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 .ياسيد هيو أ ..بنكمل الحديث عبد الناصر:
 

 مافيش حاجة. ..ال : مرعى
 

 اتكلمت فى أول جلسة. ..أصلك فى الموضوع األخير شتملاتكما عبد الناصر:
 

وشفت من  ،ل فيها كده برضهءتساأنقطة ب يهيمكن فى يعنخير هو فى الموضوع األ : مرعى
الصلة بين اللجنة المركزية ى هى الل ..بعض أعضاء مجلس األمة إنهم تساءلوا فيها

 ،شفت عدد ،هتبقى كموضع تساؤالت كتيرةى الصورة بتاعتها يعن؛ ومجلس األمة
  .نفس الموضوعى فى األعضاء برضه كلمون

شايف فيه إنه من تداخل ى ألن ؛وضوعوالحقيقة برضه فكرت فى الم
 هتنقسم الىنه أتصور إن اللجنة المركزية فى أغلب الظن إاالختصاص، وخاصة 

يبقى افه ..هتبقى مشابهة خالص للجان مجلس األمةى لجان عمل ز  ..اللجان الفنية
جزء من ى يبقى ز اهل هو ه !وضع غريب شويةى مجلس األمة فى الوضع بتاعه يعن

 ؛ومالوش عالقة بالمسائل العامة بحتى يبقى جزء تشريعاالمركزية أو هاللجنة 
أنا مش عارف ى ده السؤال اللى يعن ؟!بينفصل عن الجماهير انفصال كبيرى وبالتال
ى ز  -وخاصة إذا جاءت لجنة مركزية منتخبة  !إزاىيبقى شكلها ااإلجابة عليه هى يعن

جاب ى هيبقى الل ؛للجنة المركزيةفده هيعزز وضع ا -فات ى مااتكلمنا الدور الل
إيه  !على أساس انتخابى جا أيضاوعضو مجلس األمة  ،اللجنة مركزية منتخب

 ؟الصلة بين االتنين هتكون
 

الزم عشان نجاوب على هذا السؤال الحقيقة  ،السؤال سؤال سابق ألوانهى هو بيتهيأل عبد الناصر:
أو أنا كنت طرحتها فى مجلس هذه األسئلة  ؛الزم نجاوب على عدة أسئلة قبل كده

  .فى يوم ما األمة
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اللى تواجه النظام ى واألمراض الت ،بنشتغل به اللى احناتواجه النظام ى المشاكل الت
مرت ى الحقيقة الزم نجاوب أوال على هذه المسائل على أساس التجربة الل ..هببنشتغل  احنا

وأنا  ،كان لها مرحلةى ود ..مشينا من تجربة هيئة التحرير إحنا .فاتتى فى الكام سنة الل
وهذا  ..ىاالتحاد القومالى  مرحلة األحزاب، ثمى هى فى هذه المرحلة الل تأعتبر إنها نجح

كنا و ، ىة عملنا االتحاد االشتراكياالشتراكثم بعد القوانين ، كان وضع يمثل مرحلة أيضا
  !ىبنتكلم عن عيوب االتحاد االشتراك

فاتت، وأنا كنت شايف عيوب ى على عموميات بالنسبة للفترة الل متكلمتا منتإالحقيقة 
أول هذه العيوب إن المجتمع بتاعنا مجتمع مقفول، ويمكن  ..فاتتى كتيرة بالنسبة للفترة الل

يه؟ إمجلس األمة وضعه  :ه المواضيع قلتأنا يوم ماكنت فى مجلس األمة وتكلمت على هذ
 ؟ى؟ هل مجلس األمة بيمثل االتحاد االشتراكمينمجلس األمة بيمثل 

 
 .ىاالتحاد االشتراك بقساى ده جا ..ال : مرعى

 
 .ىأو ال يمثل االتحاد االشتراك عبد الناصر:

 
 .الحق ..ال ..ال صوت: 

 
 ال. عبد الناصر:

 
 .ىفى التدخل السياسى يعن ..المجلسفى بط ضلم يتدخل بالى أقصد إن االتحاد االشتراك : مرعى

 
 وده بيوجد عيوب وال يوجد تضامن. !سايحى كله عمل سياسى الحقيقة إن العمل السياسى فف عبد الناصر:

 
 وقوى سياسية. .صح. : مرعى
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حناوقوى سياسية، و  عبد الناصر: نت قد تنتقد االتحاد إوبعدين  !بنلف فى حلقة مفرغة بقالنا كذا سنة ا 
يه و  ؟ىاالتحاد االشتراكإيه االتحاد االشتراكى وأعضاء هو  ..ىاالشتراك أعضاء مجلس ا 
وده عايز يحتكر، فبقت العملية مين  ..عايز يحتكرى يه اللا  و  ؟يه اللجان التنفيذيةا  و  ؟األمة
هل عملية بهذا  :وقلت ،وأنا جيت فى يوم فى مجلس األمة !؟ىيحتكر العمل السياسى الل

وبعدين ماكملناش الحقيقة  ..رأيكمى وقولوا ل ،وعايزين نناقش هذه المواضيع ؟!الشكل سليمة
 المناقشة.

 ؟حاجةى أما بنروح مجلس األمة ممكن مجلس األمة بيوافق على أ النهاردههل 
حاجة بالكالم وباإلقناع وبالضغط وبكل الوسائل المعروفة، لكن مش ى أى شتم  ى يعن

الحزب، كنت عضو مجلس ى رأببتلتزموا  ميوم ما، كنتنت كنت فى حزب فى إ !بااللتزام
 ؟النواب مش كده

 
 .هيو أ : مرعى

 
 ؟قبل الثورة عبد الناصر:

 
 قبل الثورة. : مرعى

 
 ؛الوضع عندنا الحقيقة مش كده إحنا !الحزب إن صواب أو غير صوابى كنت بتلتزم برأ عبد الناصر:

بنشوف  :على مجلس األمة، قلت له فاتى فى الدور الل القيسونىكلم دكتور تلذلك أما 
وممكن عقده يضر ضرر بليغ جدا،  ؟!العملية فيهإيه  يه الحكاية فيه وهتبقىا  مجلس األمة و 

بين ى وبنشوف الكالم الل -شوف محاضر الجلسات اوأنا ب -وممكن إنه ينعقد، وبنشوف 
  .الناس

حناسنة من الثورة، و  51بعد  النهاردهبقى السؤال الموجود  يهالحقيقة ف دلوقت  ا 
ى وده برضه كان بد ؟!ده صح systemــ هل ال ..بنمثل جيلنا فى آخر مراحلهى داخلين يعن

 ةأو هو كتركيبة فورم .فى هذا الموضوع وأنا حاولت أفتحه ..فاتى كلم فيه الدور اللتحد ي
ألن  ؛مختلفة مش صحعلى الطبيعة بتالقيها ى على الورق صح، لكن أما بتيجى قصد

 !ىهناك صراعات فى كل حتة فى داخل االتحاد االشتراك
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علينا  إحنابرضه ى يعن ؟هو مستقبل هذا النظام الحقيقةوبعدين النقطة الثانية: ما
نضمن الحقيقة إن يكون نظام سليم، مش شخص وال  إن احناقبل مانخلص دورنا فى الحياة 
الدنيا ى بنبص نالق ..بنضيع قى عملنا حاجة، وال  وبهذا نب !أشخاص متعلق بها هذا العمل

ى ويمش ،الشاطر ىيعن ..يقدر يخبطها يخبطها بالبساطة كدهى كلها ضايعة فى الهوا، والل
  !ق البلد العذابيدو  ى ويعن ،أنا كنت استمرار لهذا النظام :يقول

فيه  فكر فيه قبل كده وفكرتأوكنت ب ،فكر فيه دلوقتأفى الحقيقة هذا الموضوع ب
بحيث إن المجتمع  ؛نعملها إن احناحاجات كتيرة الحقيقة ى فده يستدع ..من مدةى يعن

مفتوح مش عمل ى بتاعنا يبقى عمل سياسى أو العمل السياس ،بتاعنا بيبقى مجتمع مفتوح
، وقد أكون أنا مقتنع إن سيد ىحد ويهاجم سيد مرع النهاردهى يجيألن لما  .مقفولى سياس
 ليه؟ الزم. ،دافع عن سيد مرعى، بامخطئى مرع

حصل  -إن ده خد بيت من الحراسة وده خد عفش  :ىلل حد ويقو ى جيولما ي
وقد ال أكون أنا مقتنع أبدا  ،دافع عن هذا التصرفاب ؟يهإكان  !الناس بتتكلم - حاجات كتير
عملية، الى  عمليةالى  عمليةالى  عمليةالى  وبعدين ده بينقلنا من عملية !بهذا التصرف

أنا فى  ؟ليه بتعملوا كذا منتإ :فى السلطة حاسة إن مافيش حد هيقول لهمى وطالما الناس الل
أنا بتكلم  !وهندخل على مرحلة أعلى ،فسادهندخل على مرحلة أو دخلنا على مرحلة ى رأي

 والزم نقيم النظام ده. ،فى الموضوع كده بمنتهى الوضوح والصراحة
أقدر أعمله، لكن ى أقدر أعمل الل ىإننى وأنا بالذات عند ،عندنا القوة إن احنارغم 
يمكن  مكنت منتا  و  !حاجات ماكنتش بأقدر أعملها يهفى أوقات ف ،فى هذا النظام ىرغم وجود

فيه عيب  ..كله systemــ عيب فى ال فيه إذا   !والناس تتصور إن أنا أقدر أعمل كل حاجة
ولكثير من  -ريعة لكل واحد إنه ذتخذت أو  ،مشيتى وهو العملية المقفولة الل ؛كبير جدا
ى أو كل واحد بيعمل فى وزارته ز  ،ل عمل أمورسهأو تستى إنها تفقد نقاءها الثور  -الناس 

  !ما هو عايز
أنا  ؟تكمافى وزار إيه  ىوأنا عارف جار  ؟!طب أنا هاحاسب مين وال أحاسب مين

ن عرفت هاعرف ياسماع !ماعرفش والتقرير  -ماقال األخ سيد ى ز  -تقرير مخابرات ياى وا 
كاتب عند سيد  ما هو من واحد باش ؟ماهيجيبوا تقرير المخابرات منين ..بهذا الشكل

وده مايرحولوش أو قد  ..ىلسيد مرعى موالى وقد يكون صديق يعن !مش كدة؟ ..ىمرع
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عشان يجيبوا بيروحوا له عادة بتوع الداخلية وبتوع المخابرات ى وده الل ..يكون ناقم عليه جدا
 !جت لنا معلومات بالشكل ده :ويقول ،عايز يقولهى فيقول الل ؛منه التقارير

يقول إن  يقف ؤبرضه ماحدش هيجر  ،وبعدين فى مجلس األمة مهما كان موجود
 !يه؟إسمها إعين قرايبه وجاب ناس من العزيزية وال ى سيد مرع

 
 .يافندمالعزيزية ى ه : مرعى

 
 ..ىليه؟ يقولك ماهو سيد مرع ..موظفين وبتاعى وزارة اإلصالح الزراع ومال ..العزيزية عبد الناصر:

ويقولوا هذه المواقف،  ،فى مجالسهم الخاصة هلكن يطلعوا يتكلموا بر  !؟ىهنتكلم عن سيد مرع
وبرضه تحت ستار هذا النظام المقفول الناس بتتخوف والناس ممكن  !بل بالعكس يكبروها

راح ى الل !عتقلكماه :وزارة ثروة عكاشة إن واحد راح وقال للناسحصل فى ماى وز  !تتهدد
وال ثروت عكاشة نفسه عنده سلطة  !وقال إنه هيعتقل ده ماعندوش سلطة االعتقال أبدا

 مش كده؟ !نفسه عنده سلطة االعتقالى صبر ى االعتقال، وال عل
 

 .أيوهصوت: 
 

ى وز  !وصدقوا إنه ممكن يعتقل ..معتقلكاه :ألن الناس خافت ألنه قال !لكن الناس خافت عبد الناصر:
ى إننا ممكن نفرض حراسة وممكن نعمل كذا وممكن نسو  :برضه بيروحوا وبيقولواى الناس الل

عليها حصلت فى ى حاجات كتيرة جدا لو الواحد قعد يحك يهوف !آخر هذه المعاناةالى  ..كذا
يمكن ى والنقاء الل !ال أول لها وال آخر -سنين األخيرة  فى الست سبع - السنوات األخيرة

وده طبعا بيهدد  !ابتدى يضيعى قبل كده يعنى شافه فى السبع تمن سنين اللكله الواحد 
قدر أضرب وبأقدر أعمل اإن أنا ب :قولاوأنا فى هذا الوقت ب !المستقبل بحاجات كتيرة جدا

أقدر أعملهم وأقدر أحاكمهم ى نقاء ثور ماعندهمش ى الل ..وبأقدر ؟!systemبس هل ده 
مش ى أنا فى رأ ؟وال مش هو دهى بيمشى هل هو بس الل ..وأقدر أعمل كل هذه العمليات

  !ده هو
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فنتكلم فى  ،أنا كنت عايز أسمع كالم فيهى اللى الحقيقة الموضوع األساسده 
هواش أبدا االموضوع، ماتقال فى الموضوع الحقيقة كله على هامش ى الكالم الل ..الموضوع

حتى فى وقت من األوقات  إن احنا :فاتتى وأنا قلت فى الجلسة الل !فى لب الموضوع
 هبر ى وف ،مجلس الوزراء الناس عندها حساسيةى وف ،الناس بقى عندها حساسية إنها تتكلم

عيب  أيضاهذا  !الواحد ممكن يكلم زميله لكن مايتكلمشى يعن !مجلس الوزراء ماحدش
  .موجود كبير

وأنا  ،كنا فكرنا إن احنا :فاتتى قبل اللى وأنا قلت إن أنا برضه فى جلسة يمكن الل
ى يعن ..معارضة منظمة للحكومة ..كنت بافكر إن البد من أن تكون هناك معارضة منظمة

لما يقف سعد أمين عز الدين وهو بيتكلم  النهارده ؟يهإى منظمة يعن :قولاب .معارضة حقيقية
كالم، تعتبره هو ى نت عارف سعد عز الدين يقدر يقول أإ !كالم بيضحكوا عليهى أ

قد يكون مرة معاك ومرة مش معاك لكن أهو بيقدر  !ماتعرفش ؟معارض وال مش معارض
 ؟يهإ وعمل ؟إيه وممثل ؟إيه وصفته ؟لكن مين هو سعد أمين عز الدين ده .ياخد خطوة

فى مجلس  النهاردهموجودة ى حتى المعارضة اللى وهكذا يعن !حاجةى مافيش أى يعن
 ،معارضة جبانة أيضاو  ،الغرضى جدا وال يمكن أن تؤد ءز معارضة ه   -الفردية  - األمة

ناس عين ى إن أنا شايف سيد مرع :إنه يقول -نظرا ألن النظام مقفول  -تستطيع  الى يعنو 
ى هذا مثال يعن باقولأنا  !ىوجاب أهل بلده وبتاع ومافيش عدالة فى الحتة د ،من العزيزية

 )ضحك( !ىعلى أساس إن الكالم معاك يعن
 

 . أيوه :مرعى
 

 اللى احناعملنا اإلجراءات  حناا  و  !جبن يهمجلس األمة ف فىو  ..جبن الحقيقة يهوف عبد الناصر:
 مرة تكلم عليهاموضوع التجارة أساسا، وكان  ..اتكلمنا على موضوعين إحناى يعن ..نعملهااه

اتعملت ى يعن ..ةياالشتراكمن ناحية اإلجراءات ف ؛للتنظيم وممكن ده يتنظم زإنه جاه :وقال
التجارة والمقاوالت  ..وأنا كنت اتكلمت الحقيقة على حاجتين .ةياالشتراكتقريبا كل اإلجراءات 

الحكم لو استمر بهذا بيه ى ماشى نفسه الل systemــ ولكن الحقيقة ال .هم األساس لكدهى الل
ممكن البلد بيبقى فيها فظائع أكثر من ى يعن ؛يد مين بعد كدهإقع فى ته ماعرفشالشكل، و 

فهو ده  !هباقولأنا اللى بهذا الشكل  ..نسمع عنها فى أمريكا الالتينيةى الفظائع الت



  سرى للغاية 

7 

 

وال إيه  وال أنا مش فاهم ،ىالحالماهواش موضوع مجلس األمة بشكله ى يعن ..الموضوع
 !بتاع

حناو  ى إنها يعنى الواحد كان مستنى فى مرحلة، والبلد الل النهاردهالحقيقة جينا  ا 
 !عملت العكس ؛8بتطلع تضربنا بالجزمة نتيجة ما حصل يوم 

 -إن كنا هنقعدهم  -فاضلين لنا ى نؤمن هذه البلد، والكام سنة الل إن احنابد ال إذا  
 :حاجة أقولى أنا برضه بدى ويعن .منها ونحط لها جميع وسائل األمان واالطمئنانؤ الزم ن

 !لموضوع أنا اتنرفزت على حسين شتنرفزتفاتت أنا ماى قبل اللى أنا لما اتنرفزت الجلسة الل
 )ضحك(

 
 !إن يكون الموضوعأنا خوفت بس  : الشافعى 

 
مر قبل كده لو ى الل سلوبوهو الكالم إن األ ..جملة واحدة تنرفز يهاتقال كان فى الكالم الل عبد الناصر:

 ..بيتكلمواى كانوش هم اللوما سلوبدايما باتكلم عن هذا األكنت ى أنا الل !كذاإيه  مش فاهم
وعايزين كذا وعايز ى عايزين نعمل وعايزين نسو  أقولقعد أكنت بى أنا الل !هم قاعدين أهم

وخانته العبارة فى  - طبعا لما جه حسين قال !ىكان بيشتككذا، وأنا يمكن أكتر واحد 
أنا عارف إن هو ى يعن ..إن هو قصده الموضوعى وأنا فى تصور  !سلوباأل هإن - ىرأي

ى وأنا كنت ممش ،سلوبماكانوش موافقين على األى بيبان إنهم يعن ؛قصده موضوع معين
 !غصب عنهم سلوباأل

مشينا بيه فى ى على النظام كله بالشكل الللكم ل قو اوب !الحقيقة أنا غير مطمئن
   يمكن فى فترة من الفترات كان الواحد بيفتكر بيت الشعر: ملك باقولالكام سنة األخيرة، وأنا 

 !فى يديه ئوما من ذاك ش تؤخذ باسمه الدنيا جميعا 
 )ضحك(

وهذا الكالم حصل  ..النهاردههذا الكالم  أقولب ،كثيرة جدابالنسبة لحاجات ى يعن
 شئى وأستطيع أعمل أ ،ىأقوى منى بعدى فى القوة ماحدش هيجى فماهو أنا يعن ؛معايا أنا

الدولة فى هذا العمل ى يعن ..ىالموضوع األساسى ده يعن ؟!والبلد تقبل، فما بالكم بالمستقبل
وأهو كل  ،ماشيةى والواحد كان شايف الصورة الل !لى مناطق مستقلةاإمارات و الى  تحولت

ى جدا فى الفترات الل ةمشاكل كتير  يهفى وكان يعن !واحد متشبث بإمارته أو بمنطقته المستقلة
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ولكن كنت شايف  ،كانش حد اتكلم عليهاعليها وما بنتكلمماكناش ! جداى فاتت دى تعبتن
 !أسوأى الصورة كل يوم قدام

إن بتاعتنا  المهمةالحقيقة نصلح كل هذه العيوب، وبتكون  النهاردهقدامنا فرصة 
نظام  ..الشلل .االزم نديها قصاده حاجات كتير جدى يعن ..ادتهولناى دتنا اللإالبلد  احنا

إيه  ،نصلح النهاردهوحاجات كتير حصلت فى السنين األخيرة، قدامنا ، الشلل ونظام الكذا
مشينا بيه بهذا  اللى احناإن النظام المقفول ى بيه؟ فى رأيى نمش systemهو أحسن 

ولما  ،بتنتقدوا وبتكلموا بعض كنتمبتتكلموا و  كنتم نتما  و  ،أدرى الناس بهذا النظام منتا  و  ،الشكل
 !؟ىيادكتور قيسونإيه  وال !وهكذا ..د كل حاجة ماحدش يتكلمقالدنيا تع

 
 : صح.القيسونى

 
 يهف ؛عصاباتى نظام، وهذا النظام يؤمن البلد من أ النهاردهوالزم الحقيقة نحط للبلد   عبد الناصر:

 ىالزم نحط نظام بيخل أيضاوبعدين  !أو مغامرات أو إنها تتعلق بواحد عصابات فى الدولة
نت ليه ماعملتش إ ،نت غلطتإ :كل واحد عارف إن لو غلط هذا الغلط الناس هيقولوا له

وهو حاسس إنه هينفذ بيها فى  ،جةد تسول للواحد نفسه إنه يعمل حاق النهاردهلكن  ؟!كده
نه مش حي ،هذا النظام المقفولى الظالم وف  شئليه أنت عملت ال :لهل يقو  ؤحد يجر  ىجيوا 

  ؟!ده
 يهلو كان ف - اتعملتعارف إنها  أيضاوبعضكم هنا  - حاجات كتيرة اتعملت يهف

الزم نتكلم  احنااللى ى عايزين ده الموضوع األساس :قولاأنا ب !كانتش كدهنظام مفتوح ما
كل دى عمليات يمكن  !إيه وسوىإيه  مش فاهم عملى مانقولش إن االتحاد االشتراكو فيه، 

فى  أنا قلت ما ،مهما قلنا ؛سيادة القانون :بنقولى يعن ..عايزين :حلها سهل، ولكن نقول
مش  ..قبل ما يقولها عصام هنا فى المجلسى يعن ..قبل ما تقولوها سيادة القانونى خطب
 !كده؟

بيطردوا  ،ده مافيش قانون.. عايزين سيادة القانون ..أل :نقولى تانى وبعدين بنيج
أصرخ ى أمثلة يعن يهف ،وده مثل صغير على موضوع سيادة القانون !ليه؟ى الناس من أراض

 !من هذا المثل بكثير
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ماشيين بيه سيادة  اللى احنا system: الــ وبعده بكرهو  النهاردهوممكن نقعد نقول 
نحرر الناس من الخوف  :بنقول إن احناوممكن  !تكن هناك سيادة للقانون أبدا نالقانون، ول

 !وال يمكن تحرر الوطن والمواطن كل الناس خايفة ..وال يمكن ،وتحرير الوطن والمواطن
ى وه ؛جدا كان البد منها ةهذا النظام عملنا حاجات كتير ى وف ،ممكن تحرر الوطن

الى  ..وبالنسبة للسير فى طريق إذابة الفوارق بين الطبقات ،ةياالشتراكبالنسبة للعمليات 
حاجة غلط فى كل العملية بالنسبة للناس  يهف ..حاجة غلط يهآخر هذا الموضوع، ولكن ف

واحد ى وممكن أ ،بنؤمن الناس إحناماهو  ؟إيه وطبعا تأمين الناس هو !وتأمين الناس
كانوا  ،أيام ما كان فيه عشرين حزب فى البلدى ويعن !محكمة بيتقبض عليه ويروح

  !سنة سجن 51واحد بيتاخد ويروح وياخد ى الشيوعيين أ
نعمل نظام  إن احناإن إذا أردنا ى لكن أنا فى رأي، ممكن نعمل قوانين لكل حاجة

 51ويوم  9هولنا يوم و داى للناس اللى وند ،مان فى المستقبلللناس سبيل األى سليم ونرس
ومعارضة  ..إن البد أن تكون هناك معارضةى أنا فى رأي ؛لناادوهاى ونرد لهم الثقة الل

كالم من الحاجات ى أالى  لن توصلنا بها ينماشي اللى احناإن الطريقة ى رأيى وف .حقيقية
ى المعارضة إنها حتصطاد لك الغلط، والغلطة دلوقت يعن ةميز  .بنتكلم عليها اللى احنا
ال  ..ال يمكن ..سف لن أستطيعآأنا  !م أخطاء الدنيا كلهاأنا إن أنا أقو  ى منمطلوب 
ال  ..وال ديوان المحاسبات ..ومجلس األمة ده ال يستطيع أبدا، وال حدى يعن ،أستطيع
  !مافيش حد يستطيع ،يستطيع

بنبقى لبسنا  ؛ىماشيين فيها د اللى احنالو مشينا فى السكة  إن احناوأنا متصور 
 إحناولكن طالما  !ده كالم ..بنقولهى البلد مصيبة كبيرة جدا وجنينا عليها بكل الكالم الل

 قاعدين هنا أوى أخطاء منا، كل واحد سالك طريق الخطأ سواء اللى بنتحاسبش على أما
فيه، كل واحد سيجد الطريق الخطأ لذيذ وكويس وقد ينقاد  ؛هم بيمثلوا العمليةى الل هبر ى الل

 !ألن مافيش خطر يهدد الوجود ؛بنتكلم عليها مافيشى والتعبئة الل ،والنقاوة المطلوبة بتروح
خطر على  كل واحد عامل حسابه إن هذه المعارضة ،ولكن إذا وجدت معارضة حقيقية

نه لو راح عمل العملىفى العمل السياسو وجوده فى الوزارة  يوم ى ة الفالنية يتفضح تاني، وا 
 !فى البلد
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وال  ،حاجة والجرايد ماتكتبش والحدش يكتبى بيقدر يعمل أ مواحد فيكى أ النهارده
 .فى البالدى أنا أعتبر ده الموضوع األساس !فى مجلس األمة إنه يعمل حاجة ؤحد يجر 

 ..الكالمبافتح لكم 
 

طبعا مش  - فى الواقع العملية كلهاى هو الموضوع أساس ،ناخد شكل طبعا لفتح الموضوع : السيد
ى نظام إذا كان مبنى إن أى لكن من الطبيع - ألن سيادتك وفيت حقهى بنتكلم عن الماض
بتقولها ى نفس النتيجة اللالى  ىسيؤد ؛نظام مقفول -مهما كانوا صالحين  -على أشخاص 

ماكان  ،الناس أو تأمين الناس أو تصحيح األخطاءمصائر عمر ى يعن مهما كان !سيادتك
 وال ،ألن ده ال يمكن أن يستمر ؛من العفة أو تفضل من حاكم أو من مجموعة من الحكام

 ؛وبعدين يتغير أشخاص وبتتغير مسائل ،ثبت فى التاريخ إنه يستمر إال لفترة محدودة
 بتجعله يستمر.ى النظام نفسه الديناميكية أو الحيوية اللى مابيبقاش ف

ما قلنا إن مهى هذا، يعنالى  ىحزب الواحد بيؤدلكن من جهة أخرى برضه نظام ال
إال  ،عمليةى م وياه أنقيوياه مجلس األمة مانقدرش  قيمنبنقدرش نظام الحزب الواحد ما

وسيلة برضه  لو كان نظام الحزب الواحدحتى ى يعن !األشخاصالى  ح دايما برضهجنبي
 ..غيره إال على حاالت فردية التحليل مابنقدرش نعمل نقد أو حرية أو ؛أوال وأخيراللحكم 

ال مالأشياء الناس بتنقسم عليها ع مافيش مبادئ أوى يعن دام نظام شان تعمل معارضة، وا 
إما الى  وده يؤول فى اآلخر .العملية شخصيةأن الى  بيجنح دايمافهو حزب واحد 

حتى عملية النقل الموجودة  أو ،تسلط بعض األشخاصالى  ديكتاتورية بعض األشخاص أو
هذا التصرف  !لشخص ماى تشكيلة من التشكيالت بتنصب على التصرف الفردى فى أ
 ٪511بيخلق صور ماهياش برضه ى شخصية أو يعن دوافع، إما بتكون لها ىالفرد

  !للمصلحة العامة
ماتقدرش فى نظام حزب واحد ى يعن ..المعارضة مابتخلقش ..ىفالسؤال األساس

 منطقيا وال الى يعن -يمكنش تخلق برضه معارضة، ومارضة لمجرد إن عايزين معا تخلق
هل ممكن  ..ىفالسؤال األساس إننا نقدر نعمل معارضة فى نظام الحزب الواحد. - عمليا

 .ىده السؤال األساس !؟خلق حزبينى داخل اإلطار االشتراك
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حد ما، وتبقى الى  فلقأنا شايف إن من الناحية العملية هيفضل برضه النظام فيه ال
كلها منصبة على ى إصالح األخطاء الفردية أو تقويم األشخاص أو يعن محاولةالعملية كلها 

 - ماعنديش تفكير واضحى لو أمكن بطريقة ما يعن -لكن السؤال الهام  !األعمال الفردية
هل ممكن  ،كما هو فى الميثاقى داخل النظام االشتراك ؟ىهل حزبين داخل النظام االشتراك

نفس الحيوية فى هذا  يهبنجد ف إحناوبعدين  ،هذا؟ إذا أمكن هذا تقدر تخليه نقطة البدء
، وشعور الناس بأنها تقدر تغير ىونضال فى هذا النظام االشتراكى النظام االشتراك

إنهم ينتخبوا ى فمش ألنه أمن الناس وحريتهم فى الحقيقة  ؛وتقدر تغير األجهزة ،األشخاص
شعور الناس إنهم ى يعن ..وكمان دى األهم ..يقيلوا هؤالء الحكامإنهم يقدروا  بل ،الحكام بس

ثنين فى إلوا ،ألن ده أصلح التانى ذا الحزب ويجيبوايقدروا يشيلوا ويغيروا هذه الوزارة وه
 .ىده السؤال األساس أل؟هل ده ممكن وال  ،ىالنظام االشتراك

الى  عملية واحدة برضه تميل حزب واحد أو يهف إن طول ماالى  ولكن أنا يخيل
ألن مافيش إطار آخر  ؛االنصباب على األشخاص نفسهمالى  ..األشخاصالى  ..الشخصية

بعض الخالف فى الى  دى ىفلو أمكن ند !يتحرك فيه الناس إال عملية األشخاص نفسها
الشعب العاملة تعرف ألن قوى  ؛ىاالشتراك اإلطارلو أنه داخل  ..نفسهى التطبيق االشتراك

ى ويمكن القول ز  - دول معزولين - قوى الشعب العاملةى ش فاهم ماهمى الناس الل
إطار النظام ى إن فى إطار قوى الشعب العاملة وف ؛قوانين رضويمكن تع :قول سيادتكتبما

ى طالما النظام االشتراك ،حد يفحصهى طيب ما أ ؛فيه مرونة كتير هلسى اللى االشتراك
وممكن الناس تخش  خلق حزبينممكن  .فى مجال المرونة واالجتهاد فى التطبيقيعمل 

حيوية فى  ..ىالتطبيق االشتراك فىوممكن يبدو فى البلد حيوية  ،االنتخابات على هذا
نحول الناس بقى من مجرد إنها  ؛ىإطار النظام االشتراكى خالف على مبادئ تطبيقية ف

عملية جدل وتسابق فى كيفية الحكم فى الى  ،مستوياتى عملية أشخاص مهما يكن على أ
  .البلد

بس هل ممكن دى تكون بدء التفكير بتاعنا وال عملية إصالح الحال  ،الفكرةى فد
ل يمكن سيادتك تقدر تعمى لكن أنا تفكير  ،ممكن ..ممكن إصالح الحال كما هو !؟كما هو

 الناحية الشخصية، ويميل دائماالى  تعملها، لكن دايما هيميل ..المجموعة القائمة اآلنى ل
كون الدوافع تقد  !ن النقد والعمل هيبقى معلق بتصرف شخص معينألى او  ،تسلط شللالى 

 حتة ليست متعلقة بمبدأ أوى أو فى أ ،األمة األمة أو خارج مجلس له داخل مجلس
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نما تصرف شخص ،بالخالف على حاجة وبذلك  ؛أيضاى قد يكون الدافع اليه دافع شخصى وا 
ألننا ؛ ت متفاوتة، ومش مضمون لها البقاءهتفضل العملية برضه فيها القفلة بس بدرجا

إن العملية بتبقى تصفية أشخاص، .. بتعمل النظام المقفولى عارفين إن كل البالد الل
بنتكلم بصراحة دلوقت  إحناى فأنا مش عارف يعن .مابتبقاش أبدا حيوية فى النظام نفسه

 ..فهل
 
 .ىهو ده فى الصين العملية مختلفة يعن الناصر:عبد 

 
 .الصين أنا باتكلم.لى ال مش باتكلم ع : السيد
 

ى تستول النهاردههناك ى جار ى حزب واحد فى الصين، لكن فى الل يهبيبين فى يعن يهال ف عبد الناصر:
 ..وبالتالى، النهاردهعلى بلد 

 
 مجموعة أشخاص.. : السيد
 

وال ده  ،دهى ال ده قادر يصف )ضحك( !مش قادرين يصفوا ..ومش قادرين ،ياخدهاوراح  عبد الناصر:
 ..امبارح أنا مثال فى األخبار !دهى قادر يصف

 
 ..شانلمش ع : القيسونى

 
 يه؟إ عبد الناصر:

 
 مبادئ. يهف ..شان كبيرلمش ع : القيسونى 

 
 .النهاردهالمبادئ داخلة  : السيد
 

 طبعا. ..هآ عبد الناصر:
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  ؟هذا ب هل عندنايط : السيد
 

 ..ماوتسى تونجوبعدين راحوا أنصار  ،إن فى بلد مش فاهم مين استولوا عليها عبد الناصر:
 
 

 .يوهانج : القيسونى
 

 ؟يهإ عبد الناصر:
 

 يوهانج. : القيسونى
 

امبارح تونج ى وتساوبعدين راحوا أنصار م ،استولوا ىيوتشاوتشلامبارح أنصار  ..هآ عبد الناصر:
بيحصل ى شايف الل ،أنا برضه لما أبص لنظام الصينى يعن !حاجة غلط يهف ..استردوها

ن  ،كالنظام األمثل ا باستمرار بنتكلم عن نظام الصينكن إحناده، والواحد الحقيقة  وا 
والواحد كان متتبع التجربة دى باستمرار، فجأة حصلت  ،منظم نمرة واحدى وتشايوتشل

  !الفرقعة
تونج من رياسة ى وتسابتقرأ إن مثال اتشال م ..أسرار العملية النهاردهبتقرأ 

ن 19أو  18الجمهورية غصب عنه سنة  وبعدين إن هو طبعا  ،عملية دى مش كده؟ وا 
 !؟دخلها فى العمليةإيه  طب والناس !وينتقمإيه  يعملى يجيقاعد يرتب نفسه عايز إنه 

الناس مالهاش دخل فى العملية كلها، لكن ده جند العمال وده جند الحرس األحمر، وبعدين 
 !حالة غريبة جداالى  الحقيقة الصين انقلبت

 
مجال  يهعطى أكبر مساحة، ووجدت إن فأأنا فكرت فى الكالم ده قبل كده و ى الحقيقة يعن : السيد

ن يحصل فى التطبيق نوع من الخالف فى إط ،كبير لما ى يعن .نفسهى ار النظام االشتراكوا 
وكالهما برضه  ...الى كلها تأميممن أول ى رض الشعب على وسائل تمشيعت :نقولى نيج

والنظام  ،لما نفحص اشتراكيتنا كويسى كبير أو  range يهممكن فى يعن ،سيطرةالتحت 
 .برضه rangeممكن نجد له  ،ىوالتحكيم االشتراك االشتراكى
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 رأيك؟إيه  نتإطب  عبد الناصر:
 

 ..فىى أنا رأي : السيد
 

 رأيك فى السيطرة نفسها.إيه  ..أل عبد الناصر:
 

 ؟نعم : السيد
 

 ..نت أصلكإ ؟ذ السيطرةتنفي ..يه رأيك فى السيطرةإ عبد الناصر:
 

 حزب من األحزاب.ى أ مش هادخلأنا لسه  ،ىواهلل محتفظ بيها دلوقت : السيد
 

 !حليت الموضوع كده ..يهإنت أصلك إ)ضحك(  عبد الناصر:
 

 !حلتوشما ..أل : السيد
 

نت بتقول السيطرة إ !هربت منهى الموضوع األساس ..إيه وبعدين ،فى كلمتين ونصى يعن عبد الناصر:
 !نتإيه، طب ليك إكذا أو كذا ومش فاهم ى تعن

 
 برضه سيادتك محتفظ بها من وقت لما نناقش األساس. : السيد
 

 سيد يكمل. وأنا عايز عبد الناصر:
 

ألنه  ى؛أسمع الكالم ده من سيادتك يعنى فى الواقع أنا سعيد جدا إن ..يافندمى هو يبدو ل : مرعى
يمكن كنت عايز أعبر عن أجزاء منه فى الكلمة األوالنية، بس يمكن كنت مندفع أكتر 

ى ز  يكونالزم يونيو  9إنما فى الواقع أنا باشعر إنه  !كلها ىماقدرتش أعبر التعبيرات د
ى والل .بعدهى بالنسبة لطريقة التفكير بتاعتنا لل turning pointى يقولوا فى االنجليز بما
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مسئولية كبيرة على سيادتك شخصيا، وأنا شفت مناظر كتير فى ى يونيو بيلق 9حصل فى 
ى مناظر بتدل على شعور قو  ..ىإنه كانت مناظر مرتبة يعن أقولقدرش اهذا اليوم، وما
 يههل ف ..كبيرة جداى تساؤالت يعن تو حصلنييو  9وعقب .كون لها تأثيرجدا، والبد أن ي

ى بيعنى أنا باشوفهم، وكان كل اللى لت هذا السؤال من كثيرين من اللئأنا س   ؟ىتغيير جوهر 
إنما كانوا بيعنوا هل  1 بطبيعة الحالى مش الخروج على النظام االشتراك - ىتغيير جوهر 

مة ءأكثر مالى جو صح باقولوأنا لما  ؟مةءأكثر مالى من الممكن أن يتوفر جو صح
مدير الى  عنيها من عاملاب - قوى الشعب العاملة ىهى للا - جميع طبقات الشعبى باعن
خفيش على سيادتك إن كان الناس اوما جميع المستويات.الى  ..رئيس مؤسسةالى  شركة

ى الل ..النقطة بطريق أو بآخرإن سيادتك تمس هذه  32منتظرين جدا إن فى الخطاب بتاع 
  .هو رسم خط للمستقبل
واحد من الناس لقينا، أنا  إحنا ؟أفكر فى طيب ليه الصعوبات دىى بعدين لما باج

نكرش إنه ابتاعته، وماى قام بمجهود كبير فى بعض النواحى نكرش إن االتحاد االشتراكاما
 ،ىالتنظيم على أساس جماهير نوع من ى يعن ..الريفعمل عملية تجميع كبيرة وخاصة فى 

ليه مجلس  ؟ليهاإنه ليه ماشدش الجماهير كلها  :قولاهو برضه من الناحية األخرى ب إنما
شد  ..كنا بنشوفه زمانى بيرتبط واللى اللى الشد العاطف ؟ليهااألمة ماشدش الجماهير كلها 

صغير ومااستفدش  كنا بنشوف إنه فالح ،بالنسبة للوفد مثال ؟!الجماهير بالنسبة لألحزاب
وبيطلع ويتظاهر  ،ديه ورجليه وبسنانهيإالوفد بالى  ومع ذلك مشدود ،حاجة أبدا من الوفد

بينما كان لما نحلل سياسة الوفد مثال مانجدش إنها كانت بتنعكس على  !حاجة لوبيعمل ك
 !ومع ذلك كان مشدود ،العامل بصورة من الصور الفالح أو
ليه  ،ىدى كانت فى مخيلتى يعن ،الجلسة السابقةقلتها فى ى الكلمة اللى وف

أنا سألت هذا ى يعن ؟ليه ..ىالمنظمات الجماهيرية بتاعتنا مابتشدش الشعب شد طبيع
 ..منتخبة منهمى وأه - العشرينات على مستوى القرية أو لجنةى ليه مكتب تنفيذ ..السؤال

نقوا ى حصل انتخاب وهم الل ..منتخبة كانت على مستوى القريةى لجنة العشرين ماه
ما كان مشدود ى ز  ،ليه لجنة العشرين دى ماشدتش الجمهور على مستوى القرية - الناس

 !؟فى حزب الوفد
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اإلخوان ى ز  تعليله واضحى وبعدين برضه صورة أخرى، ولو إن دى العامل فيها يعن
كانوا  ،فى بلد من البالد قبل الثورة 51أو  9اإلخوان المسلمين مثال كان بيبقى  !المسلمين

 واحركيفب ىالعامل فيها هو عامل دينى بس دى كان يعن !بيحركوا البلد من أولها آلخرها
وبيحركوا المشاعر الدينية وبيقدروا يجتذبوا األفراد عن  بيتكلموا كويس ،الدينية المشاعر

  !ىالطريق الدين
باتكلم فيه شوية، إنه ى أخرج عن اإلطار اللى يعن ،وبمناسبة الكلمة عن الدين دى

الى  اإلشارةى ه 32ريحت الناس جدا من خطاب سيادتك يوم ى من النقط الجوهرية الل
 ،داخل السليمة بالنسبة اليهالموبيعتقد إن ده مدخل من  ،ىالشعب بتاعنا شعب دين ؛الدين

 وبيتأثر بيها تأثر كبير.
عمله، وعلى التنظيمات الكبيرة ى على المجهود الكبير اللى طيب االتحاد االشتراك

كانوا بيتصلوا بالجماهير، وبيروحوا ناس من االتحاد  ..عملها، وعلى الصالتى الل
ليه  ؟ش الجماهيرتطب ليه مااتجذب ،الجماهير وبيكلموهمبعوا جتمبصفة مستمرة ويى االشتراك

وبعدين تضاءلت هذه  ،عليه آمال كبيرةى وبن الجماهير فى دورة واحدةمة اجتذب مجلس األ
أن آمال جميع الجماهير أصبحت مفقودة من الى  أن انتهتالى  ،اآلمال دورة بعد دورة

 ؟!ومنتخب انتخاب صحيح سليم ،منتخب من الجماهيرى مجلس األمة ومجلس األمة جا
حناو  .ماسمعنهاش ..إلنجاح شخصلم تتدخل الهيئة الحاكمة بصورة من الصور ى يعن  ا 

خاض المعركة االنتخابية، لم نشعر إطالقا إن من فيه بينا  ..خضنا المعركة االنتخابية
جرت فى ى صورة من الصور، ويمكن االنتخابات الحرة بمعناها اللى الحكومة بتساندنا بأ

 فاتت.ى تاريخ مصر كانت فى االنتخابات الل
تمت على هذا المستوى العام الحر، طب ليه  طيب إذا كانت االنتخابات حرة

إن الجماهير ى فى تصور  !؟ليه الجماهير بعدت عن هذه العملية !؟ماشدتش الجماهير إليها
فى المواضيع، وهذا الجزء قد يكون أقلية إنما هذه أقلية  سبعدت ألنه جزء من تفكيرها لم يم

من موضوع ى ها ال تسمع فى أئأرا إن ؛ية صغيرة وبتكبر يوم بعد يومانواة أو نو ى بتبقى ز 
مناقشة ى مجلس األمة لما اتعملت مناقشة ز الى  الجماهير شدت .الموضوعات البسيطة

 الحقيقة. عبد العزيزالدكتور  ماعرفش، ىالتعليم العال
 

 كويس. ..ال : السيد
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 )ضحك( مسألة تاريخية أصلها. ىد : مرعى
 

 مما نتصور. ىالحكاية دى الجماهير أكثر فطنة ف ..أل : السيد
 

 الموضوع ماكانش بالكبر والى ، فليه؟ ألنه يعنىأنا باضرب مثل من غير زعل يعن ..معلش : مرعى
ومن  .المجلس ابتدى ياخد فيها كيان معينى وجد نوع من أنواع اللإت، لكن ىبالضخامة د
تكوين طريق مجلس األمة عن  أشرت مرة من المرات لخطاب لك عن ما ،تاريخ سيادتك

فى خطاب من الخطابات فى  ؛نكون حزبين إن احناهل األحسن  ..كنت سألت ؛حزبين
وكنا دايما نقول للجماعة األجانب  .ىفى ذهن لو جوأنا برضه النقطة دى بت ،مجلس األمة

مافيش مانع من وجود معارضة  إحنا :نقول ،ىيجولنا بيسألوا عن نظام االتحاد االشتراكى الل
الحد األعلى من الملكية  :بيجيش واحد يقولنه مثال ماإبمعنى  ،ىفى إطار االتحاد االشتراك

  .النظام هده يبقى خارج بر  ..فدان 511يجب أن يزيد عن 
ده  ؛إصالحالى  إن نظام الجمعيات التعاونية يحتاج :واحد يقولى جيإنما لما ي

 يحتاجى إن نظام التجميع الزراع :واحد يقولى جي، لما ياالشتراكىمايبقاش بقى خارج الخط 
 ،إنما لم توجد هذه المعارضة .االشتراكىمايبقاش خارج بره االتحاد  ؛لينوع من التعدالى 

ى ز  - كقادة فى هذه البلد إحنان عدم وجودها فى جزء كبير من مسئوليتنا إى وأنا فى اعتقاد
يمكن  ..إن الوزراء حساسين بالنسبة للنقد :قال - فى حديث له قبل كدهى ماقال األخ شعراو 

بثقلنا ى نرم إن احنامن عادتنا  ،الحساسية بتاعتنا بالنسبة للنقد أو مش عايزين نسمع نقد
 !على مجلس األمة عشان مايحصلش نوع من النقد

سالح ليه حدين ى هالمعارضة ى ه ما ؟وتنظيمها ف توجد المعارضةكيطيب 
قد تكون  -إذا كانت مطلقة  -ألن قد تكون هذه المعارضة ! مش سالح بحد واحد برضه

تمت ى بتنعكس على مرحلة النمو الكبيرة اللى وبالتال ؛فاسدة، وقد يكون غرضها التجريح فقط
قى وتبدأ فى التجريح ويب .فاتواى سنة الل 51لـ تمت فى اى الل ..ماحدش يقدر ينكرهاى الل

ى ود !تجريح الموضوع وسيلة لتجريح الشخصى يعن ..تجريح الموضوع لتجريح الشخص
فى إنجلترا بيحصل أحيانا نوع من هذا، ولو إن انجلترا  ..بنشوفها حتى فى أكثر البالد تقدما
مثال  ناإنما لو فكر  .لرسوخ الديمقراطية فيها مدة طويلةى فى الواقع مانقدرش ناخدها مثل قو 
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مردود  أيضاولو أن هذا المثل  ،بيدينا مثل واضح ،حاصل فى فرنسا قبل ديجولكان ى الل
 !كانت موجودةى يرات الليغكانت موجودة والتى عليه بتعدد األحزاب الكثيرة الل
 ..ىذهنى ف بتجولى عبد العزيز الل كان قالها الدكتورى يبقى بنرجع للفكرة الل

طار عام يجب أنه ى االتحاد االشتراك ألنه يربط الفكر الكامل بالنسبة  ؛يوجدككل وا 
أو محددة بتصرفاتنا المكملة للميثاق فى أثناء  ،محددة بالميثاقى هى الل ..للمواضيع المحددة

 فاتوا.ى سنة الل 51 ـال
حزب منهم  ؛حزبين كاملين يهيكون فى بد إنه من داخل االتحاد االشتراكيبقى ال

ناس بيفكروا تفكير معين  يهإنه ف ؛معينة ظاهرة تا على موضوعامويكون خالفهى بيتبنى رأ
ماقلت ى وز  .ناس بيضطروا لتفكير آخر فى داخل هذا ى، وفاالشتراكىفى داخل اإلطار 
 شئفده  ..حزبين، أنكرناها قبلناها يهفى الواقع إن أنا باحس فعال ف ،فاتتى سيادتك المرة الل

وبنجده حتى فى مناقشاتنا الخاصة مع بعض لما نقعد نتكلم فى موضوع من  ،موجود
 ،ىله رأى والتانى واحد له رأ يهبنجد إن ف ،من القادة فى هذا النظام إحناى وأد .الموضوعات

 !ىوده اشتراكى هواش اشتراكأن ده ماى إنما هذا ال يعن
نه الكالم ى الخطورة الل نه الشخص جعلت إن النظام يبقى مقفول وا  يبقى مقفول، وا 
 بمعنى إنه الشخص لو قال رأيه أو ..االتهامات بالنسبة للكالمى ه ؛يتروى قبل ما يتكلم
وأصبحت موضة  !ده ماتسألش فيه ،ىمالده رأس ،ىده رجع :يقول لك ،تفكيره يخاف إنه يتهم

بنداء ى ينادواحد ى إنه لما يجى يعن - ده بصراحة - إنه األكثر تقدمية هو األكثر يسارية
ويعلم إن ده  ،فى عشرة فى اتنين أو وهو يعلم تماما إن ده مش ممكن تطبيقه فى سنة أو

حصل فى ى اللى نضرب مثال ز  ..بناخد الدين برضه مثل .الدينى اليطابق رغبة الناس ز 
ستة أشهر،  منكان  باط من سنة كده أوضكانت طلعت من بعض الى سوريا فى النشرة الل

 رية أظن.النشرة العسك
 

 المجلة. ..هآ صوت: 
 

 ؛كتبهاى إنه لو حللت طريقة تفكير الشخص اللى نه أنا فى اعتقادإالمجلة العسكرية،  ..هآ : مرعى
ن الدين، تقديمة أكثر ءإنه بده يتستر ورا إن الدين معوق  - هو كتب هذا المعنى - وا 

الموجه مش  موجود أوى إن القائد الل ؛حالة من الحاالت الخطيرةالى  من هنا بنطلع !للتقدم
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 !جدا ةدى موجودة ولها آثارها الخطير  ..هو بيقوله ويتاجر فى هذا الكالمى مقتنع بالكالم الل
والتزيد فى هذا مافهش ضرر،  ،مصلحة له ألنه حماية له يهن فإبيرى  يد فى هذاوالتز 

 .بيجعله ينكمش على نفسه -ى وهو داخل الميثاق وداخل اإلطار االشتراك -االتزان فى هذا 
مش حزب فعال حزبين  إن احنا :هاأقولى بدى فواقع األمر من كل الشواهد الل

ياإما النقاش بيبقى مفتوح  ؛أمر من اثنين .حزبين فعال والحزبين دول قائمين يهفى يعن ..واحد
 ..متنقلةإنما قى المعارضة موجودة تببهذه الحالة ى وف ،ىجو صحى وبحرية كاملة وف

 ،اج معارضةفرق بين إنت يههو فما .بيتبناش المعارضة كمعارضةبمعنى إن الشخص ما
وال  :لهل ده يقو  ..مينآ :إذا قال ،أو قبل ما يقرأ عنهإيه  يعرف هو الموضوعوبيخش قبل ما

مين من قبل مايعرف الموضوع هو آ :لهل يرفض إنه يقو بمين ده آ :إذا قال ..ال !الضالين
وخاصة فى الظروف  ،خطرة جدا فى فترة التنمية بتاعتناى ود !معارض يه، على أساس إنهإ

  .من االستقرار فيه شئمن الهدوء فى التفكير و  شئبتحتاج ى والل ،بنجتازها اللى احناالحالية 
إنما إيجاد  !ج خطيرةئنتاالى  ىفإيجاد معارضة ألجل المعارضة خطير وقد يؤد

ورئيس هذا اإلطار بيكون محايد محايدة كاملة بين  ،فى داخل إطار معين بيجمعه حزب
ذا المعارضة و  ،بتطرح المواضيع ،إن هو اليرجح كفة على كفة ؛الحزبين فى هذه الحالة  -ا 

 النهاردهبتقدر إنها تتكلم، وقد يكون الشخص  - ومالئم والناس مطمنةى كون الجو صحيلما 
 صحيح. أيضاوالعكس  ،وقف فى جانب التأييد بكرهو وقف فى جانب المعارضة 

ال  ..يبقى ماهيش معارضة مرتبطة بأشخاص مش معارضة بموضوع معين وا 
مالئم فى ى فيما لو حصل جو صح ،ولد نفسهى ده نوع من األنواع الل ؛المواضيع تموت

 المنظمات الجماهيرية للنقاش.
ده هو  ..أل :نقولى نيج إن احنا ،يرتبط بالكالم دهى يصح يجى اللى الوضع التان

 فكرى مش عارفين أ إحنابس  ،والفكرين دول فكرين اشتراكيين ،فى فكرين مش فكر واحد
إنما يخضعوا  ،فياخدوا مجالهم بحرية فى النقاش ؛منهم فى مصلحة البلد أكترى اشتراك

نحرافات كبيرة ويحصل إنحراف المعارضة إخوفا من  ،االتنين فى تنظيم معين وتوجيه معين
  .تغيير مستمر
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 ..إنه برضه نفكر فى إيجاد حزب -ما وضح الدكتور عبد العزيز ى ز  -فأنا أميل 
هو المفروض بيمثل الحكومة أو إن ى الل ،وليكن حزب أقلية يمثل المعارضة، وحزب أكثرية

وبعدين االتنين كقادة لهذا الحزب ممسكوين فى اإلطار  ؛الحكومة هتكون منه أو جزء منه
 ومن يخرج عن هذا اإلطار العام مابيبقاش فى المسئولية. ،ىالعام لالتحاد االشتراك

 ..أنا باعتقد إنهم بيدعموا الموقفى الل ،فاضل نقطتين اتنين أكمل بيهم هذا الحديث
 ..ماهو حق الفرد تجاه الدولة؟ حق الفرد تجاه الدولة هو.. هو حق الفرد تجاه الدولةى الل
إذا الحكومة جت فصلت شخص إيه  كان بيحصل ؛ضرب مثل برضه من قبل الثورةأ

كان  ؛رأى إنه يفصل شخص من حزب آخر موجودى راجل وزير حزب ؟موظف من الموظفين
كم قابل ، ومجلس الدولة يبت فيها ويصبح هذا حىمجلس الدولة وبيرفع الدعو الى  بيلجأ
ولدرجة أنه فى  !يزال لكان طاحت األحزاب فى البلد شمال يمينو ول ،هذا يهوكان ف .للتنفيذ

 ..كانت بتصدر أحكام مجلس الدولة ويرفضوا تنفيذها الوزراء ،الوزارات الحزبية السابقة للثورة
  .كان مجلس الدولة يصمم على تنفيذها !يرفضوا تنفيذها

أمر  ،تدعيم مجلس الدولة، يامحكمة بتضمن حق الفرد تجاه الدولةإن أنا باشوف 
بيعمل فى ى الشخص الل ..اطمئنان لشخصى منه بيدألنه بعد  ؛من األمور المهم جدا

فى  ىيوم بيرفع دعو ى واهلل هو بيترفد إنما تان ،شركة لما يعرف إن رئيس مجلس إدارة هيرفده
الى  رئيس مجلس اإلدارة واليمتواالى  يمتواهم الالدعوة دى قدامه مستشارين  .مجلس الدولة

ذا حكموا بالقانون لمصلحة هذا الشخص يبقى بيعود .وبيحكموا بالقانون ،الشخص بصلة  وا 
ناحية ى د !نه رفد هذا الشخصإرفده مسئول على ى يبقى الشخص اللى عمله، وبالتالالى 

نهممستقبل و التطمن األشخاص العاملين على  ىالقوية جدا اللى من النواح يعملوا بكفاءة  ا 
  .أكتر

ديوان  .ديوان المحاسباتى هى الل ،لها أهميتها القصوىى ود :الناحية التانية
بينزل مجلس األمة كان  -حتى قبل الثورة برضه بنضرب مثل  -المحاسبات لما كان تقريره 

الناس تتلقف هذا التقرير ى وأنا حضرت هذا وشفته، يعن !المولد فى المجلسى بيبقى ز 
ا يردوا على تقرير أيام عريضة طويلة، والوزراء يقفو ى والجرايد كانت تكتب فيه يعن ،وتدرسه

ديوان المحاسبات بيبقى  ههيكتبى ألن مش الل ؛يردوا عليه ويفندوه ..مجلس ديوان المحاسبات
 ام.ععليه، وبعدين بيطرح هذا فى نقاش إنما الوزير بيرد  ،صحيح
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سيادتك بتقوله بالنسبة للمسئولية الوزارية وتصرفات ى للسؤال اللى هنا بقى لما نيج
إنه طايح فى  اهمعنالوزير ماى نه يعنإهم، وسيادتك كررت أكتر من مرة تالوزراء فى وزرا
وخاصة  -من ناحية إنه  ؛شعوره بيبقى شعور مزدوجى فى الواقع الوزير يعن !الوزارة بتاعته
موضوع عليه حمل كبير  ؛الوزير عانى كثيرا جدا فى فترة التخطيط - الماضية طفترة التخطي

التنفيذ بطريق بيعتقد الى  فبيتجه ؛وبيحاسب على نتائج خطة معينة ،ىفى نظام تخطيطى أو 
 دى من ناحية. ..نحاسب عليهاى تنفيذ الخطة التالى  هو أن هذا الطريق هو الموصل

جميع الوزارات ى وف - النهاردهإن عنده طقم من الموظفين  :من الناحية التانية
الموظفين فى الوزارات أكثر بكثير من عدد .. أكتر بكتير من حاجة العمل -وبدون استثناء 
يبقى الوزير مزنوق من الناحية  !المؤسسات أكثر بكثير من حاجة العملى وف ،حاجة العمل

 العمل. ةعلى الصورة بتاع أيضابتنعكس ى ود ..التانية فى األعداد الكبيرة الموجودة عنده
ى الل أو النهاردهلها بنعم اللى احناجتماعات االاجتماعات تماثل  يهوبعدين ماكانش ف
الوزير بيطرح السياسة العامة بتاعته، بيتناقش ى بحيث إنه بيج ؛عملناها فى الفترة األخيرة

ال يعيب على الوزير إنه يعرف لما  !قف هناأمع الخط ى ده مش ماش ..أل :بيتقال له ،فيها
 ،ماهو عايزى وجهة نظر بيدافع عنها ز ى بيد ،مع الخط وهو متضامنى يجد أنه مش ماش

ا يتقرر من مجلس الوزراء قرار معين هو ملتزم بهذا القرار، وهو ملتزم بتنفيذ موبعدين عند
 هذا القرار.

ما  إحناى ز  -ى ومايحصل تبادل رأ ،لما ماتحصلش اجتماعات مجلس الوزراء
إن ى يه؟ بيحصل إن الشعور يتولد يجإطب هو بيحصل  - ما أنت قلتى أو ز  ،بنقول كده
ألنه طايح ألن عليه تنفيذ  ؛وده صح ..بيهى حدش دار ما !ده طايح فى الوزارة بتاعتهالوزير 

من كثرة الموظفين وبيحاول أنه يوجد ى خطة وطايح ألن عليه تنفيذ عمل، وطايح ألنه يعان
باعبر عن ى وأنا باعتقد إن -وهو يبقى نفسه  !يحط موظفين موظفين أوى حل معين إنه ينح

 :لهمل نه جهة من الجهات أو مجموعة من المجموعات يقو إنفسه  - ىفى دى إخوانى رأ
الخط وال  هلحل أعتبر إن ده بر هل لو حليت هذا ا ؟حلولهاإيه  ؟المتاعبإيه  ،إيه ىمتاعب
 خاصة بالوزارة.ى النقطة اللى فد ؟الخط هجو 

بالنسبة ى ، إنه فى الواقع إنه توفير جو صحىإنما بارجع قبل ماأختم الكلمة بتاعت
الشعب بيعتبر  :لسيادتك حاجة أقولى وبعدين بد .هيريح جدا ويطمن جدا النهاردهللناس 

لدرجة ى الحدود يعنعن والمسئولية زادت  !ىمابيعتبرش غيرك يعن ..٪511سيادتك مسئول 
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ى أ ،مابيلمونيش عليها بيتكلموا على سيادتك فوراى غلطة أنا أعملها فى وزارتى إن أ ..كبيرة
  !شر ماهيتكلموا عليكع   ى  خطأ مش هيتكلموا على أنا أعمله فى وزارتتصرف 

ى دى حقيقة قائمة ومسئولية كبيرة جدا، طيب المسئولية الكبيرة دى يعن ..سيادتك
حبة ذرة فى قرية من القرى تبقى أنت  تلو نقص إزاى ؟سيادتك تقبلها بصفة مستمرة إزاى

أكون ى مع إن أنا جايز الل !؟أنت المسئول عنهالو زرعة باظت يبقى  إزاى !؟المسئول عنها
 !ىماحدش هيتكلم عل مامسئول عنها مسئولية كاملة إن

 
 )ضحك( ؟على القطنى ناو  عبد الناصر:

 
 إن شاء اهلل. : مرعى

 
 .كويس صوت: 

 
 .ربنا يستر صوت: 

 
 )ضحك( !يبقى أنت المسئول عن القطن عبد الناصر:

 
سيادتك  .يونيو 9وبعدين هذه المسئولية تبلورت بصورة أقوى فى يوم  ،ىفماحدش بيتكلم عل : مرعى

واحد منا ى أ .نت بالذات ال يمكن أن ينكرها عليكإ ،مهما أعطيت هذا الشعب من الحرية
بيحملك  ؛ىومش عارف يبقى شعبى هذا النظام ومش عارف يبقى جماهير الى  ىبينتم

بيتصرف تصرف  إحناواحد منا ى أ !يضوبيتعبك معاه تعب طويل عر  ،مسئولية كبيرة جدا
ى نت هذه المسئولية دون أإقطعا بيحملك  - ىوخاصة إذا كان تصرف شخص -خطأ 
بانش إال باستقرار الفرد إنه تكامل، وماى ماتبانش إال بجو صح ؟إزاىطيب دى بتبان  !مبرر
  .ىلها، وبيكون حكم الحتة المعينة ده حكم نهائى حتة معينة يشكى يالق

ى ليكن أ ؛قد تتخذى بينصب على جميع اإلجراءات التى هذا الكالم بتاع أيضاو 
ن إالمسئول رأى  نت رأيت أوإى يعن ،ديله الحريةإ !إجراء حتى باعتقال شخصى أ ..إجراء

سيادتك ضربته بالنسبة للشيوعيين قبل ى والمثل الل ؛هذا الشخص ضار فى فترة من الفترات
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ده كان علشان تجيب  ،نفترض واحد فكره إنه عايز يقرأى يعن. ىالثورة مثال واضح صريح قو 
ى يعن ..عشر سنين يوم الواحد يتسجن خمس سنين أوى تان ،كتاب لكارل ماركس تقراه

ى أنا كان عندى يعن! خالص راح فى داهيةى نسخة من كارل ماركس الواحد يجيبها يعن
ما هو أنا كنت موجود قبل  !بطتنضقافل عليها، لو ا النهاردهلحد  ،نسخة قبل الثورة خافيها

 )ضحك( الثورة.
 

 )ضحك( !هو قال لغاية دلوقت عبد الناصر:
 

 ه.آ ..لغاية دلوقت صوت: 
 

 !هآ عبد الناصر:
 

ن بيتمسكوا بحكم القانون و وكان الشيوعي ،كانت مكتومة رةثو الالشيوعية قبل  تفإذا كان : مرعى
 أو !؟بنزعل لما نمسك واحد من اإلخوان المسلمين النهاردهوماكانش حد بيزعل، طب ليه 

 ما ؟فليه !مابتبانش تهألنه طريقة االستئناف بتاع ؟ليه الناس بتزعل ..أو ..أو !؟واحد بيتآمر
يحكم و ى معناه إن الراجل يروح أمام القاض ؛القضاءحق جهات قضائية معينة لها ى ند

ذ .عليه يبقى الموظف مطمن إن الوزير  ؛القوانينتعديل تعدل الى  كانت القوانين تحتاج اوا 
ى الكالم الل .موظف فى شركة !يغضب عليه يقطع رجله مش هيستأثر بيه، أو نهار ما

وده كالم كلنا  -إنه أسهل عليك ما أسهل ما يمكن  ،فى الشركات كلها النهاردهيتقال ب
أسهل ما يمكن إنك ترفد رئيس مجلس إدارة، وأصعب ما يمكن إنك ترفد عامل  - سمعناه

فاللجنة الثالثية فى  ،ألن العامل له لجنة ثالثية بيقدر يروح لها ويقدم لها الطلب !من العمال
 .أغلب األحوال بترجعه

جهة  يهالزم يبقى ف - سبب وقد يكون طلع كده من غير -قاعد ى طيب الراجل الل
فأنا بأكد لسيادتك إن تقوية مجلس  !؟مكن أن يلجأ إليها، أين يلجأ هذا الشخصمعينة ي
وتقوية ديوان المحاسبات، وتقرير ديوان المحاسبات يروح لمجلس األمة مايستناش  الدولة

على شرط أن يدعم جهاز  ؛تب عنهوزير منا ك  ى ويروح أ !هو موجود فيهاى بالسرية الل
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وأنه  ،فيه يكونوا على كفاءة عاليةى شرط أن األشخاص اللوعلى  ،ىالمحاسبات تدعيم قو 
 ..برضه

 
 )ضحك( !دعم مجلس األمة كمان عبد الناصر:

 
مش  ،لصفه برضهى نقطة بتيج يهفى الحقيقة مجلس األمة فى يعن ..يافندمهو مجلس األمة  : مرعى

أول  ؟إيه ىهلصفه ى بتيجى النقطة الل .عيوبه ومزاياه باقولأنا  ؛ىدفاع عن المجلس يعن
كان ى يعن ،خصوصا الفالحين !ينعمال وفالح ٪16 يهأول مرة ف !دى حاجة خطيرة ..مرة

ى يعنى لما يجد نفسه قاعد فى هذا الكرس ،كبيرةى دى حاجة يعن ..يقعد عند العمدة نهار ما
وبعدين هو لما بدأ بدأ صح، وهو لما بدأ الفالحين على  !تستحق التأمل فعالى تجربة يعن

هم ى كانوا وهم بيتكلموا بيدونا صورة حقيقية عن الل ،العمال مستوى اللجان المختلفة أو
ال  ..ىبثقلنا عليه، وابتدوا يعملوا ز ى تغير هذا لما ابتدينا نرم ..إنما تغير هذا .بيحسوا بيه

 .هم بقوا فالحين حقيقين.
 

 !وال أفندية صوت: 
 

يعكس الصورة كما ى يجى ، يعنبيروح القرية وبيبات فى القريةى الراجل الل !ىوال ده الحقيق : مرعى
المفروض إنه الوزير إذا ى وده الل ..وبهذا فائدة الحكم كبيرة جدا ؛يشعر بها فى داخل القرية

ألنه إذا الوزير  ؛ىالمفروض إن ده جزء من عمله السياس ،ىكنا هنتكلم على عمله السياس
ى إنما الل .ىبعد عن الجماهير الحقيقية ومشكالتها الحقيقية، فمش هيقدر يقوم بعمل سياس

ش تجيبها على ماتقدر  ؟إزاىطب تقدر تجيب المشكلة على حقيقتها  ،النهاردهبنالحظه 
إنت عايزه تقدر ى الل ؛قعد سيادتك مع الفالحين أعضاء مجلس األمةأ .أعضاء مجلس األمة

واقعد فى  ،زيارة مفاجئة فى قرية ..روح قرية مفاجئة ..قعد مع الفالحينأطيب  !مله معاهمتع
مسكنا ى ألن ده لوناه، يعن ؟طب ليه .مفالح تسمع الحقيقة منه 51-51حتة كده حواليك 

 !عن مين مابقاش عارف هو بيمثل الفالحين وال عارف هو بيعبر ..كده فرشة ودهناه بوية
وده من  !ال تغضب الوزير هتغضب الوزير أو ىإن الكلمة د ؛ىوابتدى يفكر بتفكير سياس
 !أسباب ضعف مجلس األمة
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أنا  ،أو تطويره ماهواش أمل كبير الحالىفى مجلس األمة ى أملى أنا فى الواقع يعن
خطوة كبيرة جدا ى تطور، إنما هيماهواش أمل كبير إن المجلس الحقيقة ى مع سيادتك يعن

المجالس السابقة ى مش ز  ،هاءاعدة عريضة كبيرة بتقدر تعكس آراإن المجلس يشكل من ق
 .ىفهو ده الموقف فى تصور  ..كانت بتمثل طبقة معينةى الل

 عايز يتكلم.ى الل عبد الناصر:
 

أكثر من حزب، أنا  يهمبدأ إن يبقى فالى  ىننته إن احنامسألة  ،هو بس فى نقطة واهلل : أبو النور
النظام  .أسلوب مسالك أو إن ده مرتبط فى الواقع بأهداف أكثر ما تكون نقط أو :قولاب

فإذا  ،هذه األهدافخروج عن أهداف اشتراكية، ومافيش  ..على أهداف معينة محددةى مبن
قد نختلف على  ،ة الزراعيةفى الملكي .اختلفنا فبنختلف على قدر تنفيذ بعض مبادئ معينة

ده  .عليك حزبين أقولى نإراض ظاهرة، بحيث تشكل نقطة افتبرضه ال ى ود ؛11٪ - 31
وهكذا العملية  ..والتالت يقول ،11يقول ى والتان ،31واحد يقول  ..حزب 511كده أعمل 

 .د بعضاحزبين قص ..حزبين :أقولى فيبقى العملية ماهياش أبدا عالجها إن ؛تسرسب مناته
فيما يختص بأعضاء مجلس األمة  ،ىمسها األخ سيد مرعى النقطة اللى إنما فى رأي

كانت العملية  ،فى المصنع فى الريف أو عندما كانوا يمثلوا مشاعر الشعب فى القرية أو
يقدر يستمد ى ابتدى ينفصل عن الجهة الل ،فيها حيوية، وعندما ابتدى ينعزل عن هذه البيئة

  .منها المشاعر الحقيقية بتاعة العمل
هو  ..يبقى فيها الرأى معبر institutions عاوزين ،امشكلتن إن احنافأنا بيتهيألى 

الى  نتجه وهى دى فى النهاية لوعرفنا ؛فى الواقع يجب أن يكون ترديد لرغبات الشعب
المحصلة بتكون  ؛وكتلنا هذه العملية بقدر ،التجاوب الحقيقى للشعب فى جميع االتجاهات

بنوجد االستقرار لهذا  إحناويبقى  ،ماشيين فى اإلتجاه الصحيح إحنا  definitely بتاعتنا
  .الوطن

فى الميثاق  .نعملها عملية رأسيةاد بعض مابدل ما نعمل حزبين قص :باقولأنا 
المجالس الشعبية المنتخبة أنا فى  ..اللى هى المجالس الشعبية المنتخبة ؛موجود بند لم ينفذ

 -ويبقى فى هذه العملية فرصة  .الجذورالى  الواقع بتاع البيئة العملية وأقربالى  رأيى أقرب
وطالما  .ونوسع الصدور ،إننا نفتح الرأى ونفتح مجال الفكر -مع جميع اآلراء التى قيلت 
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نهارده هو لوألن اإلتحاد االشتراكى ا ،ةياالشتراكبيتكلم فى حدود  النهاردهكل الشعب  إن احنا
  .للفصل الرأسى فيش مجالافم -تحالف قوى الشعب العاملة  - فعال مبنى على هذا

يبقى فى هذه  ؛لو نفصل أفقى ويبقى فيه مجلس شعبى منتخب إن احنا :قولاأنا ب
 ،لنا المشاعر الحقيقية اللى بتتجاوب فى أصداء البلد الحالة فعال هيساعدنا إنه يبلور

فى هذه الحالة هايبقى  .والمشاعر الحقيقية اللى بتتجاوب فى الصفوف الدنيا فى المصانع
إنه  ؛أى معبر يتكتل، وبعدين هذا الرأى المعبر اللى هيتكتل هايدينا ميزة كبيرة أوىعندنا ر 

وفى الوقت نفسه هايوجد  ،هو هايربط بين االتحاد االشتراكى وبين أعضاء مجلس األمة
نما عضو مجلس األمة فى دايرته لما يجد أن إ .بندور عليه اللى احناعنصر االلتزام 

برز من نواحى معينة واتجاهات معينة نابعة نبوع  ،المحافظةالمجلس الشعبى فى هذه 
لإللتزام بتاع عضو وهنا أوجدنا عنصر  .أصبح هو ملتزم ؛صادق من القاعدة العريضة

 ،االتحاد االشتراكى أعمل حزبين داخل أقولنى يعنى من العسير إن أنا أل ؛مجلس األمة
 فدان مسألة..  11فدان و 31 !؟هايلتزم بإيه

فيش خالف ايعنى م ؛11سمع كلمتين بتوع أقعد أبدل ما 31أوى يبقى رأى ويجوز 
ده حزب معارض وده حزب غير  أقولجوهرى على مبدأ يستدعى إن أنا أعمل فصل و 

يبقى أنا  ،إنما لو أنا آجى أكتل العملية على المستوى بتاع المجالس الشعبية !معارض
سه أوجدت عنصر اإللتزام لجميع الناس وفى الوقت نف ،أخدت الرأى السليم بتاع القاعدة

  .وربطت بين االتحاد االشتراكى وبين عضو مجلس األمة ،الموجودين
ن احناو  ،فى هذه الناحية برضه يبقى نظرتنا لمجلس األمة تبقى نظرة تفاؤلية أكثر  ا 

وفى هذه الحالة عرفنا نربط الخطوط ؛ نفسح المجال للمناقشة الديمقراطية داخل مجلس األمة
اللى  ،جميع النقط التى أثارها األخ سيد مرعىالى  طبعا ده باإلضافة .القمةالى  من القاعدة

بحيث إنها صدورها تنفتح وتتحدث بطالقة وال  ؛هى تساعد فى إيجاد الجو المالئم للناس
  .تخفى شئ فى صدورها

 
وسيادتك  ،من خطاب أكثرى فى الحقيقة سيادتك أكدت ف ،فندم لنقطة المعارضةبالنسبة يا : البشرى

واضح إن سيادتك بتقصد من هذا  .اآلن على فكر سيادتك للمعارضة إيه ألقيت ضوء
إن أنا  :الهدف األول ..ن طريق ماتسميه سيادتك بالمعارضةهدفين تحققوا ع عاملين أو
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 :والحاجة التانية .لنا توصيلة كاملة فيش فى الدنيا جهاز هايقدر يوصلهاأراقب الخطأ اللى م
  !تكلمتمش عايزة  ،خوف لدى الناسعلى ماقد ينشأ من  قضىبن

اللى ممكن إيه  ،الحقيقة أنا عايز أدخل شوية فى فكرة المعارضة الحالية يهلكن ف
 ،قلناهمى لال معارضة بتحقق الهدفين يهف ..فى نوعين من المعارضة الحقيقة ؟ناخده منها
 .إختالف كامل مع اللى بيعارضه فتهعلى إن المعارض مختلف فى فلس أيضالكنها قائمة 

حزب يسارى خالص وحزب يمينى خالص، وبيبقى واحد  ..ألن لما بنيجى نشوف حزبين
وبيكشف األخطاء وبيشجع الناس على  ،الحكم بيعارضى مش فى الحكم وبيبقى اللى منهم ف

ن إعتقد انا بأهنا  .اختالف كامل فى الفلسفة بين الحزبين يهالكالم، لكن فى نفس الوقت ف
ن بتنشأ معارضة تختلف فى الفلسفة إبمعنى  ؛بهذا النوع من المعارضة يمكنش نسلمام

  .ارتضيناه ومشينا فيه اللى احنااختالف مع 
ن أل ؛مش ممكنر نظريا فى هذا حتى لو فك :يونيو 9قول خصوصا بعد اوأنا ب

 الفئة الكبيرة منلكن مين  .دول حقيقة كانوا الشعب كله 51و 9الفئات اللى خرجت يوم 
أنا شفت الناس فى الشارع  ؟بعد خطاب سيادتك بسبع دقائق يونيو 51و 9اللى طلع يوم 

وبعدين أنا أعرف فى  ،العمال كلها مندفعة، اللى طلع ده مين؟ كانوا العمال والفالحين أو
 !ا على العربية باإليجار علشان تجيبهم القاهرة وتشحنهم هناو بلدنا كانوا بيدور 

 
 طبعا كل الناس هنا. صوت: 

 
 ،كل الناس وكل الفئات خرجت :قولاأنا ب ،فهنا الفالحين والعمال شكلوا الفعالية اللى تمت : البشرى

 .الغالبية ذات الوزن الكامل الحقيقى هى الفالحين والعمال لكن فى الواقع النسبة الكبرى أو
لحكم  ..الفلسفة العامة للحكمتفاق إساس أالمعارضة على  ،الفكرة التانية للمعارضة

واالختالف  ،ه إيهتطبيق شكلكهذه الوزارة، لكن ممكن اختالف فى درجة السرعة الحزبية 
  .الف فى السياسة لفترة من الفتراتال تشكل اخت ،على بعض النقط ال ترقى للفلسفة العامة

 ،هل ينشأ لهذا حزب مختلف؟ كلنا متفقين فى الفلسفة وفى االتجاه العام ..السؤال
يمكن فى  :أقولأنا ب .خلينا نختلفتدرجة القوة فى التطبيق  يخلينا نختلف أو سلوبلكن األ

فى هذه ن الحزبين أل !الفترة الجاية حتى لو جاهز التصور ده، يبقى الفترة الجاية ال يجوز
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مجموعة من األشخاص يعنى كل  ..معناه إن هايبقى حزب يعنى مجموعة أشخاص الحالة
 !نوع جديد من الصراعالى  هايتحول األمر ؛مجموعة بتشتغل بأسمائها وفلسفتها

ن تنشأ الطريقة أتصور مهل  ،رة إن داخل الحزب نفسهالفك :قولامن أجل ذلك أنا ب
وهى ضمان مراقبة  ؛المعارضة عملية اللى تحقق الهدفين اللى سيادتك عايزهم من وراء

طالق الناس من عملية الخوف والناس تقدر تتكلم ،األخطاء الحزب نفسها هاتؤدى  أجهزة ؟وا 
  .الدور بتاع المعارضة فى هذه المرحلة

إن يجب الوزير  :أول ضمان ..الزم نحط ضمان لهذا الرأى ،لكن علشان نعمل هذا
 .أخطاء –ها دلوقت أقوله -له أجهزة معينة  إنه يمشى إذا مسكت ،تهسبيبقى يمكن محا

إن لما كان  :كلسيادت أقوللكن يمكن لما  ،هو موجود عندنا فى الدستور االمبدأ م إحنا
كنا  ،غيره ناقش فى مجلس األمة أوالوزير التطبيقى ي   أسلوبناقش أو ي  بيجى سيادة الوزير 

يبقى فى الواقع ده  ،كلنا من فكرة لو الوزير هايمشىما يكون عندنا حساسية ى بنتكلم ز 
ممكن جدا أى واحد فينا يحدث خطأ  ،يجب نسيب هذه الفكرة !انعكاس على كل النظام

  .دون أن يؤثر ذلك ال فى الحزب وال فى النظام كله ،ويمشى
  ..يافندمهنا حاجتين  ؟مين اللى هايقوم بهذه العملية للوزير :النقطة التانية

نها تكون أداة تحقق إن من الممكن أل ،نحن نشكلهااللى كن اللجنة المركزية يم :أوال
 اللجنة المركزية أو ن فترات عقدإوده يقتضى  ..م وتتناقشغرض الناس تتكل ؛غرضين

وسيادتك يمكن علقت  -ألن أنا سمعت إن ممكن بعض آراء  ؛الدورية بتاعتها تكون متقاربة
كل ثالثة شهور ممكن تجتمع،  :قولافأنا ب !كل ستة شهورإنها ممكن تجتمع  -فى جلسة 

ويثار فيها نوعين من  ،ومويبقى كل ثالثة شهور نعقدها لمدة عشر أيام وخمسة عشر ي
ونوع بيبقى من الممكن كل لجنة تحاسب  ،نوع مناقشة سياسات واتجاهات وتوجيه ..المسائل
 .فى وزارتك اخترت الشئ الفالنىنت ا  و  ،نت فى وزارتك عملت كذاإ :لهل وتقو  ،كل وزير

عملية المناقشة  ؛نيش عايزة هذا الوزيراإن أنا واهلل م :ومن الممكن للجنة المركزية تقول
تب عليها إن اللجنة تقول عملية األخطاء لما بتنكشف من الممكن يتر  ،الخوف برضههتعالج 
  !نت تمشىإللوزير 
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يعنى عالقة السؤال  ؛العالقة بين اللجنة المركزية ومجلس األمة هى :ناحية تانية
فواصل كتير يمكن تتحط، لكن يمكن فى المرحلة  يهفى الواقع ف ..ثاره السيد مرعىأاللى 

جوار اللجنة الى  لهى مجلس األمة يبق أيضاويصح  ،القادمة تحقيق الهدف بيكون مسيطر
  .المركزية الحق إنه يحاسب الوزير

إن البد العمليات دى تدرس دراسة كافية  ،يافندمالضمان التانى اللى يجب يتعمل 
إنت عملت  :نقول للوزير إن احناألن من السهل جدا  ؛فى االتهام سواء فى النقد أو

درسش ودعم هذا بأسانيد وأدلة امجلس األمة م لو اللجنة المركزية أو ؛آخرهالى  ..وسويت
قد يكون  أو ،يبقى من الممكن الوزير نفسه ينجرف ..أخطأن الوزير أقوية تبين صحيح 

  !ضحية ألى مؤامرة من المؤامرات الشخصية لبعض األشخاص اللى بياخدو منه موقف
الزم يثبتوا هذا وتبقى المناقشة بجدية  ،ن كل بيان يقدم الزم يناقش بدقةأده يقتضى 

بدون أن  ،يمكن باعتقادى بهذه الصورة هانوجد الهدف اللى سيادتك عايزه .فى هذا السبيل
بيهددوا شوية الوحدة اللى الزم تكون بينا الفترة  ؛تيارينالى  حزبين أوالى  اإلنقسامالى  نلجأ

  .ده سؤال آخر ؟هل الحزب نفسه أصال اللى بيحتوى هذا .القادمة
االتحاد االشتراكى وقبل منه  -بنحاول  ،الواقع التجربة اللى سيادتك أشرت إليها

إنما  !كل من ليس عدو بشكل واضح بنضمه ؛بنحاول عملية صعبة جدا - االتحاد القومى
قد  ،االختالف أحيانا بيبقى اختالف فى الدرجة ..االختالف فى الدرجات مابين كل دول

إن الفترة  :ولقاأنا ب !نه يكون ضدناإفكار ود ينقلب نفسه بفكرة من األيجعل شخص موج
نه إاللى جاية يمكن دى أحسن فترة إلختبار استعداد األشخاص ومدى التزامهم واستعدادهم 

الفترة اللى  !ألن أصعب شئ على الحاكم إنه يكون الحزب بتاعه ؛يبقى عضو فى الحزب
وفى  ،من اللى عايزين ينضموا للعمل السياسى تضحيات كبيرة هانطلب من الناس أو ،جاية

نه اللى بيصمد فيها هو اللى بيبقى معيار صالحيته أل ،اعتقادى هاتبقى عايزة مجهود ضخم
 فكار. دى بعض األ ..يكون نواة لتكوين الحزب والدستور

 
هل مفروض  ماعرفش ،سيادتك فى األول بالنسبة لوجود معارضة ههو فى الواقع كالم قلت : رفعت

هو ما ..ومن هنا بيثور تساؤل ؟القائم وجود أكثر من حزب وال معارضة فى داخل التنظيم
شكل هذه المعارضة؟ وهل هى بتتبنى قضية معينة؟ وهذه القضية المعينة يعنى قضية 

أنا فى تقديرى أى شكل فى نظام أى حكم بيقوم أساسا على القضية  ؟اجتماعية معينة
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ذا كانت القضية االجتماعية عندنا تحددت فى االجتماعية اللى بي عالجها هذا النظام، وا 
تحقيق صورة المجتمع  أى تنظيم بيقوم ماهو إال وسيلة لتحقيق هذه القضية أو إذا   ؛الميثاق

  .اللى موجودة أو اللى بنرجو إنها تقوم
مرحلة فى  إحنا ،بنواجهها فى الواقع اللى احناإذا نظرنا فى الصورة الحالية  إحناف

أى مدى الجديد الى  ؛تحول، ومعنى مرحلة تحول إنها صراع بين شئ جديد وشئ قديم
لى أى حد القديم اليزال له مواقع قوية  ؟استطاع إنه يثبت وجوده فى وسط الجماهير وا 

عدم  ومن هنا قضية قيام معارضة أو ؟ويستطيع أنه يجابه بها القوى الجديدة الموجودة
  .قيام حزب آخرقيامها وبمعنى آخر 

 .تجمع معين لهدف معين يههتكون النتيجة ف ؛هى إال حزبأن تقوم معارضة ما
لكنها قد تنتهى بال قضية بتمس حياة المجتمع  ،والمعارضة فى هذا قد تبدأ بمواضيع بسيطة

عطاء حرية للناس  .ككل فى المستقبل ومن هنا يعنى ولو أن الديمقراطية كشئ مطلوب وا 
 يجب أن نكون فاهمين القضية األساسية اللى بندافع عنها أو إن احناإال  ،همإنهم يبدوا رأي
هل هى قضية إجتماعية ولها  ،النهاردهأو المجتمع كله بيدافع عنها  إن احناالمفروض 
 ده بيستدعى قيام التنظيم اللى يؤكد ويؤدى نفإذا كان األمر كذلك فإ ؟بعاد معينةأمقاييس و 

ذا كان وسيلة  ،هوش غاية ولكنه وسيلةاألن التنظيم فى حد ذاته م ؛قيام هذه الصورةالى  وا 
سواء فى  ،ه فى العملأسلوبسواء فى  ،يجب إنه يتبنى هذه القضية سواء فى فكره ا  إذ
  .رتباطه أوعالقته بالجماهير نفسهاإ

أكثر من حزبين،  حزبين أو يهوالديمقراطية ال يمكن إنها حتى تتحقق لمجرد إن ف
بتتحقق بنوع شكل وتوازن القوى السياسية نفسها فى المجتمع مع النظام االقتصادى ولكنها 

 .هو هيكون دور المعارضة فى هذا لنا ما وده بيحدد ؛القوى االقتصادية اللى موجودة أو
ال بنجد أن العملية  ،ودى أنا بيتهيألى يجب تكون قضية أساسية وتناقش مناقشة عميقة وا 

نها تهدم أى إوتستطيع  ،جد قوى معادية ظهرت وبتاخد صوت شرعىوبن ،بتفلت فى النهاية
لكن ، م متعارض مع بعضه من ناحية موقفىأنا طبعا يعنى قد يبدو إن هذا الكال !شئ قائم

وفى أساس التنظيم  ،نضع القضية االجتماعية أساس فى المناقشة إن احناأنا برضه بأرجو 
  .اللى موجود
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وهى  ؛كوسيلة بيرتبط بيه حاجات كثيرة أخرى فى المجتمعقضية التنظيم اللى بيقوم 
اتحادات  .زى مثال اتحادات العمال ..قضايا المنظمات الجماهيرية األخرى اللى موجودة

ن إمع  !؟ده المعارض ده أو هل فى جانب الحزب ده أو ؟العمال هاتبقى فى أى جانب
نظام نقابى له اتجاهاته وله عمله وله  ..المفروض إن التنظيم العمالى ده بيبقى نظام متكامل

 ،الشباب ؛وله واجباته من الناحية السياسية العامة ،واجباته سواء من ناحية العمال
نها تعالج على ضوء إب فدى قضية أخرى يج .آخرهالى  ..التنظيمات األخرى التعاونية مثال

وهل هتكون هذه المنظمات  ،أل بمعنى آخر وجود حزب آخر أو إذا قدرنا وجود معارضة أو
  ؟الجماهيرية األخرى فى أى جانب

 يهويمكن سيادتك أشرت إنه ف - وأنا تقديرى بصفة عامة من ناحية التنظيم السياسى
أنا تقديرى لألسباب الرئيسية  - ضعف كانت فى االتحاد االشتراكى بعض نواحى قصور أو

ضعف الى  ألنها بالتالى بتؤدى ؛ىفى هذا هو ضعف المنظمات الرأسية على المستوى الرأس
بيبقى عقلية  ،التنظيم الرأسى مافى شك بيبقى متكامل .التنظيمات على المستوى األفقى

نوع من الوحدة فيما  يهوبالتالى بيبقى ف ؛فى فهمهم ..بيبقى متقاربين فى تفكيرهم ،واحدة
تقديرى ضعف  .ى قوىتستطيع هذه التنظيمات الرأسية أن تساعد على قيام تنظيم أفق ،بينهم

ت هذه التنظيمات يوكلما قو  ،ضعف التنظيم األفقىالى  التنظيمات الرأسية هو اللى أدى
 .الرأسية تقديرى إن التنظيمات األفقية بتستطيع إنها تلعب دور فى العملية كلها

ويمكن كان أثيرت فيه مناقشات قبل  ،موضوع آخر برضه أساسىالى  وده بيجرنا  
اللى وضعها؟ وحقيقة التناقض إيه  ..عالقة التقابات المهنية بالنقابات العمالية وهى ،كده

 ؛ما بينها تناقض طبقى أساساين التناقض الطبقى اللى فإفيما بينها؟ ألن فى تقديرى 
ودى  .هوش تناقض مصلحة المجتمع بقدر ماهو تناقض بين طبقات فى داخل المجتمعام

ألن تركها بهذا الشكل أنا فى تقديرى ليس فى المصلحة  ؛قضية يجب تطرح وتعالج وتحسم
  .العامة

تخلف القوانين أساسا  ىه ،اللى موجودة ب أنها تعالج أوجالظاهرة األخرى اللى ي
وعن التعبير عن حقيقة العالقات الجديدة فى داخل  ،عن مسايرة التطور اإلجتماعى

إن  :ه يمكن اللى بيأدى إن بنقولود ،تناقضات كثيرةالى  وده يمكن اللى أدى !المجتمع
ن القوانين فعال متخلفة عن أالى  ألنه فى الواقع ده بيرجع أساسا؛ مفيش مبدأ سيادة القانون

وده اللى أدى  !بتعبرش عن حقيقة العالقات الجديدة اللى فى المجتمعاوم ،التطور اللى حدث
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ومن هنا موضوع  .أو تجاهل القوانين فى المجتمع بتاعنا ضتناقالى  فى الواقع بالتالى
دى عملية أساسية يجب إنها تعالج وتعالج بأسرع وقت  ،تخلف القوانين عن مسايرة التطور

  .إزاىألن القوانين ما هى إال التعبير عن حقيقة المجتمع وماشى  ؛ممكن
وهى التخلف العلمى  ،ن أنا باعتبرها قضية مهمة جداإقضية فرعية أخرى ولو  يهف

يدى  نش يتقن أواكاإن م ،وأى مجتمع نامى زى المجتمعات بتاعتنا .وتخلف البحث العلمى
هذا الى  هو محتاج - المجتمع النامى -ويمكن هو محتاج  ،أهمية كبيرة لهذه الناحية

لطبيعة المشاكل اللى  ؛البحث العلمى أكثر من الدول المتقدمة نفسها وتطور ،التطور العلمى
ولعدم وجود الكوادر الفنية أو العلمية اللى تستطيع إنها تقود  ،ولتعقد هذه المشاكل ،بيواجهها

بيقود فعال أو اللى بيخطط فعال لسياسة الدول المتقدمة ى لال فى العالم النهاردهو  .هذه الناحية
وفى  .كثير من الدول المتقدمةجدا فى سياسة  والعلم بيلعب دور كبير ،الجماعة العلميين هم

وتوضع لها أهمية كبيرة جدا خصوصا فى  ،تقديرى هذه الناحية يجب أن يوضع لها اعتبار
 المرحلة القادمة. 

 
 ..عقب حاجة على الفكرة اللى أثرتها وهى إمكان قيام حزب جديدأأنا بس ها : السيد

ب هذه المعارضة تبقى مش المعارضة فى أى هيئة منتخبة إذا كانت آلية انتخا :أوال               
أى  ن ينتخب أى مجلس أوأما أ .ن المعارضة ارتباط بين الناخبين وبين الشعبأل ؛معارضة

فده  !حكومةاللى مظاهرة ضد امعارضة و الى  وبعد ذلك تقسم بعد عملية االنتخاب ،هيئة
ألن معنى المعارضة الزم تكون  ..ألن دى مش معارضة ؛تطبيقىكالم غير عملى وغير 

اسماعيل  !أما إن المعارضة تنشأ بعدها .انعكاس لرأى الشعب نفسه أثناء عملية االنتخاب
على  قعدواجماعة ي :فقال ،معارضة يهباشا زمان عمل مجلس شورى وسمع إن الغرب ف

ده كالم فى الحقيقة إن  !فنديناأواهلل مانعارضك يا :على اليمين، قالوا يقعدواالشمال وجماعة ي
إمكان قيام حزبين داخل النظام  أقوللماآجى  .المعارضة ال تكون إال لما يعملوا انتخاب

  .يديولوجيةخد منها األآ االشتراكى طب ما
 

 يه؟ إتاخد  عبد الناصر:
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برضه يعنى  !اشتراكية متطرفة بتصل لدرجة الشيوعية يهيعنى طب ماف ؛يديولوجية نفسهااأل : السيد
ونبقى  !؟هل يوجد أوال يوجد ..ده مبدأ الملكية ،فدان أبدا 21فدان أو 31المسألة مش مسألة 

إذا قبلته وبعد ذلك  ،المانع لما يقوم حزب عاوز يلغى الملكية الخاصةإيه  !اشتراكيين برضه
يحتفظ بهذه الملكية  إذا حزب آخر ،مجلس النوابالحكم وقدروا ياخدوا المقاعد فى البلد. 

 قد يكون هذا موضوع معارضة.  ..فيش مانعاالصريحة م
كالهما  ؛وآخرين اعتنقوا مبدأ آخرى اعتنقوا مبدأ التسيير الذاتلو إنما الناس 

واحد اشتراكى متطرف وواحد  ..وكالهما ،ىالنظام االشتراكى فى كالهما يقدر يمش ،اشتراكى
وبالعملية  لكن إذا كان البلد بالوعى بتاعها وبالعملية االنتخابية !ماشى على الميثاق بتاعنا

تمشى على أى واحد من دول، ويبقى البلد بتمشى  ..يديولوجية هتختار أى طريق من دولاأل
  .الناس تتصارع فى هذا ..عاوزاه فى نظام االطار االشتراكى نفسه ىفى الطريق اللى ه

فى لناها ق إحنادى آ ..الكاملالى اآلن لم تحدد التحديد  ،ى للرأسمالية الوطنيةلما آج
فدان ده فالح  31هو أبو  ؟businessالــ  لية أوفعلكن هل هى الملكية ال ،الميثاق
ده الرأسمالية الوطنية  ..أل :يقولوا ؛فى هذا منهم عاوز الناس تتجادل ٪51 يهف !؟لغبيشت
وبعد ذلك قد تكون المعارضة من  .ده أنا مش عايز الرأسمالية الوطنية :وناس تقول ،ممتازة

هو ده اللى هيقيم  ؛على هذه األسسالصغر أو من الكبر حيث تكون، إنما وجود معارضة 
فى الصناعات  ..أل :لما تيجى مثال ناس تقول .فى النظام االشتراكى نفسه الىالحكم الح

قلية، لكن هذه أخليها تقعد تتكلم قد تكون  ؛مديونين دلوقتى إحناده  ..أل :الثقيلة وناس تقول
عضو  61عضو منهم  261يعنى إذا كان مجلس فيه  .األقلية هى اللى هتقوى األغلبية

  .دةالباقيين بالجدل وبالنقاش وبمناقشة الموضوعات الموجو  211ـأنا دول هيقووا ال ،متطرفين
 

 فاهمنى؟  )ضحك( !ممكن إنت تكون الستين ..أل عبد الناصر:
 

ى الدول المحيطة نختصر فى المجموعة العربية عل ،يعنى فى السياسة العربية ..فاهم : السيد
اتحادنا أكثر مع  إحنا :يعنى ناس تقول .يعنى أنا بتكلم بصراحة ..فرشهاأ باسرائيل بدل ما

 ؛لناس وتبقى حيوية فى التفكيرل الحاجاتنفتحش هذه ايعنى ليه م ..فريقيا ومع السودانإ
مليون فدان، ليه  عندنا بنستصلح اتنين مليون فدان أو؟ فى إطار النظام االشتراكى كلهاو 

 :لما ناس تقول .خمس فدادين هنوزعهم إحنا ..أل :وناس تقول ؟منعملهمش مزارع جماعية
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وأثارها فى  ،وقام جدل فى الناحية االقتصادية ..أل :وناس تقول ،عايزين نأمم المساكن
الناحية االقتصادية والناحية االجتماعية، ولما بيفصل فى هذه الموضوعات دون رأى مفتوح 

 آفاقبنجد فى الميثاق ة ياالشتراكلو درسنا  :قولايعنى أنا ب !ودون قيام هذا الجدل العنيف
لكن األساس إن البلد هى اللى  ،برضه متعارضين فى هذا المكان عن قيام حزبينكتير جدا 
وده اللى هايربط الناس بالحكم ويربط الناس  .الناس هى اللى الزم تتجادل فيه ،الزم تقبله

ار مغلق، وبعدين الناس كلها طن هذه المسائل يفصل فيها فى اإبالتقدم، مش اللى هايربطها 
 !ساسيةة األياالشتراكفى المسائل  indifferentيعنى بصراحة بقت  ..indifferentأصبحت 

  .الناس عنهاإنعزال آدى السبب فى 
 

  ؟إيه يعنى indifferent عبد الناصر:
 

  ال.. مش عارف ياسيادة الرئيس. صوت: 
 

  !؟مش كده وال ت كنت بتدرس انجليزى؟إنعبد الناصر: )ضحك( 
 

  .مدرس رياضة صوت: 
 

 )ضحك( !رياضة؟ عبد الناصر:
 

يعنى وهو ده  !مش عارف ليه متكونش هذه الحيوية موجودة فى البلد :قولايعنى أنا ب ..أل : السيد
بنطلب هذا داخل االتحاد االشتراكى  ن احناأل ؛ة نفسهاياالشتراكاإلتجاه األساسى للتربية 

لكن هل الواحد  .على مستوى إنه واحد يقف يعارض ..بس بنطلبه على مستوى فرد ،نفسه
أنا  :كل وبعدين بتنقلب المسألة إن الناس تقول ؟لما بيقف يعارض لوحده ده صاحب مصلحة

مجموع والناخبين جابوه على هذا األساس، هيقدر يتكلم الى  لكن هو لما ينتمى !مش هاتكلم
 ممكن !دايما من إن وجود أى معارضة ده يسبب الذعر إحناوبعدين خوفنا  .ويتكلم بشجاعة

فتكر فيه من التسهيالت الكافية أوالشعب دلوقتى  ؛ل الضمانات فى هذا والضمانات كافيةمنع
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وهذا  ..سنة ما يسمح بإنه ال يقبل برضه االنحرافات عن النظام االشتراكى 51 ىعلى مد
  .الموضوع نفكر فيه

 
بنضع  إحناهو طبعا يعنى أنا فى كالمى مش المقصود عدم وجود المعارضة بقدر ما  : رفعت

يعنى نوجد حرية  إن احناوفى هذا اإلطار بنستطيع  .القضية االجتماعية هى أساس العملية
ولكن يجب  ،سواء على شكل معارضة سواء على شكل حزب آخر ؛الرأى اللى موجودة

مثال فى الميثاق  إحنا .بنواجهها اللى احناعطى اعتبار هام للقضية االجتماعية اأساسا ب
من  ؛معناها اإلنتاججت السيطرة على وسائل االنتاج، وتقديرى فى السيطرة على وسائل 

اإلنتاج فى داخل السيطرة على وسائل  أيضاالممكن السيطرة على وسائل اإلنتاج الخاصة 
الملكية االجتماعية لالنتاج بصرف النظر عن  أيضان يكون أالعامة، ولكن من الممكن 

فى داخل اإلطار للقضية اإلجتماعية يمكن بتقوم  فإذا   .ملكية خاصة ألدوات اإلنتاجوجود 
نتش القضية اكاولكن إن م ،أشكال مختلفة لكى يستطيع كل واحد أن يعبر عن رأيه

ذا م ،اإلجتماعية هى األساس إذا كان تنظيم معارض  سواء الموجود أو ؛أى تنظيم نشاكاوا 
  !حسابه، أنا تقديرى العملية بتهدم من أساسها آخر يضع هذه القضية أساسا فى

 
  .نحط المبادئ فى أيدى الناخبين :قولانا باأم : السيد
 

ال قد تؤدى ،يعنى العملية تناقش بعمق أكثر ..ومن هنا اللى بطالب بيه  :رفعت  إحنا رأخطاالى  وا 
وكيف؟  ،النهاردهموضوع اللجنة المركزية الى  وده يمكن يجرنا !نستطيع أن نتنبأ بها حاليا ال

على ضوء القضية ، وهتمثل مين؟ ودى قضية برضه يجب إنها تكون فى االعتبار
  .مرتبطين بيها اللى احنا أيضااالجتماعية 

 
 )ضحك( !دكتور نبوى أصله متكعبل يعنى عبد الناصر:

 
هو  ،بالنسبة للكالم اللى سيادتك أثارته من ناحية المعارضة يعنى ..لى سيادتك لو سمحت : شقير

ن الناس تقدر تعبر رقابة - زى ما قالوا إخواننا -ساسا أ عتبر أنا إن أ. عن رأيها بوضوح وا 
سباب اللى خلت العملية دى ن من األإعتقد أو  ،فرق بين عملية المعارضة والرقابة يهف
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عدم استكمال الجهاز السياسى بعد تشكيل االتحاد  ؛دولنين اخر ظهرت فى الخمس سنين األ
هنعمل المجالس الشعبية المرتبطة  إن احناألن برضه كنا المفروض  !االشتراكى

واللجنة المركزية وكل التشكيالت السياسية اللى المفروض  ،قد تتولى الرقابة ..بالمحافظات
  !تشتشكلاالكن لسبب أو آلخر كل األجهزة دى م ،إنها تشكل

ألن  ؛أكثر والمعارضة عالقة بين حزب أو يهبفتكرش أنا إنه فام ،بالنسبة للمعارضة
فى إطار الحزب  ؛حتى لما نمسك البالد اللى فيها حزبين ،حتى فى نظام الحزب الواحد

يعنى فى تصورى إن المعارضة مش ضرورى  ..الواحد هناك معارضة فى سياسة الحزب
 ؛وى إن المعارضة بتنشأ فى إطار اللجنة المركزيةقممكن  .نبنشكل حزبي ن احناإنها تنشأ أل

ة ياالشتراكالناس اتكلموا عليها بالنسبة لإلطار العام فى السياسة ى لال بالنسبة لكل التطبيقات
ناس  يهف ،وسيادتك مرة وضحت إن فى النظام االشتراكى وفى الناس اللى قاعدين .بتاعتنا

ناس أقصى اليمين فى إطار االتحاد االشتراكى أو فى إطار التنظيم  يهأقصى اليسار وف
نها تنشأ فى  .السياسى بتاعنا يعنى ال عالقة فى تصورى بين المعارضة كمعارضة وا 

ن البد  ،مجموعة  ،كان الغرض من تشكيل الحزب هو الرقابة .نشكل الحزب إن احناوا 
 .الرقابة ده ممكن إنه يتحقق بنزول المستويات فى المجالس الشعبية للمحافظات أسلوبو 

ن الواحد كان ارتباط الناس بالكالم اللى بيتقال كتير باأل حزاب اللى قبل الثورة، وا 
حزاب فى ذلك ل السياسى اللى موجود فى األجأنا باعتقد ده كان من الد ،د وغيرهفبيرتبط بالو 

الناس  ،يعنى دلوقتى الفالح فى القرية .جل السياسى ده مش موجودالد النهارده !الوقت
وكان بيمنى نفسه ببعض الحاجات  ،بيروحوا يقولوا الشئ الفالنى والشئ الفالنى

إن وأنا الحظت  ،فكان هناك دجل سياسى ..كهربة خط حلوان :زى ما قالوا ؛ومابتتحققش
  !قبل الثورةوزير قبل الثورة وعن عذاب البنتكلم كتير عن  احنا

 ،القوة بتاعتها بتتاخد عن طريق الدجل السياسى عتقد دى عملية كانت كلهاأنا بأ
نا أ وألكم ترع  نا هشقأن إ :لهمل ييجى االتحاد االشتراكى يروح يقو  النهاردهيقدرش ام

وسيادة  .يبصر الناسبنه برضه هو هنا ملتزم والتزامه ده بيخليه أل ؛هابنى لكم مصرف
ن البد فى الكالم اللى بنقوله  ،غدقش الجماهير باألملأإن ما :أكثر من مرة الرئيس قال وا 

ن البد  ..للناس بنتكلم بمقدار ده مايمنعش إن الناس  ؛نفهم الناس بمقدار إن احناوا 
  .تتكلمش بما يكفىام
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وهذه اللجنة  ،إنما فى تصورى فى تشكيل اللجنة المركزية لإلتحاد اإلشتراكى
الناس المتطرفين فى التطبيق  ،القضايا االجتماعية ..المركزية كل القضايا اللى أثيرت دى

ثيرت يمكن أنها تثار بجدل واضح فى اللجنة أكل المشاكل التى  ؛للملكية ولحدود الملكية
فى إلتزام،  هنا بعد مايتفق على رأى بيبقى ..إنما لما بيتفقوا على رأى هنا فى إلتزام .المركزية

كل  ؛بيطلع تعريف للفالح وكذلك العامل  ؟بنقول ال يملكال فدان و  31هل الفالح له 
  .ى بتثار فى إطار اللجنة المركزيةالقضايا العامة فى النظام السياس

لما بنقدر نشكل المجالس الشعبية بتاعتنا فى الحالة دى بتزيد  ،أما بالنسبة للرقابة
وهاتعمل  ،اللجنة المركزية هى اللى هتراقب وهتقرأ تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .الرقابة

شدش إال للقيادة تبتاالجماهير الحقيقة دلوقتى م .كل اللى ممكن يتعمل فى هذا السبيل
إال  -وهى على حق  -شدش تبتانها مإسنة تعودت  51ماهير دلوقتى جيعنى ال ..الثورية

  .دة الرئيسللقائد الثورى وهو سيا
بمعنى إنها تتشد ألشخاص فى المستويات المختلفة  -وعلشان كده شد الجماهير 

ألن البد الناس  !يبقاش موجوداويمكن من المصلحة إنه م ،عتقد إنه غير موجوداب -يعنى 
نه يقول ،بحيث إن بنمنع منهم الدجل السياسى ،تتعامل معهم بالحقيقة أنا عايز فالن  :وا 

  !وبس والحاجات اللى كنا بنعانى منها أيام األحزاب
 إن احناطبعا سيادتك وضحت فى الدور اللى فات  ،فى تشكيل اللجنة المركزية

بمعنى  ؛هانعتمد أساسا على اإلختيار الصاعد مش اإلختيار الهابط فى المرحلة اللى جاية
حد كبير جدا لهذا الى  ضمان برضه هود ..إنه التشكيل هايبقى عن طريق المؤتمر

ننا نضع بعض المواصفات إ ،يمنعش برضه فى اختيار أعضاء المؤتمرانما ده مإ .المستوى
 ،الناس اللى ثبت صالبتهم فى المرحلة اللى فاتت نعرف بحيث ؛عضاء المؤتمروالشروط أل

 ن احناأل ،مؤتمربمعنى إنه فى اختيار أعضاء ال .وهكذا ..الناس اللى يستبعدوا ميننعرف و 
فالبد إنه يكون فيه نوع من اإلرتباط بالنسبة ألعضاء  ،مش هانجيب المؤتمر باإلتفاق

  .وكلما كان ممكن تمثيل جهات منتخبة فى المؤتمر بيبقى أصلح ،المؤتمر
بنعمل حزبين،  إن احناخطورة جدا  يهعتقد إن فى مرحلتنا الجاية يبقى فافيعنى أنا ب

نشاء جبهة بتشكل إب ؛المركزية تشكل جبهتين فى إطار اللجنة المركزيةوى اللجنة قممكن 
ور الكامل نحو طوناس بيمثلوا الت، النظام المحافظ شوية بالنسبة للتطور االشتراكى

 .وتشكيل المجالس الشعبية -زى ماقال األخ كمال رفعت  -كقضية اجتماعية  ةياالشتراك
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 ،النهاردهبيبقى له عمل مختلف عن العمل اللى بيعمله األمة مجلس  ،فى الحالة دى
فى إطار  ،إيه يسألش عن مستشفى مثال لما بيسأل وزير الصحة عن حالته الصحيةام

نه قائم هنا لمجلس األمة بيطور رسالته فى المسائل و  ،الميثاق وفى إطار التنظيم االشتراكى ا 
يعنى دى  ..وتبقى هنا المراقبة الشعبية على المستوى المحلى بتقدر تدى فاعلية أكبر ؛العامة

  أقولها.بعض النقط اللى أنا حبيت 
 

فيش خالف بينا جميعا والمعارضة البد أن اإن م :أقولن أ ،هو استفسار بسيط ..يافندم ه: أيو المهندس
الخالف فى الثوب الذى  ولكن - كما قلت سيادتك فى أول جلسة -وأمر واجب  ،تقوم

خلفية مازالت غامضة علينا  يهف ..ولذلك أنا بأبادر أسأل سيادتك !ترتديه هذه المعارضة
قبل ما المناقشة تتشعب فى أمور جايز مش هو ده اللى  ،نحب إن سيادتك تفسرها لنا

  .المعارضةبسيادتك تقصده 
هل هناك  ..ولكن شايف المناقشة ماشية على ضوء ،طرحت موضوع المعارضة
هل  ؟الموجود فى ذهن سيادتكإيه  لنال فسيادتك تقو  !؟حزبين أم حزب واحد أم لجنة مركزية

وتكوين لجنة مركزية منبثقة باالنتخاب عن  ،بعمل االتحاد االشتراكى وحده تكتفىهسيادتك 
سيادتك قلت عليه المرة اللى فاتت وده أصبح فى ذهننا من الجلسة الماضية،  ؟المؤتمر العام

ل وجود يغير قادر على تمث اىز إ ،فى هذه الحالة ؟أو إن سيادتك هاتعمل حزب واحد
أو إن سيادتك قابل برضه  ؟معارضة داخل الحزب الواحد إال عن طريق مثال اللجنة المركزية

نساهم بالرأى المتواضع فى مدى وجود هذه  ن احناإحتى نستطيع  ؛لفكرة وجود حزبين
 .المعارضة وشكلها

 
أنا  ..سى، عايزكوا تنورونى يعنى وتتكلمواأعنديش فكرة راسخة فى ر ايعنى بكل أسف أنا م عبد الناصر:

 :قولالكن أنا ب ،يعنى أنا قلت حاجات كأمثلة منها المعارضة كمثل ..عيوب يهإن ف :قولاب
ده  !هو نظام ثبت إنه فيه عيوب كبيرة جدا النهاردهمشينا بيه لغاية  احنااللى إن النظام 

 ؛بعدين إذا استمر هذا النظام بهذه العيوب .الكالم اللى أنا قلته، وقلت بعض هذه العيوب
إن العيب فى  :قولالكن هو أنا ب ،سيادة القانون كذا وكذا وكذا :وممكن نقول ،ممكن نصلح

يجى يوممكن  ،وممكن أنا أمشى سيادة القانون - ده كالمى -عيب فى النظام  يهف ..النظام
   !يمشيش سيادة القانوناغيرى م
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الزم  ،يعنى داخلين على الفترة النهائية ..فى آخر مرحلة لينا فى العمل إحناهو ام
إذا سلمته لناس بهذا  ،النهاردهقول موجود االلى أنا ب systemــ ال !هانسلم القيادة لناس

ناس كتيرة كانت بتعد  يهف !يجى مينيدول مجهولين متعرفش الناس دول هاالناس  ؛الشكل
كانوا بيكونوا طبقة داخل  النهاردهناس فى الجيش أنا معتقلهم  يهف !نفسها علشان تاخد

هم صغيرين فى  !طبقة طالعة داخل الجيش بتعد نفسها علشان هاتحكم فيهكان  !الجيش
تنظيم فى داخل الجيش يعنى أنا  يهوكان ف - عدد كبير ..معتقل أنا عدد منهم - السن

الى  بيعتبروا عن طريق هذا النظام ممكن يصلوا طموحين صغيرينناس  يهف !هكنتش أعرفام
االنقالب ممكن  -بدا أنقالب إتش عن طريق قولام - مش برضه عن طريق انقالب ؛القمة

 اللى احنافدول برضه عن طريق العمل السياسى بتاعنا  !وممكن يحصل كدهيحصل كده 
وبتتلم العملية يعنى  ،بيجى واحد ومعاه ناس - عن طريق العمل المغلق -ماشيين فيه 
  !بتتاخد العملية

ذا حصل ،فيه اللى احناطيب تحت هذا النظام   تإذا جه شخص بهذا الشكل وا 
القوى  ..نه قوىأل بلدسنين مسك ال 8، 7، 6، 1وخد قوة وكذا وكذا وبعد  ،حاجة بهذا الشكل

فرض إنه حصل حاجة إيعنى فى نظامنا ده  !؟هو اللى هايمسك أمال مين اللى هايمسك
مين اللى هايمسك البلد؟ زكريا محيى الدين وال  ،للقائد الثورى اللى بيقول عليه الدكتور نبوى

أنا معرفش القوى هو اللى  ..قولشباام ..القوى !وال مين؟ على صبرى؟ وال حسين الشافعى؟
 )ضحك( !هايقدر يمسك ويصفى التانيين

 
  !أو واحد من بره خالص بقى صوت: 

 
 )ضحك( !أنتمسى بقى إن القوى مش أأنا فى ر  عبد الناصر:

 
  !واحد غاوى تعب من بره صوت: 

 
وهذا هو الموجود فى  -المقفول  systemــ الفى هذا ]القوى[ مش تعب وال حاجة،  ..ال عبد الناصر:

 نتمإبرضه يعنى طرحى ده طرح للموضوع،  !هو اللى بياخد العملية - االتحاد االشتراكى
  .فى فرعيات للموضوع ماخدتوش الموضوع كما طرحته ماتكلمت
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ال هو مثقف وال هو كذا وال  ؛فرض الراجل ده يعنى طلع زى بتوع أمريكا الالتينيةإطب 
 - طبعا القوى اللى طالع ده طالع ومعاه شلة !فى البلد؟إيه  بيعمل ،قمةكذا وممكن إنه وصل لل

أنا مبتكلمش عن  ..أنا بتكلم برضه ؛يعنى معاه حزب يعنى هنا وهنا وهنا - groupمعه 
  !أنا بتكلم إن دى مرحلة هاتيجى وهاتقابلنا النهارده

ضمن ياللى  systemــ الونعمل  ،إذا لم نؤمن نقط الخطر دى كلها احنا إنعتبر اأنا ب
أنا  !؟نتسبب فى بهدلتهم إحناليه  ؟!يتبهدلوش، نبقى ليه هانبهدلهماللناس دى فى المستقبل م

 ،رحهاكيف تؤمن هذه البلد للمستقبل؟ الموضوع اللى أنا ط ..عايز أأمن البلد للمستقبل :قولاب
هل نعمل  !حاجة غلط يهإن ف :وقلت ،إن أنا فى مجلس األمة إتكلمت فى وقت ما :وقلت
فأنا مفيش حاجة فى مخى يعنى  ؟هل نعمل كذا ؟هل نعمل معارضة ؟هل نعمل حزبين ؟حزب

ال لو كنت مستقر على حاجة ،مستقر عليها مفيش  ؟!اللى هايخلينى آجى أوجع دماغىإيه  وا 
  !نى االستقرارمفيش يع ..داعى أبدا يعنى نقعد
وهذا العيب إن النظام مقفول،  ،النظام فيه عيوب كبيرة جدا :قول عدة مبادئالكن أنا ب
ن النقاء اللى  ليه؟ ناس كبرت  !النقاوة اللى كانت موجودة بتقل ..فيه فى األول بيقلكان وا 

وده عايز يبقى كذا وده عايز يبقى  ،ده كبر هنا وده كبر هنا ؛وناس كتير محسوبين على النظام
ذ !كذا فيش، طيب طموح ده فين انقدرش نقول إنه ماطبعا م ..فيه يعنى طبقة جديدة طلعت ا  وا 

  !؟وطموح ده فين وطموح ده فين
طيب كيف تؤمن البلد من هذه المحظورات كلها بحيث إنك تعمل حاجة 

systematic.. هو ده  ؟!وفى كل الظروف مشى ونضمن للبلد سالمتها فى كل األحوالن
 قولاأنا مثال ب !هل يضمن؟ :قولاب ،هو اللى أنا طرحته للمناقشة ..رحهاالموضوع اللى أنا ط

ل هذا السؤال ءتساأ؟ أنا بإيه ؟ هلإيه هل حزب؟ هل حزبين؟ هل معارضة؟ هل ..تساءلت :إيه
مخاطر كبيرة شاعر بأنا كنت  !أنا إتكلمت هذا الكالم يمكن من ثالث سنين ؛مش من دلوقتى

ناس كان ليهم نقاء ثورى ابتدى  يهوكنت أشعر برضه إن ف ،جدا على المستقبل من ثالث سنين
أنا  ..والقلق !ابتدى يضيع وابتدى يعنى يبان ..أيضافى المبادئ والتحوير  فيضيع من التحري
أما مات  ..لديعنى معروف مثال فى أى ب !وال إيه؟ ه،أنا قلق على بكر  النهاردهمش قلق على 

كناش بنسمع اوويلسون يمكن م ،طول واحدى اللجنة البرلمانية وانتخبوا عل تاجتمع (5)لكيتسج
 !طول مشيت العمليةى عنه كنا بنسمع على براون أكثر من ويلسون، وانتخبوا ويلسون وعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5962 – 5911.. زعيم حزب العمال البريطانى، هيوج جيتسكل (5)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%AC_%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%84&action=edit&redlink=1
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المواضيع الواحد بيتكلم فيها  ىيعن ..بصراحة مأنا بكلمك !هنا المستقبل غامض جدا
فيبقى السؤال  !وكلكم كنتم حاسين بهذا ،طبعا قوى كتيرة وقوى متصارعة يهن فأل ؛بصراحة

ما ننهى دورنا  إحناحتى بعد  -لبلد فى مستقبلها لكيف نضع النظام السليم اللى يكفل  ..هو
  .هو ده الموضوع ؟إنها ماتتبهدلش - وده الزم نعمله من دلوقتى

 !سيد وفى ثالث دقائق حل المشكلة، فى ثالث ثوانى حتىالنط بقى عبد العزيز 
ولكن هو باعتباره  !بمنتهى السرعة ولم يشخص الموضوع conclusionـ ونط لل )ضحك(

لكن الموضوع أكبر من الكالم اللى قاله  !وحط الموضوع 3=5×3 :كل ستاذ رياضة قالأ
مش علشان  ؟كيف نصلح هذه العيوب ،عيوب فيه systemوبعدين فيه  ،سيدالعبد العزيز 
من ؤ من هؤالء الناس ونؤ علشان ن ..أل ؛الزم نطلع نفسنا بره العملية خالص ..نأمن نفسنا أل

  .بلدهذه ال
كل  !كل الكالم اللى على النظام من النظامحتى،  مسك النظامإ ؟إيه باقوليعنى 
كل اللى بيتكلموا  !محسوبين على النظام ..االتحاد االشتراكى من النظام لىاللى بيتكلموا ع

وكل اللى بيتكلموا علينا  !كل اللى بيتكلموا عن الوزراء من النظام !على الحكومة من النظام
البلد والكالم  فىكل الكالم اللى  !وكل اللى بيتكلموا عن الشركات من النظام !من النظام

وهايفضل  ،ليه؟ هذا موضوع برضه بنحطه فى تساؤل !نت بتسمعه ده من النظامإاللى 
 ،فيش نقد كل واحد هايعمل اللى هو عايزهارقابة وم فيشاطالما م ،الوضع بهذا الشكل بعدين

  !قبل كده كانش محللاملتحليل اللى  وبعدين هناك فلسفة ظهرت فى الخمس سنوات األخيرة
تانى يوم تكونت جمعية  ،ضع السعوديين تحت الحراسةيوم ماو   :لكم قلت ناأو 

 :له قلت ،من كل الدنيا هويدىوجرى راحت المطالب ألمين  !المنتفعين بحراسة السعوديين
من  !ال بأمر شخصى منىإوال حد ياخد حاجة  ..يفضل مقفول ومنديش حد !مفيش بيت

 أبدانش الكالم ده بيحصل اكانش الكالم ده بيحصل أو من ست سنين ماكاخمس سنين م
ها من منثوالدفعوش  -ن ليئو مس - إيه ومش عارف ،لياتيت موبناس راحت اشتر  !الحقيقة
أمثلة لهذه المواضيع كتير  يهف ..أمثلة مولو أديك !نش الكالم ده بيحصلاكام !العامالقطاع 

 !جنيه 011بياخدوا  النهاردهجنيه  21ناس كانوا بياخدوا  يهف !جدا ال أول لها وال آخر
 ،هو كان محرر فى أخبار اليوم بياخد تالتين جنيه فى أول الثورة ،أحمد سعيد مثال

حاجات  يهف !آخر هذا الموضوعالى  ..جنيه غير الروايات اللى بيعملها 281بياخد  النهارده
بيروحوا  واالناس اللى كان !هو فى المجتمع المقفول كل شئ ممكن يتعمل ؛كتيرة جدا بتتعمل
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 فيش حاجة ماشية صحايعنى م ..إيهفاهم  مشلى والبعثات وال ،أمريكا واللى بيودوا والدهم
مستحيل أمشى باقول: أنا أنا  !إنى أمشى كل الدنيا دى صح النهاردهومطلوب منى أنا  !أبدا

  !بيشتغلوشايات وماهناس عند ثروت عكاشة بياخدوا م يهده ف !كل الدنيا دى صح
 
  .صح ..هأيو  : عكاشة 

 
  !جنيه581جنيه و 511و عبد الناصر:

 
 )ضحك( !: أنا جيت لقيتهمعكاشة

 
 ،بالوى ال أول لها وال آخر وفى اتعملت حاجات وفى كذا وكذا يهف ؟!هل ده صح ..آه ..آه عبد الناصر:

لو أنا بشتغل  ..أنا مش هاقدر :قولاأنا ب !إن أنا أصلح ده كله النهاردهمطلوب منى أنا 
مش أنا  ،systemلكن اللى يصلح ده كله  !ساعة يوميا مش هاقدر أصلح ده كله 30

  .يتعمل يصلح ده كله system !اللى يصلح ده كله
حناو  ،systemــ عيب فى ال يهف :قولافب نغطى ندافع عنها و بعض و ندارى أخطاء  ا 

 الثورة تضع للبلد ..نضع للبلد إزاىطب  !؟إيه هايحصل :قول بعد كدهنوبعدين  ،هاليع
 ،وال على طريقة الشلل ،االستمرار مش على طريقة العصابات ؟نظام يضمن االستمرار
هو ده الموضوع  ..تمشى الدنيا االستمرار على طريقة معروفة ؛والعلى طريقة كذا وكذا
  .يهعلياثروت اللى أنا بتكلم 

 ،سمع الحقيقة رأيكمأوأنا بدى  ،ال معارضة معارضة أو :إيه تيجى بقى إنت بتقول
ال مش اكن و مم ..وبعدين أنا متصور إنكم شايفين حاجات يعنى مش كل اللى أنا شايفها

أسمع أراءكم بكل برضه  ،لذلك أنا عرضت الموضوع خالص!معقول نايمين فى العسل 
  .قد يكون الحل كذا أو ،قد يكون الحل كذا ؛ضوحبو صراحة و 

 
  ؟لوش حدود يعنىاالموضوع مفتوح م صوت: 
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 - والكالم دهتقدمتليش استقاالت ااإن أنا م -كلمة  برضهو  ،أنا فاتح موضوع بال حدود ..أل عبد الناصر:
عيد تانى أب ،هو أنا يمكن إنفعلت يومها برضه ؟ليه بقى ،ألنها ال تؤثر على سير النقاش

برضه سيد  .تبقى جلسات حية ونتكلميبقى فيها كالم. عايز الجلسات  ..يعنى أنا عايز كالم
أل أنا مش عايز الخطة  !نجيب الخطة الزراعية ونتكلم فيها :قال ،مرعى حب يقفل الموضوع

  !الزراعية
 

  !دى كانت لسبب يعنى بس علشان المناقشة كانت حامية ..: ال مرعى
 

  !تحمى المناقشةما ؟!المانعإيه  يعنى ..تحمى المناقشةام عبد الناصر:
 

 )ضحك( أنا بحب حسين الشافعى. !تحلو مرعى:
 ،من ثالث أربع أشهر ؟حد فيكم قرأها ،مناقشة على جونسون وكنيدى الصغير يهكان ف عبد الناصر:

ووصل النقاش  ،كنيدى فى فرنسا هنقاش فى البيت األبيض على الكالم اللى قال يهوكان ف
 !يمكن إنت كنت موجود فى البيت األبيض فى الوقت ده !أبوه هل نه لعنإالى  بينهم

 )ضحك(
هو الحقيقة اللى بيخوف  ،ى برضه مش عيبقصدى يعنى المناقشات لما تحم  

ن كل واحد شايل فى نفسه حاجة وم !الواحد الكششان   فكروا ليوم األحد. ..بيتكلمشاوا 
 

  !وىق: الموضوع خطير جدا وكبير عكاشة
 

  ؟هل أنا غلطان ..يازكريا هل ؟يرى للصورةديعنى معرفش هل أنا غلطان فى تق ..أوال عبد الناصر:
 

 ،هو طبعا يمس صميم المشكلة ..أنا عايز أضيف مالحظة صغيرة على كالم الرئيس ..أل : محى الدين
الرئيس حب إنه يسيب وأنا كنت هاسيب  يوم ما ..يونيو 9هى حقيقة المشكلة ظهرت يوم 

كنا فى البلد فلما سيادة  إحنا .له بس دى مالحظة أنا قلتها له يعنى ساعة لما رحت ،معاه
لنظام وأهداف لبحيث يوجد االستمرار  ؛موجود اللى يكون systemالــ الرئيس اتكلم على 

الموضوع بيمس قضايا رئيسية تتصل  !دى مسألة الحقيقة فى منتهى الخطورة ..هذا النظام
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وبعدين أساس أى ديمقراطية  .سلوباأل ،وسائل التطبيق ،ةياالشتراكبالديمقراطية وتتصل ب
مرحلة الى  وصلنا إحنانه يقدر يعبر عن رأيه، حاليا دلوقتى إمكانية الفرد إفى الدنيا يكون 

متقدرش تتكلم فيها حتى فى مجلس الناس موضوعات فساد و  يهإنه المسائل الخطيرة وف
محدش بيتكلم فى هذا  ..اللى هو يعبر عن الجماهير المفروض يدافع عن حقوقها ،األمة

  !الموضوع
بنسمح بنوجد  إحناوفى هذا  ؟اللى يمكن الفرد المواطن systemالــ نخلق  إزاىف

يعنى فى  .اللى هو هايكون سند الستمرار هذا النظام ،البيئة الصالحة لتربية المواطن الحر
س هذه المبررات آمال عريضة أعلى ر  ؛شوية مبررات للى حصل يهالماضى ممكن يكون ف

اندفاع قوى جدا وحماس  يهوكان ف ،معينة لهذا المجتمع ةلقيادة هذه الثورة فى تحقيق صور 
 51 -حنا فعال بالمقارنة بالسنين الماضية ا  و  .لتحقيق هذا التطوير اإلجتماعى واإلقتصادى

رغم االنتقادات ورغم العيوب اللى  ،تحقق حاجات كتيرة مادية -سنة فى عمر هذا البلد 
إنه عملية  طبعا أشار لهذا فى مناسبات كتيرة وسيادة الرئيس - الفرد اءلكن بن .فيها تاتقال

والزراعة والمشاريع المادى  ءمشيش فى نفس السرعة اللى مشى فيها البناام - صعبة
اللى بيقدر يقول  ،اللى بيحمى هذا الكالم كله هو الفرد المواطن !والصناعة والحاجات دى
فيعنى  ؟مكن من هذايبقى اللى  systemالــ إيه  .ده صح وده غلط :فى أى يوم من األيام

 .هو ده الموضوع الرئيسى
 
 عبد الناصر: )ضحك(
  

سيادة الرئيس الحقيقة يعنى بنعتبر الجلسة دى من أسعد الجلسات ومن أعزها على نفوسنا  : الشافعى  
 .جميعا

  
 )ضحك( .لغاية هنا كويس عبد الناصر:

 
  (ضحك جماعىأصوات: )
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ولذلك كالمنا ده مش هايزود حاجة  ؛هذا عن مشاعر الناس كلها نعبر فىن إوممكن  : الشافعى
لما كانت يعنى بتشوف بعض  ،إن ثقة الناس فى الرئيس ثقة بال حدود الحقيقة .جديدة

كلنا يعنى  اللى احنا - حاجات اللى يمكن سيادة الرئيس عبر عنها بالنقاء الثورى والمبادئ
كانوا بيتصورا إن  ؛ه ونعرفه يعنى معرفة أكيدةمعا أيام ماكنا بنعمل -عن الرئيس  نعرفها

كون الرئيس على علم بيها، ولكن كان بيفاجئهم فى كل خطبة إنه على حيالحاجات دى مش 
فكانوا الحقيقة يعنى بيبقوا حاسين بنوع من عدم ! أدق التفاصيلالى  علم بكل حاجة تصل

وبعدين يشوفوا  ؛عرفتهم به شخصياوثقتهم بالرئيس بم ،القدرة على الفهم إنه الحاجات معروفة
وبعدين  ،علم بيهاعلى كانوش بيتصوروا إنه هو مش اوم ،الحاجات اللى يعنى بيشوفوها
 !يشوفوا إن هذه الحاجات مستمرة

وهو بيطرح هذا السؤال يعنى هو بيمس لب  النهاردهوالحقيقة يعنى سيادة الرئيس 
وبعدين  ،على نفسها فى أول األمرعنى الثورة يمكن قامت ثورة مغلقة ن يإ ؛الموضوع

وبعدين جت مرحلة التحويل  .استمرت كل واحد ماشى فى اندفاعه الثورى اللى بيحس به
حساسية لطرحها ونقدها ومعارضتها أو  يهأصبح ف ؛فرضت علينا يعنى أوضاع فى المسائل

ذا الشرح موقف اللى الرئيس شرحه هالالى  ودى يمكن اللى خلتنا وصلنا ..هاأسلوبمناقشة 
  .الكامل

لكن لما اتعرض  ،فى تصورنا للحلول يمكن كنا بنتصور حلول إحناويمكن 
بان الدخول فى الحلول التفصيلية بعد الوضع اللى وصلنا  ؛علشان الحل النهاردهالموضوع 

ن هى أل ؛تفكير كبيرالى  الحقيقة عملية بتحتاج ىه ،اليه، طريقة العمل اللى مشينا بيها
وال عملية فتح النوافذ بالكامل بحيث إن الهواء النقى  ،حزبين عملية حزب أوعملية مش 

وبتبتدى أوال وأخيرا  ،العملية يعنى بتمشى فى خطوط كبيرة جدا ؛يساعد فى تجديد العملية
بحيث إن الحقيقة  ؛يعنى هنتعامل بها فى كل مستوى من المستويات اللى احنامن الطريقة 
  .نها تنطلقا  تاخد فرصة و 

 
تطمئن وتضمن استمرار  ىاللى ه ،قطة يمكن غطينا جزء منهاهو الحقيقة كان بدى أشير لن : ياسين

يعنى الفكرة يجب إنه مجلس  .حتى لو تغيرت األيدى اللى بتقوم بالحكم ،الحكم الصالح
االنحراف  تصلش أبدا إنها تراقب السلوك الشخصى أواأى سلطة رقابية م األمة أو
ن الحكومة بحكم صالحها ورغبتها أل .بل يجب إنه ينبع من داخل الحكومة نفسها ،الشخصى
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يمانها بإن هى  وبدها تستمر ألطول وقت مش علشان تستمر فى  ،صالح البلدمل بتحكموا 
لو كان  -الحزب  أو .فالبد تراقب بعضها وتراقب نفسها ؛بل إلنها بتخدم البلد أكثر ،الحكم

 ؛يجب إنه هو اللى يكون حريص على السلوك الشخصى - تمثلهفيه الحزب اللى الحكومة ب
مش لما تيجى الرقابة من بره أو من االتحاد االشتراكى أو من لجان  ،بوضع أنظمة أوال
اللى هو الوزير اللى  -أنظمة طبيعية بتمنع إن الحاكم  يهبل يكون ف ،االتحاد االشتراكى

وضع  فى بيعمل عمليات نتيجة نزوة أو إن هو يبقى -خالفه  بيمثل فى وزارة معينة أو
وهى بتشمل طبعا وجود محكمة دستورية أو مجلس  ؛حكمهاتطارئ، بل لها أنظمة وقواعد 

حد الى  كدولة متقدمين فى هذا إن احناعتقد اأوأنا ب .واألنظمة الموضوعة ةالدولة أو محاكم
  .طيب جدا

بنجد إن  ،ناحية التنظيم السياسىولو بصيت فى البالد اللى فى الخارج المتقدمة من 
والقليل منها على الحركات  ،أكثر النقاش فى المجالس البرلمانية بتاعتهم على السياسات

إنما فى البالد المتأخرة  .نحرفإوزير نفسه  خالفه أو وزير أو ؛ناس استغلوا واألشخاص أو
هو النقاش على السلوك  بيكون األغلب -زى أمريكا الالتينية  -من ناحية التنظيم السياسى 

فلو قدرنا الحقيقة نعمل النظام اللى من شأنه إنه  !الشخصى أكثر منه على السياسات
؛ بنحمى نفسنا داخليا بالتنظيم للعمل وحقوق وسلطات الوزير ثم سلطات الشخص من التظلم

  .دى عايزة نظام يتوضع ..دى مش عايزة رقابة
يبقاش السياسات دى ان مإبحيث  ؛السياساتنظام من شأنه يعارض نعمل وبعدين 

 ؛مراراوتبقى السياسات دى مش كلها خاصة بالملكية وال كذا فدان نتكلم عليهم  ،بتستخبى
كل دى ممكن  .سياسة الصناعة واالتجاهات بتاعتها سكان مثال أوقد تكون سياسة اإل ىد

م ومعلومات ساس منظأويعارض على  ،تبقى مطروحة للنقاش وتمثل سياسة الحكومة
وبالطريقة دى  !اجتماعبيعارضها بعد دراسة مش بيعارضها فى أى  ؛واضحة للى بيدرسها

فى ى لال ن لو حتى اتغيرت الناسإومانخافش على  ،نقدر نصل بمجتمع يعنى سليم وصحيح
 ة،مانأيمان و إموضوعاتهم ب أيضاألنهم درسوا  ؛ين صريحين تماماين التانإ، يدها الحكمإ

 .ىه بس يعنأقولحبيت ى لال ده ..ينيصلح من التانأنهم إنهم يقنعوا الناس إوأمكنهم 
 

 ةنا فى البرلمان االنجليزى هى قضيعند ةقرب قضيأمثال  ..هو قطعا فى البرلمان االنجليزى عبد الناصر:
 كريستين كيلر.
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النقاش فى البرلمان نما معظم إ ،ده القليل ..الشاذ النادر هيعنى د .يافندمبس دى النادر  : ياسين
و أ ةزى السوق المشترك ..سلوببس األ ،قد يكون متفقين االتنين حتى فيها ؛حوالين سياسات

عن  ةنه هيصل للرفاهيإيقنع الشعب  هكل واحد بد ..موقد يكون موضوعات التأمي ،خالفه
هنوصلكم  إحنا ..أل :هما لن بيقولو يالتاني .الصلب وكذا وكذا ةنه بيأمم صناعإطريق 
يعنى هى نقاشها  ةلأنما هى المسإ ،خرهآالى  ..بنطلق المجهود الفردى إن احناب ؛ةللرفاهي

والسياسات دى مش كلها  ؛قش سياساتاممكن نن أيضا إحناف .كله بيكون خاص بسياسات
قد تكون فى  ؛ةال ملكية فردي وأ ةملكية فردي ،تأميمال  وأ تأميم ..على هذا النوع ةقاصر 
تنا فى التوسع اون فى اتجاهقد تك ،سكانتنا فى اإلاقد تكون اتجاه ،ةتنا فى الصناعااتجاه
  .بنتيجة دراسة كاملة ومعارضة مدروسة كاملة ..سياأفقيا ور أ ىالزراع

نستمر نحصل  إن احناحرصنا على  ،داخليا إحنادى يجب تنبع مننا  ةنما الرقابإ
ن يجى واحد فى إمانستناش  ،نراقب بعضنا إن احناعلى رضاء الشعب عنا بيقتضى منا 

 ،نضع النظام إن احناوال أفيجب  !نت بتعمل كذا فى وزارتكأ :لىل يقوم يقو  ةممجلس األ
نا فيه أن ا  و  ،عمل سلوك شخصىأنا أن إوال يمنعنى أ ةن الجهاز االدارى فى داخل الوزار إ

ن نه يتعمل ألإده مايصحش  يافندم ..ال :يقدر يقول ةووكيل وزار  ،بتمنعنى ةنظمأقواعد و 
  .سمحش بهذاالنظام مابي

زى  ؛مسائل بتوصلنى ببت فيها. .عن نظام اإلدارة ةوبعدين فيه مسائل خارج
دخل  ةألول مر  .هو بعد الحربى لال العمال ةفى حكوم تأميمالماحصل فى انجلترا بعد 

 بل كان رئاسه الحزب هى ،ماهياش داخله فى نظام الوزارات تفكان ،القطاع العام عندهم
وابتدت الجرائد  .وهلم جرا ..بيمسكوا صناعة الصلب والكهرباءى لال بتختار الناسى لال

  !وظائف للى حوالين رئاسة الحزب  :المعارضة بتقول
حناو  تحملنا  ،ةمنا عليها النهارده الحقيقو اس بتلالنى لال برضه من ضمن عيوبنا ا 

ألن كان حملنا قليل فكنا مهتمين  ..سنين كنا مهتمين بجوهر الحكم 7و6كتير مشينا 
بتاعهم   behaviourـواتنسب الينا عدد ضخم من الناس بال ،علينا الحمل لما كبر .بالجوهر

 ،ةمانقدرش نقول كل حاج ..زى :والأالعيب  ؛فى الشركات وفى المؤسسات وفى خالفه
وبنحاول ننقى  ،الزم نحتمل المرحلة دى مؤقتا إحناف ..كترأتحسبت علينا إوبعدين الناس 
 .االتحاد االشتراكىفى  وال األمةلهم فى مجلس ل مانستناش لما نقو  إن احناب ؛داخليا نفسنا
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ن اللوم إبيجى يطرحها علشان يمنع  ةى حاجأى واحد منا بيشوف أضع النظام و أ ؛تلومنى
 يجى علينا كلنا.

 
 ..سكانإطيب باعتبارك وزير  عبد الناصر:

 
 .يوهأ :ياسين

 
ى مساكن أبدا أماياخدوش  ،كذا فما فوق ةوظفين الدولة من درجن مإفيه قرار جمهورى طلع  عبد الناصر:

  ه؟مش كد ..ةمن الحراس وأمن القطاع العام 
 

 .يوهأ: ياسين
  

 ؟ةالقرار طلع من كام سن  عبد الناصر:
 

 .فما فوق األولى ةن الدرجإ :بيقول يافندمالقرار  ..ال : ياسين
 

 ، هل اتنفذ؟!توافق على هذا النظام اللجنةوهذه  ةن تتعمل لجنإهو  ..نا فاكرأ عبد الناصر:
 
 .يافندمصوات: قرار جمهورى أ
 

هى ى لال دى اللجنةن إوصل  ة،ن فيه لجنإلقيت  ةول يوم شفت فيه هذه العمليأ: من ياسين
 المحافظةيعنى لما يروح فى  .عليها الحاالتن يتعرض إ :ساسا القرار بيقولأالمقصود فيها 
 ؛الحكومةو أفما فوق فى القطاع العام  األولى ةتصيب واحد مهم من الدرج ةوتيجى القرع

  .رئيس مجلس الوزراء علشان يوافق عليهاعلى دى تمهيدا لعرضها  ةتقوم تيجى للجن
يعنى  !االستثناء اللجنةيتعرض على بى لال نإالى  لقيت الوضع كان تحول

 ..كان موجودى لال النظام .ةفق عليه بالقرعان يكون مو إلواحد مش  ةفاضي ةتخصيص شق
ن هو ده إ :وقالوا ،ةن يكون حصل مجاملأمن  ةن خشيإ ٪511النظام العقارى كان سليم 
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ن إ ةلأتحولت المس .ةفبنعرضه على رئيس الوزار  ةوالراجل ده كبير فينسب للدول ،حقاأل
  !خرعالن اآلوتتحجب وال تنزلش فى اإل ةماتروحش للجن ،تخصص لواحد ةالفاضي ةالشق

نا مش قادر أن إولقيت  ،ن الوضع ده ال يمكن االستمرار فيهإسبوع لقيت أول أفمن 
ن إ :وقلت له ،سبوعأول أمن هويدى مين أخ فكلمت األ !ةكتر من الطاقأوالضغط  ،شتغلأ

على صوتا قدر واألقوى واألواأل ،فى نزاهتهاهذا الوضع غير صالح فى سمعة الحكومة وال 
ن إواتناقشنا فى الموضوع واتفقنا  ،وده الوضع الطبيعى !بيحصلى لال كتر هوأى بيهدد لوال

ن إوهو  ،ن ده غير اشتراكىإ :ويقولوا ،موناو بيل ةمصلح ملهى لال ن ناس كتير منإالحل 
قل ده على األ ..طيب ماهو ده هيخدمنى !كتر ياخدأعنده فلوس ى لال وهيقول ،الشقق تباع

 ،ةجديد ةعمل حاجأ ..شغل مواطن جديدأقدر أفبالتالى  ،كترأنه هيدفع لها إبيخدم البلد فى 
 .ومشينا فى هذا النظام وحولناه. ،قوىعلى صوتا واأللكن التانى قطعا األ

 
 ؟خيراأ عبد الناصر:

 
 ،وابتدينا البيع ةوقفنا العمليأوبعدهم عن القواعد و والنين األ ةده يعنى خد الشوي ..يافندم: ال ياسين

 .نحلها إن احنانا بنحاول ئبالرغم من هذا بيحصل حاجات بتفاج
ن مايبقاش إصرار بتاعنا ن باإلإ :قولانا بأف !الزم التنازالت تقف ..ال :قلنا ؟تنازالت           

عتقد الزم ننجح انا بأ ؛االتجاههذا الى  يدنا يتحول من غير شعورناإفى ى لال صورة العمل
 .ةومافيش صعوب

 
 ةن زى ما بتقول الطبقإ ؛للكل ةالعام ةثرت على السمعأالى  يعنى مثال من ضمن الحاجات عبد الناصر:

والكالم  ةالحراس ةوالشقق بتاع ةمين الرخيصأبتاخد الشقق فى عمارات التى لال هى ةالجديد
ه ل وده اتعمل ة،وضأ 56وده نقل فى شقه  ،ده خد وده خد وده خد واتعمل :ويتقال !ده
الكالم  !بوه عليه بكذاوبيحس ،تصليح بكذا هلا وبيعملو  ..ه تصليحل بتعمل ةوده الشرك ،كذا

  !البلد ده يعنى مال
 

 .تمام : ياسين
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  !حدشام ؟هل حد حاسب حد  عبد الناصر:
 

 .:  كلنا حاسينياسين
 

  ؟يهإ  عبد الناصر:
 

ال يمكن يستمر ى لال يقاف هذا العملإمن شأنه ى لال اإلجراءتخذنا اولذلك  ..حاسين : كلناياسين
 :هكتر من كدأ ةتك حاجدلسيا أقولنا هأ ..تكدلو تسمح لى سيا يافندم pardonيعنى  !بداأ
 ةجهز حد األأخالها أ ،قطاع خاص مش قطاع عام ةيدى شقق فى عمار إتحت  يهنا كان فأ

 ،نهم ياخدوا فيهاإوكان فيه احتياج لناس يعنى يهمونا فى  ،ةكانت موجودى لال ةالحكومي
علشان برضه  ؛ةولويأديتها ا  و  - ةكانت محتاج - ةالخارجي ةها وزار ذخأتن أالبد  ..أل :قلت

يعنى  ..خرآيعنى هو مافيش حل  !ةكلم محدش منهم يتكلم عليهى مائالخوانى وزمإسمعة 
نت عينت إ :لىل بيقوم ويقو  ،األمةيمكن لو وصل لمجلس  ال الا  هنراقب العمل و ى لال إحنا
ال ال ا  و  ،ولتالفى ده من األأ ىننإيجب  !كترأواهلل ده يعنى حيزعزع الحكم  !نت عملتا  و 

 .سياسات ٪ 99 الزم نماإجايز  ٪5ن الكالم ده يبقى إيمكن 
 

 نه يتكلم.إ األمةصوت:  فلو كان خايف من مجلس 
 

 نعم. : ياسين
 

لو مافيش الرادع كل واحد  ،لو فيه الرادع كل واحد بيعمل حسابه :إيه قولانا بأهو  ..ال عبد الناصر:
مش هو  ..األمةمجلس إيه  ويقول األمةمش هى مجلس  ةبرضه العملي !يعملهى لال هيعمل

نمهد  إزاى !؟نقائها فى كل النواحىالى  الثورةنرجع  إزاىالموضوع هو  .ده لب الموضوع
 إزاى ؟فرادن يبقى فيه نظام راسخ يضمن االستمرار بصرف النظر عن األإللمستقبل بحيث 

 !ى جاىلمين ال همابتعرفش بعد كد :قولاوزى ماب ؟ىن مايبقاش فيه صراعات قو إنضمن 
  .تعمل هذا الكالمى لال فى البلد هى ةموجود ةكبير  ةقو  ..ةالزم تكون فيه قو 
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ن االتحاد إعتبرش انا مابأيعنى ! بداأ ةاالشتراكى النهارده مش قو ن االتحاد إ
 ةجهز بدون األالنهارده ن الزال االتحاد االشتراكى أل ؛تقدر تقرر هذا الموضوع ةاالشتراكى قو 

 - ح وبتاعودخل يطو   ،سكران ةانجلترا دخل الحت ةما وزير خارجيأ :قولاب ،برضه .ةالرئيسي
قعد يحضن فى و جل ده دخل ن الر إ :وقالوا ،تانى يوم الجرايد كتبت - ةفتر من قريب يعنى 

طيب لو  .طبعا بيمسكوه فى الحزب !وبتاعإيه  ويسوىإيه  ويشد فى دى ويعمل ،الستات
الموضوع طلع ف ..لكن لما طلع !ماخالص الموضوع مابقاش موضوع ،ماطلعش فى الجرايد

 !ال بيمشىا  و  ..همايسكرش ومايجيش عامل كدنه يعنى إبقى بيأدبوه فى الحزب  ؛فى الجرايد
وتقاليد  ةألن بقى فيه روادع معروف ؟وقصدى ليه مثال فى انجلترا بيعملوا سياسات وبتاع

ن إ :قولاب !مان برضهأواهلل ما فى روادع وال فيه تقاليد وال فيه  إحنا .وكالم معروف ةمعروف
 . ىموضوع عاوز كالم كتير يعن هنإ :باقولنا أ ..صال الموضوعأمان وهو ده أمافيش 

 
ن احناو  ،فعال ةتكون موجود معارضةن الإسس كالمى على أنا عاوز أأ يافندمواهلل  : شقير برضه  ا 

أقول نا عاوز أ .و فى حزبينأنها تكون فى حزب واحد إعلى ى سمعنا كالم من الزمالء دلوقت
فلو نظرنا  .معارضةنعمل  إن احنان فى نطاق االتحاد االشتراكى نفسه ممكن إعن  :ةفكر 

 تن كانا  و  .أصيل بعضو منتسب وعضو أنه بيبدإفى قانون االتحاد االشتراكى هنجد 
فى قانون االتحاد  ةنهم لم يستوفوا الشروط الواردأى يوفى رأ ،وىقخدها ناس كتير أالعضوية 
 العضويةببيتمتع ى لال ن العضوإقانون االتحاد االشتراكى جعل  ةن الحقيقإمع  ،االشتراكى

عضاء ن كثير من األإى أيوفى ر  ،جدا ةجدا وقوي ةالزم يكون فيه صفات كثير  ..ده
  !مايتمتعوش به
كما جاء فى قانون االتحاد  -خذ الجد أخذ فعال بمؤ العضوية ستن أننا تصورنا إفلو 
مليون  0مليون يكونوا  1ن يكونوا إيعنى بدل من  ..عضاءننا نقلل عدد األأو  - االشتراكى

قصدش المنتسبين أوما .عضاء يكونوا منتسبينأندخل  ..ن الباقيين يكونوا منتسبينا  و  ،مثال
قوى مما هى عليه أر نحسن مواصفات المنتسب ونجعلها بل نقد ،نها اآلهم بى لال ةبالصف
ن االنتخابات تحدث إوتصورنا  ةنا من القاعدألو بد .فعال ةمن القاعد أننا نبدا  و  ،ناآل

ننا فى نطاق الحزب الواحد وبااللتزام بالمبادئ إف ؛عضاءأعضاء كولأل معارضةللمنتسبين ك
نواع أيكون فيه نوع من ايعنى ه .هدال تنتق وأه دن تنتقأ معارضةيكون التطبيق فقط هو لل

عضاء المنتسبين ولكن األ ،عضاءأ وأكانوا منتسبين  ءعضاء سوابين كل األلتزام مااإل
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طبعا  ،ةن دى فكر إش باقولنا ماأو  .خرىاأل ةعضاء يكونوا الناحيواأل معارضةيكونوا ال
فكار حد األأ وأ ،ةللمناقش ةقابل ةفكر  ن دىإ :قولانا بأ ،مابحلش الموضوع فى دقيقتين

فى داخل الحزب  معارضةال أقد تنش ؛لو طورناها وفكرنا فيها إن احناممكن ى لال ةالسريع
 .منظمة ةالواحد بطريق

 
نا أ ،ياسينثرته مع الدكتور عزيز أسيادتك ى لالبالموضوع  ةخاص ةفيه كلم يافندمهو بس  :هويدى

شد المعارضين لهذا الموضوع أالدكتور عزيز ياسين كان من  :يعنى ةللحقيق ةقول حاجاب
وكان دائما  .بدا على هذا الموضوعأولم يكن راضيا  - هو بتاع المساكنى لال - بالذات
غضبت كثير من أ ةيمكن هذه السياسو  ،ساس تنفيذ وتطبيق القرار الجمهورىأعلى  متفق
 .خير بتاع البيعالحل األالى  وانتهى الوضع ،كانت بتتصل بينا بهذا الخصوصى لال الناس

 
بيجى غير الدكتور  ،بيعارضياسين عزيز  ن الدكتورإ ..الرئيس ةيد كالم سيادؤ : بس ده بيمحى الدين

 !عزيز بيضرب عرض الحائط بالقرار
 

 .ممكن تمام صوت: 
 

  !نفعال شخصىإفهو  system: مافيش محى الدين
 

ن مثال إ ؛نسان صعبت عليهاإلى لال برضه يعنى من الحاجات ةصغير  ةضيف حاجأطيب  : ياسين
تمنى يبقى العكس وحصل خالف بينى اكنت بى لال وده -الورق  ىكان بيعرض على لال نإ

بقى  !ىمش   يافندمويقول  ىالورق يجى يعرض عل ىبيعرض على لال - ناأوبين موظفينى 
 ،ده نظام بايظ وال يمكن نقبل بهذا يافندم :يقول ةن وكيل وزار إتصور أنا كنت أ دى ةالحال

  !ىكان بيصعب على لال ده !يقول الكالم دهى لال ويجى هو
متقدمين عن بالد كتير جدا من  إن احنانا بعتقد أو  - دارىن جهازنا اإلإتمنى انا بأ
فى الوزير وفى  ةمطلوبى لال ةالنقاو  أيضادراى ترجع له ن جهازنا اإلإ - ةخر أالبالد المت

دى بلد  ،ويبقى العرض عرض دى بلدنا كلنا مش بلد وزير أيضانهم يصونوه إالبد  ؛خالفه
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نا هو أغلط ألما  أيضان ماكانش هو إف !بيعرض الورقى لومدير عام وال ةوكيل وزار 
 .سلوبعلى الواحد زى نفس األ ةصعبى لال دى الحاجات !شنى مش يبقى العكسو يح

 
 ؛باالمتيازات ةاجتماع تكلمت عن الموضوعات الخاصول أالحديث ومن  ةسيادتك فى بداي : قره   

كان  الثورةول أنا فى أحتى لو بد نأل .بيمس النظام ككلى لال وهذا الموضوع فى الواقع هو
وبعدين حصل  ،نه يجب القضاء عليهوا   ،ةن فيه فساد فى الدولإ الثورةول عن عالن األاإل

  .ن النظام الجديد نظام سليم ماشى وفق مبادئإمل أت تأوالناس بد ،التطهير
نه ماكانش فيه إحصل  ه،هو للعالج بعد كدف لماضىلتطرق اتنا برضه هأن كنت ا  و 

وحصلت  !المنتفعين وأالوصوليين  - أقولقدر أ -خالص من بعض إ وأيمان إ ةحقيق
لوجود سبيل الستمرار التمتع  وأ ،بعضمن الوضاع يمكن أل ةنتيج ةامتيازات مختلف

نا بتكلم عن الجيش أو  -كان بيخرج ى لال نإووصل  .فرادبمهايا لبعض األ وأبامتيازات 
وهو خرج من الجيش ألنه ماهواش  ،الجيش كان بيتمتع بمزاياى كان بيخرج من لال - بالذات
بعدين حصل تطور فى بعض و  !فى الجيش ةموجودى لال على منأكان بيتمتع بمزايا  !ءكف
وكان لكل منها نوع  ة،المخابرات العام ..غيرها وأ ةمنها يمكن المباحث العسكري ؛ضاعو األ

فده كان نوع من  !بتتحقق توكان ةحاج نه يقدر يحصل علىأشعار بإلمن ا وأمن السلطان 
  ة.وضاع غير سليمأن فيه إخلى الناس تتكلم عن ى لال وده ،االمتياز

وبعد  ،ةسليم ةيمكن لفتر  أسلوبكان مشى ب ؛خدت قطاع حكومى بعد التطهيرألو 
ى مساس للشبهات أنه خالص وصل عن إعتبر نفسه إ ،كل واحد ثبت فى مركزه هكد
فيهوش ام وأ ،وضاع نظام سليمويمكن ماكانش فى جميع األ ؛خرآ وأستمر فى نظام ا  و 
 !نحراف واالتنين شككوا فى النظامزى اإل ةوالسلبي ة،فيهوش سلبيام وأنحراف إ

نا أولكن  ،ةجهز هى تطهير األى لال فى لجنه القطاع العام ةخير أ ةكان فيه محاول
يمكن اتاخدت  ةمثلأ يهف ..ةكبير  ةمثلأ يهوف .بتاعتها ةنها ماوصلتش للنهايإ :قول برضهاب

 ةنه مافيش حاجإظهر أ وبعد التحقيق ما ،ن تحولت للتحقيقكتر من الالزم وبعديأبعنف 
تبتش فى إوما ةن فيه ناس يمكن منحرفين للغايإبينما  !وضاعاأل شترجععلى الشخص ما

كتر أومن  ،ومستندات ةكبير  ةمثلأنا عندى أ ،عندىى لال تكلم عن القطاعأقدر أنا أ !مرهمأ
 سلوبو نفس األأ ةيمكن متكرر  - نه ممكن يشك فى المصادر بتاعتهاإولو  - من جهاز

  .حتى
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ى لال ساس حتى االمتيازألكن  ،وى وظهرت وانفصلواقنحرفت إحصل فيه ناس 
يمكن فى  ؟اليه برضه أننا نلجإكان يجب ى لال هل هو ده العمل ،ديه للعضو السياسىأب

ن يكون لها نوع أبيتطلب  ةمكاتب تنفيذي يهف ،فى االتحاد االشتراكى ةبعض المراكز القيادي
 !حصلى لال ولكن مايكونش بالتفاوت الكبير ،ةحاج وأبيصرفوه ى لال من بدل للصرف

ن إن حتى أل ؛ةفراد وبين جماعات قياديأبين  ةصراعات داخلي يهوعلشان كدا حصل ف
 ةلمركز الرئيسى بتاع الحتاالى  كل واحد عاوز يصل ،نتخبناهاإى لال ةالجماعات الصغير 

بقى  ؛مناء االتحاد االشتراكىأالمحافظين و ومن هنا حصل النزاع بين  .هو بيعمل فيهاى لال
 !ةحقيقي وأ ةبقى فيه نوع من االتهامات يمكن ماهياش حقيقي ،ةفيه حساسي

عضاء أبين  ةاالتهامات يمكن غير حقيقي ؛ةالموجود ةبيجعل الحساسيى لال فهنا ده
ن ا  ن هو منتخب و إبيعتبر نفسه  األمةعضو مجلس  !مناء االتحاد االشتراكىأو  األمةمجلس 

مبعدين عن  وأمعزولين  األمةعضاء مجلس أتعينوا وفيه بعض إمناء أفيه  .حقأ هو
يقدر ى لال الشخصنه ماهواش إو نوع من أ ة،فبيجد فيها نوع من المهان ؛االتصال السياسى

عن الوضع  ةكل الحاجات دى يمكن بتدى صور  !كتربينما هو محتاج أل ،يكون له عمل
  .الداخلى بتاعنا

ن إكلنا متفقين على  ،ذاتها وداخل مجلس الوزراء ككل ةيمكن التنظيم داخل الوزار 
وبعدين يبقى كلنا  .عديلالت وأقرار من المجلس للنقد تطرح لإلنها أيجب  ةالعام ةالسياس

ولكن طالما يبقى صدر بها  ،حتى لو كنت غير مقتنع بها ةننا ننفذ هذه السياسأملتزمين ب
  ة؟الحقيقي ةهل الوزير له السلط ..ذاتها ةلكن هل داخل الوزار  نهائى.هو ده  ..قرار

 ..قول طايحأنا بأ ،ةن الوزير طايح بالوزار إتك بتقول دسيا
 

 )ضحك( !نا قلت ديكتاتورأ !قالهاى لال هو عبد العزيزده  ..طايح نا ماقلتشأ عبد الناصر:
 
يمكن نتيجه ممارسته  ؛داخل وزارته ةن هو لو كان بيبقى له نوع من الهيبإفى الواقع   :قره   

نه وهو واجب النهارده أل ،ده بيلقى عليه عبء لكن عبء واجب ،ومتابعته للعمل اليومى
  .بنجد فيه متاعب كانش كدا فى ظروفناماذا إيعنى 
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سمعت نقد كتير وماسمعتش نقد  :قال ،فاتتى لال ةالرئيس قالها فى الجلس ةذكر كلمأنا أ : سليمان   
 ،رباعهاأفى تالت  عارضتنا أنت جيبت لى كشوفات إالموضوع بتاع القطاع العام  ،ذاتى
جراءات إتخذ ضدها إ :نت نفسك النهارده بتقولا  و  ،نه الزم يمشواإت على الربع لحيأعدين بو 

 !ةعنيف
 
 !ماخرجش يافندم : قره   
 
 ؟!فرادنت النهارده بتطالب برجوع هؤالء األا  و  : سليمان   

 
 ةتك لغايدجت لسياى لال نا الكشوفاتأ ؛يافندميمكن فيه لبس فى الفهم  ..ال..ال ..بداأ: قره   

 !على خروجهم ةالنهارده ماجاليش موافق
 
وبعدين  - لحيت عليهمأنت إ -جراءات فى لجنة القطاع العام إتخذ معاهم إفيه ناس  : سليمان  

 !والزم يرجعوا ة،م عنيفاتخذت ضدهى لال اتاإلجراءن إنت بتطالب بإالنهارده 
 
  !يمكن فيه لبس ..أل : قره   
 

 ى.دى يعن : سليمان
 
نوع عن الموجودين فى  ؛يافندمتقدمت إهو فيه نوعين من الكشوفات  ،دى ةشرح النقطأنا أ :قره   

ال كان فيه تحقيق واضح وموجود ضده إسم واحد إنا ماقدمتش أو  ،المؤسسات والشركات
فيه بعض الحاالت  ..كان شديد فى بعض الحاالت اإلجراءن إقول الو كنت ب :قولاوب .اتهام
ويمكن كان فيه كذا عدد  !جراءإتخذ معاه أ ..عتقلأجراء شديد كنت طالب فصله، وده إفيها 

 ةمع المالحظات بتاعته مقدم للنيابنه كان موجود أل ؛نه برئإوفعال طلع  ،قق معاهمنهم ح  
 .نه خالص نسيبهإكلمت اتنه برئ إلما ظهر  ا،كذ ةلتهم
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 ةنا عندى فى الوزار أ ة؛عنيه هو الكشف بتاع الوزار انا كنت بأى لال الكشف التانى
ئوا للقطاع يوبيس ةالوزار الى  ئوايودول بيس !واحد ماهماش على المستوى 531يمكن فوق عن 

والسيد  ،نها تتحلإنه كان يجب إعنيه أنا كنت بأى لال ده !تبتش فيهاالنهارده ما ةفلغاي ؛ككل
تحقق فيه إطيب ماكان  .هيحققوا فى الموضوع :وبعدين قال ،على صبرى قعدت معاه

خدت أتك دماهواش زى ماسيا ؛ت ولكن لم تنتهأتها كانت بدءاجراإ :قولايعنى ب !وننتهى منه
  !ماكنتش قدمت الكشف الا  و  ،بالعكس ..ال !عيبأنا بأنه إالفهم ب

ن أل ؛سماءأسماء وبأفى القطاع العام كشوفات ب ةول لجنأول واحد قدمت فى أنا أ
له برضه كشف  ن قدمتإ -سيد زكريا محى الدين يعرف اليمكن  -جيت ول ماأنا من أ

 ةطلبت من الرقاب ة،طلبت من المخابرات العام ؛مينأقدم كشف زى ده كنت أوعلشان  .كده
ى لال الدوسيهاتالى  رجعت ،طلبت من االتحاد االشتراكى ،طلبت من المباحث ة،دارياإل

 نهإده يبقى صح  إن :قولأى كنت بأكان فيه تالته متفقين فى الر ى لال ،عندى وعملت جدول
  !ماهواش سليم
خلى فيه نقاء أ نىإبحيث  ؛اتاإلجراءستمرار إبطالب أنا بأده  ؛قول بالعكسأنا بأده 

 ةظهرت بقى وماكانش ضده حاجى لال قول الحاالتالكن ب .مش العكس ةفعال داخل الوزار 
نا معترف إن أنا ألكن  ،ةكامل ةن فيه عدالإدى كل واحد يشعر  ةوبالطريق ؛رجعهأن أيجب 

 مقدمه.ى الل
 

 ةن المجلس ياخد فكر إخشى أ ألنى ؛ثيرتأ ةواحد ةرد على نقطأتك يعنى دسياى ل : لو سمحتصبرى
فراد االتحاد بتعطى ألى لال متيازاتالهو ا .جدا ةنها ضخمإعن امتيازات االتحاد االشتراكى 

 : تىاالشتراكى كاآل
 .عن مرتبه فى الشهر ةجنيه زياد 51عضاء مكتب تنفيذ القسم الفرد بياخد أ -
 .عن مرتبه ةجنيه زياد 31بياخد  المحافظةعضاء مكتب أ -
 - الحكومةذا كان موظف فى إمناء المحافظات أهم ى لال - مناء االتحاد االشتراكىأ -

 .جنيه 511ذا كان حر بياخد مرتب فى حدود إ ،بياخد مرتبه زائد بدل تمثيل نائب وزير
فقط باقى  ةسكندريواإل ةال يمكن فى القاهر إلم تطبق  ،كمان لهذه االمتيازات ةبالنسب

دخلوا ى لال كثير من الفالحين وكثير من العمال يهبل بالعكس ف ،القطر لم يطبق فيه
ن ماعندهومش إأضيروا، وكانوا بيشتكوا فعال  ةعلى مستوى الجمهوري ةالمكاتب التنفيذي
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خسروا  -مناء وا على مستوى األهم دخلى لال - ةعمال الحر فيه بعض الناس من األ !فلوس
جر أبياخدوا  ةفيه موظفين فى الدول ؛تيعنى دى صوره االمتيازا !ةقفلوا مكاتبهم الحقيقيلما 
 !ةبتمنح للمكاتب التنفيذيى لال كتر من االمتيازاتأضافى إ

 
نا شايف برضه أن أل ؛صلىرجع على الموضوع األأنا بدى أذا سمحت لى إ يافندمهو يمكن  : مرعى

نه إ ؛ةساسيأربع نقط أذا كان فهمى صحيح بنلخص النقط فى إ .ننا تفرعنا كتيرأيعنى 
 ؟النظام المفتوح وأهل سنسير بالنظام المقفول  ..وبعدين التساؤل .النظام الحالى به عيوب

ليه  ..اختلف ؛وبعدين النقاء الثورى ؟بهنصل اللى يه الطريق ا  و  ؟يه ميزات كل واحدا  و 
  ؟من البلد مستقبالؤ كيف ن ..ةخير األ ةوالنقط ؟هكدالى  دتأى لال سبابيه األا  و  ؟اختلف

 ،كنا بنتناقش فيهى لال صلىدى بتلخص الموضوع األ ،ربع نقاطذا كان فهمى لألإ
عمق من أساس نفكر تفكير أعلى  ..ةجايى لال ةجلها للجلسؤ ن إن احناتك دستسمح سياانا بأف

بحيث كل مابنيجى  ةبع نقط من الضخامر ن األإنا شايف أن أل ؛قلناه احنااللى  التفكير
  .فى كالمى أيضا ىوهذا الكالم ينطبق عل !ةتفكيرنا بيتفرع بسرع ةنخش فى نقط

نقدر نفكر  ،ةجايى لال ةربع نقاط للجلسجل هذه األؤ تك تدذا كان سياإنه إنا شايف أ
لنا ل تك تقو دسيا ،نضيفها ةذا كان فيه حاجإ .ةربع نقاط دى صحيحذا كانت األإ كترأبهدوء 
 ة.كتر شويأونيجى استعدادنا يكون  ،ةننا نقدر نفكر تفكير على الهادى شويإبحيث  ؛عليها

 
 .ممكن ..ةى حاجأى واحد عاوز يضيف أ عبد الناصر:

 
 .عنى دول الملخص نفسه زى ماخدتهمي : مرعى

 
يعنى هى  ..ةو الموضوع مفهوم لنا كلنا الحقيقه !نقطربع أيعنى مش ضرورى نكتبهم فى  : محى الدين

 ة.صور 
 

 .ركزهم بسأحاول أنا بأ : مرعى
 

 .ن شاء اهللإحد يوم األ عبد الناصر:
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