتهم قرارات جمهورية ل ناس فعال بهذا الشكل وطلع يهوف !ئعندوش شام
   .سماءاألمن برضه حصر للباقى  يهوف
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نه يخلى المبدأ إبدا أال يجوز  ،األسلوبساعات فى  ،خطأأ ولن المبدأ إ باقولفأنا 
 وشكرا. ..اللى موجودة ئيخلينا نرتد عن المباد وأ ،مامناأيميع 

 
  ..على تالت حاجات يافندمتكلم انا كنت هأ : قره

عن تجربة  ..خ فايق وهى فعال برضه عن تجربةاتكلم فيها األ ..نيةاألوالالحاجة 
 وأتخاب ناإلى ببقوهل هى ت ،اشتراكى فى قسم عابدينمين اتحاد أكنت  امن وقت م

ألن فيه  ؛هوش حقيقىامل مأتخاب فى المرحلة دى يمكن بيبقى ناإلن إشايف  أنا ؟ينيبالتع
ى جهة تقدر أ وأالقاعدة  واحقيقة بيمثلن يكونوا أفراد بأنهم يصلوا دون أامكانيات لبعض 

  !تعبر فعال عن الواقع
عمل االتحاد االشتراكى  ،عمل االتحاد االشتراكى ووهتكلم عليها ه ..النقطة التانية

 وأاالعتقاد بمسئوليات  وأسلوب العمل أولكن يمكن  ،كان له فاعلية هنإنا شايف أ
  .هى اللى خلته يمكن يحيد شوية عن الواجب ؛اختصاصات

 ،حاسيس بتاعة القاعدةكجهاز لنقل األ ؛اكى كجهاز للتوعيةاالتحاد االشتر  وه
 ؛متعلق بالتنفيذ ون يبتعد عن كل ماهأولكن يجب  ،جهاز فعالككجهاز يمكن االستفادة به 

  !فى التنفيذ دون يمكن دراية حتى ئخلوا بعض الشاحاجات بيتد يهكان ف
فى  ،بالنسبة للوزير بالذات وأسلوب العمل بالنسبة للوزارة أهى  ..الحاجة التالتة

خيرتين حصل نوع من المحاولة للتغلب على الروتين وعلى خيرة فى السنتين األالفترة األ
واتعدل قانون  ،طالق الحرياتإوفى نفس الوقت  ،تغيير القوانين وتنفيذ الالمركزية

ن إجهزة المركزية جعلت ن بعض اللجان وبعض األإنا شايف حتى أولكن  .المؤسسات
لجنة القطاع  -خر اجتماع فى اللجنة آوسيادتك يمكن فى  .مطلوب والتنفيذ بيعوق ماه

المرتبات  النهاردهلغاية  ..فرادأمرت حتى بصرف المرتبات لبعض أ - اإلنتاجلجنة  وأالعام 
داخل  وأداخل الوزارة ذاتها  ،عادى من النظامالوده ناتج عن التعقيد غير  !تحددتشاام

  .يعنى التنظيم المعمول به فى اللجان
ومدروسة تطبق بواسطة الوزير تحت  مرسومةنه بيبقى فيه حدود إطالما  :قولانا بأو 
جهزة يمكن أ يهف .وبهذا الشكل نتخطى العيوب الموجودة حاليا فى المركزية ؛مسئوليته

 8ــ شهر وبالأ 6بالــعد قدارة مؤسسة بيإتشكيل حتى مجلس  ،عمليةكتر منها أبتكون مكتبية 
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وبيكون العمل  ،راء مكتبية غير عمليةآن إيمكن برضه  ..راءآألن كل جهة بتضع  ؛شهرأ
  !دارة لها لفترة طويلةإمؤسسة بدون مجلس  يهنه بيبقى فإ

نا أدى مثل برضه بالقطاع اللى أنا أو  ،القوانين الرئيسية لنظام العمل داخل الدولة
وصلنا ألوائل  النهارده ،66واتقدمنا به فى ماي إحنامثال ده  .التجارة الداخلية وتنظيمها ..فيه
وال يمكن بهذا الشكل حتى يبقى فيه  ،راء ودراساتآلجان و  يهف !ولم يبت فيه 66غسطس أ

  !ثقة فى التنظيم الداخلى
 -نخشش فى اللجان اولوية ومأنها تاخد إن الحاجات الرئيسية يجب إ :قولاا بفأن

ية المختصة فى التنظيمات الموجودة سواء اللجان الوزار  ..اللجان – خ أمينقال األازى م
وبعدين خطوط  ،مور الرئيسيةال هى بتبحث فى األ ؛مور اللى هى ماهياش رئيسيةاأل

بهذا الشكل بندى  !خطأ يؤاخذ عليهاأ ومسئول لى والوزير بيبق ..عريضة وبتترك لكل وزير
  .فعال فاعلية واحترام وثقة فى الرياسة الموجودة

 - مينأخ زى برضه ماقال األ - وه برضه متعلق بالعمل ..خراآلالموضوع 
لجنة  ؛نها ترسل للجنةإإال عليها  وكل جهة ما ،غير موجودةى العالقات الجانبية ه

تحل اتحاول حتى بينها وبين بعض مابدون م ؛يهإلجنة مش عارف  ،لجنة الخطة ،التنظيم
  !مور كتيرأقعدوا مع بعض فعال بيتحل  وبينما ل ،مورهاأ

 ءكان داخل نطاق مجلس الوزرا ول - جهزة ذاتهادى حاجات بتخلى الثقة ما بين األ
نعكس هذا بي ..مور الرئيسية بتبقى فى الداخلفيش العالقة اللى بتحل األام -والوزارات 

 !على العمل الىعلى كل المرؤوسين وبالت
 ئحة كمبادئهى الال ،حة بتاعة العاملينئحساس للغاية وهى الال وموضوع ه يهف

 وصلتش للهدفاكنظام اقتصادى م وأولكن يمكن كتنظيم  ،العدالة الىكانت بتهدف 
خص بالذات أنا بأو  !جهزة المركزية اللى كانت موجودةنتيجة يمكن برضه األ ؛منها والمرج

ومحاولة وضع نمط هيكلى لجميع الوحدات دون النظر  واإلدارة،الجهاز المركزى للتنظيم 
وترتب عليه جمود  ،عباء غير عاديةأوترتب عليه  ..طبيعة العمل فى كل قطاع الى

ويمكن فيه  .ننا كنا نلتزم بهإهواش حاجة يعنى تنظيم جامد يجب األن ده م ؛للعاملين
 ،فاتشان الوقت مإ :قولانا برضه بأولكن  ،حةئة فى التحلل من هذه الالدلوقتى صعوب
 ،اللى اكتسبوها تبقى موجودةكل العاملين المزايا اللى وصلوا اليها والحقوق لنقدر نخلى 



  سرى للغاية 

26 

 

دى يمكن نقط رؤوس مواضيع كلها  .حة كنظام للعملئعادة النظر بالكامل فى الالإولكن 
  .ن يبقى فيه فاعلية فى التنظيمإبحيث  ؛بتحتاج لدراسة عميقة شوية

 ماطب  ،نها تستمر بوضعهاإلها ال يمكن  الىفيه وحدات اقتصادية العبء الم
برضه دى نقط  !نها تتصفىإفعال يجب  ون هأل !؟ت تتصفىنكاو العمل بالنسبة للناس ل

فى  فراد يمكنممكن استيعاب بعض األ ،بالنسبة للعاملين دول .نها تتعملإودراسة يجب 
لها حل  نها تشوفإخر يمكن وزارة العمل يجب والبعض اآل ،نه عبءإ والقطاع ذاته ل

  .يمكن يزداد اإلنتاجوبالطريقة دى  ..لهم
عدم  :قولاوب ،عدم االستقرار الموجود وبرضه ه اإلنتاجمن حيث  ،حاجة تانية يهف

ونتيجة تغييرات  ؛يمكن مجال القطاع العام ده واحد .االستقرار يمكن فى جميع المجاالت
على  الىوده بيأثر بالت !غير ناجح ون القطاع ناجح وهإظهار مختلفة نتيجة محاوالت إل

نوع من التردد فى حتى اللى  النهارده يهوبعدين فى القطاع الخاص يمكن برضه ف .اإلنتاج
نا شوفت ده فى حاجات أو  !يه اللى هنصل اليهإهماش عارفين ان مأل ؛الميثاق هحدد
دى مثل بسيط لقطاع حتى أيعنى  .نا فيهأحاجات كتير برضه فى القطاع اللى  ..كتير

نه يصلح حاجة بعشرة جنيه ألنه أبدا بيحاول أحدش ام ؛المطاحن فى القطاع الخاص
نه إبدا أبيحاولش اوم، 55ردب ينتج أ 555تج ن اللى بينإفبتكون النتيجة  ؛هواش عارفام

يمكن ده يخليه  ،نوع من الثقة الموجودة يهكان ف وفل !ى اصالحات بسيطةأيصلح فيها 
  .كترأيجدد فى عمله وينتج زيادة ويبقى فيه فاعلية 

 نها هامة.إعتقد أملخص لرؤوس موضوعات رئيسية  يافندمده يمكن 
 

كتر من الالزم فى أيظهر بنخش فى تفاصيل  ،ة للمناقشةقول بس مالحظتين بالنسبأعاوز  : السيد
يكون ازى م ..25دخلنا فى تقييم الثورة من سنة  إن احنايبدو  :النقطة التانية .المرحلة دى

بما فى ذلك الوحدة الوطنية  ؛خرلآل األول نوبنراجع كل المسائل م 25ابتدينا من سنة 
 ،65ماقبل سنة  الىكان هنرجع لمعنى الوحدة الوطنية والشعب  وكما ل ،والحراسات

ده كله يمكن يبعدنا عن حقيقة وتشخيص المعركة الحقيقية  .والخطوات اللى تمت كلها
  !اآلنموجودين فيه  اللى احنا الىللظرف الح

فنقطة  - دى نقطة البدء - اآلن الىن فيه ثورة وخطت خطوات كبيرة إنقطة البدء 
وطبيعة المعركة بينا وبين االستعمار  .ن نحافظ عليهاأغى بننا خطينا خطوات ينإالبدء هى 
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وعلى الثورة المصرية  ،هى معركة على الثورة نفسها ؛تكن فى الحقيقة معركة حربيةلم 
كتر بطبيعتها لما أويمكن المسألة دى بتبان  .بالذات وعلى زعامة الثورة المصرية ،بالذات

  !نى مش راجعليش روح كاليفورنيا ألتقو اسيادتك م ..شوية هالواحد يخرج بر 
يلمسها الواحد فى ها طبيعة خاصة كان ل ،العربية وأكتر الثورة المصرية أبتبان 

تها وفى محتواها وفى الطريقة ءاجراإنها فى مواجهتها االستعمار وفى أوهى  ؛الخارج
نجحت فى  ؛سلحتهأاستخدم فيها كل الذى كانت عسيرة فى مهاجمة االستعمار  ..بتاعتها

ونجحت فى مش ندونسيا إونجحت فى غينيا ونجحت فى  ،خرى وفشلت هناالحتت األ
 ،نفعشاجرب السالح االقتصادى م ؛نه يهزمها هنا بسالح واحدإ وقدرش هام .عارف فين

فيها دلوقتى بيستخدموا  اللى احنانما طبيعة المعركة إ !نفعشاالسالح السياسى لوحده م
 ؛والحربى -شايفين  إحنا ازى م -االقتصادى والسياسى  ؛سلحة الثالثة دفعة واحدةاأل

وقف فى منتصف الطريق يعنى  وولكن لحسن الحظ العد ،بيستخدموهم دفعة واحدة
  .كسبش معركتهام

ك قلت تيمكن سياد -هدافه أنه وقف دون نه كسب معركته ألإنعتبرش االحقيقة م
اللى  ؛ساسى بتاعهم القضاء على الثورة المصريةألن كان الغرض األ - دى فى الخطبة

هم فى ئصبح يناو أو  ،صبح معروفأوبتمثل اتجاه فى العالم كله  ،هى بتمثل الثورة العربية
دى  .صبح مركزها فى العالم التالت وفى الحياد االيجابى وفى الدول الناميةأو  ،كل حتة

  .واتبعوا طرق مختلفة ،إزاىهم ومش عارفين يكسروها ئكلها حاجات كانت بتناو 
بدا كسب أمش قصده  :قولأوعاوز  !لم يكن قصده وص هفى النُ  وفلما وقف ه

اللى  األرضكل  ام ؛نه هيطلع منها يوماإعارف  وتهموش هايعنى سينا دى م ..رضأ
ولكن كان القصد القضاء على  - هم تصوروا هذا -نه هيطلع منها قريب إدها عارف خ

  !والقضاء على زعامة هذه الثورة بالذات ،الثورة
وجميع الدراسات  ،كل الكالم اللى كان بيدور هناك فى خارج البلد ..شوف سيادتك

يران وتركيا إول المغرب لغاية أتجده من  ،وسطالموجودة والكالم الموجود عن الشرق األ
يجى على عبد يوبعدين  ،جى على مصرييلف يلف وي ؛واسرائيل والشرق العربى كله

واللى  ،انى اللى تزعمت هذه الثورةنما كمعنى من المعا  و  ،ليس كشخص !الناصر بالذات
فالحرب الحقيقية  !مثلة فى دول العالمواللى خلقت كل هذه األ ،خلقت لهم كل هذه المتاعب

ن كل تخاذل فى التكتيك أل ؛تغبش عناان دى مإ ورجأو  ،ت موجهة مباشرة لهذه الثورةنكا
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التسليم الحقيقى  وه ،الثورةبتاعنا دلوقتى فى هذه المرحلة فى الناحية الثورية وفى زعامة 
  !للهزيمة فى هذه المرحلة

وفى هذا الظرف بالذات وفى هذه المرحلة اللى  ،اآلنكمان مشكلتنا الحقيقية  إحنا
 ،عايزين إحناانطلع منها زى ماوبعدين نبقى نراجع نفسنا بعد م ،ن تكون قصيرةأ ونرج

سلحة التالتة اللى هم بيحاربونا نستخدم األ إزاىهى  ؛عاوزين إحنا اونطول فى الكالم زى م
بين كل نقطة عشان ونت ،ننسق الجهد الحربى واالقتصادى والسياسى معا إزاىيعنى  ؟بيهم

  .دام هذا الواقعقمام القوى اللى أنجمعها ونحطها 
ونحلل تحليل  -سيادتك قلتها فى فلسفة الثورة  -رجع لطبيعة الثورة بتاعتنا ألما 

ولسوء الحظ  .اجتماعية وواحدة سياسية ةواحد ..كان الزم نجتاز ثورتين احناإن  ؛بسيط
خرى بدأت بالثورة السياسية وتبعتها الثورة بينما الشعوب األ ،الزم نجتازهم فى وقت واحد

ضى اللى تتققد  ،ىلدلوقت 25جراءات اللى اتعملت من سنة مقتضيات اإل .االجتماعية
تنا االجتماعية ءاوتلونت اجرا ،والثورة االجتماعية السياسية مزج الثورة ووه ؛حصل لحد كبير

  .واالقتصادية والنواحى السياسية والعكس بالعكس
حد  الىولكن فى جوهر الموضوع كله كان ، خطاءأن حصل إحد بينكر  مافيش

خطاء الكثيرة اللى حصلت الكالم عن األ وأن التقليل أفالواقع  .بير ناجح بشهادة العالمك
جراءات ن كان الزم هذه اإلا  و  ،ا كانت سليمةهن المسألة فى جوهرها وفى عمومإناش يسينام

فيهم  وه .علشان يمشوا اتنين مع بعض ..تحرز نجاح الثورة السياسية والثورة االجتماعية
حيان أكثر من قض اللى موجود فى بعض األاانشغلنا بالتن إحنايمكن  ،توازن وفيهم تناقض
نه زى إبحيث  ؛جراءاتسوء تقدير فى بعض اإل وأعنف  يهوكان ف !التوازن اللى بينهم

ثر شوية فى العالقات أنه كان إبحيث  ،بداأ ..أل ،مش صدع الوحدة الوطنية :قولابام
  .وده يمكن كان مسألة طبيعية ..العامة بين الناس وبعضها
التنظيم ضعف الحلقات فى الناحية دى بالذات هى أن إ األوللكن كان باين من 

ى ثورة بتعمل تحول اجتماعى أصعب حاجة فى أوده  ،وده برضه طبيعى .الشعبى
 ولكن ل ،وده يمكن السبب للنقد الكبير اللى بيوجه اليه .التنظيم الشعبى واللى ه ..وسياسى
ميعرفش يحط ايجابيا  ؟يه البديلإ :لهل ممكن تقو  ..ى واحد من اللى بيوجهوا النقدأسألت 

ويدى  ،علشان يدى صحيح ديموقراطية سليمة ؛فضل كتير من اللى حصلأبديل يمكن 
بيغير فيه تغيير عنيف اجتماعى وتغيير عنيف  وفى الوقت اللى ه ،يهإمش عارف 
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ن بعض اللى حصل كان فيه فى بعض إيجعلش اش مباقولايعنى يمكن ده م .اقتصادى
ودى تترك للجنة المركزية لما تعالج هذا  ..خطاء يمكن تتصلحأ يهوكان ف ،حيان عنفاأل

اللى  ؛ن المسألة فى جوهرها لم تكن باليأس والخطأ الجسيمإ :قولأولكن عايز  .الموضوع
  !خرلآل األولكنا بنعيد النظر فى النظام كله من  ويجعلنا نبتدى كما ل

اد عدإجانب هذا  الىنه كان إن طبيعة العملية إثيرها أيمكن النقطة اللى عايز 
ثورة السياسية ال ..التالت حاجات دول يهكان ف إحنان برضه أل ؛الشعب للحرب

سباب قيام الثورة القضاء أنه من أل .عداد الشعب للحربإوفى الوقت نفسه  واالجتماعية
باب قيام الثورة كان القضاء على أسيعنى من  ..ن واضحين فى هذاوالزم نكو  ،على اسرائيل

وحدة تجميع  يهوهذا السبب لوحده كان ف ،وجمعنا العرب لهذا ،هنا اسرائيل كأداة استعمارية
  .وكان السبب وجود اسرائيل ،العرب

عداد إ -عداد الحرب إقول أمش ب - عداد الشعب للحربإ ..عداد الحربىفكان اإل
نه جزء من إوى فى االعتبار قكانش مأخوذ ايمكن م ؛الشعب بما فى ذلك الجيش للحرب

  .يعنى كان الزم يخش العنصر الثالث منسق مع التانيين ..شمولهاالعملية فى 
وبذلك لما بنتكلم عن انفصال  ؛ن دى مهمة الجيشإننا يمكن افتكرنا إاللى حصل 
كطبيعة  وأن الجيش منفصل كأبناء عن الشعب إبدا أبنتكلمش ام ،الجيش عن الشعب

جراءات ثر لإليه األإن يرى أدون  ،جماال للقوات المسلحةإنما وكلت هذه العملية إ ،شعبية
ن هى فى الواقع ال يمكن فصل التالت حاجات دول أل .عداد الشعب نفسهإخرى على األ

ولذلك يمكن  .الوضع السياسى واالقتصادى والنفسى فى البلد والناحية الحربية ؛عن بعض
 roleــ الهذا  ،roleنه القوى الحربية ابتدت تأخذ إبمعنى  ؛لتنسيقلجة هى دى بس الحا

  .سرائيلامفهوم عندنا وعندهم لمواجهة 
ومواجهة اسرائيل فى  ،فى الداخل ..المقصود بها طبعا حاجتين ،وكلمة حماية الثورة

جراءات التانية فى التنظيمات الشعبية لكن العالقة بين الحاجات التانية واإل .الخارج
 ؛بالقوى العامة فى مواجهة الموقفخرى وعالقتها ألا جراءات االجتماعيةياسية واإلوالس

المعركة فى  ويجعل جميع القوى مركزة دفعة واحدة نح وأنش فيها تنسيق اكايمكن م
واللى فضل  ،طبعا ظهر ضعف هذه النقطة ،من الخارج للعملية اختبارولذلك جه  .شمولها
  .كان الوضع الطبيعى اللى فضل سليما فى هذا الوضع ونه هأل ؛الشعب



  سرى للغاية 

31 

 

يه إلكن  ،خطاء فى شمولهاننا مش نبتدى نعدد األإ ،التكتيكية فى هذافمهمتنا 
لتجميع هذه القوى الثالثة فى تجميع الناحية السياسية واالقتصادية  اآلنى نعمله لالتكتيك ال

ووضع  ،عداد الشعب النفسى للقوة الحربية الالزمةإهنا يكون معناها  والحربية ؛والحربية معا
  .واحد منسق التالتة دول فى اطار

ن تضم خير أ ورجأو  ،نشاء اللجنة المركزيةإوهى  :ى الخطوة اللى قلتها سيادتكرأي
وتعطى كل الصالحيات لرسم تكتيك المعركة بهذا  ،ما العناصر فى البلد وتمثلها بطريقة

شمول هذه  ،فيها اللى احناالمعركة المؤقتة  .يعنى استخدام هذه القوى الثالثة ؛الشمول
مكانيات نفسية وامكانيات إواستخدام كل ما فى البلد من  ،القوى الثالثة معا دفعة واحدة

واستخدام هذه  ،خرهآ الى ..رسمية من الجيش وأسواء كانت شعبية  ؛مادية وامكانيات حربية
وفى صالحيات تجعلها تدير هذه المعركة بجملتها  ،القوى كلها فى تفكير وفى نقاش حر

وبعد ذلك نبقى نتكلم بقى فى التفاصيل الكتيرة دى  ،ذن اهللإوتفاصيلها لغاية مانخرج منها ب
  !يهإيه اللى عمل إفى  ..بقى

فيها  اللى احنازمة واأل ،فيها اللى احناننا نركز على طبيعة العملية إ :قولأنا بأ
 .كتلوان تحت قيادة سيادشكال واألضرورة تجميع كل قوى بجميع األلخصها فى أوب ؛اآلن

دارة هذه وتعطى الصالحيات إل ،لتكوين الكويستكوينها ا الىذا وفقنا إ ،واللجنة المركزية
ننا نتغلب عليها إحتى نستطيع  ؛المعركة ورسم تكتيكها فى تفكير مستمر وفى عمل مستمر

  !ن المعركة مش سهلةأل
ودى  ..عة واحدة فى شمول وفى تناسقثة دى تستخدم وبتستخدم دفسلحة الثالاأل

حناو  ،طلقهم كلهم فى وقت واحدأو  ،خر حاجة عملها االستعمار ورسمها بهذه الطريقةآ  ا 
تكلم فى أومش عاوز  .برضه الزم نواجه بهذه الطريقة علشان نقدر نصمد لهذه المعركة

 يتكلم يتفضل.نما دى هى العموميات واللى عاوز إ ،تفاصيل
 

د كده قد كده دقيقة و قولكن يعنى المرحلة  ،الحقيقة يعنى بالنسبة للمواضيع معظمها اتغطى : الشافعى
نه فى نفس ا  و  ،يتكلم وهإن ن من واجب كل واحد إن الواحد بيحس إ ؛د كده خطيرةقحرجة و 
نها إن يعنى إوطبعا مش معنى كده  ،يهونش من العمليةايهونش من المشكلة وماالوقت م

والحقيقة  !النهاردهن الثورة ابتدت إر بعتإ :له قلت ..ويمكن واحد قال برضه !خر الدنياآ
  .الواحد فى كالمه هذا كان بيقصد هذا المعنى بأبعاده
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 ،خرجنا معاه بشخصه إحنائيس جمال يعنى ر قمنا بهذه الثورة بقيادة ال ايوم م إحنا
تكون قرب ماأ ..رضنا محتلةأ النهارده إن احناعتبر انا بأو  ،علنهاأ واللى ه ئيمانا بالمبادا  و 

ويمكن المبدأ  !ذاللإكثر أهانة و إكثر أويمكن بشكل  ،25الوضع اللى كنا فيه فى سنة  الى
 األولكان بيجى فى المقام  ون هإالمفروض  - القضاء على االستعمار واللى ه - األول

جميع  الىننظر  إن احنايضا بيتطلب منا أوده  ؛هدافجميع األ وأ ئالمباد عبالنسبة لجمي
يضا عن  كل مراكز الضعف أونبحث  ،قية ونركز عليها كل تركيزمصادر القوى الحقي

  .خالصإالحقيقى ونقضى عليها بكل قوة وبكل صراحة وبكل 
ننا فى كثير من أوهى  ؛تأخذنا ناحية عانينا منها مسافة طويلة إن احناخشى أنا أو 
كانت هذه المناطق  ووكنا بنتحاشى الكالم فيها كما ل ،بقينا نتحاشى الكالم فيهاالمسائل 

 الىوبالت ؛ساسية قامت بها الثورةأى مس لها بيمس حاجة أن إوكنا بنعتبر  !مناطق محرمة
ذا وجدنا إ ،ذا اتكلمنا فى االشتراكية بنتكلم بقدرإف !هى ملتصقة ومرتبطة بالنظام نفسه

 وأن ده يعنى مشروع إتحت معنى  ؛الزراعى بنتكلم فى حدود برضهخطاء فى االصالح أ
ننا أاده بيبقى فيه نوع من التخوف من يصلش ألبعاوالكالم علشان م ،عمل مرتبط بالثورة

  !ذى معنى من المعانىؤ ن
وتحت هذا المجال  ،ن ده اللى بيثير هذا الكالم هى الرجعيةإفكنا يعنى مثال يثار 
خطر من الوضع أفتكر يعنى مش هنبقى فى وضع أو  !دتئوُ  وأكثير من الحقائق اختفت 

بنينا وجهة كبيرة  إن احنافيش شك اوم !سماء بحقيقتهابنمر فيه علشان نسمى األ اللى احنا
وال يقوم به ال قبله احد ه ل عبد الناصر منذ قيام الثورة الوالعمل اللى قام بيه جما ،جدا
 كثر ماأو  ،الزم ننقيه نقاء كامل من كل ما يهدمه ؛عشان نحمى هذا العمل إحناولكن  ،بعده

 .خفاء الحقيقةإ ويهدمه ه
ن ده سؤال أل ؟الحقائق تعلن وتصل له ..حد الحقيقة يعنى بقى يسأل نفسهوالوا 

اللى ن إوبعدين يجد  ،يسمع الحقيقة من مصادر ال تقبل الشكبألن  ؛كان بيحير الواحد
ننا إ الىوصلنا  إحنافهل  !متأكد وه وعن ما ،يسمع بيعمل بيختلف اختالف كامل عن ما
ى أهذه الوجهة اللى بنيت تهتز فى ن إخوفا من  ؛موربقينا نعادى الحقيقة فى بعض األ

عتبره موضوع أنا بأده فى الحقيقة موضوع يعنى  ؟!ى مكانأفى  وأى مجال أفى  وأموقع 
  .المواضيع
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وممكن  ،ن الناس كلها تتكلمإن الريس دعا إيمكن  ،اللى شجعنى على الكالمويمكن 
ن النواب إولكن حتى ال يقال  ،ى مجالأكان الواحد هذا الكالم يقوله بينه وبين الريس فى 

  .يتكلم ويقول اللى عايز يقوله ون هإالواحد يعنى راضى  ،بيشاركوش فى المناقشةام
ن المقياس الحقيقى لنجاح العمل إعتبر أنا بأو  ،ىالسياسثار موضوع العمل أالريس 

ى أسأل فى فيُ  ،ى مجال وفى ميدان عملأى مكان وفى أن الواحد يقف فى إ وه ؛السياسى
فال يتردد فى االجابة وال يقول غير الحقيقة وال يهرب من  ،ى خصوصيةأع وفى و موض

ويمكن اعتمادنا على الكالم المكتوب فقط  ،بالتدريج إن احناولكن الواقع  .السؤال وال ينعزل
وبقينا نخشى الحقيقة لدرجة  ،ننا ننعزل بالتدريجإدى بينا بأ ..وعدم احتكاكنا المباشر بالناس

ن هى ورا كل كالم من إبقينا نحمل الرجعية ونحمل غير الرجعية  ؛يجىين الكالم لما بقى إ
  .هذا الكالم

السيطرة  والغرض من العمل السياسى هل ه وه ما ..وبعدين واحد يجى يسأل سؤال
ذا اختلف إوطبعا كل عملية من العمليات  ،م التأثير؟ التأثير النابع من الثقة واالقتناعأ

 ؛ن يكون عمال بوليسياأيمكن  -السيطرة  واللى ه - األولطبعا  .األسلوبالغرض اختلف 
بيحطش الثقة ام ،األولتبار من والتأمين فى االعخر مكمل للعمل البوليسى بيحط األآجهاز 

  !دى سكة ودى سكة ..األولواالقناع واالطمئنان فى المقام 
وسكة الندامة وسكة اللى يروح  ةسكة السالم يهف :لنا فى الحواديتا وزمان قالو 

يعنى الحقيقة  ،الطريق اللى يروح ميرجعش والطريق البوليسى ده ه لىأنا بتهيأو  !يرجعشام
يعنى يمكن برضه  ؟!هل وصلنا لهذه الحالة ،لطف شويةأنخليه  إن احناالموقف يتطلب 
وصلنا  إحناالحقيقة  ؟وصلنا لهذه الحالة يعنى بس بعد النكسة إحناهل  ..حصل تساؤل

  .وكان الكالم موجود فى البلد وبحجم يتفاوت ،لهذه الحالة من أكثر من سنتين
وهل  ،يعنى النهاردهتكلم إتكلمش عمره اافيها اللى م اللى احناوطبعا يعنى الظروف 

  ؟!حساس بالخطرإ يهف ونى ألنه هاتكلم يع وه
ن إتخوفش بل بالعكس هى عالمة بتبين ام ةوهى عالم ؛حساس بالخطرإ والكالم ه

وعايزة تتكلم  ،ولذلك عايزة تشارك ؛قلبها على البلد وخايفة عى البلد النهاردهكل الناس 
  .بالذات ويوني 9يوم  الىوده الحقيقة بيدفع الواحد  ..وعايزة تقول
 



  سرى للغاية 

33 

 

نا أ ؛وطبعا يعنى التفسيرات فى هذا المجال اختلفت والكالم فيها يعنى بقى كتير
سنة يعمل هذا الجهد  52ن النظام اللى قعد إبقية ثقة  وه ،نه جزء ولكن مش كبيرإعتبر أب

 ون العدحساس بالخطر ألإ ؛هوش كبيراجزء برضه م يهوف .وبيبنى هذا البناء فيه بقية ثقة
  !هذا التنحى كان الريس صمم عليه وما ليف حساس بالفراغإ يهوف ،األرضعلى 

تحميل للريس و ه ٪65كبر اللى يمكن يعنى فى تصورى يزيد عنولكن الجزء األ
ن إالواحد فى تصوره  األسلوبتغيرش ااذا ما  و  .األسلوبتغيير  -ه ئولنا من ورا -ساسا أ

القلق فى حياتى من يوم بحستش انا يعنى مأو  !الباقية لهذا النظام يعنى لن تكون كبيرة ةالمد
وهذا القلق  .وفى السنة دى وقبل قيام الحرب ،65فى سنة  ..ال فى موقفينإقامت الثورة ام

  .تصاديةوكان العتبارات اق ،ننا داخلين فى مراحل صعبةإمبنى على 
ل تقرير و أكان  ،ى قعدتها فى جهاز المحاسباتالفترة اللحد العالمات المميزة أيمكن 

ده بيشمل  ..66-62جنيه لحد سنة  مليون 5555ن الدين العام إيقدمه الجهاز كان بيبين 
موال من مصادر التمويل المختلفة سواء كنا بناخد هذه األ ؛جميع الديون الداخلية والخارجية

ن دى مش ديون إ الىناس بتبسط العملية  يهوطبعا ف .خرهآالى  ..وأ وأ وأشركات تأمين و أ
ألن الفلوس اللى بنقدر ناخدها من البنوك واللى بنقدر ناخدها من شركات التأمين  ؛حقيقية

رأس ى ه ..التزاماتى ولكن ه ،تعبر عن دين حقيقى ال ،ومن نواحى االدخار المختلفة
ماال  الىال يمكن أبدا هنقدر نكمل بهذه الصورة  ،سليمى مال إن لم يعامل بمستوى إنتاج

  !إنتاجية العمل غير متوفرةى فى وهذه الصورة كانت بتعبر عن نواح ..نهاية
بعض الناس المنفذين عن معدالت  ونسأل بعض األجهزة أى وكنا ساعات بنيج

بأن مش من حقكم إنكم تحصلوا على هذه  ..فكانت بعض هذه الجهات تجيب ،اإلنتاج
الجهة المركزية ى هى وال تحصلوا على هذه المعلومات إال عن طريق التعبئة الل ،بياناتال

  !إلصدار هذه البيانات
ى مما يوضح إن دولة ف ؛ال أول له وال آخر طبعا عندنا من التفاصيل معلومات ما

العمل ى ال تستطيع إنها تستمر ف -دولة فقيرة عليها التزامات ضخمة  -مستوانا 
متقدرش تقف اقتصاديا بالنسبة لها وال أغنى ى الل ؛اإلنتاجى بهذه المعدالت فى االقتصاد

مش عايزين  ،كنا الحقيقة بنعاديها إحنا إزاىصورة من الصور بتاعة  برضهى ود !الدول
  !نهز الوجهة العامة
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الحلول ى الزم نفكر ف إحنا :بيقولى بالنسبة لمسائل تعتبر أساسية األخ أمين يعن
نش كل واحد اكاالحقيقة إذا مى إنما ف ،ىنسرد الماض إن احناى الوقت فنضيعش اوم

ربنا سبحانه  .فلن نستطيع أن نحدد طريق المستقبل ،ىمجاله ونبين الماضى هيتكلم ف
لينَ  وُخذ  الَعف" :يقول الىوتع إذا كنا عايزين  ؛تصرفاتناى ف "َوأُمر ب الُعرف  َوَأعر ض َعن  الجاه 

  .نجمع مصادر القوى الحقيقية عشان نقدر نجابه بها الموقف
بتحمل  ٪65 ــفوق الى يعن :قولامابى الناس ز  ،العنف عملية لها أهمية كبيرة جدا

ألن إجراءاته بالنسبة للمستقبل ياإما  ؛إجراءاته بالنسبة للمستقبل ..يونيه 9هذا النظام بعد 
فعال حصل  ..ال :هتقول وأ ،ما كناى لسه ماشيين ز  إحنا :هتقولياإما  ..ىتقول اآلتاه

ال ا  و  ،يجب إنها تتغيرى بالنسبة للمسائل اللى وحصل تغيير حقيق ،فاتتى تقييم للمرحلة الل
 وهى الل ،ويمكن دا مضمون الكالم !المستقبل هتبقى أمر مشكوك فيهى البقية من األمل ف

ن م ،نعرفها مهما كانت شاقة التركيز على إن الحقيقة يجب أنى يعن جهات  يهنش فو يكاوا 
مجال إنها ى تبقاش فيه مناطق محرمة على أام ،نفسها بإخفاء الحقائق مهما كانتى تغط

  .تحاسب وتحاسب محاسبة حقيقية
كان التجاوب ى يعنى وكانت من النقط الل ،ويمكن السيد الرئيس أشار لهذه النقطة

السيد الرئيس اتكلم  ضهويمكن بر  .وبعدين الناس بتحكم من عالمات معينة ،فيها كبير جدا
فعال خطة عمل صادقة  يهولكن كل دا إذا كان ف ،آخره الىو  ..بالنسبة للتشكيل ومايقال

ما من شك إن  ..المستقبل بالنسبة للناسى الثقة فى بأسلوب يدى هنبتد إن احناتوضح 
  .العملية هتكون ميسرة

فيش شك إن امى هى الل ،الرئيسى تكلم فيها إذا أذن لأأحب ى التانية اللالنقطة 
بالنسبة لغير  وسواء بالنسبة لألمريكان أ ؛كل هذه العملياتى المستهدف ف والرئيس ه
ن الروس يفضلوا أن يتعاملوا مع جمال عبد إ :ويمكن مجلة إنجليزية كانت بتقول !األمريكان

 !قدميه ىواقف عل ويتعاملوا مع جمال عبد الناصر وهعلى أن ى منحن والناصر وه
 ..لسبب بسيط ؛كناش نقدر نعمل أكتر من حزبام إن احنا :تحليله قالى والريس سبق ف

وبهذا  ؛ىوحزب شيوعى حزب أمريكان يههيكون ف ،إذا سمحنا بأكثر من حزب إن احنا
 إن احناوبهذا ال يمكن  ..ودا بيتلقى تعليماته من هناك ،هيبقى دا بيتلقى تعليماته من هنا

  !نسمح بتعدد األحزاب
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إنما  ،ترجمته للوحدة الوطنية ووتحديده أى مع وجود االتحاد االشتراكى ولكن يعن
 ؛بالنسبة إلثارة الطوائف على بعضها بأسلوب ال يستند على أساس األسلوبيمكن التوقيت و 

أساءت للوحدة  الىوبالت ..ىساءت لالتحاد االشتراكأى اللكانت من األسباب ى يمكن د
الواقع استغل هذه الفرصة أكثر استغالل هم الناس الذين ال يؤمنوا بهذا ى وف .الوطنية
ى ودول الل ..وبيحاولوا يتستروا وراء الميثاق وبيخرجوه تخريج ال يمت للميثاق بصلة ،النظام

  !عملوا البلبلة
خرا آألن هدفهم أوال و  ؛أخطر المواضيع عتبرهأالموضوع أنا بالحقيقة هذا ى وف
حناهم بيحاولوا يقيموه وهم منظمين و  ؛رضيش جمال عبد الناصر إنه يقيمهامى الحزب الل  ا 

سمح بها من ى ى من الداخل بواسطة هذه التنظيمات اللز ن ياإما هنغافك .غير منظمين
وراء ى ار األمريكماالستع النهاردهما حصل ى ز  -ى من الخارج ز نغ وأ ،وراء الستار

 .ىنفسى فى ستخدم صورة يعناأنا يمكن ب - تحطيم النظام الىإسرائيل بيسعى 
 

واألخ عصام حسونة بأسلوبه البليغ  ،هتكلم على سيادة القانون ألنها تكررت ..: بعد إذن سياتكجمعة
جيب ى فوحاطط سلطات فوق مجلس األمة ى على إن الواحد ماش ؛دى تشبيهإى يعن

ل و يمكن الثورة أ !جيب المنديلى والسلطة التالتة ف ،جيبى وسلطات رئيس الجمهورية ف
إيه  ،ىالتانى وقانون اإلصالح الزراع األول ىلها كان قانون اإلصالح الزراعى قانون ثور 

يه الل ؟عملهى الل سنة من الثورة  52فوجئنا بعد  إحناويمكن  ؟حققه على طول السنينى وا 
وأن هناك أكثر من قضية دخلت مجلس الدولة ولم  ،أن هناك تحايل على هذا القانون

  !ىوقضايا خاصة باإلصالح الزراع ،يفصل فيها ولم يبت فيها
آخر احتفاالت ى ويمكن أذكر ف ،سيادة القانونعلى تك أكدت أكتر من مرة دسيا
تك تحدثت عن دمجلس األمة سياى وف ،ت عن هذاتك تحدثدالجامعة سياى أقيمت ف
وزارة الداخلية من القوات  الىقضية كمشيش أحيلت  ؛مثل واضح يهف النهاردهولكن  ،القانون
 .دول يجب أن يقدموا للقضاء :النيابة قالت ،واحد 52فيها  ..المسلحة

هل هتأمروا بحبسهم وال يستمر  ؟دولى إيه التصرف ف ..سألت النائب العام
وأنا أفضل إنه  ..نحبسهم ،أنا مش متأكد هل هنحبسهم وال أل :فكان الرد قال ؟اعتقالهم

عتقدتش إن الدولة اعتدت على ااحدش ضد القانون وماالحقيقة م !يصدر أمر باعتقالهم
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 تإنما هل كان ،نتخذها إن احناوليست هناك أمثلة واضحة ممكن  ،سلطات القانون
  !؟هذه الثورةى إجراءات ثورية وبتحمى اإلجراءات القانونية ه

أن يتسع الوقت ويعرض على  وأنا كنت أرج ،هذه المحنةى كناش فام وا لننإ
إن  ناوجد إحنا .بننسى الحقيقة إحنا ..لجنة تصفية اإلقطاعى المجلس ما ذكر من حقائق ف

العاملين عنده ياإما رغيف عيش ى وكان بيد ،فدان 655الدقهلية عنده ى فى الحجاز ى الحفن
حقيقة األمر  ،زيدو فهيم أب .صورة واضحةى د ..ودا ثابت !تعريفة 2 ورغيفين أ واليوم أى ف

زيد كان مسخر تحت أمره و فهيم أب !بيحكم المنوفية وليس جمال عبد الناصرى الل وكان ه
 52بعد  هالكالم د .وحقائق واضحة وموجودة ..تجميع األجهزة وكل السلطا المنوفيةى ف

 ؟ىحجاز ى الحفنى وماذا فعل القانون ف ؟زيدو فهيم أبى ماذا فعل القانون ف !سنة من الثورة
  !فيش حاجةام

مر آونسينا ت 62 برضهنسينا  إحناى والحقيقة يعن، تكلم على الحراسات والحرياتااه
ن البلد كانت كلها معرضة لنسف جميع منشآتها الحيوية ،اإلخوان يوم ى نها فإومعرضة  ،وا 

الحقيقة نسيناه  إحناكل دا  !وليلة تصبح خراب وكل ما بنته الثورة ممكن أن يقضى عليه
  !وبنتكلم على حرية القانون وسيادة القانون

 إن احناالحقيقة دا سؤال يجب  ؟صف مينى القانون يجب أن يكون ف ووبعدين ه
صف أعداء ى هل القانون ف ؟صف فئة من الناس فقطى هل القانون ف ؛نطرحه على أنفسنا

صف أصحاب المصلحة ى وف ،صف غالبية الشعبى وال القانون يجب أن يكون ف ؟الثورة
ينقض ى وليس وسيلة لك ،ويجب أن يكون أساسا للثورة ولحمايتها ،هذه الثورةى الحقيقية ف

  !؟الثورة ويستغلوه لمصلحتهم الشخصيةبواسطته أعداء 
 وأرج اوأن ،ىوبعدين اتقال كالم على القاعدة الشعبية وأثير موضوع جاردن سيت

نما هى أنه ليس جاردن سيتى أصحح لألخ شناو  نه الل ،قسم قصر النيل ووا  كان بيثار ى وا 
نما ه  ،الميثاقى وارد فى والتسويق التعاون !ىالتسويق التعاون وفيه ليس الحراسات وا 

وأن يدافع عنه  ،المدينة أن يدافع عنهى ف والقرية أى فرد سواء فى والميثاق من حق أ
  .بإيمان

خصص تتك أن دمن سيا وأرج ،كتجربةى االتحاد االشتراك وه ..تكدقول لسيااب
هل  ..نحكم إن احناوالبد  ،عمل جديدى هننطلق ف ن احناأل ؛جلسة الحقيقة لدراسته بالكامل

يه السلبيات ثم المحصلة ؟هل كانت هناك سلبيات ؟كان هناك إيجابيات  ؟إيه اإليجابيات وا 
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مقبلين  ن احناأل ؛ندرس هذا الموضوع بمنتهى الصراحة ومنتهى الوضوح إن احناويجب 
ى لكن يجب إن كل واحد ف ،ىباقى إن االتحاد االشتراكى تصور ى ف ..ىعلى عمل سياس

ى تك تخصص جلسة فدسياى سمحت لو ويجب ل، بيقولهاى االشتراكنفسه حاجة لالتحاد 
  .هذا الموضوع

وموجودين ناس  ،جميع األحزابى نظام موجود فى نظام التفرغ السياس وه
رجعنا للحزب  ول .ىقاعدين شغلتهم العمل السياس -موظفين مش موظفين - قاعدين
ناس قاعدين  يهبنجد إن ف ؛الغربيةالبالد ى األحزاب ف الىرجعنا  ولو ى الروسى الشيوع

ى نظام التفرغ السياس .وحل مشاكلهم واستقبال الجماهيرى مقيمين شغلتهم العمل السياس
األعضاء ى القاعدة الشعبية الحقيقة ليسوا ف، الحقيقة موظفينى ليس نظام جديد وليس هم ف

 !التنفيذىالمكتب ى هم موجودين فى الل
بالليل  2مرينا قبل العدوان بأسبوع وبعشر أيام للساعة  إن احنا :تكدقول لسيااوب
وأنا ناقشت عامل من  .المكاتب التنفيذية عمال سهرانينى وشفنا ف ،بالليل 2والساعة 

وأنا واثق إن هذا  ،ىبالليل عشان يرتب خطة الدفاع المدن 2المهمات سهران الساعة 
دا  !لكان حوكم داخل مجلس دقايق 2يوم وتأخر ى المهمات تان الىذهب  والعامل ل
هذه الفترة ى ف وألنه واجب عليه إن ه ؛مبيخدش وال مليم إنما قاعد سهران ..جرأمبيخدش 

عشرات ومئات كانت بتسهر بالليل وقاعدة ويقظة  .يدرس ويشوف ويدافع عن بلده وإن ه
  !وليست موظفة وليست بتاخد مبالغ من الفلوس ،وسهرانة الحقيقة ومخلصة ومؤمنة

إن محنة ى ومهما كنا ف ،تكدنعود لكالم سيا إن احنايجب  برضه إحناالحقيقة  وه
ولست  ؟الثورةى ومن هم أصحاب المصلحة الحقيقية ف ؟ء الثورةدانحدد من هم أع احنا

أعداء الشعب  النهاردهنجمع  إن احنابها ى بنناد اللى احناأتصور مطلقا إن الوحدة الوطنية 
ال يبقى  ،مع قوى الشعب العاملة   !الكثيرى الوراء ف الىبنعود  إحناوا 

إن الجماهير  :بيقول وهى الل ..يرد عليه ومن األخ عصام إن ه وأرجاستفسار  يهف
ن األخين انقسموا على بعض والفرد انقسم على نفسه ،انقسمت ى نإ ووذكر تاريخ أرج !وا 

وال  ويوني 9هل بعد  ،يمكن أكون أنا أخطأت ..ويوني 9يوم  وهى أكون قد أخطأت فيه الل
 ؟ويوني 9قبل 
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 ،ملة أال تفتتاأنا أقصد بالوحدة الوطنية وحدة قوى الشعب الع ..توضيح بسيط خالص : حسونة
تضعه ى القانون الذ ،وأقصد بسيادة القانون !بأكثر من أسلوب هاتيفتتم توالكل يعلم أنه 

 ،داخل وحدة قوى الشعب العاملى إنما أن أفتح الباب ف .الثورة ويوقعه جمال عبد الناصر
دا  ..وبتأويالت معينة ،ىفتح الباب لتمزقات كل يوم بعد التانوجود هذا التمزق  اآلنوحتى 

 ،أنا بأخشاه أن يقع ثانيةى دا الل !كأن التقدمية لها مسافاتى يعن ،لغاية كذا ودا لغاية كذا
وأقصد به قوى  ؛ىالوطنأنا بطلب من سيادة الريس أن يحرص على التجمع ى ودا الل

وال أستطيع  ،تكلم على إخوان وال رجعييناأنا ال ب .أن ال يمس إطالقاى يعن ،الشعب العاملة
أن أتكلم عن ى ال يجوز لى يعن ،ال أستطيع أن أتكلمى ألن أنا بحكم منصب ؛أن أتكلم
  !وأ وقضية أ

الهيئة المسئولة عن يكون لغير  الى يعن ؛سيادة القانون أوضحتها :النقطة التانية
 شكرا. ..ال يكون للشخص إنه يجعل من نفسه كسلطة تشريعية ..القانون

 
األخ  وأنا أرج ،ىتك مع المكاتب التنفيذية لالتحاد االشتراكدأحاديث من سيا يهيمكن ف وه : جمعة

كثير من ى تك فدا كالم سياو أويقر  ،يوزعها على السادة أعضاء المجلسى عبد السالم بدو 
ى ويمكن يعط ،تك وضحت هذا توضيح تامدوسيا ،النقط الخاصة بالتقدمية وباالشتراكية

  .صورة واضحة لكثير منا
فيها  اللى احنان على الرغم من النكسة إ :قولاالحقيقة أصر وبى أنا لحد دلوقتى يعن

ى اللإن القاعدة العريضة األصيلة  :قولافأنا ب ؛قد يكون موجودى وعلى الرغم من النقد الل
نقد لكن القاعدة األصيلة  يهكالم ف يهف ..متماسكة ومتماسكة جداى ه ،تكدمؤمنة بسياى ه

 ،تكدرجاء إن كان الوقت هيسمح سيا .كل مكانى متماسكة وصلبة ومستعدة للنضال ف
 وشكرا. ..ومنظمة الشباب لدراستها على شكل واسعى ص جلسة لالتحاد االشتراكيبتخص

 
نه ال مجال لصراعات فيها أ ،حسونة اتكلم عن الجبهة الداخليةاألخ عصام  و: هعكاشة لتمزيقها  ووا 

نه البد من توحيدها ،نوعيات الى الحقيقة أنا عاوز أقول أمثلة بسيطة يمكن تتعلق ى ف .وا 
خالصهم للنظامءفأخيرا أثير نقاش حول المثقفين ووال ..ىبعمل يمكن دار  برضهى ود ؛هم وا 

ن عالج  ،متستمرشى وأرى إنه من الخير المناقشات د .النقاباتى فيها شوية مناقشات ف وا 
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ى إن الموضوع دا موضوع مثارش فى النقابات دى إننا ننشر ف ووه ؛هذا الموضوع سهل
   !إخالص المثقفينى الشك ف وهى الل ..أذهان حد أبدا

الوحدات ى ف ووه -الجبهة الداخلية بصلة  الىيمت  برضهودا  - ىموضوع تان يهف
مرت ى بالتجربة الل .داخل الوحدةى فى والعمل السياس ،القيادة اإلداريةى هى االقتصادية الل

نتائج  الىإن هذه التجربة أدت  ؛رئيس الشركةى ين فتكانت القيادتين موحد ووجد إن ل ،بنا
ن الحاالت الل ،جيدة للغاية قائمة بذاتها وبخالف  وجهة أى كان فيها القيادة السياسية فى وا 

ى ولم يكن الحال مستقر بأ ،ىجوابات وبيحصل شكاو  برضهكان بيحصل  ؛القيادة اإلدارية
  !حال من األحوال

فإنه من  ؛نتائج جيدة الىطالما إنه بالتجربة أدى  ،أنا أرى إن توحيد القيادتين
 .ىاالتحاد االشتراكى االجتماع األخير فى تك فدوالموضوع دا أثرته سيا ..المستحسن يعمم

ننا نقدر إذا كنا ال نجد وسيلة أبدا بأن القيادة اإلدارية تتولى العمل السياس  هوكان د - ىوا 
مجال ألنه يقوم  مافيشو بأن الشخص القائم على العمل  - آلخر ومستحيل مثال لسبب أ

 برضهوكان الدكتور نزيه تقدم  .نسهل له ترك الخدمة إن احناممكن ى بالعمل السياس
بأنه ياخد نصف المدة  ؛بتسهيالت خاصة 22بمشروع لتسهيل خروج الراغبين فوق سن 

 .ناس كتير بتقبل هذه العملية عن طيب خاطر يهوف ،بحيث ال تزيد عن سنتين مثال
أكثر ى ودا موضوع أثير ف ..إننا نجد حل لتوحيد القيادتين السياسية واإلدارية ..الخالصة

  !هذه اللحظة ىالتحلش اام برضهمن مناسبة و 
إن هذا اليوم أظهر  :وأقولو، يوني 9يوم  الىعاوز أعود  برضهإن  :النقطة التالتة

ن احناو  ،معدن هذا الشعب وأصالته من الثقة المتبادلة بين  امزيدى يمكن نحب أن نعط ا 
  .الناس

ى كانت بتنظر فى اجتماعات الرقابة العليا اللى قعدنا ف إن احنا :عاوز أقول برضهو 
 ..عدد من المعلومات الواردة من مصادر مختلفة عن الناس برضهفكنا بنجد  ؛ترشيحاتال

ى وصلت للناس الل برضهى والحاجات د .وكان بعضها بيتطابق وبعضها بيختلف قليال
شوف إن اوأنا ب !روح غير جيدة بالنسبة لهم برضهوأظهرت  ،كانوا بيقال عنهم هذا الكالم

نجيب جهاز يطابق هذه  إن احناإذا أردنا  وأ ؟المخابرات العامةى بجهاز ز ى لما ال نكتف
  .بالجهازين دولى ونكتف ،إلثباتها فليكن المباحث العامة والمعلومات للتأكد منها أ
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خرى يمكن بتجمع المعلومات أساسا من األى شوف إن حتى النواحاويمكن أنا ب
ن ف .المخابرات العامة طبق األصل من أقوال المباحث بعض األحيان بتكون نسخة ى وا 

ال نجعل مصادر  لم ،ناس مزيد من الثقةللى فحتى نعط ؛المخابرات العامة والعامة أ
 ،عشان يكون هناك ثقة متبادلة ما بين الناس ؟الجهتين دولى المعلومات محددة فقط ف

 هود ..جهات مختلفةى عديد من المعلومات فالإن كل واحد بيبقى عليه  :وحتى إنه ال يقال
 نقطة تتصل بالجبهة الداخلية وتماسكها. وموضوع أ برضه

 
ى ا فدائم وه ،هذه الجلسةى أثيرت فى بعض المواضيع اللى نقطتين فى أنا بس ل وه : أبو النور

 ؛وتنظر على األمور اءنضارة سودى بعض الناس تحب تلبس يعن يهالظروف الصعبة ف
 شئفش الو بتشاوم ،اءالنضارة كلها قدامها سودالدنيا نتيجة نظرتها من هذه ى وبعدين بتالق

  !شايفاه بهذه النضارةى هى الل شئوتظل تركز على ال ،موجودى الناصع الواضح الل
دون  ،وبعض أوضاع فيما يختص بهى شفت شوية كالم بالنسبة لالتحاد االشتراك

وسد فراغ  ،إنشائهالفترة الماضية منذ ى قام بمجهود كبير جدا فى شك أن االتحاد االشتراك
 - وكنا جميعا بنشكوا من إن أعداء الثورة حزب منظم .لم يكن يمأله إطالقا إال أعداء الثورة

ويتحد ضد هذه الثورة وضد  ،موجود يتآلف ويتحد على أغراضه - تك قلت بالذاتدوسيا
ولذلك  ؛غير معلن لكن أهدافه متفق عليهاحزب إنه  وول ،أهدافها ويعمل بكل الطرق

فبتكون النتيجة  !وكالمهم هذا ال يجد من يرد عليه ..بيقدروا يتلموا ويقدروا يوزعوا كالمهم
 إن احناوبتكون النتيجة  ؛وبتردده بطيبة ..بيتقال قدامها وبترددهى إن الناس بتتقبل الكالم الل

  !إلينا ئفراغ يسى بنصبح ف
الدنيا ى ثورة فى األمور على أودون شك من أصعب  ،ىون االتحاد االشتراكفتكَ 

دولة من دول ى استطاعة أى عملية ال يمكن وال ف !ىالحكم تكون نظام سياسى فى إنها وه
ى فى وهى أنها تكون جهاز سياس ،العالمى حصلت فى ثورة من الثورات اللى العالم وأ
إليه  يرقىال  وإن ه وأ ،عامل من عوامل النقدى رقى إليه أيال ى ويبقى جهاز يعن ،الحكم

فيه ى نمش إن احناوكان مفروض  ،لكن تم هذا الجهاز وكان البد أن يتم وتم !شائبةى أ
ن كل انحراف يظهر من شخص أ، بالتجربة والخطأ  وأ ،شخص ليس على المستوى ووا 

حنانصلحه و  ؛من التناقض شئ ومن التعارض أ شئبالمطابقة والتنفيذ نجد فيه  ماشيين  ا 
  .هالسليم دى التنظيم القو  الىأن نصل  الى
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بيضخم بعض األمور ى شفنا بعض الكالم الل ،مفهومنا جميعاى يجب أن يكون ف
نه بيعمل أعمال تس ،سلطة ال سلطان فوقهاى كأنه يعن ؛ىعلى اإلتحاد االشتراك إساءة  ئوا 

ن ه ..كبيرة جدا   !عملش حاجة إال اإلساءةامى يعن ووا 
والمجال ى فيما يختص بالمجال الزراع ؛أعمال كثيرةعمل ى االتحاد االشتراكى يعن
ومجال خلق  ،ومجال خلق الحوافز عند الناس ،ومجال التوعية السياسية ،ىالصناع

أعمال كثيرة حصلت وكان لها فوائد واضحة  ؛اإلنتاجعند الناس عشان زيادة  اإلمكانيات
فالح بيتقال  النهاردهواحد ى جيلما ي .هذه األمورى ف النهاردهولسه سايرة لغاية  ،المعالم

مثال مسئول على إن ى يجيو  - قريةى عبارة عن فالح ف - قريةى عليه إنه من الفالحين ف
ن الناس  ،ويشرف على إن الناس تعمل ،هذه القريةى يشرف على مقاومة الدودة ف وه وا 

 !األرضواهلل هطلعك من  :لهل قام قا ؛أرضهى ووجد واحد مهمل ف ،حقولهاى تكون ف
واحد من مئات اآلالف  !واهلل أطلعك من أرضك :لهل إنشالت الدنيا وانهبدت على إنه قا

سواء  ،إنقاذ هذا المحصولى فى وجهدها جهد أساس ،الحقولى هذا العمل فى بتعمل فى الل
  .النهارده وفاتت أى السنين اللى ف

 تواهلل انهد - ىمش معناها إن االتحاد االشتراكى دى قال كلمة ز ى كون واحد يعن
ى أنا الثورة يعن :إن دا واحد وقف وقال النهاردهاتقال عليه ى والل !الثورة وبقى ه - الدنيا
الدنيا كلها موظفين ى طب ما ه !ع الناس بدون سند من القانون وكالم من هذا القبيلوطل  

  !من هذا القبيل شئ والثورة أى مهياش معناها إن هى يعن ؛وغير موظفين ووزراء بتغلط
يناقش التسويق  ،قسم قصر النيل ويناقش أسس من أساسيات الثورةى جيلما ي

 ؛طلعت من الحراسةى يناقش الحراسة والناس الل ،أسس من أساسيات الميثاق ..ىالتعاون
الثورة وبتخالف ى بتعادى إن الناس الل :بتقولى الل ..هذا ردة عن مبادئ الثورةى وبيعتبر ف

وبتكون نتيجة إنه لما يناقش هذا  !وبتتاخد منهم أرض ،الحراسةالقانون بيتحطوا تحت 
 ووأصبح مشكل كبير ال يجوز إطالقا إن ه ،اليعنيه تدخل فيماى الوضع يبقى يعتبر يعن

  !هذا تجاوز االختصاصاتى فى ن االتحاد االشتراكا  و  ،يناقشه
بعضها وعن بيتقال بتتقدم من منظمات الشباب عن ى منظمات الشباب والتقارير الل

أنا ماشفت تقرير  ،فاتتى الفترة القليلة اللى فى االتحاد االشتراكى أنا اشتغلت ف، الناس
أنا موجود فيه ى على الوقت الل باتكلمأنا  !طالقاإحاجة ى واحد من منظمة الشباب عن أ

ما شفت كلمة من منظمة شباب عن واحد بيقول على  ؛فيهى وبشخصى موجود بنفس وأ
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ال ننساق  إن احنا ووأنا أرج ،ركب  ن إن احنابنحاول  إن احناالعملية كلها عملية  !واحد حاجة
ال هنهدم نظمنا األساسية الل ،وراء هذه األوضاع بهذا الشكل ى المفروض نعتمد عليها فى وا 
حدش بيقول إن الدنيا كلها ام ،أخطاء موجودةى أ ..هآنطور  !بناء حاضرنا وبناء مستقبلنا

بر الموضوع بحيث نك   إن احنالكن ليس معنى هذا  ،تصحح أول بأول ..األخطاءسليمة من 
  !وقاتمة بهذا الشكل اءنهدم ما بنيناه ونجعل العملية سود إن احنا

الجبهة الداخلية  ،من ناحية الجبهة الداخلية أتكلم فيها برضهى النقطة األخرى الل
 ..هذه الثورةى يريد أن يصف وعدهذه المعركة الى ف -سياتك ما قلت ى ز  - عمادناى ه

 !تصفية هذه الثورة ورأس هذه الثورة وحصلت هى للمعركة العسكرية اللى الهدف الرئيس
 ،ومؤمنة بنظامها ،شان نقابل هذا البد من جبهة داخلية قوية مؤمنة بهذه الثورةلع النهارده

هذه الجبهة ى نقو  إن احناسبيل ى وبتكاتفنا جميعا ف ،ماشية عليهاى ومؤمنة باألسس الل
  .الداخلية بكل الطرق

المعركة النفسية ى ه ،بالنسبة للجبهة الداخلية هذه المعركةى وسيلة الحرب ف
 ىالنهاية المعركة النفسية ال يمكن إنى فو  .القتصادية ثم المعركة العسكريةوالمعركة ا

 5555وأ 5555 ؟الشعب هقابل كام الىنزلت  اأنا كوزير مهما نزلت ومهم :قولاب
شان نصلب عودهم لشان يوعوا وعلع !؟مليون 25 ـــالمن هقابل كام  ..2555وأ 2555وأ

  !؟كل هذا الوقت المستمرى ليقابلوا هذه الحرب النفسية القوية الضارية ف
 الىالبد أن يكون هناك تنظيما متكامال يقدر يصل  ،هذه المعركةى أن تنته الى
بحيث إنه  ؛القاعدة ومتالحم معها باستمرار الىويظل متصل  ،أقرب وقتى القاعدة ف

حتى تظل  ؛ويعرفها الحقائق يوم بعد اآلخر ،يوعيها يوم بعد اآلخر ويفهمها يوم بعد اآلخر
يجب أن نعمل ى بتاعنا اللى التنظيم السياس ووهذا التنظيم ه .هذه الجبهة متساندة وقوية

ب أن نعمل جميعا أيضا على ويج ،ويجب أن نعمل جميعا على تقويته ،جميعا على دعمه
  .حتى يكون له قيمته أمام الجماهير ،نحراف فيه نوضحه حتى يستأصل أول بأولإى أن أ

الحرب االقتصادية عمادها ضغط  ،الحرب االقتصاديةى وه :خرىالنقطة األ
الجماهير هتتحمل أوضاع اقتصادية  .هيكون ثقيل بالنسبة ألوضاع الجماهيرى اقتصاد

هذا الوضع أيضا إن لم  !بتعتبرها بالنسبة لنفسها فيها ضغط على نفسها وثقيل على نفسها
بل  ،تهم وتعبأ كل قواهم على أن يتحملوا هذاايوضح للناس وتعبأ مشاعرهم وتعبأ إمكاني

 وهيتمكن منا هذا العدهذه الحالة ى يبقى ف ،امتدت هذه المعركة ووليطالبوا على األكثر ل
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ونتيجة ضعف الجبهة الداخلية  .وهتضعف الجبهة وال تتحمله ،حربه االقتصادية عن طريق
  !عايزينه اللى احناإن قطعا هذا النظام لن يطول الطول الكبير  ؛وعدم تحمله

ى اتصاالت فردية ليست ه برضه ،بهذا الوضعى شان نمشلوعلى هذا األساس ع
 .منظم قادر على إنه يقوم بهذا الكالمى البد من اتصاالت منظمة بتنظيم سياس ،الجدوى

على إننا ندعم هذا التنظيم  ،دعم منا جميعا كقيادة هنا الىهذا الكالم كله  يحتاج مننا
ى كل العناصر الل النهاردهألن  ؛ونعمل باستمرار على دفعه وتقويته والدفاع عنه ،ىالسياس

حتى تهدمه  ؛ىتريد أيضا وأوال أن تنال من هذا التنظيم السياس ،الثورة تريد أن تنال من هذه
  !وهذا الفراغ ال يكون فيه إال أعداء هذه الثورة ،فراغى ثم تجعلنا ف
نقتنع به ونعمل به ونعمل  ،ىيجب أن يكون مبدأ أساس إن احناى رأيى ف هد

هذا ى حتى ال ننساق ف ؛الثورةتؤمن بهذه ى كل العناصر اللبباستمرار على إننا ندعمه 
 ..ال !ندافع عنه بالحق والباطل إن احنا - ماقلتى ز  - برضهوليس معنى هذا  .التيار
ونحن قيادات وقدامنا قيادات سياسية بنحتك بها وموجودة معنا  -نحراف نراه إى البد أ

والبد أن  ،مسئولين عن تقويمه إحناكل انحراف موجود بنعتبر نفسنا  -جماهيرية وخالفه 
نظيم قوته حتى أيضا نجعل لهذا الت ؛والبد أن نعمل على إزالة المنحرفين ،نخطر عنه

  .ىبالنسبة للوضع بالنسبة لالتحاد االشتراكى رأي هد ..واحترامه قدام الناس
الوقت ى دون شك أن تشكيل اللجنة المركزية ف ،نقطة بالنسبة للجنة المركزية يهف

ن تكون اللجنة أتك على دأنا بحسد سياى ظرف يعن ..الظروفأصعب ى تشكيل ف الىالح
هذا الظرف ى ف النهاردهو  !حال من األحوالى بالساهل بأ وما ه ؛ظرف مثل هذاى ف

 - رغم إن اللجنة المركزية طبيعة تكوينها ستكون العدد محدود - عدد هنختارهى الصعب أ
يحاول أن يهدم كل عنصر مهما س ،هذه اللجنةى طالما لم يؤخذ ف النهاردهكل واحد قاعد 

سيحاول أن يهدم فيه من أول يوم ما  ..ومهما كانت صالحيته ،نتقاء هذا العنصرإكان 
  !الجورنالى يطلع اسمه ف

 ،فيهاى أنا قعدت أفكر فيها فترة من الوقت ويمكن ناقشت األخ على هذه العملية يعن
 ه؟منتخبين عشان نخلص من المشكل دم طب نجيبه إن احناى الفترة دى هل من الصالح ف
هذا ى فى لن تأت برضهوبعدين عملية  ،عملية غير معقولة هدى ظرف ز ى طب منتخبين ف

بتشد لسانها عناصر ى والعناصر الل ؛لسانهاى بتشد يعنى الظرف أيضا إال بالعناصر الل
تخاب عملية نإلاهذه العملية من ناحية  إذا   !مناوئة للثورة أكثر من عناصر مع هذه الثورة
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نجيب عناصر تكون لها ثقل  إن احنانحاول  إن احناعلى األقل  إذا   .منتهى الصعوبةى ف
حتى على األقل  ؛ىوعناصر تكون فيها حرية رأ ،نظر الناس بقدر االستطاعةى ووزن ف

ن إليه ئتطم ..هذه اللجنةى عنصر يمكن أن يكون له رأيا حرا ف هد يهالناس لما تشعر إن ف
وبتتكلم ى هناك عناصر لها حرية رأ تبه كلما كانى هتبتدى وبالعمل الل .قدر اإلمكانعلى 

بتحاول ى والناس الل ،هتكتسب هذه اللجنة مكانها أمام الشعب ؛وتوضح كالمها قدام الناس
  .يزول شوية بعد شويةى تهدم هدمهم هيبتد

ى غط اللنوضحها عشان نخفف من الض برضه إن احنا برضهنقطة أخرى ى لكن ل
نتهاء إزالة آثار إ الىنعلن أن هذه الجنة مؤقتة  إن احناإذا أمكن  ،هيكون على هذه األسماء

ى تك ماقلت على الوضع الديمقراطدسياى ثم بعد هذا تتم بالطرق الديمقراطية ز  ،العدوان
حتى على األقل تخفف شوية ى يمكن د .تهاء من إزالة آثار العدوانناالكله بعد  ..السليم

ن  ،المستقبلى لهم يوم فى جيإن يصح هي ؛حاجةى كانت طمعانة فى من الناس الل وا 
  .هذا الوضعى العملية ليست عملية أبدية ومستديمة ف

تك كنت هتسمح بمناقشة وضع االتحاد دسيا وإن لى اعتقاد ،بعض نقط أخرى يهف
آن األوان ن إى رأيى بعض أوضاع ف وبعض تناقضات أ يهف ؛جلسة قادمةى فى االشتراك
وخصوصا أنها عناصر كلها  ..نفوس الناسى ألنها بتسبب بلبلة كبيرة جدا ف ؛إلزالتها
مجلس األمة و المكاتب التنفيذية  ،المحافظاتى مثال فى يعن .هذا النظام الىمنتمية 

هذه الثورة  الىى كلها عناصر تنتم ؛كثير من المحافظاتى السلطة التنفيذية تتصارع فو 
وبيجعل العناصر المضادة لهذه الثورة تأخذ  !بيعود بالعكس على هذه الثورةوتصارعها هذا 

ى ف !ثم لتضعف التنظيم الكامل لهذه الثورة ،من هذا الصراع سالحا لتهاجم به هذه الثورة
 ،حتى تنتظم األمورى البد أن نزيل هذه المفارقات بحل جذر  إن احنان آن األوان إى رأي
مشينا فيها  ومثل هذه األشياء ل .حال من األحوالى موجودة بأيبقاش هذه الصراعات اوم
يجب أن نعتمد عليه ونبذل ى ساس اللاأل وهى الل ،ىممكن تدينا قوة للوضع الداخلى رأيى ف

 حال من األحوال.ى بأ والعد احتى ال ينال من ؛الفترة الحاليةى فيه كل جهد ف
 

بيقوم ى اللى بدأت بالكالم عن العمل السياس ؛معينتك افتتحت الكالم بالمناقشة بغرض د: سيارياض
مناقشة عامة وبعضنا  الىوتطورت المناقشة  ،المفروض يقوم به المجلس وبه المجلس أ

بيرد على هذه اآلراء ألنه ال يقبل  ووالحظت إن البعض اآلخر بيعلق حتى أ ،راء كثيرةآقال 
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ن ك .بعضها  ،قيلتى موافق على كل اآلراء اللى قدرش أقول إناأأنا شخصيا طبعا م تنوا 
إن  وولكن أعتقد إن فيما بعد ل !بعض مالحظات على بعض اآلراء وبعضها أرفضهى بل ل

ى الواحد يقدر يناقش رأى الحالة دى يمكن ف ،قيلت تطرح للبحثى كل نقطة من النقاط الل
قالوها ى اللقيلت ما أظنش إن الزمالء ى ألن بعض اآلراء حتى الل ؛زميله بطريقة أفضل
فجاءت الردود وكأنها يمكن بتظلم  ..إنما تناولوها برؤوس مواضيعى فسروها التفسير الكاف
 ؛يوضح وعايزة فرصة له مرة تانية يمكن يعلق أى فد !قالهاى اللى شوية صاحب الرأ

فأفضل عدم التعليق على  ،القصد منها هجدل ومناقشات الحقيقة مهواش دى هندخل ف
  .قيلتى بعض اآلراء الل

ومحاولة وضع  ،إنما ملخص ما قيل عبارة عن محاولة تشخيص ألمراض موجودة
كل ما سمعته ى جديد إطالقا ف مافيشأنا شايفه الحقيقة إن ى الل .ىعالج لألمراض د

 ؛الحقيقة أبداى مشكلتنا فى ومهياش د ،حتى محاولة العالج وبالنسبة لتشخيص األمراض أ
زاىطب و  ..ندور على فين الغلط إن احناب تك دالتشخيص أنا سمعته من سيا !؟نعالجه ا 

مسكنا  ول :وأقدر أقول ،خطب والعالج كمان سمعته عشرات المراتى عشرات المرات ف
هنجد إن التشخيص موجود  ،صفحاتهى وقلبنا فى ورجعنا فكرنا فيه تانى الميثاق دلوقت

إذا كنا هنتكلم على ى يعن !والعالج محطوطبل  ،ىومشروح بالتفصيل وبشكل علم
والعالج أيضا متوضح وكيف  ،جداى الميثاق شرح وافى الديمقراطية السليمة أظن مشروح ف

  .وغيره من كل المسائل ،تمي
تشخيص وال الال  ؛إطالقاى هياش جديدة علاسمعتها كلها مى الحقيقة النقط الل

أسلوب العمل إن بنبقى ى يواجهنا فى باستمرار اللالمشكل الحقيقة كان  وإنما ه ،العالج
 ،التنفيذى الحقيقة بنجد صعوبات ف ..التنفيذى فى وبنيج ،عارفين التشخيص وعارفين العالج

 ..السلطة رقابة وشعبيةى حتى موضوع الديمقراطية السليمة كان المقصود بها إن يبقى ف
وكانت السلطة التنفيذية  ،كانت بتحصل مقاومة .الميثاقى وارد الحقيقة ف وكما ه ،آخره الى

 ،كلهاى التفصيالت دى أنا مش هدخل ف !نوع من أنواع الرقابة الشعبيةى بالذات بتقاوم أ
أسلوب ى فى كان مشكلتنا ه ..أسلوب العمل وهى الل ؛إنما بركز على نقطة واحدة الحقيقة

  .فاتتى زراء المدة اللمجلس الو ى بالنسبة حتى لعملنا فى ودا كان تصور  ..العمل
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 ،ح المسائل من جديد بهذا الشكلتك لما تطرح المناقشة وبتطر دالحقيقة سيا النهاردهو 
فإذا كانت المسائل تطرح على المجلس للمناقشة يبقى  .معناه أسلوب العمل نفسه بيتغير هفد
عامة مناقشة ى الحقيقة د .نوصل منه لتحقيق إصالح حناا إنأسلوب عمل الغرض  هد

هنطلع منها الحقيقة بنقط معينة تطرح للبحث ونحاول نصل فيها  !؟طب هنطلع منها بإيه
طب ما نقدر نمسكه ونحاول  -موجود الميثاق  -وناخد معاهم حتى الميثاق  ،فعال للتنفيذ

  !وردت فيهى نطبق األشياء الل
مشكلتنا إن مش  ،الحقيقة الىالوقت الحى لنقطة أساسية فى نرجع تان برضهولكن 

والمطلوب  ،النهاردهأزمة موجودين فيها  يهمشكلتنا إن ف إحناتطبيق الميثاق بقدر ما ى دلوقت
خطة  ودا العمل السريع أ ..هذه النكسة ونخرج من هذه األزمة أ إن احنامنا الحقيقة 

أزمة ى أنا فى تك بتطرح خطة عمل المقصود بها خطة العمل السريع اللدلما سيا .العمل
ى د ؛عامةمناقشات ى بندخل فى هى خطة عمل طويلة الل يهف .عايز أطلع منها النهارده

 النهاردهلكن المشكل العاجل  .تفصيالتها فيما بعدى كلها حوالين مسائل كثيرة نقدر ندخل ف
النكسة  وأ ،فيها اللى احناكيف نعمل من أجل الخروج من األزمة  وهى والسريع الحقيقة الل

  !؟فيها اللى احنا
بالنسبة لنا موضوع ى ود ،ال شك إن الكثير من الكالم كان حول الجبهة الداخلية

الشك  وه ؛النهاردهالجبهة الداخلية كجبهة عريضة  ههذى جهد ف الىيحتاج فعال ى أساس
نا إنها أى رأيى الجبهة الداخلية ف .إنها مرتبطة بالرئيس جمال عبد الناصر ارتباط مباشر

نه يعتبر خصم وهيفضل خصم إم ال شك خص يهف ،عام وبشكل عريضسليمة بشكل 
ى خطورة القلة دى ولكن دول عبارة عن قلة ولكن ه ،الجبهة الداخليةى الحقيقة موجود ف

  !بتتكلم ..إنها بتعمل النهارده
بعد كده  -بما فيهم هذه القلة  -واحد ى الناس كلها اجتمعت على رأ 9يوم ى ف

ى قلة وهذه القلة ممكن إنها تشتغل الحقيقة ف يهفف !وابتدوا يتكلموا وابتدوا ينتقدواابتدوا يفوقوا 
 .وتقدر تبث دعاياها وتبث كالم الحقيقة بغرض إضعاف الجبهة الداخلية ،الجبهة العريضة

وكيف نعمل من أجل تماسك  ،النهاردهالنقطة األساسية الحقيقة ى دى فالجبهة الداخلية ه
وتخصيص جلسة  ،ىولذلك تنظيم الجبهة عن طريق االتحاد االشتراك .الجبهة الداخلية

ما قال األخ ى ز  -طبعا  .هئوكيفية العمل على إزالة أخطاى لمناقشة االتحاد االشتراك
موجود ى لضمان أن التنظيم الل ؛نعمل على تقويم هذه األخطاء ..أخطاء يهف - محسن
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التنظيم موجود والبد  .وكيف ندافع عنه ،النهادرة كيف نساعده على إنه يقف على رجليه
دا  !تنظيمين قبله يهما قبل كده كان ف ؟ىطب هنعمل إيه تان !؟هنهدمه ،تنظيم يهيكون ف
ه ونقومه ونساعده على قدر ئنبحث أخطا إذا   ،نتمسك به إن احناعلينا ى الل النهاردهالتنظيم 

  .تنااكل إمكاني
وأنا مديها  ،السريعة عالوة على الجبهة الداخليةخطة العمل  يهالحقيقة طبعا فى يعن

ى دى ألن ه ؛هذه الناحيةى يجب نعمله بسرعة فى من الجهد الل ٪95أولوية وأساس 
ى تك تعرضت لهذا الموضوع فدوسيا .الجبهة العسكرية طبعا وتماسكهاى األساس ف
ثغرة ما بين  يهيبقاش فام وهى الل ،نستمر فيها إن احنانقطة أساسية يجب ى ود ،الخطاب

ن الناس ترج   ،الجيش وبين الشعب  برضهنقطة أساسية ى ود ..ع للجيش احترامه الواجبوا 
  .نستمر فيها إن احناويجب 

يوم مانوقفها على رجلها  ،عن طريق تماسك الجبهة الداخلية برضهى إنما تيج
العسكرية يساعد على تماسك الجبهة ى الل ؛نضمن إن الجبهة الداخلية هتقف موقف سليم

 ،الجبهة الداخلية الىاألساس نرجع فيه  برضه .ىالميدان االقتصادى يتصل بهذا العمل ف
  .المفروض بيبذل فيه كل جهد وهى الل ،ىالخارجى وبعدين العمل السياس

 برضهعايزة الحقيقة أنا  ؟إيه معناها دية ..ممكن طب كيفية تماسك الجبهة الداخلية
 ،الحل الوحيدى وما أظنش إن اللجنة المركزية الحقيقة ه ،شايفها مزيد من الجهد والمناقشة

يه الدور الل ،اللجنة المركزيةى ف النهاردهتشكيك  يهف .يمكن تكون أحد حلول تقدر ى وا 
البد من الكالم  ،اللجنة المركزيةى إن قبل ما نتكلم فى أؤيد الرأ برضهأنا شخصيا  !تعمله

يبقى الحقيقة من الصعب  ؛بدون وضع اختصاص اللجنة المركزية .اختصاصهاى الحقيقة ف
 إزاى يساعدنا على تفهم هوبعدين د .أوال هد ؟هتعمل إيهى يعن ،تخيل شكل اللجنة المركزية

أكثر من  يهيمكن يكون فى بعد كده تبقى يعن - ىتتكون د إزاى -ا هنفهمى لما د ؟تتكون
 جزء بالتعيين صحيح. يهفئة يمكن يكون ف

صال أيمكن عن طريق النقابات مثال هى  ؛خرىأصحيح يمكن نلجأ لبعض وسائل 
صال أ هبعض الناس في ..مةنلجأ لمجلس األ ،األسلوبيمكن نلجأ لهذا  ..هائعضاأبتنتخب 
ممكن بحثى  .ناس بعضهم ينضموا للجنة المركزية هنفس المجلس يخرج من ،منتخبين

ن يكون اختصاصها قبل ما نقدر إوال الحقيقة أولكن المهم  ،يختلف كثيرا فى كيفية تشكيلها
  .نفكر فى طريقة تشكيلها
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 هنا بشبهألكن النقد دايما  ،فيها نقد كتير يمكن النهاردهفالجبهة الداخلية الحقيقة 
لما  هوانتقدو  ،اركبو  هوابن وه لما هوانتقدو  ،هلما ركب ابن هانتقدو  ه؛بقصة جحا والحمار وابن

ى حاجة أنقد موجود على  هففي !الحمار خر لما شالفى اآل هوانتقدو  ،مشيوا هوابن وه
سليم محتاج الوالنقد  ،عمال الحقيقة سريعةأبيأثر فينا ويزقنا النفعاالت و  هوالنقد د !بتتعمل

تماسك فى  يهيبقى ف نإ :من الجهد والتركيز فممكن نقدر نقول شئوب ؛منا لنوع من الجهد
 .الجبهة الداخلية

 
ى دتك أشرت ليه فاوسي ،الزم يكون موجودى ن ده مبدأ أساسإنا بعتبر أ ،: مبدأ سيادة القانونرفعت  

ى األخ شعراو  .ن يكون موجودأساسى يجب أمة بالذات كموضوع األ مجلسافتتاح دورة 
صالح هذا الوضع فى إبالقانون فى  عملالن كان من الضرورى ا  و  ،مثلةجاب بعض األ

واللى كان  ،تعريفة فى اليوم 2يعنى اللى كان بياخد  ..ينفذ قانون لمالو  ،مثلةاأل هغضون هذ
نش يقدر يستغل الفالحين اقانون االصالح الزراعى بيتنفذ ماكلو  ،بياخد رغيفين فى اليوم

 هزيد برض وبأموضوع  .القانوننتيجة عمل تنفيذ صال الخطأ موجود كان أ وأ !بهذا الشكل
  !نش قدر ينحرفاكان القانون يطبق ماكو ل ،بتاع المنوفية نفس العملية

 - كثر من مرةأوسيادتك ركزت علية  -لقيادات الجديدة لموضوع برضه بالنسبة  يهف
ن معنى إن كثير من الناس فهمت إ وولكن يبد، براز قيادات جديدة فى المجتمعإهمية أو 

اللى  لىأهييب هيعنى د !هجى الجداد يشيل القديم ويقعد محلن الناس تيإالقيادات الجديدة 
تتولى العمل فيما ى ن القيادات الموجودة بتؤهل قيادات جديدة لكإوطبعا المقصود  !هفهمو 
فهم ن أ وولكن يبد .ن تواصل العمل الثورىأتتولى القيادات فى مستويات وتستطيع  وأ ،بعد
يمكن  دهو  ؛خرهآ الى ..خبرة كفاحية وأخبرة نظامية  هتيان بجديد ليس لاإلزالة الموجود و إ
  .سبب بعض التناقضات فى داخل التنظيم السياسى نفسهى الل

ؤيده فى أنا أشار اليها و أعصام حسونة خ يعنى يمكن األ ،حية الوحدة الوطنيةنامن 
ن أوليس معنى هذا  ،المفروض الوحدة الوطنية هى القوة الوطنية وليست القوة المعادية ،هذا

معنى الوحدة الوطنية هى وحدة قوى الشعب  !الوحدة الوطنية عناصر الخيانة الىينضم 
وعدم الدخول فى  ،نا تقديرى فى هذه الظروف يجب التركيز عليها بقوةأودى  ..العاملة

 - بنواجه المشكلة إن احناألن من المهم ؛ صراع حتى اجتماعى فى هذا الظرف بالذات
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لكن طبعا من و  ،ويجب تجميع كافة القوى حولها ،مشكلة العدوان - النهاردهها هبنواج
  ساسا.أوالعناصر العميلة بعاد عناصر الخيانة إهمية األ

درش ن الناس ممكن متقإراء بعض اآل يهيمكن ف ،من ناحية الديمقراطية والحرية
يمكن الن أل ،عتقد يبقى رأى خطيرأنا بأوده يمكن  !إلخ ..تمارس العملية ومهماش مؤهلين
 ،وممكن الممارسة يحصل فيها خطأ ،نفسهابذا مارستها إال إللنفس تعلم الديمقراطية والحرية 

ممارستها للعمل  الديمقراطية من خالللناس تتعلم ن اإولكن من الضرورى  ،وممكن يتصلح
بواسطة  وأيمكن تعلم الناس الديمقراطية بواسطة كتب ال ألن ؛ الديمقراطى نفسه

 !محاضرات
 ،بوطة ماشيةضن كل شئ تمام وكل حاجة مإ ووه ،برضه عايزين نتفادى شئ مهم
بتموج بكثير  ن القاعدة الشعبية النهاردهإما فى شك  !وفى الحقيقة العملية بتكون خالف هذا

ذا تركت فمن إال ا  و  ،التيارات هنفهم هذ إن احناويجب  - حدش ينكر هذااوم - اتمن التيار 
 إن احناويجب  !القاعدة الشعبية هن تسيطر على هذأن تستطيع العناصر المنحرفة أالسهل 

ن كل شئ تمام وكل حاجة إونقول  ،نهول من الظروف اللى بتواجهها البلد النهاردهال 
  !وبعدين يتضح لنا غير هذا ،ةبوطضم

ساسية اللى هى يجب أركز على شوية مشاكل أ ،نا بحب يعنى فى نهايه الكالمأ
ومعظم الكالم كان عن الجبهة  .هامشاكل لها ارتباط ببعض 2 ـوهذه ال ،هتمامإتكون موضع 

مشاكل  2 تولكن وجد .جهزة السياسية الشعبيةفى األ وأسواء فى جهاز الدولة  ؛الداخلية
خ عصام ن األإ وساسية ومشكلة الوجود االسرائيلى فى سينا نفسه، مشكلة الجيش ولأ

وده اللى بيعطى  !جيش بس جيش مجروح يهفال  :باقولنا أ ..فيشاحسونة بيقول الجيش م
جيش الموضوع  ،ومن هنا فموضوع الوجود االسرائيلى فى سينا .همية لموضوع الجيشأ
موضوع  هد - شعبالالناحية العسكرية ومن الناحية النفسية وربطه بهمية تدعيمه من أو 
عالج كل ن إننايمكن  الو .فيها او خوان اتكلماللى األ ثم موضوع الجبهة الداخلية - ساسىأ

مشاكل مرتبطة ببعضها ويجب  2نها إيرى دبل فى تق ،خرىعن األ امشكلة من دول بعيد
 وشكرا.  ..بينهان تحل بارتباط فيما أى أ ..ن تحل معاأ
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ما أو  ،س الموضوع الجبهة الداخليةأكان ر  ،فتحت موضوع فى الجلسة اللى قبل اللى فاتت  عبد الناصر:
س الموضوع كيف نعمل كمجلس وزراء له أموضوع فى الجلسة اللى فاتت كان ر اتفتح ال

زاىو  ؟قيمة   ؟الوزير تكون له قيمة ا 
 !مش موجودة ءيضا قيمة مجلس الوزراأقيمة الوزير مش موجودة و  :نإ ملك قلتو 

ولكن سمعت كالم عن الماضى وده  ،نش جديداكاسمعت كالم عن الجبهة الداخلية يعنى م
بدا فى السنين أتليش استقالة اجاومسؤلين كبار م ءوزرا منتأيعنى  ؛علق عليهأحب أنا أاللى 

  !اللى فاتت
شافعى باعتباره واحد كبير الطبعا حسين  ،األسلوبشافعى اتكلم عن البعدين حسين 

متى إتكلم أو  ؟األسلوب ويه هإزم يوضح الكان  ،تعرفوهاشام منتأويعلم حاجات عن خفايا 
  !؟األسلوبعن 

كبار الن محدش بيتكلم إ ؛نا الحقيقة كنت بعالج مشكلة عويصة بتقابلنى من سنينأ
شان لع ظرفال اجرجركم فى الكالم فى هذأنا كنت بحاول أو  !واحد مافيش ..صغيرينالو
وبدل  ،نمشى عليه فى المستقبل قليدقى تبشان يلع ،هل واحد يقول الحقيقة اللى فى نفسك

الحقيقة  .ءنه يكون مجلس الوزراإصول ده األالواجب و  هود !هناا و تتكلم هبر ا و تتكلما و ماتطلع
جباه االلى مش عو  ،نفسهمأيحترموا ب ءومع وزرا ،يحترم نفسه ءيعنى فى مجلس وزرا

  !بداأقبل من  حدش استقالاذا قعد يبقى مقصر فى حق نفسه.. حقيقة ما  و  !السياسة يستقيل
تكلمش معايا عن ااحسين الشافعى م :الماضى عنمور اللى اتقالت بالنسبة لأل

 ..نا عايز ناس تتكلمأ !؟نا اشتغل مع ناس بالشكل دهأ إزاى !يضاألش اومااستق األسلوب
نا رأيى كذا ومصمم على أن إ :يقول !رأى يستقيلمقتنع بال ذا مشا  و  ،كل واحد يقول رأيه

  !شتغل مع ناس مبتتكلمشانا كنت بألكن  ،ىفالنالرأى ال
ا و الحاجات اللى هى ممكن تعرفو على الصراعات  ملكى حكأطبعا مش عايز 

 ،اللى عنده رأى يقوله ،الكالم ده عشان المستقبل باقولنا أ !تعرفهوشابعضها مو بعضها 
  .وحدة فكرية تقدر تمشى البلد يهمش منسجم مع المجموعة يستقيل علشان تبقى فاللى و 

! واحد مش موافق على حاجة يمشى يهبقى فيما أن يعنى إالحقيقة مش معنى ده 
هنا يبقى الوزير فعال وزير سياسى مش بيشتغل  .تكلم بالنسبة للحاجات المبدئيةانا بأ أل..

نه إنتيجته  ؛ولكن السكوت على الشئ .لكن بيشتغل فى كل المسائل العامة ،بس فى وزارته
  !بيخلق تناقض داخل المجلس مش وحدة فكرية
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ونة هنا عصام حسه مش مجلس طالع من حزب سياسى عشان الكالم اللى قال إحنا
ذا كان هذا المجلس طالع إعتبر فى هذا ان بخد تصويت ألآقدرش متأسف م ؛فى المجلس
 ؟!يهإقلية طب نعمل فرض صوتى طلع مع األإ !نصوتقول أكان ممكن  ،واحد من حزب

زم تحطوها فى الكل دى عوامل  !نا مش موافق على قرارات المجلسأن إ :قولأو  ،ستقيلأو 
 إحنا !محناش انجلتراو يه إيه ووضعنا إنظامنا  او فى الموضوع، تعرف او بتتكلمم نتا  و  مسكأر 

طالع من حزب سياسى نتيجة انتخابات  ءحناش مجلس وزرااام ،ثورة مستمرةو  ،برضه ثورة
  !ريةيجماه

 ؟فى أى بلد الوزير ومن ه ،الوزير ؟ومين هى الجماهير ،بنتكلم على الجماهير إحنا
تخابات ناإلاللى بينزل  وه، اللى بنتكلم عليها ىءداى بلد على المبأخلى بالك الوزير فى 

 ..وزير الخارجية سقط ،ما حصل فى انجلترا زى !وزير نجحش مبياخدهوشاذا ما  و بينجح و 
ليه و تشكيل  هحزب سياسى لي يهفبيكون ف ؛يبقى الوزير جاى فعال من الشعب بهذاو  !طلعوه

 نظام معين. 
غير موافق حسين و  !النظام الماضى سقط كله ..قطالنظام س 9وم عتبر من يانا بأ
 هد همش موافقه على كالم ..بداأ ،هى ثقة بالنظام ىن المظاهرات اللى طلعت دإالشافعى 
كانت ثقة بالنظام كان زكريا محى الدين مسك رئيس ولو  ،هياش ثقة بالنظامام !خالص

  .لنظاملزكريا محى الدين استمرار و  ،الدين جزء من النظامى فزكريا محي ؛جمهورية
هذا  علىو  ؛بدايه جديدة هبنبتديه د اللى احنان ا  و  ، 9عتبر النظام سقط من يوم انا بأ

 :نا قلتأساس على هذا األو  .ساس البداية الجديدةأعلى م تكلم معاكأنا ابتديت أساس األ
 وهو  األولتكلم فى الموضوع أ :ساس الحقيقة قلتعلى هذا األو  ،نا الوزارةأشكل أزم ال

بات ومن التقارير اعرف من الجو اعرف منكم بدل مابأوحبيت  ،موضوع الجبهة الداخلية
 !اللى بتجيلى

عن  ةكل واحد يتكلم حقيق ؟يه هى الجبهة الداخليةإ :او الناس تقول أولىم نتأ ما 
قول لحسين ابرضه بو  ،لكن الكالم عن الماضىو  .يه الوضع الموجودا  و  ،الجبهة الداخلية

نائب رئيس  قعد هلي !؟مااستقلش هلي ،عجبوش فى الماضىام األسلوبذا كان إ :الشافعى
الدولة  إزاىكثر منكم أيعلم  وه ؛األسلوبيتكلم على  النهاردهذا كان جاى إ !؟جمهورية

زاىو كانت ماشية  مش و ينفع رئيس جمهورية و كان واحد كبير  لو .مور كانت ماشيةاأل ا 
يعجبنيش ام ونا لأ ..سألهابى السؤال الل !؟كنائب رئيس جمهورية قاعد ليه ،األسلوبه جباع
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بدا اتكلم عن أ األسلوببعدين حسين الشافعى ماتكلمش عن  !يوم قعدشام األسلوب
عتبرها اولكن ب ،األسلوبكنتش بعتبرها تمس احاجات معينة يعنى م ،الحراساتى حاجات ف

عن اللى كان بيجرى فى لجنة تصفية  ،زمةاألبعد  ىتكلم علإيمكن  .تمس مواضيع خاصة
  .عقب على هذا الكالمأنا لم أو .. اإلقطاع

 ىأر  ..يهأيقول ر  !يمشى وأيه أالواحد يقول ر  ؟يهإكناس كبار قدامنا  إحنافى الحقيقة 
حناو  ،معين عصام  الىنا جأو  .نتش بتتبحثاكانبحث حاجات م ءفى مجلس الوزراى حنبتد ا 
ليه ماتتكلمش؟!  :هل قلت ؟صلح ؟منتكلمشال و ءهل نتكلم فى مجلس الوزرا :لىل اقو مرة 

  !هل بس عن وزارتسئو عن الدولة كلها مش مل ئو الوزير مس ؛مواضيعا و افتح ..تكلمإ
كل  ..كل واحد فيكم غلطان إنه قعد ،نهارده لما نقعد نتكلم عن اللى فاتالالحقيقة 

مقصر فى حق و  ،استقلش يبقى مقصر فى حق بلدهاللى مااللى اتكلم على اللى فات، 
أو  ٪555مشارك فيه  ٪555خطاء أذا كان إ ؛يبقى مشارك فى اللى فات كلهو  ،نفسه

االستقاالت اللى جاتلى محدودة  ،سنة 52 الىشتغل بقانا بأ !سف يعنىأبكل  ،5555٪
 يهن فمستقيل ألنه إ :لى قال -ناس مخضرمين  فيه -فيش واحد جه اولكن م ،يعنى وىق

ى واحد أكان ممكن و  !، هناك وضع عام ال يوافق عليههيوافق عليال  وموضوع عام ه
  .يتكلم معايايجى و يطلبنى 
هنتكلم فى و هنتكلم فى مسائل عامة  ،عشان المستقبل هد باقول ؟ليه هد باقولنا أ
 يهن فإبس اللى شايف  ء،هنحاول نبنى الوزراو  ءهنحاول نبنى مجلس الوزراو  ،مواضيع

ن فيه حيوية إحس فعال أ ىنأل !هن يقدم استقالتإوى قيسعدنى  هموضوع عام غير مقتنع ب
أو كل واحد بيتكلم  ،كل واحد قاعد ساكت ..لوش دعوةاكل واحد م .ليةئو بالمسفيه شعور و 
 !األسلوبه مش عاجب وأ األسلوبه سواء كان عاجب ؛بيتكلمش بس مشوفتش حد استقالام

م كلل باقو وبعدين مش  .زم يستقيلال األسلوبه اللى مش هيعجب ..من هنا ورايح هنمشى
! نا مش قصدىأ أل.. ،ماتتكلموشم قول لكاب ىنا إو تفتكر  وأإرهاب فكرى هذا الكالم 

 )ضحك(
 

 !مهما قلت سيادتك ماحدش هيستقيل : حسونة
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شوف واحد يقول أعايز  ،قول عايز ناس تقول رأيهاأنا واهلل كنت بأ ،حط قواعدأنا بدى أ  عبد الناصر:
يعنى مش  ..كفرت :قلتو  ،تكلمت مع االخوان قبل الحربانا أو  لو تنقطع رقبته! يهأر 

 ..حكومةو عمل فى داخل االتحاد االشتراكى معارضة منظمة أقلت عايز  !مشىأعارف 
لكن أحزاب عمل مش هنقدر ن .معارضة فى داخل االتحاد االشتراكى يهف ،حكومة يهف يبقى

 الكن م !كل واحد بيتكلم سوكيتى ..والمساوئيتكلم  هنى عارف دأل ؛كان الضيق يأخذنى
 ..يهمشالكن مو  ،تتنشرش فى الجرايدان مإ ؟ميه اللى يهمكإلين ئو مسكم نتأو  ..يهإالمهم  وه

وبعد كدا كل واحد يعمل  - ال الجرايد وال مجلس األمة - ومايثارش فى مجلس األمة
  !يعملما

عايز ناس تتكلم  :على موضوع المعارضة -يمكن منهم حسين و  -خوانا لت إلنا قوأ
فيش امو حدش هيتكلم ان مإعلى ا و نهم يتكلإخرين من ع اآلمنشان تلع !عايز ناس تنتقدو 

على االتحاد م نتم اتكلمتإ !اللى هو فيهافى الحتة  حكل واحد شاطو  ،جرايد هتتكلم
ديكتاتور  ..هديكتاتور فى وزارتم كل واحد فيك ؛هنتكلم برضه على الوزاراتو  ،االشتراكى

ياسيد فى  قبل كدا مرة هنا قلت الكالم دأو  !رقيبال حسيب وال يعمل ما يعمل  ،555٪
 ،يعمل مايشاء هكل واحد ديكتاتور فى وزارت :النهارده ةقول لغايازلت بالو ،مجلس الوزراء

  !فيش حد يحاسبامو 
نت إ !لوش سلطةارئيس الجمهورية م.. عصام حسونة يقول سلطة رئيس الجمهورية

نا أو  ،تصل بوزير الداخليةانا بأن إ يهمشانا اللى بأ ؟همشيانا بأيه اللى إلى ى نا بيجأعارف 
المواضيع  ىد ..تصل بفالن الفالنىانا بأو  ،تصل بزكرياانا بأو  ،تصل بوزير الخارجيةاب

القرارات الجمهورية  ،عملش قوانينبنا مأاللى بتجيبوها م نتإلكن القوانين  .مشيهاانا بأاللى 
نا أهايبقى  !بتجيبوهااللى م نتأما ؟يهإهى حاجات اللى بتتمضى ال ،بوهاياللى بتجم نتإ

ى حد أشرك أقد  – حقى المطلقو حقى  أعتبره هدو  - عمل وزارةانا بأن إسلطتى الحقيقة 
 !ى حدأشرك فيها أال وقد

 ئعمالهم بتتنشأ او مابيصلح ءعلى قد الوزراو  ،الوزراءالدولة الحقيقة هى  هبعد كد
نتم أ !.. فيه تكفير للناسمكفرين الناس ءن الوزراإ :قولانا بأو  .وتلم الجبهة الداخلية الدولة

يتكلموا االتحاد االشتراكى  ونجيب فيها لكم جلسة نجيب ،اتكلمتم عن االتحاد االشتراكى
 فيهحاد االشتراكى فعيب فى االت يهذا كان فإ ،يه الموجود فى الوزاراتا  و  ،على الوزارات



  سرى للغاية 

54 

 

شايف الصورة و نا قاعد أو  !كثرأو عيب االتحاد االشتراكى قد  لوزاريةا عمالعيب فى األ
 .عملأنا أن إإال مامى من سبيل أالصورة ليس  هصلح هذأنا عشان أ :قولابو قاعد و 

قلية تقعد األو  ،قليةعمل األابو غلبية أمل عابو داخل االتحاد االشتراكى نا مش حزب أ
ماحد عارف  ءمتقفل عند الوزران اللى إ !لهما و يتفتحو  ءالوزراا و يمسكو  ،غلبيةتكشف فى األ

 !إيه آخرهال يه وإ هولأ
 ،رجل سياسىالتعليقا على هذا الموضوع. ه الحقيقة الكالم اللى الواحد عايز يقول هد

مايقعدش  ..ينيسبيل واحد الحقيقة عشان نبقى ديمقراطه قدام ،عجبوش عمل سياسىاذا مإ
 ؟!هقاعد لي ..البلدوزير قدام  وهو قاعد ليه  ،الحراسات وشتعجبااللى م !يستقيلال..  يهدم
 :يقولو  ،جبانى الحراسةانا مش عأن إ :يقولو  هبر  يقعده ألن !اللى قلل قيمة الوزير هد وماه
ستاذ أيا هطيب لي !كذا وأكذا و يه السكة اللى ماشية فيها ا  و  !هيه موضوع الحراسات دإ

 هعلي باتكلمنا كنت أمابقت قيمة الوزير موضوع  ةبهذا نزلت قيمة الوزير لغايو  ؟!مااستقلتش
يطلع و عمل بيتعمل  يهذا كان فإن إ ،زم نرفع قيمة الوزيرال :قولابو  ،فى الجلسة اللى فاتت

 هتتسائل طب قاعد ليه؟!لناس فا ،ويناقضهالوزير برة 
كالم  يهف - رياض زى ماقال - جديد يهجاش فاالكالم عن الجبهة الداخلية برضه م

بوطة ضن تمشى مإ هذا كل واحد صمم فى وزارتإ واهلل ،ة الوزيرميقو  ءعلى مجلس الوزرا
لى  سيد مرعى قالو ! حدال و هيقف ل رفى اتحاد اشتراكى يقدال  ؛بوطضهيبقى وزير م

 ،بتوع االتحاد االشتراكىا و بيغلط آه.. تعرضتوا ؛نا تعرضت لكذاأن إ :الدور اللى فات
ه له اللى شايف نفس واهلل ؛نشوف المواضيعو بنعرض و ل أبنس ءبعدين فى مجلس الوزراو 

احترام  هلوضع الطبيعى اللى يخلى الوزير لا هدو  !رأيى اللى هيمشى يستقيلغير الرأى 
، هو يضا يستقيلأ جبهاسلوب مش عأ يهن فإاللى شايف  ..احترام ءيخلى لمجلس الوزراو 

 !كده بهذا الشكل
  

سلوبها فيها أهى طبعا فى  -رها اثآالريس يمكن  -ذات ال: المواضيع بتاعت الحراسات بالشافعى   
على ه ؤ راأ أخيراو وال أالواحد و  .نش حابب يقولها فى جلسة عامةاكاحاجات كتير الواحد م

جزء من  ويضا هأ أخيراو وال أ ولكن ه ،موافق عليها ٪555تكونش احاجات م الرغم من إن
حاجة  نا يعنىأن إمش معنى و  ،لتزام كاملإلتزم مو  ،الثورة هجزء من هذو هذا النظام 

مش معناه  -ألن فيه فرصة إنه يشخصها تشخيص كامل فى العمل  - النهارده يجى يقولها
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نا لما قلت الحاالت الخاصة بمرورى عليك قبل أو  إنى أنا أكتمها فى نفسى وماأقولهاش!
ن لها انعكاسات عامة اللى هى أل ؛نها حالة خاصةإعرضها على أكنتش بايعنى م ،هكد

ن الحراسات تتشال من طلعت قرارات إ النهاردهلحد و  !النهاردهالنظام  دبتساعد فى هفعال 
طلع قرار بأن و  ..هتطلع :او بعدين قالو  ،لهم معاش محدود على بعض الناس كان بيصرف

 !، وبعدين ال رجعت له األرضلالحراسات هتتشا

فى  هكل هقضى عمر و كلها  هثل تانى حراسة على واحد قضى حياتبعدين مو    
نهار يتملح و  األرضوبعدين  ،األرض هتتاخد من هوبعد كد ،الملحة األرضاستصالح 

 هاتحطت علي ..الحراسة هواحد اتحطت علي ؟!دىيه إانعكاسها على الناس  !انتاجها
 ؛نما رد الفعل بالنسبة لهذا االجراء على الناسإ ،خالص مش هيموت من الجوعو الحراسة 

 سهلأما ذا كانت االستقالة فإما أ. من ناحية المصلحة العامة هاللى الواحد بيتكلم علي
 ؛يمكن ينفصل عنهاال و نه جزء منها إحساسه ا  و الثورة  هلكن التزام الواحد بهذو  ،ستقالةالا

 وأ هبيستقيل من نفسه بيستقيل كأن وألواحد لما بينفصل ا عتبر فى هذا الحالانا بأيعنى 
ذا كانت االستقالة إما أ .يتجزء من هذا النظامال جزء  هنأل !بينتحر وأ هبيستقيل من حيات

  !االستقالة ريحأ ماف
 

 :نت تقولأقطعا كل واحد و  !؟األسلوبنت هتيجى هنا تتكلم عن إلما حسين يا ال.. عبد الناصر:
يجى حسين يلما  ..الماضى ؟!الماضى األسلوبيه إ ؟األسلوبهو يه إيفهم  وه األسلوب

كل واحد  ؛كذا وأكذا  وأكذا  يهالماضى ف األسلوب :ولقيو  ءشافعى فى مجلس الوزراال
   .المواضيع هكانت تقرر هذو لجنة موجودة  يهف ..سلوب بالنسبة للحراسةأ يهن فإبيفهم 

 ،عليهاى كلمنلى كل الحاالت الى وافق عللم أحسين الشافعى كلمنى على حاالت و 
ى يعن !ش حاالت موضوعيةتناكام ..عليهاى ن يكلمنأنش يجب اكانها حاالت خاصة وما  و 

من حالة تحت ى و قكبر أموضوع  األسلوبموضوع ى يبق !سلوبأ :هنا ونقولى لما نيج
 !حالتين تحت الحراسة وأالحراسة 
 

 .المناقشةى زيد فأنا أن إليش امى طبعا يعن  الشافعى:
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 ردأالزم ى يبق األسلوبعن يتكلم ى ذا كان حسين الشافعإطبعا ى يعن ،واتتكلمم نا عايزكأ ..ألعبد الناصر: 
فات لى عن هذا النظام وال األولل ئو نا المسأ ..هل عن النظام كلئو نا المسأن أل ؛على هذا

م محللين كلك منتإ !وأنا مسئول عن اللى فاتفات اللى من م نفسكا و بتحلل منتا  و  ،ىجلى وال
 .محللينم يضا كلكأمحللين وملكيا  معسكريا كلك ،فاتاللى من 

 هو طبعاعلشان إتكلم الزم أرد عليه واال إيه؟! )ضحك(  
 

 ،هيكون بيختلف الرأى في أسلوب تطبيق المبدألكن فيه فارق بين األسلوب والمبادئ،  صوت:
ال هنبص نالقى المجلس يستقيل ا  و  ،ن الوزير يستقيلإ حوالى حال من األأيعنى فى ال
مش يعنى  ..اختالف فى الرأى فى كل موضوع من المواضيع يهن فأل قعد، نش حداكامو 

 !هذا الحد الىالمسألة توصل  متصور
 

 .ع المبادئمن موضو  يقربكبير جدا  األسلوبصل موضوع أ ..األسلوببرضه موضوع   عبد الناصر:
عمليات  الىيوصلها و يلفها و المبادئ  رقد يحو  األسلوب ،شئ حين نتكلم عن المبادئ

دوغرى سلوب أيكون  األسلوبن إيجب  ؛زى المبدأ مهم جدا فى رأيى األسلوبف !خرىأ
 ..خ نزيهن األإخصوصا  !رهاب فكرإيكونش اخر من كالمى فى اآلإ ورجأ .واضحو 

 )ضحك( !نت بعتها لزكرياإت الورقة اللى فصلى شأ )ضحك(
عايزين نقعد نتكلم..  ،عمالأها جدول ل عملأنا برضه الجلسة الجايه مش عايز أو 

بالنسبة برضه  ،تانى فى العملية اللى فاتت بالنسبة برضه للجبهة الداخلية يتكلمكل واحد 
 . قدامنا ات الموجودةقبالنسبة برضه للمعو  ،ءلمجلس الوزرا

نفس كل واحد عايز الفى يعنى حاجات قدامنا  يهف هن لسإعتقد أ ..نقعد ساعة نتكلم
عايزين كذا يعنى ا و قول ،حصل كذاو حصل كذا  بأنالعملية الحقيقة مش نقعد نقول  .يقول

تقالش النهارده االحقيقة ما ..يهإعايزين ا و يعنى قول ؟يهإ ..أل ؟حصل كدام قلت ،النهارده
المواضيع بخطوط ن حواليا و بتلفم للى برضه كنتا !؟هعايزينم نتإيه اللى إ ..عايزين إيه

 !عامة
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ن استعراض الماضى فى الجلستين اللى إشوف انا بأيعنى  ..لى سيادتك ذا كان تسمحإوال أ : مرعى
ستعرضت الموضوع من النواحى ه انا  و  ،استعراض كافى من وجهة نظرى وه او فات

 ؛لسياساتلطار عام إ تمثلثارة مواضيع إب ءن العمل فى مجلس الوزراإشوف ابو . ةالمختلف
سيادتك، وكان سيادتك ليك هذا  إزاىن مثال بتشوف حاجة فى السياسة الزراعية إبمعنى 

كان بيجى وزير  - قبل نظام الخطة - ءسات مجلس الوزراكان بعد جل .يد زمانلالتق
بيجى وزير االقتصاد كان بيتكلم عن السياسة  ،ككل الصناعة يتكلم على سياسة الصناعة

بعدين بيحصل و  ،ككل بيتكلم عن السياسة الزراعية بيجى وزير الزراعة ،ككل االقتصادية
بيعمل ه يبقى عارف زميلمنا ن كل واحد إطار العام بحيث اإله سمإ هبعدين دو  ،فيها نقاش

تفقد بساسية اللى ن دى من النقط األإعتقد أنا بأو  .نيهااعامن النقط اللى ب ىن دأل ؛يهإ
بقاش عارف سياسة وزارة ااكوزير الزراعة مثال م نىنإ ؛همن قوت اكثير  ءمجلس الوزرا

 !يهإالصناعة 
  

بدا أتخوشش فى الزراعة ام هولس ..ال، هشان نشوف كالمك دلربع عنعمل جلسة يوم األ  عبد الناصر:
اللى  اإليجابيات،كثر من أفى السلبيات م اتكلمتنتم إن إ النهاردهه نا شايفأاللى  !بدرى هلس
دول و كذا  وأن الحالة كانت كذا إنقولش ام ؛بياتاالجايه نتكلم ايجالجلسة فى ه نا عايز أ

يه بالنسبة إعايزين  ،يه بالنسبة لوزارتكمإعايزين  :او قول ،دول مش منتخبينو تقارير ا بيكتبو 
 ،يه بالنسبة لالتحاد االشتراكىإعايزين  ،ىالخارجيه بالنسبة للعمل إعايزين  ،للعمل الداخلى

 ،عالميه بالنسبة لإلإعايزين  ،ارةديه بالنسبة لإلإعايزين ، للنقاباتة يه بالنسبإعايزين 
 . كل العمليات دىو  ،يهإالناس عايزين و  ..عايزين

 
اللى سيادتك  األسلوبن الحديث بتاع إ :باقول ..يافندملى كلمة صغيرة بس  تسمح  :سليمان

كان بيتكلم على إنه التفسير  ؛تفسير أنا لى ..شافعىالخ حسين على األ هرديت بيو تفضلت 
كلنا مخطئين  إحنااف ،امهنسان موضع اتإ ىأ وضع وطالقا هإكانش المقصود امو التطبيق 

نش اكامو بنتكلم على نفسنا  إحنا !كلنا مخطئين فى هذا التطبيق إحنا .فى هذا التطبيق.
ن إالمعنى و  ؛هخ حسين كان يقصد المعنى دن األإعتقد أ الو  ،مقصود التعريض بالماضى

عايز  وكل واحد يقول اللى هو  ،بيتكلم فى استجابة للطلب بتاع سيادتك فى المرة اللى فاتت
 .دقا التعريض بأى حالطإنش المقصود اكانما مإ ،هيقول
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 ..نما مشاكل مستمرة مع الزمنإ ،لجبهة الداخلية يعنى فيها مشاكلن صحيح اإ باقولنا أ البشرى:

 الىعملية بتتعرض  ،شركة وأتنظيم على مستوى مصنع  :بنقول إحنا .دى عملية تنظيميةو 
  !المجابهة عملية مستمرةو عملية التنظيم و مشاكل يومية 

  - ذا كان هناك مشاكل حصيلة عملنا فى الواقعإن إبرزها أنما النقطة اللى حبيت إ
حناو ا نبتاعت البيروقراطيةمن  ؟يهإهى ناشئة من  -بط الضب رسمتهازى ماسيادتك  فى  ا 
إن بدا أنقدرش نقول امو  ،حد الكمال فى التنظيمات بتاعتنا الىلناش صا مو يالواقع تنظيم

فعال  إن احنا - على مستوى الشركات وأعلى مستوى المؤسسات  وأ مستواناعلى  - احنا
ة كنا مكملنا مشينا على النواحى االدارية السلي وألن ل ؛داريةحكمنا الرباط بتاع الناحية اإلأ

  .وكان يبقى أحسن فعال االشعاع السياسى بتاعنا يبقى موازى
بتوجيهات سيادتك فى العمل  شاء اهلل نا  و  ،تحسن فى هذا المجال يهف :بنقولنما إ

  .ر العملية فى تحسن بإذن اهللمتستالداخلى بيبقى برضه ه
 

  ثم نتكلم فى االتحاد االشتراكى. ،بيات فى هذا الموضوعانتكلم الدور الجاى فى االيج عبد الناصر:
 

مشاكل الجبهة الداخلية، منشأها إحنا فى الواقع.. عدم قدرتنا على معالجتها العالج  صبرى:
خوانا كثير يعنى مش فاهمين االتحاد إن إنا شايف أ فالمسئولية األولى هى إحنا. ..السليم

 ؟االشتركىر استعراض لالتحاد حض  أ ةهل الجلسة الجاي، االشتراكى
 

 .6الساعة حد يوم األ عبد الناصر:
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