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 ،أتكلم الجلسة اللى فاتت الحقيقة خالصى كنتش ناو انا مأ !هدحدش هيتكلم النهار اأظن م عبد الناصر:

خر يمنع اآلى ومش عايز الكالم بتاعى اللى ف ،نا أتكلمأإن  يه اضطريتإى ولكن بق
على الكالم كله  ةواحد ةمالحظى نا عندأهو  .التقييم بتاعنا في عمليةالحقيقة السير 

موجودة ى الذات دمجاالت النقى لأتهييوهو ب !ىذات دى نقأسمعتش اأنا مإن  ؛اللى اتقال
ى هو غلط فإن  أو يعنى حاجةحدش قال أبدا على دائرة اختصاصه ام ،كتير جدا

ى على كل حال بمناسبة وصول الدكتور فوز  ة.حاجات كتير  يهفإن  علما ..حاجة
 .وبعدين نستأنف حديثناى نبتدى نسمع موجز من الدكتور فوز  هالنهارد

 
نا جبتها أخلص األوراق الكثيرة اللى أنى أتكلم كام دقيقه على بعض علشان إى استأذن ف : فوزى 

  .خر القصة مش من أولهاآلو تأذنوا أتكلم من  ،معايا دى
 ة،محتل ةأراضى عربي يهفإن  مقدمتهاى ف ة،ننا أمام أمور واقعإالوضع اآلن 

أشياء بتعرض  يهوف !ومزيد من العدوان عليناى أخر  ةعربيى تهديد باحتالل أراض يهوف
 ،القاهرةى يدور ف بجانب ما .وهتكون مجال البحث ،لبداية الخروج من هذا الوضع

 .حينما يجتمع وزراء الخارجية العرب 1من يوم  اءالخرطوم ابتدى هيكون مجال البحث ف
إن  ة؛كلمات قليلى يمكن تلخيصه ف، لكل ده ةنيويورك كان مقدمى اللى رأيناه ف

تعودنا عليه إالعالم بدأت تتفكك ويتغير طابعها اللى كنا ى مجموعات فسمها إ ةكل حاج
 ،سيوية اإلفريقيةالمجموعة اآل - رسوحلف واو ى حتى حلف األطلنط - فيما قبل

تفككتش انها مإولو  ؛وحتى المجموعة الالتينية ،يةالمجموعة العرب ،فريقيةالمجموعة اإل
كن أبدا عندها ال يم ةدرجالى  نزل مستواها ةكلها كمجموعى ولكن ه ،ىبالمعنى الحقيق

  !نها الزالت دول مستقلةإتسمى نفسها حقيقة 
إن  رغم ،األمريكىاالستجابة منها للضغط ى وكان ده ظاهر كل الظهور ف

فى  يعنى تقريبا ما .ولألخطار اللى تهددها ىتخذته مناقض الحتياجاتها هاالموقف اللى 
فهل يقبلوا  !أراضيهاى من األيام هتيجى جارتها تدخل ف يومى فإن  ةال مهددإمنهم  ةدول
 ؟!من هذا الخروجثش المعتدى عليهم إال لما يدفعوا وال يخرج ة،نهم تبقى أراضيهم محتلإ

 !ماحد منهم قدر يقول !؟طالبوه دهتب أنتمهل حد منكم يقبل اللى  :لهما تحدناهم قلنا إحنا
تحت ضغط الرشوة والتخويف  ؛خرالجانب اآلالى  ولكن عند التصويت كانوا بيتجهوا

  !واإلرهاب والتآمر
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ى خدت الدول العربية والدول التأ -كما علمتم  -أثناء الجمعية ى رغم هذا ف
 35لـ الواقع ا ؛صوت أخدتها الواليات المتحدة ومن معها 64صوت مقابل  35تناصرها 

  .ماعند خصومنا ةولكثر  بالنظر لقلة ما عندنا من وسائل 355صوت دول قيمتهم يمكن 
كنا حصلنا  إحنااألصوات ى لما حاولت الواليات المتحدة أنها تحصل على ثلث

ألننا وقفنا  ؛تاصو ن إنهم يحصلوا على غالبيه األمريكامقدروش األ ة،مطلق ةعلى غالبي
  .ى مشروع من عندهمأنهم يمرروا إ م منمكنهن ملطريقهم فى ف

قلب المعركة ى ف إحنا ،معركة جديدةى اآلن مش هندخل ف إحناى حال أعلى 
ى ن الزال اآلن فأل ؛ديدة دخلت عليها بأعنف مما كانوالمعركة الج هى.لم تنت ..ىاألول
 ،االت المساومات الرخيصةواللى وراها باحتم اسرائيلوالزلنا نواجه  ،الضغط ةمحاول

منطقتنا ى ف ةيعنى مش عايزين مقاوم ..أال نقاوم نهم يرغمونا علىا  و  ،اللناإذومحاوله 
  !العربية

ولكن  ،على هذا هستأذن فأنا ماردتش لسه على السؤال ده ؟ماذا يكون رد فعلنا
 ،قناة السويس المعطلة ،بعض عناصرها األرض العربية المحتلة :نقول بإذن سيادتك

تنتقل ن أ خطرى ف ،الدول العربية كذلك معطلى فى اإلنشاء االقتصاد أعمالكثير من 
ى أساسعنصر ى مجموعها ه يهف وضاعهذه األ !الضفة الغربية من القنالالى  العمليات

 ؟الوسائل ماهى ؟ير هذا الموقفكيف نغ ..خرآعنصر  ،من عناصر تقدير الموقف
  ؟األسلحة الباقية لدينا ماهىو 

فهل  ،دانية غير متيسرةالمواجهة العسكرية أو المي نإاللحظة الحالية ى يبدو ف
  فى األرصدة العربية ،قناة السويس ،البترول ةأسلحى البعض فكر ف ؟أخرىة هنالك أسلح

واتصل بهذا األنباء اللى  .المنطقة عامةى تعطيل مصالح الغرب ف ،العواصم الغربية
غرب أوروبا ى خصوصا لحساب حلفائها وأصدقائها ف - الواليات المتحدةإن  جت عن

ضيق وشبه ذعر من الوضع اتصاال بقناة  ةحالى ف - كلهاغرب أوروبا ى دول فالو 
نقل  ةعمليى الخسارة التى ستتحملها الدول الغربية كفرق فإن  درق   !السويس وبالبترول

يعنى  ..هتبقى بليون دوالر فيما بقى من هذا العام ؛البترول وحده من غير قناة السويس
 ماالى  المستهلك هيصلواالى  قلوادول ينت بليون 2لـ لما اإن  وكلنا نعرف !بليون دوالر 2

وغير  ،غير البضائع الجافة ،البترول ةعمليى ده بس ف !بليون دوالر 15يقرب من 
غرب أوروبا ن أ وكلنا نعرف !غرب أوروباى وغير تهديد الصناعة ف ،ىتعطيل الموان
يزيد هذا ن أ ومنتظر ،34كتر بالمقارنة مع ما كان يستهلكه سنه أمرات  5اآلن يستهلك 

 ةأضعاف مما كانت فى سن 3ادة يمكن يعنى هتكون الزي ؛ما هو اآلنم ٪05بمقدار 
  .ةوكبير  ةضخم ةفالعملية عملي !34
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هو ى ساسنه إيرادك األا  خصوصا و  - بنطالبكيشام إحنا :بنقول للبالد العربية
البترول و تصدير أوقفى ضخ البترول أبنقولك  إحنا ؛بأنك توقفى كليا -من البترول 

 وكنا نتمنى ،خصوصا انجلترا والواليات المتحدةى اللى ه ..باألحرى للدول المعادية لينا
لبهم بس اننا بنطإمعنى هذا  !بندققشاهذا ألمانيا الغربية ولكن يعنى مالى  تنضمن أ

حناو  ،طيب :وبيقولوا .من تصدير البترول ٪13ينقصوا يجى   ةهنبعت ورا كل حامل ا 
ن تصدر أوال يسمحوا لها ب ،ةيراقبوا كل شركى ضرور ى لكن ضرور  ؟!بترول جواسيس

د التى لم تتخذ ضدنا المتوسط فى السنين الماضية للبالى مما كانت تصدره ف أكثر
على األقل وزراء خارجيتهم  ؛هذاى مقدروش اإلخوان العرب يكابروا ف .موقف معادى

  !نيويوركى اللى كانوا موجودين ف
وظفوها  ؛نكم تجيبوها تحطوها عندناإدى مش عايزين  ،لألرصدةكذلك بالنسبة 

هناخدها نوديها فرنسا  :صل بيقولواأ !ماتحطوهاش ،عملوا بيها مشروعاتإبالدكوا ى ف
 ..لناو هييدااللى همن قل أو أ ٪5لـ ل ابد ٪3بـ هيرجعوا يسلفوها تانى النجلترا  ؛وسويسراأ

لكن بالتدريج اتجهوا بهذه  ،بكره الصبحى بالتدريج ومش ضرور  !ةيبقى معملناش حاج
 طبعا واضح !وسائل الضغطالبالد العربية كوسيلة أخرى من ى توظيفها فالى  األرصدة

االتنين لما  !السويس ةالبترول بيبقى ضغطه مؤلم اتصاال على األخص بقفل قناإن 
  !متألمينكتر من اللى قبله بأنهم أنيويورك يوم ى كنا بنشعر ف إحنابيبقوا ويا بعض 

تقديرنا للموقف  إحنا :له قلت ،نقدر نمشى برضه إحنا :ولما جه راسك قال
 .هناك وده الواقع يعنى حتى بعد كده من التقارير !ضايقينتم منكإعارفين  إحنا ؛مختلف

الواليات ى البترول ف ةاللى بتطلع التقارير عن حالى الداخلية ه ةعرفش ليه وزار اام
نهم خايفين جدا إتورى  ةلكن كان بيطلع منها تقارير دوري !المتحدة وغرب أوروبا

نهم حتزيد طلب !خصوصا من قدوم الخريف  ىوالسوق تبق ،ةتهم ومحتاجين لتدفئاوا 
ملين هم دخول حاف ؛تهااكتر وتطلب بضائع زيادة لما الناس بترجع من أجاز أمتحركة 

 !يه هم قلقانينإد قف والشتاء بشكل يعنى يورى تماما الخري
ذا ألقت بهذه األسلحة التى إهل الدول العربية  ..سؤال يتصل بهذا يهوبعدين ف 

األسلحة ى وتكاد تكون ه ة،جدا وفعال ةقوي ةنها أسلحأوالتى يظن البعض منا  ،لديها
نها تصمد إهل هتستطيع بعد كده  ،المرحلة الحاليةى ية عندنا فساساأل ذا إنها تقاوم وا 

تعلق يالسويس ومجمعين حل ويا بعض فيما  قناةفلين اقننا إتش ولو كام شهر مستحمل
  !؟بالبترول
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القرارات  -الدبلوماسية  وأمعه المسائل اإلجرائية نسميها ى بجانب هذا وبالتواز 
ن والروس واللى يارب يعجب مريكااأل يهفيها القرار اللى أخيرا اتفق عل كان - المعروفة

 هذ القرار أوى ذهنها للنظر ف ةتحانها الزالت فإ :نها تقولإنتهت إالقاهرة  !الدول العربية
 ،مجلس األمنإن  :من نيويورك بتقول ةبرقي تج النهاردهنفس الوقت ى ف .مايقرب منه

ننا مش هنجتمع إ :قالوا ،لما تشاور السكرتير العام ورئيس المجلس مع أعضاء المجلس
نفجار مثال تيجى إيحصل إن  ماإ ؟يهإيعنى يعتقد الجديد ده هو  .ذا حدث جديدإال إ

نه يحصل عرض من الدول إ وأ ،يجتمع مجلس األمن ..تدخل الضفة الغربية اسرائيل
 ..االتفاق بين واشنطن وموسكو اتصاال بهذا العرض على قبول مشروع قرار وأ ،العربية

 ؛فيش الشعور باالستعجالايعنى م ،تتم ةتخليش حاجابدون هذا م :اقالو  .هذا المحتمل
 :ولذلك بيقولوا !السويس قناةية على أرضنا وعلى ضفة سرائيلحتى رغم وجود القوات اال

  .يهإكذلك هنترقب اجتماع الخرطوم ونشوف يسفر عن 
هل نستمر نساوم بدون  - سميه تساؤل مصرانا هأ - تساؤل جديد برضهوهنا 

العالم كله بينما نتحركش او نستمر جامدين مأ ،ماندخل عنصر جديد على الموقف
مالء سياسة إندع بعض العواصم العربية تحاول ن أ وهل من الخير !؟وال أل ..يتحرك

اللى  :ما نقولإ وبعدين يا ،ىيعنى نقول ده مش عاجبن !؟ةبحقائق الحيا ةليست ذا صل
و أ ،نا وال مجموعتنا كلها تحصل عليهحد ماى و أمستحيلة اليمكن أبدا  ةجبه حاجاع
كيف تجلى القوات  ؟إزاىب والموقف اللى قدامك ده هتحله يط !يهإيقولش اللى عجبه ام

والبناء ى كيف تجعل االقتصاد العرب ؟كيف تزيل األخطار عنا ؟األجنبية عن أراضينا
نى أقف إستأذن أنا أفسيادة الريس  !ده ميردوش عليه ؟وا من جديدأيبدى العربى الذات

لوا أيحبوا يس انو اإلخو أشئ تانى أحاول أوضحه ى أذا كان تأمروا با  و  ،عند هذه النقطة
 .تحت األمر انأ سؤال طبعا
  

منعنا للبترول عن  ةالمقارنة بين قو  ..الذهنى سؤال دائما بيخطر ف يهنا الحقيقة فأ: واهلل يونس
مصلحتنا دايما إن  :باقوليما اد ،مسفنهالبالد الغربية وقفل قناة السويس وامتناع مرور 

 ى نكرز فات يههل ف ..لى البد نعرفأتهييب .قدرأوضع الصورة أيهما أقوى وأيهما  ىتبق
من الصورة ى أنا بفهم ؟أوروباى العالم  تكفى لنقل كميات البترول المطلوبة لالقتصاد ف

ا تكفى نهإ ىيبق !ده متكفيش لنقل طريق طويل ..للطريق الطويل ةنها مش كافيإالعامة 
ده اللى رفع أسعار  ؛عهماحتى متكفيش بت النهارده ةوفيها زيادة شوي ،السويس قناة ةعملي

السويس  قناةالعائق األكبر يمكن هو قفل إن  فالمؤكد !النقل مش بس طول المسافة
 ..المراكبى ديت مش هيقدروا يحطوها فإيعنى حتى لو  ..ديش كلانا مأإن  كتر منهأ
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حناعرف الصورة دى يعنى و أيمكن  :باقولف ،طريق طويل فيش المراكب اللى تنقلام  ا 
  .بنقيم العمليتين

بتاع البترول  shortageــ ثر الأبنتكلم على  ضهبر  إحنا :ةانيوبعدين النقطة الت
 ؛مليون 6 ىتوصل للمستهلك تبقمليون وعقبال ما 2ـــبيقدروا ب ؛السويس قناة لوقف

من  ٪3نقص  يهالواقع لو فى ن هو فأل !فدح من كده بالنسبة لهم بكتيرأنه إالتصور 
 ٪3؛ فده نا منعتأ ماإذا  وأالمسافة طول ن يوصلهم لقلة المراكب و البترول اللى ممك

ى ن البترول ده فأل ..من اقتصاد الدول ةمسك كميأبدأت  من اقتصاد الدول بالكامل.
فهو أضعاف  ؛ىويتحول لدخل قوم ،ةيتحول لعمال ،النهاية ممكن يتحول لمصنوعات

يعنى هم دول  ..وصوله للمستهلك للى يشكله زيادة سعر نقل المراكب أو ةمضاعف
 .مناقشتنا مستقبالى ده يساعدنا فإن  الحقيقة اللى بنتصور

    
   .نه بليون مش مليونإبس فرق حرف وهو  يهف : فوزى

 
  .بليون يعنى : يونس

 
  .مليون يعنى 2555 :فوزى

 
  .مليون 2555يوه أ : يونس

 
 ةراحالوتمر خالل العملية الصناعية هتوصل ب ،هو ده على ما توصل للمستهلكما  : فوزى

 ةقطعا الدورة الدموية بتاع ،ر خبيرغيى بالمعلومات القليلة اللى عندى بصفت .ةلعشر 
فيش االسويس م قناةفى بكثير مما كانت لما كانت بتسير  أبطأالمواصالت الغربية بقت 

نا أعدل أواهلل  ؟قناة السويس أوفعل البترول أيهم أما بنقول أودى تعباهم تماما  ؛شك
حناكل األسلحة و  مهيعنى عند ؛الزم االتنين أقولذنكم و إالسؤال بعد   ةيدوب عندنا شوي ا 

والبالد العربية اللى تتلكأ  .ةعندنا من أسلحفالزم نستعمل كل ما ..ة اللى فاضلهاألسلح
فيش كالم من ام !فيها وهى تنط زى الفيران اللى احناتغرق المركب  ةعاوز  ىهذا تبقى ف
ال ش يعنى باقولانا مأو  ،برضهعلى العموم لسه  ،يعنى الزم نواجه هذا الحقيقة كما ،ده

 .بأعرض على حضراتكم برضهإنما الستنتاجات  أصل
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لنقل ى ناقالت البترول ليست بالقدر الكافإن  يبانالو كان هإن  يعنى ةالحقيق أقصد: يونس
يمكن ده اللى يساعدنا  ؛ةوقت فيه مشكلى وخصوصا ف ،اللى كانت تستهلكالكميات 

فيش منفذ ام ،تدوا منكإ محتى لو رضيت :لهم أقول ،على الضغط على الدول العربية
 مركبفيش ان مأل ؛ه الحقيقةأقصدده اللى  .تنازلأنا أإن  شرفأكرم و أ ىقفيب ؛للدخول
نت مش إنك إفمن باب أولى نمنع عن اللى وقفوا ضدى  ؛الطريق الطويل ده تنقلبتقدر 

المناقشة بتبقى أوضح ى صورتنا ف ىد ..لو كان عندناإن  يعنى نقصد ..هتديها بترول
  ة.شوي

 
 ،وبيقولوا كده ،كترأمنتهى األلم وكل يوم يتألموا ى إنهم ف ؛واضحة ةواحد ةحاج يه: هو ففوزى

النشرات الرسمية اللى بتصدرها الحكومة ى يعنى حتى ف !إحناوبيقولوا لبعض مش لينا 
فدى مسألة  !criticalى نها تبقإوبيقولوا الحالة بتقترب جدا من  ،نية بيقولوا كدهمريكااأل
كتر أعرف عنها تفاصيل أقدرش اأالحقيقة م ..نقدرش نعرف عنها تفاصيلايعنى م ىبق

 ،عليهم ةخسائر فادح يهوهيبقى فا بصعوبة كبرى مإن يهف ىإنما الغالب هيبق ،من كده
وقطعا أثمان  !لهم أسعار البنزين واما ابتدوا يعلأوالمستهلكين من دلوقتى بيشتكوا 

تكاليف  ىيعنى هتبق ..تضايق جداافالناس ه ،تزيداأسعار التدفئة ه ،تزيداالمصنوعات ه
  !بشعة على غرب أوروبا وعلى االقتصاد بتاعها

 
راء هذه آبين  ةخالفات كبير  يهفإن  ؛الدورة األخيرة لألمم المتحدةى : المواقف العربية فرياض

 يهفإن  نا مش شايفأوالواقع  .الوفود فيما يتعلق بالحلول المقبلة الممكنة لهذه المشكلة
ن العملية بالنسبة أل ؛ةمطلق ةناس بيعارضوا بصور  يهف ،إمكانية لوجود حل يقبلوه كلهم
 ةها بصففبيتكلم شعارات ومتمسك ب ..بلدهم أوخارج بلدهملهم مجرد شعارات سواء داخل 

 ناس لما يهوف ،غير مناسب شئى أناس متعجلين إيجاد حل وقد يقبلوا  يهوف .مستمرة
المعركة ومش هيكون ى ى دور فأنلهمش امك همإن  برغم ،للدراسة ةبتعرض حلول قابل

إن  نقدرش نقولاوم ،معارضيروح  -زى السعودية  -المعركة مستقبال ى ى دور فألهم 
  !ةهوش تصرف نابع عن سوء نياهذا الحالة مى تصرف السعودية ف

ن أل ؛الحلول القابلة للمناقشة برضهناس بتعارض  يهالناحية األخرى فى وف
إطار ى فف !كتر مما بتغلب عليهم الواقعيةأالحماسة بتغلب على تفكيرهم وتصرفاتهم 

  !كلنا نتفق على الحلنقدر اه إزاىمش شايف  ىالظروف د
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إن  جدا فضلن من األا  و  ،ةعربي ةحدش بينكر إنها مشكلاوبعدين المشكلة م
 ؟!يهإهنعمل  إحناتفقوش طب ااذا مإولكن  ،البالد العربية تتفق كلها على الحل الممكن

أجزاء من  ةمحتل اسرائيلت أصبحواللى  ،البالد اللى هى دخلت فعال الحرب وأ
وعلى  ،وعلى سير الحياة فيها ،تهااواللى الوضع ده بالذات بيأثر على اقتصادي ،أراضيها

  ؟!هذا الخطر ةمواجهى يه فإهنعمل  إحنا ..شئكل 
 
النقطة اللى الواحد  ىلكن ه ،نه سالح فعالإشك  مافيشهو موضوع البترول فعال  : زكى 

كالمنا ى ف إحنايعنى  .نه بيحاول أيضا يضع نفسه موضع الدول المختلفةإ ؛فيهابيفكر 
 ،4و 3و 6ن وهنمنع ضخ البترول شهري إحناطيب  :معاهم يعنى بعض الدول بتقول

ى تها حوالايعنى بلد زى العراق مثال وارد ؟!االقتصادية لكن كيف نواجه ظروفنا
فلو توقف ضخ  !مليون جنيه بس عدا البترول 11ى تها حوالاصادر  ،مليون جنيه155

 ٪15تها اطبعا تقدر تنقص وارد !مليون جنيه 155قل من أالبترول عندها عجز مش 
نه طبعا لو أمكن إتصوره اب أناهو اللى  ؟!ىلكن كيف تواجه سد العجز الباق ،13٪

نها تجد إ ةوتحاول كل دول ،قف ضخ البترولو نه يإى الحل المثال ..حلالى  الوصول
ى ولكن ف .بعض أرصدتها النقدية وأبعض قروض الى  عن طريق االلتجاء أسلوب
لكن كان يكون أجدى لو  ،الدول تتفق على هذا الحلإن  نه يمكن صعب جداأى تصور 

ويمكن يكون مجال للتفاهم وفيه  ،قدم بهتنتصور حل ونجد بعض الدول ت إحنانحاول 
  .س بهاأنتيجة ال بالى  ويوصل ،من المعقولية شئ

 :تىنه اآلإى تصور الحل ده اللى فى 
 .أشهر من أول سبتمبر كليا من جميع الدول 5البترول  خيقف ضن إ -1
كل الدول تنقص صادرها من البترول بقدر يوازى  ،أشهر 5ـــبعد هذه الن إ -2

وألمانيا  أمريكاانجلترا و ى اللى ه -دول  5ــتصدره للن أ مااعتادت الدول العربية
 .٪23وده يوازى حوالى  - الغربية

مليون دوالر  1555ى الدول العربية هتخسر حوال ىلما نعمل العملية دى يبق
يمكن  1555 للـ نى لو جينااألواللو خدنا اإلجراء  !2455ى بدل ما كانت هتخسر حوال

تمكنها من  ةناحيتها بتقدر تتخذ سياسة داخلي من ةنقول كل دول ،مليون دوالر 1555
ى لما ناخد ده ف ..نقصنا وارداتنا ونقصنا الخطة إحناف ،نها تواجه جانب من هذا العجزإ

  ؟كيف يعوضى االعتبار بنيجى نقول الباق
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 6555و 5555للدول العربية تبلغ مابين  ةرصدأ يهفإن  لما نيجى نحسب
الباقى بتقدر هذه  ،مليون جنيه 055أو 155منها بس يحقق  ٪25لو  ،مليون دوالر

دى إن  -كالم عام ى مش يعنى هنخش ف -بنقول للدول العربية  إحنا .جههاالدول تو 
 ةدول النهاردهما إن ،لكن ده أمر الشك فيه .خرهآالى  ..أو ..أوى دفاع عن الكيان العرب

صدر أإن  والبد ،صدر البترولأأنا إن  ىنا من مصلحتأ ..ال :من الدول العربية بتقول
 جنبىطيب هاتى النقد األ ؟ليه ،بتخسرونى نتمإده  ..جنبىالنقد األ ةعاوز ى نألبترول 

 ،من هذه الدول عايزه تخرج عن هذا اإلجماع ةإذا كان والبد دول .الصندوقى وحطيه ف
ونقدر  !تعوض دول أخرى ،الصندوقى طب صدروا البترول وهاتى أمواله حطيها ف

لهذه ى االقتصادودعم الكيان  ،ىيستخدم لدعم المجهود الحرب نهإهذا الصندوق ى نتفق ف
 ،نه مقبول ومعقولإنقدر نقول  أساسنه يمكن يكون ده إى ل يعنى يخيل .الدول
يكاد يكون يمكن من المستحيل  شئبنطالبها ب احناإن  يخليش الدول العربية تحساوم

 !عليها إنها تواجهه
 ،إطار هذا المفهومى نها تتكلم فإعندهاش مانع ايعنى بعض دول يمكن م يهف

ن دول اللى أل -وليبيا هى نتش الكويت بالذات اكانه إذا مإولكن كلهم يعنى إحساسهم 
ننا إيكاد يكون من الصعب  ..تفاقإعندهم  ىيعنى يبق ،والسعودية – ةكبير  ةرصدأعندهم 
  .النتيجة ههذالى  نصل

 
  ..نقط 5 يهى سيادتك بس فيما يتعلق بالبترول لو تأذنوا فل سمحإ: فوزى

نها إلبش الدول العربية ابنطام إحنا ،تكلم عنها األخ حسنااللى  :ىاألولالنقطة 
قول فقط تمنع تصديره عن الدول التى اتخذت نب إحنا ؛وتصديرهأتوقف كليا ضخ البترول 

زى  -والواليات المتحدة نفسها  -تقريبا  ٪25ى ده هيمثل حوال -منا موقف معادى 
هياش ام ..األرضى اللى عندها وهو فاضل فبتطلعش كل البترول ام -عارفين  أنتمما

  .من جانب الدول العربية ةتضحية نهائي
بونا يتسطب ما :بعض الدول العربية ابتدت تقولن إ سمعنا :النقطة الثانية

 ةصدرهم دول نشترى بيهم أسلحنبالش الزيادة اللى بتقولوا  ةوالشوي ،نصدر كل بترولنا
ى ثير جدى فأنها مش هتؤثر تأسلحة اللى هتشترى دى واضح أوال األ .وكالم من ده
 !يةغربالبالد الولن يكون لها مايثبت التأثير الذى لمنع البترول عن بعض  ،موازين القوى
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 -من جانبها  ةالمتصلة بما تسميه الدول العربية تضحيات كبير  :النقطة الثالثة
نه إمش بنطلب من غيرنا  إحناواهلل  :لهم قلنا ةخو ا  و  ةبكل مود إحنا - اللى بتنتج البترول

سنويا من قناة  أكثرمليون جنيه و  155 بــ بنضحى إحنا ؛يضحى وقاعدين نتفرج
 155كتر من أبكمان دى  ..المساعدات األمريكية بألوانهابضحينا وبنضحى  ،السويس

 معظمها التوسع الكبرى اللى كنا قادمين عليها فيما يتعلق بالبترول أعمال ،مليون جنيه
توسع كثيرة فى صناعتنا بسبب الظروف الجديدة  أعمال ،السياحة عطلت ،عطل
مش  إحناف !خسرنا أرواح ال تقدر بثمن ،لحةخسرنا مليارات فى المواد واألس !عطلت

دا علشان يعنى  ..ضابنتألم ولكن بنضحى بر  احناإن  والزم تفهموا تماما ،قاعدين بنتفرج
  .تبقى موازين األمور واضحة تماما فى ذهن العرب

عايز يعمل  لكنو  ،اللى عاوز يشترك فيها يشترك ،و موتأ ةفدى معركة حيا
حناو  !يعمل هذان أ تخريب أثناء المعركة الزم اليترك يعنى سيادة الريس قال من قبل  ا 

 ..لاءإنما البعض ابتدى يتس ،ىن دى ملك عربندمرش منشآت البترول ألام :المعركة
دا كمان من ضمن عناصر  يعنى !؟نعملوشاهل لو لزم هذا لنكسب المعركة نعمله وال م

  .التقدير
حناو  ،الدول العربية زاءالخاصة بالبترول وبموقفنا إ النواحى أقولبس حبيت ف  ا 

يا كانت أو  ،وبصراحة ةتنا بأماناوليئمس األيام القادمة نواجه جميعاالزم فى األسابيع و 
  ة.نخافش من حاجاالنتيجة اللى نصل اليها الزم نصل اليها بكل شجاعة وم

 
ننا نمنع إلو قلنا فقط إن  ىوه ؛نركز عليها برضه احناإن  مهمة ةلى بس فيه نقط سمحإ:  زكى

  !السالح ده فى منتهى الضعف ..ضخ البترول للدول الثالثة
  .التالعب فيه سهل جدا :أوال
دول  يهف ،تها النجلتراامن صادر  ٪05ن فيه دول أل ؛نا إشكالل يعملاه :ثانيا

وبعدين حتى  !يعمل إشكال كبيراه ..عادة توزيع بين الدول وبعضهاإ ةعاوز  ؛٪13و 15
وى فى الفواتير وفى قوده سهل  ..نا مش بصدر النجلتراأ :هذه اللحظة فيه دول بتقول

  :باقولنا أو  !التالعب العملية تتحول
 ةيعنى الزم يكون فيه فتر  ؛نش شهرينأمكامإن  أشهر 5نمنع الضخ فترة  :أوال

  .منع الضخ مطلقا
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الزم يكون  ،ول الثالثةإننا نمنع ضخ البترول للد ةلما نيجى نخش فى فكر  :ثانيا
كل الدول الثالثة معروف إنتاجنا للسنة اللى فاتت ومعروف حصة الدول إن  ؛تفاقإفيه 

ال تصدر  ةإنتاجنا السنة اللى فاتت لكل دول يبقى ..٪25أو  22ى الثالثة دول حوال
ذا كان إال إمش ممكن إن  نقوم نضمن .٪25ناقص  كتر مما صدرته السنة اللى فاتتأ

هتبقى فرنسا تتعب عشان تنقص من استهالكها  ؛بقى األزمة أحسنتيعانى و االعالم كله ه
يخلى االكالم العام هإن  أخشى ماأخشاه ،كناش هنعمل كدهالو ملكن  .وتدى النجلترا
  !ومن السهل جدا التهرب منها ةالعملية مايع

 
 وألنا  ةسواء بالنسب ؛فعالهذا السالح  يكوناى مدى هأالى  ..: هو فيه سؤال بيتبادررفعت

نسبة للدول ثم بال ؟ةعلى حد ةوبدرجات متفاوتة كل دول ،بالنسبة للدول العربية ككل
نها تتخذ إجراء للخروج من إن كان ا  و  ،هذه العمليةمن نها بتتأثر إطالما  ..اأساسالغربية 

تحمل فيه بدرجات نننا نستطيع إمدى أى الى  .موازنة ةيعنى العملية عايز  ..هذا الموقف
وبعدين قد  ،ه الموقففييتحمل نه إخر يستطيع الجانب اآلاللى مدى ثم ال ؟ةمتفاوت

 .خرآخذ موقف أنه يإيضطر 
 

الضغط  ..جمع بين حاجتينالالى  ربما يتجه الذهن ،هو فى الحكاية دى وبكل اختصار: فوزى
التدمير وتبادل يعنى نورى الفارق بين  ةوشوي ،واستمرار الحوار وتفتيح األبواب

نطلع من هذا الوضع يعنى الزم علشان ن أل ؛للخير ةوالبناء وفتح أبواب كتير  المضايقة،
البعض يشك ، غطض مافيشو  ،مثال قبلنا المشروعاتن أل ..االتنين يستمروا مع بعض

 :بنقول ةتاني ةومن ناحي غط.استمرار الضبى نتيجة أهتدينا مش المشروعات دى إن  فى
نكاد  وأ نضمنبعض فنقوم  ويا افاالثنين يمشو  ؛قابلين الحلول لحد يعنى مش بطال إحنا

 نا.يضاأر عشان تجلو عن  اسرائيلضغط على  يهفإن  نضمن
  

 ،تطولالمعركة االقتصادية مهمة وقد إن  زى ماهو واضحإن  شك مافيش: هو يعنى المهندس
الوقت لصالحنا عموما فى إن  إنما المفهوم عموما ،فيه وجهات نظر مختلفة فيهاو 

هم من ده كله أو  ،هيجتمع ميجتمعشاللى مجلس األمن  ..دا بيرد على السؤال .المعركة
 .تقدمإفى غير المشروع اللى  وأتقدم امطلوبة فى المشروع اللى  ىمدى التنازالت اللى ه

 ؛ى نوع من التنازالتألهنا ى الشعب المصر  بلمدى تق ،بغض النظر عن البالد العربية
ال يقبلها مهما كانت الظروف ومهما كانت  ،سبابى سبب من األأل أنهبنعتقد  ىاللى ه

 .تاتضحيال
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مشروع ومعلوماتنا  يهف :قلتنت إن أل ؛دى يعنى أرجو سيادتك توضح لنا النقطة
 ،مش بس الدول العربية ؛ساسده هو األإن  تصورانا بأ .ةقليل من األخ رياض فيه

حناو  .أيضاى هنا الداخل إحناموقفنا  وسيادة الريس وضح  ،مستعدين المعركة تطول ا 
خطوط مش  5فيه إن  والشعب تقبل هذا الكالم ،ويولي 25 فى خطابالكالم ده كله 

طمئنان إلدت أويمكن الحاجة الوحيدة اللى عارفاه، لناس والكالم ده كله ا ،ط واحدخ
جايز  ؛التنازالت ىيه هإنفهم  احناإن  بأرجوف .خطاب سيادة الريس فى هذا النحولناس ا
نبقى إن  أرجو ؛و الحاجات دىأى مش بس اقتصاد ةالفكر  ىه ،تنازالتهذه النقبلش ام

 ؟العملية ةيه الحدود بتاعإفاهمين يعنى 
 

رد على كل األسئلة دى وال أنا المفروض أهل  ،ىعلى ده سؤال من ناحيتى نا عندأ : فوزى
  ؟! )ضحك(على سؤال وال اتنين األخ محمود رياض يرد رجوممكن ن

 
هو السؤال خاص  ،اللى قلته يعنى كررأنا هأ ،فاتالى  الدورى سمعنى األخ نبو  : رياض

الحقيقة يمكن الكالم دلوقتى يبقى فى  ،وغير تنازالتأبالمشروعات وموضوع التنازالت 
ن هو المشروع اللى كنا اتكلمنا عليه المرة الماضية أل ؛وانهالمرحلة الحالية سابق أل

نتهت ا  و  ،يستحسن عدم قبولهإن  واأفى نيويورك ر  .رفض من المجموعة الدول العربية
على  ؛تيوحصل نوع من التفاهم العام مع الجماعة السوفي ،ساسلى هذا األالدورة ع
  .نمريكافى مجلس األمن مع األ وشيقدموهاالمشروع ده مإن  أساس

وزى  - أخرى فى مجلس األمن ةمر  إثارتهمنتظر  النهاردهى حال أالوضع على 
األعضاء بيفضلوا تحصل اتصاالت خارج المجلس للتفاهم إن  - ىماقال الدكتور فوز 

ذا قدم لمجلس األمن هتكون طبيعته إطبعا المشروع ف .دمى مشروع قبل مايقأعلى 
الموضوع المفروض  ،عن المشروع اللى قدم للجمعية العامة شئوشكله مختلف بعض ال

  .بيحصل عليه تفاهم مع الدول العربية
 اإلصرار من الروس ،ةخف شويأيمكن مع الوقت يكون ى الضغط األمريك

أثناء وجود  ةقل من اللى كان حادث فى مدأيمكن يكون  ،للوصول لقرار بسرعة برضه
  .وانهلوقت سابق ألفا ،تغيرتنها إالصورة بأكملها محتمل  إذا   ؛الجمعية

يعنى  - وخصوصا بالنسبة للبالد العربية كلها -بحث موضوع كلمة التنازالت 
يه الحاجات إ ،الملك حسين مثال وضعه بيختلف عن وضعنا ..بطضمش معروف بال
مش  مافيش ،بالنسبة لنا .يعنى لسه مش واضحة فى ذهننا ،نه يقبلهاإاللى هو مستعد 

ــ المراكب ال -فيه مراكب إن  ؛النهاردهقائم حادث ى فيه وضع عملإن  كتر منأ أقوله
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tankers  ده  .خليج العقبة ..فى الخليج فعالى بتعد - اسرائيلمش أصال حركة مراكب
دى الحاجة الوحيدة اللى  .عدم وجود قوات لنا فى المنطقة ةنتيج النهاردهحادث  شئ

تفاق إى ألى ولكن دا يمكن يبقى التنفيذ العمل ،دار فيها الكالمإن  نقول احناإن  ممكن
الخارجية يبقى يمكن بعد مؤتمر اجتماع مع وزراء  .يتم فى المرحلة الحالية على األقلاه

ده كله يمكن يدينا قدام  ..ظرهمموقف الدول العربية على وجه التحديد ووجهة ن ةمعرف
  .أوضح يعنى ةصور شوية 

 
يعنى هل فيه  ،على االحتماالت بالنسبة للضفة الغربية للقنالى سأل األخ فوز أ: واهلل بدى مرعى

نتائج التى ستنتج من منع البترول وغلق ال أساسعلى  ؛فيها قتالاحتماالت بإعادة ال
 ؛اإلجراء اومدى تقبل العالم لمثل هذ ؟االحتمال ده ليه وجودهل  ؟القنال لمدة طويلة

  !الدولاقتصاديات هذه على  امباشر  انتيجته تؤثر تأثير إن  وخاصة
باتصاالت سيادتك  األمم المتحدة أو ىهل ف ..فى كلمتين برضه :السؤال التانى

والضغط  -زى ما بعض الجرايد كتبت  - بحيفايالت إتوصيل  مشروععن  ةهناك فكر 
  ؟ه وجود من الناحية العمليةهل هذا المشروع ل ؟لى قناة السويسع

 
حصلش اتفاق فى هذا الشأن قبل مسألة أنابيب  ام ،بالنفى: السؤال التانى الرد عليه فوزى

شكل  :نى بشكليناألوالمن اتصال بالنسبة للسؤال  أكثرإنما حصل  ،يالتإ منالبترول 
ير قناة ينهم بيحاولوا غزو الضفة الغربية وتسإ ؛نهاء أخبار لنا عن هذا االحتمالإ ..منهم

مريكان واالنجليز على من األالقلق اللى كنا بنحس به  ..والشكل اآلخر !بالقوة السويس
إحنا  :بيقولوا -زى الهند  - لكن كانوا مؤدبين ؛ومن بعض أصدقائنا وجه الخصوص

  تعبانين لكن فاهمين الظروف بتاعتكم.
 

  ؟فعالهو فيه خط أنابيب  ..سؤال صوت: 
 

وخصوصا  قناة السويسوقفل شعر بقلق شديد بالنسبة للبترول إن  :بيقولى دكتور فوز  صوت: 
 ااألمن يجتمع وبيؤجلو مجلس إن  يهإتفسر بف ،الخريف بالنسبة ألوروباعلى دخول 

  ؟فيه قلق يعنى مادامالعملية 
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 :يقولوا ،يؤجلوا مجلس األمن :يهإيعنى نقول  ..ىهنذاستنتاج  ة: على العموم دى محاولفوزى
ومعناها  ،ذ نفس المواقف اللى اتخذتها فى الجمعيةخلو اجتمعت الدول هتت دلوقتى
يجدش امادام مف ،وأثناء الجمعية نت قبل الجمعيةتطلع األصوات كما كا !اتفاق مافيش
ناخدها  برضههذه  ؟بالقوة وال أل هيفتحوا القنالهل  !؟نجتمعا ننإ ةيه الفايدإيبقى  ،ةحاج

إن  كلنا متفقين فى ىطبيعإن  :تانى أقولرجع أإنما  .نقدرش ناخده خبر أكيدااستنتاجا م
بعد  ،هذا احتمال قائم ..ةقليل المئويةحتى ولو نسبته  ،وجود الحذر من هذا االحتمال

بعد شهرين يحاولوا يعملوا كده إن  الزال فيه كالم عن احتمال :يقولوا ة؟شهرين بعد تالت
  !ويمكن قبل كده

 
ى واحد أ أسباب يهفإن  عتقدشاام ةتستمر عمليممكن أن  ،ممكن بعد فتح القنال بالقوة : أبو النور

تظل مفتوحة ومحروسة بهذه ن أ ممكن ،القنال ممكن لو حتى فتحت بالقوةإن  يقول
 105على ى ب عسكر نجى ب عسكر نجى عسكر  ..حدش يقدر يحط عساكرام ؛ةالقو 
نه يوقع مركب فى قلب القنال إ واحد بس معاه بازوكانه يمنع إحيث ب ؛متر كيلو

مش يعنى  ..باستمرار ةيعنى العملية متابع !وكمان مركب بعد كده ويسدها ،ويسدها
  .مستحيل يب نفس النتيجة..هتيج

 
األخ  هكتر من اللى قالأ أقولنا هأ - ياسيادة الريس لو تأذن -النقطة دى : فيه تعليق على فوزى

حتى القاعدة العسكرية إذا كانت فى إن  ،عارفين كويس إحنا وزى ما :ةمحسن شوي
ولو إنها  ،تقدرشاحقيقة م ةلو األرض معادي ..تقدرش تستمر على طولام ةرض معاديأ

حناو  !تقدرش تستمراومتخمة بالسالح مة ومليان ةقاعدة عسكري فى قناة  هناجربنا  ا 
ألنهم  افعال تعبو  ..وكنا لما ابتدينا حبينا نتعبهم ة،عندهم أسلح 130555 االسويس كانو 
لنا ل وقا -كان نقول من وفد صديق  -تكلموا أول ماجانا الخبر اإنما اللى  .فى أرضنا

وبعدها  !صدقهمش متأكدين من  إحناألنه من مصدر  ؛دلكم على عالتهاالخبر ده ه
أنهم يحتلوا الى  ةالنية متجهإن  وهو ..احتمالكنه يمكن الخبر صحيح إ :قال ةبشوي

 ةمش متذكرين هل عشر  الحقيقة :قالوا ،لنا الروايةا و و ر  من ساعة ما .الضفة الغربية
من الناحية العلمية  انظري ايعنى يعزلو  ..ميل فى الضفة الغربية ةعشر أو  متر كيلو

هو ممكن يحتلوها اطب م ،يستمرشاهل يستمر وال م آخرتبقى موضوع  .والعسكرية
  !نهم يحتلوهاإذا استطاعوا إكوسيلة ضغط 
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  !: الخبر نفسه وسيلة ضغطعبد الناصر
فى كان فيه احتمال نجاح اسرائيل  ،تقريبا 1و أ 0بلغونا الخبر ده يوم  لما هم  

خبار احتمال أوطبعا لما جت لنا  ،ن بمشروع معينمتقدمي واوفى نفس الوقت كان ذلك.
توافقش على هذا المشروع وفشلت الجمعية ااذا مإإن  كان باين ،للقنال اسرائيلعبور 
الحقيقة فى هذا الوقت حصل  .الحربية هتستأنف عملياتها اسرائيلإن  معنى هذا ؛العامة

وبعدين  ،ى عملية عبوركانتش تكفى ألام ؛الموجودة ةليياالسرائ ير القواتوتقداستكشاف 
 !جت معلومات على أنهم جابوا قطر فيه مدرعات وحاجات بهذا الشكل وصلت للقنطرة

 ئتقريبا كنا بننش احناإن ا: وزى ماقلن ،كان دفاعنا ضعيف جدا برضهوفى هذا الوقت 
 !كانش فيه حد خالصام ..مافيشن أل ؛قوات

عتقد أخط القنال  ة،وجت لنا أسلح ،1ويوم  0لف عن يوم الوضع بيخت النهارده
ذا حصل اختراق قادر أيضا  ،نه يصدإنه قادر جدا إ  .نه يتعامل مع هذا االختراقإوا 

هم من حتى أ ،ىعندنا نقط ضعف كثيرة فى الوقت الحال إحناالحقيقة طبعا 
 ..الدفاع الجوى بتاعنا دلوقتى .لقنال من وجهة النظر العسكريةلاحتالل الضفة الغربية 

يمكن أمين  ..اوبيحاولو  –وأنا قلت لكم الموضوع ده قبل كده  – !دفاع الجوىال مافيش
بط الدفاع الجوى ضن احناإن  ؛يقدر يكلمنا على اللى عملوه فى الكام يوم اللى فاتوا دول

  .لغاية دلوقتى
خمس أيام جابوا من  !بطياراتهم ناتالت أيام اليهود كانوا فوق مطاراتمن 

بديكم صورة عن الوضع  – ىفوق مطار القاهرة الدول aerobaticsطيارتين عملوا 
 ،وال حد حس وال حد درى ،ىالقاهرة الدول ودخلو الطيارتين لغاية مطار -الموجود

نهم طيارات إعرفوهم اللى فى البرج.. وشافوهم يعنى  ،متر 155وطاروا على بعد تقريبا 
وفيه  !عملوها على مطار تالتو  ،م عملوا العملية على مطار تانىتانى يو  !إسرائيلية

  !فى الدفاع الجوى وىقخلل كبير 
عندنا دفاع إن  يناب ..كان عندنا دفاع جوى قبل العمليات إحنافالحقيقة 

 ،كنا عاملينه ىمايمكن فى الدفاع الجو  ةوكل الحقيق ،خ ودفاع ومحطات رادارصواري
 القاهرة وال حد يكتشف االيهود بيوصلو إن  كان بيجيلى معلوماتنا أ برضهولكن 

كان موجود ى أمريكى سمعت نقال عن صحف ،أيام 5ـــ قبل العمليات ب ةلغاي !الطيارات
ن محدش ا  و  ،كانت موجودة فوق القاهرة يةالطيارات اليهودإن  ،سمه جيمس كاسترإهنا 

هو مشى قبل العمليات  !يامأ 5بــهذا الموضوع قبل العمليات الى  ولفت النظر ،حس بها
  .بيوم
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 !تانى شئوحقيقة الدفاع الجوى  ،شئفالكالم اللى كان بيتقال عن الدفاع الجوى 
نهيار إهذا حصل الى  باإلضافة ،جوى خالص دفاع مافيشإن  الحقيقةثبت أ 3يوم  جه

 !فى الدفاع الجوى
ممكن اليهود يضربوا  ،حصل استئناف للعملياتإن  الحقيقة هى النهاردهمشكلتنا 

حناو مدننا  اإلسكندرية الى  ومدى طياراتهم يوصل ،رادععندناش ام !نقدرش نضربهمام ا 
حناو  ،واألقصر وكل حته من  كترأدلوقتى عندنا طيارات  إحنا !يوصلشاتنا مامدى طيار  ا 

مايتم تنظيم الدفاع الجوى ال  ةالحقيقة الواحد لغاي .ةوعندنا قوة طيارات كويس ،الطيارين
 ،مدنية الحقيقة أثناء العدوان لم تضرب أهداف ألن ،نه يبقى قاعد مطمئن أبداإيستطيع 

  .ضرب األهداف العسكرية بس أساسعلى  ةنها مرسومإوكان باين من الخطة 
فى  ةحصل خسائر كتير  ،لما حصلت المعارك األخيرة وضربوا اإلسماعيلية

ى ألكن فى  قليل!القنابل اللى نزلت فى اإلسماعيلية عددها  بأن علما ،اإلسماعيلية
الدفاع ال بوعى  مافيشن أل ؛جدا ةتكبدنا خسائر كتير  األولزى دى يمكن فى  ةعملي

  !حاجات بهذا الشكلالسلبى والوال ى الجوى المدن
حفرها يروح  ةكل واحد عنده حفر  ،الطيارات حس اول ما بيسمعو أ فى فيتناميعنى 

حناو  ،نازل فيها الناس طلعت كل لما ابتدت المعارك الجوية  ،عندنا فى اإلسماعيلية ا 
ول ما نزل أ !وطلعوا الناس فى الشوارع عشان يتفرجوا ،تتفرج على المعارك الجوية

  !خسائر كتير تالضرب حصل
 ى بتكوناألولاألسبقية  أساسعلى  ،مبارح وال أول امبارحامين أمع ى كالم

حمى نفسنا ننبقى ب ةى حاجأحتى فى هذا لو صرفنا  احناإن  ،بط الدفاع الجوىضل
للطيار  أقولو ، ةكانش فيه رادار يوجه الطيار اذا مإبدا أ ارةللطي ةفايد مافيشن أل ؛بيها
  !طلع على فينإ

مستشار  وأاللى وصل هنا علشان يكون خبير ى فت المارشال السوفيتو نا شأو 
وأنا قلت  !فيه معداتإن  بيتكلم على ،ص تدريبقبيتكلم على ن ،فى القوات الجوية

ن فيه رادار ا  و  ؟ستخدمتشااخازن مماللى موجودة فى الهل  ،يشوف المعدات دى :مينأل
  .يةساسلعملية األادى الحقيقة  ىه. .جه وحاجات بهذا الشكل للطياراتى واط

ضرب ممكن ن   احناإن  وفنىخيعنى  اللى م ؛بداأنا مش مخوفنى ضرب القنال أ
 ةى حاجأنهم يفتعلوا ا  و  !اللى فاتتكبر من الضربة أتبقى خسايرها  ..وىقكبر أ ةضرب

ويضربوا محطات  ،ويضربوا القناطر ،وبعد كده بيدخلوا بالقوات الجوية ،فى القنال
عمليات بهذا  بتحصل ،ويضربوا المدنيين ،ويضربوا المصانع ،ىويضربوا الكبار  ،الكهربا
  .النهارده وهو ده الحقيقة بيخوف الواحد ..الشكل
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 ،ممكن العمليات دى تحصل ،بوطضكانش عندنا نظام دفاع جوى ماإذا م
وهم عندهم يظهر  مضبوط، عندناش نظام دفاع جوىامإن  وبعدين هم متأكدين

طيارتين فوق مطار إن  يام يعرفأ 6لما الواحد من طبعا يعنى  !وافية ناعنمعلومات 
 موبعدين اللى فيك !يعنى ايعنى بيتفسحو   aerobatics اوقعدوا يعملو ى القاهرة الدول

صوروا  ؛ثناء العدوانأشاف الصور اللى التقطتها الطيارات اليهودية  ،شاف مجالت
هو كان إن  :بيقول إنهوباين يعنى  ،وصوروا كذا ،وروا كذاوص ،وصوروا القناطر ،الهرم
  !يضرب كل هذه األماكن يقدر

ية بالنسبة لهذا ثانو  ةنا بعتبرها عمليأ برضهغرب القنال الحقيقة عملية العبور 
ال نمكنهم من  النهاردهبتسليحنا وبقواتنا الموجودة  النهارده احناإن  عتقدأوب ،الموضوع

ا نهم فعال يسببو إ ؛لهم الغربحتالكتر من اأولكن اللى هم يقدروا عليه  ،احتالل الغرب
  !ذا بدأ العدوانإجدا  ةا خسائر كتير نل

بنعمل  -بكل الوسائل  ةبط نظام الدفاع الجوى كليضولهذا الحقيقة حتى يتم 
ى الزم نتحاشى االصطدام بأ - ىالالسلك جهزةوبنعمل باأل ،وبنعمل بالناس ،دارابر 

  .شكل من األشكال
 ؟ياأمين ةحاج يهف
 

صورة  ؛وصفتها ماسيادتك ى ز وهو فعال الصورة  ،ىتقريبا الموضوع كله متغط ..: الهويدى
 هد ؛سيناى تنا فامطار لزاد من تعقيد الموقف طبعا استخدام اليهود و  .ىغير مطمئنة نهائ

دقائق ى ف أصبحو  ،نذار حتى بعد ما اتخذت بعض الترتيباتفترات اإل قصرطبعا 
وفيه  ،ىأيضا اليهود بيستخدموا الطيران الواط !مكانى أالى  معدودة ممكن أنه يصل

ى حتى كان ف ..وبذلت محاوالت ،ىعلشان اكتشاف الطيران الواط جهزةاألى ف نقص
ولكن لألسف هذه  ،هذا الموضوعى نستغل جبل عتاقة ف احناإن  األيام األخيرة بنحاول

  !أعلى جبل عتاقةالى  مبارح مقدرناش نطلع الجهازإ ..المحاولة فشلت
المنطقة  توكان ،ابتدينا نستخدم نقط اإلنذار بالعين إحناحال مؤقتا ى على أ

الطيارتين بتوع ى فجأة ف ،كانوا بيحاولوا يجولنا من الشمال األولو  ،الجنوبية كلها مكشوفة
من الطيارتين كان اختبار ى ساسوكان الغرض األ !لنا من الجنوبم ألماظة جمطار 

أنشأنا خط  .من هذا بكثير جدا أكثروبعد كده جم بطائرات ب ،ىوسائل الدفاع الجو 
وافقت على سفر بعثة علشان وسيادتك  ،محدودة تهولكن هذا الخط كفاء ،اإلنذار بالعين

  .موجودى لجزء من العجز الى نقدر نغطعلى أساس  ؛تجيب أجهزة الالسلكى
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ألن  - لو توفرت بسهولة - جهزةاأل الواقع المشكلة لم تحل حتى بعد توفرى ف
والسيطرة درجتها  ،واطية جدا تهوفعال التدريب درج ،ها التدريب والتنظيمالعملية بينقص

للطيارات الالزمة لهذا الجهاز فيها  ةلمضاداالمدفعية إن  هذا عالوة على ،بطالة جدا
  !زعج

رحلة عبد المنعم رياض األخيرة  فىإن  ،خدت خبرأسيادتك ما ى وطبعا ز 
وكل المدفعية  ،الزمة لهذا الجهاز فع مضادة للطائراتدوش مدااام برضه الروس

طلع به عبد المنعم رياض ى لكل ال !الزمة للتشكيالت ىهإدوها ى لرات الائالمضادة للط
ستفسر منه أرجعت أنا ى والنقطة د .إنهم جايين باألطقم بتاعتهم :وهو قال !جهاز 12

الموضوع بتاع ده يمكن يتبع إن  :بيقولى الفريق فوز إن  ولو ،عليها وأكد هذا الكالم
 ؛جارية الدراسة بخصوص وضع سياسة سريعة علشان هذا الموضوعى ودلوقت .ءالخبرا
 ولكن البد من ،دفع نقط داخل سينا رغما عما فيها من مجازفةى بنفكر ف احناإن  لدرجة
الصيانة  أجهزةموجودة ى لال جهزةنفس األ ،عالوة على كده .riskـ نتحمل هذا ال احناإن 

بيدرس  .حالى موضوع الصيانة على أى وكان فيه إهمال كامل ف !بتاعتها غير متوفرة
 ،خطة عاجلة الستخدام الموارد المتاحة أكتر استخدام أساسالموضوع على ى دلوقت

إن  :سيادتك ما قلت فعالى لكن ز  ،نقدر نحكم ربط هذا الجهاز إزاىوبعدين بنفكر 
 .هنكون مطمئنين لفترة قريبة احناإن  قولأمقدرش  ،الموقف غير مطمئن

 
 احناإن الجرايد ى لما حصل كالم كتير ف ؟الجوية اسرائيلعندنا تقدير لقوة  إحنا: هل الشافعى

مرات  5بيخلونا نحسب  ..ألنهم بيعملوا نوع معين من التشويش ؛بنقدرها أكتر من الالزم
 1355بنقول  إحنا ،بنسبة معينة النزول والطلوعى ستفادة الطيار فإ أو ،بيعملوهى لال

 ؟يه تقريباإقد ى العدو يعنإن  ينا تقدير معيندهل ل !مثال 355دول ما يطلعوش إال 
 

عندنا طيارات احنا إن  رأيه - ل الجواقعدت مع مارش النهارده -معلومات الروس أخيرا  عبد الناصر:
طيارة مقاتلة  225عندهم اليهود إن  :طبعا هو كالمه قال !النهارده اسرائيلمن  أكثر

حناو  قرأ المعركة األخيرة وشاف ى لولكن ال ؟هل هذا الكالم معقول ،200عندنا  ا 
ولكن  ،اتقالتى لستخدمت ضدنا مش بالكثرة الأ  الى  عدد الطياراتإن  بيجد ،تفاصيلها

ى تتمل ..دقائق 1ى فى الطيارة تنزل وتتعمر وتتملكانوا عاملين تدريب بحيث إن  هم
عندنا أظن الكالم ده  إحنا .ىوتطلع من تان - عرفش حد فيكم قرأ البتاع دهاام - بنزين

 !تفوقيبقى عنده هو  ،دقيقة على طول بهذا الشكل 63يمكن  ..بياخد ساعة تقريبا
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 ،تنااعن مطار  وعندهم صور ،نين بيتدربوا على هذاس 15بقالهم نهم إ :اتقالى لالكالم ال
  .جدا بوطضشغل مالحقيقة سنين  15واشتغلوا  ،وعندهم كل العملية

 إزاىاليهود عندهم طيارات بيعرفوا إن  ،أنا شفتهى لالى كالم الراجل الروس
رغم  ،يعنىدا الموضوع  !نستخدمها إزاىعندنا طيارات منعرفش  إحناولكن  ،يستخدموها

 ..تنا قليلاطيار مدى إن  عندنا عيب احناإن  ولكن ،همتاكتر من طيار أ ناتاطيار  احناإن 
 .مسافة الطيارة بتاعتهم طويلةهم  ة،مسافة الطيارة قليل

 
ى لنه من الإ :وكان بيتكلم مع واحد وبيقول له ،: كان فيه واحد من هيئة األمم المتحدةهويدى

ى قوله لما قرأ الكالم هنا فيكان ب ن،الطيراى راجل خبير ف بيشتروا الطيارات كان
أول الحرب ى ف االسرائيلىى الطيران الحربالشخصى ى أنا تقدير  :لهل بيقو  ..الجرايد

 203×  5× مضروبة  655نه بيقدر إ :وكان بيقول ،طيارة 655خسائرها ال يزيد عن 
 .صورة كبيرة للعملية ىدإ هفد ..بتقوله سيادتكالى  الكالم أساسعلى 

 
طبعا كانت قوتهم أكتر  على العموم !طيارة 655نش عندنا اكام برضه إحنالكن  عبد الناصر:

الجبهة ى عندهم يمكن الخسائر فإن  :وقالوا ،عندهم خسائرإن  :بيقولواهم  خصوصا
 ،ىالوقت الحالى يه الحقيقة فإنش ايباطبعا م .طلعالى  الكالم !طيارة 155المصرية 

 .ولكن طبعا إذا كانوا خسروا طيارات فالزم هيستعوضوا هذه الطيارات
 

ى فرنسا بعتته عشان ينزل مخصوص فإن  :سمه ديرويد بيقولإالى  الراجلنه إ: بيقول هويدى 
إن  مش عايزينى ألن فيها سالح سر  ؛علشان يلتقط بعض حاجات من الطيارات ،سينا

 ؟ا درسوا هذا الموضوعنعندهل  ،يده عليهإحد يحط 
 

 ؟إحناطيارتنا  عبد الناصر:
 

 :الو بيقو  ،ىوكان فيه تقدير للعراقيين للعملية د ،ومستير الجديدةميراج هم  تهما: طيار هويدى
هم  ىلورجع التقط كل الحاجات ال ،سينا وقعد فترةى رحلة سرية ونزل فى الراجل جه ف
 !لفرنساى ورجع بها تان ،يدهإى أو بتاع تقع فى حد أو فدائى مش عايزين أ
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 .ىالجو تدعيمنا للدفاع وا يتابعوا لهيفضهم  صوت:
 

عنده معلومات إن  ىرأيى أنا فهو  ..ال ،ىدفاعنا الجو ى بنقو  احناإن  ما هو الموضوع عبد الناصر:
مسكنا ناس  حناإن أل ؛فنيينسالح الطيران ميكانيكية أو ى له ناس فإن  عتقداوب ،كاملة

تصال إى كانوا علهم  ..سالح الطيرانى عنده ناس ف !واتحاكموا ينيميكانيكة وفن
فهو  ؛ىبتتكتب بالحبر السر ى لالسلكية أوبيبلغوا بالجوابات ال أجهزةوعندهم  ،اسرائيلب

   !بيجند ناس تديله معلومات عن كل حاجة
هنا بيبعت هو  ألن ،من الصعب علينا نجند اللى احناالوقت الحقيقة ى ف

العملية ى وتبتد ،حدى بيبعت واحد وبيتصل بأ -كلها اتمسكت اللى القضايا ى ف - واحد
 ،يخليه يصرف فترة نوبعدين يديله فلوس وبعدي ،وصرف هيكبار ى سهرة ف أساسعلى 
حناو  برضهوبكل أسف  !البياناتى دينا  الشهر و ى جنيه ف 155هديلك  :لهل ويقو  روح  ا 

 لالجوية بيقدر يعرف كالقوات سالح ى فرد فى أى يعن ،السرية غير موجودة عندنا
 اتمسكت ..وقبض على هؤالء الناس ،ناس كتيرهم  ،وجندوا ،جندواى العملية يعن !حاجة

ال فيه شبكات موجودة الز إن  النهاردهلكن الواضح  !شبكات اتحاكمت وفيه ناس أعدموا
  !غير معروفة
تحل تب ةفر ش يهفبتوجه أو كان كان  بالذات 3ناس يوم  يهفإن  عتبر أيضااوأنا ب

فى  كانتى جبنا الطيارات بتاعتنا الل إحنا !حاجات غريبة تألن حصل ؛فيه حاجات أو
 تس بناس كانأس بناس، وهم داخلين على ر أمطار ر ى المفروض تنزل ف، اليمن

 بعدين األقصر !ىن المطار كان فاضأعلما ب ،موجودة فوق المطار يةالطيارات اليهود
 انش فيهاكاسويف مى بن !بعد ماراحت الطيارات األقصر انضربت ،نش فيه طياراتاكام

وهو ده الموضوع الحقيقة عايز  !سويف انضربتى بعد ماراحت الطيارات بن ،طيارات
 .جراءات تتخذ بالنسبة للعمليةإ

كان المفروض نعمل عملية ولغيناها يوم ماضربوا  ،تكلمتبعدين برضه الناس ب
فيه عملية إن  لكن كل الدنيا كانت عرفت - اتلغت قبلها بوقت قليلى يعن - السويس
د ايالت قصإى فى مخازن البترول الل ..يالتإكنا عايزين نضرب ى يعن ؛هاتتعمل

  .السويسى انضربت فى مخازن البترول الل
نا أوبعدين  ،كذا عملية طالعة الساعة يهفإن  كل الدنيا عارفة ،حاجة برضه يهف

كانت العملية إن  نا عرفت بعد كدهأ .مش عشان كده الحقيقة ..لغوا العمليةإ :لهم قلت
 !سكندريةإهم بيجوا الصبح يضربوا ام ،يالتإهانروح نضرب إن  معروفة، لكن فكرت

حناو  ،الموضوعى ملين تصاعد فانبقى عى يعن الظروف ى بدا فأمش من مصلحتنا  ا 
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موجودين فيه  اللى احناى تصاعد للموقف المتعرى أنعمل  احناإن  فيها اللى احنا
ن إأساس ظن بيشتغلوا على أولكن دلوقتى  !هو موقف الدفاع الجوىى الل ..النهارده

حناو  ،الجديدة جهزةلنظر وبالتليفون وبالالسلكى وباألهانعمل با   .واطية أجهزةجايبين  ا 
 

  .جهزةوكمان هانجيب ناس من الشهادات العالية علشان يشتغلوا على األ ،يافندم هيو أ: هويدى
 

وبدون  الحقيقة من كلية العلوم قسم الطبيعة موجودينناس موظفين  يهفإن  لهم نا قلتأو  عبد الناصر:
ين يرات والتاناوبدل مانجيب عساكر ونمسكهم الراد ،المركز القومى للبحوثى عمل ف

الدولة ى خريجين علوم موجودين فكتير ناس  يهفإن  عرفأنا أ ..قاعدين بدون عمل
  .دول نقدر ناخدهم بماهيتهم ..بدون عمل

 
وأنا  ..القوات المسلحة تصرفالهندسة مستعدين يضعوا أنفسهم تحت ى ساتذة ف: جميع األسليمان

 .هذاى كلمت األخ أمين ف
  

 أوضابط أوى يبقى عسكر ى يعن ..دول الخريجين الجداد هانخدهم نشغلهم كجنودهم  ..أل عبد الناصر:
ماسكه ى ن جهاز الرادار اللأل ؛حاجة قاعد على جهاز الرادار ويشوف صيانته أى

كل  ئبنعبى يعن !ال يعطى أى نتيجة أصبحمتخرج من مراكز التدريب المهنية ى عسكر 
ن هذا الموضوع مديي احناإن  فالحقيقة .وأظن خدوا كمان ناس من هندسة الموارد، هذه
 .حالة عجزى ن بدون ضبط هذا الموضوع بنبقى باستمرار فأل ؛ىاألولية فضلاأل

  
 ،ص بالتشغيل وفيما يختص بالصيانةإمكانيات كويسة فيما يخت :  المؤسسة اإللكترونية فيهاالبشرى

بنضع كل  إحنا .مطالب معينة مافيش ،بعيدين خالص عن الشغل إحناالشاهد  نما هوإ
  .يفيدوا فيه من المهندسين برضهإن  عتقدأو  ،مكانيات المؤسسة تحت التصرفإ

 
               ى يه االمكانيات اللإشوفوا ت البشرىتجيب  ،لدفاع الجوىموضوع اى مين فأممكن يا  عبد الناصر:

 .ملك ممكن يديهاى عنده الل
 
العراق علشان صفقة   هالدكتور رياض كان مسافر بكر  احناإن  نا بس هاستأذنأ: البشرى 

وده طبعا  ..باألخ أمينونتصل  ،يوم 25، 13نأجل سفره فترة بتاع  إحناوكده  ،تليفونات
 .حاجةكل  هم منأ
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 احناإن الى  األمر ادعولو  ،الزم نهتم بيه اللى احناى ساسهو ده الحقيقة الموضوع األ  الناصر: عبد

ى فيه فإن  عرفأنا أو  .من الدول الغربية أجهزةشترى من الدول الغربية ن أجهزةنشترى 
والجزائر الحقيقة الفرق بين  ،وعرضوا منها على الجزائر ،writers أجهزةعندهم  يطالياإ

ــ تشتغل ب ،الغربية بتعوز ناس أقل جهزةاألإن  ؛الغربية جهزةالروسى واأل جهزةاأل
electronic computer system وبتدى عدد قليل من الناس مع عدد من  ،كترأ

 هذه ممكن عملية زى دى الواحد يجيبها ويكمل بيها ،فيه فيلمإن  :لىا وقالو  ،جهزةاأل
بعتوا ويجيبوا ي ،قلت لفوزى على هذا الموضوعمين وال نا قلت ألأعرفش اام .العملية

الناس .. متمرنين عندنا نقدرالوبعتبر بالنسبة للناس  ،العملية هالفيلم ويشوفوا هذ
  .المتعلمين

ن بالنسبة لكل العمليات أل ،الجيش كله الزم يتغيرى ف systemــ هو الحقيقة ال
وبنجيب  ،بيجندواى اللهم  والفالحين ،كانوا المتعلمين مبيجندوشهم  دى الحقيقة

بتشتغل بالكهربا وبرضه  - الدبابة كلها دلوقتى غير زمانى هى الل - الدبابة
electronics  صال سواق جرار وال سواق أبيكون  ،صال جايبه من الغيطأوتديها لواحد

وبالكشف على عدد من الدبابات  !بدا يشغل الدبابةأمكن ممش  ؛لورى وال سواق كذا
عمليات كتيرة ى فيها مش مضبوطة فى النواحى الكهربائية اللإن  وجد فيها ،كتيرة جدا

 .عايزة تغيير نتيجة المعركة ..جدا
بيجى ى من العساكر احتياطى يعن ٪15إن  ولو ،اليهود الحقيقة ناس متعلمين

الزم  !نواجه المتعلمين بالفالحينن أ ال نستطيع إحناى شغلة، لكن أصال بيشتغل أ
وبالنسبة للدبابة بنجيب الدبابة دى  .المتعلمين يتجندوا وياخدوا دورهم كعساكر ويشتغلوا

 .من الكالم دهى فائدة يعن مافيش !ألف دوالر نسلمها لواحد بيبوظها 135 ـيمكن ب
 

 النهاردهبتبذل ى ن المحاوالت اللأل ؛1نمرة سبقية أ: موضوع الرادارات ده بنعتبره ياخد هويدى
نه هو بيدى اتجاه إوفيها عيب  ،لنظر والقدرة البشريةوبتعتمد على ا ،محاوالت اجتهادية

 ..وجه ليها الطيارةأنا علشان أوبعدين  ،ناحية القاهرة وكدهى الطيارة وهى جاية ف
فالزم تبقى ظاهرة على  ؛ةحت ىأى فالطيارة بتطلع ومش عارفة بالضبط طيارة العدو ف

لقول مثال بجهاز ابيجى  ،علشان يقدر يوجه الطيارة ويوصل لطيارة العدو .شاشة الرادار
يقول الطيارة جاية مثال  -مثال تليفون  -و بأى طريقة أ،  walki talkiالــ السلكى مثال

وى لما الطيارة تطلع قصعب  ؛ذااتجاه كى الشمال الغربى فالى  من الجنوب الشرقى
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الزم يكون كله علمى الحقيقة  systemــ الطيارة العدو،  مكاننها تحدد إالجو ى فوق ف
 .ىيعن

  
نظرية  ىدى يعن ..حاجة هاتعدى يهشوف مهما عرفت الطيارات الزم ف ،ظنشام ..ال عبد الناصر:

وفى  .هايعدى الزم نواجهه بالمدفعية المضادة للطائراتى فطبعا الل ؛معروفة يعنى
رضيوش يدونا المدفعية المضادة االروس مإن مبارح إنا بعد ما عرفت أالحقيقة 
زى مابنجيب  احناإن  :قولافب !شوفوا عند الدول الشرقية والكالم ده :وقالوا لنا ،للطائرات

المدفعية ى هم أيضا متقدمين فدعنهم  ظنأ ؛سبانياأمن الدول الشرقية ممكن نجيب من 
  .العملية الحقيقة نغطىى وبنبحث يعن ،المضادة للطائرات

 !عايزينه اللى احنادوناش ااالروس م ،عملية عبد المنعم رياضى الحقيقة فى ف
كنتش عايز يتنطور ابرضه م ؛الموضوع دهى تكلم فأش عايز تكنانا الحقيقة مأو ى يعن

ولكن هانجيب  !يعتقدوا إننا مش قادرين نوفر احتياجاتنا نهمإعدائنا أليشجع  ؛فيه كالم
ولكن  ،هذا الموضوع هايضرنا طبعا ضرر كبيرى كالم ف ةى نطور أ .عايزينه اللى احنا

  .ننا الزم نغطى الفجوات الموجودة دى بكل وسيلة من الوسائلإ :هالواحد يقولى الل
 

نه رحلته إنه مفهوم إ ؛الجرائد برهى نه اتقال كالم بالمعنى ده فإ: بس حصل تعليق على هويدى
  .النهاردهشفت حاجة زى كده  !بتش كل المطلوباجام

 
نا أو  - الروس عايزين حل سلمى ،الموضوع بأوسع شويةى لو نتكلم فى هو طبعا يعن عبد الناصر:

هذا ى فهم  طبعا .حل وسطالى  نصل أن وعايزين – هذا الموضوع قبل كده ملك لتق
نقبل الحل الوسط  احناإن الى  نهم يوصلوناإبيحاولوا بكل وسيلة من الوسائل 

compromise. األمم ى قرار هايمشى ف مافيش ،بالنسبة للكالم بتاع الدكتور فوزى
ن إ ولكن المطلوب ،ننا نوافق على قرارات مجلس األمنإمش مطلوب مننا  إحنا ،المتحدة

  .نمريكاالروس يتفقوا مع األ
وا قرار لوحدهم ن مش  مريكاذا األا  و  ،وا قرار لوحدهم مش هايمشىذا الروس مش  إ

بس هيجوا يضربونا هنا  ،سيناءى نقدر نشتغل ونتعب اليهود جدا ف إحنا !مش هايمشى
منقدرش نتحرك بأى شكل من  ،شايفينها هنا دى اللى احنابالصورة ى يعن !القاهرةى ف

ساعات نسكت ونستحمل لغاية مانلم نفسنا  يهف ،نغضبشاالزم حتى مى يعن !األشكال
نا شفت أ -ولكن العمل الجوى نفسه  ،كويسينى بالنسبة للدفاع الجوى، الطيارين يعن

بنقبله لغاية ما نتغلب هذا موقف  ..على كل .عايزين تدريب -الراجل الروسى مارشال 
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دونا كل الرادرات إرع ما يمكن، هل أسنتغلب عليه ب احناإن  الإمامنا سبيل أليس  ،عليه
 طالبينها؟ اللى احنا

 
ولسه لغاية دلوقتى  ،هايدوهم باألطقم ،زى ماقلت لسيادتك !واحد بس 12دونا إهم  ..: ألهويدى

   ؟أى حاجة لتدريب أولهل هايقعدوا فترة وال جايين  ؟األطقمهم  يهإمش  معروف 
 

 وال عالى؟ short rangده  :البشرى
 

  .واطى ..: ألهويدى
 

وطبعا  ،واللى كنا معتمدين عليه كان لسه موصلش ،معندناش رادار للطيران الواطى إحنا عبد الناصر:
كالم أبهى  ؟فيه حاجة تانية؟ واال نسمع الدكتور فوزى !عارفة هذا الموضوع اسرائيل

 شوية من الكالم ده! )ضحك(
 

الواحدة بتحل محل سبعة إن  :بيقولوا ،طلع جديد portableفيه رادار إن  :بيقولوا: البشرى
مش زى الرادار  -نسان ويتحرك بيه فى حته تانية سهل يشيله اإلبن أل ؛ثمانية
 .مستعمل وصغير وبيدى نفس المدى بتاع الكبير - العادى

  
 رفعت: الصين.. هل ممكن؟

 
 !ىبرضه موضوع حساس جدا العالقة مع الصين والعالقة مع االتحاد السوفيتى هو يعن عبد الناصر:

نكم تعملوا ا  و  ؛بتعملوه ده نتمإى بدا فى اللأفائدة  مافيش :نظرية الصين بتقول اآلتىى ه
سلحة مضادة أو  ،سلحة مضادة للدباباتأ ..نواع من األسلحةأجيش شعبى مسلح بثالث 

ن هايدوا مريكاجبتوا طيارة األإن  نأل - ىرشاشات يعن -سلحة خفيفة أو  ،للطائرات
هذا ى السباق فى فائدة ف مافيشف !ن جبتوا دبابة هايدوهم عشرةا  و  ،عشرة اسرائيل

يظهر  ده كالم يعنى ..سلحة الثالثةكبر عدد ممكن باألأوتاخدوا تجندوا  ،المضمار
ذا جبنا من الصين الروس مش ا  عندهمش لسه ال طيارات وال الحاجات دى يعنى، و ام

 ! )ضحك( خالص يافوزى؟بداأهايدونا حاجة 
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ول أ ،جايةى يام القريبة اللاألى رسم صورة متواضعة لوضع عملى هانواجهه فأذنتم أذا إ: فوزى
ذا كان هذا إطيب  .تفق على اتجاهت هىإن  حاجة الخرطوم والوفود العربية قاعدة تحاول

نهم كلهم مدعوين من اآلن أل ؛نه ألإلكن يظهر  ،االتفاق الزم تبقى المسألة سهلة
 - موسكو واشنطن أو يفرض -ى حد أجى يفلما ي .اجتماع مجلس األمنى لالشتراك ف

ذا خدنا إال إمش هانعمل كده  :قالواهم  ،يحاء منهمإهايخلوا حد يتقدم بمشروع قرار ب
عملوها إشياء نقول للعرب أننا نعمل مشروع قرار فيه إيه الفايدة إال ا  و  ؛موافقة العرب

  ؟!ويكون العرب معارضين ..تعملوهاشاشياء نقول للعرب مأو 
 ،جلسات مجلس األمنى لالشتراك فوفد عربى مدعوين  15ــــلما يقعدوا الى يعن

تفاق العرب إمن هنا بقى أهمية  ؟!ف يكون الوضعفكي ،ويعارضوا أو تتضارب أقوالهم
نه تتقرر مصائر الجمهورية إهل حد منا هيرضى ب ..ومن هنا سؤال .على اتجاه معين

من  بعض عواصم ال تتحمل المسؤليات أوى العربية المتحدة والدول العربية األخرى ف
 ؟!هماش فاهمين محتويات هذه المسؤلياتاويمكن م ،ال يتحملوا المسؤليات أفرادعض ب

  ؟!هل حد منا هايقبل هذا
 

 ؛بعد كده كل من واشنطن وموسكو بصراحة تامة بيتحججوا بحكاية القرارات
كأن محتاج الحكاية لقرار  ..اسرائيلذا صدر قرار هييسر لنا الضغط على إ :وبيقولوا

لكن  ،راضى مش بتاعتهمأهم  !هوأهو حاصل العدوان اطب م !علشان يضغطوا
ذا إقد يكون من الخير  .مم متحدةأة لكى يضغطوا كدول مش كئهماش محتاجين لتكام
 ،يصدر قرار علشان الحجة دى كمان تزولن أ نقبلن أ ؛مما نستطيع أكثرلبش منا ط  ام

نهم أل التجاوز ىفيها منمة المزيد دى لوك .إسرائيلونطالبهم بالمزيد من الضغط على 
سيادة  ..كتفى بهذاأحط الصورة دى و أبس حبيت  !إسرائيلبتدوش الضغط على االسه م

  حاجة من ناحيتى أضيفها. الرئيس ماعنديش
 

الدكتور فوزى إن  عتقدأو  ،قرارالى  نها تصلإهو طبعا من العسير على الدول العربية  عبد الناصر:
 اللى احنا وضاعاألى هوش فاوكل واحد طبعا م ،قرارالى  قدروش يصلوااقعد شهرين م

 إذاعةبيمسك ى اللى يعن !وضاعلنا األ نه يأزمإبل بالعكس يهمه  ،بيهموشافيها م
يمكن فايق يبعتهولنا  - م يعنىبيجد فيها شماتة وكال ،هاأوبيقر فى هذه األيام الرياض 

واللى مش فاهم  ،والقوة الضاربة ،كنتم بتقولوا عليهاى الل ةوفين القو  - جاىى سبوع اللاأل
 !هيه ..الى آخر إ
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هايوافقوا على  -طالق النار إلم يقبلوا وقف ى الل -فمش معقول هيجوا الرياض 
زى القرار األخير أو حتى أحسن من  ؛directهواش اأى قرار حتى بيكون فيه كالم م

 ..وبنحاول نقود العمليةبكل الوسائل مع العرب بنحاول نعمل  إحناولكن  !القرار األخير
العربية الزالت  وضاعواأل ،ىوالجو العربى اليزال هو الجو العرب ،والعملية مش سهلة

  !العربية وضاعهى األ
وهايقولوا  ،فالسعودية بتتحجج بالموضوع ده ،طبيعى طالما موضوع اليمن موجود

طب ماتاخدوا  :ذاعتهمإى ف النهاردهوبيقولوا  ،بدل ما نعمل كذا وبدل ما نعمل كذاى يعن
  !اليمنى موجودة فى القوات الل

 ؛طبعا الموضوع بهذا الشكل فيه عوامل كتيرة بالنسبة لعدن وبالنسبة للجنوب
 .أوائل يناير، وترك اليمن للسعودية يبقى ابتدينا نخسر حاجاتى واالنجليز هيجلوا ف

نه موضوع أل ؛بنعرض موضوع اليمن احناإن  ،مؤتمر وزراء الخارجيةى ولكن ممكن ف
مستعدين  احناإن  :وهانقول .مؤتمر وزراء الخارجيةى هاتبحث فى ضمن النقط الل

 ،عدد من الدولإن  أساسوبنعرض حل على  ،اتفاقية جدةننفذ  احناإن  مستعدين ..لحل
ويقوموا بتنفيذ  ،بنختار دولة والسعودية بتختار دولة والمجلس كله يختار دولة إحنا

  .نقدر نعلنهأيضا هذا الموضوع بكالم  بنقولممكن  ..االتفاقية
وصول الفرقتين هنا من  ،ينتاليمن فرقتين كاملى عندنا موجود ف إحنافالحقيقة 

طبعا سحب الفرقتين وترك  .كاملة سلحتهمأو مسلحين  ؛ ألنهماليمن طبعا بيساعدنا جدا
نه لغاية دلوقتى موضوع سيناء أل !ول مكسبأنه حصل إمعناه  ..اليمن لفيصل ياخدها

إن  الحقيقةيجب و  !وتانى مكسب سقوط عدن ،تاخدإفيه مكسب محدد إن  عتبرشاأم
عرفش رأى رياض اأم ..بنواجه فيصل مع باقى الدول العربية بالنسبة لهذا الموضوع احنا

  ؟يه بالنسبة للعملية دىإ
 

نيويورك كان متأثر ى قعدها فى المدة اللى هو ف ،وزير خارجية اليمن النهاردهشفت  : رياض
نها تعترف أالسعودية يجب إن  روا علىنهم يصإ ؛بموقف السوريين وموقف بوتفليقة

هم  فمتمسكين ؛نه يتمإنظرهم واللى يجب ى فى ده الحل الوحيد الل .بجمهورية اليمن
فيظهر  .يكونن أ يجبى ده الحل اللنه هو إومتصورين  ،اليمن بهذا الموقفى شوية ف

 نإبيقول  ،نه يطرح للبحثإذا أثير موضوع اليمن هو هايتدخل ويرفض إنه إ :جى بيقول
  !فيه سبع دول رجعية هاتكون ضدنا وضد الدول التقدمية
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  عمالجدول األى ى حال هو مش موضوع مطروح فأعلى  :له نا قلتأ
 - كانت اتفقنا عليهاى النقط الل .مطروح تحت العالقات العربية لكنه ،موضوع اليمنك

فهو هايبحث تحت بند  - بعض الدول العربية مش هاتحضرإن  وأظن تحت ضغط
  .خاص بالعالقات العربية بينا وبين مثال السعودية

موضوع اليمن بالذات ى نه فإ ،الجو الموجود دهى والمتوقع من السعوديين ف
 ..قرير المصير وسحب القواتتمثال يتكلموا عن حق  ؛اقفهم السابقةيظهروا تمسك بمو 

ذا اتكلم إيصح  هألن ؛خناقةالى  الموضوع ممكن يؤدىإن  ومش متوقع .والى آخره
ذا كانوا موجودين إماخوس وبوتفليقة و  ،وزير خارجية اليمن همالسعوديين هايشتبك مع

تسبب يصح الرئيسية  سبابالواقع من األ ىنه عملية اليمن فإح بفيص .وىقمحتمل 
ضغط اآلخرين على ف ؛لكن طبعا ال يمكن تنتهى ،االجتماعى خناقة مع السعودية ف

مش  ..ن كان باين من كالم الشيخ صباح ومن كالم الكويتيينا  و  ،واضح مشالسعودية 
  !ذاعات بتاعتهممستريحين لموقف السعودية ولإل

نه فيصل حقود أنش متصور اكاوم ،فيصل حقودنه إ :قال للحسنفكالم صباح 
ى نه فيصل تجاوز كل حد فإنه نفس الحسن شايف إ :نا كدهألى ل قا !بهذا الشكل

الواحد اتصوره بسبب موقف ى مهماش ماشيين معاه بالشكل اللاف ؛والصحافة ذاعةاإل
 !مظهر الشخص الحقودباللى أظهره و  ،هو واقفهى الشماتة الل

 ؛بنخلق فيه جو هادى على قد مانقدر وأحال للمؤتمر بنحاول  أقصىيعنى 
هايبان من جو ى يعن ..ذا كان فيهإ ،مؤتمر قمةالى  يتطورنه محتمل إ أساسعلى 

 -رصدة البترول واأل -يد العرب إى فى بالنسبة لألسلحة الل .فيه فائدة من هذا المؤتمر
  .مورهدى األأ ..و البعضأنه يمكن يقبل الغالبية إمل الوحيد األ ،كلها مسائل هتثار

الكويت  زى ما ؛ناحية اقتصاديةى ذا كانوا يطلعوا بعمل فإ ،المسائل االقتصادية
مجهزين مشروع فيما  ..مشروععندهم املين ع والعراقيين ،ترحة عمل صندوق تنميةمق

 ؛فصيالتونسمع بعض الت هخ حسن نشوفهم بكر واتفقت مع األ .يتعلق بصندوق التنمية
لكن من الناحية  .بعض النتائجالى  ذا بحثت تؤدىإاالقتصادية  ىفيمكن النواح

 مافيشأثرنهاش اذا ما  ذا أثرناها هاتبقى خناقة و إف ،مواضيع مختلف عليها ،السياسية
  .مشاكل مافيشوالمؤتمر خرج هادى  ،خناقة

 حناادى آ ؛تهدئة الروسحال ى أعلى  ،مم المتحدةمشاريع بتاعة األما الأ
 احناإن  :لهم وجبت السفراء معاهم وقلت .عنايةمحل الموضوع محل بحث و إن  طمناهم

نقفلش انه مإ أساسوفعال لما اتكلمت مع السفراء العرب اتكلمت على  ،بنبحث الموضوع
منهم  -وسافروا ورجعوا بعضهم  .المسائل السياسيةى بنبحث ف إحنادى آو  ،الباب
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يضا بلغنى بنفس أالعراقى  !ال يمكن نقبل بمثل هذه المشروعات :قالواى الل -السورى 
  !نه راح وبحث ورجعإالشئ 

قبلتش الهدنة لغاية ام 61صال من سنة أهى  ،وطبعا بالنسبة لظروف العراق
نهم يقبلوا إيسمحش ابرضه موقفهم المالى م !حالة حربى نهم فإالمفروض  ،النهارده

 نإنا شايف أف ،العرب ةمن ناحية الدعاية بتاع وأيه إة يالدعا ما موقفأ .ى مشاريعأب
فده موضوع نتخانق ى ذا اضطرونا يعنإال إ ،ننا نطلع مش متخانقينإحسن أاالجتماع 

  .مصلحة يهنه ممكن يمهد لمؤتمر قمة يكون فإ أساسعلى  ؛ىتان
 

يحل مشكلة اليمن نه إى هل ليه دور ف ..الملك حسينإن  قريت كده حاجة النهاردهصوت:  
  .ىيمكن هو عالقته مع فيصل يعن ؟أويبحث مبدئيا حل مشكلة اليمن

 
وقال  ،الموضوع دهى نه عايز يتدخل فإ :قال ،ىاألولهو قال كده لما جه هنا المرة  واهلل عبد الناصر:

 - يضا والكويت والمغرب والجزائر والعراقأالسودان  -ما كل واحد  ،كده قبل كده مرات
  .هذا الموضوعى يضا فأتدخلوا  ..كلهم ليهم دور
فاتت، االتحاد االشتراكى ضمن ى الموضوع اآلخر استمرار الجلسة اللالى  ننتقل

 ؟حد عنده حاجة غير االتحاد االشتراكى مافيشهذه المواضيع، 
 

خاصة بخلق قيادات جديدة من الناحية  ؛ثرتها عدة مراتأ: خلينا نتكلم عن نقطة حضرتك ياسين
عندناش قيادات امإن  فاتتى شعرنا الفترة الل إحناالحقيقة  .السياسية ومن ناحية العمل

مكانية الوزير برضه إغلب المسائل أى ويمكن كان ف ،مؤسساتنا الحكومية والوزاراتى ف
  .كترأيقوم بعمل سياسى 
 ،يديهم كل الخيوطإى كان عندنا وكالء وزراء ف ،الوضع السابقى هو كان ف

ننا نلغى العملية إالى  ناهنتيجة المتاعب اتج ،ا مع وكيل واحدأساسكان الوزير بيتعامل 
ى هو الل ؛المؤسسات والشركات لمدير عامى احتياج شديد جدا فى ف إحناوبرضه  .دى

يكون إن  فممكن نضع قواعد بحيث ؛خرىأشركة ى ف إدارةهايحل مكان رئيس مجلس 
  .نها تمسك النواحى المالية والنواحى التجاريةإعندنا ناس تدربت سنة واتنين على 
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كل  ،عدة جلساتى ف وأفاتت ى نه الجلسة اللإ :أقولولكن عايز  ،: هو الموضوع يبحثصبرى
وكان السيد الرئيس  ،فترة الماضيةالى بدى وجهة نظره بالنسبة لتقييم الموقف فأواحد 

وال يمس هذا  ؛هذه الجلسة نبتدى نشوف حلول واقتراحات بالنسبة للمستقبل أنالى  شارأ
 ..الدولة بما فيها الحكومةى يضا يمس جميع القطاعات فأولكن  ،فقط االتحاد االشتراكى

  .فاتى ذكر بآخر كالم الدور اللابس ب
 

  .ىيعنبيقوله كالم وجيه ى الكالم الل عبد الناصر:
 

 إزاىعليه ى هاعمل الل ؛كيف بعد ماعملت الوكالء ومساعدين الوكالءى صوت: ومقدر يعن
 ؟النقطة دىى علشان نصل ف

 
  .صوت: الحقيقة موضوع نفكر فيه الحقيقة

 
  ،خطوات عن تعزيز البناء الداخلىى ننا نبحث فأالى  الواقعى فاتت فى : انتهينا المرة اللالبشرى

الموضوع نفسه  .وجزهاأحاول اى بعض المالحظات البسيطة هعندالواقع ى نا فأ
الزم يكون عندنا  ؛ن هذه العناصرإنما لو نبص للعناصر بتاعته بنجد إ ،موضوع كبير
 ،هيلهبالفرد وتأ ةعناي يهالزم يكون ف ،عمل واضح أسلوب يهالزم يكون ف ،تنظيم سليم

  .وقيادة صالحة على كافة المستويات
سواء  ؛لو امتحنا التنظيمات إحناالواقع ى ف :التنظيم ،األولفيما يختص بالبند 

ننا إبنجد  ،امرينا به اللى احناعلى المستوى الشعبى  وأ دارىكانت على المستوى اإل
ذا قارناها إنها مرحلة متقدمة إالواقع بنقول ى لكن ف ،مرحلة ال بأس بهاالى  وصلنا

مشاكل  يهولكن ف .دائرة القطاع العامى خصوصا ف ؛النظمى بالنسبة للدول التى تتفق ف
ودى يمكن  ؛التنظيمى ده نتيجة خلل فإن  يمكن بيحضرنا إحنا ..تنظيمية بتعترضنا

 احناإن  ويمكن تخلينا نحاول ،التنظيم نفسهى ننا نعيد النظر فأالى  ول وهلةتردنا أل
  .هيكل التنظيمى نغير ف

على  الهيكل. هياش من العملية التنظيمية نفسهااالواقع المشاكل دى مى ف
العمل  بأسلوب أكثرلكن المشاكل متعلقة  ة،سس سليمأالى  نه سليم ومستندإعتقد أما

  .فرادوالى سلوك األ
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والحقيقة  ،العمل ده يمثل المشكلة الرئيسية أسلوب ،العمل بأسلوبفيما يختص 
نما برضه البأس إ ،بدأ بالعذرأكنتش عاوز انا يمكن مأ ،هو برضه فيه نوع من العذر

سواء كان  ؛فى الحكمنشأ ى التطور اللإن  :ننا نقول علشان الصورة تبقى واضحةإمن 
تطور كبير وواسع وعريض ومتالحق وجه  ،الحقل الشعبىى ف وأكله  دارىالحقل اإلى ف

ى نتش ممهدة فاكاذهان والقدرات البشرية مالنفوس برضه واألإن  والحقيقة .بسرعة جارفة
 سلوبوتدرك األ ،تعى التنظيم الكبير ده وأ سلوبهذا األ ىنها تعإمقدرتش  وأ ،الواقع

  .الوافى بامكانياته
 :نيسببين رئيسيالى  القطاع العام يمكن نعزوه أسلوبى وجه القصور فأنما إ
 ..بنتوسعبعاد التغيير أدراك إل فرادعدم قدرة األ ،برزته دلوقتىأنا أى الل األولالسبب 

 نما كنا نصلإ ،قيناها تنظيميةنما العملية الإالزم نتوسع  احناإن  لظروف طبعا اقتضت
الحقيقة برضه عملية بتاخد شئ من الوقت  ؛سليم أسلوبجذور المسائل ونضع الى 

  .وبتاخد شئ من التجربة
 ناملنبعد عن األ احناإن  الحقيقة ،يمكن ده خلل فينا كمجتمع :الناحية التانية

هى ى الخطوط اللى نحب يمكن نمشى ف ،اتجهابنحب كده ننجرف نحو الو  ،القصيرة
ويمكن برضه مرد  ،الواقعى يمكن دى صفة بارزة وتميزنا ف .البراقة السهلة ..السهلة

الدقيق والمعايير  سلوبووضع األ ،العمل أسلوبالعملية بتاعة ن إالى  المشكلة دى
الى  ويصل ،جوهر المشكلة ويحللهاالى  االنسان ينفذالواقع عاوزة ى عملية ف ؛الدقيقة

الشعب وال ى عرفش دى صفات موجودة عندنا فاانا مأو  ،العادةى ودى عملية ف .عماقهاأ
  .الزم نركز عليهاى دى نقطة من النقط الرئيسية اللإن  أقول

عدم وجود  ؛ت من نفس الداء القائمأالمشكلة دى كمان يمكن نشإن  يىأر ى ف
برضه نفس هذه المشكلة هى يمكن  .لألداء وعدم تحديد المعايير الدقيقة ،تحليلى أسلوب

ألنه لو  ؛ننا نبعد عن جوهر المشكلةا  و  ،ننا نطفو على السطحإالى  ذاتها الدافعى ف
نحكم على الشخص ونقيمه التقييم  احناإن  وضعنا معايير دقيقة يبقى من السهل

وهايستشعر  ،مستوى هاتبقى مسؤوليته محددةكل إن  ويبقى من السهل ،الموضوعى
 مافيشهذه الحالة ى ف .محاسبة موضوعية سليمة ..األعلىالمستوى من محاسبة 

يطفو على السطح واللى ميعطيش هذه العملية ى هاينكشف الشخص الل وأ ..داعى
 .هميةاأل
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 سلوباألى ف لىنع احناإن  ،دارىتنظيمنا اإلى الواقع فى ى فساسالموضوع األ
ن احناو  ،بتاع العمل طبعا  .صميم المشاكل والى جذور المشاكلالى  ندقق ونصل ا 
عندنا تنظيمات كثيرة ى يعن ،العملى عايزين نحدد طرق االتصاالت ف ..الخطوات
تحديد  فيشام ،يحدد خطوات العملى ى مؤسسة اللأى ف مافيشنما إموجودة 

إن  نما فارقإ ،حيانبعض األى ف جذافىاالختصاص والمسؤليات، قمنا به على شكل 
  !علمى تعمل على مستوىإن  وبين ارتجاليةتعمل هذه العملية 

ى وى فقيمكن قلة من المصانع وسهل  ،لغاية اللحظة دى داءتحديد معدالت اآل
يوضع فيها ى الل جهزةسهل األأالمصانع االنتاجية تكون ى المفروض ف أو ،المصانع

يعة العملية االنتاجية هى طبى الل ،طبعا بعض المصانع الكبرى موجودة .داءمعدالت األ
بترتبط ى الل ،مصانع تانية يهنما فإ ،نها توضع لها معدل اآللة نفسهاإمن السهل 

إن  نجد ..واللى التحرك بتاع المواد فيها بيكون بواسطة العامل البشرى ،بالعامل البشرى
 .قلة قليلة من المصانع وضعت المعدالت

 ،المعايير والضوابط غير واضحةإن  عتقدأ officeــ الناحية بتاعة الى طبعا ف
 احناإن  بنجد .نه يناسب وضع معاييرإبحيث  لقانون العمه يرتبط ب ،غير موضوعة

ننا توسعنا ودخلنا أبدليل  ،الواقعى ف قعتي دارىجهازنا اإل ،بداأعندناش هذه الناحية ام
نشطة أبتدير مجموعة من  النهاردهكل وزارة  تأصبحو  ،مستويات قطاع عامى ف

 وأ ،السابقين أصحاب الماليينيمكن مش موجودة عند مجموعة من ى االقتصاد الل
العدوى مش بس إن  ،دى كمانى المشاهد ف !الدول الرأسماليةى رأسمالية كبرى ف تضارع

ها انشأنأ احنااللى العلمية  المؤسساتى هذا العيب مش موجود ف وأهذه المؤسسات ى ف
  .هاإلدارية لعلشان تعمل من الناحية 

 
حتى المعاهد  ،لياالع دارةاإل ،نمسك كليات الجامعات ،العليا دارةنمسك معهد اإل

صول أب ..دارةكلها برضه تطفو على السطح بتتمسك بفلسفة اإلإن  نجد ؛المتوسطة
بدا أعندناش انما مإ .شرافيةجهزة اإلاألى الواقع الزمة فى هى فى بالمواضيع الل ،دارةاإل
 وضع األساليبالى  وينفذ ،classificationنه يعمل إالى  ى جهاز ركز وكرس عملهأ

  .بتاعة العمل ،affectionsهى فعال بتدى ى الل المبسطة
هاتكلم عنى ى ذا كنت يعنإ ،ى وزارة من الوزاراتأى ف رشيفلو نقول األى يعن

ينظم جى يينا مش القى حد أعنى يوفعال  ،فبالش علشان عتيق وصعب جدا ..ناأ
 ،يهإية رشيفمتطلباتى األ أقولقدر أنا أإن  عترف بخطأانا شخصيا برضه بأو  !رشيفاأل
كل هذه  ،المعايير والمعدالت ..الوجه دهى التفصيل ف .ىأرشيفنظم أقدرش اأنا مأنما إ
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 :حتى كمؤسسات وشركات عملنا فرق وقلنا إحنا .دارةاإلى بتتكلم فى المعاهد تلغى الل
يروح  حتى مستوى المالحظ .دارةاإلى ال لما يتكلم فإواحد نبعته  مافيشنرفع المستوى، 
شى مع ان المسؤلية الزم تتما  و  ،دارةاإل كيف نشأت ؛الفلسفةى ويجى يتكلم ف

 !يتكلم فيها أصبحكل واحد ى ويقول المبادئ الل ،االختصاص
نظم  ،رشيفنت مسؤول عن األأقعد إ ىطب تعال :هناك لما يقولوا لواحد إنما
العمليات التخزينية تمشى إن  نقول لواحد نظم المخزن ده بحيث !مافيش ..الحسابات
نما إمخزون،  يهفإن  كلنا حاسين ؛والحقيقة التعبئة عملت خدمة كبيرة !مافيش ..مضبوط
ى ومخزون ف ،مخازنى موجود ف نعبارة عن مخزو عندنا ماليين ى يعن ..رقامأجابتلنا 

 !ومخزون بين مراحل الصناعة ،الخاممواد ال
نما التحليل بتاعها إ ،آخر السنةفى نشوفها كميزانية عامة  ،بنشوفهاشاكل دى م

ن فرق أل ؛ها وكيف تم وكيف نمنع هذه المشاكلتننا نشوفها ونشوف نقط الضعف بتاعا  و 
إن  مليون معناها 35ــال !مليون 35مليون مخزون وبين  155عندى إن  وى منقكبير 

  .المخازنى موجود ف أجنبىموال ونقد أتكدس  ،والفوائد ،طولى نا دورت رأس المال علأ
 :باقولنا أولذلك  !أجهزة مافيش ..الزوايا التفصيلية لم نعنى بهاإن  باقولنا أف

 ،دارةبقاش يعرف اإلاالبلد مى حد ف مافيشإن  عتقدأ ،العليا دارةمع اإل احناإن  نقترح
المالحظ بيتكلم  !دارةاإلى يكلمنا ف ،مهندس صغير يطلع بقاله سنة نيجى نكلمه مافيش

نه إبنجد  -أرشيف حتى زى  -وضع نظام لعملية تفصيلية بسيطة ما أ، دارةاإلى ف
  !صعب العملية دى

نحو التحكم به رغم ما يشوبه من عيوب جوهرية وقد تميل  ،المجتمع الرأسمالى
 اللى احنانحرافات ى على كثير من اإلضبيق ؛ضوابط يهنهايته فى لكن ف ،و االستغاللأ

المجتمع االشتراكى  .صلح دى ضوابطعرض والطلب والمنافسة والبقاء لألال ؛بنعانى منها
علشان  احناإن  فيبقى من هنا ؛ولكن ال توجد فيه هذه الضوابط ،كله قيم وأخالقيات

  .المجتمعى ف أكثرو  أكثرهمية هذا العنصر أننا نزيد إالعمل  أسلوبنعنى ب
 ،متخصصة organsنخلق  احناإن  يجب ،بهانخرج ى فيبقى الخالصة الل

ى بيعملوا فى خوان اللونقدر مجموعات من اإل .مع المخازنمركزة  وتبقى فرق سريعة
ونقدر نخلى العملية  ،رسم البرنامجى ونقدر نشارك ف ،نقدر نحدد مطالبنا ؛هذا الموضوع

 .سرع ما يمكنأالعملية دى تمشى بإن  نما يجبإ ،تمشى
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نها إ ؛وىقذاتها فائدة مهمة ى العمل برضه بتحمل ف أسلوبوالنقطة بتاعة 
 ولأو  .واضحة حدودى بتحدد المسؤولية بتاعته ف ،بتظهر الشخص ..بتعامل الشخص

يظهرش بما اهو نفسه هايشد علشان م ،الغطاء قد ينزع من عليهإن  يشعراالشخص م
فهى وسيلة لتربية  ،سريع العائد جدا إدارىصالح إنها إالواقع بجانب ى فهى ف .ينقصه
يمكن دى طبيعة  ..اإلهمالتكال ونوع من االهى ى الل ..عندنا عادات ن احناإل ؛الفرد

مرحلة الجد والوعى الى  نصلفعال ننا إالى  مهدناشاعندنا لسه الظروف والعمل م
هايعطى دفعة كبيرة  ،رأيىى العمل ف أسلوبفيبقى تعديل  .بالمسؤوليةوالشعور الكامل 
تدريب الفرد على  ،المطلوبة منه هيوضح المسؤلية، نه هيوضح التخصصأل ؛جدا للفرد

نه يشد المحركات بتاعته إالى  وسيلة أفضلودى  ..هذا الكالم هاتشعر الفرد بمسؤوليته
  .يات العليامستو الالى  ويصل

هو و  ..كفايةالالى  يؤدى رضهعنصر هام جدا ب يهف ،طبعا العملية بعد كده
 أسلوب تأهيل أوال وأذا كانت التخصص إ ؛قلنا النواحى المادية إحنا .السلوك الشخصى

 احناإن  ؛الواقعى فنما العوامل العملية إ ،كل الحاجات تغطى بالبند السابق ..عملال
ن واحد يبقى على مستوى معين إوى بقفرق كبير  .ما لديه أقصىانجاز الى  ندفع بالفرد

 .طاقة أقصىجهد و  أقصىنه يبذل أالى  وفرق بين واحد يسعى بنفسه ،المسؤوليةمن 
ن الفرد يستشعر واجبه نحو المجتمع أو  ،ال بنوع من التوعية السياسيةإبتجيش ادى م

ى وفى الوقت نفسه بيكون انعكاس للقيادة السليمة الل ،هو بيؤديهى الل ونحو العمل
 .المجتمعى موجودة ف

وال هل القيادة  ؟تقوم بهذا العملى هى الل اإلداريةهل القيادة هنا يثور تساؤل.. 
تكون القيادة على مستوى ن أ يجب الواقعوفى  ؟تقوم بهذا العملهى التى السياسية 

يكون القائد بيستشعر بخلجاته كلها نبض ن أ بمستوى سياسى رفيع أقصدو  ؛سياسى رفيع
ومسؤوليته ومسؤولية  ،وهل العملية دى ماشية مع مصلحة المجتمع وال أل ،المجتمع

القائد ى يستوفى فن أ ذا أمكن كل هذاإطبعا  .هو بيقودها نحو المجتمعى الجماعة الل
ى أبيبقاش فيه اانطباق بين العمل ومن بيحصل أل ؛الظروف أفضلواهلل يبقى  ،دارىاإل

  .المستقبلى ى مجال للتنافر فأو  ،مجال للتناحر
إن  بنجد ؛ملين معانا برضهامحيط العى للحقيقة نبحث ف برازإى برضه يعن نماإ

خ عناصر يمكن األالى  اهدر ابوبرضه دى  ،وىقهواش مكتمل افعال الوعى السياسى م
محيط الوحدات االقتصادية بقى مثقل بتبعات ى دلوقتى فلكن العمل . أثارهاالعزيز عبد 
ودى ناتجة من نوع من  ..المتشعبة كبيانات توالمقاال ،أكثروالمسؤولية بقت  ،كثيرة
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 ..بنطلب بيانات كثيرة وبنالحقه بطلبات مفاجئة ،ى بنمر فيهالالظروف ال ،العمل أسلوب
  .سبابيمكن دى سبب من األ
ن الفراغ بيؤثر أل فراغى نترك العاملين فإننا ب ،الحالةعالج هذه ى بنلجأ طبعا ف

عالج الناحية أنا عايز أى يعن .اإلنتاجعلى  والأيؤثر  ..مش بس من الناحية السياسية
 ،لمعركتىشد لزومة أه إنالوحدة من زاوية فى الفراغ السياسى  ءوضرورة مل ،السياسية

ننا ندعمه إالى  حيانبعض األى بنلجأ ف ؛نش القائد السياسى بهذا الشكلاكاذا مإف
  .بمجموعة تعمل بجانبه تفسح له الطريق وقد تنير له الطريق

 ؛ميز بصفات معينة يمكن هو حرم منهاتوقد  ،فيما يختص بالعمل السياسى
ش باقولانا مأ ..هنا بتنشأ مشكلة .مع الجماهير متحالهى صفات المواجهة واالى الل
دى مشكلة من مشاكل العمل إن  :باقول ،االشتراكىمشكلة بتاعة تنظيم االتحاد ال

زى  ..شعور بالمسؤوليةالالمسؤلية وعدم  إدراكنانية وعدم األبتاعة ى هى الل ؛اليومية
  .ى شخص تانىأو أبالضبط ما تنشأ مشكلة بين مدير انتاج وبين مدير الشؤون المالية 

ننا نخلى إولو حاولنا  ،نهائى ننا برضه نحكمها كفيصلإالصورة دى لو قدرنا 
يمكن تجربة  ..إدارىنهاية مستوى معين ى و فأنهاية عمل ى الجهازين دول يلتئموا ف

ألن لو خلينا الخطين دول متوازيين بتختلط المفاهيم هنا  ؛حيانبعض األى ويمكن تفيد ف
ى وبعد الندوات الل - حطتهاى سيادتك الل - بعد المؤتمرات أصبحو  ،نه واضحإرغم 
قد و  ،نحرافإى أنها تنتقد إلهاش غير الجنة العشرين مإن  ؛االتحاد االشتراكىى فتمت 

ذا لم يؤخذ برأيها ترفع ،يؤخذ برأيها   .علىأمستوى الى  وا 
رجو أبرضه  - االتحاد االشتراكىالى  ترفع ،المستوى األعلىالى  نا ببصأإنما 

 ،بشرى organizationمجمله عبارة عن ى واالتحاد االشتراكى ف - فساح الصدرإ
ى البشرى الل organization الـ زىى من الشعب المصر  أفرادوبرضه مليناه أو مملوء ب

عندهم فرصة  طبعا !ىالشعب المصر  أفرادواللى مليناه برضه ب ،المؤسسةى موجود ف
من الناحية  يستوعبواإلنهم  أكثروعندهم فرصة  ،للتثقيف السياسى من غير شك أكثر

وبعدين عنصر  ،جهة معينةى عنصر االنحراف موجود ف :لو قلتى يعن مثال. السياسية
 .رفع أمرهتنقول يى صحيح ده الل ؛موضوعى ل فقده سبب مشاكل كثيرة وقال االنحراف

حناو  نما العملية علشان إ ،قة من رئاسات االتحاد االشتراكىبنجد كل استجابة صاد ا 
مستوى عالى لالتحاد الى  تصللكى  تركز اإلدارية األجهزةتصل لمرحلة تخلى 

نا كنت أ! موجودى نوع من التخلخل الل يهبيفوت عليها وقت كبير بيتم ف ..االشتراكى
  !نسحقها فورا عند ظهورها احناإن  العناصر الفاسدة دى لو أمكن باقول
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 باقولنا أنه برضه أل ؛دارىوبعدين برضه قد نخشى من بيروقراطية الجهاز اإل
نهم مثقفين إعتبر ابى و مجموعة كبيرة من الناس اللأنا عندى مجموعة طيبة ألسيادتك و 

وهو فنى  ،ناس فنيين فعال الناحية السياسية دى بعيدة عنهم يهف :وعلى وعى سياسى
  !نما احتكاكه بالناس بينشأ منه مشاكلإ ،ومخلص ووطنى وكل شئ درجة أولى

 ،نتيجة من بيروقراطية عمل عملية البتر عند المنبع يمكن تكونإن  فقد يجوز
 ،ذا كان سليمإ. وبعدين العمل بتاعنا برضه رغم هذا القرار أفضلدى إن  :باقولنا أ

من الناس لما بتجينى ى يعن .بتظل وقت طويلى يبقى جنبنا نفسنا نوع من الخلخلة الل
ى ف ،أشهر أو يمكن سنة أراقب وأحاول أصلح 4قعد اال لما بإبرفعهاش ايمكن م ،مشكلة

فسنا هذه الهزات ونعطى السلطة فنجنب أن ،هذه األثناء بتحصل نوع من الهزات
  .رس الموضوع على هدوءدوبعدين بن ،قضى على المشكلة وقتياشخاص تلأل

واجب و يبقى الزم  ،مخطئكان شخص الى  الموضوعى ذا نظرنا فإوبعدين 
 .منه أفضلو ننحيه ونجيب من هو أنقومه  ماإبرضه  احناإن  هذه المرحلةى علينا ف

إن  من أكثر ؛الترابط بين الجميعالى  دعىأعملية تخدم االنتاج وتكون  مافيشن أل
بذور  مافيش ،النفوس تبقى مرتبطة مع بعضها برباط وثيق مربوطة بينها وبين بعض

تخلى ى دى الوسيلة الوحيدة الل ..وهاتكون رابطة مع القيادات ،بذور كراهية مافيش ،حقد
نقدر  -المعادن صالبة  أكثر -نا يمكن هادى مثل الصلب أ .الشعب كله متالصق

بحيث نبعتر الجزيئات بتاعته يبقى هش زى اإلزاز  ؛ناخد الصلب ونبنى عليه عمليات
ونقدر نمسك الصلب ده وبرضه نجرى عليه عمليات بنشكل الجزيئات بتاعته  ،بالضبط

  .والخامة هى هى ،صلبشكل ى ف
الناحية ى والعامل المؤثر ف اإلنتاج،ى العامل المؤثر ف مستوىإن  :أقولفأنا بدى 

وطريقة عالجه  ،ين الجميع والفردالتئام الصف والربط بى والعامل المؤثر ف، السياسية
ى المادية الل األساليبوطبعا مع العناية ب - هانكمل هذه الصورة إحناإذا  .ريقة عملهطو 

نظام مضبوط الو  ،والجزاء يبقى مضبوط ،هلهؤ نخصصه ون - األولى أنا أشرت لها ف
ده هيؤدى إن نا بيتهيألى أ؛ واإلكرام والمكافئات يبقى مضبوط ،والعقاب مضبوط والجزاء

 نخدم بيها جماهير الشعبى الواقع اللى وهى دى الوسيلة الوحيدة ف ،خيرالى  بينا
  .العاملة

 مافيشظن أ ،االتحاد االشتراكى مولديمكن كان لينا حظ حضرنا مع سيادتك 
ى وبعدين جينا ف ،مراكز قوى العمل عملنا مجموعاتى ف .مايعيب الفكرة تنظيميا

ناقصنا  .من هذا أفضليمكنش هايكون فيه امى يعن ..ات السكنية عملنا مجموعاتدالوح
صدر شخص  يوغرونمنع ما ،بتوع هذه المجموعات نوصل بينهم برباط متين فراداأل
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 ؛بعملية القياداتوبعدين نعنى  .هذا السبيلى ى محاولة فأونقضى على  ر،خبالنسبة لآل
 ؛حسن والقيادات بتاعة العملتنا بيتهيألى القيادات هاتأوجدنا هذا الجو السليم أن لو أل

وتحديد  ،ومع تحديد للمسؤلية ،خصوصا إذا أحكمنا هذا وربطنا هذا مع تخطيط سليم
الموضوعى  سلوبهى فعال بتختار األى الطبقة المختارة اللهياخد منا  ؛االختصاص

  .الواقعى للعمل
نها موضوع إعتبر أنا الحقيقة بأ ،بس دى يمكن بعض المالحظات البسيطة

نما هذه إ ،ناءتدعيم البى بننظر ف احناإن  ال من زاويةإهمية أخدش ابسيط يمكن م
نها هى ية ألأساس ماهىنإ ؛ةالعمليات كلها يمكن بسيطة بالنسبة للظروف الحاضر 

 .ناءخالصة بتاع تغيير البال
 

المستويات ى موضوع الوحدات فى ف ،خ البشرىألاهى تكملة لكالم ى نقطة يعن يه: هو فرفعت
هتمام بالقيادات الكبيرة إ يهدايما بيبقى فإن  الواقع يالحظى هو ف ،جهاز الدولةى الدنيا ف

 النهاردهمثال لما بنشوف ى يعن .بالمستويات الصغيرةو المستويات الكبيرة دون االهتمام أ
 ىمين الل ..اهتمام شديد من بعض العناصر يهبقى ف ،عملية تشكيل اللجنة المركزيةى ف
كل االهتمام بقى منصب على ى يعن ؟!اللى مش هايخش خش اللجنة المركزية ومينايه

  .القاعدةى ف تقديرى دى بتخلق نوع من االنفصالى نا فأو  ؛فوقى الجهاز الل
فوق ى كل القيادات اللإن  هو ،يمكن يكون للدراسةى قترح كاقتراح يعنانا بأو 

بحيث مثال يكون السادة الوزراء الزم يكون عضو  ؛ا يجب تكون نابعة من القاعدةأساس
ى ممكن فى يعن ..مكان العملى العمل ومش فى ويخدم ف ،القاعدةى ية فأساسلجنة ى ف

مستوى الوزراء أو غير ى وبالتالى كل القيادات الكبيرة سواء ف .أفضلمكان السكن 
ية أساسوحدة ى صال عضو فأويكون  ،آخرهالى  ..الشركات أو المؤسساتى ف ،الوزراء

نا تقديرى ده بيوجد نوع من التالحم أ .هو منهاى و القرية اللأساكن فيه ى الحى اللى ف
ى نه يكون فإده طبعا ال يمنع  ،وتفهم مشاكل القاعدة الشعبية ،مع القاعدة الشعبية أكثر

ده بيوجد نوع من التالحم بين القيادات العليا  ..مستوى قيادى من المستويات العليا
 .والقيادات الشعبية

  
أنا  ،نا نجد طريقة لتنفيذهحاإن  هو يجب ،من كالم األخ البشرى األولبالنسبة للجزء  عبد الناصر:

ألن طبعا الناس لما بتنتقد طريقة العمل  ؛الداخلية وضاعده بيمس فعال األإن  عتبراب
يبقى  !كلها وضاعاألى هو بيفقد الثقة فام ؛آخر هذا الموضوعالى  ..بيمشيشاوالشغل م

 إنت بتقوله؟ ى ننفذ الكالم الل إزاى ..السؤال
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ويبحث هذا  ،اأساسنه بيشتغل فيه ممكن صدقى بيبحث هذا الموضوع أل
زاىو  ؟نطبق هذا العمليات إزاى ..الموضوع نظام زى  - لزى ما بتقو  -يبقى عندنا  ا 

حناو  األولنا من أويمكن  ؟النظم الرأسماليةى هو موجود فام بنتكلم على اإلشتراكية  ا 
 -بنطبق االشتراكية ولكن  احناإن  ولو :باقولنا كنت أوحصل برضه هنا كالم كتير، 

علشان  احناإن  :باقولكنت  -وفى مناقشة كانت يمكن مع كمال بالذات من سنوات 
 مافيشإن  :كلمة أخيرة قلتى وأنا ف .دارةاإلى الرأسمالى ف سلوبننجح الزم نتبع األ

دارةرأسمالية و  إدارةسمها إحاجة  لى تعليقات ا وبعتو  ىناس اعترضوا عل يهوف ،إشتراكية ا 
   !شوفهمأوكان بدى أرد عليهم و  ،فلسفية

نتبع  احناإن  ن يجبا  و  ،الناجحة دارةهى اإلالرأسمالية  دارةاإلإن  أنا رأيى
ال إذا  !بناخد الواحد الصحيح والشخص الغير سليم بيمشى احناإن  أسلوب  كانتشماوا 

العملية ش تناكامإن  - النظام الرأسمالىفى هو النظام المتبع ى الل - العملية بهذا الشكل
 .ول الشهر مهما حصلأوبقينا بناخد ناس ونكدسها ونديهم ماهيات  ،بهذا الشكل

ماشى كويس قاعد  كل واحد ..فهو نظام معروف ،النظام الرأسمالىى فالحقيقة ف
بدون الحقيقة مانعمل هذا الموضوع لن  !ذا كان مش ماشى كويس بيمشىإ ،الشغلى ف

 ؛٪155الرأسمالية كاملة  دارةاإلإن  شباقولاوم .تستقيم العملية كلها بالنسبة للناس كلها
إن  عمليةالولكن  ،وناس كذا أصحابناس قرايب وناس  ..أوضاعن طبعا فيها أل

  !لوش الزمة ميقعدشامى الشخص اللو الشخص المجد بيتاخد 
ولكن عملية  ،العملية بهذا الشكلى نبص ف احناإن  األوانآن  نهأعتبر أنا بأ

و أاشتغل  الشهر سواء أولوكل واحد بياخد ماهيته  ،ون داعىتكديس الناس بد
عملية الوازع وفى عملية ى ف ى شئأالى  لن توصلنا ؛ماجاشو أ جهسواء  ،شتغلشاما

يضا بدون أو  ،نمشى الناسنقدرش افبدون الوازع وبدون الرادع م !الرادع بالنسبة للناس
الجمعية العمومية تراجع ومن دلوقتى بيراجع  ،النظام الرأسمالىى تمسك ف .المراجعة
والحقيقة الزم نصمم  .ساسونمشى على هذا األ ..وعملية المحاسبة عماليه األإبيشوف 

مرتب  ،بتشتغلشاجنيه وم 135حتت فيها ناس بتاخد  يهعرف مثال فأنا أننا ننجح، إ
  !بيروحوشاشهرى وم

هل هى فعال تكية لندى  ،شئالى  هذا الموضوع الزم نصلى الحقيقة هنا ف
 دارةالحقيقة اإل ،هى مش تكية !؟جنيه ماهيات وال حاجة للعمل بهم 135ناس 

 حاجةهيات وال اجنيه م 135ندى ناس  !؟ةهل هى فعال تكيالى  االشتراكية تحولت
  ة!هى مش تكي !؟ليه ،للعمل
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 ،ناس كتير اتعينت يهوف ة،نها تبقى تكيإالى  االشتراكية تحولت دارةالحقيقة اإل
خر هذا آالى  ..وناس جمعت بين المرتب والمعاش ،وناس كتير فى المعاشات اتعينت

  !الكالم
إن  دافع يهالنظام بيكون فإن  يجب ،عايزين الحقيقة نخلى النظام نظام سليم

 !مايقبضش نفعشايم ،نفع بيقبض ،عايز شغل يالقى شغل ..الواحد بيشوف شغل
عن  ،البيانات وهو فى رئاسة الوزارةى وأنا ورانى األخ صدق ،الحقيقة هى دى العملية

 ةالحقيقه مرعب ةحاج ..وبهذا اإلنتاجية للجنيه ،زيادة عدد الموظفين وزيادة عدد العمال
فبصينا القينا اإلنتاجية  ،جنيه مثال15للجنيه كام؟  ةن يعنى كانت االنتاجيليه؟ أل !جدا

 . بتزيد من المرتبات جنيه ةيعنى هى االنتاجي !جنيه 3للجنيه بقت 
فضل يتدهور األمر  ،جنيه 15يدى إنتاج  ..جنيه 15المرتب كان بينتج جنيه 

 أساس هعتبر دانا بأ !جنيه 6جنيه وبيدى  3نه بقى بيدى إالى  لغاية ما وصل مثال
ال ا  و  ،ننا نواجه الموقف بهذا الشكلإ يكون عندنا الشجاعة احناإن  ويجب ،الموضوع كله

حناالحقيقة طالما تدهور اإلنتاج بيصل بينا و  وقطعا يمكن  ،حناش حاسيناامغمضين م ا 
  .نا مسئول مثال عن موضوع بهذا الشكلأ

نا أو  ،وعايز العمال تشتغل ،يعنى عايز ناس تشتغل ..نا عايز الناس تشتغلأ
عايزين ناس  احناإن  فرق يهوقطعا بس ف !نه عايز يشتغلإيقولى  هروح حته داكل ما
 اإلنتاجية بتنزلإن  بحيث ؛بنضاعف عدد العمال فى كل حته احناإن  فرق يهوف ،تشتغل
 دارةعايز الناس تشتغل وعايز اإل ؛قابل عاملين متعارضيننالواحد فى هذا  !3الى 
ن مش أل ؛مانجحتش الحقيقة بعد الكالم ده الناس مش هتشتغل دارةذا اإلا  و  ،تنجح

  !التنميةى فعال نمشى ف احناإن  نستطيع نول ،هنعمل تراكم ألموالنا
هذه ى الشركات والمؤسسات والوزارات على اإلنتاجية ف ةكمان عدم محاسب

حدش ع ماو وضمهذا الى كل واحد مسئول ف -ا فاتو ى لسنوات ال الست -السنوات 
زى ماهو  هينزل باإلنتاجية بتاعت نهإوكل واحد من المسئولين واجد نفسه حر  ،حاسب
هل هذا العمل  !هو عايزالموظفين زى ما ينويع ،ويعين العمال زى ماهو عايز ،عايز
هل عبود كان بياخد عمال أكتر من العمال  ؟ىكان بيمشى فى نظام رأسمال !؟يمشى

 ةومحاسب موضوع اإلنتاج النهاردهالموضوع  أساسفهو  !بداأ للشغلعايزهم ى لال
لتنظيم  ةنسبالاللى هو ب ؛هنت بتقولاوبعدين عمل الكالم اللى  ،اإلنتاج ىالشركات عل
 ىونقره ويمش ،يهلسليم  أساسيعمل ى ده ممكن األخ صدقإن  عتقدأ .دارىالعمل اإل

  .بالنسبة للكل
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 ةمشكل يهف ،الناحية السياسيةإن  اللى هو :ىجى الحقيقة للموضوع التانيبن
 أسعتبر ده اوأنا ب !بتعتبروش نفسكم سياسييناوم نفسكم إداريين ابتعتبرو  نتمإإن  ةالحقيق

هو  ا  فإذ ،ىبيعتبرش نفسه سياسام إدارىالوزير بيعتبر نفسه إذا كان يعنى  ..لمشكلتكم
هو بقى يساند  إذا   ؛وهو المسئول على الناحية السياسية اإلداريةمسئول على الناحية 

دارىو ى ذا الوزير اعتبر نفسه سياسإ !اإلدارية ويناوئ الناحية السياسيةالناحية  يستطيع  ا 
 ،ويخلص كل هذه المواضيع ،اإلداريةنه يحل كل هذه العمليات السياسية و إفى مجاله 

 ،ىوجوده السياس نوجوده هذا منبثق عإن  - ذا كان يعتبرإ -وفى نفس الوقت يعتبر 
 !وبكل أسف ده غير موجود لغاية دلوقتى

  
 إدارىكل واحد فعال إن وفى نفس الوقت أيضا الكالم اللى قاله األخ كمال عن 

يعنى  ةيكون عضو فى لجنن أ ن كل واحد من القادة يجبا  و  ،ىيكون سياسن أ يجب
 بنجد ،حزبالى  يعنى لو نقلب العملية .األحزاب ىده موجود فإن  عتبرانا بأو  ة،سياسي
الهيئة البرلمانية ى وموجود ف ،للحزب ةسياسي ةكل واحد موجود فى لجن ءالوزراإن 

لن ينجح الحزب ولن  ذا تأثر سياسياإ ،ىهو مسئول سياس ساسوعلى هذا األ ؛للحزب
زى العملية  برضهوالنظام  النهاردهده الفرق الحقيقة بين نظامنا  .حكمالالى  يصل

  .ةنياألوالالرأسمالية والعملية االشتراكية 
وناس  ،عايز ناس سياسيين كويسينى الوزير بيكون فى الحزب السياس ا  فإذ

مش ناس سياسيين ينفروا  ،الجماهير اوناس سياسيين يجذبو  ،سياسيين ناجحين
نه إالى  ألن بهؤالء الناس السياسيين هو بيوصل ؛وال ناس سياسيين فاشلين ،الجماهير

  .نه يكون وزيرأوأيضا ينجح فى  ،ينجح فى البرلمان
 ةل يعنى هل عمليءالواحد حتى يتسا ؛عندنا الحقيقة مختلفة النهاردهالعملية 
هل يحتاج  ؟بتجمع الجماهير كلها برضهى بوضعها كاتحاد اشتراكى االتحاد االشتراك

يجمع ى نخلى االتحاد االشتراك ةجديد ةوندخل مرحل ،نعمل حزب احناإن الى  األمر
هذا نا سألت أ ..سألبيالواحد  .بنمشى ساسوعلى هذا األ ؟ثم نعمل حزب ،الجماهير

بنعمل  إحناى االتحاد االشتراكى الحقيقة العملية ف ؛ما السؤال فى مجلس األمة فى وقت
 ،هناك تناقضات عنيفة بين الناس فى كل مكان ؛لم للناس كلهاتعمليه غريبة وفريدة ب

 !نقضى على هذه التناقضاتن أ نستطيع نمدى طويل ولالى  لتناقضات ستستمروهذه ا
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وفكر  ةبعقيدة واحد امنو ؤ تيجى تجمع حزب لناس بي ،ذا حبيت تعمل حزبإ
ويمشى كحزب واحد  ،وهذا الحزب بيعمل فى داخل البلد ،و بتعمل حزب واحدأ ،واحد

أحزاب  يهوف .النهاردهفريقيا إى موجودة فى لالبلد زى األحزاب الواحدة الى موجود ف
لكن  ،لكن لم البلد كلها ةبتدى بقوة صغير يشوفت حزب ناجح وقدر نا أو  ،ناجحة جدا
 ،حزب ناجح جدا ومنظم ،مثال فى غينياى تور و حزب سيكهو  ىلال ؛أساسابتدى على 

  .نه حزبأوتنظيم ولكن معروف 
وفى الحقيقة هذا  ،واللجان المنتخبة والكالم ده ،هياش العملية اللجان العشرينام

 .نبحث فى هذه المرحلة احناإن الموضوع أيضا يحتاج مننا 
  

 ةبس بناخدها بلغ ،ىاالتحاد االشتراكإطار فى ى جهاز سياسده موجود فى الميثاق.. : صبرى
  .من هذا الجانب ةتاني

 
وبيجمع هذا الحزب الناس اللى على  ،نعمل حزب فكر :باقولنا ألكن  هده ممكن نفسر  : عبد الناصر

كلها فى  هرقبت هالحزب كلإن  ويبقى معروف ،ويجاهد هذا الحزب ،رأى واحد وفكر واحد
 النهاردهو  ة،الحقيقة الحكاية هايص النهارده .ىمبادئ واضحة وبيمش ى لهوبيبق ،نجاحه

حناو  واحد فى إن  شباقولانا مأ ،حزب مفيكواحد كل  منتا  و  ،ىاتحاد اشتراك :بنقول ا 
فى الجلسات اللى فاتت واللى كنت  هنا سمعتأومن الكالم اللى  .حزب مالموجودين فيك

 ،ةفكري ةوحد مافيشإن  :والتق منتا  و  ،لكل واحد حزب فعالإن  بيبان ..سمع منهأأحب 
ولما نقعد نسمع كالم  ،وكل واحد الحقيقة حزب منفصل بذاته ،كذا مافيشو  ،كذا مافيشو 
ن مبدئيا هيقول رأى وبعد كده أل ! )ضحك(لكل واحد حزبينإن  كتر يمكن يطلعأو  كترأ

  !قبل كده هاللى قالى هيقول رأى مخالف للرأ
حناو  ى فكرنا فى البدء باالتحاد االشتراك ..فكرنا فى هذا الموضوع 41فى سنه  ا 

ده  ؛الناس اللى واخدين الحقيقة المسئولية السياسية كاملةهم  ،بعدد قليل من الناس
  .ىويلم العمل السياسى جانب االتحاد االشتراكالى  وممكن يقوم ،موضوع ممكن يبحث

االتحاد ى العيب ف ؟ىاالتحاد االشتراكى يه العيب فإ ،أما بالوضع الراهن الحقيقة
هو التناقض الموجود بين الطبقات فى هذا  ؛بتاعناعيب المجتمع  هو ىاالشتراك
 يكونإن  البد ..ال يمكن ،والعمال دارةيكون هناك تناقض بين اإلن أ البد !المجتمع
 دارةيكون هناك تناقض بين اإلن أ مهما عملت البد ،والعمال دارةتناقض بين اإل هناك

يكون هناك تناقض ن أ والبد ،يكون هناك تناقض بين الفالح والعاملن أ والبد ،والعمال
  .يكون هناك تناقض بين الحكومة والفالحإن  والبد ،بين الحكومة والعامل
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دى بتخلق تناقض بينا  ؛فرضناها دى الجمعة اللى فاتت اللى احناوالضرائب 
 ،ى كالم بهذا الشكلأعمل يحزب ب يهف لوف !ةحقيق ..من الشعب ةوبين طبقات كتير 

بيدافع  النهاردهلكن مين  ،الكالم ويدافع عنه دفاع مستميت اممكن الحزب ملتزم بكل هذ
ى واحد فى االتحاد االشتراك مافيش ،حزب مافيش !حدشام ؟عن الضرائب اللى طلعت

هو اللى ى ن مش الحزب بتاع االتحاد االشتراكأل ؟ليه !بيدافع عن الضرائب اللى طلعت
 ةوتناقضاته موضوع سيستمر مدى فموضوع االتحاد االشتراك .طلع هذه الضرائب طبعا

ن احناو  ،طويلة جدا قبل مانخلق  ةنخلقش حزب معارضما احناإن  كان غرضنا الحقيقة ا 
  .يفكر فيهان أ أفكار الحقيقة الواحد يجبى كل د ..بتاعنا حزبال

هل هو بتاع ثروت عكاشة  ،الثقافة ةفى وزار ى لالى هو االتحاد االشتراكابعدين م
 لىتكلم عانا بأ ..ال ،مش بتاعههو  ..ال !ماتعرفش ؟وال بتاع عبد المحسن أبو النور

  ؟يه ياثروتإالواقع 
 

كان فيه تعاون بينه وبين  ،الوضع بينه وبين األخ محسن )ضحك( !وبتاعهى بتاعهو   :عكاشة
ى ف ونتبادل المشورةى وبنتبادل الرأ ،االتحادداخل وبين كل الهيئات واألقسام ى األخ عل

 برضهالتنظيم  .نها تسمح لنا باالجتماعات بالقيادات المختلفةإممكن  ةكل صغيرة وكبير 
إن  ىوصلنا لحل مع األخ عل .توجيه هذه القياداتى حد كبير جدا فالى  كان بيساعد
أصدر ى وأظن كان األخ عل ،كانت قيادات سيئة جدا ةكانت منتخبى لالقيادات ال

وفعال  .نبعت عدد من القيادات المختارة علشان تتلقى تدريب احناإن  ؛تعليمات لينا كلنا
ورجعت وتولت هذه القيادات  ،أسابيع على ما أذكر 4وأخذت تدريب لمدة  ،راحت
قيادة  ىقيادة منتخبة وال ه ىهل ه ..فيه عندنا قيادتين لم يبت بعد فيهم أصبحو  ،القيادة

  !وطبعا الظروف األخيرة جت وماوصلناش لنتيجة ؟!مختارة أومدربة
 

ى وبين االتحاد االشتراك هاعالقة كبيرة جدا بين ا: كل الوزارات ومعظم الوزارات فيهصبرى
 .تناقض مافيشكان هناك ى يعن ؛كجهاز

 
  ؟هددت وال عملتى ناس من االتحاد االشتراك مافيش: عبد الناصر
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هددوا عدد من ى بعض الناس من االتحاد االشتراكإن  ،العدوانأثناء فترة ى حصل ف عكاشة: 
هذا إن  :ىلل وقا ،نفس اليومى ف صبرىى نا اتصلت بعلأف !عتقالالموظفين باإل

تخذ ضده إجراء مباشر اه :ىلل وقا ،سمهإله  قلت ؟يه الشخصإسمه ا  التصرف خطأ و 
  .نفس اليومى الحقيقة ف

 
 ؟االنتخابات جابت عناصر سيئةإن  ليه ثروت بيقول ،الموجودة حاليا: طبعا االنتخابات عبد الناصر

 ،مفتوحة للماليينمش االنتخابات  الحزبى يضا فأ !االنتخابات مفتوحة للماليينإن  ىه
بيكونوا عدد معين من هم  ىلال ؛ن االنتخابات مفتوحة ألعضاء الحزب المختارينا  و 

  .الناس
حناو  النهاردهننا إعتقد أأنا  كل واحد إن  يجب ،ىبنتكلم عن االتحاد االشتراك ا 

ى عل اإلداريةغلب المسئولية يوال  ،سياسية ومسئولية إدارية ةمسئولي يكون مسئول الحقيقة
 تصور مثالانا بأو  .اإلداريةالمسئولية ى وال المسئولية السياسية عل ،المسئولية السياسية

ثروت عكاشة بيحقق إن  تصوراب ،يعتقلهمإنه واحد هدد ناس ثروت عكاشة عند إن 
  .ىسياسى مستو ى علأى على الحقيقة باعتباره مسئول سياس

بالنسبة  ،بالذات بالنسبة للوزارات ؛كل مكانى بهذا بنخلق عملية نظام كامل ف
ال يتغلب الجانب أهذا ى شترط فيولكن  ،بالنسبة للعمل ،بالنسبة للمؤسسات ،للشركات

ناخد  ،دارىيتغلب الجانب اإلإن  :أقولنا أ ؟ىليه بق .ىالجانب السياسى عل دارىاإل
 ؛موبيعرف يمكن ناس معاه دارةمجالس اإلى بيعرف رؤساء فى البشر  ..كمثل ىالبشر 

 دارىالجانب اإلإن  وهتبص هنا هتجد ،اإلداريةهذا بكالم رؤساء المجالس ى هيتأثر ف
 .التانيينألنك مش هتعرف الناس السياسيين ى الجانب السياسى يغلب عل

 اإلداريةولهذا الحقيقة العملية عايزة الواحد يباشر مسئوليته السياسية ومسئوليته 
 النحن  ،ةبنمثل طبق إحناماهو  ؟مين تناطبق إحناماهو  .بعدل كامل حتى ال تتأثر

جل تذويب أجل العمال ومن أبنعمل من  إحنالكن  ،ن وال نعرف العمالينعرف المدير 
وهناك تناقض بين المديرين  -نسقنا وراء كالم المديرين إذا إ .بين الطبقاتالفوارق 

  !بين الطبقات تذويب الفوارقالى  لن نصلعلى طول ى يببق - العمال وبين
وزارته أخد الصفة السياسية ويكون هو المسئول ى لو كل واحد فإن  ىرأيى ف

كل ى الوزارة ونعمل فى فى االتحاد االشتراكى نخل ؛وزارتهى فى عن االتحاد االشتراك
هذا إن  حدش هيقولام ..ىهذا الوزير سياس .يرأسها الوزيرى وزارة لجنة لالتحاد االشتراك

 -ويأخذ أيضا  ،يأخذ قرارات سياسيةن أ ويستطيع هو ،ىالوزير ال يصلح للعمل السياس
وتستطيع  ،كل محافظة لجنةى كمان ما بنعمل فى ز  .قرارات إدارية -ما هو بياخد ى ز 
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 61ى القرارات فهذه يأخذ قرارات وتتم ن أ ىوصإنه يو يستطيع أ ،نها تأخذ قراراتإ
كل التناقضات الموجودة بين ى على نقضن أ بهذا نستطيعى تهيأليوب .أكثرساعة أو 

  .دارىواإلى أو بين العمل السياسى االتحاد االشتراك
أعضاء االتحاد نقلل  ..ىاالتحاد االشتراكى ننا نزيد من الفصل فإى وأنا رأي

ى لبينحرفوا والى لالى أعضاء االتحاد االشتراكى وكل ما يزيد الفصل ف ،ىاالشتراك
ننا إى تجاهإوأنا كان  .أحسنى كل ما يكون االتحاد االشتراك ..بيعملواى لبيستغلوا وال

كل إن  ن مش معقولأل ؛ىمن االتحاد االشتراك سبابسبب من األى أى نفصل عل حناإ
االتحاد إن  ممكن كان الواحد متصور ساسهذا األى وعل !ناس كويسين أبداالناس دول 

منظم يماثل ى جهاز سياسالى  -مع كثرة الفصل والتأديب  -بيتحول فعال ى االشتراك
  .الحزبى المنظم فى الجهاز السياس

ى يه رأإى يعن !الحزبى نه يخرج عن رأإالحزب ال يستطيع عضو البرلمان ى ف
ذا خرج يفصل من الحزب ،رئاسة الحزبى رأى يعن ؟الحزب داخل فى وقد يختلفوا  !وا 

حزب العمال ى ف النهاردهوعندنا  .جانب الحزبالى  التصويت بيصوتواى الحزب لكن ف
ى لكن ف ،ومعاه مجموعة فى الحزبى مايكل فوت يمثل الجناح اليسار  ،بريطانياى ف

  !واحد منهم يخرج مافيشو  ،برلمان كلهم بيصوتوا مع الحكومةالى التصويت ف
ى لاالنتقاالت ال بسبب ؟ليه ،ستوتشاإالحقيقة العملية عندنا عملية م إحنا
 ؛و يتماثل مع الحزبأيشابه ى اتحاد اشتراكى ونقدر نبن !ىاالتحاد االشتراكى حصلت ف

ى والت ،الميثاقشية فكريا مع افصل جميع العناصر الغير متمى التوسع ف أساسى عل
ى لكن أفكارها ه ،ةتغطيى االتحاد االشتراكى موجودة فى ألنها ه ؛رجعيةتمثل عناصر 
  !لالتحاد االشتراكىأفكار معوقة 

وممكن يجيب حد من الفئات  ،معاه حدى الوزارات كل وزير يمثل ويبقى ممكن ف
االتحاد ى شوزارته بيقدر يم  ى وهو ف ،ويمثلوا لجنةى االتحاد االشتراكى المختلفة ف
 ،بيبقاش مسئول عن وزارتهااألحزاب الوزير مى الحقيقة ف .ىكمسئول سياسى االشتراك

الحزب قد يكون الوزير مسئول ى ف ؛مسئول عن حاجة تانية غير وزارتهى الوزير بيبق
ومش  ،مسئول عن كذا ،يكون الوزير مسئول عن منطقة الوزيرقد  ،عن محافظة

يمكن ى لده الكالم ال .الحزبى لهم أعضاء فكأعضاء الوزارة يكون إن  مفروض أصال
الخاصة بالناحية ى أثارها األخ البشر ى لالنقطة الى ردا عل ؛ارتجاالالواحد بيقوله برضه 
  .اإلداريةالسياسية والناحية 
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نا أبالعكس  ،ىقلل من أهمية العمل السياسأن أ نا لم أحاولأالحقيقة  ،ى: توضيح بسيط لالبشرى

سالح ى مضأ هداخل الوحدة دى العمل السياسإن  :باقولى خط تفكير ى يعن ..شوفاب
هذه المستويات لن تتاح الفرصة ى يمكن فإن  :باقولنما إ ،لرفع الكفاءة اإلنتاجية

عمله إن  فمسلم به ،نما فيما يختص بالوزيرإ .ىللقائمين بالعمل لممارسة العمل السياس
هو دفع األهداف ى االشتراكالخط ى فى ن عمله السياسأل ؛ىعمله سياسى ساساأل

  .فكل هذه مسلم بها ؛دفع العدالة ،دفع اإلنتاج ،دفع الكفاية ،االشتراكية
إن ولو نفترض  ،غاية من األهميةى عل يةالحقيقة نقطة تنظيمى هو سيادتك يعن

اللجنة  راقبوفعال بي ،معاه لجنة سياسيةى وبعدين يبق ،ىالوزير أضيف إليه عمله السياس
موقع من مواقع العمل ى ف بيروقراطيةقصور قد يكون ناشئ عن ى أالسياسية وتعالج 

وبعدين  ،هذه الناحية السياسيةى هذه الحالة عينيه باستمرار فى فى يبق ؛البعيدة عنه
الوقت ى وف ،ىالعام الجماهير ى وعن الرأى برضه عن العمل السياس رأىعنده ى يبق

هيكونوا جنبه يكونوا من الى  والناس دول .هذه الناحية ىهو الفيصل فى نفسه يبق
واحد مثقف ى يعن ..نهم يكونوا من خارج المؤسسةإيصح ى يعن ؛ىاالتحاد االشتراك

  .من الوزير يكون قريبى عالى مستو ى على تثقيف سياس
الجنرال رئيس أركان ى قدم ل ،روحتتقابل مع وزير الدفاع لما الما ب ،بلغارياى ف
الجنرال مسئول عن  ةرتبى واحد ف -ى هو مسئول عن العمل السياسى لال -حرب 

ى و يعنأه بجنى يبقإن  لو نأخذ مثل هذا التنظيمى فيعن .داخل الجيشى العمل السياس
هذه الحالة الحقيقة ى فى يبق ؛وموجود مع الوزيرى مقبول من االتحاد االشتراكى مستو 

نه يقع إويجنبه  ،ىاإلدار عمله  مجالأحسن من  ىعمله السياس مجالإن  ،استمرار يهف
فعال ى النقطة د .قد يكون فيه البيروقراطية قائمة جداى لال دارىاإل الضغطتحت تأثير 

 .التئام بين المسئولين يهفى هيبقى لأهيتلو درست أنا بي
 

دولة الحكومة  ..يبقى فيه دولتينإن  ؛نها تحصلإصورة أو خايف  فالواحد كان شايهو  :عبد الناصر
 .ىشايف العملية يعن !ىودولة االتحاد االشتراك

 
 .يافندمى دة : مش للدرجالبشرى
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وبعدين بيقوم االتحاد  ،يم جهاز دولةاق :لقو أعايز  برضهنا أ ،كملأى يعنال.. ماعلش  عبد الناصر:
 بعض فى بيضربوانهم إنا حاجتين شغلتهم الوحيدة عمل ؟يهإى وبعدين بق ،ىاالشتراك

إن  الحقيقة .نفسنا الحقيقة بنخلق عملية معقدة جداى وبهذا نالق مع بعض! وبيتصادموا
هذه إن  المفروض ؟الحكومة أصالى ن ماهأل ،حاجتين الزم يكونوا حاجة واحدةال

ذا كانت الحكومة شئ والجهاز إطيب  .ىانبثاق من الجهاز السياسى الحكومة ه
وبتطلع الحكومة تتكلم عن االتحاد  ،حاجتين يهطول فى على خر يبقآشئ ى السياس
 إحنامحصلة كالمنا ى ونبص نالق ،بيتكلم عن الحكومةى واالتحاد االشتراك ،ىاالشتراك
هذا  ..وده حصل ؟هذه األمورى كيف نتغلب عل !كلهالنظام ى ينطبق علإن  االثنين
ال يتعاون ى االشتراكواالتحاد ى والحكومة ال تتعاون مع االتحاد االشتراك ؛حصلالكالم 

الدولة كلها ى المرحلة الجديدة عايزين نخلى ف النهارده احناإن  ىوأنا رأي !مع الحكومة
 .وتكون دولة ممسوكة ومربوطة ،الدولة أجهزةكل  ..حدةاحاجة و 

ى لال  organsالـ خراآلى الواحد تعب منها فى لن يمكن من الحاجات الا  و 
ى ن علأل ؛وده فعال بيتعب الدولة جدا !االستقالليةاالتجاهات ى فى وبقت تمش ،طلعت

ويحصل خروج حتى عن السياسة العامة المرسومة أو  ،طول يحصل صراعات مختلفة
  .نها تكون متبعة بدقةإو المفروض أ ،الغير مرسومة

وده  ..نلم الجيش ونخليه جزء من الدولة :ننا أوالإ ،النهاردهبدنا نعمله  اللى احنا
  .جدا وعايز جهد كبير ،موضوع صعب جدا مش موضوع سهل

عرفش نتيجة الكالم تاأيضا م ،طالع عليهى لالكالم الى وبعدين نلم الجيش عل
مبارح واجتمعوا نواب إاجتمعوا نواب  !برضهيه إالجيش هيحصل ى طالع على لال

 ،بالنسبة لالنتقاداتالجلسات السرية ى عرف الكالم فن نلك ،جلسات سريةى ف النهارده
  .بالشكل دهى لوبالنسبة للكالم وبالنسبة للعمليات ال

 هتعرفش تأثيرها بعد كدافيها م اللى احنا الظروفى ظروف ز فى ى الحقيقة يعن
 حصلى لحصل ال !كل العمل الموجودى قد يكون رد فعله خطير عل ..يهإرد فعله ى يبق

 !خسر معركةماالعالم ى جيش ف مافيش ،ال أول جيش انهزم وال خسر معركة ،حصل
المفاجأة بى ود ،د قواتناقبيرل هاربر كان عنده قوات ى تضرب فالما ى والجيش األمريك

ولكن مش كل واحد  ،سنعود :وقالوا ،أمريكاومشيت  أمريكاى جت اليابان خلصت عل
 !الجيشى فتح بقه عل
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ونتج عن هذه  ،بهذا الشكل ةحصل عليه حمل 61بعد سنة ى والجيش السور 
  .ىالعملية دى الزعيم على طول فى الحملة حسن

تقدرش تقول ما ..ناس يهف ماكانتشوطبعا  ،يحصل الكالم دهإن  ىو قوسهل 
البوليس  :لكل بيتكلموا ويقو ى لال النهاردهو  !كلمة عن الجيش وال تفتح بقها مهما حصل

كانش اده تلبيخ وأمر مإن  عتقدأنا بأو  !لكالم دهمش فاهم والى وال ،والقبضى الحرب
طب لو  !؟ىحصل يعنى ليه الإطب  ..والكالم ده بيحصل ،3لواحد يفتح بقه قبل يوم ا

كان ممكن يكسبوها  ؟يهإما هو الفرق  !؟يهإكانوا كسبوا الجيش المعركة كان حصل 
نهم خسروا المعركة ولو كانوا كسبوا المعركة إحصل ى لوال ،وكان ممكن يخسروها

  .من هذا بكثير أكثرلهم أقواس نصر و ا كانوا هيعملو  !أبدا حد يقدر يفتح بقهنش اكام
حصلت تأمين ى لطبعا بعد الظروف ال ،بدنا طبعا نأمن الجيش ،بدنا نلم الجيش

أنا قلت ألنور  !العملية صعبة :نا هذا الكالمألكم  باقول ..ةالجيش عملية مش سهل
ى يقعدوا ويتكلموا عل النوابيعملوا جلسات هم نبالنسبة ألى يعن :النهاردهالسادات 

سواء يمكن  ؛ة جدا وسهلةالحكاية بسيط !ممكن الجيش يروح يقفل مجلس األمة ؛الجيش
 البلد وكان بيمثل وبيعتبرى فى الجيش كان واخد وضع كبير قو  !و غير إرادتناأبإرادتنا 

إن  نقدرش نقولاوم .حصلى لوبعدين اتكسروا وحصلهم الكالم ال ،هو دعامة الثورةإن 
 يهناس ماتت وف يهناس حاربت وف يهف ؛حصلى لالجيش مسئول عن الى كل واحد ف

  !يعنى الموضوع لن يقفل بسهولةى تفتح موضوع الجيش يبقاذا ا  و  ،ناس صمدت
 ،سياسة الدولةى على يمش ،موضوع لم الجيش ووضعه كجزء من الدولة ا  فإذ

  .موضوع إعادة بناء القوات المسلحة كلها ..وموضوع تأمين الجيش
إن  بحيث ؛الدولةى عل ولفويى موضوع االتحاد االشتراكى جيوبعدين أيضا ي
هو  - اما بيقولو ى ز  -و حزب واحد أى تنظيم سياس أساسى الدولة دولة قائمة عل

وانهيار  ،معناه انهيار هذه الحكومةى انهيار هذا التنظيم السياس إذا   .ىاالتحاد االشتراك
  .ىندعم التنظيم السياس احناإن  يجب إذا   !هذا الحكم

ونلم كل  ،اإلداريةأجهزتها ى ندعم الحكومة فن أ يجب أيضا :والعملية الثالثة
هذا الموضوع  .وتكون الدولة موحدة اتيبقاش الدولة فيها اقطاعيام ..ىهذه العمليات د

حناو  ،وكل واحد الزم يشعر بالمسئولية فيه ،موضوع مش سهل موضوع صعب جدا  ا 
  . هدفناالى  عايزين نصل ..عايزين نجد حلولو  .بنبحث الحقيقة
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كيف تقف الجبهة  ؟ويكونوا حاجة واحدةى الحكومة باالتحاد االشتراكى كيف تلتق
ده  ؟هذه النكسةى نلم البلد ف إزاى ؟جبهتنا السياسيةى وكيف نقف ف ؟اإلداريةالحكومية 

الخاص بالكالم عن  ،أول يومى هو فتحناه فى لالحقيقة الى ناألوالالموضوع  أساس
  .الجبهة الداخلية وعن خطة عمل

 ؟ف يكون للوزير قيمة الوزير حقاكي :ىالموضوع التانى فتحناه فى لالكالم ال
بنلم  إن احناالحقيقة نستطيع ى هذا ف ؟كيف يكون لمجلس الوزراء قيمة مجلس الوزراءو 
ى فى طبعا من الطبيع .البلدى الموجودة ف وضاعيه األإالسياسية ونعرف  وضاعاأل

وأنا  ،كالم عن الحريات والديمقراطية وكالم بهذا الشكل يهفى يبق ،مرحلة بهذا الشكل
طبعا هناك بعض الناس اتكلموا  .احتويت هذا الموضوع واتكلمت فيهى خطابى بالذات ف

 اللى احنا الوقتى ف ا  فإذ !حقبدون ومن سيتكلم  ،الحرية والديمقراطية عن حقعن 
فى جدا  fairالزم نكون  ؛هنكون فيه بنلم نفسنا سياسيا وبنلم نفسنا حكوميا وبنلم الجيش

حد إن  حال من األحوالى أولن نسمح ب ،ىمرحلة أخر ى كتر من أأ ة األمورمعالج
 ولكن هذا الشرخ يجب ،يتسعن أ ممكن 25نا اتكلمت عليه يوم أى لالشرخ الإن  يشعر

 .بوبناء أصلى قو أبناء ى ونبن ،يلتئمن أ
كيف نعمل  ،خر بخطة عملاآلى بنقوله ممكن نخرج منه ف إحناالى  لكالما

 ؟ىكيف تعتبر الحكومة نفسها جزء من االتحاد االشتراك ؟وكيف نعمل سياسيا ؟إداريا
 عمالأل هنقد وتسفي وأى االتحاد االشتراكى ها عوامل تشنيع علأفرادتكون الحكومة و وال

هو هنا ممثل إن  الحكومة أفراديعتبر كل فرد من ن أ كيف يجب !ىاالتحاد االشتراك
فهو بهذا يكون خارج ى االتحاد االشتراكى ذا هدم فإنه ا  و  ؟ىعن االتحاد االشتراكى سياس

  !يكون خارج عن النظام كلهى وبالتال ،ىعن التنظيم السياس
 .ربط وعايزة عملية لم بالنسبة لكل هذه العوامل ةعايزة عمليالحقيقة العملية كلها 
موجودين  اللى احناالحالة النفسية ى وخصوصا طبعا ف ،هذه العملية مش عملية سهلة

حتل فى جزء م يهن فأل ةوبالنسب ،حصلتى لوكل واحد فينا قطعا بالنسبة للحالة ال .فيها
ى عايزين نعيد بناءنا العسكر  ن احناوبالنسبة أل .متضايق ..عنده حالة نفسية ؛البلد
عايزين ندعم الجبهة  احناإن  بالنسبة أيضا ،نواجه العدوان احناإن  نكون قادرينو 

لو قدرنا نطلع من كالمنا ده كله  ؛الجبهة الداخليةى تصدعات فى الداخلية ونمنع أ
  .فعال عملنا شئى يبق ..كل هذه المجاالتى بخطة عمل تخلينا نشتغل ف
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كل واحد فينا يعتبر نفسه مسئول عن الجيش وعن الدفاع إن  ىهذا يستدع ولكن
وأيضا عن الدفاع عن ى ومسئول عن االتحاد االشتراك ،عن الجيش والقوات المسلحة

ذا كان  ،الصوابى الخطأ وفى فى االتحاد االشتراك  يهفإن  يقول هناى خطأ بيج يهفوا 
مسئول عن الحكومة كلها  ،نقوم الخطأن أ ويجب ،كيت كيت كيتى فى الخطأ الفالن

ذا كان يشوف ف ،الصوابى الخطأ وفى بتصرفاتها أيضا ف اجتماع ى فى خطأ بيج يهوا 
  .خطأ يهفإن  مجلس الوزراء ويقول

 ،حصلى لونقدر نرمم الشرخ ال ،بهذا العمل الحقيقة نستطيع نلم الجبهة الداخلية
ن أ ونستطيع ،بناء القوات المسلحةى وننجح ف ،ىونقدر ننجح كحكومة وكاتحاد اشتراك

 .نوصل لحل
  

حصل إن  لحةسالقوات المالداخلية و  ةاللى سيادتك ذكرتها عن الجبهالحقيقة الصورة هو  :صبرى
بتاع  رد الفعلبيحصل نوع من  ..نكسةى أطول بعد ى وده بيحصل عل ..عندها انهيار

 25وده زاد جدا خصوصا بعد الخطاب بتاع  ،سيادتك وضحت الكالم ده .الشعب
السياسية  جهزةمحتكين باأل إحناطبعا  -كلها ى بالنسبة للنكت بالنسبة للعمليات د .يوليو

عملية بتحصل بتاخد وقت ى فكل د ؛برضهفبالنسبة للكالم  ،فهى قلت - كثيرا جدا
ولكن  ،نعالجها احناإن  والبد ،فيهاى لننا البد نستفيد من األخطاء الإصحيح  .ىوبتبتد

 أمريكابتوع  علماء النفسوابتدوا  ،ومعروف للعالم كله .هاشمسنجام احناإن  نتصور
كنت  ،كنت تعبت نفسياى د ةوأنا شخصيا بعد العملي .كتير جدا كتبكتبوا  ،ىالعملية د

الناس تتجه لبعض مثل ى نها بتاخد شوية وقت فبتخلإقطعا معروف هو  ؛كتب قريت
 .الجيشى اتقال على لوالكالم الى االتحاد االشتراكى عل مزايدة وتعمل ،شياءاأل هذه

االتحاد ى كان بدها شوية أخطاء بسيطة وغيره ف !والكالم ده مااتقالش ليه قبل المعركة؟
 إحناكنا  ،يجابية كانت موجودةإحاجات كتير جدا عوامل  يهقطعا ف إنما ،ىاالشتراك

برضه  .ننا ناخدهاإننا البد إنا موافق مع سيادتك أنقطة ى فد ،كل القطاعاتى بنلمسها ف
نعمل  إن احنابيزول بى الطبيع رد الفعلو  التجسيم بتاعهاإن  ..ىالشخص ىتصور ى ف

  .هذاى عل
هذا  - فى الوزارةى هو غالبا مسئول عن االتحاد االشتراكى لال -بالنسبة للوزير 

ننا إهذه المرحلة ى ولكن ف ،فيه فكرتو سنة ويمكن سيادتك ألسنتين  الموضوع درس
خشينا إحنا  .تهماوزار ى بحيث نديهم حرية حركة والكالم ف ؛نعلم الناس التربية السياسية

يمكن يعوق حرية  - وزارتهى هو المسئول عن الجماعات القيادية فو  -لوزير ا لما ينزل
  .كلهاى حرية الحاجات د ،حرية النقد ،الكالم



  سرى للغاية 

48 
 

 ،بعض االجتماعاتحضر الوزير بيإن  ،ليةوبعدين كنا خدنا نوع من العم
لحد ى كمرحلة أول ؛ىهتروح لالتحاد االشتراكماى عادة ز  والتوصيات كلها بتطلع للوزير

 هإن المفروض الوزير برضهنما إ .ىالناس ماتمارس جزء كبير من العمل السياس
ى لالمرحلة الى فإنما كثير من االجتماعات ى لكن ف ،كمسئول يباشر بس من بعيد لبعيد

 - سيادتك بتقولهى لالكالم ال - كثير من المسئولين عن مناطق يهكان ف ،ىفاتت د
كان  ،ماكنهمأى الجماعات القيادية فى نهم كانوا مشتركين فا ألأساسالمسئولين كانوا 

  .قطاعات كثيرةنه بيقدر يتكلم مع إ أساسى مسئول عن مناطق عل
 ؟الوزير بيمارس عمله كوزير إزاى ،اتكلم عليهاسيادة الريس ى لالنقطة التالتة ال

وكان يمارس عمله كوزير إنما لصالح  ،عن األحزاب ءكالم من الوزرا يهكان وقتها ف
عمل إن  عتبرأنا بأ .بعد الثورة اختلفى قطعا العمل الوزار  إنما ،الحزبنفسه ولصالح 

قلناه من أول ى لهو كان يطبق القيم والمفاهيم الثورية والكالم ال ..أوال ؛ىسياسكوزير ال
نه ينفذ العمل بتاع وزارته إى ونجاح الوزير ف ،قدوةالنه يكون هو إن الوزير البد ا  و  ،الثورة

  .ىحد كبير جدا عمل السياسالى  عتبرهاأيضا ب
والبد أيضا  ،البد من التحام أزيد مع الجماهير ،ىالمرحلة الثانية بتاعتنا دى وف

 ،و نقابات عماليةأ ،سواء كان النقابات المهنية ؛تلفةمن التحام مع القواعد الشعبية المخ
هو ى الوزير السياسإن  عتقد أيضااوب .المحافظاتى على مستو ى أو اتحاد االشتراك

ى فاالشتراكية اللى هى مدروسة  األساليبدش أبدا عن األسس و يبيحامى الوزير الذ
  .السياسيةخطتنا 

إنما  ؛ىهواش محترف سياساالوزير مإن  هنا بنعتبرإن  برضهعتقد أنا ابى يعن
كل التعليمات السياسية  ذيكون ملتزم بتنفي ،ىإطار الجهاز السياسى عتبر الوزير هنا فاب
هذا ى هذا المجلس فى ماسيادتك ما قلت فى ز  -شتغل يو  ،ليهاتوكل  ىهى لال اإلداريةو 

 ةإنما بيتكلم عن الدول ،بيتكلمش عن وزارته كوزارتهانه عضو مإ - الجديد ديلالتق
  .وعن مجلس الوزراء بوجه عام ،بالكامل

 ،للعمل بتاع الوزيرى ة نظر هودا بالنسبة لوج ،بالنسبة للجبهة الداخليةى د
دى نقط كنت عايز أقولها بالنسبة  وبس ..ىوبالنسبة لعالقة الوزارة باالتحاد االشتراك

 للمواضيع دى.
  

 ؟عايز تتكلم عبد الناصر:
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الواقع كنت عاوز أتكلم عن موضوع مش عارف مناسبته ى هو أنا ف ه،: مش الموضوع دالقيسونى
هو  .لكن كنت عايز أتكلم الحقيقة عن مجلس األمة ؟يهإمناسب وال هو  هل ..ىدلوقت

تم انتخابه بعد  - وخصوصا مجلس األمة األخير - انتخابهإن  عتقدامجلس األمة أنا ب
 ةوبعد وضع الضمانات الخاصة بنسب ،وبعد القضاء على اإلقطاع ،ىالتحول االشتراك

سبيل إقامة ى هامة وسليمة ف ةنه كان خطو إعتبره اأنا بوأنه  ،للعمال والفالحين ٪35ــال
   .الديمقراطية السليمة

هذه ى اشتركنا ف إحنا برضهولكن يمكن  ،والمجلس صحيح كان له أخطاء
إن  رتسيادتك أش برضهإذا كان مجلس األمة له أخطاء فمجلس الوزراء  .األخطاء

لس األمة قائم يظل مجى وأنا من رأي .الكمال هللى يعن مافيشى يعن ؛الوزراء لهم أخطاء
بعض الى  الخطابى رت فسيادتك أشى يعن .المرحلة الحاليةى ف ةوأن يشارك بإيجابي

كان فيه البرلمان كان قائم وكان  كمان ىدى فمن النواح ؛انجلترا مدة الحربى فى النواح
 لتقا تكانى لتشرشل الخطب ال ةومن أهم الخطب التاريخية بتاع ،بيشارك مع الحكومة

  .البرلمان نفسهى ف
 ،الشهر األخير مندفع بشعوره وبتقديره لخطورة الموقفى مجلس األمة هنا ف

 ،الظروف الحاليةى أعطاك التفويض الكامل للتصرف ف ؛سيادتكى وبثقته المطلقة ف
مها ييمكن خطوة مش عارف تقي هىى عتقد دأأنا بى يعن ..وإلصدار التشريعات المناسبة

من ى هل تعتبر د ،بالنسبة لتصرف مجلس األمة ذاتهى يعن! يه من الناحية الديمقراطيةإ
إن  عتقداأنا ب !؟المسئولية وال تهرب من المسئوليةى ة فمشاركى جانب مجلس األمة يعن

ن سيادتك تدعوه بأنه يقوم ويواظب ا  و  ،المسئوليةى نه يشارك فإيجب ى مجلس األمة يعن
المناقشات لمجلس األمة وتحضر جميع هذه ى ن الحكومة تشترك فا  و  ،على االجتماعات

الحاجات إن  يمكن ،ىتقدير ى فى بيحصل دلوقتى لألن ال .وتشرح له حاجات ،المناقشات
ولكن  ،جلسات مقفولةى جايز ف ةمناقشى كان ممكن مناقشتها مع مجلس األمة فى لال

لمجلس األمة وألعضاء  ىتتشرح الحاجات دفبدل ما .له الحاجات كنا نشرح برضهى يعن
ى لال ؛المناطق بتاعتهمى ف ىشرح المسائل دى وبدل ما يعاونونا ف ،األمةمجلس 
كتر من أوبعدين األمور جايز تتفاقم أو بتزيد أهميتها  ،نهم بيتكلموا فيما بينهمإبيحصل 

 ثارآاالنعقاد المستمر حتى تزول الى  دعوة المجلس ؛هذا الموضوعى فى فاقتراح !الالزم
 .شكرا العدوان.
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رئيس إن  :نا شايف الموضوع يمشى على مرحلتينأنا معاك فى هذا الكالم ولكن أ: عبد الناصر
نا أو  .ى كالمأوبيسمع  - محافظات 3وأمحافظات  6 - المجلس يجتمع مع المحافظات

ذا المجلس اجتمع إن أل !المجلس يجتمع ويطلع كالم على الجيشإن  مش عايز الحقيقة
ده السبب  !يهإبقى يالكالم ههذا ثر أعرفش يعنى اانا مأوطلع كالم على الجيش 

واتوضح فى  ،كالم النهاردهوحصل فى اجتماعات امبارح واجتماعات  .الحقيقةى ساساأل
أيام بيكون رئيس  ةبعد كده هيحصل يعنى بعد عد ،محافظات 6 ة بـجلسات مغلق

   .المجلس اجتمع بكل الناس وفهمهم
، يعنى واحد وقف يحصل كالم على الجيشإن  الحقيقة مش واجب أبداإن  يعنى

ذا إهذا الكالم الحقيقة  !نحاكم ونعمل وبتاعن أ ات ويجبهناك خيانإن  :وقال النهارده
 النهاردهالوحدات إن  برضههم ان مأل ؛سيئ هيعنى يبقى رد فعل ةعام ةتقال فى جلسا

ى كالم غير مسئول بهذا الشكل يعنى ألت فذا يعنى إ ،3الوحدات اللى كانوا فى يوم هم 
والناس قالوا  ،وفعال حصل كالم !؟وال يمسكها منين يعنى ..الواحد هيعرف يمسكها منين

ى والجيش والبوليس الحرب :ناس يهك فل يعنى طبعا يقول !تقال على الجيشاالكالم اللى 
ى جلسات أذا قيل فى إ النهاردهيعنى هذا الكالم الحقيقة  !كان بيطلع ويمسكى لوال

 ةالجيش نفسه فى حاله نفسيإن  وخصوصا طبعا ،بيحط البلد فى وضع سيئ ؛علنية
 !سيئة

 
انتقاد موجودة لدى  يعنى قلق أو ةيعنى شحن ..موجودة ةيمكن دى شحن يافندم باقولنا أ: القيسونى

نفسوا نهم يإنديهم الفرصة  ؛لدى بعض أعضاء مجلس األمة أعضاء مجلس األمة أو
 ة.مغلق ةجايز فى جلس عنها

 
لكن هو  !مجلس األمةكجلسة لمش هتبقى يعنى سر الجلسة المغلقة  برضهيعنى  ..هآ: عبد الناصر

وبعد هذا هو  ،التصفية بالطريقة الحالية اللى عاملها رئيس المجلس بتاخدلها أسبوع يعنى
ممكن الحكومة بتقدم  ،وبعد كده بيعقد المجلس ،هم يعنى وبيفهمهم وبيتكلم معاهمل بيقول
 .تمشى ..حاجةكل 

 
كنت طول النهار فى المرور بره واجتمعت  النهاردهنا أ ،تأكيدا لكالم سيادتك ،يافندم: هو هويدى

الضباط فعال من أنقى طبقات إن  :كد حاجتينؤ وأحب أ ،خواننا الضباطإكتير مع 
يروح لم يجد لها على لحاجات اللى الواحد سمعها قبل ماوناس فعال يمكن ا ،الجماهير
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مفتوحة تسودها روح  ةوكانت مناقشات صريح ،ى رد فعلأى صدى وال أاإلطالق 
  .األخوة والوطنية واإلخالص الكامل

 مافيش ،النقطة اللى سيادتك بتمسها بخصوص الكالم عليهم ة..النقطة التاني
البعض أثارها بطريق  ؛ال ماأثيرت هذه النقطةإه اجتماع من االجتماعات الواحد حضر 

وبعض الجنود اللى  ،رولكن فى كل لقاء كانت بتثا ،أخرى ةخر أثارها بطريقض اآلوالبع
 االضباط فعال كانو و  ،من السذاجة والصراحة شئ يهاف ةلواحد شافهم يمكن أثارها بطريقا

  .وطبعا الواحد رد على هذا الموضوع ،هذا الكالم اكلهم بيثيرو 
فى الواقع رد على كثير جدا من  ،يوليو 25وكان خطاب سيادتك األخير فى 

 ،يت عليه ببرقيةدبعتها قائد الجبهة وسيادتك ر  ةبرقي يهوكل واحد مثال كان ف ؛نقاط
نه بيعتبرها إ أساسعلى  ؛وكان كل واحد بيتكلم فيها ،كانت موجودة البرقية مع كل واحد

 وهو كان كتر بعد النكسة ؛لكن فعال إذا كتر الكالم فى هذا الموضوع .رد اعتبار لنفسه
 ةو طيار أبل كل واحد لما كان بيشوف دبابة  ،ثقة وأمل يهوبدت ف ،يقل فى الواقع أوبد

 .و الشعور الطيب نحو القوات المسلحةأو الفخر أمن الزهو  شئكان فى الواقع بيشعر ب
نا أ :واحد قال ةلدرج ..كالم وبتتألم من هذا الموضوع يهفإن  ولكن الناس فعال بتسمع

  !كالم وحديت يهفإن  نا سمعتأ برضه :قال ؟ليه !جت األجازة بتاعتى واهلل مانزلتش
زى سيادتك  برضه -التوسع فى هذا الحديث  ،الحاجات دى كلها فعالو 

 النهارده هن المنظر الحقيقة اللى الواحد شافنه هيوجد ردود فعل ألإش باقولام - بتقولما
 .على اإلطالق ةمصلحلليست لفيه التوسع  برضهولكن  ،منظر مشرف ومطمئن

  
فرق كبير جدا بين البرلمان  ،عبد المنعم الدكتوربالنسبة للكالم اللى قاله  ةحاج يه: هو فعبد الناصر

كل واحد  ،الحقيقة البرلمان فى انجلترا ملتزم .فى انجلترا والبرلمان عندنا هنا فى مصر
وفى  ،ه الحزبقر ال اللى يإحد أبدا بيقول كالم  مافيشو  ،ملتزم بالنسبة لكالم الحزب

وعلى هذا  !وباستمرار بيكون بينهم تفاهم ،مانالحزبين فى البرل اأوقات الحرب بيجو 
ى موضوع من هذه أفى ى حدش يفلت أبدا من نواب البرلمان االنجليز ام ساساأل

  .الموضوعات
 ،حد ملتزم مافيشوكل واحد  ،أيضا نفس المشكلة !حزب 545البرلمان عندنا 

 النهاردهيعنى  .هامننشتكى  اللى احناوده مشكل موجود يعنى من المشاكل الحقيقة 
 يهوف ،المحافظين له رأى وحزب ،حزب العمال له رأى ..بتيجى فى انجلترا تجد رأيين
 يهعندنا طبعا ف إحناما أ .موش فيها بالنسبة لهذه العملياتتقاليد بالنسبة لمواضيع مايتكل

هو إن  يعنى ؛نه جدعإه بيبين دنهار لهذا الكالم اإن  وفى ناس متصوره ،ناس مهابيل
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يقف  النهاردهيونيه مكانش يقدر يتكلم ممكن  3نه يعنى قبل ا  و  ،هيقف يتكلم على الجيش
فارق كبير جدا  إنجلترا؛الحقيقة ده الفارق بينا وبين برلمان  !اتكلمو اناس  اووقفو  ،يتكلم

 ،همن رئيس المجلس بيسمع الكالم وبيف  أيجى االلتزام بب النهاردهوطبعا  ،التزام مافيشو 
ولكن هذه المواضيع يعنى مش مواضيع أبدا  ،هنعمل مجلس وهنعمل كذا احناإن  يعنى

 !فى المجلس لكالم الناس
  

 يهولكن يعنى هو ف ،لى يعنى اعتذر يعنى عن تكرار الكالم لو سمحت يافندمطب  : القسونى
 .ضعلفهم الو  ةمحاول يهعلى سيادتك وتبقى ف هعرضأنا بدى أى صراع داخل نفس

اخترنا  ..كلنا يعنى مع بعض واخترنا هذا الطريقأقمنا االتحاد االشتراكى  إحنا :باقول
ننا يعنى ندخل إ ةكبير  ةدى كانت خطو إن  عتقدأنا بأ ،هذا الطريق لتكوين مجلس األمة

  .وبعدين نكون مجلس األمة ،فى انتخابات حرة
يعنى من مراحل حياتنا  ةوحاسم ةوتاريخي ةهام ةننا نيجى فى مرحلإبعد كده 

 !يهننا مش ماشيين فى الخط اللى كنا ماشيين فإعتقد ايعنى ب !؟ونستبعد مجلس األمة
الى  وكمان بيرتبط بده االتجاه ،نا مش عارفأيعنى  ،ىيعنى ده التساؤل فى داخل نفس

 برضهيعنى  ،ذا كان االتجاه بتشكيلها بالتعيينإواللجنة المركزية  !لجنة المركزيةتكوين ال
السياسية  جهزةاأل يعنى تكونأن اللى هو  ؛ترسماننا بنحيد عن الطريق اللى كان إعتقد أب

 .فى الموضوع دهى سيادتك توجهنإن  وأحب يعنى ،ل يعنىاءتسأنا أف !باالنتخاب
 

لموضوع  ةبالنسب بينا خالف يعنى مافيشلى أمتهي ،نىاألوالهو بالنسبة للموضوع  عبد الناصر: 
يعنى هو ده  ..يامأ 5ك بعد باقولنا أنت عايز المجلس بكره و إ ونيعنى ك ؛المجلس

  .فى الموضوعى ساسالخالف األ
 أساسيعنى قبل العمليات دى على ى نا فعال كنت ناو أو  ،بالنسبة للجنة المركزية

 وشايف هنت بتقولإنا معاك فى الكالم اللى أولكن  ،اللجنة المركزية تطرح فى هذه الفترة
بعد  النهارده لكم هباقوليمكن ده كالم جديد  !ةمركزي ةنا أعين لجنأإن  عستطأ نل ناأإن 

 ةمركزي ةعين لجنأنا أإن  عستطأ نل ؛سامىأومهما جبتولى من  ،المواضيع كلها ماقلبت
 ،نا حاسس بالجو اللى موجود فى البلدأويمكن  ..وفى الجو الموجود فى البلد ،إطالقا

  !خسرأيمكن  -ل هذا الكالم يقو  -مهما جبنا ناس 
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أخرى غير  ةفكر فى طريقأنا بأولهذا  ،تكلم هذا الكالم فى الجلسة اللى فاتتاو 
هى  ..والطريقة السليمة الوحيدة اللى هى ممكن تعمل اللجنة المركزية ؛طريقه التعيين
نعمل  احناإن  ومن السهل ،ويجتمع المؤتمر العام ،ىعام لالتحاد االشتراك عمل مؤتمر

وعن طريق  ،وعن طريق المؤتمر العام بنعمل اللجنة المركزية ،ةقريب ةمؤتمر عام فى مد
سلم أشخصيا هذا الموضوع  ىنا بالنسبة لأو  .اللجنة المركزية تطلع اللجنة التنفيذية العليا

نزلت الديمقراطية على  تفتحت المواضيع ومهماامهما  ،جدا من الناحية الشخصية ىل
  .معاها ستطيع أتعاملأ ،نا لن أخافأ ؛أوسع مدى

المؤتمر هى الحقيقة خطوة  ؟ه نشكل المؤتمر العامدنهار لا إزاى ..يبقى التفكير
فى تعيين اللجنة  ةفهناك استحالة مادي ؛اللجنة المركزية ةتسبق خطو ن أ يجبالعام 

وموضوع  ،ى عدد من الناس فى هذه المرحلةأومهما عينا  ؟ن هنعين مينأل ،المركزية
يعنى اعتبروه  ..نا أتصورأكنت  مام أكثرالحقيقة جذب انتباه الجماهير  يةاللجنة المركز 

  .هام موضوع
اللجنة  ادخلو يعايزين  ،لى الجوابات ناس ابتدت تبعت يهطبعا كل واحد ف

بيجو البيت  !يهإمجلس األمة ومش فاهم ى عضو ف نا فالن الفالنىأوأذكرك  ،المركزية
نا أتحمله أو أتحمل أإن  ستطيع الحقيقةأوموضوع لن  !اللجنة المركزية اعايزين يدخلو 

بنعمل مؤتمر عام لالتحاد  احناإن  ىنا فى تقدير أف ساسوعلى هذا األ ؛مسئوليته
ننتخب فعال  احناإن  نستطيعى وعن طريق المؤتمر العام لالتحاد االشتراك ،ىاالشتراك

ى ومن اللجنة المركزية لالتحاد االشتراك ،ىانتخاب كامل للجنة المركزية لالتحاد االشتراك
بتاخد إن  بعد كده نرجع تانى ننظم .ىننتخب اللجنة التنفيذية العليا لالتحاد االشتراك

 وتستطيع تنظم فعال ؛اللجنة التنفيذية العليا سلطات اللجنة المركزية وسلطات المؤتمر
 .سلم وأصلب من التنظيم الموجودأتنظيم يمكن ى االتحاد االشتراك

  
ا اختيار أساساللى هو  ؛بالنسبة الختيار أعضاء مجلس األمةى القيسون .: بعلق على دصبرى

وفعال  ،بنختار المرشحين إن احناف ؛ىالتجاه فى االتحاد االشتراكاأعضاء مجلس األمة 
سيادة الرئيس أمر  ،ةسياسي أسبابوهذه  .كنا ابتدينا نعمل قوائم لناس بننزلهم للترشيح

كنا  احناإن  أسلوبكانش هو ام نإ :باقولعشان كده  ؛ن كل واحد عاوز ينزل بينزلأب
وسيادة الرئيس  !بالنسبة الختيار أعضاء مجلس األمةى تضيناه فى االتحاد االشتراكر ا

ده بيؤكد  !حزب 545 يهفإن  :النهاردهبيقول  كلهعليه  ءاوبنا ،بتنزلكل الناس لسمح 
وده من  ..ياميهاأضيق  أسلوبوكان  ،ن حتى اإلطار اللى كنا ابتدينا نختار بهأل ؛هذا

عليه  ءاوبنا ؛المهم نزلنا كل الناس االنتخاباتى يعن !لم تكن سليمةقد  أسس االختيار
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 3هم  سمحنا لكل اللى ،بتختار ةبننزل فى مجموع احناإن  ةكانتش العملية عمليام
ى بس االختالف ف ةيمكن بس من وجه :قلنا إحنالذلك  ،فى العملية اينزلو  ..امليون ينزلو 

 .دى النقطة
 

ى ناس يعنى مهتز  يهناس ملتزمين وقطعا ف يهقطعا ف ؛حزب 545مش هم  ا: جواز عبد الناصر 
 .األغلبية يعنى ..نهم كويسينإى نا رأيأولكن األغلبية فى مجلس األمة  ،يةالشخص

 !اللى تعبنا مجلس األمةفعال  إحنابالعكس  ؛ةتعبناش فى حاجاومجلس األمة فعال م
ولكن حصل كبت فى مجلس  ،أحسن من كده ةكان ممكن نخلى مجلس األمة ياخد قيم

ميتكلمش فى  ىوبعد كده بق ،األولمجلس األمة نجح فى إن  ىوفى تصور  ،األمة
إن  كانش يجب أبدااوم ،سيئة جداة صور  إدىبهذا  !بره الجلسات االجلسات ولكن بيتكلمو 

  !كبت يهيكون ف
 متشكرين. ..نكمل الكالم يوم األربعاء
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