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سبرين من إمبارح مش قادر عندى أنفلونزا، أنا النهارده حاسس إن التكييف أأنا أخدت  عبد الناصر:
 إمبارح..

 
 مالوش ترموستات. صبرى:     
 

 ممكن يتعمل؟ عبد الناصر:
 

 أيوه. صبرى:     
 

 هو كده كويس. عبد الناصر:
  

 ؟واال إمبارحفاكرين كالم   عبد الناصر:
 

 )ضحك( أصوات:    
 
  .أكثر تتبلور عايزة ةر و الصالكالم  هو  محى الدين: 
 

  ؟يعنى ىكالم  عبد الناصر:
 
 آه. محى الدين:  
 

 رثاوصلنا آل مشينا بهاحنا اللى  systemـ ال نإالكالم  برضه فى :األولى النقطةهو  اصر:عبد الن
فى ع وضال نإ الخوف ونتج عن الخوف على يةمبن اأساس ذه اآلثار السلبيةوه ،جدا سلبية
 !على جميع المستوياتكرر نفسه وبقى  rottenبقى رأيى 

ده ربع النتيجة لهذا كل النظام و  ؛هبعضفى  كلايالنظام قعد إن النقطة الثانية: 
 !المستويات على أعلىوهكذا حتى  ،والربع ده بياكل فى الربع ده ،دهفى الربع  كلبيا
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ن رغم ا  و  ،مستقبلها لىمن الناس عالنظام بهذا الشكل ال يؤ  أيضا النقطة الثالثة: 
مبارحو  ،جودينو م نااح نإ نا يعنى .. إحموافقين عليها مش إحنا حتىحاجات  اتقالحتى  ا 

إن أعلى هذا الشكل ينا الى صل بو  األمركان  إذاطيب  !تكلم عليهااوماحدش  إنتو يعنى
وصل بها الحال الى هذا الشكل  ،أو لكذا أو لكذا ..كذالأو حساسيات المستويات بتقول ل

  !فيه عيب إذا  ف
 !ظمةاألنداخل فى النظام ليس فيه الحياة اللى الواحد بيشوفها إن : التاليةالنقطة 
قل أاضل لنا فسنة و  72قعدنا  بالنسبة إن احنا اآلنواجبنا إن : األخيرةالنقطة 

ثم  عيوبناقيم وبهذا ن ؛يحصح أساساألمور على ى قواعد سنر ، إن احنا سنة بكثير 72من
  نصححها.

ن ألليه بقى؟  ؛مستحيلالموجود  systemفى رأيى تصحيح العيوب بالـ أنا 
 برضهبعدين يعنى الناس هتخاف مش هتصدقك، و  !وكقصدمش هايمنتهم أ الناس مهما

خالق أوال  ضمير لهم البلد ناس الفى  كمحت  systemالـ  على هذا إذا   إن احنا :بقول
خلص  برضهلكن هو يكون  ،البلد عليهكن تخلص مممكن يبهدل البلد و مو واحد أ ،لهم

 !البلدعلى 
بتاع عبد الحكيم مثل ال ،الخاصة قاتعالالفى و فى النظام برضه وبعدين 

 ،و بعد العدوانأسواء قبل  حصل للىالنسبة بحتى  ،وجودةالعالقات الممن  فيخو ب
 .واتكلمنا فى هذا الموضوع

منه ر البلد حر ن إن احناالزم ى رأيأنا  ،المقفولاللى هو النظام هذا النظام  إذا  
  .قل البلد الى نظام مفتوحنى شكل ونأب

نستطيع  الاللى هو إن احنا  ،5الساعة الليل حوالى باللى قلته إمبارح كالمى 
وناخدها  ةليمعال بنجيبلكن و  ،هانرتب فى هذا وال نستطيع إن احنا يةتمثيل نعملإن احنا 

 تحط كل واحد عندبمعارضة  تحونف ،ونمشى فيها genuineكون نو  ةكده بمنتهى الشجاع
 .للعلى نظام الش  نقضى ا وبهذ ،وللدنيا كلها والعمليات للجيش systemونضع  ،حده

داخل  صراعى أفإذا   ،ده كالم حزبنعمله ده  االشتراكىاالتحاد هنيجى يعنى أنا بنقول 
ياخذ حالموجودة لتى وجدت و لصراعات اصراعات كا يحصليكون بقد االشتراكى االتحاد 

 اآلخر.الحزب اللى هو  ..موجود opponentألن فيه  ؛شكل تانى
هنجيب  معارضة أردنا إذاإن احنا  بقولو  ،زبينحوجود نظم بالقانون نو 

 واللىوبغدادى كمال حسين  .. نجيبكمال حسين ؟مين المعارضة، ما هو المعارضة
 -ى حاجة تانية أاالشتراكى وحزب  حادحزب االت ؛ينبحز  ونعمل ،عايزين يمشوا معاهم

  .دخل االنتخاباتون - ى حاجةأيسموه 
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مانقدرش نقول  يضاألكن هم رجالة و  ،اختلفنا ناإح ، الناس يعنىى فيهمأير هم أنا 
ماتقدرش تنكر عليه إنه راجل راجل  وبغدادىراجل حسين  كمال :أقول ؛عليهم أى حاجة
دخل االنتخابات ونفتح نو لوا حزب مويع ،فى المبادئأو حتى  فى األسلوبرغم االختالف 

القانون بوده ممكن  .وده ممكن يتقرر حزب كذا وحزب كذا ،ينبعلى حز  األحزابونحدد 
بيبقى  ؛االتحاد االشتراكىبتاع يهم تسهيالت زى دوبعد كده بن ،األحزابينظم قانون تنظيم و 

العملية هذه نسهل لهم يعنى  ..، وبيبقى عندهم كذا وكذامقر بيبقى عندهم ،جريدةعندهم 
.. ن عليهمتفقي الميثاق، ياجماعة إحنا معاهم نتفقو وندخل االنتخابات يعنى ياخذوا فرصة و 

على  إمبارحفيه يسار والدليل و ين ميفيه الميثاق و وه ،تمسكين بالميثاقمكحزبين  إحنا
ونفتح ، ونمشى يسار ه واحدوفي يمين فيه واحدهنا قعدتنا  إحنا ؛تفسير الميثاق يمين ويسار

  .العملية بهذا الشكل
واللى  ىتمشبأنا متهيألى إنها  ،الثانيةاالجتماعية والنواحى بالنسبة للنواحى 

 .اللى هو عايز يمشيه يمشىب األغلبيةعنده بيبقى 
 متهيألى ده ملخص الكالم اللى أنا قلته.

 
 قلت التوقيت. محى الدين: 
 

بعد و  ،حهبنرو  نوفمبر  فى يرجع ،تهدور  نفضبالمجلس  إن احناتوقيت على آه.. أنا قلت  عبد الناصر:
 .راسىفى دى الخطة اللى . .خاباتتحصل انت حسب الدستور ..شهرين تحصل انتخابات

  
إحنا كنا فى آخر  –كد من أتأبس كنت عايز  ،فى الموضوعطبعا فكرت  أناالحقيقة هو   محى الدين: 

 .وبكل حاجة يعنى شكلهبو  هبتوقيتللبحث  اللى كان معروضحدود االقتراح من  –الليل 
 شدر قوما ،تهاتماالوكل اح ةر و الصهذه سريع فى اللتفكير ل ةفرص دتخأنا  النهارده

للموضوع،  دقيقةالتفاصيل فى الدخل ممكن الواحد يفترة قصيرة خالل هذه الفى إنه قول أ
جزء منها  ،أسئلة يعنى بيوجه لنفسه االنسانمن التفكير ولى فى المرحلة األولكن دايما 
فى  حدد هناأ حاولتأنا الحقيقة  .سريعةالجابة منها ممكن مايجدش اإل جزءو  يجاوب عليها
القضية  لنا حدودتوضح ويمكن  ،لؤ ل تسامحتكون  إنها يصحاللى ط النقورقة صغيرة 

 .كلها
لالخوان كلهم بالنسبة للنظام  هاجاالتتقريبا كان  ،إمبارحنا على قد ما فهمت أ

على كل  اتكلمت أنا لكن – م إمبارحرأيهش و ماقال أنوريمكن على و  معرفشو  – المفتوح
  .حال
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بالميثاق  ملتزمين الحزبينآخر و حزب و  مثل االتحاديحزب  :بيقولاالقتراح و 
ى تنظيم مستقبل للحياة أن تكون عامل مؤثر على أبد وال ،البحثفى ى تدخل لو أطة قكن

 .موضوع الناحية االقتصادية السياسة
ى لا متبلورة ةر و سنوات القادمة له صفى العشر  الموقف االقتصادىيعنى برضه 

ن دى مسالة آلا القتصاد يقدروا يقرروها ويحسبوها.لناس بتوع ايمكن ا ،حاليا حد كبير
ها اتقبلناحنا وضاع اللى ن الناحية االقتصادية فى ظل األأل؛ التقدير فى ن توضعأيجب 

  .االنطالقمن ها نتمكمواتية معينة معينة وظروف لبيئة  حتاجت
ة السنوية الزيادموضوع منها  ؛الهيكل االقتصادى موجودةفى اكل مشطبعا فيه 

فيه  ،هذه البطالة ن تزيدأنتظر مبطالة موجودة فى البلد فيه ، مليونتقدر بحوالى  للسكان
ها عضو ستمر بتن أهذه المشروعات واليمكن  ،ةيغير اقتصادموجودة مشروعات مشروعات 

لهذه بما يسمح  األوضاعهذه وتعديل  ،فى وضعها االقتصادىالنظر  بإعادةال إالحالى 
  .اقتصادى أساسعلى  ن تسيرأالمشروعات 

 ،ى المشروعاتف العمالةفى الموجودة الزيادة  ،من ضمن المسائل والمشاكل
مسألة من واحد الى  االنتاجيةموضوع  ،للعائد أو اإلنتاجة  ببالنس األجورزيادة موضوع 

 . دى كلها مسائل موجودة ..عشرة
برضه بيدخل  ،القادمةالدخل المنتظر من حجم التنمية الممكنة فى خالل الفترة 

والمعروفة واحتماالتها أيضا الغير مستكشفة، موضوع  ارد المحدودةمو ال فى الموضوع
 كعامل أيضا وحدوده. البترول

ألى نقطة االنطالق  هنأالمسلم به من مع هذه الموارد المحدودة فدايما  وبعدين
ن أية مالنا دولللوثابت دلوقت  ،أو القطاع الصناعى الصناعية لناحيةشعب بتكون ا

التقدم  . موضوعالتسويقبالتالى فى سية فى التصنيع و يرئمشكلة تعتبر  الناحية التكنولوجية
 .عامل لالنطالق فى التنميةده برضه موضوع  ..فى البلد ومستواه ىولوجنالتك

أن الى  ةالعملية محتاج ،هذه المشاكل بعضلعالج أنا إنه فى تقديرى 
بحيث إنها  ؛اقتصادية أسسعلى  فتصر تإنها  ةالفرصتعطى  هانإيجب المشروعات 

فرصة إنه يعطى االنتاج يجب على  .من األشكال ى شكلأب ةدمن العمالة الزائتتخلص 
يه ا  سلطاتها و  هيإ فيه تتمكن من إنها تستقر وتبقى عارفةداره العليا اإلبحيث إن  ،لالستقرار

ها ير علياالقتصادية اللى بيس واألسس ،وطريقة المحاسبةالواقعة عليها المسئوليات 
 .المشروع
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الحسابات ب وده ..٪52قل من أ شميحتاج األمر أيضا الى أن ترتفع المدخرات 
مستوى غير كافى ه ود ؛٪71أو  77 اإلدخار وصل الى النهارده .يعنى الدقيقةاالقتصادية 
 .لمواجهة زيادة السكان البلد بالسرعة الكافيةموارد  علشان ننمى

أو  99تساوى صادراتنا سنة  44فى سنة  بتاعتنا الصادراتدير إنه اتعمل تق
اللى هاجيبه  حجم الوارداه إن معن ،معنى هذا ثبات الصادرات - حاجة زى كده - 92

مش دول أنا اللى بيزيدوا السكان  من األيام حاييجى يوممعنى هذا إنه محدود، و  هيكون
 !هم قمح وكده يعنى؛ ألن الزم أشترى لهابيطريقة أوكلهم حاالقى 

إن السياسة ، االقتصاديةالناحية وتأثيرها على  ة الخارجيةموضوع السياس
ين يكنا ماشإحنا دايما  ؟إزاىانمش فيه حاحنا ط اللى خثار العدوان الآزالة إبعد الخارجية 

 ةالسياس، صورة ؛ ألنه خط واضح الحقيقة فى هذا الموضوعاالنحياز على خط عدم
بحيث  ؟الداخلية للبلد األهدافيخدم ها إيه بما ايكون شكلحة للمستقبل بالنسبالخارجية 

ل، أى مشروعات مشتركة يعمليات تسويق منتجات وشئ من هذا القب –أقصد  –يخدم 
 رأسمال أجنبى و بدونأجنبى أسمال أر بسواء مشروعات  ؛التنمية بسرعة عمليةفع ممكن تد
مش شرط يكون رأس مال أجنبى  جنبىاأل ارأسمالهممكن أو  ،الفنيةالخبرات  افيهتخش 
العائد أو ن أمن مكن ي بالقدر الكافى اللىيزيد  بحيث حجم التنمية السنوى ؛عربىممكن 

  .٪ 4أو  1أو  9من مثال قل أ شميكون ة يمعدل التنم
نتظر فى السنين ، مسنويا ٪5عن هذه الزيادة بحيث تقل  األجورد زيادة يتحد

 !٪1 أو 5 التنمية عن ال تزيد التنمية بتاع السنة دى معدلبنفس  نميناإحنا  إذاالقادمة 
حسب التقديرات  - وطبعا ذكر هذا ألن ،هيقل السنة دىدخلنا  إنالخزانة ذكر  وزيرطبعا 

  ... الى آخرهالبترول، قناة السويسموضوع  - اللى قلناها
فى ضع نواجه هذا الو هكيف  ،المستقبل اتالقتصادية السريعة ر و الص همع هذ

يكون دى ن المؤسسات االقتصادية إ ،ظل نظام الحزبينفى  وهل يمكن ؟نظام الحزبين ظل
السياسى على العمل  بالتأثيربأى حال من األحوال ال يتأثر  ،خاص وضع مستقل له وضع
أو  و ديوان المحاسباتأالدولة مجلس زى  -هذه الصفة المستقلة  نديها إزاى؟ االنتاجى

ثر فيها العوامل ؤ ي بحيث الإزاى ندى هذه المؤسسات صفة االستقالل  -شئ من هذا القبيل
 هتأثر برضه. ةالحزبيالسياسية العوامل بد من أن وال ،السياسة

طيب  ؟يبقى خاضع للوزارات ال  و  يكون بعيد عن الوزارات ههل الشكل المستقل د
سئولية إذا كانت والى أى حد هذه الم هيإشكلها  ايكونح ،االنتاجعن الحكومة  مسئوليةو 

ذاو  ؟هذه المؤسسات هتكون مستقلة ة هذه فكيف تتم محاسبعن الوزارات  ةكانت مستقل ا 
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 ال  و الحكومة هى  هل؟ اللى هتحاسبهم ةمستقلال الجهة اللى هيحاسبهم..ن يمو  ؟المؤسسات
 ؟الحزبين يحاسبمن جهاز مشترك  ال  و  ،جلس األمةم

 .نقط أثيربالحقيقة أنا 
 

فشلت المحاسبة  إذاال ا  و  ،ن كل الدولةعمسئول هو الالحكم  ىولتحايأنا رأيى اللى  ..ردأ : عبد الناصر
ولكن  ،كذا وكذا ل ضمانات محددةعمن بقولل دى أنا بعملية المستق !انهيار دى هيحصل

 وسأؤاخذالحكم فى نا أ ا كنتإذ .هذه المؤسسات نجاحنا مسئول عن أنا مسئول فأطالما 
 ولاألالمسئول  والحكم هإذا  أنا المسئول..  سة من المؤسساتإذا حصل شئ فى أى مؤس

 .أنا باقصد الحكم بقول، أنا خيراألو 
 !خيالى الكالم اللى إنت بتتكلمه ده كالم ..خيالىنجيش نتكلم فى هذا الكالم ما

هو اللى مسئول لى ال ؛و دهأسواء الحزب ده  ة بتاعتك بتاخدمسئوليالعلى قد إذا  المسئول 
ذا فشلت اإلدارة و  ،دارةاإل سئول عن نجاحيدير وم اإلدارة، إذا   عن فشلأيضا هو مسئول ا 

 يجب أن تكون مسئوليته. خذ المسئوليةأ إذا
ومش  نقاباتزى اللى عاملينها.. النعمل بعض الضمانات  إن احناال يمنع هذا 

 فاهم إيه وحاجات بهذا الشكل.
ن الحزب الثانى عايز أل !ىهذا الموضوع أيضا خيالزبين حال لجنة منعملية 

 .الحكم ؟من الحزبين هيبقى إيه حزب كل دفماهو ه ،يحكم
 
 آه.. طبعا. محى الدين: 
 

جى يالناخبين وي أصوات علشان ياخدالناس  قدامفكارك ويكشفك أ يصطادك فىهو عايز ف عبد الناصر:
زاى و  ،معارضة وه إزاى :له تقولف .الحكم  تحملهمعاه علشان مشتركة  لجنةتعمل ا 

 ففى هذا األمور يجب أن نكون واقعيين. !؟تحملهاماللى نت إمسئولية 
. ى حاجةأ تقدر تعمل األغلبيةطالما معاك  ،لناحية االقتصاديةبالنسبة بقى ل

د موج freeze & squeese ل سياسةمعو  دخل ويلسون االنتخابات ،انجلتراالنهارده فى 
 ولأبيقول لك:  ؛خمس سنينحسب قدامه لكن هو هي ،كتيرة خالص لياتمع وعمل األجور

سنة الناس هتبقى متضايقة منى، وتالت سنة  انىتو  سنة الناس هتبقى متضايقة منى،
 وقللت ،أكون جبت ثمار التالت سنين دولرابع سنة لكن  الناس هتبقى متضايقة منى،

لكن و  ،وكذاالنهارده البلديات  لحزب الثانى كسباطبعا  وكذا وكذا. الجنيهوثبت  ،العاطلين
   !ه جزء من حسبتهلنا ظبو يمكن فى قناة السويس  ..على خمس سنين هحساب عاملالثانى 
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يعنى ذكرت إن  ،اقتراحات أخرى جوانب فىاللى ذكرتها موجودة  يةانب الخيالو الجهو أنا   محى الدين: 
 .ودةأنا حبيت أدرس مشاكل معينة هتكون موجمسئولة لكن الوزارة تبقى.. الحكومة تبقى 

وال يخلو األمر من هذا ات تر ايدات ومهامز نتيجة هيحصل فى نظام الحزبين عملية 
طر ضهات ..لما تيجى تعمل عملية تجميد لألجور، فصل للعمال .عمالال ةثار إمحاولة و 

ال المشروع. ٪75صل عمال فتإنك  خر الجانب اآل هو فى هذه الحالة هيصطاد .زيادة وا 
يعنى إحنا  .اإلجراء هذا لنفاذتحرك واللى فى الحكم هيكومة يجعل الحده هو  ،داصطيه

كلنا  ،مشينا بهأو نظام سياسى واحد  واحدتنظيم  احنا فى نظامن إرغم بصراحة يعنى 
على  بقول –النا با مف ،اللى احنا بناخدها جراءاتبنعمل حساب الناس فى كل اإل هبرض

 مايهموشبيصطاد بالمرصاد خر واقف آفيه حزب يبقى لما فما بالنا  –تجربة ماضية 
 !غلهاتسيالزم  بتثيرحاجة  إن هو أىطبيعة السياسة  لكن ،المصلحة إيه

هى دى بس النقطة اللى باحطها فى التقدير واللى يمكن تؤثر.. القرارات 
  االقتصادية وبالتالى الصورة االقتصادية.

 ؟هيإ هكالم مفتوح حدود ،واللى هيحصل بقى راتات والمهاتدمزايلبالنسبة ل
ودى حاجات  ،بيرفع عليه قضيةأو حاجة زى كده  هشخصفى  الثانى ساللى بيم ،مافيش

للماضى  وارجعيقعدوا يناس  من أنهلكن فيه احتماالت كبيرة و  معروفة طبعا حسب القانون،
 !ده موضوع ش الماضىبنيعنى  ..ويحاولوا إنهم ينالوا

 
 الحزب التانى يعنى؟ عبد الناصر:

 
 آه. محى الدين: 
 

 إحنان الماضى إ أساسالعملية على  أنا بابتدى ،الماضى فى ماهو الحزب الثانى معانا  عبد الناصر:
  .نين مشتركين فيهتاال

 
هذه الصورة بتنزل، ولو إن ده الوضع السياسى الطبيعى اللى ماشى فى الدنيا كلها، لكن   محى الدين:  

 ..هيبةيعنى  غير منايحده أنا عايز أقول  
 
 خوف. د الناصر:عب
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 أل.. هيبة.. محى الدين:
 

 ال.. ماعلش.. )ضحك( عبد الناصر:
 

 )ضحك( أصوات:    
 
 برضه التجريحعدم االحترام والهيبة بتأتى من من فيه نوع الخوف برضه أسلم بيه، لكن  محى الدين: 

نيجى بعد كده للنقطة  .دى بس باحطها طبيعة البشرلما بيحصل التجريح يحصل.. 
 التة..الت

 
 بيجرحوه، مين كل واحد عمل حاجة ،القعدات ماشى فى ،التجريح فى البيوت ماشىيعنى   عبد الناصر:

والبلد تعلم كل ما يجرى  أنا قاعد ،دى اللى فاتت أيامث التالفى  فوجئتده أنا  ؟فى البلد
 !البلد كلها تعلممافيش حاجة مش معروفة واللى بيحصل  ..معروفة مشمافيش حاجة 

 يعلموا كل صغيرة وكل كبيرة إمبارحناس كانوا بيتكلموا عن سمعت  النهاردهنى أنا مثال يع
كل يعنى  ..مستغرب أناويعنى  !وكل ماقيل وكل حاجة.. مافيش حاجة مش معروفة

 بكل حاجة. ..بتفاصيلهمابعد العدوان معروف فى الفترة اللى فاتت ماعمله عبد الحكيم 
 
 عاه والعائالت.الضباط اللى م محى الدين: 
 

  .الناس عارفة وغير مستجيبةيعنى  !.. مافيشلهذا الموضوعيعنى مافيش استجابة  لكن عبد الناصر:
 
الناس  !قول الناسعبيعنى مش معقول يعنى نلعب  !صحيح الناس مش طايقةصحيح..   محى الدين: 

 .واعية
 
 .هو كالمآ ..شفده مايخو   أبو النور:  
 
 .علشان أبلور الصورة هتكون عاملة إزاىنقط  أثير أناديش رأيى فى الكالم ده.. أنا ماب  محى الدين: 

 بأفكارهمين المجتمع أوت ،الجيش فى نظام الحزبينالنقطة اللى بعد كده.. وضع 
هذا  لتغييرع استخدام القوة منو  ،اللى ارتضاه لنفسه االجتماعى اإلطارفى و  هحدودبو 
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. .أخرى منظمة فى الحياة المدنيةجماعات ريق عن طجيش أو طريق عن سواء  ؛اإلطار
  ده هيخش فى موضوع تأمين الوضع كله.

حناو  !؟بالحرياتطبعا ساس مدون ال إزاىايكون ده حطبعا   سيادة القانون قلنا ا 
 علشان توقف كل واحد عند حده.

موضوع  -إذا كنا نسلم بهذا بالنسبة للحياة المدنية والمجتمع  – لكن بالذاتو 
أظن ربع سنين أكل  نتخاباتالتجرى اب.. أمريكا شحناام إحنا .ز اعتبار معينو االجيش ع

 .وماشى فيه.. فى طريقه المستقر وضعه له البنتاجونلكن  ،دهالحزب  وأالحزب ده  ىجيي
وفيه  ،الديمقراطى اللى عندهم systemالـ و  الديمقراطية اللى ماشية بأسس املةفيه قناعة ك

 أو ىح شخصمو طالوضاع عن طريق غير األإنه يفكر فى كامل بحيث ماحدش ي وعى
 دى نقطة بتتحط فى التقدير.. .جماعيةال نواحى فردية أوال

القيادات  ؟.. تغير الوزارةالحكومة غيرالقيادات مع ت غيرهل ت ..بعد كده سؤالال
البعض يقول أل.. وكالء  ،الوزارة رؤساء المصالح ءوكال ،المحافظيناللى أقصدها مثال: 

.. اللى هم رؤساء وحدات االنتاجموضوع  .الوزارة دول يستنوا مافيش عليهم حاجة
 ده موضوع برضه محتاج الى تفكير. ..المؤسسات الشركات،

الحياد و االنتخابات،  وضمانات ،االنتخابات بعدين االنتخابات وكيف تجرى
 .جدا فرعية ةنقط أنهاحتاج لتفكير ولو ي أيضا هكل وهذا الكالم ..االنتخابى

 ؛لتعديل الدستور عاتحتاج طبب -دى النقطة اللى بعد كده  – المقترحة ةر و الص
يكون اهل ه ،شكل النظامالزم الدستور طبعا  .حزابتعدد األعلى  مشلالدستور مابيتك ألنه

  ؟عليها عديالت نتفقتمع بعض  ةيرئاسحكومة  حكومة برلمانية أو حكومة رئاسية أو
ن يختلف عليها أالسياسية المنتظر  األهدافصور الزم نت ..تساءلأوبعدين 

ا االثنين يعملو  ؟واللى هايعلن بالنسبة للتفاصيل وماهى سياسة االتحاد االشتركى ،الحزبان
 نا.ببعض حاجات فالزم نحدد خط سينادى خراآل فالطر  ،اقثاطار المي فى

 ىفرع وال ده ،عالقة البحث ده بموضوع اتجاه تشكيل مؤتمر عام ولجنة مركزية
 ؟ وال   دلوقتله وضع هنا  صبحهل أ ،تيتوق ن فيهأل للبحث ده؟بالنسبة 

غير أنا فى تقديرى إنه  ،مه الحالىياالتحاد االشتركى بتنظموضوع دلوقتى 
؟ أنا فى االنتخابات وايخشالناس اللى مين الزم  يعنى إحنا ؛صالح لدخول معركة انتخابية

هو  لكن ،معركة انتخابية فيذية غير صالح إنه يخشنمن المكاتب التجزء كبير  تقديرى فيه
لكن مش ضرورى هو اللى هيحوز االنتخابات فى الدايرة  ،يصح يكون موجه سياسى

  بتاعته.
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يعنى  ؟نهم االجتماعىيتكو  هيا  كسبهم للمعركة االنتخابية و  ضماناتوبعدين 
الميثاق فى  ..هيكون الحزبين متفقين عليه طبعا فالحينالعمال و ال ٪25 موضوع الــ

يعنى التكوين بتاع الناس اللى هيختاروا عملية عايزة  .يتفقواحاوالدستور طبعا الحزبين 
تفكير يعنى، ده هيرتبط بالخط االجتماعى اللى هينادى به الحزب بتاع االتحاد االشتراكى. 

  .ة لتفكيرفرعية محتاجمسألة طبعا  ،المعركة االنتخابيةالصرف على  عمليةوبعدين 
قبل إزالة أثار بتاع البلد  السياسىر فى الهيكل ييهل يتم التغعدين أتساءل.. وب

يصح هذا متصور أن هو هل إحنا مانعرفش إزالة أثار العدوان هتستمر إلمتى؟ العدوان؟ 
خش فى عملية حانلما !على البر الشرقى؟موجودين يتم واليهود فيه التغيير الهيكل السياسى 
ولكن  –وده موضوع اتكلمنا فيه إمبارح  – الحراسة والمعتقلينوضع  ،جديدة بهذا الشكل

ظل وهل ت ؟فى أثناء المعركة االنتخابية يهإايكون وضعهم حعلى ضوء المعركة االنتخابية 
 ال حايحصل لها تعديل؟ اقوانين األمن الحالية سارية و 

باتفاق  م مشتركهل يمكن لحزب تعديل الميثاق أ ..آخر نقطة أتساءل فيها
ألنه فى نظام الحزبين بيتفقوا على أنه الميثاق هو اإلطار اللى  ؟بنسبة معينة ملحزبين أا

هذا الميثاق يتحول الى جزء من الدستور بحيث يسرى عليه ما يسرى هل بيشتغلوا فيه، 
أو أكتر من التلتين لثين تاللى عنده أغلبية البحيث إن أو واحد  ،على تعديالت الدستور

سنة حسب أوضاعنا الحالية اللى كنا سايرين فيها بنقول: إن  إحنا ؟لدستوريعيد النظر فى ا
فى سارية هتكون دى مش القاعدة  ؛إلعادة النظر فى الميثاق عام مفروض مؤتمر 15

 .إنه يعمل تعديالت فى الميثاق كون قادرهيألن اللى عنده األغلبية الوضع الجديد 
 فكر أكثر.نعد على أن سابإنما  ،جاوبتشلكن ماالصورة أنا بلورت 

 
 أيوه. عبد الناصر:

 
فيه استحالة  ،باقترح إن قيام حزب معارض .. إمبارح اللى قلته كالمالكرر الحقيقة أنا ه سليمان:    

مش للمعارضة  ل للحكمصو للو  ألن قيام حزب معارض أساسا بيكون !قيام حزب معارض
ه أمل يكان ف إذاال لمعارض إاحول الحزب تكتل  ن يحصلأوال يمكن  ،لمجرد المعارضة
مجموعة يشكل  إنهالمعارض الحزب ل و ايحسطبيعى إنه . ول للحكموصللهذا الحزب فى ا

المبادئ ومدى هذه  فى فكر، علينا أن نيجذب الجماهيرلهيحاول إنه يعلنها مبادئ من ال
ة أو ال شك إن محاولة جذب مجموعة من الجماهير بطريق .االتجاهات بتاعتناائها مع قالت

الحزب  صر فيه إ فى الوقت الحاضر. ةهدم بعض التنظيمات القائمالى قد تؤدى بأخرى 
  ..ألسباب ةمستحيل وأ قليلةباعتقد أنها ؟ المعارض فى الوصول للحكم
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من  ٪92فى القطاع العام والحكومة تمثل حوالى المؤسسات االشتراكية أوال: 
قيام  األمورمن طبيعة  مش لى فاتت:وزى ما قلت المرة ال ؛فى الوقت الحاضر األجور

 . صعب.. مستحيل..بلد اشتراكىفى كثر من حزب أ
هيخلى من المستحيل على أى  ،الحزب الحاكم ةوجود الرئيس على قمثانيا: 
سيتكتل  األمورطبيعة من و ؛ وذلك للشعبية الجارفة للسيد الريس، للحكم حزب إنه يصل

 ؟لتهذا التكمثل تسمح بالحاضرة هل الظروف ف !حول الحزب الجديدوالحاقدين المنحرفين 
 مهاترات مش نقد بس ولكن زى ما قال األخ زكريا: ،نقدالا قبول يسفدين نعهل نحن مستو 

 ؟بوجه خاص الجيشعلى ذلك على الوحدة الوطنية و  وأثر حزبية تشكيك فى كل عمل ما،
وده  !؟ت معارضةالتتكقيام نقبل ههل ف، األمةمجلس فى بعشرة أعضاء  يقكنا بنض إذا

 سؤال برضه نطرحه يعنى.
يكون رئيس الجمهورية  أن ،موضوع المرة اللى فاتت أثارالسيد حسين الشافعى 

عسير  أمر هذاأعتقد أنا أن و  ..الصراع الحزبى وذلك ألنه منتخب من الشعببمنأى عن 
يد صر وله ال ،الحزب الحاكم على رأسه رئيس الجمهوريةفنجد أن  !فى النظام الرئاسى

ل إنه يصقوى ي  يمكن والوفى ناحية أخرى كيان هزيل ال الهائل من الشعبية من ناحية،
  .بأمل الوصول للحكم جديد معارضعلى فكرة قيام حزب قضاء تام دى تقضى  !الحكم الى

نحاول هو أننا و  ،لكيان الحالىفى ااء رتوش ر جإالمرة اللى فاتت  أثرتكنت أنا 
بقصد معوقات  ،والحكومة االشتراكى نسق العالقة بين االتحادن ،معارضة نقيم نانأ ةكتجرب

 األمة فى مجلسالحر تشجيع الرأى  االنتاج اللى أشار اليها السيد زكريا محى الدين،
سيادة ب.. ف بالعدلزالة الخو إ ،نفسنا على تقبل النقدندرب وتقبل هذا كوسيلة و  والصحافة
الرقابة والمحاسبة من ة القضائية، بأن تكون بإعطاء الفرصة للتظلم من الجه ،القانون
 المختلفةنظر اللوجهات ع تقبل يتشج ،الرئاسية األجهزةن م المختصة ال اإلدارية األجهزة

  .واالتحاد االشتراكى الوزراءمجلس  فى
 تكون من جهة عندها وعى كافىأن الرقابة وهو زى ماقلت المرة اللى فاتت: 

فى أجهزة  رقابة شعبية ..عن طريق االتحاد االشتراكى إما نبالمواضيع، وهذه الرقابة اآل
 .دةدعتمالو  ةكثير ال رئاسيةالجهزة الرقابة من األأو  االنتاج،

 ؛محاسبة عادلةإنها تحاسب  ال تطمئنبرضه هذا اللون يؤدى الى أن الناس 
من و خوف من ال جوم اللى بيحاسبوهم، ثانيا بتعمل هألن اللى عارفين شغلهم مش 

ترفع للجهة  هانإحاول وت ،على رعاية المسائل رعاية كاملةتطمئن ماتخليش الناس  رهاباإل
إنما تخشى المحاسبة من  ..المحاسبة ال تخشىالناس  سلبية. نها تكونإتحاول  أو األعلى
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أقصد  .... سواء من الجهة اإلدارية أو الرئاسيةةجهة ال يتوافر لها المعرفة الكاملة للعدل
 .وزارته هاسبيعنى اللى يح
الزم ندور  ..ن يكون رئيس الحزب المعارض يبقى مجنونأبل قى شخص يأو 

 !على واحد مجنون
 

 !غلبيةحزب المعارضة ياخذ األإن خايف  اده أن عبد الناصر:
 

 )ضحك( أصوات:    
 

 رأثالما الريس  ، لكنالمالحظاتفى مجال السلبيات الحقيقة يمكن الكالم كان األول   الشافعى:    
 ،كبيرة وصعبةأبعاد بعاد العملية أن إبانت  يعنى ،فى اقتراح محدد هالموضوع ووضع

االحساس كمان  لىمحدد خ نظامظل فى  فى الفترة الطويلةويمكن الواقع اللى عشناه 
  .أكبرصعوبة بصعوبة العملية 
خر الرأى اآل إزاىفى إنه  منحصريمكن  هول كان كل تفكير الحقيقة الواحد األفى 

ولو  !عملية معارضةى لاا الوصول بالعملية منإ ،إنه يتسمعفرصة ياخذ كل موضوع  فى
يوصل من  معرفش د لها ببرنامجادعالامكن التمهيد لها و أ والحاجة المثالية اللى لهى أنها 

 .إلمتى ألن هى دى يمكن العملية األساسية ؛ناحية التطبيق
 ىع الدستور وضر للو تصوال أعايزين يبقى عندنا برضه  ،البرنامج بقولولما 

زاىتتكون و  إزاىحزاب اإلو  ،لرئيس الجمهوريةبالنسبة   .اللى تمكنها غلبيةاألتحصل على  ا 
قادر  مش ،برضه الواحد نتيجة المدة الطويلة اللى عشناها يرةتكالحقيقة يعنى فيه تفاصيل 

م برلمانى أم هيبقى نظاأم  أيضا هل هاتكون بهذا الشكل نظام رئاسىثم  ،رةو ضع فيها صأ
 ؟لحد ما النظامينبين مايجمع بنظام  هيبقى

 ،تحالف قوى الشعباالتحاد االشتراكى يمثل بيقول .. يتساءلالحقيقة الواحد 
ده إيه؟ هايمثل  الاقوى الشعب و  حالفيضا تأالحزب الثانى سيمثل هل برضه فيه سؤال.. ف

، تمثل فكرةبتمثل طبقة أو ب ماإيا بألحزاالواحد بيسأله لنفسه؛ ألن أوال وأخيرا ا سؤالبرضه 
هو األساس اللى بيعملوا فى  ثاقيالم فإذا كان االتنين متفقين على فكرة ومتفقين على أن

هذا الميثاق  على أساس إن فكر يتبلورالزم  اإلطار هذا لفالتكوين الحزبى داخ ؛داخله
  .يثاقلما كل المسائل اللى يتعرض لهافى  برنامج تفصيلى يخش ويضع ،واضح

ذا  كل يبقى اتجاهه منصب على تجريح هيبتدى دخل فى هذه العملية وا 
 ك( ضح) ..هضر وب بلسأوبعدين  ،لى اتنفذ فى المرحلة اللى فاتتسلوب الاأل
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 )ضحك( أصوات:    
 

 جايزرى و فى تصيعنى  ..شار اليها السيد الرئيسأاللى  اتكنا التوقيت إذاالفترة اتبقى حو  الشافعى:    
فى هذا  سريعةهتكون كانت العملية  إذاقادر  شمجايز يبقى االشتراكى  داحالتيبقى ا
ء فى هذا البد قبل اإلجراءاتمجموعة من  خذوتت ،طولأالفترة  تكان إذالكن  .التوقيت

ن كثير من إ منسرع أهيبقى التوقيت  ألن ؛نسبأالوضع يبقى يكون العمل ممكن 
ياخد العملية كده  معارض فرصة لتكتل ديشنعلشان ما إنها تتعملالمسائل اللى ممكن 

 .ويقول.
فى مواقع  صفقتالناس الواحد الحظ إن  هيمكن السيد الريس لما قال فى خطاب

ده هايبقى نقط يمكن . .االنسحابوبعدين المحاسبة، ، الدينيمكن كان أولها  ؛معينة
  .لى هى.هتبقى هى دى النقط ال ياخذ جانب المعارضةهى حد ألبالنسبة  ،التركيز

 ..بمعنى ؟فى شكل ميثاق عمل يةساساألهل هايكون فيه اتفاق على المسائل 
هل  -الوضع االقتصادى  -خ زكريا ثاره األأالكالم اللى  ،سياسة العمال الكاملة ،التخطيط

على نصوا  العمالو مثال انتخابات المحافظين  ؟الخطة بتاعة التشغيل الكامل ههايمشى بر 
 ..جدا على هذه النقطة وكان المحافظين حريصين ه،تنقيص سعر الجنيالتزام معين لعدم 

 .ده يلتزم بيه وده يلتزم بيه
الة ز إقبل البدء  متصور شم ؟زالة العدوانإأو قبل بعد يبدأ هل  ،التوقيت برضه

 .رو ده تصبرضه  ..مقبولة ثار العدوانآ
 يمكن دى النقط اللى فى دماغى.

 
حزبين يعنى حزبين واللى  ..دى حرب ،بينز ش حاجة اسمها ميثاق بين حمافيهو بالنسبة   عبد الناصر:

 !به إلعب به هاتغلب
   
  .قوميةمسائل بعض فيه   محى الدين:  
 

 انجلتراوكان الحزبين فى  وكانت القوات االنجليزية بتحارب ،دايرة معركة كان فيه 29سنة   سليمان:    
 !بيطحنوا فى بعض

  
أنا  ..عاشهم صعب قوى من التفكير فى المستقبليعنى الواحد  ،اليومين اللى فاتوا الحقيقة  السادات:    

ال  ،أبدام طلعهوزى ماهو واضح ومعروف ماحدش  ،وا الناسطلع ،75و  6يوم حارجع 
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طلعت يوم بطبيعة إحساسها هى الناس بطبيعة تكوينها  من أجهزتنا وال من أى حاجة أبدا،
وضع  حاطين جمال فى هم .الحقيقة قال الرئيس مازى  ..على وضع صممتو   75و  6

النضال عن صل نفي ن ده الإ ؛أبدا أو من تكوينهم مايخرجش من ذهنهم فى معنى
قعدت  !وا زى المجانينعلطف -تفكير الناس كده  –الكفاح والكرامة والصالبة واستمرار 

عاديين جدا وجولى ناس  ،عاتامجمن ال ناس ىيليجبطول الليل  ..يل فى المجلسلبال
 ..وال يمكن وقالوا: ،ودخلوا وقابلونى ،شعب العادى خالص جم وكل الفئات جم المجلسال
مش بس قالوا وكتبوا هذا الكالم  !النهاردهنتراجع  إن احناوال يمكن  ،بداأانفرط فيه م

 .وسجلوه فى المجلس
 ،يرةاألخ أيام األربع األمةاللى حصلت فى مجلس  األخيرةجى للمناقشات باما ل

وأنا  عايز أحط حقيقةبرضه  – النهاردهالحالى األمة مجلس  ؛عمل لها خالصةأ وأحاول
  .موروده طبيعة األ !غير صالح لالستمرار وغير صالح للبقاء – باتكلم

طلعت الجماهير  ،وقع ..فى تقديرى النظام كله سقطأنا  75و  6يوم  فى
فى الصمود فى  هاييمثل أمانده  إنفيه  هشايفاللى هى على شخص واحد  ربنص :بتقول

 الى آخره. .الصالبة فى استمرار النضال و.
 مع هذا النظام سقط.  األمةمجلس 
  .اللى فاتوا.جلسات  األربعلخص كالمهم فى أآجى 

 
 بتوسع. عبد الناصر:

 
 إيه؟ السادات:    
 

 .لخص بتوسعت  عبد الناصر:
 

الرئيس  لنا على ضوء المشروع اللى قالهصور بقى . دلوقتى باتة الى نقد كل شئعود السادات:    
ن كل أب :والقول ،عودة الى الماضى ..الميل .واقع الموضوعباتصور حالتنا من  ،إمبارح

ه أساس منالنظام ككل : وبعضهم قال !ةفاشل هيوني 2زمان قبل  تالمحاولة اللى حصل
  !نهارإ

 
 ده كالم.. عبد الناصر:
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 !حمد سعيدأ السادات:    
 

 آه. عبد الناصر:
 

ش أبدا بقوللكن ما 75و  6: إنه وقع يوم بقولأحمد سعيد قال: النظام من أساسه كنظام.  السادات:    
وقعت كلها، لكن المبادئ أل.  نفسها يبةوالترك  systemـال بقول أنا ،إن مبادئنا.. أل

مبادئنا وكل اللى  اسرائيل النهارده، اسرائيل وأمريكا بدهم يقولوا لنا نفسيا إحنا طظ فى
 ،والتركيبة منهارة system الـالنهارده  بقولسنة! أنا ماقصديش كده، أنا  72بنيناه فى 

 لكن مبادئنا أل. 
 الشعب ده رأى نإأبدا ش بقولنا ماأو  ،النهاردهاالنطباعات الموجودة عند النواب 

 !ش الشعب أبدامابيمثلو  ..وا عن الشعبيكون بعد ماأنهم إفى هذه الجلسات  بأقر ىنأل
العوامل هم فياالت ناس فعها انلكلكن دى  ،75و  6وعرفناه يوم الشعب أبعد ما يكون

 ةأو عاوز ياخد تصفيق أو عايز يثبت حاجاللى عايز يعمل لنفسه قيمة  ؛واالنفعاالت
  !دى لألساليب أيلجبف ،لكيانه

عايز أنا  ؛األعضاءفى المجلس صادف قبول لدى بعض  اتقالالكالم ده لما 
 عايزو  ،نبنى فيهبنشتغل فيه و سنين  4قالنا باحنا ده مجلسنا اللى و  يومالالصورة  أتصور

يتناحروا فى الظروف اللى يقعدوا يوم مايتعمل الحزبين يقعدوا فى المجلس و  أتصور الصورة
شد أو  أقوىوالحرب النفسية على  ،واقف فى وسط البلد العدوان فيها ..النهاردهفيها  حناا
فى بينا فى نفسنا  إحنامنا  ..خلاانا فى الدو ومن ج فى كل ناحية ون من حوالينايك ما

 !بعضنا
وهم بيتكلموا عن تشكيل اللجنة  ،أقصى ما حلم به هؤالء الناس فى آخر اجتماع

أشدهم و  باالنتخاب. أقصى ما تصوروه ؟بالتعييننها إمين قال إن  :وقلت لهم ،المركزية
ن انتخاب اللجنة إمابنطالبش أبدا إحنا  ،خالصيبقى  :واوقال ،مابقوش مصدقين اتطرف

ده أقصى تطرف، مابنطالبش  .على الشعب أبدا ..يكون على القاعدة الواسعةالمركزية 
 ،للهيئات الموجودةتحصل بالنسبة إنه نتصوره كل ما إحناده  يكون على القاعدة الواسعة،

  .وكل واحد ييجى يكون منتخب
دة الوضع ا مسو  هخايف إنأنا  ،اللى عملها عبد الحكيم ةن الصور إ :بقولأنا 

 !قدامنا أكثر مما ينبغى
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 :وقلت له ،وأنا قلت له هذا ،أبدا أنا ماأبرروشمافيش شك سلوك عبد الحكيم 
بيحكمه و  ،قومىو واجب وطنى  بيحكمهده نسان منا فى ظرف زى إ أى نإفى تقديرى إنه 

فإذا ماكانش الواجب القومى يحكم  ،واجب صداقة ..وبالنسبة للرئيس وه واجب بالنسبة له
لما تخلص  يقف وراه منه هقطعتمصارينه م الواحد لوحتى  تحكم الصداقة، واالتنين يقولوا

 .مع بعضنا نتحاسبو  بعد ذلك نقعدوبعدين  ،األزمة اللى احنا فيها
ية هل نخش فى عمليا ترى  ،من هنا الى أن ينتهى العدوان وتزال آثاره: بقولأنا 

 !وأنا بأركز على كمال حسين بالذات ؟الحزبية
 

 )ضحك( أصوات:    
 

وعيشته ويانا  يعمل إيه؟ من واقع معيشتى معاهجى رئيس حزب هاييده لما وعايز أقول:  السادات:    
الريس بيقول: كمال حسين مختلف كمال حسين اختلف ليه؟  على طرابيزة االجتماع،

هايروح فين.. خالفه أعرف هو  أساسلما أعرف  بغدادى اختلف ليه؟معايا، وهو 
نفعال اإيه؟ أساس خالف كمال حسين بخالف كمال حسين  أساس ؟حايمشى على فين

صراع على و  أساس الخالف شخصى –أنا زى ما أنا شايف  فى تصورى -صى خش
أكبر من معانى نه فيه رئيس وفيه إيفهم يعنى نه إورفضه رفضا باتا  !السلطة مع الريس

 شخاص ومعانى أكبر من أى انفعاالت.األ
 ،وسكرتير االتحاد ،كمال حسين كان فى وقت من األوقات رئيس مجلس تنفيذى

جينا  . فى قمة السعادة..وكان فى قمة السعادة ،للقوى الشعبية وماسك المؤتمر الوطنى
حو  -نا نقول رئيس الوزراء جي ،على مجلس الرياسة وافق ..اسةياتفقنا على مجلس الر   ناا 

على غضب  ..كمال حسين ما يبقاش يبقى رئيس الوزراء صبرىعلى  :وقلنا –قاعدين 
مع إنه موافق على  ؟!عارف شيه مإ وال   ىئعارف ده غضب مبد شم !مجلس الرياسة

رئيس وزارة  منو طلع ه ساعة مامجلس الرياسة وموافق على كل المشروع ويانا! لكن 
 ! مشروعوزارة غضب على الرئيس  صبرىعلى وبقى 

قل ما أوخط فيه أنا  ..مفهوم شخط م خدو  ،الرياسة قعد فى مجلسبعدين جه و 
   !.. الوقاحةصفه الوقاحةو أ

 ا عالقة غير عالقة المناصبأساسبتربطنا إنه متعودين طول عمرنا  إحنايعنى 
زى و  ،معرفشيعنى  ..أو أنا على األقل فاهم هذا والمراكز اللى بنشتغل عليها أساسا يعنى،

على هذه مجلس الرئاسة خرج فى أل..  ،مهما كانت الظروفيعنى فيه حدود معينة بينا ما 
 ش موافق على حربنه مإع وطل   ،طلع واتقمصوبعدين  .مع الريس بالذاتبوقاحة و  الحدود
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! مع إنه كان فى اللجنة مع زكريا اللى قاعدة بتعمل الحسابات بتاعة حرب اليمن.. اليمن
يودى البلد ن عبد الناصر هاا  و إنه مش موافق على حرب اليمن ع طل   مجلس الدفاع!

على جمال عند  .. ويتكلمويتكلم هوعتيلم الناس بيعنى وبعدين يروح  !يخلىوه وهيعمل
إيه الصورة بقى لما ده يطلع رئيس  !الذى صنع جمال عبد الناصر هو هنكأالناصر 

راجل كان ال عالقة وال ،ثورةحزب؟! وهو كان جايبه جمال عبد الناصر يشتغل فى هذه ال
ضابط عادى ماشى فى كاريره  وكان راجل ،وال بحاجة خالص خالص بالسياسةال له 

اللى صنع جمال هو ع طل  ف ؛الرئيس واشتغل بالسياسة جابهلكن و  وبتاع ومجتهدخالص 
 ده لما يبقى رئيس حزب.. !عبد الناصر
 ه يوم مالمتصور  ، نعبأ.ليونوا مأبع :دجورنىابالبلد وزى ما قال  نعبأهم نا أفأ

  !يارب أعدائىعلى وعلى  ىجيي
يايقلبه  ،المركز يخليه لطيف وعال !نامنه راجل و إنا مختلف مع الرئيس فى أ

 إذاى يفى رأ !يخرب الدنياها :كثر يقولأ بل ،كل شئ وينكر كل شئ ىطان ينسشيالى 
 ،مايبقاشكان والبد  إذانها إ - مش موافق أبدا قبل العدوان نىإولو  - أن نأخذكان والبد 

 هل عايزين نهدم وال   ،الهدم ههم ده كل .بالميثاقملتزمين ناس كثير  وفيه جديدواحد  ىيبق
ثقة بتثق فيه  75و  6رت جمال عبد الناصر يوم صانالبلد يوم ماطلعت و  ؟عايزين نتلم

 عمياء.
حناو  ،خطاء حصلتأفيه   ؛دهلوح الرئيس شجميعا متحملين مسئوليتها م ا 
يشوف وضع جديد  الراجل دويقع ،جميعا نروح فيها إحناوحتى لو  األخطاءتتصلح هذه 

أيا كانت الضغوط  ؛فى الصالح شم النهاردهسيخ البلد فلكن ت .وناس جداد يشتغلوا معاه
ويؤمن ويثق  ،فشعبنا سليم جدا جدا جدا .يا كانت الصورة اللى تنقل اليناأو  ،اللى علينا هنا

ويثق فى  ،مانلأل به ن يصلأيستطيع و  ،نةحالم همن هذ هيخرج إنهيستطيع  ن هذا الرجلإ
 .المرحلة قد يكون الفتح مطلوب هن فى هذإ :بقولنا ألكن  ،عملهى شئ هو يأ

الزم نظامنا شوية و  غيرطيب يعنى حاجة سريعة كده ممكن ن، طة الفتحقجى لنآ
ح ير نو  مفاهيم جديدةوضع جديد ب - جديد مجلس -تحصل انتخابات جديدة  .يتغير
بجمال عبد فيه ثقة مطلقة من الناس  .تصلحينبحث كل اللى اشتكى منه الناس  ..الناس

المرحلة اللى قبل ازالة  هاتصلحت كل الحاجات دى وقام مجلس واتكلم فى هذ إذا، الناصر
دى عايزة  ،البلد كلهاوحدة  نفتتيمكن بدا من أصعب ماأ ..ا غير كدهمنإ، اثار العدوان

 .تتجندكلها البلد 
بس المرحلة  !بيقولوا كلهم ده النهارده ،الطماطم والقوطةشهور كان شعب  1من 

يت تبدا تشأالهدف نمرة واحد ماهوش وده  ،ة البلدئيمكن بالنسبة لتعب الحالية من أصعب ما
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طالق لكالب تاكل ا  و  ،انهيار كامل تهنتيج ؛على طريقة الحزبين تحأو فبديموقراطية الجهد 
ا يسنين معا 4نواب بيشتغلوا أنا  توشف !البلد فى نجزأوتاكل فى كل ما  ،ى وحدة البلدف

المرحلة  !طلباته الخاصةأو لم يحقق لكل منهم  ،ةزمأور النظام بمر نتيجة  ؛ينهشوا جاهزين
 هذهن البلد الزم تخش إ :بقول ،فها متطر يى فر العدوان رأيثاآتنتهى  أنالى و دى 

  !طوبة طوبة هكسر ونبنيتن كل ما بنى فيها من مصانع يإ وباتمنى ،المعركة
 

 ضحك() !قنعتكأنى إكنت فاكر  أناده   عبد الناصر:
 
يش خطين الرابوعاشت الناس  ،خرهاآسنين ودمرت عن  1حوصرت اد ر كانت ستالنيج إذا  السادات:     

قل . ألعواط هبعد كد !واحدة مقبرةمليون فى  نصف وجاعوا وماتوا منهم ،أجسامهمعلى 
 هالزم نخش هذ ،لاللى بناه جمال خالهم يحبوا السه لك ؛القليل لشعبنا بنخلية زى الوحش

 .بداأدخل بحزبين نها ولن صير يا كان مأالمعركة 
فى جلسة قلت  أناده علشان  فى حرب اليمن! عن رأيه ن يحكىييطلع كمال حس

  !هكمال حسين بايده راح لعبد الحكيم واشتكى لكتبها  21سنة 
 

  !نا الحكاية دىأ معرفش  عبد الناصر:
 

ه وهو سكرتير مجلس ديإخط ب بهده كالم حصل وكات ..راخرعبد الحكيم قال لى وزعل   السادات:    
           !لألمريكان ونسلم البلد نشتتها ال  هانجمع البلد ونطلع منها رجالة و ! الثورة

 :النهاردهاللى يقول  .ح مطلوب وممكنالفت، بداأبدا أ ..قبل فترة العدوان استحالة 
 ثقة ..بداأ ..والناس موجودة به للشارع نزلأو  أتحداه ،هم بشئتن جمال عبد الناصر مإ

  ة.كاملة مطلق
 

ن هارجع للماضى وأطلع أل شم ..ضافيةإشوية نقط  أقوللكن بدى  ،ظم النقط قيلتعم  صبرى:     
المفهوم المغلق اللى قاله  .كان مفتوح ق واللغمكان  الماضى ال نإ :قولأ ما ،لى رأى فيه

سياسة لكان مفهومنا  ى والوعى النظام المغلق زى الشيحت ة والعحزب طلي ؛إمبارحزكريا 
لم يوضع موضع  -التقييم  هذا حتى تستطيع - منهقنا بط ما .قوى الشعب لتحالف جديدة
 عتقدأ أنا ،بل بالعكس ،ةالديمقراطي والعلى الكفاح  ى باعترضنإهذا  مش معنى .التنفيذ

  .بعد مدى ممكنن نطلق الديمقراطية ألأنه البد أ
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ى حزب أ -قال حسين  زى ما - إمبارحالرئيس  هلحقيقة االقتراح اللى قالا لكن
لقوى الشعب  حالفت إحنا :كنا بنقول إذا ة.رأى طبق بر عنيع.. اء طبقى مبيقوم على انت
ايلم الناس على ح نهأل ؛مثل اتجاه غير اشتراكىي اآلخرن يكون الحزب أالعاملة فالبد 

ن يقوم أ بدفال ؟معايا خدتهومشناس ماأ مصلحة ؟ة فرديةمصلح ؟ةى مصلحأ أساس
 .فلسفة معينة لطبقة معينة علىالحزب 

 ..هآ :هايقول ،ايكون ملتزم بالميثاقحجديد  ىن حزبيى تكو أ :النهارده قلنا إذا
 ،نا ملتزمأ :ايقولح !الميثاق التقرير مسخت وضعت تىال 755ـلجنة ال إن رفينعا !يثاقمال
 ،كان هذا الشخص أياشخص  إنا ممكن قوى منإ األشخاصايخش فى موضوع ح شم
 النهاردهعن باتكلم  شم .المجتمع أهداف عنيخرج  ..جى يخرج عن الميثاق فى التطبيقيي

 .كده بعداتكون كبيرة جدا ح .. الخطوةبكرة وال الجيل الحالى وال
ل بترض حصول حاجة خطيرة مهما هأف جمال عبد الناصر موجود ال ول ماط
        ،كان فيه حزبين إذا ؟الواحد بيفكر فكرة الرئيس هنسلم البلد لمين !كمال حسين
ناس جداد  النهارده شم - معين طبقىاء تمناايكون ذو ح اآلخرالحزب وضرورى 

 .ى مدىال يمكن تقدير ألهايحصل صراع طبقى و  بدال -مااتحطوش فى القايمة 
انقسام طبقى ، ضد التحول االشتراكى ماحت األخرىحزب مع الشعب والقوة 
ى يجب يدى نقطة فى رأ ؛حايمسك مين اللى معرفشوصراع طبقى قد يكون دموى و 

اح تنعمل انف ،ل حزبينن نعمأ متفق مشلذلك  ..ها فى االعتبار للمستقبلعنض
  .ديمقراطيةو 

 
وقلت  رةسيادتك اتكلمت م .هانبس باختلف شوية فى تكوي ،تكون هناك معارضة أنب يج النور:  أبو   

كنت  أمورفيه بعض  :نك جمال عبد الناصر ذو الرصيد الكبير من هذا الشعب والقيادةا  و 
النسبة لوضع بوأيضا  ،خرىأ وأ ألسبابوماكنتش بتقدر تعمل حاجة  أفيها خط إنعارف 
 .المستقبل

هذا البناء الضخم  إن يةساساأل عبد الناصر من رسالتهجمال  ،وضع المستقبل
ى واحد أجيش ين ماإ -ن الشعب يبنيه فى فترة قصيرة إالسهل من مش اللى  -اللى بناه 

 أيضادى رسالة  !نعي بعد أثراويجعله  هى فرصة ويمسك هذا البناء الضخم ويمسخأفى 
ى يدول فى رأ نيبالسب .الشعب يمها أليدى أمينة لصالحلستيتأكد ل أنلجمال عبد الناصر 

ى واحد يحاول أ ،مو تق أنطريق فيه معارضة يمكنها  فى نسير أنالبد  إن احنا ين؛واضح
بوجود  إاليكون هذا ن ل؛ رف عن الطريق الكبير اللى رسمه جمال عبد الناصرنحن يأ

 .الشعب ترشحى واحد أن تقف أمعارضة يمكنها 
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معارضة الى معارضة  نمشى من ال هل ،باختلف بالنسبة لطريقة المعارضة
 األخ عم ماماتى متفق نأل ؛ى كمال حسين مرفوضيفى رأ ؟ى واحدأمفتوحة ياخذها  ةكامل
كل  إاللن نأخذ  ساساألوعلى هذا  ؛خاصة ةال لمصلحإيعارض  ال هالسادات بأن أنور
 خص.نا مختلف فى الشأ ..جدهان لن حسناتها ،عارضةمات الئسي

لش داخل معنيه مال ،ونروح للمعارضة extreme ـذش المانأخ ،ناحية ثانية
 شاللى م -نفسنا أومن  - هناك ناس بتخرب فى االتحاد ؟أجنحةاالتحاد االشتراكى 

مام ص ..وق هذا وماسكهفالزم   headـلكن ال ،عاجبه يروح المعارضة ويبقى فيه جناحين
 األمان.

لم نزيل  نلصالح العام ونحبا ةضر مالنظام الجديد ويدخلنا فى مهاترات  بثلن يع
نضيع الشعب ونخليه احو  ،العدوان بنظام معارضة مفتوح أبدا آثارولن نزيل  ،العدوان آثار
 !وه فى المعاركيت

زى  -فيه  تهبه وثق إيمانهأثبت الشعب كله  6من بعد يوم  ،جمال عبد الناصر
والنظام سقط بأمر  قام جمال عبد الناصر ..جمال عبد الناصر - أنور األخ ىماقال دلوقت

 !الشعب
 أنيجب  إذا   ؛يقول هذا الكالمالشعب ن إكنت تفكر نك ماإ :سيادتك نفسك قلت
ذا  و  ،لهذا الشعب اللى بيثق فيك نمام أماصيظل جمال عبد الناصر  يكون  أنيجب  ا 

دى  ..خرجت المعركة الى مهاترات إذاحتى  ؛فوق المؤيدين وفوق المعارضين الصمام
 لم نتمرن ال إحنا ..نتمرن على مؤيدين ومعارضينحا بعدين  .لوش يحصلتوقفه وما تجع

فيه معارضة من داخل االتحاد  إننتمرن  األقلطيب على  ؛قبل الثورة وال فى ظل الثورة
 .االشتراكى

وماحدش يمنعهم  معترف بها، حزب العمال قائم على كيان واحد وفيه معارضة
 أنيجب  إذا   !بالك بكيان بلد ماف ،ب يعارضوان فى الحاجات اللى ماتهزش كيان الحز إ

فى داخل االتحاد وعلى رأسهم جمال عبد  أجنحةأرى  أنا إذا   .مام أمانصيكون فيه 
ية فى طريقها شونجعل العملية ما ،يبقى انقتاحا د ..المعارضة ةليمساوئ عميمنع  ؛الناصر

 .الصحيح 
 

ألنه بأجيب كمال حسين  ..المعارضة ؛قممكن تختل شالمعارضة م أنفى تصورى  عبد الناصر:
سوخة مماتبقاش معارضة تبقى عملية م ..عمل معارضة تمثيليةأد قصأما أ ،معارض

ب يتج إذا  كنت عايز معارضة  إذا !ضحك على الناسنونضحك الناس علينا ونطلع ب
 .المعارضة وتبقى عملية حقيقية
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فى  ؛ة فيه معارضةفى داخل األحزاب الواحد ؟فى داخل االتحاد تعمل معارضة
 ،يشركوا فيه الناس لكن ال ،وناس بتؤيداللجنة المركزية السوفيتية فيه ناس بتعارض 
كان  ستالين أياملكن اللى كان بيعارض  ،وماحدش يطلع يقول وماحدش يعرف حاجة

  !مهحبيذب
ماوتسى تونج فى جانب وتشاوشى  ..فى الحزب الصينى بان كان فيه معارضة

فيه  النهاردهالصين فى  ةالحقيق !وفجأة انفجر الموقف ،كان يعرفماحدش  ،فى جانب
 .يصفى الثانى وماحدش قادر ،حزبين لكل منهما

 صبرىوكالم  كالم زكريا حاجة ؛هنا فى هذا االجتماع فيه اتجاهات متعارضة
 ..حاجة تانية صبرىوكالم ، يمينى ..الوطنية الرأسماليةزكريا بيتكلم على  إمبارح. حاجة
 ..إمبارحكالم  ..ىيسار 

  
 ؟كمثل يعنى  محى الدين:

 
 .إمبارحى فى مناقشة يرأ بقول ،كمثل شم ..أل  عبد الناصر:

 
بع لخلق المت ىالسياس األسلوبلكن  ،دافع عن الرأسمالية الوطنيةش بم أنا أفسر..  محى الدين:

 أسلوب اتكلم علىبيمنع  وده ال !؟خلق صراعاتومادام فيه ميثاق ليه بن ،االستقرار
 .رأسمالية الوطنيةالن ع لكن ليس دفاعا التكتيك السياسى

 
 .جنبىبتتكلم على رأس المال األ النهارده !يمكن موضوع االنتقاد بدأ يلخبطك شوية  عبد الناصر:

  
يه إ ةيبقى سياس ؛بدون اقتصاد ةيم سياسييمكن تق ال ،ذكر كل حاجة فى ذهنىألم   محى الدين:

 !ة؟بصراح يهية إواشتراك
 

والعكس  صبرىزكريا اتكلم على  !عيب نظامنا الناس اللى فى النظام بيتكلموا على بعض  عبد الناصر:
  .االتحاد وده اتكلم على الحكومة تكلم علىاأو ده  ،حصل فى البلد فى وقت ما
 ؛االتحاد واالتحاد يهد فى الحكومة د فىهتنت إلما  !؟بنهد فى مين إحناما

فى كالمى كل  أنا! فى بعض وعمليات كثيرة بهذا الشكل بنهد إحنانا مابيهدوش في أعداءنا
 ،الزعل ممنوع فى المرحلة دى والمرحلة الجاية ..وماحدش يزعل ىسأفى ر  رطخما سي

 .كل واحد عنده كالم الزم يقوله :بقولو 
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           .power ـكان فيه صراعات على ال ،اآلخر دقتلما نقعد هنا كل واحد ين بقول
يه إفسخنا النظام نبقى نقول عايزين نظام  إحنا إذان أل ؛يمكن نمشى الموضوع ال بهذا
حنااللى بنفسخ و  إحنا ؟يقعد  !وبنخلص عليه هبنهد اللى ا 

 .علشان ننسى التناقضات بينا فى جميع المستويات المصيربوحدة  نشعرالزم 
 إذا ؛مفعوالمرا كان أ يقضى اهللحتى  قاعدكل واحد موجود و  !الوزراء بيتكلموا على بعض

 !كلها بالمرك بتغرق ،ى ده مافيش حاجةد ففى ده وده ه دده ه
ما نبقى نظام إ يا٪،  755بدا أوما كناش ٪  disciplined 755 حاجة قىانبي

فى ناس  فجعوالواحد  ة،قاو نوال  أخالقكوادر وال  شايف مش !وده مستحيل٪، 755مقفول 
 ة!و نقا أصحابو مبادئ  أصحابهم ر كثير جدا كان بيعتب

 ه؟!جميع منعفن تودى البلد دى فين بالنظام المتفسخ الماه ..بأسأل نفسى
واتكلمت فى جلسة طويلة فى  أنور قعدت معويمكن  ،وأنا قبل العدوان ؟!هاودى البلد فين

قبل العدوان بحوالى  !؟رمفين الأالى  :لهقول أوبقيت  ،عارف أحلها شأوضاع شايفها وم
  !ر؟فالم أينى ال ..شهرين ثالثة

نتو بتقولوا جمال إ !ستطيع تحمل المسئولية وال قادر أصلح وعاجزأ ال :وقلت له
هو الكالم  ؟!ىقدرتممن  أكثر إيهاتطلبوا منى ح !عاجز.. وجمال عبد الناصر عبد الناصر

  .ده
 :نورشهر قلت ألأنا قبل العملية دى بثالثة أ !ده كالم جديد :إمبارحزكريا بيقول 

والزم نعمل  ،والزم نعمل نظام مفتوح !ها العصاباتدخاحاتالبلد فى داهية والبلد انودى ح
 !ى حاجة طالما الجرايد مابتكتبشأوالناس مستعدة تعمل  ؛والزم نفتح الجرايد ،معارضة
 !وبعد كده مافيش حاجة. األمة.ومجلس 

حناو  ،راحت خالص األخيرةفى الفترة  يةالثور  ةو انقال نإى أيفى ر    ن علىداخلي ا 
corruption حتى  إحنا ؟!طيب وبعدين إمبارحسرقات  ..كبير بالنسبة لحاجات كثيرة

كل واحد متأثر  ،سنة 72 ـورغم ال ،بينا مش موجودة وكل واحد فى مخه الفكريةالوحدة 
. .فيه واللى فيه كل واحد حنااالسياسى اللى  األمان .والوضع ماشى ،tobـ بمحيط معين ال
مافيش  ..challengeمان مافيش أ يهمادام ف ،مكاتب االتحاد االشتراكى زكريا اتكلم على

 !الدفع مافيش التحدى
لو فيه حزب تانى  هبكر ، أمانفيه  ..صبرىعلى على زكريا اتكلم  :بقول النهارده

 يفترساحمال حسين ! كطير رقاب االثنينحاته العملية ضبر  .ماحدش يتكلم على الثانى
  .كمال حسينلفقين يروح ينضم تم مش لىه وهايسمع كالم ده والهايسمع كالم د ؛االثنين
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 .ل الثورة النظام الحزبىقب ةر و الص ؛أجنحةكل حزب فيه   محى الدين:
  

 يهإمعروف  ..الهيئة الوفدية بيروح يدى صوته فى ،ماحدش يقدر ؟مع النواب جوا يتفقوايبي  عبد الناصر:
 .همصير م

ووصلت  ،رنا فى المسئولية الملقاة على عاتقناقص إحنا ؟نفى الحقيقة هانروح في
 !يدن الجميعد نبالج   أصبحتعبيرات ثانية لدرجة  إمبارحالحساسيات اللى عبرت عنها 

 !نا مالىأ :ككل واحد يقول ل ..الوزراء ده يتكلم جلسباجرجر م
 ؛فيه حساسيات لظروف كثيرة ماشية نإالى  األمريضا وصل بنا أ إحنا

ى اللى يجب عخلق فيها الصراع الطبيأالبلد  دقو أعلشان  !؟إزاىود البلد بالطريقة دى هانق
صلح  :ى هنا ونقولنطول هانبى عل ؛ن يخلق باب يكون فيه تحدى بين حاجة وحاجةأ

 ومانشتغلش !نفسنا هايكلك كمال الدين حسين ماصلحناش إذاألن  ..لحقا  ة و ياللجان القياد
ن يكنا ماشي إذابدا أ" :وبيقول لى ،لصدقى هبقوللى والكالم ال .ول ينايرأاية لغليل نهار 

 ىه ةحسن تركيبأ !خدش صوتاايميجى االنتخابات ي ؛"وده هناده هاتوا هنا  خياليين
 .ها الرأسماليةالقوى العاملة بما في تحالف

قة يال شالعملية فيها حاجات م؟! إزاىملتزم  ..بداأملتزم  شم ،مةمجلس األ
 زائدوزير  ىأأكثر من  جنيه 145وا ماهية خدابي :بيقول لكسعيد  حمدأمثل  !على بعض

المجلس  و فىوه، وموظف عندك معاكهو  ؛النهاردهحمد سعيد زعيم أو  !جور الرواياتأ
ادرات كلو فيه حزب يتخلق ال ..ادراتبنخلقش الكما إحناطيب  عا!بتاعك قط شم

  .والملتزمين
وفات علينا  ،حزب طليق ..نظام حزب واحد مضبوط :طريق من اثنين قدامنا

ما إيا .مشى العملية بالضبط والربطون ،وان لعمل الحزب الواحد المضبوط بهذا الشكلاأل
 !معرفشمافيش .. قوىصلح والبقاء لألأللصراع والبقاء  :ها كدهبقولنا أيبقى فيه صراع و 

 
 .باتكلم على جميع المستويات ..فردقرب للبقاء األ  محى الدين: 
 

لكن فيه ضبط  ،قوى وفيه صراعات وعملياتصلح ولألالبقاء لأل ،تعالى فى الحزب الواحد  عبد الناصر:
 !ؤكليال هاا  ود و يقوفيه عدد قليل يقود والزم  ،جداوربط عنيف 

هل أعضاء  !؟أعضاء االتحاد االشتراكى ؟ومين بيسوى دقتنطامنا مين بين
ون فيه اختالفات فكرية لكن قد يكو  ،والحزب فيه تفرغ ؟الحزبا تقدو نالحزب الشيوعى بي

 .الكل بيلتزم
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مجلس  جويمكن  :بقولأنا  ،نا بهاصيبأمراض اللى نتيجة التشخيص ده واأل
 .ونضاالت خالفاتيقول رأيه ويحصل بكل واحد  ؟ليه ،كان صحى أكثر قرفهالثورة رغم 

زب ح ..حزابأوالدولة تفككت الى  ،ة خلتنا مش قادرينفمراض العنياأل هوبعدين حصل هذ
كل واحد له  ؛السادات ومجموعات أنوروحزب  صبرىوحزب  عبد الحكيم وحزب زكريا

 مجموعات. 
 ..وبالتالى زكريا حب يبنى نفسه بالداخلية ،عبد الحكيم حب يبنى نفسه بالجيش

االتحاد حب يبنى نفسه ب صبرىو )ضحك(  !ل ما يخطر على بالى والزعل ممنوعحاقول ك
 !ةحاجالراجل مالقاش  ..وحسين الشافعى ،مةى مجلس األالسادات ف أنورو  ،االشتراكى

بقت  شايف صورةالواحد  ؛أل ..تحاد اشتراكىمابقيناش ا ..ك( والدولة تفسختضح)
 ؟شايفنها نتوإ معرفشرة شايفها و ص بقول !ده ده وده ينفر وده ينفر ،عمليات فردية

 
 ؟بالشكل ده شم  محى الدين: 
 

 !ح بتوع دهدبح بتوع ده وده عايز يدبوده عايز ي :باشخص ناأ ..قولأخلينى   عبد الناصر:
طيب  !ننا بنفسخ البلدإوالنتيجة  ؛ل سياسى  بهذا الشكل أبداماليمكن نمشى ع

 ،وقيل كالم كثير ،حزاب فى داخل االتحاد أو فى داخل البلدأالحقيقة كنا نعمل  !ى؟ليه بق
هة تعمل بختلفة كل جهات مبوشجعت من ج ،وأنا عارف مين اللى قال صبرىعلى 

وكل  ،هات معينةبكان فى الحكومة أيضا اتعمل ضده من ج يام زكريا ماأو  !رض خاصغل
 !رض خاصلغهة بج

 ،وال كمال حسين اللى عمل ضد زكريا صبرىكمال حسين اللى عمل ضد  شم
 .وتقدر تسأل المباحث !النهاردهح االثنين دبيز ياكمال حسين عو 

ن كل ربع فينا إ :بقولو  ،بنفسخ البلد إحنا! راحةبهذا الشكل مافيش فايدة بص
 !ع بتروحاربع أربوالنتيجة األ ؛خريحاول يخلص على الربع اآل

سيرنا فى هذا  !outside ناأداخل فى هذه العمليات  نى مشإى وضع لالحقيقة 
  !.. مستحيلالشكل مستحيل

 الحل؟  ماهو ؟لعملا ما.. قبل العدوان منالواحد بيسأله لنفسه  ..السؤال
تحدى لينا يخلينا نلحق نلم نفسنا  ؛حاجة فيهالزم  ..الحل ،وطلعت بالنتيجة

نى أنا إ منىمطلوب  النهارده .الغلط ويمشى وكل واحد يتالفى ،ونحافظ على نفسنا
سمعتش الكالم نى ماإ :وقلت !وكل واحد مش عاجبه إمبارحوا قدوكلكم قاعدين تنت ،أصلح
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نا هاصلح أف ،بنهد إحنا اءنامن داخل بن إحناكنا  إذا! ؟ىإزاصلح اطيب ها ،ده قبل كده
 !الحقيقة والهد حاييجى منا

اء هايتهد نتهدوا البها ؛ن نعمل الحزبين ويبقى هناك تحدىأالسبيل الوحيد  إذا  
 ديدا بي -رغم التناقضات  -الجميع  ربجيوالتحدى ها !يعنى بهذا الشكلعلى رأسكم 

 !ايأكلناواال كمال حسين ح ،ام نفسنظنون فكريةويحصل وحدة 
القى حافز علشان  نا مشأ !ل صدقى يقول الحافز الحافزاعم   ..عايزين حافز

 ؟يه الحافزإ ،نشتغل
 
 الضفة الشرقية.  سليمان:     
 

يبقى اللى و  فالخال نحليا ،الداخلىوضعنا  .الشرقية هاتخلص واليهود هايمشواالضفة   عبد الناصر:
 متماسكةهة واحدة بنبقى جيا ،قفنو  وفينعر دنا ومضى ضدنا لوال ،مستقلينمعانا و معانا 

نا أحتى حسين  !ئس من هذا الموضوعانا يأ ..واحدة على جميع المستويات بهةالجميع جو 
معايا  شم ،وضاعأقد تتكلم وكان بينبيلكن كان  ،يتمركز فيها حتهاالقاش م هنإ طلعته
 .وهكذا ..مع ناس هكالم

حناو  ،اللى فسخنا هذا إحنا وحتى صدقى  ،الموجود ن عن المرضاللى المسئولي ا 
 .مع ناس هصل كالمو  ..الشكوى من االتحاد رخذه كان بيشتكى مآنا أقى برضه ب

روح فين ها :بقولوكنت  ،رةو الص باشوف هذه نا كنتأو  !وضاعاألدى آ
من فيه كالم  وأما يبقى! فر ق ..االنتاج مبوظاالنتاج واالتحاد و  :ومثال لما يتقال ؟!الحقيقة

نا مسئول أيمكن برضه  ،التحاد االشتراكىاكلنا  إحنابعدين ! االتحاد االشتراكى على الوزارة
كل واحد يبقى مسئول  .شراك الناس والعملا  سيق واللم و تنال ةيحنا.. حية من النواحىفى نا

 !يقوم مايطلبش فالن يتكلم ..يضا مسئول عن الوزارةأعن االتحاد و 
البلد مافيش حاجة تعلم.. البلد  ..ة فى البلدفرو عم هاردهالنالصورة  ههذ

الزم الحقيقة ! نزلت لمستويات تحتو وصلنا لحالة من التفسخ ! ؟انأيه إعمل أ !لمهاشعمات
 ؟ى مع القيادة التاليةدتتضامن القيادة  كيف ؟كيف ؟إزاى ،تنظيمنا نعيد

بيتكلموا  الوزراءن أل ؟هيبته دقالحكم ليه ف ،حاكممزيد من التنسيق .. الوزراء
ين يبيتكلموا مع الصحف ؛نا يمكن لفت النظر لهذا الموضوع فى المجلسأو  !بعض على

ل ك ..وده بيقول ،ن ده هايودى البلد فى داهيةإ :وده بيقول ،الموجودين فى الوزارات
ويروح الجريدة يقول هذا  ،لرئيس التحريربيسمع هذا الكالم بيطلع يكتب تقرير  صحفى
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ن يهدوا من نظامنا أعداءنا لن يستطيعوا أ !اللى بنهد إحنا ؟يهإمعنى ده  ،ينيللصحفالكالم 
  .طوبة

نؤمن البلد من  إزاى ؟نلم نفسنا إزاى ؟يد تنظيمناعن إزاى ..سألإ النهاردهتعالى 
ل والعمليات اللى لالعصابات والش صنخل إزاى ؟الظاهرةو الصراعات الموجودة الخفية  ههذ

ز و  ؟بهذا الشكل زاىو  ؟ندى البلد ثقة فى النظام اىا  نا قلت هذا أبنقول النظام سقط و  إحنا - ا 
ى أ مثال كألن نمس !أبداعداؤه أ شفراده مأسقطه أالنظام  ؟سقط النظامأمين اللى  - الكالم

 نزل هذا إذان بيعرف ألبس ماحدش  ،يقعدوا الناس يتكلموا على بعض ،بلد فيها حزب
لكن ده بياكل فى ده وعملية أكل  ،قاعدة واسعة علىزب واحد بنمثل ح إحنا! نتهتاالكالم 

 ! على جميع المستويات
 حزب ..التحدى ..المعارضة ..تعالوا ياناس ،يبقى البديل! مافيش فايدة نستمر

األصلح  ..صلحوالبقاء لأل ،اسب على كل المستوياتويفصل ويح يؤاخذ نعمل حزب ،قومى
فالبد أن نتماسك كلنا  .هاينجح والمتفسخ هايضيعل والمتماسك هو اللى هو اللى هايفض

 .غصب عننا كل حاجة هاتتصلح ..ادنا المركب الثانيةقصبقينا فى مركب واحدة و  هنأل
إن والكالم  ،كان ما االستمرار على ماأ ،ى عليها كالمىأبننا بأالنظرية اللى  ىد

 !قة دى مافيش فايدةيبالطر وبعدين؟  ،قدرن حناإ
 إحناولو نمشى  ،إيه الحل؟ مالقيتش غير كده ؟ماالعمل ..سىأما أنا سألت نف

فينا نحتكر ليه طالما  إحنا ..كانوا متماسكين وصلبين يتفضلوا إذا !وييجوا الناس التانيين
ال يمكن أن نكون مقصرين فى حق  ،طالما فينا هذه العيوب ال نستطيع أن نحتكر ؟!عيوب

هما وقفت م ،عايزين نحررها خايفةالناس بعدين  !الناس اللى وقفوا معانا فى أسوأ ظروفنا
 ؟إزاىيتحرروا .. كيدألوا يفضاحبرضه 

م يهيكل كلمنى عن التعل ،إمبارحقلته  شىء حصل علىبعدين باعطيكم مثل 
 إذا :نا الحقيقة قلت لهأو  !خايف هنإ :وقال ،التعليم العالى لىكالم ع يهف :وقال لى ،العالى

 !كفرالواحد بقى كنت خايف يبقى 
طيب دى  :وقلت له !بس خايف ه..يو أ :قال ؟ى فى الموضوعأليك ر  إيه..

نقطع تنشاء اهلل إواحد يقول الحقيقة  القىمش ألنى  ؛يأسأنا بدأت أ :قلت له !مصيبة
  .مؤيده نىن ماحدش هيقطع رقبته ألإوهو عارف ؟! رقبتك مين هايقطع !رقبته

الرقابة اللى على تليفونات  بأقرأ ،للى بيكتبوهاعارف مقاالت الصحفيين ا
والبلد والحالة زفت  !خرآواللى بيقوله شئ شئ عدد كبير منهم اللى يكتبه  ؛ينيالصحف

بقت جيش  –ماهو متعيش  ؟كذاليه هو بيكتب  !رايحة فى داهية والعملية مخوخة
  !من النظامجزء ش واهما ؟همالوهو بيأخد ماهية  –شالتعاي
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 هينعيمرفوع عن تقربيا الواحد  ؛وهافبتشو  شم نتوإرة و نا شايف صأ يمكن
 .رةو الص أبداال تشجع  !تمنى مااعرفهاشأوساعات حاجات  ،الحجاب

 :لهموتقول  ،كنت دول هم رأيهم إذاوبعدين  ..در هنا كواعملناش الما
قام  "،زهرة ئةما فتحتفلت" :ماوتسى تونج قال !يعارض يستجرى حدش يقدر أوما ..عارضوا
 !ماسكهم

 ،الحقيقة ةالمعارض وتجيبال بكمال حسين إماينفعش ، وحتول نظام مفنقمهما 
 ..اعمل حزبينح ،صال مناأالمعارضة الحقيقية اللى أجيب ! ؟ز السيديهاأجيب عبد العز 

وغراب وحجاج ومش فاهم  ورشوانف نافع و ويجيب عبد الرؤ  ،وبغدادىكمال حسين  جىيي
فى كلمة واهلل ما  ..دادى )اللى معاهم(كمال حسين وبغ ،صبرى ،زكريا !أوسخ ناس.. مين

 !اللى حصل هاأتكلم وكفاية بقى ..مش هاأقولها ىهاتيجى فى راس
 اهلل وسأقاتل فى سبيل اللى أؤمن به إنشاء، لن أعمل مساومات :رجعت بفكرتين

ذاو  ،جديدةعايزين نخلق قواعد ! فى أى واحد وفى أى حاجة وحاقول رأيى! ذبحنأ  ا 
 !ساعات تزعل الصراحة ..وماتزعلوش اقولحفا ؛مقصرين قوى عملناش كده نبقىما

 :ويتقال على زكريا !أوسخ ناس :معاكيتقال على اللى  ،ناسأوسخ  :إنت بتقول
 !مريكاننه ماشى مع األإعبد العزيز وسمير مصلح  ىفبيتقال على مصط! أوسخ ناس

ة ييادقاللجان النك حطيت فى إ :اتقالو  !االوضاعآدى  ..واال مش تشنيعتشنيع  معرفش
 .إمبارحزكريا قال  .. إمبارحاتقال ! وسخ ناسأ

 
 ؟إمبارحنا قلت أ  محى الدين: 
 

 ؟فى القاهرة بالذات ينهو فيه ناس معين ؟يهإ معرفشقلت وفيه ناس  إمبارح  عبد الناصر:
 

     .نخبيمنت العظمىالغالبية  ..عدد بسيط   صبرى:     
 

حناغمضنا عما يقال و  إذا ،بنشخص إحناالنظر  بصرف  عبد الناصر: معاك  :بيقال إحنا، اللى بنقوله ا 
 !مناوسخ ناس أ
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عضاء أ بعضفيه اشترك  جويمكن أعطت  ،الحراسات صاحبها نواحى معينة :بقولنا أ  محى الدين: 
ده  ..زى كدهاالعتقال وحاجات و وا ناس بالحراسة دوكانوا بيهد ،االتحاد والمكاتب التنفيذية

  .ذكر وقائع معينةأين الناس ولم متداول ب
 

باستمرار النظام  عسمبا .ن نصل للمثالية ده شئ تانىأو  ،الى المثالية ده شئ ا نحبوننإ  سليمان:    
 !نظام أحسنده  :قلنا ؟يهإكان حصل  انتصرنا عسكريا لو كنا ..خرآباسأل سؤال  !سقط
ى ياختالف الرأى فى رأ !قوىجى على نفسنا يوبن ،شخص الواقع خالل فترة قاسيةبن إحنا
ينسق  ن مافيش ماأل ؛ينتهى المشكلة مافيش تنسيق فالرأى بين وجهتين نظر متعارض. .أمر

 .رر كبيرضب بسبتفيها التأخير  لمسائلومناقشة بحرية 
تحاد أمين اال ،مناأل، مدير المحافظ ؛المحافظات فيها ثالثة بيحاربوا بعض

 ،ل كل منهم اختصاصهميك ال ةثة فى المحافظكبر ثالأخلى أيمكن  ال !االشتراكى
ى حدود وال الى جهاز واحد لم يضع لهم أ ننتمو نهم يأل ؛ضرورى فيه صراع وحرب

  !اختصاصات
برئاسة  تهل ملتزم ولصلجنه ر ا  و  ،لكون ممثل لرئيس الجمهوريةتير خأالمحافظ 

 ..بهذه الصفة هو حدثاعتبر نفسه المسئول السياسى ويت ،مينجه بعد كده األ .النظام
ومره من الداخلية أ ياخذ ،منمدير األ ؟!ت دهصايه اختصاا  تعارض من عدم الوضوح و 

مسئوليات ملزمة وننهى هذا الصراع .. ممكن نضع حدود !ويضرب باالثنين عرض الحائط
 .قل االثنينتلفوا بننلما بيخ ،وهو قائم وموجود

هو  ..راء المختلفةفى األالبت  ،اختالف الرأى ،ملية تنسيق ومناقشة المسائلع
قد يكون فى جهة ولكن مش  !الوضع مخوخ :جى نقوليلم نفسنا لما نظا بنمإن ،ساسده األ

  .فى كل الجهات
ذا  و ، التنظيم سهل ى جهاز يربط أليس فيه  هنأنجد  ..عالقة االتحاد بالحكومة ا 

ة لم تكن على ييادكان فيه بعض اللجان الق !ا مافيش تنظيم ينسق العالقةمنإ ،هذه العالقة
ش تنكامسئوليات هذه الجماعات ما .سلل ناستايحضرورى  ،بسرعة نها عملتالمستوى أل

بعض المكاتب انطلقت انطالق ، خرآاتجاه اتجه فيه بعضها التزم وبعضها  ،واضحة
 .همنيخشى 

 ،يم ونضع الحدودظنفحص رسالة ومسئوليات التن ،ى تنظيمأقبل مانفكر فى  إذا  
 .فى حاجات كثيروده ماحصلش 
واالنتهاء  ،ة هى نقص التنسيق ونقص مناقشة المسائل المختلفةأيى المشكلفى ر 

ذاو  ،لرأى يلتزم به الجميع   .ماحصلش يبقى مافيش التزام ا 
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 ؟كيف نصل الى هذا  عبد الناصر:
 

غير  ومن ،كل واحد يلتزم بحدود معينة ..نرسم حدود ؛االجتماعات دى تبين وجهات نظر  سليمان:    
 .فيش التزاممايعرفها ما

 
صاصاتهم واضحة تاالتحاد اخ نميأو  نماأل ديرالمحافظ وم ،وضع الحدودفى باختلف  : أبو النور  

ن الثالثة أل؛ لكن الصراع موجود .نا مشارك فى وضعهاأو  ،موجودة وواضحة المعالمو 
نها أس بعملية بشعور الناال ..اختصاصات شالعملية م !واحدة ةخي  رقبتهم مش فى 

 .نهايتهم يهمصلحتهم وف يهمرتبطة الى نظام واحد ف
  
ى لدفع الناس ساسنه األإ ،رثار موضوع ايجاد التحدى والشعور بالخطأالحقيقة الرئيس   الشافعى:     

واالحساس  ،نها ماهياش ماشية فى عملية مؤمنةإللتماسك وتمشى فى خط وهى حاسه 
وجود المعارضة اللى تقدر تثير  ،الفعالمباشرة الحاجة  .أو التحدى مش موجودر بالخط
والى أن تزول  !؟زالة العدوان ممكنةإلكن برضه الواحد يرجع يكرر هل الفترة قبل  ،التحدى

طيتها ببرنامج عمل يمكن غهل هذه الفترة مايمكنش ت ،أثار العدوان وايجاد مثل هذا النوع
ماكانش وراه  إذاوالهدف  ؟لتحدىعن ا ربعوتحديد أهداف ت ،فيه النظر فى كل المسائل

يتعمل ؟ بناهاتعمال الرقابة مين يأ ،ريضا الشعور بالخطأ .محاسبة التحدى مايبقاش قائم
كنا بنفكر فى  إذادى برضه ممكن عايزة  ؛هذا التقرير دخطاء الجهة التى تسانأتقرير فيه 

 .ن نقيم معارضةأسلوب تانى بالنسبة للمرحلة أ
 

  .خايفالواحد   صبرى:     
 

 ك( ضح؟ )من كمال حسين  عبد الناصر:
 
 

 .من غير كمال حسين  صبرى:     
 

 .فصحأ  عبد الناصر:
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فيه  ألن ؛حاينتمى ..ةجعيسينتمى للر  ..ووستنم الحزب المعارض البد سينتمى لطبقة  صبرى:      
 .عوا ومن بعدنا غير اللى هانسقطهملعيين هايطرج

 
 !النهارده عىرج ىشتماهو ليوتشاو   عبد الناصر:

 
العقلية الصينية  !كالم فارغ نعملية ستالي –ة صحة فى الحزب الواحد معملية الصين عال  صبرى:     

 ،حزب واحد وتنظيم واحد !العربية بيقيموا العقلية مريكان ماالواحد يفهمها زى األصعب 
  .ديمقراطيةفيه نوع من ال ةطار هذه المجموعإداخل  ..ذلك  فيه معارضة وصراع  ومع

 ىود .ها.ولم نجرب "ديمقراطية كل الشعب"كان عندنا فلسفة فريدة من نوعها 
 !حاجة جديدة خالص ولم نجربها أبدا ..هاينا مقتنع بأ !هايفلسفة لوكنا مشينا ب

 
 ..العملية صح على نفسنا كانت مشيت اكنا اشتغلنا وبنين إحنا لو ،"ديمقراطية كل الشعب"  عبد الناصر:

ن و  ،الشعب داأفر على بناء كل فرد من  نمسئولي إحنا إذا   .الحقيقةالفرد نبنى  ؟ا ايهاقصنن ا 
 .ادرات والقياداتكتخلق ال ..هعن نالشعب العامل كله مسئولي احنا

ما إالناس: . كان مفروض جهاز يقود هذا الشعب ،ىلف الجهاز السياستلما 
 ؛النصائص ونقلبهم الى قياديين وشغلتنا ناخذ، أو واحد سلبى و واحد نصف نصفأ قيادى

 !دخلنا فى مشاكل كثيرة جدا
 ؟هل عملنا ديمقراطية، يبقى نظام مثالى جدا "ديمقراطية كل الشعب"كان ممكن 

 .ن مافيش طبقةإ ؟يعنى إيه ديمقراطية كل الشعب؟ كل الشعبهل مشيت على  ..ال
  

  .سباب معروفةاأل  صبرى:     
 

 .اتكلم ..اتكلم !نالمسئولي إحنا  عبد الناصر:
 
 

  !وريةتاتكدى كان فيه يرأ  صبرى:     
 

 !هذا عامل واحد من عدة عوامل ؟يهإموضوع الجيش ومش فاهم  دتقص  عبد الناصر:
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دينا بداية ابت إحناسباب ض النظر عن األغوب ،ماجربناش النظام إن احناعلى مع  !درقتام  محى الدين: 
ل حص !نمشى فى هذا الموضوع لكن مامشيناش :ناوقل ،95خر آمعينة فى االتحاد فى 

االتحاد االشتراكى لم يأخذ العناية  !وتركيز على النواحى االدارية والتنفيذية ،همال لالتحادإ
 .هيتنفيذ حاجات ف جمدالقانون  ..الكافية وال التطوير الكافى

 
 ؟ليه  عبد الناصر:

 
 !اللى حصل  محى الدين: 
  

 !يفة جدا وأوضاع التطاقنكنا فى خالفات وصراعات ع ،94 سنة ،91 نةس ،95سنة   عبد الناصر:
  
 سنتينكل  التجربة كنا نسمح بهذه ،جنحةأمكن قيام مو  ..أل ؟حزابأ :فيه رأى بيقول  محى الدين: 

  !العملية لم تكتمل تتأخر إ ..عليهانادرات و كال ،لم يحدث ..انتخابات
 

حسين  اغتصبها، ىومشوبعدين سابها  ،السادات أنورد اللى خد المسئولية أول واح عبد الناصر:
  !الشافعى

 
 فرت.اسم ماو تانى ي ،وحسين وكمال حسين أنوراللجنة كان   السادات:     
 

 !قكان الجو اليطا  عبد الناصر:
 
المسائل  ،القغنإاح مش فتها ناحية انيمل وهى تجربة مغرية فعال فتكتبرضه التجربة لم   محى الدين: 

 .التجربة الفرصة ىولم نعط هنشرحبونيجى من وضع معين و  ،بعد كدهتركت 
التنظيم الواحد  ..اب وتوقيتهاحز سأل سؤال من ناحية األأالحقيقة عايز 

 ،النظر عن النتيجة غضالتوقيت ب ةنقطثرنا كه نقط معينة واضح أليشايف ف ،ةجنحواأل
 ؟بعدها ال  اثار العدوان و  هل التوقيت مناسب قبل ازالة

حبينا  إذاممكن  ،ن ندخلأى مع االخوان الموضوع فيه خطورة كبيرة قوى أير 
هل هذا النظام يساعد فى اشراك الشعب فى  ،ثارزالة اآلإبعد  نعلنونصل الى قرار معين 

المرحلة  ةكثر مطلوبأا برضه بانكش على عوامل أخرى أن ؟نظام حزبين ..المشكلة القائمة
نا أ !بوتننك اتكلمت فى النضال لغاية بالأل ،هايعب فشراك الشإب و برضه مطل ،القادمة
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 ؟المختلفةبأطيافه  شراك الشعبفى هذا التشكيل بتاع الحزبين إل جماعةهل فيه  ..بأسأل
ذاو   القومى. دى تبقى على المستوى الحلولة يفتكان فيه معارضة مخ ا 

 الحلول فى بعدين هل تكوين حزبين يساعد؟ موضوعلع للعجلة لفادهل فيه 
ين قطتنا باحط النأالحقيقة  ؟فى النضال السياسى من الناحية الخارجية أقصد ..السياسية

 .ةحا ضرورة مليدول بالذات مش شايف داخل
هم فى المعركة خصوصا كله يسا نهإتساعد الشعب  ،احتن نقطة االنفأالشك 

 حتكر العمل السياسى ومشن فيه مجموعة من الناس تإلما يشعر  نهأل ؛العسكرية
 الشعبية. يةمة العربو المقا ..مشتركين فى العمليات

كان هناك انتخابات  إذاداخل االتحاد إال  أجنحةال يمكن تكوين  :فيه نقطة ثانية
لكن ستظل هذه  ،القاعدة من ىتكوين حقيق أجنحة وتتكون كونوبذلك ت ؛مباشرة من القاعدة

نت إواال  -المحسن رأى عبد  معرفش -هل ستأخذ الشكل  ا،أفكار تحمل  جنحةاأل
  ؟رها موجودةتصو بت

قررنا نظام  إذا ىن جمال عبد الناصر يخش فى صراع حزبإهل من المصلحة 
فوضع مش بتاع  - 75و  6طلع كل الناس فى  ؟وال يكون له وضعه قوميا ؟الحزبين

تجريح جمال عبد الناصر ن العوامل المؤثرة مالحقيقة الواحد خايف من ض – مصر بس
 .مسألة نحطها فى اعتبارنا ..ىالحزب فى الصراع

نهم يدخلوا فى صراعات ويخشوا فى إمتصور مانيش  ،بالنسبة لالخوان كلهم
 ؛قوميةنشئوا هذه االحزاب تحت رعاية ي ينل ممكن نترك الفرصة لناس تاني، هأحزاب

 صفةها لمن حياتنا تكون تكوين نظام سياسى فى البلد يضمن  الجزء الباقىبحيث يبقى 
أنا  معرفش أكون نظرى؟يمكن  .هذا القبيلمن شراف قومى وشئ محتاج إل هود ؟تمراراالس

 واضح.
  
 !بيتكتلوا ..كبرأرر قد يكون ضال ،علنتألو   صبرى:      
  

 ؟عندنا تنظيم واال ماعندناش إحناهو  ..علن فى المؤتمرأأن كان فى تفكيرى   عبد الناصر:
 
هى  وفيه فئة ال ،ينيالمعركة مع الرجع !هو مهلهل مهلهل ولسهنا دخلت التنظيم وهو أ  صبرى:      

 ،ىعالبراد ..ظام فى هذه المعركةنناس وضدى ناس من ال ىومع ،المحامين ..قطاع عام
  ..ودخلنا ..ومش قادرين ناخد
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 ه؟يصدقى دفع كام ألف جن  عبد الناصر:
 
حصل  ..اللى اتعمل ترك انعكاسه لكن ،اللى تم به االنتخابزى الصورة  ض علىعتر أ  محى الدين: 

 والكالم ده أنا سمتعه. !كالم
 

 !من اللى هزموا ؟ن مينم  صبرى:     
 
  .الهزيمة من ناس قبل  محى الدين: 
 

  ؟هو الخواجة مش كويس  عبد الناصر:
 
 ك(ضح) ..طلعوا عليه ..نه صغيرأل؛ حاجة تمشى مع الخواجة ..نهإقالوا على الخواجة   محى الدين: 
 

 )ضحك( أصوات:    
 
 هيقول عليك إنت أكتر!ماهو   صبرى:      
 
 مين ده؟ محى الدين: 
 

 كمال حسين. صبرى:     
 
 !االتحاد االشتراكى منهنت خبطت إ  محى الدين:  
 

هيحارب  نه مناضلإعارف  ،حكاية كمال حسين بالذات ى جدامخنا أصلى داخلة فى أ  عبد الناصر:
 .ساعة 54هايقعد يشتغل 

 
  .سليم أساسممكن يحارب على   أبو النور:  
 
 ..ناس كثير تمشى مع كمال حسين ،دة دىجو وضاع المو مع األهو بصراحة يعنى   محى الدين: 
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 ليه؟ عبد الناصر:
 
 .وكده يعنى نت سمعته فى مجلس الوزراء وهنا شويةا  و  ،لبلدتقال فى ايالكالم اللى بمن   محى الدين: 
 
ويتطلب  ،تتطلب وحدة ال تفرقالمرحلة الحالية محت سيادتك أوضح وجهة نظرى، لو س  أبو النور:   

وبأى حال من  ..سولن يم سيمكن أن يم الرمزا جمال عبد الناصر فى نفس الوقت إن 
  من هذا القبيل.. يئااألحوال ال يمكن المساس به، لكن إن كان كذبا أو ضالال أو ش

 
 !شيوعى ناأ نإ :يقول علىاكمال حسين هال.. ال..   عبد الناصر:

 
 ما يقول زى مايقول! ما ينفعش..  أبو النور:   
 

 ننى شيوعى.إهيقول على  عبد الناصر:
 
: إننا بقولكمال حسين ماينفعش ألنه هيقول ظلما وبهتانا كالم كثير.  بقولعلشان كده  أبو النور:   

ن و  ،عايزين وحدة  ؟يهإمريكان األبتاع هدف لالنهارده ا ،جمال عبد الناصر رمز للمعركةا 
، وجمال عبد النهاردههدف جمال عبد الناصر هو  إذا   ..زالة جمال عبد الناصر شخصياإ

 .الناصر هدف ليه؟ ألنه رمز.. رمز لهذه البلد ورمز لألمة العربية
 فى وقت العدوان اقيم نظامنن أ بأى حال من األحوال يمكن الإذا  إحنا النهارده 

فس الوقت ياخد من رمز يجب أن نحافظ عليه ألن هو قوة من قوى وفى ن ،يفرق الصف
 المعركة اللى احنا بنحارب بيها.

إذا  إحنا النهارده لو فتحنا بهذا الشكل تبقى الكروت اللى فى إيدنا اللى احنا 
 بنفتتها.. بنديها للعدو يتمكن منها ويفتتها. بنحارب بيها إلزالة آثار العدوان
إن احنا خر ومن وضع آمن هذا الوضع إن  ،انأ ىأيفى ر س إذا  على هذا األسا

أم  مرة واحدة هاتديهل نب، دايةكببهذا الشكل  ديمقراطية واسعة المدىمابدأناش عملية 
ال يضر  .. كنترولكونترولشئ منظم نعمل له عمل مافيش مانع نبدأ ب! ؟نبتديها بخطوات

الوضع  قواعد هذا رسىنما اية لغاألساسية فى أول وقت، المعركة وال أهداف البلد 
 .لوا الى حزبينفصينبعد هذا ممكن وبعدين  ،ويبقى له أصول ويبقى له معالم قراطىمو الدي

 
 .كمال حسين ..يةدهايردد كالم السعو   صبرى:      
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 .يعنى الرئيس بيوصل له كالم كمال عاقط  محى الدين:  
  

 .األيام دى. واهلل ..أل  عبد الناصر:
 
 عاقطأو قبل كده. وأنا كنت بسأل إيه الخط اللى هيمشى فيه كمال أو الحزب اآلخر؟   ن:محى الدي 

 .الشيوعيةو الدين هيتكلم فى موضوع و  ،اليمنموضوع يتكلم فى ها
  
 .ية فى المعركةدخط السعو  ىتبنيالدول االسالمية و  ليتكتال.. هيتكلم فى   أبو النور:  
 

إذا كان فيه حزبين هذه الظروف مثل فى  ..الحزب المعارض تالف معائعمل طب ما ن  سليمان:    
  .واتلفبيأ

 
 وبيشتمونا على القهاوى..شتمك بتالناس  :ماجاش كمال حسين وقال للريس  السادات:    
 
 وفى األتوبيسات. محى الدين: 
 

من ، ده واحد من الرجعية 75و 6آدى .. 75و  6شوف يوم نطيب  ؟!اتتوبيسفى األو  السادات:    
اللى قبض عليهم فى الساعات األولى واتهان فى السجن والريس طلعه، جه على 
التليفزيون وقعد يعيط! البلد كلها.. فئة قليلة جدا هى المنحرفة هى اللى بتشكك وبتتكلم 

مش فى هذا بس، ده  .وجميع الشعب معتبر صمام األمن بتاعه هو جمال عبد الناصر
نا عارف ده أهو و  ؟مجنون ..هتو جيب واحد معأبعدين و صمام األمن فى المنطقة كلها، 

  !وكذاب هو وغيره ،إزاىطلع 
 
 ؟يعنى لكن هو يقبل  الشافعى:    
 

 .أوى يقبلال..   أصوات:    
 
 !ايحل المشكلةحاللى ن البلد فى ورطة وهو ا  و  ،جاى ينقذ البلدهو اللى ن إايعمل حالة ح  أبو النور:   
 

  بالضبط. السادات:    
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 .اللى هو موضوع اللجنة ..طيب نتكلم فى الموضوع الثانى  بد الناصر:ع
 
على ضوء اللى احنا بنفكر فيه والكالم اللى قاله األخ أنور السادات اللجنة المركزية   أبو النور:   

بنوافق على هذا  ةيقراطو الديماللى بينادى بجزء لا ،مةعضاء مجلس األأبخصوص 
 داخهو أن ن ؛فكر فيه واللى يحقق الشكل اللى بينادى بيه. الوضع اللى احنا بنالوضع
وبناخد  ،قسامواأل درحتى مستوى المراكز والبنالالتحاد االشتراكى التنفيذية  المكاتب

معبرين عن الرأى  رؤساء تحرير الصحفو ، النقابات المهنية مكاتب.. النقابات المهنية
بيجمعوا فى  ،مناء االتحاد االشتراكىأو  ظينوالمحاف الوزراءوبناخد أيضا  ،بتاع الرأى العام

 .ومنه ينتخب العدد اللى يقرر للجنة المركزية ،ة مؤتمرئهي
إن احنا نوسع شوية فى المكاتب التنفيذية بضم بعض  ،بنقترح عليها اقتراح

العناصر ذات الرأى وذات القيمة الى المكاتب التنفيذية حتى تعطى الكفاءة؛ بحيث إن 
على المكاتب ه رأى فى هذا البلد إال مشترك فى هذه العملية وبيضافوا مايبقاش واحد ل

ألن لما جت اتعملت المكاتب التنفيذية اقتصرت على  ؛التنفيذية كأعضاء غير متفرغين
تتفرغ وفيه ناس ذات كفاءة ماقدرتش إنها  ،أعضاء متفرغين، فاللى قادر إنه يتفرغ أخدناه

وده يدى ميزة شوية للمكاتب  ،ضاء غير متفرغيناتاخدتش. ممكن إنهم يدخلوا كأعفما
 .التنفيذية خصوصا فى هذه المرحلة

المبادئ اللى بنعتقد إنه ممكن تنضم للمؤتمر واللى منه بيؤخذ أعضاء  ىد
 ؟بدأ قبل الدخول فى تفاصيلمكهل  معرفشاللجنة المركزية، 

  
عمل حزبين يبقى هو ده المؤتمر بتاع فى حالة  ،بدى أقول تحفظ بالنسبة للعمليةهو أنا  عبد الناصر:

 .حزب االتحاد االشتراكى
برضه نا أ ،فى هذا الموضوع مستمرةالزالت قلنا أراء والمناقشة  إحنامعلش 
 ..الزلت غير مقتنع

 
 توقيت؟ مبدأ وال   محى الدين: 
 

كلم تانى فى فى شهر يناير هانتيعنى الزم  :ى اللى بيقولأيالزلت على ر  يعنى أنا كله.. عبد الناصر:
نصب ن يكون أفيجب االشتراكى مؤتمر لالتحاد النهارده عملنا  إذا وف.الموضوع ونش

اللجنة المركزية هى و  ،حزب االتحاد االشتراكىهو مؤتمر مؤتمر ا اآلتى.. إن هذا النأعين
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اللى أنا كنت  العملية بقيةاللى هاتدخل بهم االشتراكى لحزب االتحاد اللجنة المركزية 
  !يمشيشال يبقى كالم ماا  و  ،فيها إمبارح باتكلم

 
هو لو سمحت سيادتك أنا كنت نسيت نقطة.. إن ينضاف عليهم أعضاء مجلس األمة.   أبو النور:   

 ..عمل اللجنة المركزية فى وقت قريب يستحيلسيادتك اللى بتقوله كالم العلى ضوء و 
 

 قريب يعنى إيه؟ عبد الناصر:
 
يعنى ممكن نجمع المؤتمر ونعمل اللجنة المركزية على المبدأ اللى  ريب..يعنى وقت ق أبو النور:    

 سيادتك بتقوله دلوقتى..
 

 قريب يعنى إيه؟ عبد الناصر:
  

حزب و  ..ده هايصبح حزب نإ ، ألن النهارده نحط فى ذهنناو اثنينأشهر يعنى فى  أبو النور:   
أن نحط فيه كل ، والبد أن هذا الحزب ينقى من أى شخص معارضالبد يبقى  ،معارض
 غربلة دى عايزه .دول مضمونين معانا ٪65 قلاللى على األاللى احنا متأكدين الناس 

االشتراكى  االتحاد ..إن بدال ،ساسعلى هذا األإذا   .علشان االنتخاباتوبحث طويل 
 ..مليون وبناخد من 2 وفيه قوى الشعب العاملة تحالف قائم على إنه النهارده

 
 )ضحك( !إيه وال   ن كالمى كله صحإ ..ن لى حقإكالمك يثبت   صر:عبد النا

 
 )ضحك( أصوات:    
 
من هنا ليناير يبقى  ،ومن هنا لشهر حاجة تانية ..من هنا ليناير حاجة ماقلتش حاجة،   أبو النور:   

 قدامنا فرصة يعنى.
 

 ..عملية كمال برضه موضوع  الشافعى:    
 

، واللجنة المركزية مش ضامنينه االشتراكى والمؤتمر االتحادإن  :النهارده بنقولكنا  إذا  عبد الناصر:
 )ضحك( !يبقى دقى يامزيكه ..مش ضامنينها
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 )ضحك( أصوات:    
 
ى أمكن لو سمحت لى سيادتك، أوضح النقطة ممكن االتحاد يمسك المؤتمر اللى جاى، م  أبو النور:  

كلم كحزب، سيادتك حطيت إن ده مؤتمر ، إحنا بنتدلوقتى ممكن تنجحله نزلها ي تهلس
 .الحزب

 
 أعمل انتخابات شهرأ 1بعد الشهر الجاى وبعدين  تجيب لجنة مركزيةهمش ممكن ما هو   عبد الناصر:

 !كرشهمأو 
 
.. أل ..بمؤتمر الحز  لكن المؤتمر ،ممكن ..هآالمركزية ممكن تكون لجنة الحزب.. نة جالل  أبو النور:   

 ..ر مؤقتنه مؤتمعلى اعتبار إ
 

 مؤقت إيه؟ )ضحك( عبد الناصر:
 
أنا باعتبره جاى لمهمة خاصة، يعنى مش جاى هنعرض عليه خطة وسيادتك هتتكلم فى  :أبو النور   

  تفصيالت.
 

 مش هانقولهم ماتتكلموش! واال إيه؟ ،يتكلمواهيطلبوا الكالم ويقفوا  سجوا النايهاي  عبد الناصر:
 
 لخطوط اللى سيادتك هاتقولها لهم.هيتكلموا فى ا أبو النور:   
 

 ..الزم نفتح الكالم يومين واللى عايز يتكلم يقف يتكلمأل.. هنمنع أى واحد إنه يتكلم!  عبد الناصر:
 
 أى كالم؟ أبو النور:   
 

 إيه. آه.. طبعا وال   عبد الناصر:
 
ناقشة حول هذه الكلمة، أنا باعتبره جاى لمهمة خاصة، يعنى هو الريس بيقول كلمة والم أبو النور:   

 مش هيقول أى كالم. مؤتمر الحزب اللى هو بيجتمع كل سنة..
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 .كبر من مؤتمر الحزبأده المؤتمر ده  عبد الناصر:
  
أنا متصور ياريس كالم عبد المحسن صحيح، وهو استعجال العملية بتاعة الحزبين   محى الدين: 

وأنا فى تقديرى إن  .لعملية أكبر من هذاده ا ،شهرين ال  .. مش شهر و ختبار الناس عمليةاو 
والنقطة التانية  ،احنا طالبين وجود اللجنة المركزية دى والمؤتمر لنقطتين.. نقطة االنفتاح

فى المرحلة الحالية اللى سيادتك  .المؤتمر واللجنة هيؤدوا هذا الغرض ؛الخاصة بالمشاركة
 ناسجوا يمجلس األمة.. دول هي بتتكلم عنها، تبقى العملية ناس جداد جايين مش عملية

fresh خاصة  :. وبعدين النقطة التانيةحيويةودى هتخلق شئ من ال ؛اللى هيتكلموا
 بتشارك فى الموقف بتاع.. مع النظام موجودة  ،المشاركة من جانب اللجنة المركزيةب

 
 .اتنتخب اللجنة التنفيذية العلياحاللجنة المركزية   عبد الناصر:

 
 آه.. طبعا، المشاركة بقى على قاعدة أوسع.   محى الدين: 
 
 .أل يطلع لجنة حزب.. لكن المؤتمر ،ممكن اللجنة المركزية تطلع لجنة حزب أبو النور:   
 

 مال حيبقى مؤتمر إيه؟أ  عبد الناصر:
 
 جاى لمهمة.ال.. هو مؤتمر االتحاد االشتراكى   أبو النور:   
 
وأعضاء مكاتب  : أعضاء مجلس األمة، لكن آجى أقوليبقى معينلو مؤتمر حزب   صبرى:      

لالتحاد  االتحاد كلها لكنها معاونةمؤسسات اهياش داخل م النقابات المهنية والعمالية،
 .حزب ماهواشجميع الهيئات الجماهيرية  ة إبرازالفكر  ،االشتراكى

 
 أعتبر إن كل مكتب نقابة حزب. أبو النور:   
 

 .يز وقتاعلشان كده ع ..ن تكون حزبال تصلح ألكلها  النقاباتى أن وده يؤكد عل  الشافعى:    
 
اللى هتتكون منها اللجنة المركزية هى قاعدة كلها هل القاعدة  ..سؤال عن التكوينهو فيه   محى الدين: 

 ؟باالنتخاب



  سرى للغاية 

41 

 

 .دول فيهم منتخب وفيهم معين  أبو النور:   
 
 ؟نسبة المنتخب كام للمعين  محى الدين:  
 
 .فيه منتخبين  أبو النور:   
 

من  -و معين أسواء منتخب  -تعمل مؤتمر االتحاد االشتراكى  النهارده لما تيجىمؤكد   عبد الناصر:
 .اللجان الموجودة

 
 منتخب للمحافظة مرتفيه مؤ هو فيه مالحظات والواحد بيثيرها بقدر اإلمكان، هو   محى الدين:  

 .السياسى عملالمارس يلم  ،مااشتغلش
 

 ؟يك ناخد من دولأهل ر  ..أتساءل  عبد الناصر:
 
 يعنى. بقولأنا  محى الدين: 
 
 .شكلةمنتخاب يحل الاال ..مةعضاء مجلس األأكالم   السادات:     
 

عايزين  ليه؟ هم ،يؤخذ برأيهم أبدا وال مغرضين أعضاء مجلس األمة فى هذا نإى يرأهو أنا  عبد الناصر:
 نهمأل ده الكالم اللى هم طلبوه ..ينتخب اللجنة المركزية هو اللىاألمة ن مجلس إأوال 

 ..ده كالم فهى اللى تعين وتنتخب اللجنة المركزية. ،التى تمثل الشعبالوحيدة الهيئة 
  !رضينغوهم فى هذا ناس م ،لهم العمل السياسىاحتكار  منهكالم برضه المطلوب يعنى 

وأنا لما  ،بالتعيين كلها زية فى البلدمركاللجنة الهانعمل  :لما نيجى نقول النهاردهو 
 أساسنا قاعدين بنعمل اح نقلت الكالم ده فى مجلس الوزراء ولغاية دلوقتى مفهوم إ

نعمل ها :النهارده لما نيجى نقولإنها مش بالتعيين.  :وأنا قلت فى األهرام .اللجنة المركزية
 7اللى يتكون من  االشتراكى العام لالتحاد االشتراكى.. المؤتمر القومى لالتحاد المؤتمر
عضو واال 755ـ ى مجموعة من الناس وينتخبوا الجتي كذا، 2كذا،  4كذا،  1كذا،  5كذا، 

 .يحصل كالموهايعنى ين يخطوة غير خطوة التع ؛عضو 725ـ ال
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زكريا  ..حاجتين هتفكيرنا تتجاذبإن احنا كالمنا  من ن باينإقول برضه أبدى 
عملية غير  ..كل ده بناء غير مضمونواهلل  :بقولأنا  ،فظةجيبوا مؤتمر المحا :بيقول

اللى  formulaــ الونعمل  ،عايز مؤتمر حزب ولجنة مركزية للحزبأنا  بقولنا أ !مضمونة
 .اعايزينه حناا

 
 ده موضوع آخر. محى الدين: 
 

 آه. عبد الناصر:
 
 إذا كنا عايزين لجنة سريعة.  أبو النور:   
 

 إذا ماكنتش أجيبها من مؤتمر الحزب.. ،حاجةلجنة المركزية دى أهم ماهى ال عبد الناصر:
 
 أنا ال أضمن وال واحد من دول! محى الدين: 
 

مؤتمر لن يكون لكنه  ،كن لمؤتمر حزبميقرب ما أالمؤتمر لو سمحت لى سيادتك هو  أبو النور:     
نقول هذا  قدرشنما .٪755 مضمونمؤتمر حزب يعنى  ..اللى سيادتك بتفكر فيهحزب 
فيه ناس بتتكلم بدليل إن التنظيم برضه  ،األساسى على هذا نالتنظيم لم يبألن  ؛الكالم

ودول ما أقدرش أقول عليهم الحزب اللى  – النهاردهزى سيادتك ما بتقول  -على بعض 
 ،لجنة وبسرعةتكوين الضطرين الى مأطلعه بعناصر مضمونة بالكامل. لكن إحنا النهارده 

 ،همنيب جالتركيب الموجود حاليا هو اللى نإذا  اللى هيجيب  .خالل أيام سيادتك قلت
 هانخلقهنجيب منين؟ مؤتمر االتحاد االشتراكى الموجود حاليا هو اللى هنجيب منه، 

مافيش وقت لهذا الكالم، لكن نجيب من الوضع الموجود حاليا  ..مش ممكن ؟!تنظيم جديد
مكاتب إحنا عندنا ال ..أنا هاضرب لسيادتك مثل .قرب مايمكن ليكون مؤتمر حزبأقائم، و 
دول  التنظيمأعضاء من  7775منهم  ،واحد 7491 فى المحافظات مجموعها التنفيذية

 .األقرب لنا.. ممكن دول
 

 ؟هالفيت لهم قيمة وال    عبد الناصر:
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 منهم له قيمة.فيه   أبو النور:   
 

 وفيه منهم هالفيت! عبد الناصر:
 
 فيه منهم له قيمة وله وضع فى البلد.. فيه. :أبو النور   
 
 ؟منتخب فيهم وال واحدأعضاء التنظيم  7775 لكن الــ  محى الدين: 
 
 .العدد معرفشبس  ..منهم منتخبين فيه  أبو النور:   
 
 ..ألن هنجيب من النقابات ؛خاص ربتاع االتحاد االشتراكى هايبقى مؤتملكن المؤتمر   محى الدين: 

 .يشكل من مؤتمرات المحافظاتبالمؤتمر العام فى القانون  تنويعة معينة، هنجيب من
 
 .تقرره اللجنة التنفيذية العليا ..لم يتحدد  صبرى:     
 

 ..بالذاتفى القانون  فيه حاجات كثير  عبد الناصر:
  
 .للمنتخبين ينمعينبس شوف نسبة ال  محى الدين: 
 

 حاجة من بره؟! ماهم دول الموجودين فعال.فيه.. بس هو أنا هجيب  أبو النور:    
 

بتوعى  ..ضمهمأفصلهم والكويسين أالوحشين  أنا عايز النهارده بقولنا أده  !شمايهمني  عبد الناصر:
كده النهارده، وأنا شفت محسن واتكلمت معاه قبل كده فى  بقولأنا  .شتغل حزبأو أضمهم 

مانيش ناس تجيبولى مجموعة من ال !الجهجهون كالم ماينفعنيش الموضوع، وقلت له أنا
كثر من أ بقول النهاردهنا أ !بتوعنا ماهماشوناس  عارف أولهم إيه وآخرهم إيه وال بتاع

شتغل على هذا تو  ،بز لجنة مركزية للحعايز عايز مؤتمر حزب و  ناأ: بقولأنا  ؛هذا الكالم
 .ساساأل

مة س األلضاء مجعأواللى أنا باعتبرهم معادين بافصلهم، المعادين والوحشين 
 .عدد قليلإنهم ى أيور  ،فصلهمبا ..المعادين
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 إحنا حسبناهم. أبو النور:   
 

 ؟أعضاء مجلس األمة الكويسين باضمهم.. كام عبد الناصر:
  

 تقريبا. 54 أبو النور:   
 

ان جللضيف أو  ،باضيف للجان عمالهل مثال ممكن  ،للجان الناس الكويسينباضيف  عبد الناصر:
مؤتمر مايع  هأجيبأنا لكن  ؟ن المؤتمر فعال مؤتمر حزبإوأضمن  ،النقاباتناس من 

 !ن مافيش حاجةإمعناها  بالشكل ده ؛ماهواش حاجة
.. علن فى افتتاح المؤتمرأإن أنا دلوقتى عايز  :الكالم اللى فى مخى بقولنا أ
وهناقش  ،االحتمال ونجهز نفسنا على هذاونتكلم  للمستقبلبالنسبة نا تخط هذا المؤتمر
 .الموضوع كده
ن احنا لينا حزب  – نا الزلت مقتنعأو  –مشينا على حزبين  إذا وفيه حزب وا 

ين فى يال هانبقى ماشا  و  ،ساسيمشى على هذا األالنهارده فالزم عملنا  ؛معارض يطلعها
 :ماهو إنت ليه النهارده بتقول لى !بيوت من الرمالفى بنبنى اللى هى السكة اللى فاتت 

 النهاردهسنة بنبنى بيوت من الرمال! أما جينا  72؟ ألن احنا بقالنا "أضمنش وبتاع أنا ما"
 .. واخد بالك؟حزب وكمال حسين هايعمل حزب وقلنا

 
 !هنغير الرمل بقى محى الدين: 
 

يعنى  النهاردهعندنا و  .نقطة البدء ة اللىده الموضوع الحقيقف ،المسلحاألسمنت بنى بنه عبد الناصر:
وفاكرين إن احنا هنعمل  ؛ينينا روحت الصحفأ لغاية.. جتماعنؤجل االحنا إن ا ممكن

 بيانات وبتاع، النهارده إيه؟
 

 الجمعة. السادات:    
 

تشوفوا.. قعدوا كلكم ت ،ربعممكن نجتمع يوم األو  يبقى السبت واألحد واالتنين والتالت عبد الناصر:
 .حزب
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يدور يروح مين ها .. أنا رأيى األرقامرقاماأل. نا تحليليجيب لهو بس  ..الموضوع طالسم محى الدين: 
 وعالن وبتاع الموضوع مستحيل!على فالن 

 
 موضوع إيه؟ عبد الناصر:

 
 ! ؟أعرفه منين أنا ،على مستوى وحدةفى الحزب ده  موضوع فالن أو عالن اللى موجود محى الدين: 
 

 .لقاهرةجيد مثال يتكلم على مستوى امعبد ال ىجيبي  عبد الناصر:
 

أمناء االتحاد  ..إن النهارده من أول وجديد مستحيل، فيه قماشة النهارده موجودة بقولأنا  أبو النور:
 االشتراكى، الضعاف أو الوحشين منهم نستبعدهم.

 
 أعرف أنا منين؟! محى الدين: 
 
لى يعرف هذا السيد على صبرى أو أنا نعرف فالن مثال فى أشمون شكله إيه، الشخص ال أبو النور:   

، والزم نجيب قيادة على مستوى هذه الكالم الناس بتوع االتحاد االشتراكى اللى فى حتته
 المسئولية.

 
، واالختيار كان على أساس إن ده راجل ن مافيش تحدى ليرىإ أساسهم اشتغلوا على   محى الدين: 

إنه يكون  على مستوى المسئولية، راجل أخالقه كويسه، ممكن أن يعتمد عليه، ممكن
 ..يمنع الخطأيوجههم الناس  سياسى يعلم توجيه ويعتمد عليه فى - زى مابتقول - ملتزم

 .لعملية الحزب idialـ يكون الها ده الشخص اللىلكن مش  ده الشخص اللى يصح إنه..
العملية االنتخابية بتحتاج لتضحيات معينة من ناحية المستوى الشخصى 

الناس سماء أوا فى سعبتدن أحة لمن المص: إن بقولولذلك واألخالق والحاجات دى كلها، 
دى من الناس المنتخبين  سماءوتشوفوا فى األ ؟.. اللى انتخب.. انتخب ليهاللى انتخبوا

 .نهم لم يمارسوا العمل السياسىإولو  ..يصح فيه منهم ناس دول
 
 .فى المنتخبين دعبسواماهم عملوا المكاتب جم يلما   أبو النور:   
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جبتوه من أى حتة توه ختار اللى اه دلوقتى بقوللكن اختاروهم على أسس مختلفة. اللى   محى الدين:
لكن هنا الوضع يختلف قطعا. واحد من اللى دارس سياسى  ؟ده راجل ملتزم وقلتوا

 هيضربوه بالعلق! )ضحك(
 

 )ضحك( أصوات:    
 
 يختلف طبعا. ..واحد ينتخب فى دايرةفيه فرق بين أما تجيب واحد يتكلم سياسى و   أبو النور:   
 
 ه.بقولده اللى أنا   محى الدين: 
 
 ،للوحدات األساسية تانى عايز تعمل انتخابات ؛كام شهرعايز له مؤتمر حزب الزم    أبو النور:   

نقى ناس ونزلهم االنتخابات نعايز تعمل انتخابات  ..ومن خالل االنتخابات تنقى ناس من
 .م هيطلعوا إزاىوشوفه وجربهم ،فعال

 
 .بس دى عملية طويلة   صبرى:      
 

ما تعملوا انتخابات فى  ..عندكم ناسطب أنا هاقول لك على حاجة: طب ما إنتو   محى الدين:
 .ونجربهم سكندريةالوحدات فى القاهرة واإل

 
 .طويلة عملية ..على مستوى القواعد نجيب ناس وندفعها لالنتخابات: علشان بقولأنا   صبرى:     

 
 مؤتمر حزب هيكون صعب.. ..ربع الجاى الواحدفرصة لأل  :أبو النور   
 

 يه؟إال هايبقى مؤتمر مأ  عبد الناصر:
 
 .قرب مايمكن لمؤتمر حزبأمؤتمر   أبو النور:  
 

 ؟ أقرب ما يمكن يهإيعنى   عبد الناصر:
 
 عدد كبير.. وليس كل الناس. يعنى فيه عدد من الناس ممكن االعتماد عليهم وليس   أبو النور:   
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 كام يعنى.. كام واحد؟ عبد الناصر:
 
 واحد.  15، 95عن  ال يزيدفى رأيى أنا  أبو النور:   
 
 داخلة؟ ..عاتمالجاإنت مدخل   محى الدين: 
 
 .154الجامعات  أبو النور:  
 

 ؟!154 عبد الناصر:
 
 .م قطاع لوحدهموله عاتمالمكاتب التنفيذية للجاأيوه يافندم  أبو النور:  
 
 ؟أو حاجة زى كده نىمهتمثيل تمثيل جغرافى أو هيكون فيه لجنة المركزية هل انتخاب ال  محى الدين: 

 ؟عمال وفالحين ٪25مافيهاش طبعا حكاية 
 
 .مفتوح  صبرى:    
 

 .عمال وفالحين وال تمثيل جغرافى ٪25عمل لجنة مركزية نقدرش نما  عبد الناصر:
 
مثال  755االتجاه إن احنا نختار عدد كان  إذا ..بالنسبة لللجنة المركزية سئلة كثيرةأ يهف  سليمان:     

ويكون انتخابهم من المجموع، وبعدين وظيفة اللجنة المركزية  ،755مفروض يكونوا أصلح 
زى ماهو موجود فى األحزاب  ،ملى علينا طريقة التمثيلهتها بتاعت عملالطريقة ورسالتها و 

أول  يبقى هو .بشكل معين لتشغل اللجانمعينة اللى ممثلة فئات  قية بتكونفى الدول الشر 
برضه ن ده أل ؟ى حدأمن  عضاء المؤتمر وال  أهل سيتم انتخاب اللجنة من  ..سؤال

طريقة السؤال التانى..  .بنعتقد إنها صالحة ضمن المؤتمر عناصر هيقتضى إننا ندخل
 .االنتخاب

 
 .عضاء المؤتمرم يكونوا من أالز هو أنا رأيى   عبد الناصر:
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الزم أعضاء المؤتمر يكون فيهم التمثيل السليم اللى هناخد منه اللجنة المركزية. وبعدين   سليمان:    
أو  725ـو  755دى هتكون  وهل القائمة ؟لالنتخاب عضاء المؤتمربقائمة ألهخش ل ه

ير اللى نرتجيها اللجنة بصورة غ لنا لو قلنا حر خالص هاتطلع ؟انتخاب حرهيكون 
نسمح بالترشيح ونضم هؤالء إننا هأو يختاروا منهم  725أو  755ياإما نديهم   !خالص

 ؛تانيين 755ن نفسهم بره القائمة يواللى مرشح 755القائمة  :يبقى إحنا قلنا .على القائمة
بالصورة اللجنة المركزية أن تأتى إنه فى النهاية المهم  يبقى ممكن االقتراع على القائمتين،

ال هانقع ا  و  ،بطريقة الئقة ن تمارس مسئوليتها واختصاصاتهاأيمكنها لاللى احنا نرتجيها، 
 !فى مشكلة

 
 !إن احنا ننيمها عبد الناصر:

 
 عضاء المؤتمر فالبد من تمثيلأبين  نماللجنة المركزية ار إننا هنختطالما  ،إننا ننيمها سليمان:    

 .العناصر دى فى المؤتمر
 
 .من دلوقتى اختصاصها يكون واضحوالزم برضه   لدين:محى ا 
 

 اختصاصها يكون واضح، ونحضر من دلوقتى القائمة. سليمان:    
 

 .موجود فى القانونباعتقد ده و  ،بتاخد اختصاصات المؤتمرالمركزية اللجنة   عبد الناصر:
 
 موجود. أبو النور:   
 
 وهى فيها أعداد من كل الفئات. محى الدين: 
 
فى اللجنة المركزية حتى تقدر تشتغل  ناس كويسيننطلع عايزين  ..مش عايزين نغلط  سليمان:     

 .اسم 725نحضر إننا ى يرأأنا  ،وتقدر تعاون
 

 ؟المؤتمر أسامىعندك دلوقتى   عبد الناصر:
 
 مش معايا لكن معايا البيانات. أبو النور:   
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 لكن عندك يعنى؟ عبد الناصر:

 
 ندى كلها.ع أبو النور:   
 

 ؟اسم 725تقدر تطلع  ى أسامى المؤتمرلما تبص فطيب.. يبقى  عبد الناصر:
 
 اسم للمؤتمر. 725لسيادتك نقدر نطلع الــ  بقول ..أيوه أبو النور:   
 

 725، صدقى لو اختار هيختار 725لو إنت هتختار  ؟يختارهمهمن  دول 725الــ  عبد الناصر:
ال. الحزبى ساسغلها على األتزم نشالعملية ال :بقولآخرين، وأنا   .وا 

 
 دول كتير. 725الــ  صبرى:     

 
 .725من الــ  755ال.. كويسين، إحنا عايزين  محى الدين: 
 

 البد إن العناصر كلها تكون ممثلة التمثيل السليم. السادات:    
 
ذية أو هيئات المكاتب العمالية يأنا هادى لسيادتك فكرة.. إحنا كل اللى عاملينه مكاتب تنف  أبو النور:    

 –فئات أخرى  414 –رأسمالية وطنية  42 - عمال 475 –فالحين  744عبارة عن: 
 ة، صيدل 75أطباء،  14ين، مهندس 24يين، حقوق 46 - ينمدرس 765  .. )ينقفثم 664
مكاتب بتوع  154ومعاهد مكاتب دى خالف  جامعات 51ن وبنوك، يياقتصاد 11
 ( ده التقسيم بتاع المثقفين.نيعيزرا 47، جامعاتال

ل ارج 71  -صحافة 55 –اجتماع   54 -عالم ا  ثقافة و  55فئات أخرى: 
 ..موظفين 565 – دين

 
 الطلبة مش ممثلين هنا؟  محى الدين:  
 

 اللجنة المركزية.الشباب أل.. الطلبة هيدخلوا إذا كنا هندخل   أبو النور:    
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 هى كام؟ عبد الناصر:
 
يعنى اللى  ،فى المكاتبموجودين فعال ا أساس 52لشباب منهم لاللجنة المركزية  25 ور:أبو الن   

 .وفيه رؤساء بنوك ورؤساء شركات ،55، 72هيتبقى 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ؟رجعيين مفيه  عبد الناصر: 
 
، فى بعض النقابات المهنيةفى بعض المكاتب يعنى نسبة موجودة مثال  ..م طبعافيه  أبو النور:    

 .العمالية فيهم ناس
 

 .عمال وفالحين ٪25 الزم يكون فيه المؤتمر  عبد الناصر:
 
 ممكن طبعا. أبو النور:   
 

 وفقا لتعريفه. صبرى:     
 

 أيوه. ..755التعريف بتاع لجنة الـ  عبد الناصر:
 
 عمال وفالحين فيهم. 955يعنى دلوقتى فيه  أبو النور:    
 
عمل القائمة بين دول وبين يبقى فيه حرية فى  ،القائمةب للو الموضوع هيدخ :بقولأنا   سليمان:     

يبقى عندنا عناصر إحنا  السابقين الوزراءلو قلنا ممكن مثال مكتوب هنا الوزراء،  ؛دول
 .حريصين ندخلها فى اللجنة

 
 ك(ضح) !طولى تجيب كمال حسين عل  عبد الناصر:

 
 )ضحك( أصوات:    
 
 موجود.. أبو النور:   
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 نحاول ندخلها بشكل أو بآخر هنا. ونحضر األسامى بحرية، وبعدين سليمان:    
 
ممكن نقعد ونستعرض كل  ،إحنا دخلنا.. إحنا عملنا، يعنى فيه بعض الوزراء ممكن أبو النور:   

 األسماء.
 

 ،ع البيانلربعاء الزم نطلما نجتمع يوم األ ؟ علشانسماءتقعدوا مع بعض وتشوفوا األ تحب عبد الناصر:
 ؟هتقعدوا بكر 

 
 األحد. نقعد  الشافعى:    
 

 األحد فيه مجلس وزراء. عبد الناصر:
 
 .نقعد االثنين والثالثاء  سليمان:     
 
 الزم األسماء تعلن التالت علشان الناس تجتمع مرة مع بعضها قبل اإلعالن بالتشكيل. أبو النور:    
 

  .هى تقعدوا بكر يرأأنا   عبد الناصر:
 
 هو عايز يقعد األحد.  محى الدين:  
 
 يوم األح الصبح.  النور:أبو    
 

هو  ،وبتاعم زكريا بتاع االنتخابات سيبك من كالرضه تشوفوا العملية على أساس حزبى، ب عبد الناصر:
 )ضحك( !قراطى أكثر من الالزمو بقى ديم أصله

 
 )ضحك( أصوات:    
 

أنا عايز  .نومعينيمنتخبين  :بيقول لىو  ،النهاردهفهو بقى ديمقراطى أكثر من الالزم  عبد الناصر:
 ، ممكن نجتمع يوم األربع. ما تخلصوها وهاشوف العملية بعدأشوف العملية يوم األربع 

 لسه الساعة ماجاتش اتنين، لسه الساعة واحدة! )ضحك(
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 )ضحك( أصوات:    
 

 نفصلهم من االتحاد يعنى ؛وال يهمنا وساخ يمشوااألو  ..مةونشوف بتوع مجلس األ عبد الناصر:
 االشتراكى.

 
 خالص. سليمان:    
 

يروحوا .. ال.. ال.. مايخشوش المؤتمر كامل عبد الهادى ،عامر عامر ،عبد الصمد. .آه عبد الناصر:
  !مع كمال حسين

 
 ممكن فصله من المجلس دلوقتى. السادات:    
 
 وقتها دلوقتى يعنى.  محى الدين:  
 

 حاال.  السادات:    
 

وعمل وبتاع  وقرر فصلهالحزب كان اجتمع  ،كالم دهاله صال لو فيه حزب وحصل فيأ عبد الناصر:
 إيه؟ ..وبيعافر بيفلفصمافيش فايدة حزب ثالث  صلهألكن ده إيه؟  وال   ،ومش فاهم إيه

 
 !آه.. أصل العملية فى مراحل متقدمة أوى الحقيقة  محى الدين:  
 

سوأ حزب ونستعد أل أساسى نشتغل عل: واهلل بقولوأنا الزلت  !ين نفسهمدوخم بس يعنى عبد الناصر:
شوف أاالثنين و تقعدوا حد و تقعدوا األ .ونستعد للتحدى وندخل نشتغل !االحتماالت

يوم  هعلننعلى أساس جهز البيان كنا ننا أو  .اجتماعهنعمل ربع األو الموضوع يوم الثالثاء 
يقعد والمؤتمر ب .نرتب نفسنا على كده ..وائل سبتمبرأد فى قمكن يعموالمؤتمر  ،الخميس

لما آهو يكم شفتم دأ ..بدونالحقيقة يعنى بس  ،حأيام ينتخب اللجنة المركزية ويرو   4أو  1
 .فى عملية االتحاد االشتراكى واله  لسبب إن احنا يعنى فى ابتدينا نتكلم فى الموضوع 

 
 مليون! 2ده  أبو النور:
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نشوف برضه الحقيقة الزم ؟ اللجنة المركزيةهيدخل ونفكر مين ، حدتجتمعوا يوم األ عبد الناصر:
 .الصورة كلها

 
وبرنامج عمل للجنة المركزية، هنعمل  ،للمؤتمر تعمل مشروع برنامج عمليالمفروض إنه ب  محى الدين:  

 .دلوقتى حاجة مسودة لهذا الموضوع علشان نتصور هنعمل إيه
 

 محسن يعمله.   عبد الناصر:
 
 ؟يبقى هو األساس انرشح كامكام وه هو نتفق هنختار ساساأل  سليمان:     
 
 هنشوف األسماء.  أبو النور:   
 

 .فى رأيى العملية ممكن يوم األحد ،سماءشيل األتتضيف و  ..سماءاأل  عبد الناصر:
 

 .البد نجهز قائمة باألسماء اللى هيختار منها فى المؤتمر علشان تطلع اللجنة المركزية.  سليمان:    
 

هى األحزاب الشيوعية بس هى  ،جه علنى فيه فى المؤتمر لو قد يطعن موضوع القائمة  عبد الناصر:
 .قدرش نعمل العملية بالشكل دهنهنا مامتهيألى  ،ل القائمة بشكل علنىماللى بتع

 
علشان ينتخبوهم، مثال عدد األصوات اللى  755هى األحزاب الشيوعية بتدخل القائمة  سليمان:    

 ح عدد آخر باالنتخاب.يعتبر سقط ويرش ٪25بياخد أقل من 
 

 آه. عبد الناصر:
 

ألن لو مش كده  ؛755انتخبوا منهم  725أو  755 :إحنا مابنقولش كده، إحنا بنقول سليمان:    
 !هيجيلى كل من هب ودب بقى

 
 ما هو ده كويس. عبد الناصر:
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 ال.. مش كويس، هاتطلع لجنة مركزية إزاى؟ سليمان:    
 

 جنة مركزية اللى أنا عايزها.ال.. هتطلع ل عبد الناصر:
 
 ؟!لو فى قائمةهتطلع اللى إنت عايزه إزاى  ،أى حد يتقدم وبعدين تطلع اللى عايزه أبو النور:   
 
 .نت عايزهإاللى عامل ترتيبك على مين ولكن تبقى  ،تفتح باب الترشيح  السادات:      
 

 !جنة المركزية مش بتاعتناوالل ،يبقى مش بتاعناهيبقى اللى هينجح ال ا  و   عبد الناصر:
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