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 أمين؟رقام ياعندك األ ،عمليات اللى فاتتبالنسبة للخسائر فى ال  عبد الناصر:

  
 .ال  :هويدى 

  
 011حوالى  ،سيرأ ضابط 011حوالى  ،مفقودين ضابط 0011حوالى  يههو ف عبد الناصر:

 ى.جزء مات منهم هنا من الجرح ؛نهم قتلىإثبت لغاية دلوقتى عندنا  ضابط
عتبروا فى هذه الحالة ، أاميأة ثالثخر كالم شوفتهم من آيعنى  ..طبعا مفقودين

حوالى  يهبالنسبة للعساكر ف !حدش بيجى من سينااتقريبا دلوقتى م نأل ؛قتلى
ام رقدى األ .قتلى 0111حوالى  يهفى يعن ؛ألف 00سرى من مجموع أ 0111
 .أخرىعداد أطبعا فى عدد الجرحى  ..نا فاكرها غير الجرحىأاللى 

 ه.يو أ ..موجزةالخرطوم صورة  اجتماعلنا على ل خ رياض بيقو األ
 

بحث امكانية عقد مؤتمر قمة  ؛ى الحقيقة من االجتماعساس: هو كان الغرض األرياض
عمال األولذلك جدول  وزراء الخارجية.خد قرارات فى داخل اجتماع أكتر منه أ

مسائل  وأ ،كثر من شرح عام يعنىأى مواضيع الحقيقة أنش يتضمن اكانفسه م
حديث عن الجهود التى يجب أو تقدير موقف  وأيم موقف يعامة خالص عن تق

ف ولذلك االجتماعات كلها كانت قاصرة على محاولة تحليل الموق ؛ن تبذلأ
يمكن دى من  .هات فيما يتعلق بالحل السياسىااتج هبرضه نعتبر  ،والخروج منه

  .واللى كان بيدور حولها كثير من المناقشات ،ثيرت فى االجتماعأهم النقط اللى أ
اتجاه  يهوكان ف ،خد شئ من األهمية موضوع ضخ البترولأموضوع تانى 
البترول يحسن ن وأ ،سليمن استمرار وقف البترول عمل غير أعند بعض الدول 

رها كان تونس فى اثآمن ول أدى  ؛والفكرة دى مش جديدة طبعا .تانى هيعاد ضخ
  .يام الكويت.. أاجتماع الكويت
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فيها  تواتكلم ،طرحها المغرب وأ أيضارها اثآوبعدين فى هذا االجتماع 
 .ضخ البترولتوليبيا والدول اللى ب ،اتكلمت فيها برضه فى هذا االتجاه ..السعودية

خرين عندهم رغبة شديدة فى أن البترول اآل ،عدا العراق والجزائر ى حال فيماأعلى 
  !لهم خسائر ال داعى لها ن ده يسببإبحجة  ؛يعاد ضخه

الموضوع  ،نسافر على مشروع خاص بالبترول فالعراق كنا متفقين معها قبل ما
حسن قبل مع وبناء عليه وزير العراق  - كىز خ حسن األ -فيه معاكم  تتناقشإده 

 ،سواء موضوع الضخ ووقف الضخ ؛فى المشروع يةساستفقوا على النقط األإ ،مايسافر
ى فيها اللوالنواحى االيجابية  ه.تتعلق بمقاطعة اقتصادية وغير  أخرى إجراءاتوبعض 
ن أوفد العراق  حتى مواضيع لم يستطع دى كلها طبعا -زى صندوق التنمية  -تعاون 

غير  إن احنان الموجودين بطبيعة الحال يذكروا أل ؛ةن نوزع المذكر أكتفى ا وه .هاأيقر 
 .ء االقتصاداوبناء عليه بنحيل الموضوع على وزر  ؛فنيين
فى بغداد  اوزراء النفط اجتمعو  - ء النفطار ن وزراء االقتصاد ووز أتم االتفاق و 

نهم يبحثوا المشروع إأساس على  ؛بتنتج البتروللى الوزراء النفط من الدول  - 00ميو 
ثم وقف الضخ الجزئى  ،أشهر 3يتلخص فى وقف الضخ الكامل لمدة  مشروعال .المقدم
فى فالبحث  .لمانياأأمريكا وانجلترا و اللى هى  دول فقط؛ 3بالنسبة لــ  أشهر 0لمدة 

عادة إى بيدعوا الى أر  ؛رأيين متناقضين وأطرفين متناقضين بين بغداد هيكون الحقيقة 
البالد  النهاردهذا كانوا هم إف .شهرأ 3لمدة  بالكامل هى بيدعوا الى وقفأور  ،الضخ

وبالتالى  !فيه تالعب فعالدث المنتجة للبترول بتصرخ من وقف الضخ الجزئى اللى بيح
  .وقف الضخ الكامل يكاد يكون مستحيل بالنسبة للكويتيكون 

تجعل الوقف  ةشياء ماديأن بتقدم أل ؛مستحيل ن دهإ :قولتبالنسبة للكويت ب
 ىحلوة ود ياةالمالحة إلى م اةمن تحويل المي مياههمنهم بيشربوا أل ؛الكامل مستحيل

ى حال أعلشان يولد على  ،علشان يطلع غاز فمعناها الزم تنتج بترول عايزة غاز
له  ةكامل بالنسبالوقف الضخ  :تالى بنقولفبال ؛أجهزة الضغط شغلوي ويولد ،كهربا للبلد
قد يؤدى  هن دا  و  ،كم 001فى البحرين على بعد  هوبيشير الى قاعدة قريبة من .مستحيل

  .ةلمشاريع االقتصاديوا بالنسبة للبترول هد !تحتل الكويت ان انجلتر إالى 
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 - ى منجى سليمز جدا من الناس الواقعيين  ةح كثير ئنصا يهطبعا المؤتمر كان ف
 ما لى حداوبيمشى معاه  ،ليبيا ةوزير خارجي ةشوي هيقلد بيحب ..هوبيقلد –عنى تونس ي

 ةوطبعا عملي ،ةموضوعيالقعية و االو عن معانا  ابيتكلمو  ؛المغرب الجديد ةوزير خارجي
ى لى خلالده و  !ةوالموضوعي ةالواقعيعن ا نهم يتكلمو إعن  النهاردهوى ق ةبقت سهل

خصوصا  ؛المتحدة يطول بعض الشئ األمملين موضوع االكالم حول المناقشة حو 
 !الشقيرى المتتالية برضه تنتيجة تدخال

رى يحضر خالص قيكانوش عايزين الشاالحقيقة فى تونس م ةمن البداي اوهم كانو 
ال يمتنعوا عن االشتراك فى ام إنه اهيطلبو  أظنو  ،المؤتمر يحضرش فى موتمر القمة وا 

نسة هو تحليل ممكن بالذات على اتحليل التو  ،طبعا نسةان التو إ نفى حي !موتمر القمة
 ..ذًا البد الكالم على الناحية السياسيةإ ؛فيش فايدة فى المعركة العسكريةام أساس

حناو  ،قرارالالمتحدة يصدر  األممبالتالى فى و  حاول على قدر ناظ و لفنتمسك باألال  ا 
راضى من األ ليةياالسرائ تفاق سريع يؤدى الى خروج القواتإاالمكان نصل الى 

الواحد يرجع " ؛لينين ةالنهارده بيردد الكلمة بتاععنى كل واحد وبالتالى نقدر ي !العربية
  كل واحد بيردده! سلوبا وشعاراأبقت  "..قدم خطوتينتلوراء علشان يستعد ويلة خطو 

 
 عبد الناصر: ده منجى؟!

 
جبه اومنجى كان ع ،الحكيم ..ى طرحه لبنان اللى كرر الشعار لبنانلالمهم الحقيقة ال رياض: 

سجل ين أحب  ،ذاتالبفى النقطة دى  تسوريا كان .هذا الشعار يحطه فى حديثه
: الحل السياسى يستند على التمسك قلنا ن احناأل ،يةساسالتوصيات معنى المبادئ األ

صر على المبادئ أو فحب  ؛بحقوق شعب فلسطين، والتمسك بالمبادئ األساسية
دى  يةساسالمبادئ األ توكان .بنضعها اللى احنافى التوصيات تؤثر  ىالت يةساساأل

 ،وعدم التفاوض معها بإسرائيل،اللى هى عدم االعتراف  ؛نقاش فيها ىثنا جر يدفى ح
إنها  ىنتهإفعارض كتير تونس وفعال  ؛حالة الحربإنهاء ضاف وعدم ذكر أوطبعا هو 
بالنسبة للنقطة دى  ده .لهم محاضر واللى عايز يبقى يرجعالولكن فى  ،ماذكرتش
  .الخاصة بالحل السياسى بالذات
ن أكان يصر المغربى على  ،ثير موضوع تصفية الجو العربى من الشوائبأ

ومن  !موضوع اليمن نخطورة ع وأ أهميةالخالف اللى بينهم وبين الجزائر ال يقل 
 .بل من الضروى بحثه ،ى كالمأفى  وأوصية تى أفى  ضرورى ذكر هذا الموضوعال

توتر  ..حالة توتر فعالل توصل -المغرب والجزائر  -الحقيقة الحالة اللى بين البلدين 
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والجزائر  ،بتحضر لهجوم عليهمإن الجزائر ن المغاربة متصورين فعال أل ؛جدا شديد
  !اللى هيهجموا عليهمهم ن المغرب إيما بتردد اد

ى كلمة أن أل ؛لها نص ساعة خداكل جلسة كانت بت بالذات فىالنقطة دى ف
 !ر من الجزائر بيرد عليه المغربو ى تصأ ،ىتصدر من المغربى يرد عليه الجزائر 

حتى  ؛اتوقت طويل فى كل المناقش ..خد وقت بين االتنينأالخالف الثنائى ف
  .اليمن وال حتى الخالفات مابين الدول ةمابنجبش سير بنشطب التوصيات 

 نا.. تقدمنا باقتراح إحنا ،الخالفات ةثير فى مجال تسويأموضوع اليمن لما 
السعودية  .دول تشرف على تنفيذ االتفاقية 3تشكيل لجنة من و  ،العودة الى اتفاقية جدة

إنهم مستعدين يكونوا  ،غير كالمهم مع محجوب أول إمبارح بالليل ؛ردتش خالصام
نسحاب فهم إنهم يعطوا مساعدات للملكيين بعد ايوعلى ك ،لجنة تشرف على االنسحاب

دول تعمل على حل الخالف القائم. الرد بتاع  3السودان اقترحت حل من  !قواتنا
ومايعتبرش رد للمؤتمر؛ ألنهم  ،السعوديين كان حديث خاص بينهم وبين المحجوب

 .وعلى أى حال كالم محجوب معاهم إنهم يفكروا فى الموضوع. !ماردوش فى المؤتمر
 ده بالنسبة للشوائب.

مافيش قرار أخدناه غير إحالة المسائل االقتصادية  ،للمؤتمر أيضابالنسبة 
  !ونحن نعلم أنهم لن يصلوا الى نتيجة بالذات ،لوزراء االقتصاد

ن مؤتمر القمة اليحضره ما لم أتضع شروط ب أيضاالمغرب وكان هناك تصور 
تونس  يبقىذا حضر الشقيرى إوتونس عندها شرط  !سوى المشكلة بينهم وبين الجزائرت
ن تمشى أليبيا طبعا البد  فتبقى ،ذا حدث ذلكإن إوطبعا كان من المتوقع  !تشتركشام

 أخرىمور الى هذا الحد تيجى دول صل األتوطبيعى لما  !وراء المغرب وتونس بالذات
يكفى فهو  ؛يبقى ماتشتركشتتغيب  وأدول متغيبة  يهلما فاط ؛زى السعودية والكويت

  !جتماعااليتمش اكل للمؤتمر ومااتنين يعمل مش وأواحد 
نتيجة  .، ويتركوا األمر لرؤسائهمأالجزائر وسوريا موافقين من ناحية المبدى رأيى ف

كيد أتها مع الدول لتتحديد اتصاالل وترك األمر للسودان ،المناقشة لم نحدد موعد ثابت
 أساسعلى  - لمؤتمر القمة 00نسب وقت أاللى هو المفروض  -موعد مؤتمر القمة 

 ليوبيلدفيليروحوا على  واإذا حبيقدروا بعض الرؤساء ظن أن ينتهى المؤتمر أن بعد إ
 .يقدروا يطلعوا من الخرطوم على هناك ..فريقىإفى مؤتمر 
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 ؟عبد الرحمن عارف مش كده  عبد الناصر:
 

 ده كالم منجى سليم. !عبد الرحمن عارف.. ال.. ال  :رياض
 

  .عارف عايز يروح جولةعبد الرحمن  عبد الناصر:
 

 أوجد هذا الشعور المؤسف موضوع النقابيين. ،ده خالصة الموقف  :رياض
 

 ده اجتماع نقابى فى الجزائر. عبد الناصر: 
 

وموضوع الجو  !رياض: وده أوجد رد فعل عنيف من المغرب! فيه بالدة فى األمور واضحة
 وترك األمر للسودان. ،العربى فيه كالم كثير

وهم  ،صرارهم على مؤتمر القمةإكتر من أتكلموش خالص ااردن مموقف األ
ومصلحة عربية إنه يغطى  ردن كبيرةمصلحة لأل يهمش عايزة شك ف ،مصرين عليه

 األردن.
  

 ..ى فاتلنكمل الموضوع ال ؟فيه تعليق ..متشكرين  عبد الناصر:
 اللى طرحتر فى الموضوعات يكتفبطلب مهلة فى ال المناقشةفى نا يانته إحناف

  .اتفضل ..مرعى خ السيداألواتكلم فيها األخ عبد العزيز السيد، و 
 

هى قضية سياسة صبنا بها أالنكسة اللى سباب أأحد ن إعدد من الناس بيعتقد  يهف :عكاشة  
ن القيادات تجمدت أوكان نتيجة ذلك  ؛خرىومنع تغلب إحداها على األ ،توازن القوى

تجديد الدم فى مهم و  ،ستطيع القيام بمهمة القيادةت جديدةظهرتش قيادات شعبية ان ما  و 
القيادات بمرور  ههذأن وكانت النتيجة  .الدولة القيادات السياسية الموجودة فى جهاز

 ،ةسه اشتراكيأر  ..مامنا مخلوق غريبأصبح أو  ،االشتراكيةلمبادئ ايمان بالزمن فقدت اإل
 ده رأى. !قدام رأسماليةأويسير على 

، حزابادوا بتعدد األنبيلمصالحهم  ةفكر هذه الصحاب أو أى أالر هذا صحاب أ
  وهيدعم وجودهم هذا برضه. ،وضرورة االنتخابات
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يه؟ ..برضه األولكتر فسر من أر يعايزين تفس إحنا  عبد الناصر:  توازن القوى بين إيه وا 
 
موجودين  وار يبقاوالفن نحط القط أبالسياسة موضوعة باستمرار كانت  ،بوضوح يعنى :عكاشة 

 نضمن شئ من السالم. هشكل دالوب !قدام بعض
 

 !راكل الفاالزم هي. القط .والفارالقط  :قلتنت إ )ضحك( !راالفال لقط و ا عبد الناصر:
 
  !ر بياكل القطالى الفخت تكان ،فالم ميكى ماوسأقدرة على المناورة وسرعة الحركة فى   :عكاشة 

 
  ؟!ى عملتوه فى قسم السينمالالعندكم فى وزارة الثقافة ى أده ر  عبد الناصر:

 
 .ياسيادة الرئيسى نمريكاى فى السينما األلالرأى ده  :عكاشة

 
 !آه  عبد الناصر:

 
الوطنى األقرب الى الرأسمالى أو نحط االشتراكى واليمين  :وضح من كدهأنقول بطريقة  : عكاشة

عملت كده فى الوزارة يعنى  ناأ !بنعمل توازن إن احنابحجة  ؛لرجعية من االشتراكيةا
لكن فى نفس الوقت علشان  ،قعد مع ناس يساريينأنا كنت بأ .وبعض المؤسسات

نا أف .يسارىى نشاط أناس مالهاش  وأ يينيمينمن النحط معارضة بكنا  ؛عمل توازنأ
 !لسه ؟يافندمكالمى واضح  ..قول على حالة موجودةبأ

فى الناس اللى تقود، أو الكل يكون  نعمل انسجام كامل حناإن ابنحاولش ام
وأنا أحد الناس  -أصحاب فكر سياسى واحد. محاولة الحل الوسط اللى كنا متبعينه 

وده  ،وده رأى كثير من الناس ،حاول أعمل كدهافى العشر شهور دول كنت ب -دول 
 !رأى الناس اليساريين شديدى التطرف

  
 ؟النتيجة بقى  عبد الناصر:

 
  .خرقولها فى اآلاه :عكاشة
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 ..نإنت بتقولى النتيجة إكنت  ..ال  عبد الناصر:
 

نهم أل ؛كتر من حزبأ اليمين فى المواقع دى يهمهم عملقرب الى ن الناس األإ ،: النتيجةعكاشة
فى ى انتخابات تقام أغلبية فى األهينالوا  - الموجودة حاليا السخط نتيجة -منين اض

والشعور  ،دين فيهاو الموج ةذا استبعد الناس االشتراكيين نتيجة النكسإبينما  ،هذه اآلونة
  !موجودالالسخط العام ب

 يهف -كون واضح أعلشان  - عدد كبير من المنشورات ،أنتقل للنقطة اللى بعدها
الحقيقة حاخرج شوية عن الموضوع  -لنا ى جيعدد كبير من المنشورات اللى كانت بت

دى تعليمات من  ..تحاد االشتراكىمن االتعليمات  كانت تأتى لنا - نسهاشأ اعلشان م
ولكن يعنى  ..خ علىأسف ياآنا أ !نش مفتوحاكافالحوار مالقيادة ومافيش تعقيب عليها! 

ولكن  ،وسد فراغ كبير عظيم وكبير واالتحاد االشتراكى قام بدور .الصالح العامغرضنا 
ن هذه إ :قولتلنا تعليمات بى لما كان يج ،نة الشديدةشعر بشئ من المهانكنا 

 ،عمل كدهنن أال يجوز  !وتنفذ وال يجوز التعقيب عليها القيادةمن التعليمات صادرة 
  .حوار مفتوح يهن يكون فأالبد 

خ عبد المحسن ضرورى عندهم علم خ على واألكيد األأو  -فى األسبوع الماضى 
عناصر  3بيقولوا: الدولة تتجاهل  -القليوبية ى المناقشات خاصة فى ففى اللى دار 

والزم نعمل لها حساب.. االشتراكيين، الشيوعيين، اإلخوان المسلمين، ودول موجودين 
لذلك قام بعض الناس  ؛نهابقصر ثقافة بالفعل السيما فى الماقشات التى دارت فى 

حناو  وقالوا: بشجاعة  ،الشجاعةه قدر هذأنا أو  ؟!االسالمى اندخلش ضمن الحلفليه م ا 
  .وده دليل فعال حيوية وصحة

ولكن  ،الدولةالوقت اللى فيه الناس يقفوا ويتكلموا ويقولوا كالم ضد رأى  جه
حلف اليه هو إوفسروا  ،انبرى عدد من القادة اللى كانوا موجودينو  .نه صحيحإيعتقدوا 

نه متشبث بهذه ؛ ألهقناعإظن من العسير أخر آعدد المنهم و  اواقنعوا عدد ،االسالمى
فى  برضه يهن فأل ؛خوانيةإلهم ميول ى فراد من الحزب االشتراكأن هناك وده أل !الفكرة

 ،يجمع عديد من الناس يعنى ..كل الناس -ك عارف تسيادزى ما -االتحاد االشتراكى 
تؤمن  -وخاصة طبقة المعيدين بالذات  -عدد من الطلبة فى الكليات  يهن فا  و 

 !خوان المسلميناإل ةبالمبادئ بتاع
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ن الجماهير إالسيما  ،فى الوقت الحالىنخرج من كده بفكرة تديين االشتراكية 
وأنا مش بنادى بهذا  !للدين بصفة خاصة ابقدر كبير جد مشدودةالمصرية والعربية 

 أكثر منك الحظت تسيادو  ،وسيادتك تعرف إنى رجل مؤمن لكن مش متدين ،الرأى
فى  التصفيق كان بيرج القاعة ؛يوم سيادتك مااتكلمت وذكرت كلمة الدين ؛حد فينا ىأ

حتواء إو أحتواء االشتراكية على الدين إ من البد ،فالناس متعطشة لهذا الدين !الجامعة
، وال نترك الدين للمراشقة بين اإلذاعات أو حوال يعنىحال من األ أىالشتراكية بلالدين 

االشتراكى  ن االتحادإوان ن اآلآن إعتقد أ! عملوا اللى هم عايزينهاإلخوان المسلمين ي
االشتراكى  المفهومن يعملوا مجهود فى سبيل التقريب بين أو  ،ن يحتوى هذا الدينأالبد 

  !عرفشام ؟إزاى ..ةعمليبطريقة الدين بين و 
 خ عصام حسونةالكالم فيها لأل سبق ،دة القانوننقطة الشرعية وسيا :تانية نقطة

فى  .سيادة القانونالمشروعية و لة أحول مس نقسام فى الرأىهناك إ ،وغيره من اإلخوان
 ..يوليو 03ن سيادة القانون هى ثورة إ -ومعظمهم من اليساريين  -من الناس  عدد

اللى مرحلة الحالية الخصوصا فى و  ،هى جمال عبد الناصر وقيادة جمال عبد الناصر
.. سيادة ال :وفى ناس تانيين بيقولواوال يجوز أن نفكر فى غيرها. بنجتازها  احنا

 !ولم يتم عمله حتى اآلن الدستورعمل نادى بضرورة نسنة ب 00لنا ابق إن احنا ؛القانون
دستور ثابت  - لمصر – سنة أن يكون للجمهورية العربية 00وآن اآلوان بعد 

 .ومستمر
فى انتخاباته رغم ظهور عناصر غير نه لم نتدخل إسيادتك قلت:  ،مجلس األمة

ولكن هى خطوة لألمام. والدولة هى التى ساعدت على فساد مجلس األمة  ،منشودة
ونحن  ،فحرفتهم عن المفهوم اللى هم بدأوه ؛باالمتيازات والتدليل اللى كان بيحصل

وكثير من اللى قعدت معاهم بيروا  !مسئولين عن الفساد اللى حصل فى مجلس األمة
وسيادتك لك الحق فى اختيار  عيم عن طريق التعيين لهذا المجلسكون هناك تدأن ي

 وضرورة تحديد أهداف مجلس األمة. ،عدد من الناس
ى انتخابات فى المرحلة الحالية اللى أن إ :ى يقولأر  يهف ،مركزيةالبالنسبة للجنة 

 ،المضادة تمكين الثورة معناها - ده شئ طبيعى -خيرة بعد النكسة هى المرحلة األ
 سماليةأتكون تغليب جناح الر ابل نتيجة االنتخابات ه ،والقضاء على الثورة الحقيقية

وأن  ،والمثقفينضعاف باقى العناصر المتحالفة من العمال والفالحين ا  و  الوطنية
ومن الخطورة أن توضع هذه  ،الرأسمالية الوطنية من طبيعتها تميل الى تجميد الثورة

من مشاركتها فى هذه  أخرىالبد من تمكين عناصر فكان  !الطبقة موضع القيادة
مالية الوطنية سأن االنتخابات هتساعد على مش بس عودة الر إفى نفس الوقت  .القيادة
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بنشكوا  اللى احناخطاء فات واألانحر ية والعناصر التى تسببت فى اإلبل عودة الرجع
  !منها حاليا

 ،ين بدال من االنتخاباتيالتعبن تكون أيجب  ..وبالتالى ال مجال لالنتخابات
يختار القادة اللى يثق فيهم و  .ن يكون لقائد الثورة جمال عبد الناصرأالوالء البد و 

 خطاءأخطاء ماهيهاش لما األاط ،خطاء اللى يكونوا قد ارتكبوهابصرف النظر عن األ
أن يسير األمور بدون مجموعة يثق فى والئها ألنه ال يستطيع  ؛نحرافإتعتبر  جسيمة

 ،ك تختار هذه المجموعة القليلةتن بعد ماسيادإن ممكن ا  و  !وال يمكن أن يعمل لوحده
ار العناصر البارزة ياختو  - قاعدة الجماهير - بعد كده بالتدريج ممكن النزول للقاعدة

 وأهذا الفريق يردد  .برضهك فى اللجنة المركزية تسيادالنضالية التى تستطيع معاونة 
، والبد ن االنتخابات معناها اختيار شخصيات تعبر عن مصالح طبقة محددةإ :يقول

  .أن تكون اللجنة المركزية بالتعيين
ن جزء من هذه اللجنة يكون إن ممكن نعمل حل وسط إ :وهناك فئة أخرى تقول

ذية لمناقشة برنامج االتحاد يلمكاتب التنفلوذلك بدعوة مؤتمر  ؛عن طريق االنتخاب
 ..عضاءاألنما القيادة تختار بقية يب ،عضاء اللجنةمن أعدد نصف االشتراكى وتنتخب 

 ده فريق.
معناها فقدان الثقة فى قدرة  ،والفريق اآلخر يرى أن هذه دعوة مهينة للشعب

والسبب فى األزمة أن  ؛وفقدانه الوعى الالزم لالختيار ،الشعب على اختيار ممثليه
  !وعلى المجموعة الحاكمة أن تتحمل نتيجة عملها ،الشعب حس باالنعزال

نه ألى أساسمر أالمراحل  منن االنتخابات فى كل مرحلة إ ،آخروهناك فريق  
لالتحاد االشتراكى بينص  ىساسالنص بتاع القانون األ ،التعبير الديمواقراطى السليم

ك ذكرته قبل كده تسياد أساسده شئ  .انتخاب المؤتمر القومى لالتحاد االشتراكى على
تكون مهمته إقرار الدستور، تشكيل اللجنة المركزية،  ؛ال مفر لتطبيق هذا النص ذاً إف

 تحديد الخط السياسى للبلد.
تخوفهم من جدية  ..زب الواحدلة الحأمسمخاوف الناس من  ،رأى وتصور يهف

أن  ؛القيادة من محاسبة المسئولين من االنحراف نتيجة الفترة فى الست سنوات الماضية
 فال بد من وضع نظام رادع. النقاء الثورى أصبح غير موجود

اقترحت هذا السؤال  ؟ى سبيل الى العمل السياسىأهو  ،نوالتساؤل اللى يدور اآل
زى  ،البد من عمل تنظيم سياسى .يم السياسىالتنظهو والرد على ده  ،كثر من مرةأ

نما و  ،ن االتحاد االشتراكى ليس تنظيم سياسىإ :لنا ك قلتتك تعلم وزى ماسيادتماسياد ا 
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هذه  بينمحاولة لتجريد الفوارق ك ؛طار واحدإتجمع لفئات اجتماعية معينة فى هو 
 !ده مش تنظيم سياسى ..مكانالطبقات وجعلها متقاربة بقدر اإل

 ،و اعتراضأى شبهة أهوش يعلاى واحد مأاالتحاد االشتراكى حاليا يعنى يضم 
صبح مائدة أ هنإحتى  ؛صبحت العضوية مفتوحة وتثقل من حركة االتحاد االشتراكىأ

خ خ على واألظن األأ .االتحاد االشتراكى يضم عدد كبير وأصبح ،لكل الناس تقريبا
قادر  الكل ،يضم عدد كبير من الناس هنأل ؛عبد المحسن يشكوا برضه من هذه الحالة

الى جوار   ،ى مميزات اجتماعيةأو محاولة الحصول على أو الهتاف أعلى الصراخ 
دوا الرسالة أو  ،نوا وبذلوا جهد كبير جدا فى الفترة السابقةو اناس مناضلين كافحوا وع

األغلبية تكون بهذا الشكل الى جانب االتحاد  عايزين إحناولكن  .الواجبة عليهم
والهيكل  ..ى لالتحاد االشتراكىاسيسالبد من التعجيل لتشكيل الهيكل ال ؛االشتراكى

 .الحزب السياسى ..السياسى هو الحزب
 

 !؟ى الناسأيك وال لسه ر أر  ابتديت تقول  عبد الناصر:
 
قلت فى جلسة سابقة  أنوسبق  - الواحدنا الحزب أى أين ر أل ،ىأيقول ر اال ه..ال  : عكاشة 

 ..فى الوقت الحالىالواحد ى هو الحزب يأن ر إهو  - جلسة خاصةفى ك توقلت لسياد
 ؟يهإمش حصل كده يافندم وال 

 
 قول لهم ليه. ؟ليه عبد الناصر:

  
 ،االتحاد االشتراكى يضم حزبين إن احناكان بموان الحاضر من الصعوبة ن اآلأل ..نعم :عكاشة

اللى واخداها الدولة فى الوقت  ن يكون موجود عندنا حزبين بالمفهوم االشتراكىأو أ
خشية من محاولة تغلب فئة تستغل الظروف ونخسر مكاسب االشتراكية اللى  ؛الحالى

البد من وجود لحماية هذه المكاسب  ،فى نفس الوقت .0090حققناها من سنة 
المعارضة ممكن  هوهذ - مر واجبأت بها يك نادتالمعارضة اللى سياد - معارضة

و داخل االتحاد االشتراكى من أما داخل الحزب الواحد إ يا ،مها بطريقة منظمةيتنظ
 ..فكرة الحزب الواحد مش هتجد قبول تذا كانإ ،خالل اللجنة المركزية

 
 ؟نت قصدك حزب واحد مع االتحاد االشتراكى والا إ عبد الناصر:
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االتحاد االشتراكى يعنى هيكون إن  :قلنا إحناام ،االتحاد االشتراكىحزب واحد داخل  :عكاشة 
ولكن العمل النضالى من الشخصيات  - ك عارفتزى ماسياد -بيجمع فئات مختلفة 

 .ن تنظم داخل حزبأالبد  ؛من اللى تؤمن بالمبادئ اللى بتنادى بها سيادتكالبارزة 
حزب الوفد  ال ؛حزابزب من األى حأن أن يكون باالنتخاب شأوهذا الحزب ال يمكن 

زب وال ح ،وال حزب العمال ،حرار الدستورينال حزب األو  ،عمل انتخابات ألما بد
سيسى وبيختار عدد من الناس المؤمنين المناضلين أولكن بيحصل مؤتمر ت !المحافظين
وعن طريق هؤالء الناس بتتشكل الئحة للتنظيم  .بيلتفوا حول مبادئ معينة ؛بفكرة معينة
منبث  وبهذا الشكل يصبح الحزب سياسى ،الطريقة هويستمر العمل بهذ .ىوخط سياس

 ؟تانىى تفسير أ يههل ف .داخل فئات المجتمع ومنبث داخل االتحاد االشتراكى نفسه
 ؟يافندمكمل أتحب سيادتك 

  
 نعم. عبد الناصر: 
 

ن أضى تهل يعنى تنظيم يق ،كتسياد هلتأنقطة السؤال اللى سركز كالمى على انا هأ :زكى    
  ؟وكيف نخلق نوع من المعارضة ؟و حزبينأحزب واحد  يهيبقى ف

 لتأنا سأرد على السؤال ده أقبل ما ،ده نا فكرت كتير فى الموضوعأفى الواقع 
يه السبب إيعنى  ..نتوهش فى الموضوعاعلشان م ؟وال ليهأل أبنس إحناطب  :قولأب

نا فى تقديرى كان الباعث أف ؟ليه ؟رضةاو معأو حزبين أعايزين حزب  إحنانا اللى خال
 يهويبقى ف ،بنبحث عن الحقيقة يعنى وعايزين نشوف جوانبها المختلفة إننا ذلك هول

و أحزب  ئن هننشإفكر لو كنا بنقول أنا بأف .راء المختلفة كلهاننا نسمع اآلإمجال 
 ..مبادئة من ناحي ،طالقاإسب فالوقت غير منا ..من الناحية الزمنية :والأ ،حزبين

 ؟إيهيقول اكرية هنقول الحزب ده هفمن الناحية ال ..لوجيةيدمش شايف من الناحية األ
حناو    .يعنى عندنا ماشاء اهلل مشاكل كتيرة ا 

 
 )ضحك( !السيدعبد العزيز حزبين قال اللى  ،حزبين قولتش حزب والا انا مأ  عبد الناصر:

نا يعنى كنت أو  ،ديسواللى قال حزبين عبد العزيز ال ،تاللى قال حزب ثرو 
خطاء اللى األ ىبحيث نتالف ؛معارضة يهكيف ننتقل الى مجتمع مفتوح ويبقى ف :قولاب

من  اأساست تتركز أبدواللى  ،سنين اللى فاتت 9 الـ وأسنين  0 ت على مدار الـحدث
 .96الى 90سنة 
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فى تقديرى صعب  برضه حكاية المعارضة فيه ،اتكلمنا على نظام الحزب الواحد برضه :زكى   
 يهوف ،حزب واحد يهف إن :فى نظرى يعنى لما نيجى نقول .ن نتصور النظام الحزبىأ

  ..رضةامع
ودى مش طريقة  !تخلق كمعارض حبا فى المعارضةإرض ايبقى المعاوال هأ
 . فى الحياة ةيطبيع

يعنى هنقول مين معارض ومين مش  ؛بهنوزع الناس تقسيم قوال :النقطة التانية
  ؟من األول معارض عليهلى يه هو الإ ؟طب معارض ليه ،معارض

 ،عايزين نلم الناس إحنا !اليه حناش فى حاجةااهنخلق نزاع طبقى مثالثا: 
مشاكل نلمها  يهذا كان فوا   ،الى مستوى المسئولية والمركب تسير ونتعاون ونرتفع
 .ونحلها ونمشى
 ،يروح هنا هيروح هنا ونص هل نصاهنيجى نقول اتحاد العم النهاردهولكن 

وال نص دول هنا ونص دول  ،هنا او بقوالمثقفين ي ،ويبقى هنا الطلبة ،الفالحين يبقى هنا
  .بداأفى حاجة اليها مش إحنا هنقسم البلد قسمة  !هنا

المسائل  ،هنا المسائل الخاصة بسيادة القانون ،بجانب المسائل اللى طرحت
 .ومجال طيب للمناقشة ،دى بتوجد جو صحى موركل األ ؛الخاصة بالوالء للمبادئ

 أساسن ممكن نخلق هذا النوع على إتصور انا بأ ؟نخلق نوع من المعارضة إزاىطب 
لجنة من اللجان  األمةداخل مجلس  أيضاداخل االتحاد ذاته و  ئننا بنيجى ننشإاآلتى.. 
ى أ ،اللجنة موجودة هن هذإولكن الغرض ، ونسميها معارضة ،الحقائق ىزى تقص
 راء المختلفةمع اآلتجتإنها ممكن  ،الهيئة هة بتناقش هذألى مسأى موضوع أو أقانون 

 .زى هيئة تقصى حقيقة موضوع من الموضوعات ؛ويشترك فيها ناس مختلفين
 

 شعبيةالمجالس الحزبين والخوان اتكلموا على األهو فى الجلسة الماضية بعض  :خيرى
بالعكس  ؛فى النظام االشتراكى محبذ عمل حزبينغير نا أ ،وبالنسبة للحزبين .األساسية

وممكن يتحول الى صراع  ،باقول: إن نظام الحزبين هيكون ضرره أكثر من نفعه
أرى إن  ،ولذلك أنا برضه أرى عمل حزبين شعبيين بالنسبة للمجالس الشعبية ؛شخصى

   !الصراع سيزيد فى الفترة الحالية مابين مجلس األمة واالتحاد االشتراكى
نما إ ،عمال كبيرةأخيرة عمل االتحاد االشتراكى فى الفترة األ نإقول أنا بأ برضه

ولذلك البد أن نكون حزب واحد من  ؛ة للثورةبالنسب فيش التزام كاملام هنإالغلطة عندنا 
  .االتحاد االشتراكى
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 ،زام كاملتملتزمين اليكونوا  عضاء الحزبأجميع إن يجب  ،يةساسالنقطة األ
كما  ،م عن القرارات اللى بتتخذها القيادةهفعوا بكل قواان هم يدإمستعدين  واويكون

 يعنى ؛غلبيةى األأقلية تمشى مع ر والزم األ .زموا ببرنامج الحزب وفقا للنظام الداخلىتيل
التزام  ى.الرأقلية تلتزم بهذا ى فاألأخدت ر أغلبية األ ..ناحيتينال يكون منااللتزام 

 ،يجب كل واحد يكون ملتزم بهذه القرارات ؛الحزب داخلبالنسبة للقرارات اللى تصدر 
 -زى ماسيادتك قلت  -وعندنا خبرة  .ويعمل على الدفاع عنها فى جميع الحاالت

حزب سيكتورى فى غينيا، أو فى يوغوسالفيا. والبد أن تكون هناك إجراءات حاسمة 
 ضد المنحرفين. 

سلوب أعملنا حزب واحد ب إحنالو  ،قول موضوع المعارضةأنا بأفى هذه العملية 
مناقشات الحرة الب ،ين بقاء صح المعارضة هتنتج داخل الحزبيفراده الباقأسليم ب

  .اللى فكرت فيها يةساسفى الواقع دى النقط األ ..راءبان اآلتالسليمة ه
 

لجلسة ك طرحته فى اتاللى سياد - طريقة البحث بتاعى للموضوع دهفى نا أفندم هو يا :القيسونى
 - فضلية المعارضةأعدم  وأفضلية وجود معارضة أالماضية وموضوع المعارضة و 

و وسيلة البحث التى أخ ثروت وطريقة البحث الفرصة المتاحة لأل ىيعنى لم تتح ل
يعنى ممكن  ،وزارة الثقافة محاط بالناس عالية الثقافةفى يعنى هو الرجل  ؛تيحت لهأ

نا اقتصرت فى طريقة بحثى أبينما  ،راء المختلفة السياسية والفلسفية بالموضوعبحث اآل
فى الموضوع على وفكرت ، نا بحثت لوحدى فى الموضوعأعنى ي ؛دفر على البحث المن

  .كتسياد رياسةخيرة تحت السنوات األ فىشرف الخدمة  ىالتجربة اللى كان ل أساس
وموضوع  ،موضوع االنتخابات ؛ة السابقةسفى الجل هطرحت انأ لىيعنى مثال فى ال

شراكه مشاركة مجلس  ن االجهزة السياسية المختلفة ا  و  ،فى المرحلة الحالية ةفعالاألمة وا 
واقتناعى  ،ى الخاص فى هذا الموضوعأيعبر عن ر بيعنى كنت  ؛نتخابتكون باال
و أذا الجماهير إننا ا  و  .هى عن طريق االنتخابالسليمة  ديمقراطيةن الوسيلة للأالشديد ب
 هال يكون ذلك سببا فى حرمان هنإف ؛حيانفى االنتخابات فى بعض األ أخطأالشعب 

 ،السياسية المختلفة عن طريق االنتخابجهزة وفى اختيار األ ،من حقوق االنتخابات
تحقق تال  ديمقراطيةن الا  و  .نه يقدر يصلحها هو فيما بعدإنما يكون ذلك بمثابة فرصة ا  و 
تصحيح لفرصة تاح له التن أفى فترة من الفترات فيجب  أخطأذا إ هنا  و  ،ال بالممارسةإ

 أ.هذا الخط
حتى فى  ،رقاماأل ىساسرهم األينا محاط فى وزارة التخطيط يعنى ناس فى تفكأ

ستفيد من الناحية أن برضه إمل أكنت حضرته على  ،اجتماع االتحاد االشتراكى
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مناقشة لولكن جزء كبير من الوقت موجه ، راء السياسيةع الى اآلامتسالسياسية واال
ن عدم لسيادتك إ ماأخفيش ى.ى الخاص بأيهو ر  هباقولنا أى اللى أفالر  ؛الخطة نفسها

عترف أن أيجب  !ىمر مريح لأو ضد الوزارة كان أوجود معارضة منظمة ضد الوزير 
نه لو كانت هناك معارضة أ ؛و اقتصاد لمدة طويلةأء وزير خزانة انه سو إ ،كوزير

كنت  ؛سعارو عند رفع األأ ،و عند فرض الضرائبأ ،الميزانية إعدادمنظمة عند 
 .أيضان تتعب أن الحكومة جايز أعتقد أو  !تعب كتيراه

  
 !؟هتتعب ليه ،غلبيةب األالزم تكون من حز  لما تكون وزير نتأماهو  ؟ليه  عبد الناصر:

 
 . .ما كان حيبقى فيه معارضةأيعنى برضه  ..ال :القيسونى

 
يعنى كان  ؛غلبيةن معاه األعنى مشكلة الوزير سهلة جدا ألي ،صال فى الحزبينأيعنى   عبد الناصر:

 برنامجبده بيدخل  ؛ال يغيرها ضامن السياسة اللى دخل بيهاهو اللى يهوهو زى مابيهوهو 
نمسك حزب العمال فى االنتخابات األخيرة، لما دخل بموضوع  .بيدخل بعمليات مش

 ..الصلب طالما أخد األغلبية
 

 ؛٪011غلبية كد من األأكانش متايعنى م ،يقدمش البرنامج كلهام إنهطر ضولكن قد ي :القيسونى
نش ضامن اكان مبسيطة أل هغلبية بتاعتاأل تكان ،األولعنى حزب العمال لما جه فى ي
 !ن كل حاجة يقدمها يعنىإ

  
متعب  ..لناحيتينليعنى متعب  ؛ى النظام بتاعنا يعنى متعب للوزيرأينا فى ر .. أال عبد الناصر:

نور السادات على أل أيضاومتعب  !ن مش عارف هتجيلوا القنابل منينا ألأساس للوزير
 هوام - وممكن فى هذا النظام !وبيمنع ده ،وبيمنع ده ،الحقيقة بيمنع ده إنه أساس

بدا أن تعرفها أقنابل ال يمكن  يهن يكون فأعنى ممكن ي - سالح ذو حدينالالحقيقة 
  !ة منينيجا

الحقيقة فى نظامنا الواحد مش  ،إيهخرها آو  إيهولها أ عارف حزابفى نظام األ
زى  -ات حصلت امتياز  ؛ذا كنت بقى مش عارف طبعا بيحصل عملياتإ !عارف
حصل  -كنتش سعيد بهذا الكالم انا واهلل مأو  - حقيقى حصل ناس - ثروت مابيقول

حصل فى عدة امتيازات  ،حصل بالنسبة للعربيات ،ناس راحوا حجوا على حساب الدولة
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من هذه ى ذأنا يعنى كنت متأو  ،نسبة لناس اتعينوا فى الحراسةبالنسبة للشقق بال
  !؟مش كده ..ناس اتعينوا فى الحراسة يهف ،المواضيع
 

 ه.يو أ صوت:
 

 ،ده تيعنى سك ؛حصل كبت أيضاو  ،العمليات وحصل طبعا جرى وراء هذه آه..  عبد الناصر:
  !كتر من الالزمأون كبت ك   ..ده توسك ،ده توسك

 ؛عناسهل من البرلمان بتاأالعملية  حزابن يمكن فى نظام األإهنا باين برضه 
 اللى احنا !؟الحكايةإيه نت مش عارف أما ؛عرفش مين معاكام النهاردهاللى هو 

 !بنسميه كبت النهارده هناك بيسموه كرابيج الحزب
 

 ؛طالقمعارضة على اإلن عدم وجود معارضة منظمة ال يعنى عدم وجود إ :باقولا أن :القيسونى
 نعطهاذا لم ا  و  ،أشكالولكنها تتخذ عدة  ،ن المعارضة اللى ضد الحكومة دايما موجودةأل
 ،همال فى العملاإل ،النكت ،الهمس ،عاتاشمثل اإل ؛أشكالمنظم تتخذ عدة الشكل ال
نقالب إعنى تتخذ شكل مداها ي أقصىالى  ذا وصلتا  و  !وامرتحدى األ ..حيانا التحدىأو 
التقدم عن طريق التطور  لة هتبقى موازنة بين بيسموهاأيعنى المس !نقالبإو محاولة أ

  .االنقالباتالهادئ، أو التطور عن 
 

 !ىالسم الصح يعنا ،االنقالب ده يعنى بنسميه الثورة المضادة  عبد الناصر:
 

عطائها المعارضة  ظهارإ أيىفى ر  :القيسونى نه إويبرز  ،قويهيضعف النظام بل يشكل منظم ال وا 
المعارضة عتبر ت ،فى بعض البالدو  .دو نقأعالنية دون خوف من اعتراض  هيؤدى عمل
  .فى النظام أيضاؤدى دور هام تنها بإاعتبار على  ؛النظام القائمجزء من 

ومن رأيى وجود المعارضة لمصلحة الوزارة نفسها؛ ألنه يساعد على التضامن   
وحدث ذلك فى مجلس األمة أثناء مناقشة الميزانية أو رفع األسعار مثال.  ،بين الوزراء

 .وجود المعارضة يؤدى الى فتح القنوات الموصلة بين القيادات والقاعدة
وأن تكون  ،أن يظل التحالف كما هو - وده رأيى الخاص -أتصور المعارضة   

ى داخل االتحاد هناك مجموعة ترى لنفسها رأى معين، وأخرى لها رأى مخالف ف
وهما متفقان على  ،وأن يكون له جناحان ،يبقى االتحاد االشتراكى :االشتراكى. وأقول

 المبادئ األساسية ولكن االختالف يكون فى طريقة العمل.
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ويكون رئيس  ؟هذا االقتراح يثير عدة مشاكل.. هل النظام يكون رئاسى  
ويسقط مع سقوط أى من  ،الجمهورية رئيس جناح من الجناحين ويتولى الحكم

 الجناحين؟ أم يكون الرئيس هو رئيس االتحاد ويعين رئيس وزارة؟
 ،أنا فى رأيى أن يظل الرئيس هو رئيس االتحاد االشتراكى؛ لنضمن االستقرار  

 وممكن االستفادة من تجارب الدول األخرى.
 

نظام كامل، وأصبح  وال يوجد عقل البشرى يحاول وضع نظام للحكممن آالف السنين، ال رياض:
سنة،  00عندى من الصعب أن يبتكر العقل البشرى أنظمة جديدة، وعندنا تجارب بقالنا 

 وأرى أن نضع نظام يناسبنا.
 ممكن نقدر نتحرك فيه بسرعة أكثر فى رأيى هو وجود حزب واحد، وده اللى  

ا ال يسمح . وده فى ذهنى، ووضعن.داخل االتحاد االشتراكى، ويكون فيه جزء بالتعيين
أى معارضة  إال بوجود حزب واحد مرتبط بقيادته ارتباط كلى وماتبقاش العملية مهزوزة.

يتم تنظيمها ستكون معارضة شكلية، وهتكون مفتعلة، طب وضع مجلس األمة إيه 
 البد إعادة تقييم وضعه.  !النهارده؟

نا مش متصور حتى لو وجدت المعارضة طب هتتوجد منين؟ فى مجلس األمة أ  
وماأظنش إنها  ،هتكون هناك معارضة فعليةمش متصور فى مجلس األمة الحالى 

والمعارضة الجدية أتصور أنها  ،المعارضة البد أن تكون مطلقة !هتكون عملية جدية
 تكون فى جلسات مقفلة.

لماذا نحتاج المعارضة؟ للوصول الى أفضل نظم الحكم الحقيقة وليست   
ا. وفى يوغوسالفيا مثال هناك معارضة حتى للسياسة للمعارضة كفكرة فى حد ذاته

 وأرجو حكاية المعارضة دى ال تنظم الحقيقة. ،وبتنشر رأيهم فى الجرائد ،الخارجية
 

؟ حتى اآلن الواحد يتساءل  لكالم عن الديمقراطية الحقيقية اآلنلبرضه ما هو الداعى  شقير:    
 لماذا لم يكن هذا الكالم موجود قبل النكسة؟!

هاركز كالمى فى إزاى نعمل نظام للمستقبل يرسى للناس سبل األمان فى   
المستقبل. أخشى أن يتصور أن مجلس األمة الحالى يعطينا صورة عن الممارسة 

 وأخشى من هذه العملية الحقيقة. ،الديمقراطية السليمة
 ؛أنا عضو مجلس األمة، والحقيقة الكثير من األعضاء ال يمثلون إال أنفسهم  

األمة  سمعنى كده إن فى مجلس األمة من أقصى اليمين الى أقصى اليسار. مجل
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. دى .يمثل خطر كبير جدا فى الفترة الحالية ؛بتكوينه الحالى وعدم وجود التزام حزبى
 مالحظة عابرة لمجلس األمة.

أتفق مع  ؟كيف نضع نظام سليم يرسى األمان للمستقبل ،موضوعنا الرئيسى  
د حزب واحد ونضع له إطار للمعارضة، ونضع إطار ديمقراطى داخل الزمالء فى وجو 

 هذا الحزب.
ننتقل الى نقطة المعارضة، إذا كانت الغرض منها الرقابة والنقد ممكن أجهزة   

وأعتقد أن ده مش المطلوب.  تقوم بها من داخل الحزب أو خارجه،الرقابة المختلفة 
جناح يسارى وجناح يمينى فى داخل حزب  حزب العمال البريطانى، فيه وبرز الى ذهنى

 وهذه فكرة جديرة بالدراسة، البد أوال عمل التنظيم السياسى المتكامل. ؛العمال
 

 . .السؤال اللى سيادتك طرحته يطرح سؤالين.. السؤال األول: الفكر، والثانى: التطبيق أبو النور:
نظامنا ينقصه الفكر؟ أقول: ال.. وهذا الفكر نبت عن  ..هل السؤال ،الفكر  

تجارب كثيرة جدا، وهذا النظام واجه الكثير من النكسات ولكن حولها الى انتصارات، 
 ونظامنا محدد بالميثاق.

أيضا البلد لها دستور، وهو غنى جدا بكل النواحى والمسائل التى أثيرت، والفكر   
ا أخذنا من مذ منه بعض البلدان اإلفريقية والعربية مثلبل أخ ،بتاعنا لم يكن داخلى فقط

 بعض البلدان.
السؤال.. طالما فكرنا خطى خطوات كثيرة، فما هى المشكلة؟ أقول المشكلة هى   

 فى التطبيق.
 ..هو مجلس لم يثبت جدارة ألن مجلس األمة بتكوينه وأشخاصه ،مجلس األمة  

إسم اتعينوا فى الحراسات، هل هؤالء أثاروا  31هناك مثال  !وأقصد تطلعات أشخاصه
كيف يحاسب  ،مشكلة فى القطاع العام؟! أقول: ال.. ألنهم موظفين فى القطاع العام

 نفسه؟!
وأصبح مثار تهكم  ،أقول: إن هذا المجلس هو مجلس ولكنه ليس بمجلس أمة  

وأرى أن يحل ونعمل  !ليهوابتدى بداية صحيحة ولكنه انتهى الى ما هو ع ،من الناس
 مجلس أمة جديد.

لم نشهد جلسات حية كما نراها اآلن، معنى هذا أن المجلس  ،فى مجلس الوزراء  
 لم يمارس سلطاته. 

هل المقصود بها المعارضة أم الرقابة؟ المعارضة  ،بالنسبة لموضوع المعارضة  
ارضة داخل حزب ستفقد ال يمكن أن تنظم وال يمكن أن ننشئها. إذا سلمنا بوجود المع
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أهميتها، إذا وجدت المعارضة ولو فى حزب يكون غرضها النهائى هو الوصول الى 
وليس لها هم إال الوصول الى  ،السلطة. وسنصل الى أوضاع ما قبل الثورة واألحزاب

ممكن أن تكون المعارضة فى داخل  ! وبالتالى ستكون هناك دكتاتورية األحزاب ،الحكم
  .راكى بعد تالفى العيوباالشت االتحاد

فى رأيى البد أن نجمع بين التعيين واالنتخاب والتوسع  ،ومجلس األمة الفعلى
ويستجوب ويسحب الثقة من  ،والمهم  أن هذا المجلس يمارس سلطاته .فى نسبة التعيين

 !الوزير، ولكن لن يكون هذا من عضو موظف مشترك فعال فى شركة أو مؤسسة
 

 يسحب الثقة أيضا من الحكومة. :الدستور بيقول عبد الناصر:
 

آه.. فى رأيى أنا مجلس الوزراء يناقش سياسته، والناس كلها تلتزم بما يقرره المجلس  أبو النور:
حتى ولو كان مخالفا لرأيه. مجلس أمه موجود فى جو صحى يقدر يناقش، ومافيش 

، نقدر تقييم التجربة ونقوم داعى لتكوين حزب أو حزبين أو ثالثة. االتحاد االشتراكى
وأى واحد يخطئ فى االتحاد االشتراكى يعاقب. فى رأيى الصورة ستكون  ،الخطأ

 مكتملة.. مجلس وزراء، مجلس أمة، اتحاد اشتراكى.
 
ولكن المالحظ أيضا فى  ،المالحظ أن القضية الرئيسية هى كيفية ممارسة الديمقراطية    رفعت:  

 مجلس األمة أو االتحاد االشتراكى. ..ا ستقوم بذلكاألجهزة اللى المفروض أنه
ورأيى أن نهتم بوحدات القاعدة أساسا. وتقديرى أن تجربة مجلس األمة ال يمكن   

ذا اتحل المجلس وجه نفس األشخاص سيكون الموضوع  ،أن أقول صحيحة أو خطأ وا 
وذلك ألن مجالس األمة أو الشيوخ  ؛وأرى أن نركز على المجالس الشعبية !هو هو قائم

ودى ستكون مجال كبير جدا أن يمارس  !أو النواب كانت منفصلة عن القاعدة الشعبية
وباستمرار يستطيع الشعب ممارسة الديمقراطية السليمة،  ،الشعب الديمقراطية السليمة

 !تهمكل الوزراء يمثلوا دكتاتورية فى وزار  :ولكن سيادتك قلت فى جلسة من الجلسات
 

 )ضحك( !أنا قلت كل وزير عبد الناصر:
 

)ضحك( اليزال  !أرى فيه دكتاتوريات أشد من الوزراء.. من مأمورى األقسام والمحافظين رفعت:
ودى بعيدة عن أعضاء مجلس األمة  !تجبر على أشياء وتضرب بالكرابيجهناك ناس 

 أنفسهم.
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وأن يساهم ويشارك فى وتقديرى لكى نخرج الشعب من السلبية اللى هو فيها   
فى تقديرى قبل تشكيل اللجنة المركزية يجب قيام المجالس الشعبية على  ؛عملية البناء

ويبتدى يشعر أنه أصبح صاحب  ،وهى ستخرج الشعب من سلبيته ،مستوى القاعدة
 الكلمة ويمارس رقابة على األجهزة التنفيذية الموجودة.

يجب إعادة  ؛بقا للنظام اللى ارتضيناهالشعب يستطيع أن يمارس الديمقراطية ط  
ويجب إعادة  ،فى ضوء المناقشات التى تدور فى التنظيمات النقابية والعماليةالنظر 

 تقييم دورها.
البد من وجود جهة  ،نقطة أخرى وهى شئون األفراد فى الجهاز الحكومى  

 اد.وتستطيع تقييم األفر  -وليست أكثر من جهة  -مسئولة عن تقييم األفراد 
 

 !عبد الناصر: المباحث مثال؟
 

 ليس قصدى المباحث، ولكن جهة معينة هى التى تتولى تقييم األفراد.  رفعت:
على غرار لجان  تواجد لجان أخرى فى البلدمن ناحية أخرى، أرى ضرورة   

ولكن فيها بعض التغييرات. ولكن اللجان التى أقصدها  ،الخطة اآلن والسياسة الخارجية
ومن الضرورى أن تكون ثابتة بقدر  ،جان دائمة وال تتغير بتغير الوزاراتأن تكون ل

 اإلمكان وأن تضع سياساتها على أساس سليم. 
 وهو تحديد العالقة بين االتحاد االشتراكى والحكومة ،قطعا فيه موضوع أساسى  

فى رأيى نفتح مواضيع  ؛ولكن بنيجى نقف ونترك الموضوع بدون حل ،وتتم فيه مناقشات
 وال نصل الى حل. 

من المواضيع األساسية أيضا اللى أحب أشير اليها البيروقراطية، وهى فى   
تقديرى أصبحت أكثر من األول، وأصبحت تزحف بشكل مخيف داخل الدولة، وترجع 

 الى عوامل كثيرة ومن الضرورى أن نعمل على اقتالعها. 
اللى فاتت مثال جت أوامر الى بعض الشركات وأضرب مثل لسيادتك: الجمعة 

وأرسلنا الى مجلس الوزراء ببحث الموضوع على حدة كل فى  ،أن يوم الجمعة يوم عمل
اللى حصل إن القرار صدر والتعليمات صدرت الى شركة  .شركته أو مؤسسته

العمال بعضهم جه  ؛المحمودية للغزل على أن الوردية تعمل يوم الجمعة الصبح
ية وقامت الورد ،والنتيجة أن االتحاد االشتراكى هناك تدخل !اآلخر قال: أل والبعض

دى مثل على اللى حصل يوم الجمعة اللى فاتت، ولكن أالثانية باالنتظام فى العمل! 
 ممكن يتكرر بأساليب مختلفة.
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وهو الذى يوجد فجوة بين  ؛موضوع البيروقراطية ال يمكن تركه بهذا الشكل  
      دى تقريبا النقط اللى حبيت أتكلم فيها. ..واعد الموجودةالقيادات والق

 
 !0110مرة، يمكن دى المرة الــ  0111هذا الكالم قلناه   عبد الناصر:

 
 هو الحقيقة الموضوع المجالس الشعبية.  :رفعت

 
بالنسبة  كيف نضع هذا الكالم موضع التنفيذ ..الكالم ممكن يتقال، والسؤال الحقيقة  عبد الناصر:

لو فيه أحزاب، كل حزب  ؛الناس بطبيعتها تتكون من قيادات وقواعد ؟للناس والسلبية
 بيبقى عامل قاعدة علشان االنتخابات الجاية.

إن الديمقراطية هى حاجة لسنين موجودة، الميثاق بتاعنا يمكن يدى بدى أقول:   
 كالم يمثل أعلى مراحل الديمقراطية إذا طبق. 

  ..حزب فى أول الثورة الحقيقة لعدة أسباب أنا قاومت عمل
إذا كنا عملنا حزب فى أول الثورة، كنا هنعمل دكتاتورية عسكرية، وتاريخنا 

على موضوع  ؛وحصل خالف فى أول الثورة فى هذا الموضوع ،معروف وواضح
 الدكتاتورية أو موضوع الديمقراطية.

نا فى نظام فاشستى كرية ومشيوكان ممكن نعمل حزب ونعمل دكتاتورية عس  
  ..لعدة أسباب سريع

إحنا كنا ضد أحزاب اليمين وضد أحزاب اليسار. الشيوعيون كانوا بيهاجمونا، 
والشيوعيين كانوا  ؛واإلخوان المسلمين كانت بتهاجمنا !واألحزاب الثانية كانت بتهاجمنا

 بيقولوا علينا إننا أمريكان والثانيين كانوا بيقولوا علينا فاشيست!
 اللى احنانا نتغلب على موضوع الدكتاتورية العسكرية بالمعنى ر والحقيقة إحنا قر   

مقتنع بنظام كنت وأنا الحقيقة فى األول  .نعرفه، وحاولنا أن نطبق نظام األحزاب
 !بأى حال إنها تمشى ..األحزاب، ولكن وجدنا أن األحزاب الموجودة

الحقيقة تاريخنا يدل أيضا على  - 09حلينا األحزاب، وعملنا فترة انتقال لغاية   
مشينا أيضا فى هذه  05، و 06، ثم برلمان 09وجه برلمان  - المشاكل اللى قابلتنا

 العمليات. 
وهو  ؛وبعدين جه الميثاق وبعدين قلنا: عايزين نعمل ديمقراطية الشعب العامل  

وال حرية ألعداء الشعب فى  ، وقلنا: الحرية للشعباألساس اللى موجود فى الميثاق
 النهاردهاللى هى  ،وخدنا التشكيلة الموجودة ومشينا فى هذه العملية. ،اللجنة التحضيرية
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اللى هم العمال والفالحين والجنود والمثقفين والرأسمالية تحالف قوى الشعب العاملة.. 
 الوطنية.

يمكن أن تتم إال  كل ده الحقيقة كالم كويس، وقلنا: الديمقراطية السياسية ال  
ولكن فعال فى التطبيق حصلت  ،حطينا مجموعة من المعادالت ؛بالحرية االجتماعية

 مشاكل كثيرة بالنسبة للتطبيق.
اللى هو إزاى نضمن استمرار النظام السليم اللى يؤمن  ..وبعدين نطرح السؤال  

ة أو حاجة زى مثال إنهم مايقعوش فى دكتاتورية عسكرية أو فاشي ؟للناس فى المستقبل
أو تيجى ناس ال قيم لها أو مبادئ تتولى  ،أمريكا الالتينية أو حاجة زى هذا الكالم

 بنتكلم فيه. اللى احناده الحقيقة الموضوع األساسى  !السلطة
إزاى نخلى الناس تتكلم ومتخافش؟ طب  ،بعدين بتقول الديمقراطية والناس تتكلم  

فيه عقد موجودة فى  ..خافوش الناس مش هتصدقكمهما قلت لهم: اتكلموا ومت النهارده
 المجتمع.

إنت عايز مين يتكلم؟ الحقيقة إنت عايز  ..ن اللى هيتكلم الحقيقةيوبعدين م  
إذا اتكلمنا على قيادات  !القيادات تتكلم، إذا ماكانتش القيادات هتتكلم مين هيتكلم؟

 هتبقى على مستويات معينة.
القيادات بتتكلم وفى األحزاب المختلفة  ،الواحد أيضااللى أنا متصوره فى الحزب   

 والكل بيقول رأيه. ،بصرف النظر عن إيه القرار اللى بيطلع ،القيادات بتتكلم
الغرض ! كل واحد مالوش دعوة ..الحقيقة إحنا وصلنا لمرحلة إن ماحدش بيتكلم  

وتفكيره بحيث إن احنا نقيم مرحلة، وكل واحد واحد يقول تشخيصه  ،من هذه الجلسات
إن احنا ُهزمنا فى الحرب، لو  ؛إن احنا نتالفى مرحلة فاتت. اللى دفعنا الى هذا الحقيقة

وكان زمانا بنعمل  ،كنا كسبنا الحرب كان النظام بقى كويس جدا والدنيا عال قوى
 مش كده؟ !يوم 01احتفاالت فى البلد 

 
 طبعا.  صوت:

 
فعايزين الحقيقة ؛ وهذه الهزيمة لها أسباب كثيرة ،أساساأسباب النكسة هى الهزيمة   عبد الناصر:

إنه اتكلم كالم عموميات فى  ،واحنا بنتكلم نوضح، وأنا تعليقى على كمال رفعت
نت قلت هذا الكالم  !ماحلش ..الموضوع وكلنا نقدر نقول هذا الكالم، وأنا اتكلمت وا 

  !آالف المرات
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فى التطبيق حطنا فى السنين األخيرة ولكن بنيجى فى التطبيق بنتعثر، وتعثرنا   
حطنا فى  90ويمكن بعد  .ألن كان فيه دفع ثورى وأوضاع ؛فى مشاكل كثيرة جدا

وبرضه بالنسبة للتطبيق  .ألنه حطنا فى مسائل التطبيق االشتراكى ؛مشاكل كثيرة
 ؟تحل الموضوعاهل المجالس الشعبية فعال ه !مامشيناش فى اإلطار السليم ،االشتراكى

 ؟يعنى بوضوحهى الحل هل 
 

 واهلل يعنى ممكن تحرك القاعدة يعنى.  :رفعت
 

يعنى ماهو هتعمل  ؟!الموضوع هو تحريك القاعدة مش هو المجالس الشعبية ىبق ..هآ عبد الناصر:
والجمعيات  ،المجالس الشعبية موجودة فى الميثاق، والنقابات موجودة فى الميثاق ما ؟يهإ

 إن احناولكن لم ننجح فى  ،كل حاجة موجودة فى الميثاق ؛التعاونية موجودة فى الميثاق
ن الواحد كان شايف حاجات كتيرة إ :هو برضه الواحد بيقول !نطبقه ..نعمل هذا الكالم

عرفناش اى ملفى المستقبل ال بقىنصلح  إزاى ..السؤال !جدا ومش عارف يصلحها
ى هو لال ؛نا بعلق بس على الكالمأجابة إطلب انا مش بأ ؟!خيرةألنصلحه فى السنين ا

طب نعمل  ،نا موافق عليها كلهاأ ،دة فى الميثاقو ع موجيضانت حطيت لنا رؤوس مو إ
 ؟يهإ

 
 ..نييأساسموضوعين  يهن فإنا بيتهيألى ألى هو خالصة المواضيع  ذا سمحتإ  :البشرى

 هدافته مع التزام باألاهو ربط الشعب نفسه مع قياد ،األولى ساسالموضوع األ
  .هل ى عاوزين نوصللى الساسده الهدف األ ..واقتناع بالتضحية

ضمان لها باستمرار تغذيتنجدد على مستوى القيادات و  ،الموضوع الثانى
  .هاتمرار سا
 يدنا دلوقتى منإى فى ليه العناصر الإنشوف  ،لو ممكن فى ايجاز خالص          

بناء التنظيم مكتمل البالعكس  ،بداأيعيبه شئ  تنظيم الالالحقيقة  .والتنظيم ناحية الهيكل
 ..العامة العريضة هدافاألبرضه  ،هدافمن ناحية األ .ىديمقراطالبناء الاشتراكى و 

خالفات من  يهف .العامة والعريضة بما اليقبل مجال للشك هدافاأل كل الميثاق أوضح
النقطة دى  ؛ريةإنما ماهياش دى الخالفات المصي ،ناحية الدرجة فى مواضيع كثيرة

ن إ ،عندنا كمان عنصر هام جدا .ن حزبينكثر مأو أوجود حزبين  ةبتحذف الفكرة بتاع
ن برضه ال يوجد الربط ، لكز على ثقة الجماهير الكاملةالقيادة السياسية العليا بتحو 

 !والتنسيق
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قشات ومن ابيتهيألى الزمنا عنصرين لعملية الربط والتنسيق من خالصة المننا أ
 .وده يمثل العصب اللى بنبنى عليه ،العنصر الرأسى وهو االتحاد االشتراكى ..راءاآل

سواء  ؛أن يكون التنظيم السياسى داخل االتحاد االشتراكى اصبح الزم جدأومن هنا 
هو الهدف  ،و اطلقنا عليه تنظيم سياسىأراكى طلقنا على الحزب داخل االتحاد االشتأ

نه متفق مع الفلسفة العريضة أل ؛أميل نخليه تنظيم سياسى وأنا شخصيا .هيبقى واحد
البد من البداية على  .نيام الميثاق الى اآلأى عشنا فيه من لومع التيار الفكرى ال

وفى بادئ األمر نعطيها اختصاص محدود ثم  ،مستوى الوحدات فى القرية أو المحافظة
، النظامبتهز  ن هى فعالإ السالبةنمنع العناصر  نناإب برضهالزم نعنى  نتسع بعد ذلك.

 !خر بتأثر عليناوفى اآل
 

 يه؟إالعناصر   عبد الناصر:
 

فى الواقع ظاهرة فى المجتمع عندنا  هو - منه اده كلنا بنشكو  طبعا - اصر السالبةالعن  :البشرى
إن قراطية و ن خير وسيلة للقضاء على البير إ :باقولوأنا  .اطيةقر و البير منبع  ىى هلال

و حتى غطائه أيهتز اه هن مركز أيستشعر الى  بداأفيش واحد ام ؛نهز مراكز الناس احنا
  .يعدل موقفهاضرورى ه ..يستمر فى استغالله وأى بغيه ويستمر ف ،ينكشفاه

على ننا إبدأت ب لو ،ن المجالس الشعبية على مستوى المحافظاتإ :قولافأنا ب
ن مع هذه الممارسة و اتنيأوبعدين بعد سنة  ،عطيها سلطة فى نطاق الخدماتبأ األقل

 نها هى تبقى بمثابة جمعيات عمومية مش شركاتإفى  ؛تتحققافايدة كبيرة ه ديمقراطيةال
  .ووحدات اقتصادية

لغاية  إحنا - تكلم فيه دقيقة واحدةالى ه سمحت لو -ن الموضوع ده كبير أل
 .حاسب الشركاتتمعية العمومية الحقيقية التى لجلدلوقتى التوجد لدينا وسيلة فعالة 

إن لم  ،وفى الواقع الكثير من التفاصيل الداخلية إيجابية،الوزير والمؤسسة دى عملية 
ى هيحس بها الناس لال ،بتبقى بعيدة ؛المحاسباتو ديوان أتقرير الرقابة يظهرها 
يفيد ويضيف كتير من ابيتهيألى هوهز هذه المراكز  .فى الوحدات االنتاجية الموجودين

  .يمشى على المستوى السليماالشخص هن ا  و  ،الكفاءة
  ..فى الموضوعين المعروضينالخالصة 
ختيار اإلبونحسن  ،االشتراكىيم سياسى داخل االتحاد هيكون عندنا تنظ إن احنا

ونعنى  ،ن االختيار بالكيف هو المهمإ - ى سبقونىلخوانا الإوزى ماقيل من  - فيه
  .دوارنها تختذل األإنها بعيدة عن أ فعالى ثبتت لية الضالباختيار العناصر الن
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فى اقتراح  برضهوننظر  ،نتوسع فى الالمركزية بعض الشئ إن احنا :والحل التانى
 .مع الزمن يتزايدختصاص قليل ثم اب أيبد ،سلوب ديمقراطىأنه أالمجالس الشعبية على 

 .يمثل اتجاه حل للمستقبل نما هوإ ،حل ،قول انطباعأقدرش اايعنى مى برضه العملية د
مجال  ال ..التوجيهن إهو الحقيقة يقتضى  ،شين فيهياع اللى احنانا متهيألى الظرف أ

  .ن التوجيه من القمة يكون مستمر فترة طويلةإمناص من  وال
 :قولانا بأنما إ ،كبير على سيادتك شخصيا فى هذه الناحية ءعب يههو صحيح ف

صبح أن الجو إن تستشعر الناس فعال أوالى  ،ديمقراطيةتتطور هذه المؤسسات الالى أن 
ن أوالى  ،الناس تتجاوبن يبتدوا أبتاخد وقت شوية الى  زمال ؛ىالرأصالح لحرية 

ن نصل أالى  .إنما يعنى أن تكون خالقة ،أن حرية الرأى ال تعنى الكالم هباء يمرسوا
ن تكون التوجيهات كلها من القمة ومنبعثة من أبدا من أفيش مناص ام ،الى هذه المرحلة

نما العملية مش هتمشى إ ،ديموقراطى أسلوبن فى يشيام إحناوفى الوقت نفسه  ،القمة
هنا بتنشأ  ،على سيادتك كبير جدا ءصحيح فى دى بتمثل عب .القمةمن ال بتوجيهات إ

ويبقى برضه ده  ،ة على مستوى القمةيطار القيادة الجماعإاقتراح توسيع  وهى؛ نقطة
  .يعتبر مثل فى هذه الناحية

 ،ن هذه المرحلة طبعا مرحلة مصيريةوطبعا االختيار يبقى متروك لسيادتك أل
ى فى هذه المرحلة سيادتك توسع يبق ؛الشعب محملها لسيادتك النهاردهوالمسئولية كلها 

عطاء مزيد من إفى  أبنبد ،فى تشكيل التنظيم السياسى أوفى الوقت نفسه بنبد .طاراإل
نربطه  ؛دارية بمفردهدارية ويؤكد السلطة اإلإخليش المحافظ يبقى سلطته انم ؛الالمركزية

لعملية بهذا الشكل فكريا او  .شان يخلق توازن على هذا المستوىلع ىمجلس شعبمع 
 .نا فى هذه العمليةاناقص ى فعاللن الممارسة هى الأل ؛ئشبعد  ىءهتنضج ش

وتبقى  ،العيب فى الممارسة نفسها ..ومفيش يعنى عيب فى التنظيمات القائمة
والوصول لمرحلة من  ،السياسيةطار القيادة إتوسيع  ؛يةساسالعملية بالعناصر التالتة األ

وبعدين خلق التنظيم السياسى  ،القيادة الجماعية بمن تثق فيهم سيادتك فى هذه المرحلة
ثم التوسع بعض  ،ة من اختيار سليملة ومناضؤ ها كفإن :ى سيادتك قلتلمن العناصر ال

 والنظر فى عملية المجالس الشعبية. ،الشئ فى اتجاه الالمركزية
 

 ديمقراطيةى فيها اللفى البالد ال . )ضحك(.هتعليق على الموضوع برضه كل ىنا لألكن  عبد الناصر:
نا أ ،خرآ مثل أمريكاو  خذ انجلترا مثلأن !المستقلين مبينجحوش ..شكالبشكل من األ

قدروش بعد ام ؛شان العدوانلع 09لوا من حزب المحافظين سنة ابعرف ناس مثال استق
ففى  ؛نه ينجحإال يستطيع المستقل مهما كانت شخصيته  !بدا يدخلوا االنتخاباتأ هكد
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 -قليل جدا  هحرار عددنقول حزبين يعنى حزب األ ..أحزاب 3ى هم لال -انجلترا 
  .حدش مستقل بينجحام

لنمسك  ؟تتوجد قيادة جماعية ىيه بقإيعنى  ،تتوجد قيادة جماعيةالحقيقة وبهذا 
حزب العمال له نظام وحزب المحافظين له  ،و بنمسك حزب المحافظينأحزب العمال 

ورئيس الحزب  ،بيدخل المعركة االنتخابية هولكن بينتخبوا رئيس الحزب وبعد كد ،نظام
ده بالنسبة  ..ى بيتصرف تصرف كامل مطلق بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل حاجةلهو ال

  .لحزب المحافظين
قيود  نيمك يهوف ،عندهم لجنة تنفيذية ..بيختلف الوضع ،بالنسبة لحزب العمال

يبقى الوزارة  .مطلق لغاية ماتتعمل انتخابات تانية ىلكن بيبق ،على رئيس الحزب كثرأ
ى بتمثل القيادة لبهذا بيبقى الوزارة هى ال ؛كل الوزارة من الحزب ..من الحزب أيضا

  .ءمجلس الوزرا ..الجماعية
لين بيبقى الوضع الحقيقة بيختلف مجموعة من المستق ءكان مجلس الوزرا ذاإ

الحقيقة  ؛و بيمثل حاجةأبيمثل حزب  ءن مجلس الوزراإقول أنا أقدرش ام !اختالف كلى
مجلس إن  :قولأقدر أو  ،سمواإل اءةبالنسبة للكف ءنات فى مجلس الوزراييعنى التعي

حدش فى ان مإبدليل  ؛كبير مجموعة من المستقلينفى هذه الحالة الى حد  ءالوزرا
وهى دى برضه الحقيقة  ..تكلم بصراحةاتكلم بوضوح وبانا بأ !سياسى ءمجلس الوزرا

  .المشكلة
عالقات  يهقطعا ف ،المشكلة بالنسبة لكل الموضوع أساسعتبر هو ده انا بأو 

خ حسن كان يعنى األ ؛قعدى لى طلع واللوال هى بر لوال هجو لى شخصية تربطنى بال
خ سيد واأل ،ى كان موجود وخرج وبعدين رجعودكتور قيسون ،موجود وخرج وبعدين رجع

ولكن   . )ضحك(وبعدين رجع أمريكاسيد كان موجود وراح الخ عبد العزيز واأل ،كذلك
هواش يعنى زى مثال ام ؟يهإيعنى  ،نه خرج وضاع فى فراغإى خرج حس لبرضه ال

اختلف مع  - ميلسمه ايه ده إى هو لال -استقال  ىالبريطانعتبر وزير البحرية اب
ى هو طالبه للوش على الكالم القوافاوم ،رة واختلف فى مجلس الوزراءارئيس الوز 

وبيصوت مع  ،لكن موجود فى الحزب !مش فاهمإيه وعمل  ،ستقال بس وطلع كتاباف
ومن  ،هو الحزب ساسماهو األ .من الحزب فلم يستقل ؛الحكومة ومرتبط ومطلعش

ى لوال ،طلع ويستقيل من الحكومة بيطلع بيروح الحزبى بيلوال ،الحزب بتيجى الحكومة
- فى االنتخابات ومادخلش وزير خارجية سقطى لال - كان وزير الخارجية بتاعهم

حاجة بتربط  يهف ؛خر انتخابات نجحآوفى  ..وهكذا ،سقطدخل تانى  ،فضل فى الحزب
  .كل واحد بالتانى
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على جميع  ىموجودة بقن هذه الرابطة غير إالمشكلة الحقيقة الموجودة 
  !المشكلة أساسن ده إعتبر انا بأو  ..المستويات

قدرناش لغاية افى شغلنا م إحنا ،ىخر أفى الحزب الواحد نفس الشئ بس بصورة 
وكل  ،والثورة موجودة ،عتبر ماهى الدنيا ماشيةانا بأ ؟ىليه بق ،دلوقتى نبنى هذه العملية

 ،ن الحكم بيتفسخإقى وتبص تال ؛بتشتغل هوشلت هوالموجود بيجيب شلت ،واحد موجود
  !نها تفسختإى يوالدنيا كلها فى رأ

ماهو  ؛بداأ هقدرش كل واحد يجيب شلتام ،إنجلتراطبعا نمسك بلد برضه زى 
ى هو لال system ـبيشتغل بالنظام وال ..هشلت شوزير خارجية بريطانيا ماجاب النهارده

  .موجود فى انجلترا
مش العملية برضه  ،ى هى ذات الحزب الواحدلال أخرىفى دول  أيضابنيجى 

ى لوالداير يعمل ال ،هنيى عايز يعلوال واحد يعين ال ،همتفسخة وال كل واحد بيجيب شلت
  !فيشام ..ومستشارين ،وال مصنع بيجيب كذا ،عايز يعمله
السلبية  :وبنقولد نشتكى عوبنق ،هتحينها على البحرى من مجاميعاف ىهنا بق إحنا
قاعدين بنقول فيه  اللى احناهى يعنى بالنظام  العملية ال هى سلبية وال ..أل !والشعبية

يعنى كل واحد  ؟ديمقراطيةيه ممارسة الإيعنى  ..ديمقراطيةلما نقول ممارسة ال ؛ده
  ؟!مستقل

ن نمسك إ ؛ين بهيماش إحناى لفى البلد بالشكل ال النهارده ديمقراطيةممارسة ال
كل  ..الشركات ةار دإونمسك مجالس  ،مستقل األمةكل واحد فى مجلس  ..األمةمجلس 

فالدولة بقت  !جريوا على الوزير ؟إزاى واتعينا !دارة الشركات مستقلإواحد فى مجالس 
فيش ان مألليه؟  ،أيضاو من االقطاعيات أ أيضامارات ل ومن اإللمجموعة من الش

لنا  ى سببلويمكن ده ال ..وصلنا الى حالة إحنا :نا قلتأو  !العمليةى يعمل لالنظام ال
 !نراجع نفسنا بالنسبة لكل المشاكل الموجودة النهاردهى حطنا لوال ،هزيمةالو أنكسة ال

ى بيخلى لنضع النظام الحقيقة الكيف و  ؟نلم الدولةكيف كيف نجمع الدولة و 
هو كل أ ؟!كلهمذا غرقت المركب بيغرقوا إمش  ،عبارة عن ناس فى مركب واحدة الناس

ن عايز اذا غرقت المركب الزم يغرق ا  و  ،ن هذه المركب ممكن تغرقإواحد بيفكر 
ذا إوعامل حسابه  ،بكقارب نجاة فى هذه المر  له معلقو ذا كان هو مستقل إ .معاها

طيب ماهو هيبقى التفكير والشعور بالمسئولية  ؛غرقت المركب هينط فى قارب النجاة
كل واحد هو قارب النجاة موجود أما المركب تهتز أو  !تمشيشبدارة حتى المركب ماا  و 

يعنى العملية بهذا  هكد !نا مستقلأ نا مالى داأ :لكل ويقو  ،هينط فى قارب النجاة
  .ى فى العملية كلهاساسنا ده تشخيصى للمرض األأ ..الشكل
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طب  ؟يهإنت بتشوف وبتدى توجيهات وبتعمل إ :لىل يقو البشرى يجى يوبعدين 
فيهاش الصراع اصلها برضه مأماهى العملية  !؟يهإدى توجيهات ايه وهإشوف انا هأ

  .تقالازى الكالم ما
 يهف - هالكالم اتقال قبل كد -داخل حزب العمال  ..برضه فى داخل الحزب

البرلمان كله  هتعرف جو  ،ده بيقف لده وده بيكلم ده يهف ،يسار يهيمين وف يهف ..صراع
لسون ماهم يصوتوا ضد و  الجناح اليسارى دول لوى لن الإتعرف  ،بيصوتوا مع الحزب

ن حزب إ ،رلمانيةبمش هينجحوا فى دوائرهم ال النهارده !سيهمرابيفقدوا على طول ك
 ،حوا مصوتين معاهمو البرلمان وبير  هيجوا جو يطول ى عل ؛النهاردهينجح االمحافظين ه

 انأو  ،مايكل فوت وعدد من الناس يهن فإيسارى ومعروف الجناح الن اسمه إ علما
ده الحقيقة . .مركب تجمع الكل يهبس ف ،هم مبادئ يساريةشوفت عدد منهم قريب ول

  !يعنى إحناى بينقصنا لى الساسالموضوع األ
معنوى  صالأوالشئ  ،معتمدين على هذا الشئاعتمدنا على شئ وسرنا كلنا  إحنا

وممكن  ،كلها -بورسعيد  -تطلع البلد ب ما نروح بورسعيد طب ماأو  ،وقد يكون حماسى
بناخد بعضنا بنروح  هبكر  - سخط وكذا يهن فإ :ى بيتقاللرغم الكالم ال - النهارده
 هبكر  ،ناخد ونجرب ..تطلعاة هر كل البحي ؟تطلع البحيرة كلها وال مش هتطلعاه؛ البحيرة

  !رايحين البحيرة إن احنا :ناخد بعضنا ونقول
 ..01ويوم  0ع الناس يوم ى طلا لويمكن ده المعنى ال ،بط بالناستر معنى م يهف

بس الحقيقة الى متى بتبقى العملية عملية  ،ضه معنى وأمل فى حاجات كتيرة جدابر 
زينا .. فى البحيرة بتيجى ناس بعد مابنمشى بيمشوا هن هؤالء الناس بكر أل ؟!معنوية
فيش العملية ابتفضل عملية معنوية لكن م ،حوا وانتهت العملية كلهاوا ح هم بير بنروا  إحنا

  !التنظيمية
وعايزين  ،ستمرارإنظام يضمن نعمل عايزين  إن احنا أساسنا قلت على أطبعا 

المعارضة ى عبرت عنه بلوده ال ؛نظام بحيث كل واحد يكون معرض للنقد أيضانعمل 
هو ده الحقيقة  ..ممثلة لحاجات كتيرة جداوبتكون  ،وازعوبتكون  ،ودى بتكون رقابة

 ! )ضحك(يعنى ذاً إفقى هو األ هو الرأسى وال ال ؛مشكلتنا أساس
 

عايزين القاعدة  ؛. المشكلة بتاعتنامع الزمن توتطور  أخرىبالد فى المشكلة نشأت  :البشرى
 ..و قريبة من القمةأمعانا فى نفس الحركة الموجودة من القمة  كتبتدى تمارس وتتحر 

 يعنى هنا المشكلة بالعكس.
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نمسك  ،حزابنمسك األ ..بتمسك برضه ،من القمةماهو فى كل هذه التنظيمات بيطلع  عبد الناصر:
ابتدت  ،ماطلعتش من القاعدة أبدا ؟حزابابتدت األ إزاى إنجلترا؛نمسك فى  أمريكافى 

زى حزب و مجموعة من النقابات أ ،رت العمليةو تطن الناس اجتمعوا وقرروا وبعدين إ
سيس أوعلى هذا الت .اجتمعوا وقعدوا مع بعض وقررت كذا ومشيت العمليةالعمال 
فحزب المحافظين  ؛طبقى أساساتبنى على  أيضاولكن  ،لغاية دلوقتى تأثيرهمسبب 

 أساساتبنى على  أيضاوحزب العمال  ،مصلحة أساسطبقى وعلى  أساساتبنى على 
  .هنه تطور بعد كدو إول ،صلحةم أساسطبقى وعلى 
يعنى اتبنى الحزب  ؛من فوق أيضاطبقى واتبنى  أساساتبنى على  لينينحزب 

عضاء أالف يعنى آ 01كتوبر كان الحزب كله أويوم ثورة  ،بعد الكفاح الكبير ده
وعملوا  ،طولى ومشيوا عل !اتعملت بيهم ثورة فى روسيااللى  ،الفآ 01الحزب كله 
يعنى  ؟يهإيعنى  ؛سوفيتاتوعملوا بهذا مجالس  ،والفالحين والجنودل اتحالف العم

مصلحة  يهولكن كان ف !دبحوهم نيسكوا الباقيوم ،تحالف الفالحين والعمال والجنود
مليون فى  01النهارده مليون و  0الف بقوا مليون وآ 01وابتدى  ؛تحدى أيضا يهوكان ف

  !سنة 01
حناو  ولكن برضه  ،الشعب العامل ديمقراطيةوالحقيقة قلنا  ،مليون 9ابتدينا  ا 

، وسرنا ىى هو وجود الجهاز السياسلدرات الاالبد من وجود الك :خدنا فى الميثاق قلناأ
 ! تعملتش العملية كلهااولكن ما ،فى هذا الجهاز السياسى الى حد يعنى كبير

 المشكلة الحقيقة. أساسبين أنا برضه علقت هذا التعليق لكى أ
 

 زى ما برضهنها كانت إولو  اللى فاتتى عرضتها المرة لالفكرة الأتوسع بقى شوية فى   :السيد
توسع فيها أحابب  ىبق ،ةر شوية ومختص رياضيةكانت  .ى بحقسيادتك وصفتها يعن

 ..جتيناننا الزم نفرق بين حإ :قولأتوسع فى شرح الفكرة أ بس قبل ما .شوية النهارده
والمشكلة  ،موجودين فيه دلوقتى اللى احناالحاضر الموقف  ،ىاألولالحاجة 
بتوجيه تنظيماتنا بالنقاء الثورى  المستقبل القريبما يتبقى عمله فى ، و الملحة القائمة

 .والديمقراطية السليمة
ننا إ ؛الخالصة القياديةحازمة وسريعة وفيها شئ من  إجراءاتيتطلب الموقف 

 لزى مابيحص - والسير وراء القيادة ،عير جراء الساإل ى عايزين هذالنيجى فى الوقت ال
هنطبق  إن احناننا نقول إ - زماتمنها فى وقت األ ديمقراطيةفى كل الشعوب حتى ال

ن ده أل ؛الوقت الحاضرفى ن ق اآلبطشان تلعدى الفكرة  باقولش نا مأ !الكالم دلوقتى
حرب الوقت بتيجى  ،وغيره ديمقراطيةالاللى سارت على حتى الشعوب  .ضيبقى التناق
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وتحل هذه  ،زمةاأل هها الى قيادة معينة لكى تخرجها من هذتوشدة معينة بتسلم قياد
  .المشكلة

الحاجتين دول  نن نفرق بيأفأرجو  ،نفيه اآل اللى احنامر الموقف وهذا فى واقع األ
لقيادة الزعيم  سلم نفسهأيعنى  ؛يونيو 0دى هذا القرار يوم إوالطبيعى الشعب  ،فى تفكيرنا

  .ى هو فيهالزمة والمشكلة اللكى يعالج األ
ئيس الشعب لما يفوض جمال عبد الناصر ر  ،يونيو 0فى يوم  برضهى يوفى رأ

نو  ،الجمهورية ورئيس نظام معين له  لكى يحل ؛زعيم لثقة معينة فى شخصهكما فوضه ا 
ولما تلفت ماوجدش نظام  ،زمةن يخرجه من هذه األأ و يقوم الى سبيلأهذه المشكلة 

مش كرئيس للجمهورية  - برضهرر كأوها -وفى الواقع  .برضه هيسعفه لهذه العملية
نش رئيس الجمهورية العربية اكايعنى م ،نما اشترك معاه الشعب العربى فى هذا الوضعإ

شترك الشعب العربى انما ا  و  ،و بتوضع فى هذا المكانأى بيعاد الثقة فيها لالمتحدة هى ال
نما كانت ا  و  ،زمة الجمهورية فى الوقت دهأهياش فى الواقع كانت ازمة من األأل ؛كله
نه يشوه هذه الحقيقة فى إقدرش اعداءنا مأشد أوحتى يمكن  .زمة الشعب العربى كلهأ

س بمش  ،ثر بتاعهلية ثقة شعب لزعيم معين ممتد األن العملية عمإ ؛ذلك الوقت
 وسيادتك مفوض فى هذا. ىالشعب العربلجمهورية العربية بل اشترك فيها ل

خ الدكتور وى لألقنا شاكر أ، اللى فاتتى اتكلمت فيها المرة لن المسألة الإالواقع 
سواء  -بط ضهنى بالفى ذكان ماوهو  ،حسن منىأنه عبر عنها وشرحها أل ؛قيسونى

يعنى  .تكلم فيهأى كنت عايز لبط الكالم الضنما هو بالإ -حين او جنأكان حزبين 
 ينذايبقى فى هامن كان هن صمام األإ ؛راءآدى فيها أن إكنتش مستطيع امشكلة م

 جاز ذاإوبين الحزبين  ،المعارضة وغير المعارضة وأ ىالرأحين وبين اختالف االجن
نقدر اننا مش هإ ؛تسمية االتنين :خرقول فى اآلأحتى  .و جناحينأبنسميه بيهم حزبين 

ن صمام إوهو  ؛يبقى تنظيمات سياسية مثل هذاامش ه ،ول وجناح تانىأنقول جناح 
لرئيس  ىى هلورياسة االتحاد االشتراكى ال ،من فى هذا هيبقى االتحاد االشتراكىاأل

 .ىطار النظام االشتراكإوفى  ،من فى هذا النظامصمام األى هيبقى هو لال ؛الجمهورية
و يمكن أى خالها واضحة للكن ال ،بتشغل تفكيرى لمدة طويلةكانت الحكاية دى  إن لوو 

  .ى.األولالحاجة  ..ثناء المناقشةأحاجتين سيادتك قلتهم 
 

هو بيتكلم على  :لك قولهاادكتور قيسونى مش هلقولها لاأاعتراض على نقطة ه ىنا لأ  عبد الناصر:
  !عتبار ماهو قائمارئيس الجمهورية ب
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 ترتيب.  يىنا رأأ ..ال  :السيد
 

 .ال  عبد الناصر:
 

 ى ترتيب للمستقبل.ينا رأأ :السيد
 

 لى بيحصلال ،يه رئيس الجمهورية ماتإن إ ضفر إلكن  ،رد على دكتور قيسونىاه عبد الناصر:
طول هياخد رئاسة ى ى عللكبر هو الهو الجناح األطب ما ؟وعندك الجناحين ..يهإ

 الجمهورية.
 

ن المرشح هيبقى إ أساسعب مش على يبقى منتخب من الشاعلى كل حال ه ..معلش  :السيد
 ..هباقولى لماهو ده ال ..ىثور 

 
 ردتش.انا برضه مأبس   عبد الناصر:

 
 وأالمرشح الجمهورى  إنه أساسنه هو هيبقى على أل ؛ده هتكلم فيه بعدين ..ال  :السيد

الى  ساأنما هيبقى مرشح ر إ ،و حزب الفالحينأو حزب العمال أحزب الديمقراطى ال
يبقى ان هتلعب فيها طبعا االتجاهات الحزبية لكن مش هإولو  ،الشعب بانتخاب مباشر

 نا هتكلم عن ماهو قائم.أو  ،مرشح
 

فى كالمنا،   logicماهو الزم نكون !طول مرشح حزبى ذا كان زعيم جناح بقى علإ عبد الناصر:
ى ماهو عل ؛يسرو الجناح األأيمن جناح األالو أجناح ب أو  أذا كان زعيم جناح إ

 !حزب ىطول بق
 

 .لكن ده دستوريا مش متسق  :السيد
 

 دستور. ىتحط بقانت هإ  عبد الناصر:
 

 ؟نشتغل من غير دستورايعنى ه ..هأ  :السيد
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 !حزب ديجول مش تبعه ..مش منتسب ديجول مثال النهاردهيعنى  )ضحك(  عبد الناصر:
 

لكن عندما يأتى الترشيح لرئاسة  ،وآراؤه المعينة ة كلهايفرق بين حياته السياس يهماهو ف :السيد
 ،ىر لهاش حل دستو ايعنى قد يكون م ..ده تفكيرى .ىرسمالجمهورية ميبقاش مرشح 

 طويل.  بحثعايزة لكن ممكن بنقول 
 

 االشتراكى.ى بيمشى الحزب لهو ال  صوت:
 

 هويديل ،خدوا الحكومةاغلبية بيبيديهم األ ؛بس اتفقوا يدخل معاهم فى االئتالف ..هآ  عبد الناصر:
 رئاسة الجمهورية.

 
 .عليها الجميع شخصية متفق  :السيد

 
ما فضيت رئاسة الجمهورية الحزب التانى واخد رئاسة أوبعدين  ،نتيجة لحكومة ائتالفية  عبد الناصر:

 طول واخد رئاسة الجمهورية.ى فهو عل ؛رةاالوز 
 

ن أممكن يعنى  ..سيادتكلى ت ذا سمحإيعنى  ،سف على المقاطعةآذا سمحت إ  :القيسونى
األغلبية  .كترأغلبية بتكون ولكن األ ،األمةفى مجلس  رئيسن يكون حد إنتصور 

ن إسمها يعنى يجب فى الحالة دى إنى يع ..جناحينمن البتكون جناح الالزمة ألى من 
  ا.الجناحين يتفقو 

 
عبدالعزيز السيد بيبنى كالمه دخلت فيها لما لقيت  ناأ ،دخل فيهاأكنتش عايز انا مأ عبد الناصر:

  هذه النقطة. على
 

لهاش ام ،ضاف حاجة بتدور فى الذهنأقيسونى دكتور  :باقولنا أ ،نا مش ببنىأ ..ال  :السيد
يه صمام إ ؛مشكلة كانت فى ذهنى تهو تعرضه للنقطة دى حل إن :قولايعنى ب ،حل
  !فى النظاممن نهائيا أمات افيش صمان مإ م؟لنظامن بالنسبة  لهذا ااأل
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طول ى ركان حرب الجيش يعملوه علأيعنى يجيبوا رئيس  ..هو فى تركيا لقيوا الحل عبد الناصر:
 هعاملين كد ده هم ..، الحقيقى )ضحك( !منيبقى هو ده صمام األ ،رئيس جمهورية

ركان حرب الجيش بيجى رئيس أفرئيس  ..الدنيا ابطو ضيام عشان يعنى يأمن 
 !وبتاع وبيجيبوا واحد برة العملية أحزابوفى  ،جمهورية

 
 .ىعرفش دى بقاام ..ال  :السيد

 
  )ضحك( عبد الناصر:

 
يعنى  systemيونيو سقط النظام كنظام  0ن فى يوم إ ..ادتك حاجتينيكنت قلت س  السيد:

.. حاجات 3يو كان فاضل نيو  0يعنى يوم  .ةالثورة باقي ؛الثورة تمش معناه سقط
نتش موجودة فى سنة اكادى م ..العاملةالشعب شعب ممثل فى قوى  :ىاألولالحاجة 

00! 
 

  ؟5وال  0قلت   عبد الناصر:
 

 يونيو. 0نعم   :السيد
 

 )ضحك( .5وال  0قلت   عبد الناصر:
 

 ؟5فى ال و  0هو كان فى   :السيد
  

 )ضحك( !يهإده يعنى  ..ال 5قلت يوم  ىنإظن أنا أ ..ال  عبد الناصر:
 

شعب  ىن فيه قو إ ،بكيانه ،شعر الشعب بنفسه ؛حاجات قدام الشعب 3 يهكان ف  :السيد
 ،ن تبقى فيهاأوتريد  لها ثورة ولها مبادئ ولها قيم معينة بتسعى اليها ،عاملة متحالفة

حقائق  3 الــ .فوجد الزعيم بتاعه ،وش فى هذافلنظام نفسه مأسعلوبعدين يمكن تلفت 
 .0و يومأ 5ى موجودين سواء يوم لال دول بس هم
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 .تكلم شعورىأى خالنى لنا الأيعنى  ..ال  عبد الناصر:
 

  .ىيقده شعور حق  :السيد
 

 5نا قررت ده يوم أ -نى طبعا شعرت أل 0واتكلمت يوم  !ورى بماحدث طبعاشع  عبد الناصر:
 كنظام يعنى نغير.  إن احناكان الزم  ؛بما حدثفعال  5عتبر يوم انا بأولهذا  -بالليل 

 
 ،نا متحمل كل هذه المسئوليةأ :ى قلتلسيادتك ال ،نه فى هذا الموقفأل :قولأ يزعا  :السيد

  والشعب لم يجد إال زعيم يلتف حوله.
 ن النظام مقفول والا أهل هذه العيوب ترجع الى  ،ثرتهاأوحاجة تانية سيادتك 

 لتواصل بتاعله من عوامل الحيوية واالستمرار مايضمن ا ،مفتوحيصح يكون نظام 
ى أو أشخاص أى أن يكون االنتقال من حالة الى حالة على أدون  ،النظام نفسه تلقائيا

  ؟تغييرات تغير من النظام نفسه انقالبات
نك عايز نظام يكون فيه من العوامل الداخلية بما يضمن إ :سيادتك قلت

و أده يمكن بصورة  -حداث دى وليدة األممكن سيادتك الفكرة  ؛هذا النظاملاالستمرار 
لم هذه القيادات وانما كيف تس ،تقود هذه الثورةإنك يعنى وظيفتك مش بس  - أخرىب

وهنا يثور السؤال.. هل المطلوب تسليمها الى قيادات أخرى أو الى  .أخرىالى قيادات 
اللى هى نفس الفكرة  نظام يكون مسئول عن توليد قيادات أخرى أو الى الشعب نفسه؟

 هل نظام مفتوح أو مقفول؟  ..األساسية
 ،فى قاعدة االنتخاب فى مجلس األمة ..هناك تناقضات فى مجلس األمة نفسه

 األمةعضو مجلس ى ترط فبل يش ،ماهياش القاعدة لالنتخاب فى االتحاد االشتراكى
نه إماكانش مشترط  األمةالناخب بتاع مجلس  ،ىاالشتراكاالتحاد ى نه يكون عضو فإ

 ةمأمجلس ى نا عندأى يعن ؛ةالقواعد مختلفى يعن .ىاالتحاد االشتراكى يكون عضوا ف
  .عنه ةنفسه ومختلفى كثر من االتحاد االشتراكأى ه ةمن قاعد ،منتخب انتخاب حر

ى لمعظم الناس ال ،وهنا المثل اللى سيادتك قلته على وزير البحرية البريطانى
برضه مرتبطين بالقطاع العام  قيادات هيكونواى أل وأ األمةلس نفسهم لمجهيرشحوا 
 ةالمدني ةننا برضه نشوف قوانين الخدمإالبد  .بشكل ما ةومرتبطين بالحكوم ،بشكل ما
 ةن العمليإبحيث  ةوتعطيهم ضمانات كافي ،ثيرأتتبعدهم عن هذا ال ؛والتوظف

ثير الوزراء أتحت ت ةواقع ةلأبرضه بشكل ال يجعل المس ؛البلدى فى تمش ديمقراطيةال
 .ةمباشر 
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 !العكس بقى عن انجلترا أمريكاى ف عبد الناصر:
 

 .: نعم السيد
 

 ..وبيشيل ،ءوبيشيل الوكال ،بيشيل الناس ةرئيس الجمهوريى يعن ؛العكس أمريكاى ف عبد الناصر:
 )ضحك( !وبيشيل كله ،وبيشيل السفرا

  
 يهفالتنظيم بتاعهم  ..ال يقاس عليها أمريكا ،سيادتك ةالتشكيلى ف ةعجيب أمريكا : السيد

هل الرئيس أم رؤساء  ؛ماحدش عارف مين بيدى قرارن نظامها أل ؛صعوبات
 تويمكن كان ،ين عنهايتى للناس الخارجح ةفيها مش واضحى لوالقوى الالشركات؟! 

 .المحاضرات وغيرهى كانت بتثار فى لمن ضمن الحاجات الى د
 

 !ىمريكخدت بالنظام األأنت إنا قلت انجلترا فأصال لما أعلشان  ؛أمريكانا بس قلت أ عبد الناصر:
 )ضحك(

 
ى يعن ؛انجلترا الدنيا فيها سهله وباينه ،فاهمينها كويس إحناما  ..قرب منهاأ: انجلترا يمكن السيد

ى يد ىيصح أمريكالكن رئيس  ،النظام بتاعهى يعن ةيس وزراء انجلترا لما يرتبط بحاجرئ
 .واهلل ما حد فاهمهم ة!وال حاج ..يوم بضغط معين وبتاع يسحبهى وتان ،القرار النهارده

ذا إ ؟ىالنقاء الثور  ةستعادإو أ ةعادإ ةمشكلى هل ه ،بنثيرها حنااى لال ةيبقى المشكل
ونقدر نعاقب بشده  ،واجهها ونقدر نلتزم بهاتقدر تتك ديبقى حلها سياى د ةكانت المشكل

 ةالحقيقي ةالمشكلى ماتبقاش دى يعن ؛الحالهذا الى تحسين ى ونقدر نقف ونقدر نصل ف
 ة.لها سبل كثير  ةالرقاب ..ةله الرقابأبتاعتنا مس ةالمشكلى و هأ

على  ةورقاب ،ةقويم ةوتكون رقاب ةرقاب ةجهز أنخلق  ونكى يعن ةالحقيقي ةالمشكل
ى لال ةيساساأل ةلكن المشكل ة.المشكلى ممكن تكون هى لالى د ..نفسنا وغيره وغيرناأ

مجلس ى وف ةالمرات السابقى وفى المرات دى لما قلت ف - تكلمت فيهااتك يمكن دسيا
و نسلمها الى أ ةهل نسلمها الى قيادات جديد ..ذاتهاى د ةتسليم الثور  ةكيفي - األمة

  .ماموجود مافيش خوف سيادتكن طول إ :بنقول إحنا ؟الشعب نفسه
وجودك  إن :نت موجودا  و  قولهاأحب أموجود وماكنتش  سيادتكو خالص إقولها بأوب

بتجيش وما ،مابيتكررش كتير ،يتكررامش هى يعن ؛تاريخ هذا البلدى فى ده حدث تاريخ
موجود  سيادتكن طول ماإمش مشكلتنا  إحنالكن  ،مثل هذه القيادات وغيره ةمكتير أل
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من مهام ى ود - إزاىبنفكر فيها ى للكن مشكلتنا ال .مطمئنين إحنا ..مشكلتناى مش د
نا أ ؟ةم لقيادات جديدأللشعب  ..لمن ؟تدريجيا ةتسلم هذه الثور إزاى  –برضه  سيادتك

ال يكون هناك له قد  ،مقفلاستمرار لنظام  هو ةها لما يسمى قيادات جديديمتسلى أير 
تسليمها ى ه ةيساساأل ةنما المشكلإ .مستقبال مايضمن استمراره ةالضمانات الكافي
فى حدود النظام  ةقصد قوى الشعب العاملأوالشعب نفسه  ؛صلاألى للشعب نفسه ود

 .كيفية االنتقال الى هذا مع التفرقة بين الوضع اللى فيه دلوقتى ..االشتراكى
لتضمن  ةالالزم والديناميكية ةالحيوي - قولامابى ز  -نعطيها لكن كيفية أن و 

 ،وبيجيب قياداتشخاص أالشعب بيجيب  .ستمرارهاانما ا  شخاص و مش أل ،استمرارها
م أ ؟خروتتسلم العلم من واحد الى اآل ،قيادات تفرض على الشعبى هل ه ةيبقى الفكر 

  ؟تتسلمى بتاعته لك ةادات بيجيبها الشعب نفسه بالحيويقيى ه
وماهو الطريق اليجاد هذه  ؟هذه القياداتى تألكن كيف ت ،قيادات يهالحالتين فى وف
ه تالشعب نفسه وحيوي ةم ديناميكيأ ؟أخرىقيادات تعهد الى قيادات ى هل ه ؟القيادات
ى وبدون مايسم ،ىبطريق طبيع أخرىالى خلق قيادات تتسلم من قيادات ى بيؤد ،ونظام

  ة.الفاصل ةالنقطى د ؟!ةثورات مضاد
خراجه إى وف ةحل مشكلته الحاليى ن كمفوض من الشعب فسيادتك اآلن إ :قولأو 

 ةواللجن .ةالمركزي ةو اللجنأ ةالتنفيذي ةتعمل اللجناوطبعا ه ،من الموقف الحاضر
ى لال ةبالطريق ..ةاستشاري ةلجنى نها هتريدها ألى الت ةن تكونها بالطريقألك  ةالمركزي
 ،سيادتكالى جانب  ةاستشاري ةلتكون هذه اللجن ةمعين ةفتر  .تكوينها بقى سيادتكترى 

جزء  ،ينيتع ،انتخاب :ىيعن ؛اال ما تراه صالحا جراء معينإن ال ترتبط فيها بأرجو أو 
تحاد المن ا ةتركيبى هى و القانونأى وضعها الدستور ى هل ه ،ينيجزء تعو انتخاب 
 سيادتكل ةمتروكى ن دإرجو أنا أ ،مسائلى د ة؟استشاري ةو هيئأى العرب ىاالشتراك

 اللى احناوأرجو أن تكوينها يفضى الى االتجاهات  .خدتهأى لبمقتضى التفويض ال
 عايزينها.
 ،ىبوضع دستور ى مشتغلين دلوقت إحناى هى لال ،البلدى عندنا ف ةيساساأل ةالنقط

من  ةيساسالمبادئ األ ..شتراكيةاال ةيساسنه يتضمن المبادئ األإهذا الدستور يجب ى ف
ن يضمن أوبعدين يمكن  .نحيد عنها ن الأى ينبغى لال ةوالقيم االشتراكي ةحيث الملكي
خارج هذه الحدود  أحزابيمنع قيام اده ه .هذه الحدودى ف أحزابمكان قيام إالدستور 

 شتراكيةالمبادئ االى هى لال ..الدستور نفسهى ف ةوواضح ةيساسقيمها األ ةمتضمنى لال
 .ةيساساأل
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 )ضحك( !أحزابفات كنت قلت حزبين النهارده بتقول ى لنت الدور الإ عبد الناصر:
  

 .لسه هاقول ..ال :السيد
 

 .ها عبد الناصر: 
 

 .واهللى قدام ةما مكتوب ..: الالسيد
 

 )ضحك( ..نا علشانأما  ..ال عبد الناصر:
  

ومع ذلك ال  ،ةكامل ديمقراطيةعلى  ةكثير من الدول قائمى فف ة؛و تالتأن ما وجود حزبيإ :السيد
يجاد حزب تالت زى إال تسمح ب أمريكاى يعن ؛كتر من حزبينأدخال إيسمح النظام فيها ب

 .ما بيقولوا
 

 )ضحك( !أمريكانت الزم مارحتش أيك أيه ر إ ،ىده فيها حزب اشتراك ،فيه ..ال عبد الناصر:
  

 .الكونجرس مع ذلكى مش موجود ف : السيد
 

 )ضحك( !ىده فيه حزب شيوع عبد الناصر:
 

 .كتير يهف : السيد
  

 .ال مابينجحوش ،هآ عبد الناصر:
  

ال  -ابات عندهم هم انتخأى ود - ةالجمهوري ةانتخابات رئاسى فى لكن لما بيج ..: الالسيد
 .يسمح فيها

 
 !ال ..ال عبد الناصر:
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 .05نا متذكر سنه أ: السيد
  

 !ال ..ال عبد الناصر:
  
  الجمهوريين. ما مرشح الديموقراطيين يامرشحإيا  : السيد 
 

خبار ولكن األ ،فيه ناس بيخشوا )ضحك( ة!الجنوبي أمريكاالزم رحت  ..أهذا الكالم خط عبد الناصر:
 !بداأمابتجيش عنهم 

 
باقول: لو الدستور سمح فى ظل المبادئ األساسية  !صبح تقليدأنه بتجيش عنهم سيرة أل: ماالسيد

ن الغرض من حزبين بس أل. .و تالتهأسواء حزبين  ؛حزابنشاء األإبقى يوبعد ذلك 
تبقى اه ةن برامجهم وكل حاجإ .ةالالزم ةله الحيويى الحكم وتعط ىتقو  ةخلق معارض

ويصح  ،ن يقوم هذا الحزبأقبل  .طار الدستورإى وف ةنها دستوريا  و  ،الزم يصدق عليها
يوافق على قيام هذا الحزب وهذه المبادئ ى لنه هو الإما  ةبصور ى ن االتحاد االشتراكإ

ما قال ى ثم ز  .والمبادئ مطابق للدستور :لنال عليا تقو  ةدستوري ةو محكمأ ،والبرامج
 ،هايبقى هو التجمع العام للجماهيرى العربى االتحاد االشتراك :ىونسالدكتور القيى خأ

 .ىالعربى عضاء االتحاد االشتراكأعلى  ةقاصر  حزابهذه األ ةتبقى عضوي
  

 )ضحك( ؟هم كامى ال حزاباأل عبد الناصر:
  

ن إ :قولأنا عاوز ألكن  ،ةيساساأل ةالعدد ده مش هو النقط :باقولنا أنما إ ،0، 3، 0: السيد
ال تختلف عن  ة،نطاق مبادئ وبرامج معينى ن يكون فأى برامجها ينبغب حزابقيام األ

ى قرار هذه المبادئ ينبغإن ا  و  .يوضعاهى لال الدستورى ف ةوالمتضمن ةيساسالمبادئ األ
باعتبار أنه هو األم لهذه األحزاب،  ىالعربى االتحاد االشتراكى ما ف ةبهيئإما ن يكون أ

فهنا ضمنا  ؛ثم عضوية هذه األحزاب تكون فى داخل االتحاد االشتراكى العربى
  المعارضة والنقاش فى داخل إطار إحنا ضمناه ووضعناه.

 
 ،ةسهل ةن العمليإهو يبدو طبعا من كالم دكتور عبد العزيز ى يعن ،هذاى تعليق ف : رفعت

يحاول يبحث باستمرار اه أحزب هينشى أن إى ولكن تقدير  ،بهذا الشكل قومت نهاإوممكن 
 .اأساسده  ..يستند اليها ةاقتصادي ةعن قاعد
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 ..نا هاقول لكأشوف  ..نا هاقول لكأ ..والأ حناإن أل : السيد
 

 )ضحك( !ةشوي ةنت خد استراحإطيب خليه يكمل  عبد الناصر:
  

ى بقدر ماه ةسياسي أحزابهناك  ،وانجلترا أمريكاى ف حزاباألعن  ةذهننا صور ى ف إحنا : رفعت
 البريطانى.و المجتمع أى مريكالمجتمع األى ف ةموجودلقوى اقتصادية  ةواجهات سياسي
حتى بتسيطر على  ..بتسيطرى لالى ه ةاالحتكارات الكبير  أمريكا إنومن المعروف 
حزبين بهذا ى أفمن هنا قيام  .نها تسيرها كيفما شاءتإوبتستطيع  ة،النقابات العمالي

لحزبين دول لمن هذه القيادات  ةن كل قيادإشك ى ماف ؛كثر من حزبينأو أالشكل 
فى  ةمعين ةومن قوى اقتصادي ،ةمعين ةهتحاول تتلمس الدعم من قواعد اقتصادي

  .المجتمع
 ةتناقضات موجود يهالتزال ف ،بيجتازها مجتمعناى لظروف الالى النهارده ف

االقطاع الزال  ةموجود ةالزراعي ةالتزال الملكي ،ةموجود ةوطنيال ةسماليأالر  التزال ؛ةطبقي
نه إ هويستطيع بعد كد ،قوى من هذه القوىحزب يستند الى ى أفمن الممكن  ،موجود

بشكل  ةقوى الشعب العاملى فيه تخلف فعال فى لالوقت الى ف ،طر على المجتمعييس
  .خرهآالى  ..و فالحينأعام سواء عمال 

سم إوتحت  ةسم الحريإوتحت  ديمقراطيةسم الإتحت ى نأك أناومن هنا 
بيقوم عليه المجتمع ى لال ساسهدم األأب ؛خرهآالى  ..ةسم الحيويإوتحت  ةالمعارض
يتقيد بهذه المبادئ احزب منهم هى أن مافيش أل ؛المدى الطويلى فى ود !ىاالشتراك

نظره وحسب  ةوممكن كل حزب بيفسر الميثاق حسب وجه ،الميثاقى حتى وردت ف اللى
 ةطبقات معين ةبسيطر  ؛ةمن الصور القديم ةبنعود الى صور ى وبالتال ؛بتاعته ةالمصلح

 !أخرى ةالمجتمع مر ى على المجتمع والتحكم ف
  

 كلمة المعارضة مثال.. هل لها حدود معينة؟ : صوت
 

 ال توجد حدود. عبد الناصر:
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المعارضة فى ظل الميثاق والمبادئ األساسية اللى ارتضيناها تكون غير مقبولة، لكن  : صوت
وطالما  ،هذا هذا هو رأى وليس معارضة ؛مثال لو قلنا المعارضة للنظام التعاونى

 أعطيت الشخص الحرية الكاملة فى الكالم، ممكن نصل الى رأى.
 

 )ضحك( ؟بد العزيزعاوز تتكلم يا دكتور ع ؟مافيش متكلمين عبد الناصر:
  .حديوم األ
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