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 022سعت  – 0722سعت 
 

وهو الغرض  ،(7)موضوع إمبارحتكملة الموضوع اللى عايزين نتكلم فيه أساسا هو الحقيقة عبد الناصر: 
نا فرصة نتكلم هنا أصرح مما نتكلم فى يل تماع، وباعتقد إن احنا يمكنمن هذا االج

فيه عيوب كثيرة إن وأنا شايف  الموجودة، أنا إمبارح اتكلمت على العيوبيعنى المجلس. 
نها وماعرفناش يحطنا فى مشاكل كلنا كنا شايف systemالـ  يعنى بعدينو موجودة. 
يمكن بالذات صدقى فيه جزء كبير من و  بصراحة،معاكم طبعا باتكلم يعنى  !نصلحها

 التاريخ مايعرفوش. 
هو أنا كان لى مشكلة قيادة القوات المسلحة.. يمكن كانت هى المشكلة األولى: 

وهو أنا فى تصورى إن الزم قائد القوات المسلحة يكون شخص  ،رأى فى هذا من مدة
رأيى أن وأنا يعنى  لموضوع من سنين طويلة.هو الموضوع مش بتاع النهارده ا ،محترف

  ية!البس بدلة عسكر و ، 20عبد الحكيم هو شخص مدنى، انتهت معلوماته العسكرية سنة 
ماأقدرش أقود مثال الدينا بتتغير جدا، وأنا النهارده  29 وبعد 29لغاية مشينا 

. ممكن نتكلم استراتيجى لقيادة الجيش يصلحالنهارده الجيش وال صدقى سليمان وال حد فيكم 
سنين  3كل كان رأيى إن يكون محترف، و  والزمواحد متعلم الجيش ده الزم يكون قائد  لكنو 

على الحاجات الجديدة علشان  ونكون بنعلم واحد -ما بيعملوا  زى اليهود - الزم يمشى
أحدث النهارده السنة  الجاية رابين حايمشى، واللى جاى بعده بيتعلم هو النهارده . يجىي

نصل  الحقيقة أنده كان الخالف األساسى ولم نستطع و شان ييجى؛ علفى العالم الفنون 
  !الى حل

وعلى هذا عبد ، اعتراضى على صدقى محمود كان أيضا :الموضوع الثانىثانيا: 
النهارده االستقالة اللى بتتوزع و  محمود. صدقىموضوع الحكيم قدم استقاالت كثير علشان 

قال لى عليها جمال سالم، دى زع واللى يمكن سمعتوا عنها ومطبوعة وبتتو دى واللى 
يسيب ه وه نكلنا إما كنا عايزين نعمل مجلس رئاسة، واتفقنا أيام  90اتعملت سنة استقالة 
ودورت أيام  3قدم استقالة وهرب منى هو نعين قائد محترف. وبعد ما تم االتفاق هالجيش و 
 دمت استقالة ثانيةتنفذ واتق وبعدين اتفقنا على مواضيع ولم أيام لغاية ما لقيته! 3عليه 

 ورجع.. الى آخره.
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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؛ فكان فيه خالفات باستمرار تغييرهولم يمكن على ما هو عليه واستمر الوضع 
ن صدقى محمود ال يستطيع إرأيى وأنا كان . بالنسبة لهذا الموضوع النظرفى وجهات 

  !يعمل حاجة وال يستطيع إنهيدير  وال يستطيع أنأن يقود 
 -القصة معروفة يعنى  - أنا رحت له بالليل 8يوم و أنا أعلنت التنحى،  6يوم 
ا اجتماع، وقال لى: تعالوا تعملو  - الجيش ِخِلصكان  - وقال لى بدران كلمنى شمس

موجود هنا وتعالوا  وفيه بغدادى وكمال حسين وحسن إبراهيموفيه اللجنة التنفيذية العليا 
 يعنى.واتكلموا إعملوا اجتماع 
بغدادى وكمال حسين وحسن إبراهيم أشرك  النهارده إزاىأنا  بقى سمعإ قلت له:

أجيب تماع و إن أنا آجى أعمل اجيمكن  أنا ال !؟متحملهاقلت دول فى مسئولية أنا 
ال  ،مسئولية عمل أنا عملتهوأقول لهم: تعالوا اتحملوا الناس دول  الواحد يعنى فى وا 
فى مكتب عبد ناس جايين يعنى بيشاركوا فى الموضوع، قاعدين هم  !زنقهمابالموضوع 

.. يعنى الثالث واألربع االثنينوأنا ماروحتش من يوم  أيام، وأنا مارحتش 3 عامر الحكيم
 والخميس!

، ووضع والدنيا انتهت ِخِلصالجيش " وقال لى: ..[9/9] كلمنى يوم الثالثاءهو    
غرب " "ننسحب"، قلت له: فين؟ قال لى: إيه؟ قال: يعنى عايزقلت له:  الطيران"!

  قلت له: روح بنشوف.  !"القنال
نقدر طب ما إحنا الحكيم  وطلبته وقلت له: ياعبدتانى شلت السماعة وبعدين 

قبال إيقاف القتال. بخصوصا فيه أمر بأى قوة ال بطيران وال حاجة،  ممراتنقف فى ال
"رأى على عامر ورأى فوزى وكلهم بيقولوا: رأى اللى عندك؟ قال:  إيهقلت له: سألته و 
! قلت له طب خالص هنعمل إيه؟ قال لى: والزم ننسحب" hopeless caseإن  

 !"هنشوف وبتاع ومش فاهم إيه"
مش قادرين "، يوم األربع الدنيا راحتلى: "الممرات راحت.. و قال بعدين اتكلم 

  !نقف فى الممرات
قلت له: متأسف ماأقدرش  "،تعالوا اعملوا االجتماع"وقال: بقى كلمنى شمس 

أجيب بغداى وكمال حسين وحسن إبراهيم وأقول لهم: تعالوا إقعدوا معانا إنتو مسئولين 
، قلت له: هاتعمل إيه وبالش دول" التنفيذيةهات اللجنة "طيب قال: عن عمل عملناه! 

عندكوا وأنا جيت  !، قلت له: أنا ماباجيش"تعالى أنت "طيب :لى ؟! قالالتنفيذية اللجنة
، وشفت وال بتاع ماكانش فيه حاجةإيه وبتاع سألت عن الموقف حتى و  االثنينيوم 

 ! not fit to commandن عبد الحكيمدلوقتى إرأيى وهو أنا  .بالتليفون الحرب بالليل
. قال لى: "ده يستريح ونلحق نشوف العملية إيهالبيت يروح إنه تقنعه بو والعملية ِخِلصت 
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واهلل حاسس إنه بعت ": لى فقالأيام ماكالش"! قلت له: هو ده معناه كده إنه..  4بقاله 
ن إذا كا له: قلت !من هذه العملية غيرك" يقدر ينقذههجاب سيانيد وحاينتحر، وماحدش 
 . هذا الموضوع قدر أعالجأنا يعنى باالموضوع بهذا الشكل فأنا جاى و 

نت جيت جه حسين ؟ أظنجهمين ورحت بالليل و  صدقى حتى ، و (7)وزكريا وا 
وقعد  كل،اوقلت له يقعد يوأنا كنت بألطف الجو وباحاول أهدى األمور بقى مستغرب، 

 العالقة.  برضه موضوع وأنا أخذت الموضوع أكل ومش فاهم إيه وبتاع
 قالك إيه؟ !"ِخِلصالجيش " :وقال لهمحى الدين قابل زكريا بدران بقى وشمس 

  
 !"الجيش ِخِلص" محى الدين: 
 

 قال له: الجيش ِخِلص.. الجيش انتهى والمقاومة الشعبية تتولى. عبد الناصر:
 
 عندى :لهم ؟ قلتبندقية سألونى عندك كامبعدين والمقاومة الشعبية تبتدى تحارب، و   محى الدين: 

 0222نديك طيب ما، وقالوا: بتاع المخزن اللى عندهم كشفالجابوا ف !بندقية 2222
 )ضحك( !كويسطيب كمان، قلت لهم: بندقية 

 
 )ضحك( أصوات:    
 
قالوا  !وقنابل يدوية ، قالوا: إزاى وبتاع، نصرف ذخيرةقلت لهم: مافيش ذخيرةوبعدين  محى الدين: 

 )ضحك( ؟ قلت لهم: كويس خالص..نصرف لك.. كويس كده
 

 )ضحك( أصوات:    
 
  يعنى! أنا باحكى اللى حصل محى الدين: 

 
 فى الليلة دى؟! عبد الناصر:

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدين.( حسين الشافعى، وصدقى سليمان، وزكريا محى 7)
 ( المهندس أحمد عز الدين هالل، رئيس الهيئة العامة للبترول.0)
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 مولوتوف!  إزازةمليون على أساس يعملوا  (7)طلبوا من هالل  سليمان:   
 

 فى الليلة دى؟ هالل.. عبد اهلل هالل؟مليون؟!  عبد الناصر:
 
 إن دى تستنىنه فى منتهى الخطورة إ ..كان كالم هاللكانوا عايزين يعملوا أزايز مولوتوف و   محى الدين: 

  !حرائق ويضرنا أكثر ما ينفعناالى  ، وأى خلل فى استخدامها يؤدىفى المناطق السكنية
 

 !76وهم دى حاجة بتاعة سنة  سليمان:      
 
ن دى  ،فى الدبابة ماتعملش تأثيروقال إن دى  محى الدين:  ماتنفعش غير فى عمليات مكشوفة من وا 

 فوق.
 

 ! حضرتها بالليل؟"آلو ياديب".. حد فيكوا حضر "آلو ياديب" !74آه.. مافيش سنة   اصر:عبد الن
 

 آه. صبرى:     
 

ما أنا مشيتكوا الصبح من القيادة وقلت لكم: سيبوا الراجل يشتغل. وبعدين حكيم قاعد على  عبد الناصر:
احد ضرب جرس ماردش على أبدا! وبعدين جه و  ؟تب وأنا بقى بسأله.. إيه الحكايةالمك

آلو ياديب، أنا فاهم إن الديب ده على  !74سنة التليفون فلقيت إن احنا بنحارب على طريقة 
اليهود " :لهقال  ".الديب ده قائد العريش"المعاش! )ضحك( سألت: الديب ده مين؟ قالوا: 

 حضرت إنت المناقشة دى؟ !؟"مسكت يهودى" :.. قال له"آه" :قال له ؟"دخلوا
 

 آه. ى:الشافع    
 

هاعمل مش فاهم  وأنا ،بعت لك لواء مدرعاوأنا حا ،أوى كالم مع الديب طويلوبعدين قعد  عبد الناصر:
  .فأنا مشيت ..إيه

معايا  لقيادة الجيش، حضرأنا أول اجتماع حضرته  ..حصل اجتماع فى األول
 ..زكريا فيه

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( المهندس أحمد هالل، رئيس الهيئة العامة للبترول.7)
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 آه. محى الدين: 
 

على  بنيةمفالخطة كلها  - ةالخطأشوف أول مرة  - دوا شرحوا لنا الخطةوقعأنور حضر و  عبد الناصر:
 - إذا كان فيه كالم صلح لى - ن الحرب حاتكون بين الطريق الجنوبى والطريق األوسطإ
وأنا  .يالتإعطوا قوي ،ايتحركوا من عند الكنتلهحن القرار هو إذا اليهود عملوا حاجة ا  و 

العملية مش ممكن..  ..أل" :قالف ،ركوا ماتروحوا بير سبعحإذا كنتم حاتتطيب  ..سألت
  !"صعبة

: مىاحتمال من اتنين اللى قداعندى وقلت له: أنا ، ناقشت الموضوعوبعدين أنا 
وشرم الشيخ فى رأيى احتمال  يقطعوا قطاع غزة.ح ياإما، وا شرم الشيخدخايهيجوا ما إيا

 ممكن الواحد يتكلمالعسكرية طبعا مش كقائد عسكرى لكن أنا برضه وأنا باناقش  - بعيد
مش هيقدروا  عندنا طيران طالماصعبة قلت له شرم الشيخ عملية  – فى الخطط العامة

واتكلمنا على تعزيز شرم الشيخ  .كن ينقلوا دبابات بالبحرملكن مو  ،29يعملوا عملية 
  اآلتى: له قلتبعدين و 

 حاييجوا مناليهود إن ى يرأ فىو  ،بقوتها الحاليةالعريش و تعزز تن العريش إ
 موال ه ،كامليعنى ن فيه هجوم إأبدا  الرأىماكانش  ،ع غزةاقط علشان يقطعوا الشمال

 .كان رأيهم إن فيه هجوم كامل
رفح فاضية والعريش  ؛القوة اللى فوق ضعيفةإن  ،رأيىفى أنا ن إ :قلت لهو 

 - كرم مصلح  قدامهى القوة الميكانيكية اللى قوة سعد الشاذلى اللى و  ،مافيهاش دبابات
ايقطعوا من حإنهم  :وقلت له .لىتمهى دى اللى بيعدوا منها  - شيخ زويدال دى اللى قدام

ريق طن فيه إماكانش فى رأسى أنا الحقيقة برضه و  .ان يونسجوا من خيوي خان يونسعند 
ماكانش فى راسى أبدا إن  وأنا باتكلم هذا الكالم يعنى إيه ،لشمالافى اتعمل فوق لت فسأ

التراك الجنوبى فيه الطريق األوسط و األسفلت فى مخى الطريق أنا ألن  ؛فيه طريق أسفلت
  .انتناقشقعدنا او ، فوق السكه الحديدأيضا 

إن رأيه فعال " :مرتجى قالكان و  ،(0)لقاضىوا (7)رأى مرتجى دتبعدين أنا أخو 
 .وعلى مش فاهم إيه مواقع دفاعيةعلى و  ملغاألى عتكلمنا او ، "تقوية العريش والحتت دى

بين  armourالــ معركة  ..إن دى يمكن تكون منطقة" :وقال ،تكلم على منطقة تحتاهو 
 ى الجلسة دى يمكن واال بعديها.المنطقة الجنوبية، مش عارف ف

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( الفريق أول عبد المحسن مرتجى.. قائد القوات البرية.7)
 ( الفريق أول أنور القاضى.. رئيس هيئة العمليات.0)



  سرى للغاية 

6 

 

هو حاشد فى المنطقة شمال  ،بعض قصاد دول واقفينن القوتين إ الكالم كانآه.. هو   محى الدين: 
نهاية فى  ها كلهاالمدرعات مجمعفحط  ،العوجة والشرق فى قطاع غزة كل قواته ورا بعضها

 ه. بتاعت حشودلالطرف الشمالى ل
يقدر لذلك و  ،طم مدرعاتنا الرئيسيةحي هنإللعدو  الرئيسىن الهدف إر و هو تصف

 bulk الــ لكن لما يأكل ،رغم إن المشاه بتاعتنا فيها دبابات ه المشاه بتاعتناكل بعد كداي
 .يقسم على المشاهعليه بعد كده يبقى سهل  بتاع المدرعات

منصب على هذه المعركة اللى حاتيجى من جنوب التفكير كان كل فإذًا 
 ..القسيمة

 
 آه.. القسيمة والكنتيله. عبد الناصر:

 
فهو  ؛مثالية لحرب المدرعاتتعتبر ره ثغنطقة غرب هذه الم وكان فيه ،فيها دينف هلتنوالك محى الدين: 

 ،من المدرعات مزيديجمع  هفكر أنيقدر يفتح فيها منافذ أو مضايق جبلية معينة، فهو 
 جنب الستارة اللى عملها.المدافع من  screen فكر أيضا إنه يحطو 

 
 ضرت الجلسة.دى مش أول يوم.. تانى يوم أنا ح صبرى:     

 
وعلى التفكير  ،. هو سيادة الريس بيتكلم على اليومين دول على بعض.آه ى يومنفى تا محى الدين: 

مشى إزاى ألن العملية أول يوم وتانى يوم مكملين على بعض، ألن هو فى أول يوم ركزنا 
ثر . ده كان العامل المؤ فى تانى يوم جت الفكرة دىشوية على شرم الشيخ، وبعدين بقى 

ه ى إنواللى خلفى التفكير  ده العامل المؤثر ..على ما أذكر انى يومتتفكير الفى نهاية 
اللى هو اللواء المدرع  ..فى هذه المنطقة وينزلها لشمالالقوات المدرعة من ايسحب بعض 

 .بالكامل
  

سعد قوة  يقوىثم للعريش  لواء مدرع تيبع هوافق على أنبعد المناقشة  ،أول يوم ده هو  عبد الناصر:
 ؛رفحالى  دفع قوةيثم  ،اللى موجودة قدام كرم مصلح.. اللى هى قدام الشيخ زويد الشاذلى

ة الشيخ زويد اللى هى إذا احتلوها اليهود تقطع  قوبهذا يبقوا ماسكين رفح اللى هى منط
 ،وبعدين هيحط لواء مدرع فى العريش يقوى منطقة العريش ،العريش عن أبو عجيلة

 الستارة. تكلم على ا وبعدين
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يوم الجمعة ماكانش  رحت لوحدىأنا  ..[0/9]يوم الجمعة وبعدين روحت أنا 
، كل يوم كنت باروح باقعد أتعشى معاهم أقعد شوية وأمشى يعنىوهو أنا  ،حد موجود

حد فيكوا حضر الجلسة  -" أنا نقلت اللواء المدرع من العريش وديته نخل" :(7)قال لى
نقلتها وديتها شمال اللى فى كرم مصلح سعد الشاذلى  قوةو " - دى يوم الجمعة؟

 ."كلها ارة فى المنطقةستوعملت " :وقال لى ؛"الكنتله
فى الحتة لمعركة هنا ا نأل ؛والعملية دى مش ماشية تالحقيقة الخطة كان

فذت هذا ونوده قرارى " ،.. فيه حتة بين نخل والحسنةلحسنةابين و بين نخل اللى 
اللى هو اللواء اللى كان  !ريالطااللواء  :اللواء ده علىجيش قالوا الوبعدين  !(0)"الكالم

ن احناو "طلع العريش ونزل على الجنزير يعنى!  ،ورا الحسنة سعد الشاذلى يتمشى قدام  ا 
قبل مايجوا  ..قبل ما نقعدده قال لى الكالم  .."لخبطهمنعلشان  فةاليهود بالقوة الخفي

  ويقعدوا على الترابيزة.
القاضى  ىابتدو  ،شمس وصادقو حمود وفوزى مصدقى بقى جه بعد كده 

حرب ال :بدى أقول لكمأنا بدى تسمع الموقف. أنا قبل ما تتكلم واهلل  :قلت له ،يتكلم
ن و  ،قايمة 722٪ على هتيجى األولى  ةربضن الا  و  ،االثنينليهود حايهجموا يوم اا 

 but this will cripple" :لى لوقا ،يده عملت كدهإقلت أنا فصدقى لما  ؛الطيران
us!"  االثنينقلت له: إحنا النهارده الجمعة والكالم ده يوم! 

تقديرى إنهم ماكانوش  ،العملية كذا :قلت لهو  ،ىو شعراب اتصلتويومها 
فرقة عبد إن "قال: . .القاضى شرحابتدى  ..أبدا وال إن اليهود حرب يهمتصورين إن ف

 .."لهتالكن ودوهاالقادر حسن نقلوها 
 
 جمعوها وودوها فى حتة واحدة عند الكنتلة. محى الدين: 
 

فرقه  واتحطت اللوا المدرع اتاخد منها ؛والعريش كرم مصلح والشيخ زويد فضيتبهذا و  عبد الناصر:
  !فى رفح

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عبد الحكيم عامر( 7)
 .عبد الحكيم عامر( 0)
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 ،والكالم ده ومش فاهم إيه ةضربوا رفح بالمدفعي[ 2/9] االثنيناللى حصل يوم 
 ..العريش احتل الشيخ زويد يدخل بعد كده ،الشيخ زويد احتلوا ..بتاعتالحته من عدوا و 

حناو ودخل على العريش  ان بيكلم الديب ساعة هو ما ك !هناك سقطت العريش بالليل ا 
 ثمان نصارع قةر فزائد  لواء مدرعلك  تبعها" :فقال له !"اليهود دخلوا": هلوالديب قال 

 ."الفرقة السابعة ؟إيه والا  ،"علشان تعزز الشيخ زويد
 
من مشى ى عر فالبعدين القول و  ،على رفحهجم رئيسى القول ال ،بقوليناليهود هجموا هو   محى الدين:  

 –طريق العريش  ..العريش –لمربع اللى هو طريق العوجة طريق رفح وسط ا trackــ ال
وجم هم من وادى معروف ومشيوا فيه ووصلوا  .أبو عجيلة، الطريق ده.. المربع ده

 - المفروض منها حماية العريش -شرق العريش  38ة إسمها التب ةالعريش وكان فيه تب
 !ةهم سابوها.. سابوها، هذه التب

 
 ؟مين عبد الناصر:

 
ده كان أول خبر  – أو حاجة زى كده دبابات 72والى ح - دبابات قوة واصلو و  ،ليهودا محى الدين: 

 ..الشيخ زويدادوا وتف ،وسط الصحراء دىمعين  trackمن جم  ، دول جم منين؟وصلنا
  !قدمواتبعدما سقطت رفح  اليهود ،مامشيوش عليه الطريق الشمالى

 
 . .سمن خان يون  عبد الناصر:

 
 خان يونس فوق. محى الدين: 
 

  ؟واال على كالمنا على كالم اليهود بتقولنت إ عبد الناصر:
 
 .على كالم اليهود  محى الدين: 
 

 آه. عبد الناصر:
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، 38لوش التبه األن العشر دبابات دول ماك ،اللى بلغنا فى القيادةالشئ و  على كالم اليهود محى الدين: 
ماجوش من على الطريق جم من األرض العادية جنوب قعدت مدة طويلة، وهم  38التبه 

  .وكبتريبالهلونوهم موحتى  هذا الطريق فيه وادى مشيوا فيه ووصلوا
من الشمال من ا رفح دخلو أنا قريتها بقى من كالم اليهود، إنهم  ،قصة رفح

لكن من ناحية  ،وكده يعنى لجنوبلكان كل الدفاعات مواجهة للشرق و  ،سخان يونناحية 
فهم راحوا داخلين من ناحية خان  ؛كان فيه منطقة ضعيفةيظهر  نسو خان ي -ع غزة قطا

ودى قصة رفح دى  ..الداخليةبتاعتنا على الطرق برضه الساحل  علىدخلوا و  ،يونس
 اليهود.  منقولة عن

بدشم وكل وكانت مجهزة  تيبةفيها ك .. تبه معينةمدة طويلة متصلة عدتق 38
دبابات وضربوا تانكات  72العريش بواسطة  لواحتال .اشرةمب شرق العريشحاجة، وفى 

 :لهل ، وكان عبد الحكيم ماسك التليفون يقو هناك أشعلوا فيها النيراناللى اتحطت البترول 
  ؟!"تطلع تضرب الدبابات دى 24، إنت مش عندك مدافع 24خد مدافع "

عبد حتى سمعت  -للديب  - "ماتضرب الدبابات دى" :عبد الحكيم قال له
الكالم ده كان  .وماطلعش برهالديب الظاهر كان فى الخندق ! "فى الخندق"الحكيم قال: 

وبعدين أنا استغربت وكان ممكن أوى الدبابات تطلع تضربها، لكن!  ،بالليل االثنينيوم 
ده كل حتة مشاه فيها دبابات إشمعنى  ،العريش مافيهاش دبابات إزاىالحقيقة إنه 

 ماكانشالعريش اللى هى القاعدة األساسية  ؛بالذات كان غريب الموضوع ده ؟!العريش
 !الحقيقة كان غريب ة!فيها وال دباب

  
أنا ماقريتش حاجة من كالم اليهود لغاية دلوقتى ، حصل فى الشمال كلهالمهم الهجوم   عبد الناصر:

لكن طلبت  ،من هيكل على حاجات كتبها تشرشلسمعت نقال أنا  ،حتى كالم تشرشل
ألنى إنى أقرا كلمة ال تسمح لى  تىالحقيقة حال يعنى كانت، و هاقر ألم ب تشرشل كتا

  !ماكنتش محتمل تسمم أكثر من اليهود
بتاعة اللى هى مقالة واحدة  فأنا لغاية يومنا هذا لم أقرأ كلمة واحدة إال قريت

قابل أحمد  لماقريتها بنوع من الغلط جاتلى وبعدين لقيتها فى الورق قريتها  ،نو ر جنرال شا
 . )ضحك(ىبتوفيق عبد الن

 
 )ضحك( أصوات:    
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 قريتها ياصدقى؟ ،نيويورك تايمزالفى منشورة  عبد الناصر:
 

 ال. سليمان:     
 

أحمد  إن وااللى هو بيقول هى دى الوحيدة اللى أنا قريتها !قاعدين يشنعوا على الراجل عبد الناصر:
عليه أحمد مكتوب  إداهولهم تطلاع كار ف ،قفشوهاليهود و متل الكان فى توفيق عبد النبى 
شارون ده الجنرال وبعدين  !العسكرى فى باكستان حقالمل، باالنجليزىتوفيق عبد النبى 

 ؟"ليه هميماحاربتش ب دبابة 04عندك "بيقول له:  -اللى هو هاجم هذا القطاع  - قال له
إن أنا " :له ؟ قال"مرتهومش ليهطيب ماد" :قال له ،"عندنا أوامر ننسحبإن احنا " :فقال له

إنهم يعرفون كيف يقدمون "فقال:  !"تيجوا تسمعوا صوت التدميرإن أدمرهم  تخف
  !"ولكنهم ال يعرفون القتال ،البطاقات

إنه جاى من الباكستان وبعتوه مسك اللواء العملية " :وقال أحمد توفيق عبد النبى
 لديبا !ى هنا زيارة بعتوه هناكهو أصال كان ملحق عسكرى فى باكستان وجا "..دى

 كانت ..مش ممكن !وه يمسك العريشتجابوه قبل المعركة بيومين وبع ،أصال فى المعاش
 !أصال أحمد توفيق عبد النبى جاى يسلم على شمس فبعته ده هو ده ..عملية

  
وبعدين  ،ليهاجموا رفح والعريش بقو وهم بكانوا  ،ت فى خطة اليهوديحسب ما قر هو كان   محى الدين: 

من  ةأبو عجيلعلى جم وقول ثانى يه ،كتاففى أم  ةيقطعوا العريش عن أبو عجيلب
على الساحل ووصل مشى قول  ؛ثالثةالى  دول ننقسم القوليإبعد كده  ،أساسا ةالعوج
  .هلرمان

 
بعد ما يعدى العريش مافيش  ..يمشى من العريشاللى  !بعد العريش مافيش عسكرى  عبد الناصر:

.. مافيش لقنطرةلغاية ايوصل .. يفضل ماشى لغاية ما يفضل ماشى، اللى عسكرى
 ..زكريا بيقول هوج !عسكرى

  
ده  :ففتحوا الخرائط وقالوا ؛اليهود وصلوا رمانه :قلت لهمبعدين و  ،داخل القيادة فى الليلة  محى الدين: 

  !مافيش؟هل فيه قوة موجودة عند رمانة واال وقعدوا يدوروا  ،فالن هنا ةفيه قو 
 

  !طلع مافيش عبد الناصر:
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عندنا  AMX ــببدبابات ودفعوا  ،قوة تعثرتإنهم حاولوا يدفعوا بقصه وبعدين حصلت  محى الدين: 
كملوا  مشيوابعد كده  !غرزت شمال القنطرة –لم تصل  –وجزء منها غرز برضه خفيفة 

 .بعد العملية دىالطريق األوسط  على
 

لم يرد  ،بالليل[ 2/9] االثنينحكيم يوم مع عبد الكلم تحاولت أ .مكالمة.ى أنا بقت ر ضح عبد الناصر:
مين اللى كانوا  معرفش - قاعدينوقعدت مع اللى كانوا  يعنى، فى حالةكان على! 

 حد فيكم حضر؟ !"يعزل لدرجة عسكرى"لقيته بيقول: وبعدين  - قاعدين هناك
  حكاية يعزل لدرجة عسكرى؟ إيهسألته مين؟ 

.. أنا الحقيقة! "االثنيننسحب بالليل يوم ااف تفى أم ك قائد كتيبةفيه ن إ" قالوا:
قة فيها فر وحتة أم كتاف دى  ،بددى تقاتل لأل ..ال يمكن االنسحاب منهادى اف تأم ك

بدشم  ومجهزة ،كتائب 6وى اتسيعنى كتيبتين مشاه وفرقة فيها لنا كان  29ده سنة  اه!شم
 ..بقى ليلتهاعدت أسأل قأنا ! "تلحبي والعدبعدين نسحب و ا هنإ"وقالوا:  .وأسمنت مسلح

  !كالممافيش 
 ده يوم ال يوم الخميس بالليلإلم أرجع  - لما رجعت بقى القيادة - بقىومشيت 

8/9.  
أنا باعتبر الواحد  عبد الحكيميا :قلت له ،راقعبد الحكيم بقى ما قعد كده و بعد 

ن و  ،مسئول عن اللى حصل ن احنا  ،أهال وسهالفالحرب هذه إذا أرادت  البلد :نا قلتأا  وا 
أنا حاأمشى وأتحمل  نإوقررت  ،اأتكلمحبكره أنا على هذا األساس  .اسرائيل هندمرها

إن أنا تكلم وهاأقول احاأنا ين؟ لد لمسلم البأ. .مين فى رأيك يستلمو  ،مسئولية ما حصل
 .سلم البلد لواحدها

أصلح واحد لهذا " :فقال لىيب. قلت له: ط، "وأنا هامشى كمان"لى:  قال
  !"الموضوع هو شمس بدران

وأنا قعدت فكرت الحقيقة  !كان فى حالةطبعا الواحد  ..all right: قلت له
والعملية كذا والبد  ،كنت قرفان من الروس . أناال يمكن شمس بدران أبدا :وقلت ،بالليل

وبعدين حد  - هبقولاللى الكالم  - وحد يقدر يتفاهم مع األمريكانيحصل تغيير جذرى 
شمس بدران أبكم وأصم تعرفش البلد هيحصل فيها إيه؟ وبعدين ألن ما ،يقدر يمسك البلد

 حت الصبح فكرت ورسيت على زكريا. بوقعدت ص )ضحك( !وغبى
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 ..ابيتبناس بالن جايبأنا  :وقال ،لقيت أنور طب علىفجأة بصيت طب 
 ! واحد بالنبابيت 222بعت جبت من كل محافظة 

ى ساعتها واال كنت عندإنت  معرفش ،حكيم يوم الجمعةبقى عبد الكلمنى 
ونزلوا القنال اليهود نزلوا غرب القنال ويعدوا  خالص" :لى قالواال قبل ما تيجى،  لسه

  !؟يعنى.. هالحق إيه إيهأعمل حالحق طب  :قلت له !"والحقوبيعدوا القنال مظالت 
كده روح  !غير طبيعيةة حكيم فى حالعبد ال :يازكريا قلت له طلبت زكريا

 .إيه الحكاية وكلمنىلى شوف 
 
وبيرموا  ،وبعدين ظهر العملية إنهم وصلوا القنطرة شرق ،هناك اتصاالترحت وعملنا   محى الدين: 

 لما شافوا الباراشوت نزل .للناس بتوعهمومياه وحاجات زى كده بمواد تموينية  تو اشبار 
والحقيقة غير  ؛وقالوا ده عبور لما شافوا البراشوت -ا الدوشة وقتهإنت عارف بقى  -

 !ومافيش عبور وال حاجة ،كده
 
كان بقى فى حالة..  !ال عبور وال حاجةمافيش  :وقلت له ،حكيمأنا عبد الطلبت  عبد الناصر: 

 هذا الموضوعتجيبش ما :قلت لهمعاه تكلمت ابالليل لما أنا  ..بعد الظهرفضلت أنا 
 لحد. 

مش " :قال لىو  أنور،ناقشنى و  نور الصبح، قلت له: يا أنور أنا قررت كذاوجالى أ  
 ! "بنمشى كلنا"فقال لى: .. "مستحيلممكن.. 

إنه  عملىغير  ده شمسكالم أنا شايف إن  :ت لهلوق حكيموكلمت عبد ال
كنت متصور الناس أنا و  ،هو زكريايمسكها أنسب واحد أنا شايف إنه  ،البلديمسك 

يعنى  غير ضرب الجزمة عايزةعملة ما حتة نا عملنا اح ألن !ا بالجزمةحاتطلع تضربن
  !الحقيقة

فى  فصل كان مختفى –عرفت بعد كده أنا يعنى الموضوع ده يعنى قلته. 
 !بعد ما مشيت جاب شمس بدرانإن أنا  – الحكاية

قال لى:  ؟الجيش منمعاه  قلت له: شمس بدران مين هيتعاون ..أنا سألته
مش هل الجيش  :قلت له ،"صالح  محسن هيتعاون معاه من الجيش أو وزىفأل.. "
 . يعنى قلت له خالص بقى. "طبعا ..آه" :قال لى !؟بدران شمس تعاون معم
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 وموضوع شمس ماينفعش ..غيرتإن أنا  :وقلت له ،تهبعد الظهر كلمجيت أنا 
هو قال . ."طيب" :قال. يهوكذا وبتاع ومش فاهم إ ودوليا يقدر يتكلم ،وزكريا يقدر يلم البلد

أل.. " :لى أل. قال :قلت له ؟"زلت فى الخطابعتا أنا نىإوهتقول علىا  ىا حط علتلى: ه
  !"الزم تقول

وسيبنى  ،ىخطاب شخص ماهواشهذا خطاب الوداع  :يا عبد الحكيم قلت له
قول احلما  :قلت له !؟"وبتاع ومش فاهم إيه إزاى" :لى قال .زى ما أنا عايز هأعمليعنى 
مش عايزه أقولها فى يعنى عملية  )ضحك( !حتإنك روا يعنى معناه محى الدين زكريا 
 !يعنى البيان

مش  ..أل :وقلت له ،خلصانوأنا كنت  فى الموضوعمناقشة طويلة  نىناقش
  !قولاح

 ؛كيم جاب شمس بدرانحعبد ال ،8من القيادة بالليل يوم بقى إحنا ا مشينا م بعد
بدران فى  أنا أصلى قعدت محتار فى موضوع شمس .األسبوع ده عرفتهأنا الفصل اللى 

أنا وشمس "تعرف يقول لك:  !على موضوع شمس بدران وكنت حاتجنن ،الفترة األخيرة دى
أنا و تانى تقديرى غيرت وبعدين  ،سليم موقفهن إ فرضاب ..شمس :بقولوكنت ! "موقفه كذا
نت ق ،وابتديت أشكغير سليم شمس موقفه  شايف إن وقلت لك: أنا  "إنت شكاك"لت لى: وا 

 ةاألسباب الحقيقإيه على أنا وبادور عندى إحساس وشايف إن شمس موقفه مش سليم، 
الجماعة اللى هم الكلية الحربية دلوقتى ت قرار باعتقال دوجيت أخ ،فى الموضوع ده

  !شمس كلهابتاعة مجموعة اللى هم ال ..والعملية دى
.. "حاينتحر عبد الحكيم إن" :ى قالوا لىلالليوم ابالليل  8يوم  الموضوع إيه؟

 شمس بدران قال لى هذا الكالم!
قلت له: إيه  –قريب  - محمد فوزى تأنا سألبقى.. محمد فوزى،  قال لى فوزى

 بعد أنا ما مشيت؟ بالليل  8يوم حصل 
والكالم ده والبتاع ده موضوع التنحى  له: أنا بقول.. آه.. له بقوللت له وأنا ق

  !أنا كنت أعرف :فقال لى ،الحكيم أبدا غير عبد هكانش حد يعرفما
 بالليل!  8إمتى؟ قال لى: يوم  :لت لهق

 
 فوزى؟ محى الدين: 
 

 آه. عبد الناصر:
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  ؟بعد أنا ما مشيت بالليل 8يوم  حصلاللى إيه قلت له:  عبد الناصر:
.. حصل ورتبوا ،ع شمسحكيم قعد معبد الن إبالليل بعد أنا ما مشيت  8يوم اللى حصل   

يه اللى حايحصل ترتيب  ..وجابوا فوزى! رئيس جمهورية باتوشمس  ،يعنى إيه العملية وا 
ن الرئيس ا  إن شمس حايبقى كذا و  :تقال لفوزىوا ،حايشتغل مع شمس فوزى على أساس إن

 :قالوا له .والواحد لما بيلم قصص من هنا ومن هنا. – دى قصة فوزى –وهيتعين  كذا هيعمل
  !"وبتاع وتمشى شد حيلك" :وحكيم قال له "،شد حيلك"

 بأمثل يعنى باضحك 8ثل يوم مأكنت بطالع أنا ه د  ؟!إيهفى كنا  إحناطيب 
وتعالى كل  -مين حضر  معرفش - حضروا ،وأوكل فيهحكيم عبد الوعمال أطبطب على 

 !واألكل وبتاع
 

 صدقى روح معاك. صبرى:     
 

 أيوه. سليمان:     
 

نت كنت هناك. لناصر:عبد ا  وا 
  
 على القصة بتاع االنتحار ده. كلمتنىو هناك كنت هناك وصدقى، إنت كنت   محى الدين: 
 

 آه. عبد الناصر:
 
 ..يتضحش إن احنا رايحينة علشان يعنى ماوقلت لى حصلنى على هناك بعد شوي محى الدين: 
 

 آه. عبد الناصر:
 
 .ودخلوا كلوا حاجةوسعد نجيب  (7)نصار  انعثمهناك فى الليلة دى كان و  محى الدين: 
  

 .النار إطالق ويقول لهم: إن احنا قبلنا وقفيتصل بنيويورك  إنهأنا دخلت وطلبت من رياض   عبد الناصر:
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ر.. قائد الفرقة الرابعة.اللواء عثمان نصا( 7)
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 متى؟إ 8حكيم يوم عبد الاتكلمت مع   محى الدين: 
  

 على هذا الموضوع. قلت لهف . دخلت األوضة وهو جالى جوه.لما دخلت ،ةضو فى األ  عبد الناصر:
 
 بعد ما روحنا بقى حصل ترتيب. محى الدين: 
 

علىا الحقيقة..  ضغطنى خفت يحصل لحد ألحصل بقى.. وقلت له: ال تقل هذا الموضوع  عبد الناصر:
بقى وهو  معرفشو  ،فوزىقال لو  مسهو قال لشف ،لو إتعرف الموضوع هيحصل ضغط علىا 

كلمت عبد أنا  .انى يوم بعد الظهرتهم باتوا هناك لغاية  مع شمس حصل كالم بينهم؛ ألن
ن أنسب واحد هيقدر يمسكرسيت على زكرياأنا أنا غيرت و  :الحكيم وقلت له  .البلد زكريا .. وا 

أنا وال يوفى باألغراض اللى  ،ده شمس ده غبى حايودى البلد فى داهية :قلت له ؟"شمس"و
 !قاصدها من التنحى

يستقيل الريس إنهم أما " :تقال بقىا.. وحصل اتصاالت بعد كده بناس
  .بمجموعة من الناس فى حتت مختلفة !"ماتستقيلوش

 
 قيلوا يعنى.كانوا متوقعين إنهم هيست محى الدين: 
 

 وده برضه قصة أخرى عرفتها.  ،ايستقيلواحستقيل أنا افيه ناس لما  إن هو توقع عبد الناصر:
إن أنا ناوى أشتغل  :فى الكالم اللى أنا قلته فى العملية محقأنا الحقيقة كنت 

  !فيها اللى احنا المصيبةالواحد فى هذا الوقت شايف والحقيقة يعنى  ،وناوى أخدم وناوى كذا
ن هو بات إمشكلة شمس  إزاىت ج معرفشأنا  ..بقى تج بدران مشكلة شمس

الساعة رئيس جمهورية لغاية بالليل من ساعة ما مشيت  77الساعة وقعد من  ،رئيس جمهورية
والترتيبات اللى اتعملت كلها  )ضحك( !اتعزل ؟!ةربعأال او ساعة أنا ما اتكلمت ثالثة 

 اتلخبطت. 
ومستنى رد  ،أنا جبت السفير الروسى وبلغته إنك حاتعتزل" :وقال (7)كلمنىبعدين و 

ن أنا باع، للعملية وأنا  هأشوف ه:قلت ل ."وهو عايز ييجى لك ،وبتاع هلك والزم تشوف تهوا 
 :قال !جدا اءروس دول بطوالرد إيه من روسيا ده ال ،1أشوفه الساعة  1332الساعة حاتكلم 

 ."وبتاع ممكن يعنى يسرعوايعملوا حاجة  لو أرادوا إنهم يسرعوادول  ال.. ..ال"
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبد الحكيم عامر.( 7)
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والكالم اللى طلبناه  !أنتم خذلتوناواهلل  :قلت له !جاء لى السفير الروسى بيلطم
 .1332مستنيانى الساعة البلد كلها  :له قلت ،"أجل الموضوع"قال لى:  !تنفذشامنكم ما

أنا مش و  ،يعنى الحل الوحيد هو االتفاق مع األمريكان :والراجل طلع من عندى وقلت له
  وزكريا هو اللى ممكن يتفق مع األمريكان. ممكن أتفق مع األمريكان

بيل وشايف إن ده الس ،لغاية دلوقت ماكانش يعرف أى حاجةطبعا زكريا 
 الوحيد.

السيد ".. ةنص الخطبة جت لى ورق وفى ،الخطبة ابتديتورحت على القبة و 
 عارفين إنتو القصة دى؟ !"الخطاب إيقافالمشير يطلب منك 

 ! )ضحك("قل للريس يوقف"اتصل بمحمد أحمد وقال له: 
 -قريتها  محمد أحمد جاب لى الورقة -ت الورقة وأنا باتكلم يقر الحقيقة أنا 

قف فى أو  آجى باتكلملما طب أنا  ؟!وبتاع إيه إيهخطاب عجلة دارت.. إيقاف خالص ال
 )ضحك(؟! نصها

 
 )ضحك( أصوات:    
 

.. عارفين إنتو "نه عايز يعمل بيانإ" :نه قالإحصل ليلتها اللى و  ،وطلعت كملت الخطبة عبد الناصر:
 ش يعمل بيانات. ماحد :وأنا قلت !وبتاع قصة البيان اللى كان عايز يعمله فى اإلذاعة

إنت عايز تعمل بيان وزكريا  :قلت له ،"إنه بعت بيان ومنعوه" :وقال وكلمنى
ولو زكريا مسئول مش  ،أنا زكريا عندى ومامسكش حاجةعايز يعمل بيان ومش فاهم إيه! 

الزم  ..إزاى" :قال ممكن هاسيب البلد تروح، وأنا طلبت من فايق إنه مايذيعش بيانات لحد.
استقال وشمس بدران  هو نإاتذاع بيان قلت له: يتذاع.  ."إن أنا استقلت بيان يتذاع
  !دى أخذتش بالى من حكاية شمس بدرانماوأنا برضه  ..استقال

 أنورو  ،72ويوم  الجمعةكان يوم  6اللى حصل يوم بقى حصل  ..القصة بقية
يعنى عارف  كان نايم وماكانش ..طلبته حكيمعبد الوأنا كلمت  ،72يوم  كلمنى السادات

 إيه اللى حاصل. 
فى الخطاب استعجلت  ك إنتنإ" :هو قال بعد كده ،اطلع بيانحأنا  :قلت له

 ،البلد تتحرق :قلت له ."تقعد يومينوكان الزم  - لما اتقابلنا بعد كده -تستنى وكان الزم 
  !ماهديناها ؟نحرقها ليه :قلت له !"تتحرق" :لى قال
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 نها تتحرق.كان سهل أوى إ سليمان:     
 

إذا ماطلعش البيان دلوقتى "قلت له: هديناها هنحرقها ليه؟! وكان أنور كلمنى وقال لى:  عبد الناصر:
  طلعت البيان. .. "ومش فاهم إيه والدنيا إيه

إن  :لى وقال -يوم السبت  – 77بالليل الساعة  بدران شمس ىكلمن ..وقعدت
بت " :بيقول لك المشيرو  ،المشير ةبعود ضابط فى البيت عند المشير بيطالبوا 222فيه 
كده شغالنه يعنى  ؟!أبتو  ،ضابط 222يعنى إيه  :قلت له !"ىالموضوع دلوقتهذا فى 

  !فاهمها مانيش
نت  :وبعدين قلت له ،أنا كنت بعت الحرس لإلسماعيليةوهو  ليه طب وا 

قلت  يب..ط :قال لى !المشير يكلمنى ..فى هذا الموضوع خلى المشير يكلمنى ؟بتكلمنى
ده قاعد فى وسط الضباط وماقدرتش " :لى قالله: روح وخلى المشير يكلمنى. فراح و 

 !"فى الموقفتبت  – 77وكان الساعة  –دلوقت منك عايز هو و  ،أجيبه
 ..مش حابت الليلةأنا  ..بكرهقلت له:  ،نت عارف رأيىإما يا شمس  :قلت له

وبتاع ومش فاهم  ال واهلل مصلحة تبت الليلة" :قال لى .أشوفه بكره وأتكلم معاه حابت بكره،
  !"إيه

 :قلت لك أثناء المعركةوبعدين إنت عارف رأيى وأنا  !واقف مخىأبت إيه وأنا 
not fit to command!  :الجيش .نت عارف القصة كلهااو  "!دلوقتى"وهو بيقول لك .

 بكرهأنا عموم وعلى ال .لرئيس الجمهورية الحكيم يقعد نائب أول وعبد ،فيمشى محتر ب
  !واقف الليلة مابشتغلش خالص مخىويعنى أنا  ،الصبح حاطلبه وأتكلم معاه

لم  م!نقل الكالم ده بالحرف لعبد الحكيبقى راح بدران ن شمس إبقى لم أتصور 
قلت له:  ،فيها لىاشمس آخر مرة ج تلغاية ما سأل ماخطرش فى بالى .. الحقيقةأتصور

الكالم  ..الحكيم سألت عبدو ! "آه" :لى قال لته لعبد الحكيم؟الكالم اللى حصل يوم السبت ق
  !الحقيقة النهارده بتتضح العملية ده تربيط الصورة .."آه" :لى قالاللى قلته لشمس قاله لك؟ 

الظهر..  !طلبت شمس مالقيتوش ،مالقيتوشحكيم عبد الطلبت بقى الصبح 
 فىمن الضباط  تجمع عدديوب ،ادةوبعدين بلغونى إن فيه ضباط بتروح القي الظهر يعنى.

 دور عليهها" :لى قال ؟فين ..الحكيم عبد قلت له: ،بعدين طلبت صالح نصرو  !القيادة
شقة فى بيت فى الزمالك.. فى موجود فى  هو نإ" :قال لىوبعدين  ،"ومش فاهم إيه
  !روح هاتهطب  :قلت له ،"عصام خليل تالزمالك بتاع

بلغونى إن وبعدين ، 122 معرفش ددهمن الضباط بقى عإبعدين بلغونى 
 !جايين بإشارات الضباط دول
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 قصة القيادة يعنى. محى الدين:
 

وعثمان نصار وحمزة البسيونى  ع إشارةفهمى طلا  الرحمن ن عبدا  و قصة القيادة آه..  عبد الناصر:
  !بعودة المشيريطالبوا فيها وبعدين جت عريضة  ،والجماعة دول
الكالم اللى أنا قلته  .. يعنىلعدد من الناس تقالا كالمى بتاع بالليل قطعا

 إن هذه العملية اتعملت ،رأيى النهارده .واتعملت العملية ،لشمس وشمس قاله للمشير
 معرفشوطلاع الجامعة و  ةوجمال نظيم طلاع الفتو  ،بتاع بالليل ىبترتيب بناء على كالم

 سمعتوا هذا الكالم؟ معرفش. .إيه
 

 آه. أصوات:    
 
 بتوع ثانوى البسين وفى لوارى. ى الدين:مح 
 

 ال.. ال.. بتوع الجامعة. عبد الناصر:
 

  لكن فيه جزء طلع. ،إحنا قلنا مايطلعوش سليمان:     
 

 إيه. !عودة شمس بدران كان فيه طلع آه.. وعايزين عبد الناصر:
 

 إن مافيش حد يطلع. لكن إدينا أوامر للكليات ،دورنا على جمال نظيم ومالقيناهوش سليمان:     
 

  .تقعد فى بيتكموقلت له:  !إيه يا جمال :جمال نظيم وقلت لهأنا طلبت و  عبد الناصر:
  !"المشير مارضيش ييجى" :لى كلمنى صالح نصر وقالو 
كانت  - للقوات المسلحة عينتك قائد عام أنا :وقلت له ،أنا بقى طلبت فوزىو 

ن – 0 الساعة ن ا  و  ،حوايروا يتفضلوا  ..الموجودين هناك كلهم ءقبلت استقاالت الفرقا أنا وا 
سماعيل لبيب ،المعاشيطلعوا  ..دول اللى جابوا العريضةوفالن فالن وفالن  اللى كان  وا 

  وقلت بقى يعنى هحارب فى العملية. معاش.يطلع على ال قاعد معتصم فى الجيوش..
شوية طبعا  ومشيوا الناس أول ما أذيع الخبر.،  0332طلع فى إذاعة و 

ن أنا هاطلع واحد بطنبجة هيجروا لغاية  ،مجموعة هاربين دول :قلت لهم !المرتزقة وا 
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هاتوا الحرس من ، فى البلد خالص أنا عارف مافيش جيشمافى جيش..  إسكندرية!
  !اإلسماعيلية

 الحكيم عبدجالى  2طلبت مش فاهم مين ومين، والساعة الكريم و  طلبت سعد عبد
حسن خليل بقى طلع إيه اللى حصل؟! ! إيه اللى انت عملته؟ :له قلتو  - 2332 - الساعة

وطلع  ،وطلعوا على القيادة ،وعدوا عندى على البيتبالسالح اللى فى الحلمية بقوة الصاعقة 
 !كلها طلعتبقى والهيصة دى  ،أبو نار

 توفيقهو أنا الخديوى عريضة؟!  ؟!إيه ىا بتعملوا ف :قلت له عبد الحكيمجالى 
 ..مين؟! وعبد الرحمن فهمى مين؟! وعثمان نصار (7)البسيونىى عريضة؟! حمزة جايبين ل

 .وقلت لهم: يعتقلوهمعاش وديته الحسن خليل ؟! العال الحليم عبد وعبد ،الى آخر هذا الكالم
نت وأناو  ،دول ماغلطوشيعنى على العموم " :لى قال ومافيش فى  ،حاجه واحدة ا 

هى .. يعنى عجير يبقى المشير طلع إن  :هم بيقولوا ،الرئيس طلع ورجععملهم غلط يعنى! 
  !"ضدكيعنى ماهواش عمل موجه  ؟!فيها إيهدى 

ى خمش فى مأنا  !". إنت واخد قراركنت واخد قرارك.إعلى العموم " :قال لى
ماكنتش هاخد قرار إال لما  فعالأنا و  .واهلل أبدا :.. قلت لهاللى اتقال له الكالم بتاع بالليل

 . أشوفه
 ! )ضحك( اللىقائد عامعينته فى القيادة  لقيتهاللى قرار إيه؟ قلت له: أنا  :قلت له

فوزى يتعين قائد " :قال لى! فوزى عينته قائد عامقلت له: أنا رد على  ..فى التليفون رد على
آه.. "قال لى:   !: آه.. فوزىإمبارحأول لى قايل طب ما إنت  ..آهفوزى..  :قلت له !؟"عام

 !"كنت عين مرتجى ..ألين مع شمس لكن فوزى يتع
ده قائد الجبهة اللى قلت له: فوزى.. مرتجى ما هو كله محصل بعضه! وبعدين 

 )ضحك( يعنى حتى الناس فاهمة إن مرتجى هو اللى بيحارب.. !؟إزاىأعينه  ،جرى
 

 حاربش.ما سليمان:     
 

 طالبين يحاكموه دلوقتى الراجل. عبد الناصر:
 
 !"حاكمونى.. حاكمونى"اللى طالب يتحاكم.. وبيقول:  هو محى الدين: 
 

 )ضحك( أصوات:    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حمزة البسيونى.. مدير السجن الحربى( 7)
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 شوفته؟ عبد الناصر:
 
 ."الزم تحاكمونى"ول: أل.. سمعت.. سمعت بيق محى الدين: 
 

جيش  على أساس الجيش يمشى ،لرئيس الجمهورية الحكيم تقعد نائب أول عبديا :قلت له عبد الناصر:
 .تشتغل ةتنفيذياللجنة فى ال تقعدو  ،محترف

ياعبد  قلت له !"ياأقعد فى الجيش ياماأقعدش ..ماترضليش هذا الكالم" :لى قال
حناو  ،على مش فاهم إيه على مناحم بيجن ونلآتلم على إى ديان سن مو إ :الحكيم  ا 
أبدا يعنى  ماترضاليشأمشى.. ياياالجيش .. بداأ" :لى قال !واقعة والدنيا رايحةالبلد  النهارده
  .."إن أنا

 ،ماسك رئاسة الجمهورية نائب أول رئيس الجمهورية.. ده إنت نتإده  :قلت له
 all :قلت له .."أل" :لى قال ا!وبتعمل.. مافيش حاجة مابتعملهاش.. كل حاجة بتعمله

right.  
  .طيب :قلت له !"أنا مسافر المنيا دلوقت" :قال لى

 )ضحك( !وأنا قاعد معايا الطبنجة بس ،الدنيا بقى هيصة
 

 )ضحك( أصوات:    
 

 ..بعد ساعةو  ."طيب" :قال ،قعد جنبىإطيب  ؟!تروح المنياو حاتسيبنى دلوقتى  :قلت له عبد الناصر:
وآهى دلوقتى هتنقلب اعتقاالت وأنا مش ممكن  ؟!شفت المعاشات" :قال لهو  يكلكلم ه

وبلغه إن أنا الكالم اللى قلنا هنتكلم تانى أنا مافيش كالم  ،أبقى مسئول عن الكالم ده
 ."تانى، وأنا ماشى المنيا.. وسالم عليكم

ألى وهو بعد يوم األحد متهي، لغاية يوم األحدبالنسبة للجزء اللى مش معروف ده 
  ..كلكم عارفين

 :لى قال ؟الحكيم عارف أنك بتكلمنى عبد :قلت له ،من المنيابقى كلمنى شمس 
 ناديه يكلمنى. طيب  :له قلت .."أل"

أنا ده " :لى قال ؟!تقعد وبتاع ومش فاهم إيه حكيم يعنى معقول كدهعبد ال يا
 !"ومش فاهم إيه ح وباقرأيا مسبوط ومستر 
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 وبعدين هو كل حاجة بقى ،وبتاع ومتضايق متنرفز وكان ،بعدين رجع طلب هيكل
البيت حت له و ت بعضى ور دأخفأنا . ومش فاهم إيه وبتاع المعاشات الناس اللى طلعوا

نت عارف رأيى أو  ،ال يمكن األوضاع تمشى بهذا الشكليعنى  :وقلت له ،بالليل 77الساعة 
ذا كان لك  !؟الجيش ونقعدسيب إيه اللى حصل؟ وأنا يعنى عشر سنين..  بقالنافى الجيش  وا 

 .. "ياالجيش يا أبدا" :لى قال .رأى تقوله ونقعد
 . تقعدت ساعة ومشي

 
شتغل عسكرى فى الصف.. يا ا)ضحك( مش..  !عمر عزل خالد أثناء المعركة وهو منتصر  محى الدين: 

 !نهار أبيض
  

  !يحصل مش عارف إيه؟ ..ومش فاهم إيه الحكيم عبدة ياسنة ِعشر  32بعد  :قلت له  عبد الناصر:
كان  – هيكل هجابه علشانالموضوع اللى  –موضوع جالل هريدى بقى كان 

موضوعه موضوع راجل  جالل هريدىو  ،من األردن موضوع جالل هريدى. جالل هريدى جه
اتكلم على أيام  ..اللى هو اتكلم فى سوريا وعمل العمليات دى ؛يمكن عارفينه كلكمأصال 

]فى سوريا وقت  المشير علشان ينقذأنا بعته اللى  ..وضوع.. وشتيمة وكالماالنفصال وأذاع الم
 :فى مدريد، وبعدين قال ملحق عسكرىراح وبعدين وأوقف بعد كده،  !فاستسلماالنفصال[ 

قلت فلما رجع  !ووحش corruptedهو ولد مش فاهم إيه، وبعدين وبعدين  ،"رجعه الصاعقة"
  !عينوه ملحق عسكرى فى طوكيو ونبعده، جالل هريدى عايز ملحق عسكرى :لهم

وكالم بدون المشير مااشتغلش فيه  جيشوقال لهم ال ،فجالل هريدى احتد عليهم
كنت الحقيقة عامل طوكيو مجاملة وأنا  !حيروا  :لهم قلت كالمه هو اتنين معاه، !مش فاهم إيه

  !لعبد الحكيم مش لجالل هريدى
سمعتم الزم كلكم  ..والنواب ،الكالم ىوبعدين ابتد ،حت وقلت له الكالمو ر ف

سقاط و ، الحرية والديموقراطيةو  ،(7)وتوزيعها 90 ةاستقالالمواضيع اللى حاصلة دى و  النظام.. وا 
لة عامر كلها ومصطفى يامر وعحسن عو ومش فاهم إيه.. الى آخر هذا الكالم!  ..النظام

 عامر. 
تنظيم  على كنت بادور وأنا ،شمس بدران واتكلم معايا فى جلسةبقى لى اوأنا ج

 بيشتغلالجيش و  !وأنا مش عارفهبدران فى الجيش شمس عامله تنظيم هو فيه و  ،شمس بدران
  !وكالم نازل فى الجيش وبتاعفى مكتبه آهو قاعد فوق وفوزى  - بالتليفون من البيت

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7691، طبعت ووزعت فى يونيه 7/70/7690( استقالة المشير عامر فى 7)
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والحل ، ٪722والجيش ضدك ، ٪722إن البلد ضدك " :قال ،لى شمساجو 
ال ستحدث كوارث فى البلد وهتضر وهيحصل مش عارف إن المشير الزم الوحيد  يرجع وا 

  !bluntly يعنى كده "..إيه
 ثروت عكاشة -لثروت عكاشة  بقولوبعدين  ،بعديها عكاشة جالى ثروتكان 

إيه  ،شمس قال كالم بالشكل ده ..ثروت فيه كالمقلت له: يا - أيضا الحكيم صاحب عبد
واحد فى وال يمكن  ،تتقلببتبقى البلد كلها عامر الحكيم  لو رجع عبد خصوصا !الحكاية؟

كلمه  ،راح لهوخد بعضه وتنه  ."ح أقول لهأنا مستعد أرو " :وهو قال !حد يقبلالبلد يقبل وال 
قال لثروت:  !"البلد ال تعلم الحقيقة"، قال له: "وكذاحالتها كذا وكذا و البلد " :له لقاو 
  ."الجيش معرفشأنا "قال له:  ؟"رأيك فيه والجيش"

نهم إ" بقى كالم الحقيقة.. وبدأ.. ،"ال تعلم الحقيقة نهارأى البلد ألهذا " :قال له
ن " !اللى طلع فى البلد دهكالم الو  ،"مارضيتشايزين يضربوا الضربة األولى وأنا كانوا ع وا 

والطيران ماكانش عنده خطة لضرب اسرائيل،  ".الطيران كان عايز يدخل يضرب اسرائيل
ن أنا ماوافقتش"  ،االنسحابب اللى أنا أمرت" ..حابنساالوموضوع  ،والكالم بقى كتير ،"وا 

ن أنا تدخلت   "!ةفى الخط وا 
فى هذه  حد يتكلمإننى لن أتكلم وال  :إلخوانا وقلت ،لن أتكلم ىنإقررت أنا و 

، وأنا ماقابلتش حد ولم أتكلم المواضيع، ومش معقول يعنى، وقلت أنا مش هاتكلم خالص.
وأنا  ،بيتكلمراجع من الجيش كل واحد  ..ما يخفى عليها خافيةدى لكن أنا عارف البلد و 

  !يعنى وةقشعور بالفيه  ..حركةقعدت شايف فيه 
يه حالكم ياشمسو  ؟له إيه بقولبدران  لما كان عندى شمسوأنا  وبتاع ومش  ا 

ليه؟  :قلت له ،"زعالنينطبعا " :لى قال ؟إيه حالتكم ..الضباط بتوعك فى الجيش ؟فاهم إيه
  .أيام 3نكمل الحديث بعد طيب ياشمس  :قلت له !"علشان مشينا" :قال

 ،حربيةللوزير هويدى قرار بتعيين أمين بقى نا طلعت أ ..طلع شمسوبعدين 
ألغى و  ،قبلت استقالته ىبأن ةار إش والكالم اللى فى الجيش ،المشير صوروطلعت قرار شيل 

المجموعة بتاعة  :وقلت لهوكلمت فوزى  .وكذا ..القائد العام للقوات المسلحة منصب
لما الواحد  .لية التنظيم معروفة.عم .واعتقلوا كلهمكل الناس .. ا تعتقلكلهدى التنظيم 

 . عرف العملية كلهاقدر يكام واحد بي عم دعبيق
كلمنى قعد و  – عتقلواأالوالد بقى كانوا  -يكمل الحديث بدران وجالى شمس 

وسويتوا إيه  يهإعملتوا " :قال لىوهو  ،ااتمسكو  الوالد نإماعندوش فكره هو ن إوحسيت 
فقال ! هوال حل غير كد ..إن ده الحل الوحيد !"يرجعالزم المشير وبتاع ومش فاهم إيه و 

أنا اعتقلت ده واهلل  :فقلت له ؟"48من دفعة  وه ليهتوبدر اعتقلاعتقلتوه ليه  غزىعلى " :لى
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نت راجل كنت إ. لو .ش راجلانتاأصلك ما :وقلت له !فارتجفت شفايفه !كلها 48دفعة 
  !الجيشفى تنظيم  ناعندإن احنا قلت لى جيت 

 :قال !درهم 32بـ  وباعه يهوذا خان المسيحواهلل  :قلت له ،"حاكموهم" :قال
 (7)صدقىبقى كنت اعتقلت  !عتقلكأمستعد  ..حاضر :قلت له ،"عتقلنى أنا كمانإطيب "

  !اعتقلتكانت  كلها مجموعة المعاشات دى  ..لمشيرعند اروح كل اللى بيوالجماعة دول 
 ]عبد الحكيم[ وكلمنى هو ،اما اتمسكو  دوليتغير بعد الوالد  mood ــال ىابتد

تاخذت من اودى  ،ةشان االستقاللنك زعالن عإأنا سمعت " :وقال لى ،يوم الخميس بالليل
حسن عامر واال  معرفشإذًا " :قال لى ها!ما أنا عارفاالستقالة دى واهلل  :قلت له !"ورايا
وجاء العموم هنشوف. قلت له: على  !طبعتادى  :قلت له ،"ا من ورايادوهخ عامر عامر

تعشىو  ..يعنى ال قليالإالمواضيع فى ومااتكلمناش قعد معايا   . معايا ا 
كل واحد كان بيطلع قلت له:  ،اللى جابهم عندهالنواب  على موضوع قلت له

ن ا  و وقال المشير كذا.. وكذا.. )ضحك(  )ضحك( !جى عندى يكتب تقريرييمن عندك 
  !عندهنى ونى غصب عنى وودو دوخ ،فالن مع تقعد

إن  :مقلت لهده أنا ؟ من إيهنت خايف ا  و  !ده أنا بعمل لمصلحتك" :لى قال
 . "ماحدش يفتح السيرة وماحدش يفتح الموضوع وأنا كلمتهم وده مش خوف وال حاجة

منك وعايزين يخلصوا وعملوا فينا وتآمروا علينا الروس خانونا ": لى قال
وابعتنى  ،لوقت أنا راجل غير رسمىد !ريكانممع األوالموضوع الزم نحله  ،مناويخلصوا 

عبد ". قلت له ياباروح هناك ؛ومش فاهم إيه لتعرف هناك باأوأنا  ،حل الموضوعأأمريكا 
هناك روح أو وتنى رايح على واشنطن باطلع سايح أنا "الحكيم.. )ضحك( قالى لى: 

  !"الموضوع وأحل األمريكان تفاوض معأو 
الروس خانونا، والروس متفقين " :قال لى ،ةساطالموضوع مش بهذه الب :قلت له

ومشى  ،"تبقى تكلمنى: "قالى لىو  – ده كان يوم السبت بالليل - خ.ال "..مع األمريكان
 وانتهى الموضوع. 
عبد  أحمدو  الصمد عبدعامر عامر و  من ةمحصل عمليات فى مجلس األطبعا 

اتوزعت يروحوا وناس راحوا و وناس رفضوا  ،وجابوا ناس ،وهم التالتة من المنياالهادى 
ن المشير كان بيناضل  ،األمةى مجلس فاالستقالة  سنين من أجل الحرية والديمقراطية  1وا 
ن على مجلس األمة  ،ولم يصلح  !من أجل الحرية ومن أجل الديمقراطية يناضل أنوا 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الفريق أول محمد صدقى محمود.. قائد القوات الجوية.7)
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ذا إلموقف. الى االلى تقودنا دى الحقيقة هى ألن  ؟حكى الحكاية دى ليهاأنا ب
 :هو قال لثروتإيه بعدين يعنى و  !يه؟إتبقى الدنيا  ..هكد عملكان عبدالحكيم عامر 

 قال لثروت.  !"أكون قائد الجيش طالما هذا النظام باقى فالبد أن"
  !دى حالناآفيجب لهذا النظام يتغير.. 

 الخبطة األولى ؛فى العملية خبطتينيعنى جت لى بالذات أنا فالواحد الحقيقة ف
ثرت فى والحقيقة أ !عامر الحكيم عبدكانت خبطة انية تالالخبطة و  ،سينا واليهود كانت

اللى خالنى قلت الكالم  !غلطبتاعنا كله  systemالـ إن بيخلينى أقول اللى ده  ؛تفكيرى
  .(7)بتاع إمبارح كله

 ..مضادة للدباباتوحاطط مدافع  ،حصنتفى البيت مدلوقتى هو قاعد وبعدين 
 ،وأنا كنت طلبت سحب الحرس .وجايب ناس من البلدعندكوا فكرة بالكالم ده؟  معرفش

كانوا سحبوا من عنده  .طيب :قلت لهف !"وبتاع أعداءأنا راجل عام ولى " :لى قال تبعهو ف
تحت  ،تانىخط دفاع عامل خط دفاع أول و جاب ناس من البلد و  !كرشهم 22بعت له  32

   إيه؟ !قيادة جالل هريدى بيدربوهم فى البيت
 

 )ضحك(  ؟!انسحاب ةخط  صبرى:     
 

 ! )ضحك(انسحاب ةعاملين خط ..آه عبد الناصر:
 

 )ضحك( أصوات:    
 

 ..وبيشوفوا إيه ويوقفوا الناس فى الشارع ويفتشوهم ،همن المشتل اللى وراخطة إنسحاب  عبد الناصر:
  !لجنه عليا من حسن عامر وشمس بدرانبقى وهناك ! الجنان ده الى آخر

 :قال لهبقى شمس بدران راح  ،شمس بدران ةدور على عقدأأنا الحقيقة قعدت 
  )ضحك( !نى قلت عليه يهوذاإ

 
 فروض الواحد يحاول يصلح فى المواقف دى.الم محى الدين: 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0/8/7691( فى جلسة مجلس الوزراء 7)
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  !وبتاع يهوذا يهعل تنا قلأ :راح هناك قال له عبد الناصر:

قلت  ،"وبتاع عنده صرع" :قال لىمعتقل كان احد فكلمنى شمس بالتليفون على و 
إنت بتقول " ا!بتروح تقول له: يهوذ؟! تلخبطجاى ال اجاى تصلح و دلوقتى نت إيعنى  :له

إنت عارف إيه الحكاية؟ قال  ،؟ قلت لك: يهوذا خان المسيح"إن أنا هو إحنا هنخونلى 
 )ضحك( !ى باقرأ تقاريرأنا طول عمر  !يهوذا وال المسيح حكاية معرفشلى: واهلل أنا 

 
 )ضحك( أصوات:    
 

 ليه؟ ..لكن قاعدين، ٪722دهم ضالبلد البعثيين مش  ؛أنا حاأعمل زى البعث :قلت له عبد الناصر:
 !الجيش باشيل منه ألفين -ألف  72نتو ده إ -وأنا الجيش  !الجيشفى ن مافيش لعب أل

  !بيقول هيعمل زى البعثيين راح قال له
الواحد  نإاعنا معناه تالنظام المقفول ببإن ؟ إيهن الموضوع ده بنطلع مالمهم، 

 !كانت اقطاعياتدى البلد إن  :الحقيقةه برضه بقولاللى أنا و  ،رثإفيه مناصب  ..مورث
 وبيت الشعر اللى قلته لكم إمبارح:
  وما من ذاك شئ فى يديه!    تؤخذ باسمه الدنيا جميعا

عمل فيه أقدر أماكنت  !يئارف عنه شعأال  90من سنة  أنا ،موضوع الجيش
 . بهذا الشكل يعنى ةير تومواضيع ك !شئ

 واجبين: النهارده الحقيقة قدامنا ف
 .نلمهاكانت متفسخة دى البلد اللى إن  :الواجب األساسى

بتاعنا  فى نظام الحكمموجودة ى لال األخطاء إيهإن احنا بنشوف  :الواجب التانى
 . ذه األخطاءه ونصلح الموجود

 system الـ إن احنا نحط. الموضوع .أبدا اللى نحكم حنان اإالموضوع مش 
وده ضرب ده وده عمل  فرض ضربنا فى بعض بالجيشإالنهارده طب  .لناس دوللالسليم 

 نإ 77 األحد يوم خالنى عملت كده يومحصل اللى اللى وهو  !كده لو كان فيه جيش
هذه المقاومة وهذا و  كذا كان حصل جيش يهلو كان ف !.. كان شاردرباالجيش كان ه

 .ه الحقيقة الموضوعدف. .وكذا التصميم
وقلت  ..وفى مخى حاجاتمعينة مواضيع محددة  علىأنا فى خطبتى اتكلمت 

لها إال معن إن احنا ال يمكنالمركزية  اللجنة نإثم فكرت  ،المركزية ةاللجن على موضوع
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ن .. دلنا باخاف من الديموقراطيةأو  .بمؤتمر عام وقتى كل واحد بيطلع يقول الديمقراطية وا 
  !سنة 72وعبد الحكيم عامر بقاله  !عبد الناصر ديكتاتور
أنا كنت  ..قطاعاإل يةلجنه تصف ة!عنه حاج معرفشالجيش أنا إسمعوا.. 

 !ماعينتش واحدأنا عينت واحد؟  ..التعيينات أنا مسئول. بقولأنا مسئول عنها..  ضىمبأ
  !واحد شما رفتد؟ أنا رفت واح ..الرفت

عامر عبد الحكيم  ؛أنا مسئول عنها :بقولو ، أنا مسئول عنها دىكل العمليات 
ن  ،نظام الحكم حكم فردىإن  :يقولببيطلع النهارده  ؟!كان ماسك ده كله وال أل جمال وا 

 !حتى تكون هناك حرية وديمقراطية نظام الحكم أن نغيرويجب  !كتاتوريعبد الناصر د
  )ضحك(

 وفته آخر مرة إمتى؟إنت ش
 
  ؟يعنى هل فيه جديد - عبد الحكيم - أيام 4أنا شفته من آخر مرة   محى الدين:   
 

عن مقابلته بقى وقلت له  !"وأنا مش فاهم إيه وأنا مش خوان أفديكأنا "هو قعد وقال لى:   عبد الناصر:
ت اللى معلن إن"قال لى:  !لحربليه لنت معلن إ :قلت لهأنا  ،األمةمجلس أعضاء  مع

لو عليك وال كلمة. ! قلت له: يعنى إيه معلن الحرب؟! قلت له: أنا مااتكلمتش "الحرب
أل.. أنا "قال لى:  !وال كلمة أنا باجيب السكينة وأدبح نفسى كتقول إنى اتكلمت علي

حاقطع  عامرعبد الحكيم  علىلو حد اتكلم كلمة  :أنا اخواتى قلت لهم ."مااتكلمتش
ذا قلت لى: إن واحد منهم اتكلم عليك كلمة أنا هاقطع  !هو الليثى وشوقىاللى  ..رقبته وا 
 رقبته.

 عامر، وعامر عامر يه دخل حسنإ ،أنا وانت مختلفين ..طيب :بقى وقلت له
بقى يه إدول دخلهم  ؛وفخرى عامر عامر سنوسىالو عامر وعبد الجواد عامر ومصطفى 

مش  ..أنوربيرد على  إمبارحده عامر ! ؟إيه الحكاية؟! وعبد الصمد ؟!دى الحكايهب
  ؟ قالك إيه؟"ةاالستقال إزاى تعملوا" :حصلت واال ماحصلتش؟! بيقول لهم

 
  ."هى مش صحيحة" :قال  السادات:    
 

عمل نظام نليه أنا رأيى  وحالنا بهذا الشكل! ،بنعمل كدهإحنا ذا كنا إهى مش صحيحة. ف عبد الناصر:
أنا طبعا فى مجلس الوزراء  - ذا كان ده حصلن ممكن إ؟ إحنا نفتح البلد، ألمقفول

 ..كثر اثنين التصاقأالنهارده مع  يعنى إذا كان ده حصل - ماكنتش أقدر أتكلم الكالم ده
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 حقيقة يعنى. السادات:    
 

  !؟الحقيقة معنى ده إيهف عبد الناصر:
! لمتسعلشان ت هافى الجيش بتجهز نفس ةكانت فيه عصاب ذاإ :المعنى الثانى

.. طبقة جديدة واخدة امتيازات وعاملين مش فاهم ينوناللى هم النهارده مسج )ضحك(
 بدران طالعين مع شمسودول  - ةتاني ةمجموعزائد  48 ةمن دفع ةمجموع اللى هم - إيه

نتو النهارده وأنا  !والعملية ماشية بهذا الشكل البلد علشان ياخدوا إمبارح زكريا محى  بقولوا 
الـــ أو أى واحد يحكم البلد، العملية..  !البلد إزاى إذا كان الوضع بهذا الشكل؟ الدين هيحكم

system مابقاش فيه االحترام.مافيهش االحترام .. 
العمليات اللى اتعملت فى الجيش فى السنين اللى فاتت؛ تسفير الناس وتوزيع 

.. عثمان نصار ؛ما وضع الراجل الغير صح فى أى منصبولم الناس  ،الهدايا الفلوس،
.. قائد فرقة! اهلل يرحمه عبد العزيز سليمانو  قائد فرقة! عثمان نصار ده ال يقود سرية!

رقى اتنه إرغم  -ده رأيى أيضا  -سعد نجيب ال يمكن أن يقود فرق وأنا رأيى إن  يعنى.
سمه إيه د ! ساب الفرقة المدرعة وجه!فرقةالغول قائد و  ! هم دول قادة الفرق!استثنائى ه وا 

  الى آخر العمليات!.. صدقى محمودقائد الطيران 
 إن احنارأيى أنا  !الكارثه اللى حصلتالنتيجة  ؟!فى العملية دى إيه النتيجة

 . فى الحرب اليهودقوات ر من تاتنا كانت أكو ق
 

 فى العملية يعنى.. آه. وهم عندهم قوة مدرعات تقريبا زى بتاعتنا. 7الى  730هى  محى الدين: 
 

بس هم يقدروا  ،عندكم طيارات أكثر من اليهود النهارده" :ال الروسى بيقول لىشلمار آه.. وا لناصر:عبد ا
  !"ا وانتو ألهيستخدمو 

 
 آه.. الطيران تعبان أوى. سليمان:     
 

 ت طلبتأول ما دخل -المارشال الروسى  – غرب القاهرةأنا رحت مطار " :بيقول لى عبد الناصر:
الوحيد اللى " :لى قال ،"فى القيادة كلهاسألت  ؟مين يقدر يطير ..تسأل تونزل ،07طيارة 

وهو كان موجود فى ، ".. هو أخوكو حسين عبد الناصره 07فى القيادة طار على الــ 
بيطيروا  070نتو عندكم إمش وال بتطيرش!  !ماطارتشكلها أما باقى القيادة "القيادة معاه، 



  سرى للغاية 

28 

 

بهذا " :ىل ! وقال"للى بيطيروا والباقى مابيطيرشبس ا 070 ؟طيارين مايةمن كام  معرفش
  !"بهذا الشكل ةطيران وال حاجقوة يتعمل يبقى فيه طيران وال يمكن ال يمكن 

 . .موضوع الجيش ده موضوع تانىطيب.. 
يعنى واال  .. كلنا فى الخمسيناللى أنا بافكر فيه التفكيرالحقيقة  إحنادلوقت 

 إيه؟ يمكن أنور صغير شوية.
 
 علشان التسنين! )ضحك( ى الدين:مح 
 
 

 بقولدى، و  صح يمشى البلد system عملناشماذا إ ،نا عدد من السنوات صغيرل فاضل عبد الناصر:
كثير إذا عملت غلط لكن  ،فى الصح دكة نسبية.. قليل قوى من الناس يقليالثور  قاوةالنإن 
هو  !ة جداير تيه بالوى كوالجيش حصل ف ،شرنده اتتاريخ الغلط و  !الغلطفى  كو ديقلجدا 

 . وهنخلص العملية دى الجيش هانخلصه وهانطهره
ناس فيه ، شتم فينابيعبد الحكيم موجود إن  ؟يه اللى موجود النهارده فى البلدإ

ولكن هو طبعا الكالم فى  ."فيهنازل شتيمة إن االتحاد االشتراكى " :بيقولوهو  ،هيعل در بت
 !نا بنشتم فى بعضاح نإالحقيقة باين فاللى  ؛والكالم دهالضباط والحكايات والنكت  ..البلد

الحملة اللى عاملها عبد الحكيم  ..النظام بياكل نفسه ابهذالحقيقة  .ةمافيش حاج ..عداءناأ
 مع فالن بكره وبعد ،زكريا عبكره يتكرر الموضوع م !والرد عليها النظام بياكل نفسه

خطير مستقبل قة المستقبل بهذا الشكل حقيالوبعدين  ؟!طيب وبعدين ،الى آخره ..وعالن
  !جدا

عبرت عنه اللى  الكالم ،إمبارحعليه  بقولاللى كنت كالم الى الحقيقة يأنا رأهو و 
، الكالم بتاع إمبارح مش عايز أكرره معروف system الـ الزم نغيرإن احنا  ..فى خطبتى

ش حنااموبعدين الحقيقة  !بتاعنا system الـفى  فيه عيوب كبيرةإن  وكلكلم عارفينه؛
 ،المركزية ةاللجندبح و  بح المؤتمر كلهدو  ،بح كل اللى معاهدلين است روسيا ؛روسيا

خلصوا  ..وجه بولجانين ،بحوهد ..النكوفمطلع بعد كده  !دبحهم واللى يقول بِ  )ضحك(
  ..الصينمسك حتى اوالعملية يعنى، و  !خلصوا عليه ..شوفو خر  وجه ،عليه

نظام الحزب الواحد حتى هو  ؛ظام الحزب الواحد نظام خطأنوأنا رأيى حتى 
إمسك  !ةتصفيفيه والزم يحصل  ،على السلطه كبيرة جدا صراعاتيحصل فيه نظام 

 ،كنظام مثالى فى التنظيمإحنا كنا نبص لنظام الصين  ،الصينالنهارده اللى حاصل فى 
والبلد  ةلدنيا واقعاوطلعت  ؛أن حصل االنفجارالى ماكناش عارفين اللى حاصل جوه 
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ص على ده وال ده عارف ال ده عارف يخلا  وكذا وكذا الى آخر هذا الكالم! ..مقسمة
اللى هو  - ه مع بعضسن 92 سنة بقى لهم 32 بقى لهممش اثنين  !ص على دهيخلا 

 ة!الواحد مستغرب الحقيق - ليوتشاوشى وماوتسى تونج
 there is something wrong in the book انخوعلى رأى أيوب 

 )ضحك(!
   الحقيقة! ده الموضوع .. systemالـفيه حاجة غلط فى 

 ،للكالم ة.. ماجاتلكوش فرصةفرص تلناشماجاإحنا فى مجلس الوزراء ومتهيألى 
والواحد مش عايز يفصح  ،يعنى عايز أشوف رأى الناسوأنا برضه فى مجلس الوزراء 

 أفصح أكثر من هذا، ولكن أنا شايفثروت سألنى إمبارح مارضيتش  يعنىأكثر من هذا، و 
 .عيوب

 كده ير عشر سنين وبعدتلو قعدنا بالكشغل إن احنا فاضل لنا هنقول  :بقولأنا 
. .حاعيش لسن الستينأنا واحد زيى مش ممكن  ..مش ممكنوبعدين قطعا إحنا ل. ز نعته

 ضحك(طبيعى الضغط والحالة العصبية والعيا اللى الواحد فيه، وال حسين الشافعى! )
 

 )ضحك( أصوات:    
 

ش نسيبتصورى مافى إذًا يبقى  ؛ير عشر سنينتبالك فإحنا قدامنا )ضحك( !باتكلم جدأنا  عبد الناصر:
أو حد غير ، طالعين يحكمواكانوا اللى  48 دفعةلحد يبهدلها زى شمس بدران و  دى البلد

مايقوليش يعنى  ؛رراجل بيفكفكر و ثقافة و عنده راجل يكون  الزماللى يحكم يعنى  !مثقف
)ضحك( مش معقول يعنى! معقول إنه مايعرفش  !مثال يهوذا والمسيح حكاية معرفش

 حكاية يهوذا والمسيح؟!
  
ده ! ؟فى هذه الليلة بالذات صحيححايحكم  ههو كان متصور إنأنا مش عارف يعنى   محى الدين:  

 !عمق فى التفكير بداأمافيش 
 

 .."حيلك شد"ده قالوا لفوزى  عبد الناصر:
 
 . .طولى ده أنا سمعتها فى التليفزيون لقطتها عل محى الدين: 
 

 لقطت إيه؟ عبد الناصر:
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 مايقدرش يحكم سيادة الرئيس. السادات:    
 
 متر 222من على بعد  ى لكاشكلى إيه؟! أنا ج يتلكجأنا إنت شفتنى  ،حكمأمااقدرش  محى الدين: 

 من المكتب بتاع القيادة..
 

 آه. عبد الناصر:
 
قعد قال  هدوكه، ماتجيش ةالحكاي ،جيت ولقيت إن ده كالم نظرى وكالم غير معقول محى الدين: 

 ! )ضحك(يرتب نفسه بالليل
 

  )ضحك( أصوات:    
 

   .ماهو عبد الحكيم يبقى من ورا الستارال.. ال..  عبد الناصر:
 
 مين؟! وأنا مالى!  محى الدين: 
 

 هو غير مقدر.  الشافعى:    
 
وبتاع.. عبد  بعد ما كلموا فوزىعلى أساس كالم فوزى أنا مافهمتش هذا الكالم إال بعدين  بد الناصر:ع

ن الريس ماشى شد حيلك" :وقال له الحكيم كلم فوزى   !"وا 
 

 الطموح بتاع شمس قديم.  الشافعى:    
  
بعدين و  ،جييبلغ النتاب هوو وبعدين أنا حضرت فى القيادة  ،سيجنهو راح هناك واجتمع بكو   محى الدين:  

 )ضحك( "!يمكنكم أن تعتمدوا علينا" :وقال جريتشكوأخذه  ةتحت جناح الطيار 
 

 )ضحك( أصوات:    
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 !والكلمة هناك غير كده خالص ،أنا كنت هناك :قالقام األتاسى  ،لما رحت سوريا محى الدين: 
 )ضحك(

 
 )ضحك( أصوات:    
 

  ..مجلس الوزراءالكالم اللى قاله فى   سليمان:     
 

 مين؟ عبد الناصر:
 

  .إدينا فكرة عن الموضوع :قلنا لهإحنا  ،شمس سليمان:     
حناو  ،مش مشكلةيعنى اليهود دول "فقال لنا:  ألسطول ل ناعاملين ترتيب ا 

إحنا "قال لهم:  احتمال تدخل األمريكان.هل فيه  ..يعنى بعض اإلخوان سألوا !السادس
 "!يعنى عاملين ترتيب لكل حاجة

 
 طب بالنسبة لليهود؟ ،بالنسبة لألمريكان يعنى عبد الناصر:

 
 ال.. اليهود.. سليمان:     
 
 ،سنين ماحضرش مناورة 9بقاله حكيم عبد الإن  :فى الجيش بيقولوافيه ناس كان  محى الدين: 

 !حاجة عسكريةأى  ماحضرش رئاسات وماحضرش
 

 !آلو.. ياديب عبد الناصر:
 
قاعد ألن هو حتى  ،هى دى النقطة !دار المعركة؟أطيب ليه مسك التليفون و  ؟إزاى" :قالوا محى الدين: 

 ،ى عن الموضوع، ماهو بقاله مدة طويلة مابيروحش فيهاعسكر  ىثقافيفكر بدون خلفية 
الواحد دى  كانش فيه ربنا فيه ضميرإذا ما أنا مش عارف! ؟إزاى يتحمل هذه المسئولية

  !مسئولية
 

 ،الطيرانعن البحرية وال ال عن  يئاحرب القوات المسلحة ال يعلم شرئيس أركان  ..فوزى ان:سليم     
 ماكانش فيه أبدا.. !مافيش تنسيق أقدم منهالتانيين و 
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بالنسبة برضه الواحد فى مخه تفكير بالنسبة للثورة و  ،مع دكتاتوريتناالنهارده  إحناوبعدين   عبد الناصر:
 ،صمامات أمانفيها رادع و فيها فيها وازع و  دكتاتوريتناحتى  اً إذ ، طيببالنسبة لدهلبلد و ل

 تكلم..أنا با !فيها إيه؟ حتيجى بعدناطيب الدكتاتورية اللى 
أعلنت وأنا  ،مشيت -برضه  بقولوبرضه أنا  -دى إفرض إن عملية شمس بدران يعنى   

ع شمس بدران وطل –أنا كنت متصور الناس هيضربونا بالجزم  – والناس ماطلعوش شمس
 ؛حاتمشواطبعا كنتوا كلكم إنتو  .كتار حصل تدبيح لعدد من الناسيبالتالى كان حطبعا و 

فسحة.. باريس  بتوع بقى أوال فاسد groupطالع ، وطبعا طالع يدبح group ألنه فيه
كانت حاتبقى  ؛والكالم ده والعربيات المرسيدس ،فلوسوال ،عسكريينالملحقين الو  ،ولندن

 البلد بتتسلم! ىيعن !؟يهإتها البلد حال
 
 كنا بهدلنا البلد بهدلة.. كنا جنينا عليها.. الثورة جنت على البلد! محى الدين: 
 

: أوال ،ولينا أهداف ..من هذا أوسع ةالبلد جناي علىممكن نجنى بقى النهارده  :بقولأنا  عبد الناصر:
إحنا تقريبا عملنا كل  ة..كيلتطبيقات االشتراوبعدين إحنا بالنسبة ل ،الزم نؤمن البلد

 . وال هنعمل الكالم ده كله ..مم البقالينأالتطبيقات االشتراكية، إحنا ال هن
اللى هم  ..اللى أنا اتكلمت عليهم من سنتين فيه موضوعين :وأنا الحقيقة قلت

 ه..ماأظنش بعد كد ؛الجملة والمقاوالت ةتجار 
 

 فيه واحدة فيها كالم يعنى. محى الدين: 
 

 تجارة الجملة؟ الناصر: عبد
 
 ال.. المقاوالت. محى الدين: 
 

بين الطبقات يب الفوارق و تذو ، سنين 1سنين أو  9، أو سنين 2، سنين 3يعنى تتعمل فى  عبد الناصر:
و بيقول على ليجاى سنه  22ماوتس تونج بعد أما النهارده  ؛عايز سنينده موضوع لسه 

  !مرتزق رأسمالىإنه  :تشاوتشى
تنفيذ  ىه يةاألساس الحقيقة إحنا عملنا.. العمليةلتطبيق االشتراكى موضوع ا

 . الموجودة فى البلد الخطة والتنمية
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 هو موضوع التطبيق االشتراكى.. مافيش جديد إنما المحافظة على الموجود. صبرى:     
 

 آه. عبد الناصر:
 

 ..فيه نقطة بوضوح سليمان:     
 

 إيه؟ عبد الناصر:
 

ألنه  ل كامل فى القطاع الخاصلفيه ش دلوقتى ،التطبيق االشتراكى ودور القطاع الخاص :سليمان     
ممهم؟ هل المطاحن أالبقالين هنهل دى ناحية، وبعدين  ..02واال  22مش عارفين 

 تقدر تشتغلتستطيع الناس  حتىلتطبيق لوضوح لالتجاه و  عالبد أن يوضممها؟ هنأ
 تعاون. تو 

 
هو  ،يلى الموضوع هو الحقيقة وضوعهو الحقيقة إنت برضه بتتكلم فى م systemالـ هو  عبد الناصر:

حنا مقفول  systemالـ  ؟يهإسببه كالمك ده  فى  2بنقعد ماحدش عارف إيه الحكاية، وا 
بهذا  كالمعندنا  برامج والوال عندنا  ،عارف إيه اللى حصلوماحدش  ،ه وبنتكلمضأو 

  !الشكل الحقيقة
أنا النهارده يعنى  !فيه أنا خايف منه اللى احناالنظام  إن: قولبأنا ؟ يهإ بقولأنا 

فى السنين اللى فاتت نى شفت انحرافات أل ؛لكن خايف منه لسببو  ،أقوى واحد فيكم
بقى يبالمستقبل  طيب.. ممكن فى !ةبصراحيعنى . كده .أقومهاماقدرتش أغيرها ماقدرتش 

  !مرة 722هذا أسوأ من إنحرفات فيه 
 

 .ةثوريال نقاوةممكن، بس إنت بتتكلم كتير عن االنحرفات وعن ال  مان:سلي     
 

 آه. عبد الناصر:
 

يعنى القيادة  ،ةحاج عليهم أبداماحدش يقدر يقول  ةمعظم القاددلوقتى فيه نقاوة ثورية ألن  سليمان:     
س إحنا لما بالعك أقل بلد فيها انحرافات. هد األشياء ةدى طبيع ..فيه انحرافاتإذًا سليمة، 

فى مقاومتنا  إحنابالعكس  ،كل بلد فيها انحرافات كبيرة جدانبص على االنحرفات هنا 
 يعنى إن واحد فى الجمرك بيرتشى أو إن واحد.. ؛الشغل بنعطللالنحراف 
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 ال.. ال.. ال أقصد الجمرك أبدا. عبد الناصر:
 

فى  لكن ،ضباط الجيش بعض وا عناللى كان يقال فى السنين اللى فاتيعنى هو  سليمان:     
نقاوة تستاهل إن احنا حتى نبص فيها. ففيه  المجاالت األخرى قلما نجد إنحرافات جسيمة

وبعدين ماحدش بيتكلم يقول إن فالن أخد وفالن سوى  .لقادةمافيش كالم على كثير من ا
  دة.النقاوة الثورية موجو  ،غيرلصا الفساد خصوصا الفساد ال يمكن نقدر نمنعهوبتاع، 

 
 !هو ومراتهفى أوروبا  أشهر 3شمس بدران يقعد ال.. لما يطلع  عبد الناصر:

 
 سيادتك اللى بعته. سليمان:     
 

 أنا؟! عبد الناصر:
 

 كان عنده إنهيار عصبى. سليمان:     
 

نفرض  ! يبقى إيه؟!ياخد محافظ مطروح يسليه توبعدين يبع األول الكالم إنهيار عصبى، عبد الناصر:
  !؟ينصرف منطيب  ،بعته نىإ

 
 شوية يعنى.. ةالحته دى كانت سايبأصال   سليمان:     
 

 )ضحك( عبد الناصر:
 

 )ضحك( أصوات:    
 

 . ةباقى الحتت مش سايب إنما سليمان:     
 

  !إيه عمارةمش عارف بنى له فيال فوق تي (7)حسن خليل :بقولبرضه ما يعنى أ  عبد الناصر:
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .حسن خليل.. ضابط فى البوليس الحربى، وعضو فى لجنة تصفية اإلقطاع( 7)
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ماخالش إقطاعى  !أصال حسن خليل ده خرب الدنيا فى الخمس سنين اللى فاتت  سليمان:     
من  ةالمباحث الجنائي موضوعسيادتك عارف ما  !هدده واحد إال لماماخالش ماسرقوش! 
ماكانش أبدا نتدخل فى هذا العمل إال القضايا اللى كانوا بيلفقوها للناس ؛ خمس سنين

.. بيقشطوها.. مش بيقشطوها كانوا بيروحوا بيوت الناسوطلعوا منها براءة! وبعدين 
 ..نىو ار ز كاسمه الما راحوا بيت الجدع اللى  !بالنص

 
 ؟بتاع السجاد الناصر:عبد 

 
 آه..  سليمان:     
 

 حسن خليل؟ عبد الناصر:
 

  !بالنص هقسمو المباحث الجنائية راحوا هناك علشان يفتشوا البيت بتاعه، بالنص..  سليمان:     
 
 ىفرعموضوع فى  خشصدقى  ،كبيرة قضية أعمق من هذا يعنىتكلم فى يب سيادة الرئيس  محى الدين: 

مبارح وأول األخ أنور ماكانش موجود ،األساسية للقضيةيمكن تفاصيل منها.. جزئية و   ،وا 
 هو سيادة الرئيس بيدى تصوير متكامل للقضية.

 
 أنا كلمته. عبد الناصر:

 
 كلمته بعدها؟ محى الدين: 
 

 كلمت أنور آه. عبد الناصر:
 
أول مرة نسمع هذا  شم حناإطبعا سيادة الريس اتكلم إمبارح والنهارده بصورة أعمق. طبعا  محى الدين: 

 ... هذا اإلحساسولكن يعنى ماكانش له صفة االستمرارسمعناه فى فترات سابقة،  ،الكالم
 يعنى..وأصبحت  ،تبلورتن الصورة يمكن إأنا الدور ده بأحس 

 
 ؟قابلة لإلعالن الشافعى:    
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 . مضى ى وقتمن أ أكثر هذهنفى  ةوثابتالنهارده الريس هو معتنقها ال..  محى الدين: 
الكالم اللى الريس قاله يدل  ،تحول بالنسبه للثورة ةيوم تاريخى ونقطيعنى  6يوم 

الحقيقة ودى  .اإلنسانحتى يتصل بعمر  ةطويل ةمسافبو  ،تفكيرفى العلى بعد نظر وعمق 
إحنا لكيان  بالنسبة ألشخاصنا بالنسبةمش  ،ةاللى توصلنا لطريق السالم ةالطريقيمكن 

ألن الواحد بعد ما يشتغل وبيعمل بيهمه برضه إنه يسيب تراث  ؛ا ينتهى عمرنانسيبه بعد م
  قل، ودى من أهداف اإلنسان فى الحياة. مصمعين 

ألن  ؛اللى فاتالشئ الشئ اللى جاى مش حايكون زى أو  ،الشئ اللى فات
الصورة واضحة  .اللى فاضل هو الجزء القصير ،الشئ اللى فات خد عمرنا كله تقريبا

كان لنا آمال إحنا يمكن  ،لبلدهذا ال بالنسبةلمستقبل واحتماالته دامنا دلوقتى بالنسبة لق
فيه حاجات برضه ن أعتقد أو  .لكن آهو ده الشئ اللى اتحقق ،اعرض من اللى حققناهأ

 . سنة قطعا كتيرة 72فى خالل الــ  ملتعكتير ات
 

 أوى.. أوى. الشافعى:    
 
حناحس و اب !بشر أحسن ما نبنى نا بنينا ماديااح نإ ىحساسإأنا يعنى  محى الدين:   خشنأشباب كنا  ا 

مثال يعنى الشباب الحالى بيشوف التليفزيون بيشوف  ؛الثورةبتاع من شباب  صلبأو 
ولكن خشونته وتكوينه لمواجهة قسوة الحياة فى المستقبل يمكن  ،ثقافات أكتر وبتاع

 اتربينا.  إحناماكانش زى ما 
يعنى  إحنابرضه  ،يكون عماد مجتمعهو ده ن الفرد نفسه علشان تكويبالنسبة ل

ذا كنا إطبعا باتكلم فى النقطة دى بالذات  !هذا الفرد فى تطوير الى حد كبير ناشحمانج
لن تأتى إال عن طريق لنظام معين؛ ألن صفة االستمرار عايزين صفه االستمرار إحنا 

 دى بتكون موجودة ؛معينة systemدات فى اللى هيبرزوا منهم قيا المجتمعبتوع فراد األ
، systemيعنى النظام المفتوح له النظام المقفول. بتكون موجودة فى النظام المفتوح و  ىف

، إذا قلنا إحنا كنا ماشيين فى نظام مقفول، أنا رأيى إنه ال systemوالنظام المقفول له 
 systemدون بكان لكن و  ،نظامنا كتحليلهكان بين بين  ؛كان مقفول وال كان مفتوح

 اتكونش هيكل معين.ما
محاوالت لكن من الناحية التنظيمية والعمل السياسى والشعبى بذلت عملنا إحنا 

وجدت لكن ش إن كان فيه فشل.. مطلقا. بقولما لحاجة، حاجةغيرنا من  ،ا ثمرةهلم يكن ل
بنى عليه تي عملت هيكل معين ممكنإنها قدرش أقول اماولكن  ،نجاحات فى مرحلة معينة

  !مستقبلللاالستمرار  ةصف
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زى ما أنا قلت إمبارح  ،كل الشعب خرجلما خرج الكالم ده  6يوم وعبر عنها 
نت أسير الوظيفة وأسير الوضع اللى إنت فيه يمكن تاخد حريتك حتى إنك لما تحب  وا 

 غريب. ..ال يمكنك من هذا اللى احنا فيه عضالو  ،ماتقدرشحتى لو حبيت تاخد حريتك 
وكويس إن احنا النهارده بنتكلم فى  ،نظامنافى ناقصة كانت دى الحقيقه ناحية 

هى  ،مش موضوع المباحث الجنائية وال موضوع كذا وكذا.. ال ساسى.األوضوع هذا الم
  دى عوارض ولكن هو ده الموضوع األساسى.

 اءإنشفى السنين القادمة  هإن ،جمال عبد الناصرلالتاريخ يسجل : إن بقولوأنا 
 هاتى حققتال المكاسبالمحافظة مثال على االستمرار و  ةصف يوجديكون عمل نظام  اهلل

  .الثورة
  

 هو األمان والطمأنينة للناس.   عبد الناصر:
 
 ال تمس. دستوريةأو  أساسيةبأسس معينة و  بقواعدالزم  ؟هذا النظام قحانخل إزاىآه..   محى الدين: 
   

 ت.وكمجموعاكأفراد   صبرى:     
 

 يعنى إيه كمجموعات؟ عبد الناصر:
 

 .كمجتمع صبرى:     
  
 ى ألن فيها كالم كثير.د الجملة العرضيةبالش أل.. معلش   محى الدين: 
  

  !رجعيةترجع تحكم وال يعنى مش معقول رأسمالية  طبعا  عبد الناصر:
 
ه. وال أنا وال إنت وال أى حد ى يرتضيه الناس ويمشوا بيلطبعا. على أى حال هو النظام ال  محى الدين: 

نا لقواعد ئهيقدر يتحكم بعد إحنا ما نمشى فى اللى هيكون طبعا. إحنا هنحاول فى إرسا
حنا عايشين نعمله.. نحاول نعمله.  يعنى أنا هذا النظام إن احنا التصور اللى فى ذهننا وا 

 . ةتاني ةوالمقفول والمفتوح حاج حاجة، systemالـ إن  :عايز بس أقول
وضع بلدنا  :زى ما قال الريس دلوقتىنيجى بقى نتكلم فى المقفول والمفتوح: 

حزب النظام المقفول معناه إن فيه  .وضع بلدنا يمكن مايسمحش بنظام مقفول ..جغرافيا
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وهو مندوب عن ناس.. قلة من الناس يعتبروا  عةطليهو اليعتبر نفسه وهذا الحزب واحد 
 ،باالختيار .. أل.. بالوسائل األخرىةلوسائل الديموقراطيعن اآلخرين مش با يننائبنفسهم  

أهداف  ،معينة ةسياسيأهداف  ةمعيناجتماعية هم أهداف يولبتاعهم خط ال فىيمشوا هم بو 
  !منقاد للحزببيمشى و يسلم أمره ويتواكل و بوأى واحد اقتصادية معينة، 

لوضعها  بلدنا ه فىر صعوبة استمراإن هو غير  ،عيوب هذا النظامإن  :بقولأنا 
يعنى أنا  .المجتمع وى الصلب اللى يبنىقن الفرد الال يكوا  ؛لطبيعه الناس ،الجغرافى
ولكن  ،أو كده الرأسمالية الناحية تكلمش عننبما ،الرأسمالية ةالمجتمعات المفتوح معرفش

 رغم ظلم الرأسمالية ،الفرد ةن شخصيلفرد أن يكوا ليسمح طبيعة النظام المفتوح رغم كده ب
 . اللى فيها بيسمح للفرد إن شخصيته تتكون عن النظام اآلخر

لألسف الناس رمت الحمل  إنه ،بين بين هو اللىين بيه ياللى ماش نظامناإحنا 
واهلل الناس دول طيبين وكويسين وبيشتغلوا  :وقالوا ،كله على جمال عبد الناصر واللى معاه

مشاركة  يعنى تشعر إن ماكانش فيه ..وسابوا الموضوعطيب بينوبوا عننا فى كل حاجة، 
لكن ماكانوش بيشاركوا مشاركة  ،من الناس، يعنى كان بيقول كويس الشئ اللى اتعمل ده

 . والمشاركة بتخلق شخصية الفرد القرارات خلقفى للتفكير  ةيفعل
المفتوح أصلح إن النظام فى تقديرى فنجد إنه  ،ذا اتكلمنا عن المقفول والمفتوحإ

مشينا فى تنظيم  إحنا ؟اللى نمشى عليه system الـيه إالزم نفكر المفتوح  عاطب ،لبلدنا
 .فيها ىشنم ةتجربآهى  :قلناو  ،شامل للشعب كلهوتنظيم كبير واحد 

تنظيم كان النظام المفتوح ده فى شكل سواء  ؛على أى شكل من األشكال
زى ما قال  -الفرد ة لتؤمن أساسيمسائل فيجب أن يكون هناك  ،جماهيرى شامل أو أحزاب

 . ةالديموقراطي وتخش بقى الطريق الى الرأىعلشان حرية  -الريس دلوقتى 
هو اللى هيعارض سواء  ،علشان هو ده اللى حايمنع الغلط ؟أؤمن الفرد إزاى

وبعدين  ،كان فيه تنظيم واحد أو عدة تنظيمات وأحزاب هو ده اللى هيقول ده غلط
مان لهذا نوجد األبقى  إزاى !ومايضطهدش ،سجنش الشومايخ ،من وظيفته شدمايترف

  ؟الشخص
أنا فى  ؛اللى هو القضية االقتصادية بأمن المجتمع ةإرتباط الديموقراطيموضوع 

ها ضعأو أنا أقدر لكن طويلة،  ةلمسافأضمنها  ماقدرشو  ةدى مسألة سهلتقديرى إن 
الحد ده الى ما كان ع ماحدش يقدر يرجا ، والحد اللى وصلناه يجب إن الدستورفى كأساس 

فدى طريقة دستورية اللى بيجمع عليها الناس كلهم سواء كانت  ؛عليه بأى حال من األحوال
 توضع فى صلب الدستور. هذه المسائل ببأن  ،مجموعة أحزاب أو تنظيم واحد
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د أى واح ،غيرهأى واحد يممكن ألن الدستور  ..بالنسبه للدستورفى هذا أنا مش معاك   عبد الناصر:
  !غيرهييجى بي

 
أضمنش هيحصل إيه، إيه اللى هيحصل فى المستقبل، إنما أنا قلت جملة تحفظية، أنا ما  محى الدين: 

يعنى نعمل على هذا.. بفى هذه العملية بيبقى مع الناس يعنى كنا موجودين إحنا ذا إ
 .عايز صراع مستمرالموضوع 

 
 ؟عايز صراع عبد الناصر:

 
 عايز صراع. محى الدين: 
 

 عايز نضال يعنى. عبد الناصر:
 
ال ؛ علشان يستمر اناتضمشوية  أوضعالزم  ..أساسه فى األولأوضع  أنا بس ،مضبوط محى الدين: 

بعدين . و "الفرد أمنالقانون و  سيادة" :يقوم أبدا نظام مفتوح إال إذا كان زى ما بيقولوا يعنى
ن مافيش حد  ،ألمن العاماألمن المجتمع و فيه وسائل زى ما قال الريس إمبارح: هى  وا 

تمشى بالطريق فيه وسائل ب .الحكم بالقوةهذا يغتصب  يطغى على الوضع أو يعمل إنقالب
ولكن كان فى  –ماشى  زى ما كان قبل الثورة -ى ممكن إن احنا نسير فيها الديموقراط

 .والعملية بتمشى لها صفة االستمرار تلكن ليس ،بياخدوا سلطات طوارئفترات معينة 
يعمل إنقالب أو ثورة أو جى يي بحيث إن ماحدش ؛لألمن القومى ةفيه وسائل مختلفيعنى 

 . ويعنى يغير الدستور أو يغير ما يريده الناس يضيع حقوق الناسبالقوة المسلحة 
 

يعنى القوانين  ،قبل الثورة كان لحماية نظام طبقى معيناللى كان موجود النظام بس هذا   عبد الناصر:
 .مش ضد الرأسماليين ينيالشيوع ضد تكان

  
إذا كان حتى للناحية االقتصادية  :بقولوأنا  ،طب ماهى القوانين النهارده ماهى موجودة  محى الدين: 

 على هذا هاعتخط االبتداء بوبعدين أترك النظام يختار  ،أوضعها حتى فى الدستور
يبقى هنا  ؛رف آخريكشف الوضع إال طمايقدرش ألنه الزم معارضة  وبعدين .األساس

تسلم إنه بأو  ،.. حزب معارضثق عن انتخابات جماهيريةبحزب منجى ييما إالطرف ده يا
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 داخلهوتسمح فى  ،ى كاملعبشالتنظيم الداخل  .. تسمح بتكويناتن فيه تكويناتإب
  .جنحةأ.. ةحريوالزم تديها  ةبتكوينات معين
لقمة هو برضه  ،رية الفردح ةمن ناحي ةاالشتراكي فىالموضوع  فىبقى  ةشكلمال

 فى أكل عيشه نه يضطهدإ - ودى قضية معروفة يعنى - يسجننه إالعيش مش بس 
  !يعنى ينطرد من وظيفته مثال
عمرنا  إن احنا ،جدا فى هذا الموضوع مهمة ةنقطة اقتصاديوبعدين بدى أقول 

ى البعيد فى نظرية المدى القريب والمد ..كامل تشغيل والنعطى عمالة كاملة ما حنقدر 
إحنا عايزين نبقى فى يوم من األيام زى الهند مع زيادة السكان ومع  المجتمع بتاعنا.

حنا شعبنا لسه ماوصلش الى مرحلة تكنولوجية معينة بحيث إنه  ،الموارد المحدودة بتاعتنا وا 
هو يقدر ينمى موارده زى اليابان أو كده. أنا فى رأيى إن نسيب القطاع الخاص يعمل 

القطاع الخاص س، ألن مافيش أى حكومة هتيجى هتقدر تعمل تشغيل كامل، وبالتالى تنفي
وال يمكن أى حكومة جاية تقدر تعمل تشغيل  ،منفذ للناس تشتغل فيهويكون  ،الزم يستمر

من القطاع العام  تفر واحد بيألنه  ؛ةالحري أنواع ع مننو ل ةفرص وده برضه بيدى .كامل
 . ثانية فى حتة إنه يالقى عمل سبيليجد  أضمنش برضهبرضه ألى سبب ما

 تفافلواالنتهازية الاهيحصل نوع من  ؛مع هذا النظام المفتوحالزم نتصور إنه 
يتحملها الشعب وال ه ، ولكن هذا الفساد وهذه االنتهازيةفسادهيحصل شئ من الو سياسى ال

حاجة كل النهارده "قال السيد مرعى إمبارح:  زى ما ..يتحملها جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر مسئول  فى السوق بتاع القرية يبقى شلو كيلة الدرة مالقها ..بتحصل

ضرورى الفساد أنواع حايحصل نوع من  ؛ةنخلى الشعب يشارك فى المسئوليإحنا ب !"عنها
ناس بتحمى أعضاءها ناس  ..عصاباتهيحصل شلل و هيحصل و يعنى مع الديمقراطية 

  !بتساعد بعضها
 

  !ماهو النهارده فيه شلل وفيه عصاباتطب   صر:عبد النا
 
من هذا القبيل،  شئالمجتمع الزم يكون فيه ده ألن مانزعلش : هيحصل، يعنى بقولما أنا   محى الدين: 

هيخلق   systemالـ وهذا  .system والشئ اللى فى المقابل اللى هنكسبه إنه هيتكون
 صفة االستمرار لهذا النظام. 

فيه نوع علشان يبقى  :أنا اتكلمت فيها وقلت ،ةاالشتراكيخاصة بطبعا النقطة ال
 ،الجماعة ةفى الشئ اللى حصل لمصلح ةما يحصلش ردبرضه  ..ضماناتمن أنواع ال

يدخل  ل مايلتزم بالميثاق أو بإن الجميع على  ؛يتعمل له بعض الضماناتيبقى ده ممكن 
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والزم  ،اختالفات كتيرة فى التطبيقه فيبيخش  ..التطبيقطبعا فى فى الدستور.  ده الميثاق
أن يكون فيه وحدة جدا من المفيد وفى تقديرى إنه  ،على وسائل التطبيق صراعهيكون فيه 

 اللى جاية.  ةالمرحلفى وطنية 
لكن  ،ةنظريناحية بنتكلم عليه فى إحنا  األحزابمش عارف موضوع يعنى أنا 

 ةا طريقهدى ل األحزاب .خلق أحزابن ..مفتعلةالعملية ماتجيش نقول األحزاب جى ينهلما 
يعنى أنا مش عارف دى هتتكون إزاى؟ مش واضحة فى نظرى  ..فى التكوين ةتاريخي

حتى إذا  كده؟ يعنى يعمل حزبده يعمل حزب وفالن ده حاجى لفالن لغاية دلوقتى، يعنى 
الموضوع ولو كنا إحنا فى هذا  .هذا الموضوع الموضوع أو خارجهذا فى  تصورنا إن احنا

ذا إحنا بالذات مش فى هذا الموضوع،  هتبقى عملية تؤدى الى تشتيت الوحدة الوطنية، وا 
ذا كان ناس تانيين بيخشوا فى هذه المسألة هتتشكل العملية إزاى ومافيش شخصية  ؟وا 

النهارده معروفة عايز تبرزها علشان تشكل أحزاب. يعنى طريقة تكوين األحزاب إزاى؟ 
صورة التكوين الشعبى فى ذهن الواحد على إنه فاهمها ودارسها ولكن  يعنى أنا مش عارف

 كامل ديمقراطى لهذا التنظيم مش فى ذهنى. systemمع وضع 
لك  تبعأنا  ،لتنظيم الشعبىوبعدين فيه نقطة تخص الوضع الحالى بالنسبة ل

كون فيه إن يقبلنا  حناوهو موضوع إن ا ،قلتهأنا يكمل جزء من الكالم اللى يمكن  ةورق
.. اللى هى العمال والفالحين والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية إنها تخش مختلفةفئات 
واللى مش  الوطنية الرأسمالية نقىيجب أن أ :بقول. أنا ةتحالف قوى الشعب العاملفى 
عامل على قدم يفى داخل قوى الشعب العاملة يبقى كل واحد وبعدين  .يطلعفيهم  نىعاجب
إذا كان عايزين  ةمعين ةا نظر همنظور ل انهإمن الفئات وال تشعر فئة  ،زى اآلخرين ةاالمساو 

 . الناس دول يساهموا أو يشاركوا فى هذا الموضوع
 ةالوطني ةالرأسماليالناس بتوع الهجوم المستمر على وأنا حتى فى كالمى إن 

بالنسبة تطلعات ى ضرور لهم تطلعات مش المثقفين باستمرار ألن  ؛ينعكس على المثقفينب
اللى بيشتغلوا فى  خصوصا ..يمكن لحجم االيرادأيضا تطلعات بالنسبة ولكن  للملكية،

 ترك كل واحد يعمل. أللدخل و ceiling حط أ ،الدخل .المهن الحرة
 ة،الوطني ةالرأسمالي فئة علىالمستمر من داخل االتحاد االشتراكى بقى الهجوم 

ت به يقر أشئ أنا  !بتوجد عدم استقرار فى المجتمعإن دى  أنا شايف ؛وكده برجوازيين نهما  و 
أفضل أنا  .ةالوطني ةالرأسماليهذه تذويب  منها الهدف ةمستمر  ةفيه عمليو  يجب أن يسير.

فى إن هى تكون لكن و  ،ده مسلم بهزى ما أنا عاوز يبقى هاجمها أو بره التحالف خرجها أ
  !هأنا مش فاهمالحقيقة  دهوتهاجهم داخل التحالف 
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من  ةمافيش فايدده موضوع أساسى، متهيألى  االنتاج وضماناتهوبعدين موضوع 
وبعدين سيادة الرئيس قال فى خطبته ، االنتاجأكل العيش وبدون بدون  ةالسياسي ةالفلسف

أو شئ من هذا  االنتاجفى  ةهو الكفاي ىمقياس العمل الثور عن االنتاج على ما أذكر قال: 
وال يكون له أى معوقات أو أى  ،ينطلقلالنتاج علشان مانات ض ندىيجب أن ف. القبيل

زى  ط جامد جداربيحتاج لضبط و االنتاج علشان ينطلق نواحى سلبية تؤخر من إنطالقه، 
بأى حال من األحوال إن احنا ننور وده ال يمنع  ،ةالرأسمالي رةدانظام اإلما بيحصل فى 

 . سياسيا إن احنا نثقفهمل ونحاو بالنسبة للعمل السياسى  ةدار العمال واإل
وزى ما قلت قبل كده  ،لها مشاكل كتيرة النهارده ةكبير  اإلنتاج ةمشكلولكن طبعا 

م و عبتعطل وتاللى بيقولوا إنها  اإلنتاجوحدات فى  موجودةلى الاألطراف  ةلكثر  ةبالنسب
 .فى المحاسبة ةهى أساس المحاسباللى  ..ةالمسئولي

 ؟أنا مسيت الموضوع واال معرفش
 

 !يهلايت حو فل  عبد الناصر:
 
لكن الخط اللى فيه  ،زى دى ةحل نهائى فى جلسديتش حل نهائى، ماحدش يقدر يدى ما  محى الدين: 

 .مفتوحالنظام فى الى يرأأنا  ..دلوقتى فى الخالصة كالمىيعنى أنا فى  ؛خط واضح
 

  ؟النظام المفتوح ما هو  عبد الناصر:
 
حزب  مش على ،واسعةالشعب الجماهير على االنتخاب و  ا علىيبنى أساسح النظام المفتو   محى الدين: 

بيسمع وبيتكلم الشعب كله وراه ر ويج ،يقوم بالعمل السياسىهو اللى طليعى قليل العدد 
يعتمد على االنتخاب المفتوح نظام وبيصفق كده يعنى. فأنا باعتبر ده نظام مقفول، ال

  .الواسعةجماهير الشعب على المباشر و 
 

وعشر آالف واللى عايز يرشح نفسه يترشح  ،ومجلس األمة ،عملنا انتخاب مباشر إحنا  عبد الناصر:
  !فى كالمك ده نظام مقفول تقول لىقدرش توما ،واحد اترشحوا

 
، والوضع االشتراكى بتاع البلد بيؤثر التى اتخذت األمن إجراءاتيعنى أنا فى تقديرى إنه  محى الدين:  

  على العملية.
 



  سرى للغاية 

43 

 

 أنوراع بتاللى هو أول واحد اعتقلناه  ..مؤامرةإال يوم  94من سنه  إنسانلم نعتقل ال..  عبد الناصر:
أل؟ ولم يكن هناك معتقل واحد  والا ، لم يكن هناك معتقل واحد !حسين توفيق.. السادات

 .قبل حسين توفيق
 

 هو اللى جر اإلخوان يعنى. السادات:    
 

أفرجت و  ،العرفيةاألحكام  أنهيتوأنا يومها  .. يوم إعالن الدستورالدستور النإعيعنى يوم  عبد الناصر:
وعملت  -وأنت تعلم هذا  –المسجونين  خوان المسلميناإلعن جميع المعتقلين وطلعت 

  مش كده؟! ..اتغلو شوي او جععلشان ير هم لقانون 
 ،يقوحسين توف تاع عبد القادر عامربالمسلمين  اإلخوانمؤامرة وجه موضوع 

كلهم السجن.  اإلخوان المسلمين ورجعنامع اإلخوان المسلمين التحقيق موضوع وابتدى 
نت و  !هذا مين؟ ععتقل مأ   والجمعات  جماعات التبليغ ،فى هذا الوقت ةكنت وزير داخليا 

 ؟. كام مجرم معتقل.والمجرمين ، مش كده،البهائيين اسمها إيهاللى هى بتاعة 
 

 النهارده؟ محى الدين: 
 
 أل.. إنت اعتقلت كام مجرم؟ بد الناصر:ع
 
 كتير. محى الدين: 
 

 ؟كام ألف عبد الناصر:
  
 . يعنى حاجةال االفين و   محى الدين: 
 

بتوع جنازة  واعتقلأو  - ماكنتش هنامش أنا.. أنا  – اعتقلت أنا بعد كدهوالمجرمين.   عبد الناصر:
بتوع لجنة تصفية  - األمن إجراءاتأنا باتكلم على  - بعد كدهمش كده؟ النحاس 
 االقطاع. 

لم يكن  94فى مارس .. 94: إن أنا فى بقوليعنى أنا باتكلم فى هذا الموضوع 
 ،ماكانش عندى معتقل واحد 94فى مارس  ةنت ماتوليت الوزار إ. يوم .عندى معتقل واحد
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أنا  ،بتوع التنظيم االرهابى واللى كان محكوم عليهمالمسلمين  اإلخوانأنا بل بالعكس 
  وأنت تعلم هذا! ،طلعتهم

اللى طلعناهم إن  ؟يهإاألمن فى هذا الموضوع نتجت عن  إجراءات الحقيقة
 إفراجنرجع اللى كنا طلعناهم  :وقلنا ،والكالم ده سيد قطبتنظيم  ة..إرهابيعملوا تنظيمات 

 الى آخر األمر. ..السجنالى  وكذا وكذا حىص
 قدرش أطلع دفعةأبعدين النهارده ما ؟مش كده ،المسلمين اإلخوانطلعنا دفعة 
أقدر أطلع مثال لكن  !وأى واحد بيطلع خفيه شر م النهارده النظاألن  ؛من اإلخوان المسلمين

ممكن والجماعة دول كلهم مهربين المخدرات  آالف مجرم بتوع 3.. ألفين واال المجرمين
 . أطلعهم

 
 2باعتقل واحد وبــ  جنيه 2ده بـ ؟البوليس رينمخبمش  ؟نهم مجرمينإمين اللى قال هو   سليمان:     

 !جنيه باسيبه
 

 إجراءات األمن.موضوع بأناقش آه.. ماعلش هو أنا   عبد الناصر:
 

قبل الثورة كان فيه إجراءات أمن، كان بيعتقل اإلخوان  ،األمن عائق إجراءاتعمر ماكانت  صبرى:     
 المسلمين أو الشيوعيين.

 
 ..فى أمريكاالنهارده  عبد الناصر:

 
مشكلة الديمقراطية أعمق من  ؛أبدا ةالديموقراطي ةمشكلمش ليس هذا  ،فى أمريكا بيعتقلو  صبرى:     

اإلخوان المسلمين أعدائنا لو اتحركوا  :فى أى دولة، بنقولهذا. إجراءات األمن معروفة 
يتحرك  هو حر.. أى شيوعى ،ظيم يعتقلنلى بيخش تواهلل ال ،أى واحد هو حر ،بنعتقلهم
إنما عمر ما إجراءات األمن بتكون  ،خالص كل واحد يعرف راسه !تنظيم يحبس يعمل

  عائق..
  
فى النظام المتعدد األحزاب فيه  حتى :قلتأنا األمن  إجراءاتأنا لما اتكلمت على طبعا   محى الدين: 

بيقدروا ألن فى حاالت معينة بيطلبوا سلطات استثنائية وبقانون الطوارئ  ؛إجراءات أمن
 حريةالتى تؤثر على  األمن إلجراءاتعايزين تفسير إنتو الحقيقه يعملوا، فى الهند. ولكن 

أى واحد ألن  ؛ش بيكون أساس فى العمليةااالعتقال ماهو إن يعنى ى يرأ يعنى؟ أنا الرأى
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لكن هو و  ،أو تالتة وأربعة أو سنتين ةلمدة سن ممكن يعتقلفيه حاجة  إنهو يعتقد و يعتقل 
 األمن.  إجراءاتفى  حساس جدا .. الموضوعه الموضوع هو أكل العيشبرض

حد ى لاالرأى  حريةيؤثر على بنه إالشك  ،أى تأثير من وضع واحد المادى
 ..ويبقى فيه مثل لآلخرين مكن تتعملمعن طريق حراسة  ،إداريةعن طريق أوضاع  ؛كبير

كان ؛ ط معينلخكانت عملناها  اللى احناأكثر االعتقاالت يعنى  إذا فيه كذا يبقى كذا.
 تتنظيماكونوا  ..وكان واضح إن احنا الزم نتخذ إجراءات ضد الناس دول ،إخوانما إيا

البلد بناخد ضدهم، ونقول كده بصراحة: أى واحد يعمل تنظيم يا جماعة بنمسكه يمكن 
 كلها تسلم بهذا. 
من   pick him upخطفي   ،ضد فرد مالوش تنظيم ةلما تيجى العمليلكن 

أو  السنةفى يعنى هو يمكن  .يمكن هو ده اللى بيعمل تأثير عند الناس )ضحك( .وسط.
 ىحساسإكان يعنى أنا  - سنتين بقول - يعنى الحكومةفى موجود وأنا  تيناألخير السنتين 

إجراءات بالنسبة ألفراد بألمن بتاع اخرجنا من الخط العام يعنى إحنا  هكد ةفيه شويإن 
وهو إحنا  انسانىيمكن كان هدف هدفنا إحنا كان  .رت على اآلخرينثأدى  ..حالهمل

فيه قوى بيضطهدوا الناس فيه  ،بنحمى الناس من سيطرة ومن إجراء ومن كذا ناس معينين
واحد فى  722وكان هدفنا إن احنا ننضف العملية، يمكن إحنا مسكنا بتاع  ،كذا فيه كذا

  عنى..ي اإلقطاع بالذاتتصفية اإلقطاع ولكن كان 
 

 مافيش غير كده.   عبد الناصر:
 
  !الناس كلها لىعملت انعكاسات ع  محى الدين: 
 

نما اإلقطاع س من يومماحصلش كبت لحرية الرأى ب  صبرى:       من قبله.  وا 
 
 يعنى كان فيه كبت قبل؟  محى الدين: 
 

 آه.. طبعا. صبرى:     
 
 إزاى.. بشكل إيه؟ محى الدين: 
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بيتكلمش ومابيعارضش الحكومة، بس مين فى مجلس األمة ما ،ش ضرورى اإلجراءاتم  صبرى:     
تقفل ممكن و  إرهابهاممكن  ،منظمةغير  المعارضةلما تكون  .معارضة غير منظمة

ويتناقش فيه سياسة وكل  وممكن ينفتح فيه كالم ،أشهر مايجتمعش 9وتقعده  األمةمجلس 
إنما فيه  ،مش ناس من الحزب ةمنظم ةه عمليفي بس كل رأى بشكل، لو ،واحد يقول رأيه

 بدا. أمالهاش دعوة النقاش والحوار  ..وناس ملتزمين بالخط السليم ةمناقشعملية و 
 

 كام واحد اعتقل فى تصفية االقطاع؟ يعنى هم   عبد الناصر:
 
 ،يماتعلشان كل واحد يقول لك أبعد عن هذه التنظ تنظيم معينمش لعتقلوا ا يعنى هم  محى الدين: 

 .إنه إذا اشتغلت كإخوان أو اشتغلت كشيوعية ماكانش لها مقاييس محددة
  

 .اللى أنا فاهمه بالنسبة للجنة تصفية اإلقطاع فيه مقاييس ..أل عبد الناصر:
 
 مقاييس تنظيمية. محى الدين: 
 

إنت  ..احديتحكم فيها و بالقرى اللى كان معروف مثال ؛ ةكان فيه مقاييس اجتماعي أل.. عبد الناصر:
 حضرت يوميها الموضوع ده؟

 
 آه. محى الدين: 
 

 ؟يهإقرارات باعتقال ناس بناء على يوميها تطلع بكانت  عبد الناصر:
  
 .إجرام ااالعتقال أساس؛ جلسةمن أول  ناهاكان فيه قواعد حددهو   صبرى:      
 

 اللى بيقتل أو.. عبد الناصر:
 

وأنا يعنى . ده أساسا ..ةنه يحصل على ملكيأ إلجرامك اسلو أو اللى يستغل من خالل  صبرى:     
مكن نتيجة يوكان  وقطعا ده بيحصل ،أخطاءكان حصل فيها  اإلقطاعتصفية لجنه  ةعملي

 مش من.. نتيجة حاجات من تحت
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 مش من إيه؟ عبد الناصر:
  

دى اللى .. ةفى نفس المحافظ كان يتساب واحد ويتمسك واحدمش من اللجنة.. يعنى  صبرى:     
جزاءات  وأخذت قليلة هاؤ أخطايمكن فيه ناس كانت  :النقطة التانية .الصورة زةكانت ه

  !أكثر
كان من اللى  يةالقر  عن أو فعن الري اإلبعاد ؛االعتقال كان إجرامإنما أساسا 

عائلى أو استغل عن طريق تكتل  أرضوهرب ، 7697لسنة  20طبق عليه قانون أصال 
جمعية اتحاد اشتراكى، ، تبص تالقيه ماسك عمدة وبعدين  ،طوةه سلو فى نفس القرية 

فده اللى  !.. يعنى مافيش حاجة فى القرية حتى متروكة لبقية سكان القريةخفر ،تعاونية
  كان موجود.

اإلقطاع تصفية  : إن عمليةبقولإنا أنا برضه بارجع و  ،القواعد محطوطةفهى 
والمؤسسة الديمقراطية الوحيدة عندنا كانت  .أىحرية ر قمع أو الناس لم تكن وسيلة إلرهاب 

مجلس األمة كان يستطيع أن و  ،كان يستطيع أن يناقش ، ومجلس األمةمجلس األمةهى 
 .بكتير همن كد حسنيعمل أ

 
تكلم فى إأو منعته أو قلت له:  أنا خوفت مين فيكمأنا بأسألكم  ،إمبارحالنواب كانوا خايفين   السادات:    

 ةاعتاإلجراءات بإن  :أو ماتتكلمش؟! قالوا: ماحصلش، والكالم اللى قالوه الشئ الفالنى
خلى كل واحد مش  صاحب اإلجراءات نوع من اإلرهاب ولد خوفاللى  ..تصفية اإلقطاع

  !عايز يتكلم
 

 تصفية اإلقطاع بقى له سنة. طب   عبد الناصر:
 

 آه.. بس أنا عايز أقول حاجة.  السادات:    
 

 آه. عبد الناصر:
 

 ،تصفية إقطاع مركزالفى عندنا حصل  أنا مثال ،أنا كنت عاوز أوضح نقطة لزكريا السادات:    
هو فيه  .الخروج أو اإلبعاد والناس ارتاحت جدا ألن اللى خرجوا أو أ بعدوا يستاهلوا فعال

، مش العملية على لو بحثت حاالتيعنى  ،حصل خلل فى بعض ناس :زى ما بيقول على
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حصل فيها أغراض البد فعال إنما فيه حاالت  أبدا مش العملية على إطالقها، إطالقها..
  كده يعنى. ..خروج عائالت من البيوت !وشوية بهدلة

أنا كنت أقدر أفتح  من النهارده، ..يتكلميقدر ن مجلس األمة إأرد على وبعدين 
 ،وأسيبهالمجلس  فى وزارتك أو فى وزارة زكريا أو فى وزارة صدقى كنت أقدر أفتحالمجلس 

  !أبدا بس ماكناش حانوصل لحاجة
 وكان زكريا قاعدوسألونى  ،أشهرستة وقفت المجلس فى وزارة زكريا يعنى 

نت كنت فى  9الــ  ..يدرس أشهر من أول زكريا لغاية مارس مااشتغلش المجلس خالص، وا 
 هل كنت أوقفهم واال أسيبهم؟ ،المجلس وشوفت المناقشات

  
أنا و  ،حصلت مناقشات كويسة جداو لس أمة تجربة مج دخلتأنا  بقولمابالومش.. أنا نا أ  صبرى:      

ى ضكان غرضى أر  .لهم يقولوا إيه حتى لالنتقاد بقوللنواب وكنت وجه مناقشات أكنت ب
أل؟ والتعليم العالى  الا و  مفيدةمع التموين كانت حصلت مناقشات  بس مش منظم، المجلس
 مناقشات. نرفض الوماكناش ب وغيره،

 
 مش معاك.. .. ال.. أنا برضهال  السادات:      
 

 ال.. ده فيه كالم أحسن من كده. صبرى:     
 

ال يسمح لى بأن أفتح أكثر مما بتاعنا  system الـ ،ال.. ال.. أنا مش معاك فى دى السادات:    
 !فتحت

  
 هو كان وحش فى المناقشات؟ صبرى:     

 
 بس ماكانش فيه تنظيم فى المناقشة.ال.. ال..  السادات:    
 

أجعص واحد يقوم يتكلم  نإشاعر و  ،آه.. والنائب بيتكلم أنا قاعد فى كرسى الوزارة طيب  صبرى:     
من أوله أقدر أضلل المجلس و  ،ألن عندى بيانات وعندى معلومات ؛هاقدر أقوم ألطشه

إنى أقوى من  وشاعر ،طول عمرى قاعد فى المجلس !وهو ماعندوش حاجة ،آلخره
 !المجلس
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 هى كده تمثيلية. سليمان:     
 

 ،الزم المعارضة تبقى موجودة بأى شكل من األشكال معقولةتبقى بس علشان المناقشة  صبرى:     
 ووراها جهاز يديها بيانات للمناقشة. systemووراها 

 
 تحت برض االلتزام. الشافعى:    
 

ضو مش غلطان وأنا اللى غلطان والمجلس صفق لى! وكنت أنا مرة بناقش الميزانية والع صبرى:     
 !شاعر إننى فى المجلس أقدر أقوم فى أى لحظة وأضلله زى ما أنا عايز

 
 !الصبح بكرهفتح لكم المجلس أالحق على..   السادات:      
 

 )ضحك( أصوات:    
 

  بس أنا تحليلى إنى ال أفتح أبدا. السادات:    
 

 لى أى مجلس هيجيلك هيجيلك بالصورة دى.وياع الشافعى:    
 

  أل. صبرى:     
 

 هيكون مصيره الصورة دى. الشافعى:    
 

ال هيناقش إزاى؟! وأنا ورايا  صبرى:      أى مجلس يشتغل الزم يكون فيه جهاز يمده بالبيانات وا 
 رقم.  222قيراط ويلخبط المجلس بــ  04الوزراء كل وزير حافظ وزارته 

 
فى طرف وهم مش بس كانوا  ،ماعات القياديةالجتكوين هذا الموضوع برضه صاحب هو ي  ن:محى الدي 

أمناء وجماعات قيادية فى االتحاد االشتراكى اشتغلت فى هذا  أيضاالمباحث الجنائية 
المسألة كإرهاب لآلخرين.. وبعدين هاحطك تحت  هذه استخدم والبعض  ،الموضوع

 . ت دىالحراسة هاعتقلك هاعمل اإلجراءا
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ألنى فى  ،أدامكبافتح بحدود معينة ألنى ملتزم بتاعى ده  systemأنا فى الـ  بقولأنا   السادات:    
 علىألنى أخشى  ؛مكانى ماقدرش أفتح إال بحدود معينة حتى ولو هو معاه مليون دراسة

وفى ساعات كتير ممكن آخد  ،مستقل ومش عايز أعمل منظر أنا ماباشتغلش .كله النظام
  نظر على الحكومة كتير. م

 !.. كان.. كان.. كانماهماش تافهينكان ده لو  ..أل :على بيقول
 

 ماهماش تافهين. صبرى:     
 

العملية تبقى ؟! و إيهوشوف بيقولوا إيه وبيعملوا إيه وبنقع فى ورطة الصبح  بكرهفتح لك أ السادات:    
د للمبارزة فالن قال فالن عاد بين المجلس والحكومة، نسيب بقى كل حاجة ونقع مبارزة
 وبتاع!

 
 الحكومة وافقت. )ضحك( عبد الناصر:

 
  )ضحك( أصوات:    
 

  أنا مش معاك فيها.نت عامل حملة إ بس السادات:    
 

أنا قاعد فى الكرسى إنه مع المجلس هذا كان ممكن إنه يقوم بدور، و  بقولحملة إيه؟! أنا   صبرى:     
وزى ماقلت ياريس، فى فى بياناتى.  ، مش أقوى سلطة..س كلهشاعر أنى أقوى من المجل

وأنا قمت سفهت رأيه هو صح وأنا  ،يوم من األيام قام حسن حافظ وانتقد رقم فى الميزانية
إذا كان عايز يتكلم  مافيش جهاز ورا المجلس ،غلط.. ماحدش عنده فكره عن أى حاجة

 !منها ديمقراطى يديله البيانات اللى يستطيع إنه يحاسب
 

 .. أيوه يازكريا. اللى بنتكلم فيه فى رأيى مش هو ده الموضوعبرضه أنا   عبد الناصر:
 
 ،التحاد االشتراكىااإلجراءات اللى اتعملت فى تشكيل إعادة تنظيم برضه إن  بقول  محى الدين: 

بة بالنس ؛اللى هم ليهم تطلعات سياسية فى البلد السياسيينالناس على انعكست الى حد ما 
 واأبعدناس كتير و  محددة،قاعدة  مالهاشالعملية  أصبحت ،يجيشن فالن ييجى وفالن ماإ
 ؟فالن ليه نأنا ميزت فالن ع .باالختيار دى اتكونتالعملية  ..مالوش صاحبمثال ن أل
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اجتماعية، هتالقى برضه قاعدة حتى لو أخدتها على أساس مافيش ؟ وده أل هل هو ثورى
الى حد ما وأثرت دى أثرت ف !أختيرش فالنئ وأختير فالن ومام وال يملكوا شناس زيه
 على بعض أعضاء مجلس األمة.برضه 

نهم ن مالهومش مستقبل إأعضاء مجلس األمة  واحسوبعدين أشيع على إنه  وا 
نهم فيه احتمال  ،بعيدين فى االنتخابات الجاية إن العملية محددة. يعنى أنا إحساسى إن وا 

فى سياسى  األمة حسوا إنه اللى هيتكلم يمكن مايبقالوش مستقبلكده إن الناس فى مجلس 
 ن االنتخابات الجاية حاتبقى مفتوحةإ ألن ماتصوروش ؛دورة قادمة أو حاجة زى كده

 . زى ما كانت االنتخابات السابقة ،بالكامل
 أثرت برضه. ..اتالجامعمثال موضوع  ،بعض إجراءات فى بعض الهيئات

 
 إيه هو؟ عبد الناصر:

 
.. موضوع القانون ،سالمة والتغييرات اللى حصلت فى هذا الكالمعزت يعنى موضوع  محى الدين: 

 ،واألهرام.. برضه كثير من الناس كانوا كاشين .وعرضه على المجلس قانون الجامعة
ده  ؟الناس خايفة ليه طب ،عالمة على الخوفيدل على إيه؟ ده ف.. ةفتح مقالتوأول ما ا

كل واحد بيقول وأجره على كان أيام األحزاب يعنى ونشوفه.  هحللموضوع عايز بحث ن
 .كان بيقف خالد محمد خالد وبيتكلم يعنى 93و 90سنة  لغاية اللجنة التحضيرية ،اهلل

 
 .فى اللجنة التحضيرية عبد الناصر:

 
 آه. محى الدين: 
 

 وبكره فيه ناس حاتقف وتتكلم. عبد الناصر:
 
 ى؟فى المؤتمر يعن محى الدين: 
 

  آه. عبد الناصر:
 
 طبعا. محى الدين: 
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فيه أنا عايز أفرق بين موضوعين.. برضه أنا عايز أقول هو  ،موضوع المكاتب التنفيذية  السادات:    
ألن ليه؟ ؛ عايز أفصل ده عن الخوفأنا لكن  ،بين األعضاء والمكاتبحقيقى صراع قائم 

الخوف تجسم إن  :وزى ما قلت ح!إمبار مافيش جلسة إال وشبطوا فى الموضوع لغاية 
 ..شاب إجراءات تصفية اإلقطاع فى بعض الحاالت مما :إمبارح وقالوها صراحة ،عندهم

 
 يعنى عمل انعكاس يعنى. محى الدين: 
 

  !فى بعض الحاالت عمل انعكاس السادات:    
 
، ففيه خوف، مستقبل ده نتيجة قلق إنه مش هيكون له ،دخلوش المكاتب التنفيذيةاللى ما  محى الدين: 

فى مجلس األمة ويبدى  يتخانقهيقوم يبقى مش  ،علشان يضمن علشان يخش وهو بيجرى
 . انتقادات علشان يسوئ موقفه زيادة

 
أو لو أنا مش خايف من الفوضى كنت  فتحالو قال  ،يدين الريس الكبيرإالوضع فى   السادات:    

واهلل  يقف ويعمل مبارزات بكرهمن  زجاهالمجلس يعنى أنا  !الصبح بكرها هفتحأ فتحت..
  بس. .تقول إقف. لحد ما كده يعنىشاعر لكن أنا ملتزم  ،ياريس

 
 )ضحك( !يابتاع الديموقراطية ..سيد أنور يا  عبد الناصر:

 
 )ضحك( أصوات:    

  
ة الثقمة لك نويمك؛ طويل وصعب.. يمكن أساسه موضوع الثقةيعنى الموضوع  متهيألى  الشافعى:    

الحقيقة من يوم الثورة . شفذنتتقال وماتتولكن هى بتبتدى من كلمة  ،تتقال إنها سهلكلمة 
يقال وبالنسبة  ما قامت كان فيه يعنى حساسية جدا بالنسبة لموضوع الثقة بالنسبة لكل ما

لكل ما يعمل. وفى هذه الفترات كانت الناس ربنا فوق والثورة تحت والكلمة اللى بتقولها 
مة تنفذ. وبعدين جت فترات مابنقولش حاجات وبنعمل حاجات أو نعمل حاجات يعنى كل

نها للظروف إويمكن  ،غير معلنة. أكتر حاجة كانت واضحة فى هذا كانت عملية اإلقطاع
نها جت بعد عملية اإلخوان، غير  عمليات تعيين يمكن التشكيك فيها مهما السياسية وا 

 72عايز يطلع من لجنة تصفية اإلقطاع يدفع . اللى .كانت دقيقة. بدأت ناس تتطاول
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ويمكن التقول ، العملية بالمقارنة كان فيها ظلم !آالف جنيه لمصطفى عامر ويطلع منها
  !عمرنا ما مشينا من أول الثورة فى هذا الطريق ؛عليها

عائلة سوسة فى  - لى ابن أخويا متجوز من عائلة اتحطت عليها الحراسة
 !مستحلينها ..أى حاجة فى سكتهم ياخدوها م فى نصف الليل،دخلوا عليه - المنوفية

! جى يفتش على الست موجودة أو مش موجودةيوبعدين ضابط البوليس ي ،حددوا إقامتهم
ع مدى بتسا  ،ده عمرنا ما حطينا فى اعتبارنا من أول الثورة أى شئ بالنسبة لحرمات البيوت

  !فى محيط واسع جدا
له ماضى  - مراته بنت خالى وخالة مراتى - ليافصيد. الجيار أعرف ظروفه ت

وقعد ، فى عملية استصالح أراضى ..خد كل جهده من الطب وحطه فى فالحة ،وطنى
 !ةوضع عليه حراس ،أوجد منها أرض ابتدأت تزرع يادوبك ..سنة فالحة 02/ 02يصلح 

 !؟وملحت .. دى نفعلها أ هملتاألرض ، بقى صعبان عليه األرض يوم مايبطل الطب
 ..الواحد كان يتمنى اإلجراءات ال تثير شفقة على اإلقطاع لكن

  
 ؟عطيتوش تعويضأنت ماإ  عبد الناصر:

  
 ته. نهو قاعد عند ب ،األلف جنيه موجودة  الشافعى:    
 

 ؟وبأى حق أخذت له تعويض  عبد الناصر:
  

 األرض بتاعة مراته.   الشافعى:    
 

 باتكلم على المبدأ.  !؟ياخد تعويضواشمعنى د. الجيار   عبد الناصر:
 

 دول ألف جنيه وموجودين يعنى. ،ممكن يحصل مقاصة الشافعى:    
  

  !حسينيعنى يا عبد الناصر:
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يقولوا المشاركة ممنوعة والقوانين بتسمح  ،مجال تانى ناس بتزرع بالمشاركة يهالقصد.. ف  الشافعى:    
 ،القريبين موجودين من المدينة .لى عمل عقود إيجاربتوع االتحاد االشتراكى يركزوا ع !بها

الفالحين على حس كده  .نلجا ..لما تمتنع عن اإليجار ،يهددوا الناس الزم يعملوا إيجار
فى بعض ! تشتكى لمين الناس مش عارفه تروح لمين والا  !ال تدفع إيجار وال مشاركة

الناس فى حقوقها وفى قدرتها هز ثقة ؛ الحاالت حصل تشجيع للفالحين لعدم دفع اإليجار
نها فى بعضها ا الناس ممإن !لو الحكومة تأخذها خير :بقت الناس تقول ؛على المعيشة

  تستبيح هذه الحقوق.
فى الفالح يناقش  ،ع أى مستوىقنيحصل أموال وال ي ،عملية التسويق التعاونى

عطى إحساس بعدم أ ؛مل الشئ الفالنىحوبعدين يالقى على الفدان م ،ساعات 3 ةالتعريف
المعاملة  لكن كانت فقط استثناء مادى.، دى عمليات حصل فيها استغالل !ضمان وال أمن

رشوة على جميع المستويات علشان  ،سيئةفى اإلصالح الزرعى لمن طبق عليه كانت 
 دى صور موجودة.  !يمشى جواب

 
لكن أيام  !هذه المواضيع أبدا منكم كلمنى فىحدش ما ؛لى نقطة على كالمك وكالم زكريا  عبد الناصر:

نت اتكلمت على قرايبك واتكلمت مع إ !حدش اتكلم فى هذه المواضيعوجود عبدالحكيم ما
  !باسمعه ألول مرة النهاردهكالم  ،أنا لم أقبل المبدأ ،عبدالحكيم

 
 صحيح. ..الشمول ابهذ  الشافعى:    
 

جاء لى البيت  ..ايا فى هذه الموضوعات صدقىالوحيد اللى اتكلم مع ،بدى أسجل للتاريخ  عبد الناصر:
 الرقابة.  لجنةأفضل أروح  ..أل :قال لى ،روح اللجنة :له وقلت ،وتكلم معى

الوضع يختلف  !كالم زكريا باسمعه ألول مرة.. كتب لى ورقة من أسبوعين
قد كالم حسين الشافعى الزم يقال.. ننقد نفسنا ن !مبالنسبة لى.. إذا كنت سمعته ولم أقوا 

  !أنا ماكنتش باعمل حاجة فى الجيش؛ وقت وجود عبدالحكيم ذاتى
 
لم فى هذه المسألة ال يتطرق فى ذهننا أنك كبنت الم إحنا !نت بتحول الموضوع ياريسإ  محى الدين: 

شايفين  إحنا ،لما بتتكون صورة دلوقت يمكن ماكانتش موجودة من قبل !عارف وساكت
 صورة تكونت مع الزمن. 
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 !6ش بقولأصل ده تاريخ فاصل.. م ؟!يونيه 2يعنى هذه الصورة شفتوها من   لناصر:عبد ا
  
حناو كنا شايفين حاجات  إحنا  محى الدين:  فى شفت حاجات  الغلط علينا والصح لنا. ؛جزء من النظام ا 

كنت  !؟أنا حاروح أقول لك ده بيحصل ..الحكيم مت عبدكا حوقتها يمكن ماتكلمتش معاك و 
 لعبد الحكيم. بأفضل أقول

 
 النهارده !تدخل فى الموضوعأولو ظلم قرايب حسين الشافعى ما  ،أنا الحقيقة قلت كمبدأ  عبد الناصر:

  !كالمك خطير جدا
 الجرايد تكتب كل يوم بحثت كذا وعملت كذا وقررت كذا. ،الصورة اللى قدامى

 .لى المحاضروا توبعثوا لى قواعد اللجنة وبع ،أنا وقفت اتكلمت واتعملت اللجنة
أعتقد أنه شاف صدقى واتكلم كلمت عبدالحكيم و  ،لما جاء لى صدقى كلمنى

 مو نلاللجنة فيها من كل حته وفيها عدد كبير. ب ،ةوتكلمت معاه فى القوانين الثالثمعاه، 
فيه  ،. أيام حكم باتستا"الحقيقة ثالث دقائق"وفيه قصة اسمها  ،نهم اليتكلمواإمجلس األمة 
وقال رأيه فى الحكومة بمنتهى  ،ذاعة وقفل الباب وتكلم فى الميكروفونواحد دخل اإل

  !ودخلوا ضربوه رصاصة ،الشجاعة
ماهى المصيبة مصيبتين  ،شايفين حقائق وماقدرناش نتكلم عليها إحناإذا كنا 

بنعمل كده يبقى مافيش فايدة..  إحناإذا كنا ؛ فى مخى حل طبعا: بقولوأنا  !والبلوة بلوتين
لماذا لم تصمم على  ،نت شايف هذا الكالمإ !غلطنا أيضا إحنا، hopeless caseم النظا

 !؟وتقول الحقيقة ولو لثالث دقائق ياخذ ] مجراه [، ن الصحإ
  

 غلطان.. ده نقد.   الشافعى:    
 

 :وقلت !غلط systemالـ  :بقولفتح و أأنا عايز  ،وأنا مش بأكسر المناقشة ..زكريا أيضاو   عبد الناصر:
 ،أكبر هيئة فى البلد إحنا !قطع رقبتهنوعايز واحد يتكلم ولو ت ،يتكلموشأصبحوا ما بارالك

  !ى أصلحنإأنا عاجز  !؟إزاىتتطلبوا منى أصلح  !بنتكلمششايفين هذا الموضوع وما
كان ممكن  - سمعه ألول مرةأوهذا الكالم ب - جاء شكاوى على تصفية اإلقطاع

  !ين صحيإذا كنا ماش - الحكيم عامر ا عبدوكان معان - عملنا جلسات هنا
 

يمكن  ،صرف له معاشات اللى طبقت عليها الحراسة لكن إ الحكيم أثار موضوع عبد  الشافعى:    
 !بالواحد مارضيش يكذا 
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ده مشكلة المشاكل ومصيبة المصايب إذا ! نظامنا فضل يوصل يوصل لغاية ما اآلخر  عبد الناصر:

 .تكلمشتشخص الأقصدك وماأرضه بوأنا ب !كده إحناكنا 
عملش صدام قد احاول ألم وماأكنت ب 90فى الجيش من سنة  أنا :علنا بقولأنا 

 قبلت استقالة عبد 90سنة فى  !دا لكموقلت  ،هذا تعرفوانتوا ا  و  !دى البلد فى داهيةو ي
سيبونى أفكر. ماكنتش عارف  :وفى اآلخر قلت لكم ،عندى فى البيت منتا  الحكيم و 
الحكيم عامر  وقعدت لميت فى عبد ،كان فيه ناس عايزة تعمل حاجات ،وع إيهالموض

 ..وبقى ده يتعين ،وقبلت أوضاع ألسباب تعرفوها ويعلمها اهلل ،وبعدت نفسى عن الجيش
وهو  !منىالحكيم من الناس اللى كانوا يخوفوه  طمئن عبدأ   فىدوكان ه !نلم نفسنا :وقلت

لكن كنت برضه أقدر أقول  !ريحهايعمل حاجة وكنت ب ىلعتبر الوحيد الأو  ،ىبيخاف من
كان يصمم على رأيه وأنا  ..موضوع الجيش ؛ماعدا حاجة واحدة يقول لى حاضر :له

 !سلمت بهذا
ى وأثبت للتاريخ تأنا بأثبت نظري !مش علشان نمنع الكالم rottenالنظام بقى 

صدقى  ،لمنى صدقى سليمانوالوحيد اللى ك ،نى باسمع الكالم ألول مرةإفى هذه الجلسة 
 لم يكلمنى على حوادث. 

 
وتضر ناس يمكن  ،سرعة فى اإلجراءات ينتج عنها الحاالت تعرض بطريقة غير مدروسة  سليمان:     

  !مظلومين
 

قلت له الكالم اللى قاله لى  ،"أهال وسهال" :قال لى ،صدقى يحضر :أنا قلت لعبد الحكيم  عبد الناصر:
  !ماسمعتش كالم غير صدقى "،هذا الكالم وفشن" :وقال ،صدقى

لو  :الحقيقة أنا قلت بينى وبين نفسى ،لما كلمتنى على الحالتين بتوعك طبعا
  !ال أستطيع ..استثنى قرايب حسين الشافعى ولو مظلومين

واحدة مع ناس  caseنك جاى تتكلم عن إ عن يختلف جدا النهاردهكالمك 
إذا كنا عندنا حاالت  ،النهاردهاسمعها ألول مرة هذه الصورة ب !وطالب استثناء حالة

  !غلط systemيبقى الـ  ..وشايفين األوضاع بهذا الشكل وما بنعملش حاجة
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. ما أنا عملت تفصيالم يالحك لكن للتاريخ.. أنا اتكلمت مع عبد، مابنختلفش مع الرئيس  محى الدين: 
اء ماأخذتوش موضوع ثورة بصراحة اإلجر  .97ها فى بيان عقب سنة توعرض ،حراسة

دى الصورة  !نا تصورت فى وقتها إجراءات أمن معينةأ ،اجتماعية أو تطوير اجتماعى
 اللى جاءت فى ذهنى. 

نها إولو  ،فبنعمل إجراءات أمن ؛فى البلد جعىالمنيا.. كردع التجاه ر  ،شكمشي
 ،مشيشكنتش أعرفه. قضية كيحصل بعد كده مااحلكن اللى  ،بتبقى صعبة على النفس

لكن حصل  ،عرفهاشاالمسائل الشخصية ما ،كنت فى الحكومة ومشينا قانون فى المجلس
 !نوار ..صويره وتشنيعتخروج شخص من بيته و  ..د الحكيمباتصلت بع !قدامى حاجات

 عن الموضوع.  جر خوت –عارف نفسية الناس 
حصل  :اقالو  ،الحكيم وشعراوى كلمت عبد ،كانت تفتيش البيوت ..النقطة الثانية

 انى. تيحصل احمش  :وقالوا !غلط
؛ إنما الصورة تجمعت لدى فى مرة ،أنا ماعنديش حاالت محددة أقدر أحكيها

مش  له بقولأنا باجمع هذا الكالم و ، فأنا طالع باستنتاجات نتيجة تقوالت من الناس
 ألنى مسئول.  ؛باحاسب

نتاج اللى بتتكلم يمكن توصل لالست؛ شهور 4 ،3من  نقلنهاشإذا كان الصورة ما
  !يمكن تزعل. العالقات الشخصية بيننا وبين بعض بتخلينا نحاسب على بعض. ؛عليه

 
 !صدقى؟هل أنا زعلت يا مش بازعل.. أنا  عبد الناصر:

  
موجودة  عندك.. صورة انعكاسات معينة قطعافيه صورة عندنا إن كل حاجة موجودة   محى الدين: 

 عندك.
  
 حصل إجراءات وحراسات وحصلت إجراءات أعنف من كدة.  ،ىاألساس الموضوع  صبرى:      
 

حكم القاضى ماحدش يقدر  - حق التظلم بتريح الناس - الناس تتقدم بتظلماتها.. محاكم  سليمان:     
 نرتب طريق قانونى يريح الناس كلها. ..هيتكلم في
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سؤال.. هل التقدير أو المردود  !بعدها لها والقب ماعمل فى فترة الثورة ال يمكن حايعمل ال  الشافعى:    
 يوازى هذا الجهد الفظيع جدا؟

على كله نها رامية الحمل إكان ممكن يزيد لو كانت الناس ماوصلتش د و المرد
 هم لمجرد إحساسهم بأنها شايفة واحد شايل عنهم حملهم.خموبشكل ألغى نفسهم و  ،الرئيس

  !مافيش إحساس بالمشاركة فى العمل، الفعليةنها تتحمل المسئولية إالناس لم تتعود 
ى لال ؛المشاركةبباعتبره هو نقطة البداية إلحساس الناس  ،واللى حصل 6يوم 

ألنك بتمسك الموضوع من  ،systemاتعمل ده كله والناس لم تبذل جهد فعلى. موضوع الـ 
للنقد تحت بقينا حساسين  ن احناأل ؛بقينا نخاف ونحمل هم الكالمكله  سه لرجليهأر 

 . س ألن الجهد اللى اتعمل كبير جدااإلحسا
 

  !الرجعيين ؟قدتين اللى بينم  عبد الناصر:
 

 :بقولأنا  ،سميها معارضةأأنا مش عايز ، .. احتمال الكالم بيبقى صعبأى حد بيتكلم  الشافعى:    
 الرأى اآلخر.

  
أنا مش عارف هل فيه اتجاه  ،الموضوع برضه مش واضح .واهلل. ،الرجعيين يا ريس محى الدين: 

  ؟ة فى الميثاقبير لتغييرات ق
 

 !نت اللى قلت لى عليهما  و  ،د معاهم حسينبيقعالرجعية اللى  ،أنا بابتدى بداية جديدة  عبد الناصر:
 )ضحك(

  
 ،القلق بالنسبة للمستقبل ما فى الميثاق.نفذ جدا لو  happyفيه ناس كثير يبقوا   محى الدين: 

اللى بيعتبروا نفسهم فى حدود  ،قيقة بتعمل دور كبير فى تخويف الناس دولوالصحافة الح
  !باستمرار بتكشهم وتخليهم طبقة معزولة مستعدينالميثاق 

 
 مين هم؟  عبد الناصر:

  
لصحافة أو فى مناقشات باستمرار تدور فى هذا الموضوع فى ا هفي !الرأسمالية الوطنية  محى الدين: 

مرار توالهجوم باس زيةرجواو الكالم على الرجعية والبع معهم؛ غيرها تحاول خلق صرا
  !عليها
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 ؟قصدك فى الجمهورية يعنى  عبد الناصر:
  
 يان.فى الجمهورية واألخبار بعض األح  محى الدين: 
  

 األخبار ألن بيكتب فيها الصاوى.  عبد الناصر:
 

 ثل اتجاه. محمد عوده ال يم ؟إزاىالنظام  فتحأمال عايزين ن  صبرى:     
 
  ..مقالة عودة  محى الدين:  
 

  !ش الجمهورية.. يمكن مشكلتى ماباقراش الجمهوريةاقر اأنا ماب  عبد الناصر:
 
يه الضرر فى كالم ، إيونيه وقبلها بشوية بعدما خلصت 2الجمهورية مش تبعى من قبل   صبرى:      

مسك الكشف فيها رأسمالية لو ت ،د موقفخبرضه قلت االتحاد االشتراكى وا !؟محمد عودة
  ..وطنية

 
وقالوا لى بتوع  ،قبل كده همأنا طلعت ؛ده موضوع شخصى ،قدرش أطلع اخوان مسلميناما  عبد الناصر:

، المجرمين والمخدرات بأطلعهم كلهم! حكاية قدرى مع سيد قطب ..مافيش حاجة :األمن
 إن احناعتهم معناها لو طل -شعراوى  تهبع جاء لى الكشف - خوانجىإإذا طلعت واحد 

  !مستضعفين
ول التخلص من وهدفهم األ ،مع األمريكان وفيصل باعتبرهمالحقيقة الموضوع ده 

األمريكان مش حايسبونى فى الفترة .. نى أنا شخصياإورأيى  !النظام ومنى شخصيا
  !رأيى كده ..الجاية

نوا وهم كا !على األمريكان 72و 6مفاجأة يوم عن ده أنا عندى معلومات 
االحتمال اللى وضعوه ليس ! وخلص جمال عبدالناصر ..ن اليهود وصلوا القنالإيعتقدوا 

  !إال االغتيال
ده أنا ؟! بالزنقة اللى أنا فيها إزاىرفض أ ،أرفض قدرشاحاطينى فى وضع ما
 ..كل المعلومات اللى عندى؛  72و 6ثر يوم أو  !رفضأماسكينى من رقبتى ومش قادر 

حرقوا وهدموا كل  ؛بل أكثر فى بيروت ،لى حصل فى البالد العربيةصدمة عنيفة جدا ل
 !مظاهرات يطلع فيها المسيحيين والمسلمين ،المؤسسات األجنبية
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يمكن لهذا أنا مستعجل فى بحث  ،دى األمريكان مش حايسيبونى أبدا السنة
 !لماهواش بحث هذه األمور واليهود فى شرق القنا :األمور دى. قد يقول بعض الناس

 رفض برضه.وأنا مش حاسيبهم أل.. حا ،ده الموضوع أوسع من كده بكثير. أل.
وما نقدرش نقول نسيب اإلخوان المسلمين، ونرجع لموضوعنا  ..المعتقلين

  ؟ما هو النظام المفتوح. األساسى.
 

الخلط  ،فيه أسلوب اشتراكى وفيه أسلوب رأسمالى ،مشينا خطوات فى االتجاه االشتراكى  سليمان:     
لناس األمن للكن ممكن برتوش نضمن  ،مانقدرش نعمل حزبين !صعب ومستحيل

مستحيل يقوم  ..عملية رتوش أكثر منها تغيير كامل للنظام .والطمأنينة والعدل والتربية.
 ؟إزاى !حزبين

نما ، إعندنا مؤسسات ومنظمات اشتراكية ،عندنا مجلس أمة واتحاد اشتراكى
  ؟!هل سنسمح له ،ض فؤاد سراج الدين حب يعمل حزبفر إ ؛السماح بقيام أحزاب

 هد ؛رقابة واعية على تصرفات األفراد هأن يكون في !قيام حزبين مش معقول
ا الرقابة الشعبية شفناها كلها أحقاد ومحاوالت منإ ،وواع ضجمطلب لكن على مستوى نا

 !؟ب مدير المصنعنما نضع عامل ليراق، إده مطلوب ..يبقى عندنا رقابة ومحاسبة !للتسلق
 برضه كالهما ضار.  ؛ده يحركه إما أحقاد أو حماس !وضع غير طبيعى

 
 وأنا باعتبره متحلل.  ،ده يبيقى استمرار لنظامنا ؛ده مايبقاش مجتمع مفتوح  عبد الناصر:

 
 ؟مانقدرش نخلى الناس تعبر عن رأيها  سليمان:     

  
 

  !مايصدقوكش ..بداأ  عبد الناصر:
 

 نه سيعامل معاملة طبيعية.إلما يشعر   ان:سليم     
  
 !؟إزاىيضمن   محى الدين: 
 

 .ىده جو نفس  الشافعى:    
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نسيتوا اعتقال إحسان  !؟نور(أ)أحمد  بو رجل خشبأنسيتوا  !20الخوف موجود من سنة   عبد الناصر:
. نسيتوا أنا بافكركم !؟تب على نجيب وعودة األحزابنسيتوا الكالم اللى ك   !؟عبدالقدوس

تاريخ  ..أى ثورة فيها خوف !؟نسيتوا الخوف "؟إلى أين"نسيتوا  ،الت الجمهور المصرىمقا
  !الكتاب قبل الثورات يكتبوا وبعدها ال يكتبوا ،الثورات فيها خوف

 ذا أردنا نعمل خير فى البلد دى أقول لكم رأيى: إ
يمكن أن نعمل وال  ،ونحرر البلد من الخوف ..وال نتحرر من الخوفأ إن احنا

وهو عارف  ،هنى ضامنل يكتب ألكده هي .مش ممكن ..ده بإجراء وال بكتابة وال بقلم
ال ماكانش كتب على عزت سالمة، ماحدش حايمسه طالما أنا موجود ذن إوهو خذ  ،وا 

  ؟!لكن مين يقدر يكتب إال لما ياخذ األمان ،اكتب :وقلت له ،منى
االتحاد االشتراكى " :بيقول له ،الحكيم كان عند عبد. كان بيكلمنى. النهارده

 :قال له ،"لك ناس من عندى يحرسوك فى البيت أبعتمستعد  ،األخيرة المقالةيك على ر ها
نت فاكر أنا إ! عتقله برضهأممكن  ..ممكن أى واحد أعتقله" :قال له !"بعث لك حرسأ"
  ؟!"حرسكأقدرش أما

يزين نضمن األمن والسالم إذا كنا عا ؟!تحررهم من الخوف ..للناس تمهما قل
ماقدرش أقول تعالى  .ةعمل معارضة فى حدود معينة ومضبوطنب ؛البلد فى والطمأنينة
 يبقى ..حكومة النعل المعارضة أو تعالى ياحسين مثا اتعالى يو ل أغلبية يازكريا مثا 
 !مسرحية

 حنااواالخوان والكالم ده ممكن نضبطه زى ما  ،نضبط نفسنا إن احنا :بقول
حنااتفضلوا اعملوا حزب و  :بعدين نجيب المعارضة نقول لهم ين.عايز   .حانعمل حزب ا 

 وهو أ -وباجيب كمال حسين معارضة  ،االتحاد االشتراكى موجود طبعا - باعمل حزب
 إحنا :قول لهمأو  ،منا وراجل وكمال حسين منا ..مع بعض االثنينايجوا ح اوهم - بغدادى
 اتفضلوا.  ..اختلفنا

م جريدة زى اللى هاديبو  ،اتفضلوا اعملوا معارضة ،ن فيه حزبينإ باعمل قانون
 - ود الميثاقدنهم يشتغلوا فى حإونتفق  وبعدين االتحاد يعتمد على نفسه. ،واخدها االتحاد

ونعمل انتخابات فى شهر ديسمبر القادم بمعنى أننى  - كمال وبغدادى وافقوا على الميثاق
 نهى الدورة البرلمانية دلوقت. أ

 ،وفى نوفمبر ندعو المجلس ونحله !كالمه فارغ ..رأيى مجلس األمة زى قلته
 ندخل االنتخابات فى شهر ديسمبر. ، ن فيه حزبين مش ثالثةإونطلع قانون 
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 إحناكسبنا  ،من الثورة منسلمها لهم ه.. لموا البلدتكسبوا االنتخابات يس
 ؛ماأجيبش فؤاد سراج الدين .ةوعندهم جريدة معارض ،االنتخابات بييجوا هم فى المعارضة

 غل كحزب ونخلص.تونش وبنعمل قانون ،هنا أو هنا حقدول معزولين ليس لهم 
حنانا و تجميع األغراب التى نهش ويبقى معروف اللى  ،قاعدين ناكل فى بعض ا 

 !والربع الثالث بياكل فى الرابع ،ربع النظام بياكل فى الربع الثانى ..مين اللى بياكل ،معايا
 ش دافع. مافي

وأنا  !يانعمل دكتاتورية حقيقية واللى ما ينفذ شئ نقطع رقبته ،مافيش دكتاتورية
 ؛نعمل حزبين ..بتوع الثورة اختلفنا إحنا .ياإما نظام مفتوح فى حدود الميثاق ،ال أستطيع

 ..وهم طلعوا فى الثورة ،كمال حسين راجل نظيف وراسه زى الحجر وبغدادى راجل
 ونشتغل. 

 
 يرضاش.ما ولو رضيوا يبقوا مجانين، بغدادى !ما يرضوش  يمان:سل     
 

 بغدادى يمكن يفكر.   السادات:    
 

  ؟ليه  عبد الناصر:
 

  !تفق مع طبيعة األشياءتال   سليمان:     
 

أنا مش منقسم أنا  :وكذلك جمال سالم بيقول ،نهم مختلفينإ :بغدادى وكمال بيقولوا  عبد الناصر:
واحد عضو  392عندنا  ،زم نجيب أحس ناس علشان ننجحال .systemلـ نفتح ا !مختلف

ونعمل قواعد  ،البوليس محترف ،والجيش يبقى محترف. 392ننزل  الزم ة..مجلس أم
 هو ده النظام المفتوح اللى أتصوره.  ..أساسية نمشى بها البلد

 
  !شخاص معنيينأ معنت بتحل إ إزاىتصور ألما قعدت   محى الدين:  
 
  ؟ومين اللى حايروح لبغدادى  سليمان:     
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 د. رشوان.  ،سيد جالل ،وف نافعؤ فيه كثير .. عبدالر  عبد الناصر: 
الـ  system ـونخلص من ال، الباقين حايروحوا له ،دلوقت إيه.. حاترشح ناس

rotten من أكبر هيئة عليا فى  ؛ى فوق كل واحدلونتحرر من هذا النظام ال !هفي اللى احنا
 ويبقى عملنا حاجة.  ..لبلد ألصغر واحدا

الحزب الواحد دكتاتورية  ..formulaوأنا عملت ، أنا ضد نظام الحزب الواحد
 طبقة أو دكتاتورية حاكم. 
المجلس قال رأيه  ..(7)"01يوم  ةحادث" :أنور السادات قام قال ،من أول الثورة

وقلت  !والباقى دكتاتورية ،اطيةالديمقر  معاللى صوت  الوحيدطلعت أنا  ..فى الديمقراطية
وقالوا  ،وجاء لى ناس من الجيش ،عدواهذا الكالم حصل.. وق !حتليكم وروا لهم سالم ع

  !شطب كل القيادةبن ؟حتروا  إزاى :لى
 ،جاء لى جمال سالم بعدها بيومين ،نت ماشىا  و  !بنعمل كده 01إذا كنا يوم 

ونفذت الدكتاتورية اللى  ،توريتك علينانت نفذت دكتاإوبهذا  ؛قبلنا رأيك إحنا" :وقال لى
  !"نادى بها ألن األغلبية خضعت لألقليةنب

يه  ،إذا ماعملناش كده مانعرفش مين حايستلم البلد فى المستقبل إحنا النهارده وا 
لم أو نقبل أوضاع كنخاف نتكلم أو نستحى نت إن احناواللى وصلنا لدرجة  !؟الضمانات

  !كثيرب همستقبل أسوأ منممكن يحصل فى ال ،مش عاجبانا
والمؤسسين  ،ه كذا وده كذاد ..ا حزبينهالبلد في ..نعمل قانون، بننظم الحزبين

وأى تنظيم  ،ودى عملية ممكن تنظيمها بقانون واللى عايز ينضم. إحناالفالنى للحزب 
 خالفهما يعتبر خارج عن القانون.

  
البد أن يقوم صراع عنيف  - بعيد فى نظرى تراضافده برضه  - إذا افترضنا قيام حزبين  سليمان:     

النظام  !والثانى ماعندوش ،فيه حزب عنده انتاج وحكومة وأسباب الرزق !بين الحزبين
ايروح حواحد  نتصورشافم ،معظم األجور تدفعها الحكومة والقطاع العام ..االشتراكى

  .للثانى إال حاقد أو تجمعت هذه العناصر
 !؟يه مصلحة أن نكتل المعادينهل ف :الناحية الثانية

 
 موجودين.  عبد الناصر:

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الخالف فى مجلس الثورة حول الديمقراطية أو الديكتاتورية.7620يوليو  01( 7)
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  .تكتل وال أتصور.ال يشكلوا لكن   سليمان:       
 

 ماياخدوا ناس نظاف.   عبد الناصر:
 

  ؟منين  سليمان:     
 

  .والرأسمالية الوطنية. ،الريف كله مفتوح  صبرى:     
 

حناو   عبد الناصر:  ،سنوات 2سنوات أو كل  3غير كل نإدارة الشركات الزم  سمجال ،fairالزم نمشى  ا 
ويروحوا مجلس  ،تأديب ومافيش فصل ..البلدأو فى  هزى ما بيمشى الرأسمال الخاص بر 

ال فيه حزب حايط الموظفنؤمن العامل و  ..الدولة ويتظلموا  .ىغوا 
حاجة عايز أخلص بها العمل  genuineعايزها  ؛بعدأعملها مش عايز 

ال أبقى خربت البلد وسلمتها لعصابة ،السياسى  !وا 
  
؛ يمشى فى طريقه الطبيعى ومايحصلش معوقات ن االنتاجإالبلد  حقمن  ،نقطة اإلنتاج  محى الدين:  

 بحيث الجانب السياسى ال يسيطر على اإلنتاج. 
 

 !اإلنتاج ماشى فى انجلترا  عبد الناصر:
  
 وال يستخدم فى التأثير السياسى. ،نضمن االستقرار فى االنتاج إزاى  محى الدين: 
  

  دلوقت اثنين. الساعةفكروا..  !ؤممةحاجات كثيرة م يهف ؛مسك فى انجلترا وفرنساإ  عبد الناصر:
 
 خذ احتماالت العمل. تأممكن  ،نت تبقى فوق الحزبينأ  الشافعى:     
 

 الساعة ثمانية ونكمل هنا.  بكره.. نتكلم  هفكروا لبكر   عبد الناصر:
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