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 ،فاتت الخاص بعملية المشير عامرى اتكلمت فيه الجلسة اللى بالنسبة لموضوع التحقيق الل عبد الناصر:

رف على التحقيق األخ زكريا المش .واعتقلوا واتكلموا ،طيارين 7و ضابط 63جت سيرة هو 
 ..هيديكوا صورة عنه

 
ممثل  ،وبيقوم بالتحقيق لجنة من كبار الضباط ،ضابط 05هو التحقيق شمل عدد أقل من  محى الدين: 

  .الجيشى فى فيهم القضاء العسكر 
وعلى  ،الجيشى خاليا بتنظم ف يهنه فإى جت على كانت األخبار الل ،بداية التحقيق

  .داخل الجيش وخارج الجيشى وهذه المنشورات بتوزع ف ،إنه فيه عملية طبع منشورات
ولكن االعترافات كلها  ،عملية التحقيقى صعوبة فالحقيقة كنا متصورين إن فيه 

بعض النقط أو ى حصل طبعا إن الناس بتحاول تخفى يعن !جت بمجرد بداية االستجواب
الصورة ابتدت تكتمل  ؛ولكن مع التحقيق ومع الوقت طبعا ومع المواجهة ،كدهى حاجة ز 

  .نسبة للقضية كلهاالب
ى يعن - الجيشى عام فى محاولة إيجاد رأ يهعلى إنه ف ،الموضوع بصورة معينة أبد

إطار الصورة  اتجهى ويعن .البلدى بالنسبة لألوضاع العامة السياسية ف -القوات المسلحة ى ف
ن مجلس األمة الزم  ،الجيش كالم على إن مجلس األمة مابيجتمعشى بتنقل فى الل وا 

ن الحياة النيابية يجب أن تسير ،يجتمع نه الزم يكون فيه نوع  ،ةوكالم على الديمقراطي ،وا  وا 
على شكل حزب أو على أشكال أخرى ى وحصل كالم على إنه بيج ،من أنواع المعارضة

 .باط وبين المشيرضذكرت أثناء األحاديث بين ال
ن تكون أن المعارضة يجب إوعلى  ،حاجة عن حرية الصحافة ،ضافيه كالم ذكر أي

إنه إذا كان  :تقالإ ،االجتماع بتاع مجلس األمةموضوع ى ف .هاليها جريدة خاصة بيها تمثل
فيجب إن مجلس األمة يجتمع حسب  ،رئيس المجلس ال يسمح له، أو ال يدعيهمجلس األمة 

نه يباشر سلطاته وعمله على  ،كذلك الكالم اتقال على رد اعتبار الجيش .نص الدستور وا 
  .ون فيه رد اعتبار للجيشوالزم يك ،أساس إنه فيه هجوم على الجيش وعلى إنه من الناس

كان قدمها ى من صورة االستقالة اللى طبع عدد كبير قو  ،كمستند لهذا الكالم
ى ورغبته فى كمستند على اتجاه المشير الديمقراطى ويعن ،للسيد الرئيس 36سنة ى المشير ف

على لسان عقيد إسمه محمد ى اجه كان الكالم د .آخره الى ..الحياة السياسية المفتوحة
ى جيتحقيق طويل عريض من يى ذكر ف هوو  - العقيد ده من المدفعية - عبد الخالقى حلم
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ى فف .ىدلوقتى كالمى ختصرها فابى أنا يعنى الصورة الل ؛صفحة وعلى أيام مختلفة 055
حيث دارت  ؛مرات 3الى بإنه قابل المشير حو  ،عترف العقيد عبد الخالقإهذه األقوال 

وأشار فيها  ،مناقشات وضح فيها المشير وجهة نظره من الناحية السياسية الداخلية والخارجية
 !والمستقبل الىالحرب والحى دور القوات المسلحة السابق ف الى

تمت بينه وبين السيد ى أبلغ المشير العقيد عبد الخالق بخالصة المقابالت الت  
بتدور ى وكان بيطلع الضباط أول بأول بكل األحاديث الل ،تالرئيس وما دار فيها من مناقشا

وطلب المشير من عبد الخالق شرح وجهة  !المقابالت المختلفةى بينه وبين السيد الرئيس ف
ى ومحاولة معرفة ميول كل من يقابلهم واستطالع رأيهم ف ،ضباط القوات المسلحة الىنظره 

ى على كل أصحابه ف -العقيد  ى هوالل -وقام بالمرور  .وجهات النظر المشار إليها
طلع بعضهم أو  ،وشرح لهم وجهة نظر المشير ،ويةالمدفعية المضادة للطيارات والقوات الج

كان بيعرض عليه  ،ب من البعضو لما كان بيجد تجا ،36على كتاب االستقالة بتاع سنة 
  !عمل بيطلب منهى تنفيذ أى االنضمام إليه واالستعداد ف

 ،مدرع 6العقيد ذكر إنه المشير سأله عن العميد أمين ماهر قائد اللواء األقوال ى ف
ى باط موجودين فضأسماء ى يعن !ىالشهدى والعميد فوز  ،والعقيد أركان حرب عادل سوكه

كما سأله عن رائد طيار  ،وسأله عن إمكانية االتصال بقائد المدرعات ورأيه فيه ،المدرعات
 ..ىمع السيد المشير ف عبد السالم ده بيشتغل ..لسالمد امنيب واستفسر منه الرائد عب

 
 شفيق.ى ده جوز أخت عل عبد الناصر:

 
 ده جوز أخت على شفيق. محى الدين:

 
 سكرتير المشير. عبد الناصر:

 
الخدمة أو ى فى باط اللضكان فيه مجموعة من ال ،كان فيه طبعا علشان إيضاح الصورة هو  محى الدين:

ودول كانوا موجودين  ،الجيزةى منزل المشير فى المعاش كانوا موجودين فحيلوا على أى الل
وبعدين . ىفاتت يعنى المرة اللى وقصة الضباط أظن السيد الرئيس ذكرها ف !بصفة مستمرة

وما  ،اتصل بيهم العقيد عبد الخالقى بقية التحقيق مذكور كل أسماء الضباط اللى بقى ف
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يمكن ننتقل  .باطضرد الفعل لهؤالء اللعبد الخالق بالنسبة ى جاء على لسان العقيد حلم
 التحقيق.ى لنقطة أخرى أكثر تقدما ف

 
ى يعن ؛لغ عنهمب  ى واحد من الل هوعبد الخالق ده ابتدينا بيه التحقيق على أساس إن ى حلم عبد الناصر:

 !اتصل بناس وجم بلغوا عنه
 

كالم بالنص على لسان ى بالنسبة لهذا الموضوع، ويعنى طبعا هنا فيه تحقيق تفصيلهو   محى الدين:
طيب األسلوب بتاع االجتماع ده يكون ى يعن ..أنا ذكرتهى المشير بالنسبة للمختصر الل

 ،بيقولوا لبعضهم -ى مجلس األمة يعنى ف -بيتصلوا ببعضهم ى الناس يعن :لهمل قا ؟ىإزا
ذا ماوافقش يبقى ضرور  .ولما يوافق الريس هيجتمعوا ،وطبعا بيقدموا عرايض هم  برضهى وا 

ليه  ..هيجتمعواى يبقى ضرور  ،ماوافقش واكتمل العدد هونفرض إن ى يعن !بيجتمعوا
  !ويمارسوا العمل بتاعهم ؟مايجتمعوش

ى وف ،كالم خاص بدور القوات المسلحة بالنسبة لهذا الموضوعى وبعدين دخل ف
دور القوات المسلحة ى للكالم مع عبد الخالق فالفترة ديه بالذات كان المشير متحفظ بالنسبة 

ويمكن لو مسكنا كالم  ،اآلخرين ضباطالكالم مع الى أما جينا بقى ف !بالنسبة للخطة كلها
 ..يبين إنهى بيتصل بالقوات المسلحة واللى فكرة عن األسلوب اللى بيد ؛الرائد أحمد عبد اهلل

  
 !بتنفذ بتوقيت وبتاريخ معين ..كانت واخده دور كبير بالنسبة لخطة متكاملة ىالرواية د :هويدى

 
 ؟ده عقيد وال رائد عبد الناصر:

 
 مقدم أحمد عبد اهلل. محى الدين:

 
 مقدم آه. عبد الناصر:

 
 مقدم أيوه، بتاع الصاعقة. : محى الدين
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 إنشاص.ى ف -قائد الصاعقة  -أحمد عبد اهلل ده  المشير زار  :هويدى
 

 مدرسة الصاعقة. عبد الناصر:
 

وراحوا عن  ،ىاشتغلوا مع جالل هريدى من الناس الل هوو  ،إنشاصى مدرسة الصاعقة ف محى الدين:
وهو على صلة بالمشير من مدة  ،وبعدين رجعوا بعدها بيوم ،طريق األردن ودخلوا من هناك

مجلس  ةبعد كده خرجت من الجلسة بتاع ،الورقى والحقيقة أنا لما قريت أقواله ف .طويلة
علشان  ؛وقعدت مع أحمد عبد اهلل بالذات ،حت أنا مكان التحقيقفات ور  ى الوزراء الدور الل

   ه.بيقولى للافعال  هوالورق ده ى كتب فناى بس أطمن إن الكالم الل
ى وف ،موضوع القضيةى ساعات اتكلمت معاه ف 6يمكن الى وقعدت معاه حو 

معاه ى أول حديثى فأنا ف .باطضال شعورالجيش و ى موجودة فى الصورة العامة اللموضوع 
ل اق ؟كالم بتاعكالده  هوهل ى يعن ؛التحقيقى قلته فى حتى الكالم اللى ل كرر :له قلت
إنه زار ب ؛ففعال ذكر هذا الكالم بالنص وبالتفصيل ى.تانى ل لهو ق ..طيب :له قلت .أيوه :لى

كما تحدث مع السيد  ،العملياتى األردن، وتحدث معه عما حدث ف المشير بعد عودته من
كان  هو :فقال ؟عرفك بالمشيرى طيب إيه الل ..فأنا سألته .شمس بدران بنفس الحديث

  .هذا الخصوصى ذكره فى ده النص الل !جمايله وخيره علينا هوأعرفه من زمان و 
ن موقف القوات المسلحة وتطورت فيها األحاديث ع ،تعددت زياراته لمنزل المشير

 ،الدولة، كان المشير يطلعه على ما دار بينه وبين السيد الرئيسى واألحوال الجارية ف
  .كانت تبذل لتقريب وجهات النظرى التى والمساع

جديد، ى انتخاب مجلس نياب ،ى: حل االتحاد االشتراكىوكانت مطالب المشير كاآلت
وهو معروف عن  -مجابهة العدو ى لتتوحد األمة فاإلفراج عن جميع المعتقلين السياسيين 

قضية قبل كده حصل تحقيق ى دخل فى وكان له يعن ،أحمد عبد اهلل إن له ميول إخوانية
إقامة حزب معارض للحكومة، إقامة حياة ديمقراطية يعبر  - الجيش من فترة سابقةى فيها ف

  .حرية الصحافة الكاملة ،الىحل الموقف الحى فيها الشعب عن رأيه ويشارك الجميع ف
مقابلته مع ى بيقول حاول المشير ف ؟هتتنفذى إزا ،طيب ده إطار صورة سياسية

إذا لم يوافق السيد الرئيس على  .تفاهم على هذه الموضوعات وتنفيذهالاى السيد الرئيس ف
منطقة  الىوتتحرك معه قوة من مدرسة الصاعقة لحراسته  ،نشاصإ الىذلك يتحرك المشير 
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تصال ثم اال ،ظهور المشير هناكبالقصاصين ى ويتم السيطرة على القيادة الشرقية ف ،القنال
للسيد الرئيس للدخول  ةيرسل المشير مطالب .نطقة الشرقيةعالم وصوله وقيادته للمإل بالقوات

يتحرك لواء مدرع من منطقة القنال للضغط على  ،حالة عدم الموافقةى وف .المفاوضاتى ف
تم  .يوافق على سفك الدماء ناعتمادا على أن سيادته ل ؛للمطالبالسيد الرئيس لالستجابة 

كما أن  - أحمد عبد اهللى على رأ - اختيار هذه الخطة منعا لحدوث اصطدامات دموية
ورة لن تستطيع معها اسرائيل أن بص ؛القيادة الشرقية سيرفع الروح المعنويةى ظهور المشير ف

  !تتدخل
طب وبعدين  :لهل إنه قاى قول أنا بالمختصر دلوقتا، بىطبعا الحتة بتاع اسرائيل د

ى اليهود مش هيدخلوا ألنه مش هيحصل أ ..أل :لهل فقا ؟!وكدهى البر التان ..اليهودى ف
مدرع  ءالقوة ولواى جتيطيب لما ه :لهل وبعدين قا .تصادمات بين القواتى احتكاك وال أ

هو فيه احتمال يحصل تصادم بين القوات طيب ما ،يوصل لغاية القاهرةى يجيهنا و 
نه  ،عارفين طبيعة السيد الرئيس إحنا ..أل :فقال ؟ءالقاهرة وبين اللواى الموجودة ف  هووا 

  !عند هذا الحدى فالموضوع هينته ..مابيحبش سفك الدماء
 ،تأجلت لظروف خارجة عن اإلرادة ذاإإال  67/8م وض أن تتم العملية يو كان المفر 

ذكر بأن هذه الخطة ذكرت  .عند مقابلته للمشير 63يوم ى عاد النهائيوكان سيتفق على الم
تمت مع المشير ى المقابلة التى ثم ذكر ف ،له من أكثر من شهر من المشير أثناء مقابلته له

ى فى سمه تحسين زكإى فيه واحد تانكان ى يعن - وآخرى بحضور العقيد طيار تحسين زك
هذه الخطة على لسان المشير، وقد ى كر فوذ   - الطيران حضر مقابلة من هذه المقابالت

بأنه يتصل بأحمد عبد اهلل علشان  :ىالمشير قال لتحسين زك ..أثناء هذه المقابلةى ذكر ف
 "نصر "سمها إالكلمة الكودية بتاع هذه الخطة  كما ذكر له إن ،ىعاد النهائييعرف منه الم

 علشان تنفذ العملية.
 

بيتم فيها ى وهم كانوا مأجرين عدد من الفيالت والشقق الل ،هذه المقابلة تمت خارج البيت عبد الناصر:
فيال، ى ف -بيقول عليها زكريا ى الل -تمت مع أحمد عبد اهلل  ىاالجتماعات، والمقابلة د

 !البيتى تم فتأماكن أخرى ماكانتش ى أخرى تمت فوفيه مقابالت 
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ى ومتأجرة من واحد يعن ،سمه سراجإالفيال ديه مؤجرة باسم واحد من حرس المشير  ىه محى الدين: 
موجودة جنب  ىجنيه وه 005ومتأجرة بـ  ،ىالدقى فى صاحبها صاحب محل كبابج

هاش إال آثار طبعا أكل يفاضية مافروحنا لما فتشناها لقيناها تقريبا ى ويعن .مستشفى مورو
مكان ى يعن ؛وبيجامة ،ىكده يعنى ز وفيها حاجات  ،بعض أدوية يهف ،جائرس يهف ،تالجةى ف

 . للمقابالت فقط
 ..علم من المشير أن السيد الرئيس عرض عليه منصب نائب رئيس الجمهورية

طلب أحمد  .0636كما قرأ استقالة المشير عام  !فرفض مادام ليس مقرونا بالقوات المسلحة
عادها يوم يفحدد م ؛عبد اهلل من المشير سرعة إتمام العملية نظرا ألن المخابرات بدأت تقترب

 .ىحد يعنكان يوم األ ى هوالل ،67/8
 

رات ال من المخابرات العامة وال من المخاب ..ماجالناش حاجة من المخابرات وال من البوليس عبد الناصر:
 االتصاالت ديه. تإن حصل :جالنا ناس جم قالواى للا ؛الحربية وال من المباحث العامة

 
 ..اتصاالت إن أحمد عبد اهلل يهف ،اتصل بقى محى الدين: 

 
 !جازة أسبوعاخد  هو، مش ىالفترة دى جازة فا إدوله :لكل بيقو  عبد الناصر:

 
 أسبوع. إدوله يافندمأيوه  :هويدى     

 
 ..نشاص علشانإمن  هكانوا مطلعين الناصر:عبد 

 
 الظاهر ماكانش متماشى معاهم! )ضحك( هويدى:

 
 ! )ضحك(67عبد الناصر: علشان مايكونش موجود يوم 
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منطقة القنال ى تقريبا كل كتائب الصاعقة ف مع ىحصل طبعا اتصاالت نتيجة الخطة د  محى الدين:
اتصل أحمد عبد اهلل ى يعن .لهذا الموضوعين نعلشان تجنيد ناس معي ؛كل المناطقى وف

ى جزء منهم يعن يهف ؛ىوالرائد فاروق شكر  ،بكل من الرائد سعيد عثمان، والنقيب مختار الفار
 ..عثمان من قوة مدرسة الصاعقةى والنقيب عل ،شى معاهاوفيه جزء طبعا تم ،اعترض

ى تيبة الصاعقة فوشرح لهم الخطة والميعاد، كما اتصل بكل من نقيب مدحت الريس بك
وأخطرهما بالخطة  ،بورسعيدى كتيبة الصاعقة فى والنقيب محمود بشير ف ،سماعيليةاإل

   .والميعاد
ى داخل فى من الصاعقة ويعن برضهحسين مختار ده  - كما علم إن حسين مختار

اتصل  .ن يتصل بناس تانيينأإن حسين مختار خد على عاتقه  -الخطة وجت أقواله بعدين 
ذكر أن المالزم أول شرف إمام حسين محمد  ؛كبريتى من كتيبة الصاعقة فى شوقى بعل

  !حسين كان وسيلة االتصال بينه وبين الجيزة
كانت قاعدة ى والمجموعة الل ضباطكان فيه طبعا خالف بين هذه المجموعة من ال

 روا إن هذهبيعتب ؛بينهم وبين بعضى الرأى خالف ف ىكان ف ..الجيزةى باستمرار ف
المنزل وحشين ى لمشير إن الضباط الموجودين فلنه قال إذكر  !المجموعة مجموعة وحشه

كان قائد  ى هواللى أحمد عبد اهلل مايحبش جالل هريدى وطبعا يعن !ىوخاصة جالل هريد
بيته والبد  الىإنهم لجأوا  :فقال له المشير !وفيه خالف بينهم وبين بعض ،الصاعقة القديم

ى وعلم بأن هناك اتصاالت تجر  ،ن اللواء عثمان نصار على علم بالخطةذكر أ !أن يحميهم
 ئولكن حتى آخر مقابلة ذكر له أنه لم يتحقق ش ،ىمع المدرعات ومع الحرس الجمهور 

 ،الحكمى وبعدين اقترح أحمد عبد اهلل على المشير إشراك السيد كمال الدين حسين ف .منهما
 !فوافق

 
 ..قضية عبد القادر عيدى وكان ف ىأحمد عبد اهلل اتجاهه دين هو :أقول نقطةى هنا بد هو  عبد الناصر:

وعبد الحكيم طلعه من  !قضية أصال مبنية على اتصاالت بالسعودية واإلخوان المسلمين
 ؛كمش عليهمح  ماى يعننهم إبحيث  - جت سيرتهى ده الل -وحسين مختار  هوهذه القضية 

  .الناس اتحكم عليهم ةوعبد القادر عيد وبقي ،اتسابواى يعن
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ن البلد رايحه شيوعية ..كالم المشير معاهم هو ن  !إن الريس سلم البلد للروس وا  وا 
ن التمن  !بدون تمن ىادهالنا الروس دى مش معقول األسلحة الل  ؛البلد شيوعية إن احناوا 

 !الشكلوالعملية بهذا ى اتجاهه دين هوعلى أساس طبعا إن هذا الشخص 
 

هو  -مثل كالم الرائد بالمعاش حسين مختار  ،تكملة للصورة بتاعة أحمد عبد اهللى يعن :هويدى   
اتصل بالمقدم أحمد عبد اهلل  :ملخص أقواله بيقولى فمثال ف - ذكرناه قبل كدهى الل

 .للحضور لمنزل المشير، الحظ أن هناك مفاوضات صلح بين السيد الرئيس والسيد المشير
وحدات ى وكلفه باستطالع رأ ،كبريتى شركس من كتيبة الصاعقة فى اتصل بالنقيب عل

كما  ،لمعرفة الروح المعنوية من ناحية االعتقاالت والمعاشات ووضع المشير ؛الصاعقة
وكان هذا  ،كلفه بإحضار أسماء قادة األلوية المدرعة ووحدات الصاعقة وأماكن تمركزها

   !له بذلكى بناء على تكليف جالل هريد
ى الل - قائد الصاعقة ويمكن حضراتكم تعرفوهى ده يعن -ى ذكر بأنه جالل هريد

الراديو ضد السيد ى وبعدين اتكلم ف ،ونزل سلم ،سورياى أسقطنا قوة مظالت ف حناإن اك هو
ستخرج  ،حالة فشل مفاوضات الصلحى ذكر بأنه ف !الرئيس وضد السيد المشير أيضا
 ؛الصاعقة بإنشاص الىللذهاب  -وهو أحد أفرادها  -مجموعة من المنزل مع المشير 

ذكرها ى ويطلب بعد ذلك مطالبه الل ،ليقوم أحمد عبد اهلل بتأمين الطريق لهم حتى القيادة
طالق  ،الرجوع للدين ..بالنسبة للمطالبى ذكر أن رأيه الشخص .أحمد عبد اهلل قبل كده وا 
ذكرهم ى الل ضباطوذكر نفس أسماء ال ،كتير ضباطاتصاله بى الحريات، وبعدين بيحك

  .االتصاالتى أحمد عبد اهلل ف
لما قبضنا على أحمد عبد اهلل والمجموعة وحصل الكالم بتاع يوم  إحنا هوبعدين 

واحد  بيتى ف ؛أماكن مختلفةى استمر مختبئ ف هوف ،الجمعة، حسين مختار ده كان هربان
وحاول االتصال  .مرة تانية صنشاإى مدرسة الصاعقة ف ءمنطقة مهجورة وراى وف ،ةمر 
ويطلع قوة  ،تنفيذ الخطة األصليةى نشاص علشان يستمر فإى مدرسة الصاعقة ف ضباطب

اعترف طبعا  هوو  ،ده كان دور حسين مختار !سماعيليةاإل الىتقتحم وتاخد المشير وتوديه 
ومختار ى مع تحسين زك 6655تقابل ساعة  67/8يوم ى بيقول ف هوى يعن ..بهذا الكالم

ناقش معه على خطة جديدة لمواجهة ماتم من تحيث  ،الفار بناء على اتفاق سابق
ثم مصاحبته ومعه  ،نشاصإ الىمنزل المشير وأخذه بالقوة  الذهاب الىواقترح  ،إجراءات
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 ؛سماعيليةسابقا للقيادة الشرقية لإلقوة من مدرسة الصاعقة لمساعدة الضباط المشار إليهم 
 !ثم يقدم مطالبه للسيد الرئيس ،بوصول المشير للقوات ويتولى القيادة لمعحيث ي  

ده كان  ..إذا ماقدروش يجيبوا المشير يجيبوا الفريق مرتجى ،وبعدين جايبين سيرة
 تفكيرهم بهذا الشكل!

 
ده عرض عليه المقدم أحمد عبد اهلل مقابلة  ،كالم عقيد طيار تحسين ..تحسين يهبعدين ف محى الدين:

يوم المقابلة أخذه أحمد عبد اهلل ى وف .فقبل لمعرفة حقيقة ما حدث بسبب النكسة ،المشير
اتضح إن المقابلة  ،وكان معهم الرائد حسين مختار ،المنزل الىمن منزله  6655ساعة 
وسأله المشير  .يعرفه وبعد فترة حضر المشير ومعه شخص آخر ال ،ىفيال بالدقى تمت ف

 وان الطيارين زعالنين ألن الجيش والشعب ال يعلمإفذكر له  ،عن الروح المعنوية للطيارين
وعن الرائد  ،أنا ال أعرفه :فقال ،ىثم سأله عن رائد طيار منيب الحسام !المعركةى دورهم ف

كما سأله عن عقيد طيار صالح  ،فشكر فيهما ،والرائد طيار أحمد نصرى طيار عبد الكاف
أظن مش  :فقال ؟إذا طلب منكم أن تضربوا قوات أرضية توافقوا :سأله المشير !ىالمناو 

  !ىواحد زيه مصر ى يضرب فى معقول ضابط مصر 
 واإذا كان :فرد !البلدى ثم تكلم المشير معه عن الشيوعية ووضعها الخطير ف

أن يتحرك ى ن الخطة هإ :وقال ،الحديثى تدخل أحمد عبد اهلل ف !شيوعيين نضرب
لتصحبه قوة من مدرسة الصاعقة  -بالذات ى يعن ىالجلسة دى ده ف -نشاص إ الىالمشير 

 !لقوات واستالمه القيادةل هحيث يعلن عن وصول ،القصاصينى قيادة المنطقة الشرقية ف الى
تتحرك  ؛ه لهاحالة عدم استجابة سيادتى وف ،وبعد ذلك سيرسل مطالبه للسيد الرئيس

  !الدبابات للقاهرة للضغط على سيادة الرئيس لالستجابة للمطالب
كلنا مستعدين وتحت  :فقال ،ديوهنا سأل المشير تحسين عن درجة استعداده للتأي

وعليه أن  ،"نصر "أن الكلمة الكودية لبدء تنفيذ العملية ستكون فذكر المشير له  ،أمرك
سفر ى وكان المقترح للعملية قرر ف النهائى،لمعرفة الميعاد  63يتصل بأحمد عبد اهلل يوم 

  .السيد الرئيس
زين ى ذكر لكل من رائد طيار أحمد نصر ورائد طيار عل -تحسين  -بقى  هوراح 

وفاتح  .دون أن يذكر لهما تحديد الخطة والميعاد ،مقابلته مع المشير من حديثى ما دار ف
وموضوع عودته دون أن يحدثه عن  ،موضوع المقابلةى فى أيضا طيار صالح المناو 
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ونصحه باالبتعاد عن  ،ره بمساوئ شلة المشيراعترض وذك  ى ولكن صالح المناو  ،الخطة
 !هذه المواضيع

فاعترف بأن حسين  ،ىكز حسين مختار أعيد استجواب تحسين  بعد القبض على
حيث  ؛نشاص ومعه النقيب مختار الفارإالقاعدة بى ف 63 مختار ذهب إليه مساء يوم

سعت الى اليوم التى واتفق على المقابلة ف ،عربته للقاعدةى فى اصطحبه تحسين زك
حيث ذكر له حسين  ،تمت المقابلة حسب الميعاد وحضرها النقيب مختار الفار .6655

بأخذ  - يوم الجمعة القبض بتاع دده الكالم بع - كخطة بديلة ئمختار بضرورة عمل ش
فاعترض  .القصاصينى القيادة الشرقية ف الىومنها  ،إنشاص الىالمشير من منزله بالجيزة 

ى الفريق أول مرتج ى الىواقترح حسين مختار أن يتوجه تحسين زك ،تحسين على ذلك
سين فذكر له تح ؛أو االتصال بقائد الفرقة المدرعة ،لتنفيذ الخطة بواسطته بدال من المشير

  .االثنينإنه ال يعرف 
إشارة ومسئول عن كل  ضابطوده أساسا كان  -ى سمه مسعد الجنيدإمقدم  يهف

ذكر إنه توجه لزيارة السيد المشير واالطمئنان  إنهفمختصر كالمه  - االتصاالت الالسلكية
اء وأثن ،البيت باستمرارى ده كان موجود فى أحمد الجنيد ؛ىعلى شقيقه الرائد أحمد الجنيد

مقابلته للسيد المشير طلب منه إحضار بيان بشبكات القيادة الالسلكية مع المناطق 
زيارة أخرى للسيد المشير أحضر البيان ى ف !ودمشق ،واليمن ،وخاصة الشرقية ؛العسكرية

 المطلوب منه وسلمه للمشير.
 

 .بيشتغل معاه أصالى يعن ..ده أصال كان من مكتبهى ده جنيد عبد الناصر:
 

ى ناويين يعملوها يوم كانوا يعنى لخطة اللالصورة ى إدينا إطار كالمنا دلوقتى طبعا ليه ف هوهويدى: 
 ؟67

 
 ..ولكن جه على لسان الرائد عبد السالم ،نه لسه الورق ماجاشألالكالم  ةبقيلسه ى يعن محى الدين: 

 شفيق.ى جوز أخت عل هوعليه بنقول  اللى احناالسالم عبد والرائد 
 

 .ىهو سكرتيره يعن الناصر: عبد
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ن الل ،الهرمى بيت فى عملية المنشورات تمت ف اعترافاته بعد كده ذكر إنى ف ..آه محى الدين:  قام ى وا 
مجموعة  ،ومنهم أمين عبد العال ،ىمنهم هريد ضباطبطبع هذه المنشورات مجموعة من ال

كانوا  - ضباطأربعة خمسة الى حو  -بيت المشير ذكر أسمائهم ى المقيمة فالناس من 
  !الهرم وبيطبعوا هذا المنشوراتى بياخدوا مكن ويروحوا لبيت ف

 
ذكر بأن المقدم أحمد عبد اهلل  - سماعيليةقائد كتيبة الصاعقة باإل -نقيب مدحت الريس  هويدى:    

 الىثم تطرق الحديث  ،بالنسبة للبلدالى وتحدث معه عن الوضع الح سماعيليةاإلى زاره ف
وكان من  .نه من الواجب أن يتم الصلح بينه وبين السيد الرئيسا  استقالة السيد المشير و 

حالة ى أنه ف -حضر هذا الحديث ى الذ -النقيب مدحت الريس والرائد سمير يوسف ى رأ
مثل اللواء عثمان نصار  ؛القياداتى فليس من الصالح أن يعود معه باق ،عودة المشير

ذكر بأن المقدم أحمد عبد اهلل أخطره بأن المشير سوف يتولى قيادة  !ىوالمقدم جالل هريد
وأن المقدم المذكور على  ،القصاصين ومعه قوة من الصاعقة الىالجيش بعد أن يصل 

كما أن المشير على اتصال بقوات من المشاة والطيران  ،اتصال دائم بالسيد المشير
القصاصين سيطلب من الرئيس  لىاوأنه عندما يصل  ،قوات الجيشى والمدرعات وباق

   !لمطالب ليتم تسوية الخالف بينهمابعض ا
لمقدم أحمد عبد اهلل وأن ا ،ذكر بأن جميع كتائب الصاعقة على علم بهذا الموضوع

مدينة ى يقوموا باحتالل مواقع الكتيبة فأن  ؛القصاصين الىإبالغه بوصولهم  طلب منه عند
بناء على أوامر عن طريق  ؛داخل المدينة أو خارجها الىتحركات ى منع أوي   ،سماعيليةاإل

كما أخبره بأن ال يتحرك  .المقدم أحمد عبد اهلل بالتليفون بتصدر له من القيادة بالقصاصين
قابله المقدم  .القصاصين ويتولى قيادة الجيش الىموقعه إال بعد أن يصل المشير  الى

وأخبره بأن المشير سيتولى قيادة  ،60/8معة يوم الج سماعيليةمدينة اإلى أحمد عبد اهلل ف
وعند وصولهم  - 67أو  63يوم ى فى أ - خالل يوم أو يومين على األكثرى الجيش ف

كما أن  ،حتالل مواقع العملياتاليتصل به تليفونيا بأوامر المشير سوف  ،القصاصين الى
  .كتائب الصاعقةى المقدم أحمد عبد اهلل سوف يتصل بباق
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ى ففى البالح، طلب منه المقدم أحمد عبد اهلل االتصال بكتائب الصاعقة 
عند صدور األوامر من القصاصين بإبالغهم  - إمكانه ذلكى إذا كان ف - بورسعيد

حدث اشتباكات بين تدم أحمد عبد اهلل أفهمه بأنه لن ذكر بأن المق .بوصول السيد المشير
تحركات بدون ى وقد أخبره النقيب مدحت الريس بأنه سيحاول منع أ ،أفراد القوات المسلحة

  .اشتباكاتى أ
 

جبناهم وأكدوا طبعا  إحناطبعا  ،األقوالى ذكرت هنا فى اللى األسام ىكل د ىف ى هويعن محى الدين:
مختار أحمد الفار حسين منهم نقيب  ؛أنا ذكرتهاى وكرروا نفس الصورة الل ،هذا الكالم
رائد  ،أحمد حسنى صبحى رائد طيار عبد الكاف ،طيار ..السيد محمود بدر عباسومالزم 

 كانت مرتبطة بهذا الموضوع.ى آخره من األسماء الل الى ..طيار أحمد نصر
 

 !شئون الجيش إطالقاى عدم التدخل ف ؛من ضمن الكالم إن من شروط المشير برضه عبد الناصر:
 

 محمود بدر عباس. ى هوالل  محى الدين:
 

 ..بالنسبة لعبد الحكيم موضوع معروف هوموضوع الصاعقة ده أصال  ،العملية أساسا ىه عبد الناصر:
إنه بيعتبرها كعملية حرس خاص  - وكل الجيش يعلم هذا -الصاعقة إن كان بيحاول 

الناس بتوع الصاعقة  ..اليمن اترقوا رتبتين وأكترى ناس من الصاعقة ف يهوف !بالنسبة له
سمعته كويسه وأخالقه ى يعن ..كويس ضابط هووالحقيقة أحمد عبد اهلل ده أصال  !اترقوا

العملية أساسا كانت معتمدة على  ..كان قايم بالعمليةى الل ى هويعن ؛جدع ضابطكويسه و 
ة إن فيه كنا نعرفه يوم الجمعى للا ؛ماكناش نعرفه يوم الجمعة إحناالكالم ده كله  .الصاعقة

 !ئاتصاالت علشان عمل ش
 
 .والمنشور :هويدى 
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 ،60يوم الجمعة كان  هوألن  !ساعة 62سبقنا بـ  إحنا ..ضباطنهم اتصلوا با  و  ،والمنشور عبد الناصر:
هذا ى الحقيقة القرار ف هو !67بالليل علشان تتنفذ يوم  63من ى والعملية كانت هتبتد

  .قرار صعب جداكان الموضوع 
إن فالن اتصل  بلغواو  - فاتى الدور الل ملك ماقلتى ز  - ضباطإن الكالم جم 
حناو  ،بيهم وفالن اتصل بيهم بيروح عبد الحكيم فيها ى الدقى كنا نعرف بموضوع شقة ف ا 
وبيت ى الدقى ونعرف أيضا عن موضوع فيال ف ،ىعمارة الشربتلى وبيقابل بعض الناس ف

ن المقابالت كانت بت !ةدالجديمصر ى الهرم وبيت وفيال فى ف والمقابالت  ،م خارج البيتتوا 
  !ىتم من طريق خلفتتم جوه البيت بتبى الل

المدرعات ى هم ف ،نتيجة خالصى ماجبش أ ،المدرعاتى الجيش وفى العمل ف
وهذا الشخص هو قريب واحد من المتصلين  ..يجندوا واحد بس من الفرقة الرابعةى قدروا يعن

ولكن  ،الفرقة الرابعة المدرعة وحاولوا يعملوا اتصاالت بقائد .معاهم ىبعبد الحكيم ومش
 6واتصلوا بـ  ،ىوحاولوا يعملوا اتصاالت بالحرس الجمهور  .عرفوش أبدا يعملوا اتصاالتما
 .واالتنين بلغوا عن هذه االتصاالت ،حاجةى ومافاتحوهمش فى الحرس الجمهور ى ف

 ىهى ده أصال من شلة إسماعيل لبيب الل -ى تحسين زك ى هوالل -الطيران ى واالتصال ف
  .الطيرانى كانت موجودة ف

كل واحد داخل  النهاردهو  !حالة مجموعات شلل الىهو الحقيقة الجيش كان وصل 
بالذات الصاعقة كانوا واخدين  ؛انهيواخدكانوا ى العملية بيدافع عن وضعه واالمتيازات اللى ف

 - ىأصال سور  ى هوفيهم واحد الل  -ناس يهف ؛الطيرانى فى والجماعة الل !امتيازات كبيرة
وكل الناس  ،7بحيث إن المجموع بقى ى وورطوا بعد كده عدد تان ،ىاسمه الحسام ى هوالل

  .اتكلمت
كانوا ى وكلهم اتمسكوا وكل الناس اعترفوا، بالنسبة لل ،بالنسبة لبتوع الصاعقة

ى استجوبوهم لغاية دلوقتى لى اليعن ..تقريبا كلهم اتكلموا ؛الجيزةى البيت فى موجودين ف
  .بيفتكر حاجة بيكتبهاى دوهم ورقة وقلم وكل يوم اللإاتكلموا أو 

 - رسة الصاعقةنشاص بحراسة بمدإإن بيطلع من  ؛العملية قطعا مبنية على مغامرة
ير عاد قائد بيقول إن المش ،القصاصينى بيروحوا القيادة الشرقية ف - 255الى دول حو 

 الى !والجيش كله تقريبا موجود هنا ،أوامر ويسيطرى المشير يد ىيبتد ،للقوات المسلحة
  .قالها زكرياى آخر القصة الل



  سرى للغاية 

14 

 

وعاملين كلمة سر وكل  67هما كانوا محددين  ،أولهاى الحقيقة العملية ماكانتش ف
كلها، ولكن بدا  ىماكناش على بينة من المعلومات د ألن 60حددنا  إحناالحقيقة  .الكالم ده

ال م ،إن الوضع الزم يحسم  !يهإ الىش عارفين بعد كده هتوصل األمور حناااوا 
 

 الجيش ضباطبيشعر به جميع ى اللالجرح ى استفادة من يعن ى هويعن ،الموضوعى جان هو محى الدين: 
وبيحاول إنه يثير مسائل أخرى مابتحلش  ،حصلى كلهم مجروحين من الل ..بعد النكسة

أقواله  قالفأنا حتى بعد ماأحمد عبد اهلل  ى.الموقف وال هتعيد للناس دول كرامتهم أو كده يعن
إنت  :له قلت ،نفذهفترض جدال معاك إن كل الكالم ده راح ماه :له ، فأنا قلتىقدامى تان
 ،المعتقالتى البلد ونحطهم فى فى هنقفش الشيوعيين كلهم الل هبكر  ؟نييضايق من الشيوعتم

هل ده  ؟!طب وبعدين ؛بتقولوه ده والنقط كلها نتمإى والكالم كله الل ،وهنجمع مجلس األمة
عرفش نفسه ما فهو الولد ؟!بتاع القناةى البر الشرقى ف ..ىالبر التانى فى هيحل المشكلة الل

هذا ى إن الحل فى جو معين أوهم الناس دول فى يظهر حصل يعن يه، فىيرد حقيقة يعن
 !بيتقالى الكالم الل

 
معروف، وبعدين أحمد عبد اهلل  أحمد عبد اهلل االرتباط بينه وبين عبد الحكيم ..ال ..ال عبد الناصر:

ى وأنا طلبت القبض عليه يوم السبت قبل ما تيج !التبليغاتى تش جت سيرته أبدا فيكانما
إن أحمد عبد اهلل مش  :الجيشى فى لا وقالو  .أول واحد جت سيرته تحسين هوألن  ؛سيرته

وأحمد ى وال يمكن أن يتفق جالل هريد ،ىالعملية ألنه ضد جالل هريدى فى معقول يمش
 ،هذه العمليةى فى عبد اهلل ماشعملية يبقى الزم أحمد  يهفإذا كان  :لهم وأنا قلت !عبد اهلل

بعد يومين لما جت  .هذه األمورى ماكانش عليه حاجة الحقيقة ف ،واتمسك أحمد عبد اهلل
أحمد عبد اهلل  ،ظروف وال حاجةى مش عايزه يعنى فه ..كان هووثبت إن  ،سيرته بقى
 !اليمنى امتيازات كبيرة ف وخدى رتبتين استثنائى مرتبط مترق

 
 !إنه جمايله كتير عليناى يعنى لالق ..ىلالق هو  محى الدين:
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الجيش فيه ى يعن ؛هم جمايل الحقيقة ناس قليلينل لو طبعا معمى الناس الل ،ده المضمون هو  عبد الناصر:
 ،أحمد عبد اهللى ز  ،ىجالل هريدى ز  ؛هم جمايلل لو معمى لكن الناس الل ،ضابطألف  02
واحد  ،واحد مالزمى ز  -عمليات من هنا توريط لناس ى لكن الحقيقة بتيج ؛فاهم إيهمش ى ز 

 !العملية بدأت منذ شهر ونص ،عمليات بهذا الشكل بتبقى عمليات توريط - نقيب
 

كان  8كان قبل شهر  - الخطة التفصيلية 8من أول شهر  - 8الخطة كانت من أول  ىه  محى الدين: 
 !ضباطالعام والوضع إيه وكالم مع الى فيه الكالم السياس

 
هم كانوا معتمدين اعتماد كامل على دفعة شمس  !بدأت بعد اعتقال دفعة شمس بدران لكن  عبد الناصر:

فهذا  - الجيشى كان موجود فى التنظيم الل ى هوالل - حاجةى بدران إنها يمكن تعمل أ
هؤالء االعترافات بتاعة عبد السالم إن ى وف !التنظيم أما خرج بقى الزم يعملوا عملية جديدة

 .كانوا على اتصال بشمس بدران ،خرجوا من الجيشى أو الل 28اعتقلوا بتوع ى الناس الل
 -حتى بره  هوو  -بيبقى شمس بدران  ؛هذا الوضعى وده الحقيقة كان بيمثل خطورة ف

خرجوا من الجيش أصبح بعد ما .عمل بهم التنظيمى بيقدر يتصرف وسط هؤالء الناس الل
   !السكة ديهى فمشيوا ف ؛ا على حاجة تانيةإنهم يدورو ى من الضرور 

العملية األساسية  ىوبالنسبة للقوات المسلحة ه ،على كل حال الناس دول هيتحاكموا
  .عمليات بهذا الشكلى جيوب ألى أو بننضف كل  إن احنا هالنهارد

ألن  !هذا الحد الىوالحقيقة ماكنتش متصور أبدا يوم الجمعة إن الموضوع يصل 
البيت ى عنده فى الل ضباطالى أنا كنت طالب يسلمن ..مع عبد الحكيمى كالمى نا فأو 

 يه دهإمعلومات عن اتصاالت فتح اهلل واسمه ى إن أنا عند :له وقلت ،السالحى ويسلمن
هذا  باته على هذه المعلومات، وهو أنكر إنكار ل وقلت ،االتصاالت بالجيشى أسامو 

  !الموضوع
ى تقدير ى وماكانش يعن !فهو رفض يسلمهم ..ضباطالى سلمن خالص إذا   :له قلت

إن حتى  !هذا اليوم إن ممكن الوالد دول بيعملوا عملية أو بيعملوا اتصاالت من وراهى ف
 ..أل !بلغونا إنهم قابلوا المشيرى ماقالوش للناس الل ،واآلخرينى عبد الخالق والحسامى حلم
نهم بيعملوا عمليات بهذا الشكل اكلمو ات   !كالم عام وا 
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ى ه عندجى ماهو إزاى يعن هوألنه  ؛مش متصور أبدا ..أنا كنت متصورهلى لاف
يوم  لم أستدعيهوأنا ى يعن ! )ضحك(الموضوع كان صدفه برضهماهو  ؟!يوم الجمعة كمان

إن  -يوم الجمعة ى جايل هوكان  -وأنا قررت الحقيقة يوم الخميس  .الجمعة بهذا الشكل
ى ف نوحتى حسين كا ،وطلبت يوم الخميس زكريا وحسين وأنور السادات ،هأنا أواجه
  !إسكندريةفجبته بالليل من  إسكندريةسافر على )ضحك(  !طلبته لقيته مزوغ إسكندرية

ى حرارة وقعدت فى جاتل ،بعد تيتو إسكندريةرجعت من فالحقيقة أنا كنت بعد ما
أنا عرفت  :لىل اق ،التليفونى ضرب التليفون طلع عبد الحكيم بيتكلم ف السرير لفترة، فيوم

ز  زيك وا  نك عيان وا  وكان  ،حرارةى واهلل عند ..آه :له قلت ؟صحتكى إن عندك حرارة وا 
ى عند :له وقلت ،حرارةى عند برضهكان  ..ىتانى وبعد كده طلبن !منتهى الرقةى فى يعن

سمعنا إنك  إحناوده  ؟صحتكى إز  :لىل ابدران وقشمس ى نفس اليوم طلبنى قام ف ،حرارة
  !عيان وقلقنا عليك وبتاع ومش فاهم إيه

 !وخصوصا شمس ،من كثرة السؤال حقيقة)ضحك( الموضوع ى أنا استغربت ف
وأنا عارف  !هيسترياحالة ى كان فى حالة يعنى ف هوو  ،أصحابه كلهم ممسوكين أصل أن

وعايزين نشوفك إن  : طيب،ىلل وبيقو  ،جداى هادكان  ..ىكلمن .موضوعلموقفه بالنسبة ل
 قلت ،طيب واهلل كنت عايز أجيلك :وقال ،ىوبعدين يوم األربع عبد الحكيم كلمن .شاء اهلل

 هوإن  :لهمل قا هوإن  ،التحقيقى حصل فى الكالم اللى ف .يوم الجمعة الى لىتع :له
ذا ماحصلش تفاهم  ،بحيث إنه بيشوف هل فيه تفاهم أو مافيش تفاهم ؛يوم الجمعةى جايل وا 

  !حدالعملية هتتنفذ يوم األ
نتش االمخابرات أصال ماكما ،معلوماتى ليهذا الوقت أنا أيضا كان بيجى طبعا ف
ى بتوع األمن القومى يعن !المخابرات العامة كانت بتشتغل معاه لألسف ..بتشتغل معانا

فالعملية أصلها كانت  ..وبتوع الرقابة أيضا كانوا متصلين بشمس ،معاهكانوا بيشتغلوا 
وال كلمة من  ،جاتليش وال ورقة عن هذا الموضوعماوبعدين أنا  !الحقيقة ىبطة يعنخمل

المخابرات الحربية كلهم أصلهم بتوع .. المخابرات العسكرية كانت كلها ،المخابرات العامة
كل المخابرات الحربية واتعين ناس جديدة كانت عايزه  تشمس اتشالى فأما مش ،شمس
ين إن تبب تكان! معلومات خارجة عن هذا الموضوعى بتيجى المعلومات الل تفكان ؛تشتغل

  !ماكانش الواحد يعرف ؟ده شئال هولكن إيه  شىء،فيه  ..تعملتفيه حاجة ب
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 ،لما عرفت كالمه لما جت سيرة بقى أحمد عبد اهلل ،أحمد عبد اهلل اتكلم وأنا مسافر
لى ل اوليلة ما جيت بالليل ق ،الخرطومى وأنا كنت ف ىصاعقة دوجت عملية مدرسة ال

  .راح وجاب أحمد عبد اهلل وقعد اتكلم معاه هوإن  :لىل اوق ،زكريا على التحقيق
لكن العملية  !الشكلبهذا ى ماكنتش متصور أبدا إن العملية تمش :أقولهى أنا بدى الل
وهو مركز كبير  -نها مركز من مراكز السلطة إقيادة القوات المسلحة على أساس ى كلها ه

عملية ى بيبقى أخد البلد كلها ف ،هياخد القوات المسلحةى وطبعا الل - من مراكز السلطة
ونفس  ،االستيالء على القوات المسلحة -يوليو  66خطة  - نفس الخطةى ه !بهذا الشكل

  !"نصر " ىهى للايوليو  66كلمة ى كلمة السر ه
عملية ى مش ممكن أ !شهرى العملية عملية سريعة بتتعمل ف ..العملية كانت ،وبس

إن هو  :بيتقال ،طبعا معتمدين على أساس أما بيروح هناك .بهذا الشكل تتعمل بسرعة
بيقدر يحرك لواء  ،خالص كل الناس هتقبل التعليمات ،اتعين قائد عام للقوات المسلحة

 ..مدرع من القنال للقاهرة ءألن تحريك لوا ؛مغامرة غريبةى هو هنا الحقيقة داخل ف .مدرع
  !القاهرةى فموجودين هنا أكتر من لواء مدرع  يهف

الحقيقة  ،لما ابتديت حسيت بالكالم ده ،كلها ىفاتت دى العملية اللى وبعدين أنا ف
وقعدت مسكت  -والكالم ده ى اللجنة المركزية واالتحاد االشتراك -أنا سبت كل حاجة 

ى واتأكدت من الناس الل ،مسكت المدرعات ؛وتأكدت من الناس بالذات ،الجيش كله
ى وشوفت عدد كبير من الناس والناس الل ،ماسكين المدرعات لغاية الكتايب واحد واحد

قوة ى وكنت متأكد إنهم لن يستطيعوا إنهم يحركوا يعن ،العمليةى قو وسهل  ..الواحد يعرفهم
  .صغيرة

ى ألن الصاعقة أصال موجودة أساسا ف ،الصاعقةى ش الحقيقة فتفكر طبعا ما
عملية الصاعقة  .سماعيليةاإلى كبريت وبورسعيد وفى الح وفبالى موجودة ف ..الخط

وبعدين  ؟!يهإوبعدين الصاعقة هتعمل  ،سماعيليةاإلى ماهياش عملية ف ،الخطى موجودة ف
ى الواحد فكر ف ،ولكن أما جت العملية أخيرا .مدرسة الصاعقةى طبعا الواحد مافكرش ف
وممكن ليه فضل  ،أخدوا امتيازاتى ساس إنه من الناس اللأعلى  ..أحمد عبد اهلل بالذات

 !العمليةى فى عليه وممكن يمش
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بتوع  وكلهم - الموضوعى جت سيرتهم فى الل -عتقلوا أطبعا كل الناس دول 
  .7ومن الطيارين  ،67أو  63اعتقلوا والجيش ى الصاعقة الل
 - عليه ملك أنا قلت ى هوأول يوم اللالى ج هو - الموضوع دهى اتكلم معايا ف هو
ولما كلمته على إنه يمسك نائب أول ويسيب  ،00يوم  06يوم  ى هوالل فيهالى أول يوم ج

 ،ىعدة مواضيع يعنى تكلم فامرة وقعد معايا و الى بعد كده ج .القوات المسلحة وهو رفض
بيتكلم على إن المواضيع  ،مش شايل هم وال حاجة هوأنا كنت قاعد الحقيقة الحظت إن 

وأنا راجل غير مسئول وأتفاوض  ،أمريكاإن أنا مستعد أروح  :لىل اوق !وحلها سهل ةسهل
  !وأحل لك العملية نمريكامع األ

طيب إنت هتاخد قرار  ؟ىإزا :وبعدين قال !هياش بهذه البساطةالعملية ما :له قلت
طيب  :له تلق !الناس تقول تحارب وال ماتحاربش ؛البلدى الزم بتعمل استفتاء ف ؟هالنهارد

هذا ى واتكلم على إن يعن ؟!بإيهفنحارب  ..نحارب هش مستعدين النهاردحنااما إحناى يعن
هذا ى قعد يتكلم ف !ياخدوا قرار حرب أو سلمى والزم الناس هم الل ،القرار قرار خطير جدا

  .بهذا الشكلى والعملية تمش ،مجلس األمة هكان بيقولى إن ده الكالم الل :وقال ،الموضوع
وبعدين أنا  !ىتانى يعن كان بيتقال ألعضاء مجلس األمة كالمى طبعا الكالم الل

أبدا أنا ماعملتش  :قال ؟االستقالة المطبوعة ..منشورى الموضوع اللى طيب يعن :له قلت
  !كده وعملى سرقها من عندى خواتإده واحد من  ،هذه االستقالة

إن فيه استقالة  :هلل وقا ،هإن المشير جاب :طلعوا من اعترافات عبد السالم قال
ن - ظروف هذه االستقالة ملك وأنا حكيت - ودور عليها أوراقه ووجد هذه ى دور ف هوا 

 !عبد السالم قايل كل ده ..ده بالشكل ..ةطبع منها ثالثة آالف نسخإ :لهل وقا ،االستقالة
  .فهو الغرض فتح معركة

يب ناس اومج ،الحقيقة أنا بالنسبة لكالم االتصال بالمدنيين وبأعضاء مجلس األمة
ة بقد تكون ردة فعل غاض ىد :قلت ،المنيا وعمليات بهذا الشكل كلها وناس وفود من

أمن القوات المسلحة من التنظيم بتاع شمس أإن أنا ى وكان الهدف بتاع !لعملية بهذا الشكل
  .وحققنا هذا الهدف ى،العملية دى بدران ف
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ابتدى  ،واتصاالت بين العسكريينى يحصل نشاط عسكر  ىبعد كده الحقيقة لما ابتد
القرار بتاع مواجهته بهذا يوم  الىوصلت ى خالنى وده الل !الموضوع يأخذ صورة أخرى

كان الغرض  هوولكن  ،نا مابتصلش بالجيش وأنكرأ :قال ،أنكر هوالجمعة، وأما واجهناه 
  .الموضوعى إنه ينه

ى جاى الناس الل - ىفاروق يحيى وفتح اهلل وجالل هريدى سلمن :له ولكن لما قلت
وحسين مختار  ،هناكى وعثمان نصار والجماعة الل - عليهم تبليغات إنهم عملوا اتصاالت

ى ، وهذه المعلومات ز تمعلومات إن هم عاملين اتصاالى كلهم كان عند؛ ىوأبو نار وجنيد
 ..إن فالن بيتصل وفالن بيعمل :بيقولواى لكن كانت ناس بتيج ،ماهياش بأجهزة قلتما
  !آخره الىو 

وأنا كنت أيضا منتظر إنه  ،له وصلنا اللى احناوصلنا للموقف  ،الرفضطبعا 
  .الصورة بالنسبة لهذا الموضوعى حبينا نحطكوا ف إحناى يعن !يرفضاه

كان سأل على واحد  هو .إنهم ماقدروش يتصلوا ،طبعا من الحاجات المشجعة جدا
 به  وعلى عالقة ،اليمن الىيوم ى وأنا نقلته تان ،الحقيقة مدرع هنا ءكان جه واتعين قائد لوا

أعتقد إن كان ممكن  برضهوكنت  ،ىسأل عليه لقاه مش ؛كويس ضابط هولكن  ،يعرفه
  !عالقة شخصية وارتباطلحصل فيها توريط تب برضه ىهذه العملية، والعمليات دى يورطه ف

 ،الهايكستبى موجودة هنا فالهذا بالنسبة للقوات المدرعة ى أسقط ف ،وبعد كده طبعا
ى اتصال، فركزوا على القوة المدرعة الموجودة فى قدروا يعملوا أحاولوا يتصلوا بيها ما

 ،يعملوا اتصال بقائد الفرقةى واحد حاولوا يعن ضابطكان  ،الفرقة الرابعة معاهمدفره.. 
 .ماعرفوش يعملوا اتصال بقائد الفرقة

مااعتقدش بقى إن عثمان نصار وعبد الحليم عبد العال  ،النسبة للقوات األخرىب
 وال   -هذه المجموعة كلها  ألن ؛حاجةى وكل الجماعة دول يقدروا يعملوا أ ،ىوحمزة البسيون

لكن  !الجيشى مجموعة غير مقبولة فالألن  - حاجةى يقدر يعمل أى حتى جالل هريد
 ضابطأصال سمعته كويسة و  هوألن  ؛أحمد عبد اهللى ممكن ينجحوا عن طريق واحد ز 

  .ده بالنسبة لموضوع عبد الحكيم.. كويس الحقيقة
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حناو  .فيشما ىبيتهيأل ..كل حاجة مقريت أنتمبالنسبة لمؤتمر القمة  ى كان هدفنا ف ا 
العملية ى يخلينا نقدر نصمد فى تعويض اقتصادى ناخد أى يعن ؛نعوض إن احناالمؤتمر 
  .تحقيق هذا الهدف الىصلنا و مواجهة الضغوط، و ى ونقوى ف

 إحناى بنسحب قواتنا من هناك على أساس إن يعن ،أيضا بنحل موضوع اليمن ا:ثاني
اليمن، نعتبر ى ألن عندنا فرقتين موجودين ف ؛اليمن ىفقواتنا الموجودة  الىحاجة ى ف

  .المؤتمر ناجح من جميع الجوانب
فاتت قبل ما أسافر، أظن ى اتكلمنا عليها الجلسة اللى بالنسبة للموضوعات الل

 موضوع الزراعة خلص.
 

 الزراعة خلص. : مرعى
 

 ؟خلص عبد الناصر:
 

 األراضى.صالح ستا، و ىفاضل اإلصالح الزراع :مرعى
 

كان الناس إن بيلفت إليها زكريا، ى مؤتمر القمة اللى طبعا من الحاجات الغريبة ف هو  عبد الناصر:
الحقيقة الكالم على منع ضخ البترول  هو !رايحين نمنع ضخ البترول إن احنافاهمين 

ى حدش كان موافق على هذا الكالم فاألن م ؛نتيجةى والكالم ده كله كان كالم بدون أ
االتجاه  الىحولت المؤتمر ى الحقيقة أنا اللى وف !اقتراحات ولم تنفذى ف وهمؤتمر بغداد، 

إن هم  :اإلنتاج بيزيد وبيقولوان إ أوده أنا بقر  ،خعملية عدم الضبالنسبة لو  ؛حصلى الل
ى معدل ضخ البراميل فى زاد ف هار إنتاجئكل اإلنتاج بيزيد حتى الجزا هو !مابيضخوش

ناخد منهم  إن احنانصمد  إن احناوالسبيل الوحيد  ،عايزين نصمد إحنافكان الحقيقة  !اليوم
ماتوقفوش الضخ وهاتدفعوا مبلغ،  :قلتوهم ماصدقوا إن أنا  .مبلغ بيخلينا نقف اقتصاديا

 !ىأكثر مما كنت أنتظر يعنى رأيى والمبلغ أنا ف
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نتيجة قفل قنال  هو ؛كله أوروبا والكالم دهى بالنسبة الحقيقة للموضوع الموجود ف
  .السويس

عايزين ى فاتت يعنى الجلسة اللى أنا اتكلمت فيها أيضا فى بالنسبة للمواضيع الل
نحقق مصالح  إن احناكل وزارة بنعمل إصالح بحيث ى أساسا الزم فى ويعن ؛نناقشها

وبنغير  ،وبنعمل قواعد وبنغير اللوائح ،ىما نخليش الناس تشتك ،مصالح الناس ..الجماهير
 ؟الحقيقة إذا كنا عايزين نعمل تغيير ماهو التغيير ه، ولكن النهاردشئالقوانين وبنغير كل 

ى رأيى وأنا ف ،كل حاجةى على أساس سليم فى نريح الناس ونمش إن احناالتغيير 
ى ز  .أيضا إن  الناس فعال تعبانه من التعامل مع الحكومة ومع المؤسسات ومع الشركات

إذا  ؛عايزين نريح الفالحين ،عمليتنا األساسية ما نتفلسفش إن احنا :ىلألخ سيد مرع قلتما
ذا  هذا ى ح العمال ونريح الناس يبقى الحقيقة فكناش نريماماكناش هنريح الفالحين وا 
ألن  ؛ىمذهب اجتماعى معنى ترييح الناس ال يتعلق بأ !الظرف بنعبأ الناس كلها ضدنا

 .إننا بنريح الناس اأساس فإذا   ..الهدف من االشتراكية هو تحقيق مصالح الجماهير
هذا الموضوع، بالنسبة لوزارة وزارة، ى عايزين نفتح مناقشات عامة فى الحقيقة يعن

إذا الواحد ما جابش مدرس  ،المدارسى الوالد مابيتعلموش ف :بالنسبة لوزارة التربية والتعليم
وال  ،البلدى ده موضوع مشكل موجود ف !واألوالده والده مش هيعرفوا يقروا ويكتبى خصوص

عايزين  .ارس تعلم األوالدالناس بتقول كده، فعايزين المدى يعن ؟!مش حاسين بيه إحنا
بالنسبة لكل المصالح بالنسبة لكل الشركات بالنسبة لكل المؤسسات بالنسبة لكل اللوائح 

علينا  اللى احنابنعمل حاجة يبقى ده  إن احنا :إذا كنا بنقول فعال ؛بالنسبة لكل القوانين
 ؟مواضيع أخرى بالنسبة لهذه الناحية بالذاتى أ .نعمله

 
 ،التماسى أنا عند .وضعه إنه مش موضوع كبيرى أنا يعن ،يافندمبالنسبة لراحة الناس  هو : محى الدين

ل اوق ه،النهارد ىاتصل ب - وزير المالية السابق -خاص باألخ حسن صالح الدين  ى هوالل
والمنشور ده وزع  ،اتخذتها لجنة الرقابة العلياى صدر نتيجة للقرارات اللمنشور كان فيه  :لى

وقرر حظر التعامل معاهم  ؛واحد 655أو  655ى على الوزارات وتضمن أسماء يعن
 ..ىفيه أسماء يعن هو ..هوشوفته النهارد أنا جبت المنشور ده !حاجةى والتعيين أو أ
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 ؟صدر منين عبد الناصر:
 
 للتنظيم واإلدارة.ى الجهاز المركز  : سليمان 

 
فى حظر  يهالمنشور إنه فى لكن رايح لكل الوزارات، وطبعا أما يقول فى المركز : الجهاز محى الدين 

الزم الوزارات بتوزع على الشركات  ،الحكومة أو القطاع العامى التعامل معاهم أو التعيين ف
 تاتخذت بشأنها كانى أعتقد إن القرارات اللى هنا يعنى بعض األسماء اللى فيعن !كمان

حسن صالح الدين ى فيه ناس مش متصور إن يكون عليهم حاجة ز ى مثال يعن ؛بدافع السن
وناس  ،ناس بس كانوا فوق الستين .آخره الى ..حسين عارف ،سنبلى عبد العاط ،نفسه

 مستوى الكفاءة لكن مافيش حاجة تمس كرامتهم.ى جايز ماكانوش فى تانيين يعن
 

إنه ى يعن :للتنظيم واإلدارة وقلتى ورديت على الجهاز المركز  ،المنشور دهالى جى وأنا يعن :سليمان
كثيرين أنهيت خدمتهم إن فيه  :وقلت ،الكثيرين من هؤالء خدموا الدولة بشرف لمدى طويل

ننا نعمم هذا المنشور لمجرد كبرهم وخصوصا  ؛فمايصحش أبدا إننا نقول حظر التعامل وا 
وخشينا إن  !التابعة ليها اتبرضه هذا المنشور للجهشباب بعتت إننا وجدنا أيضا إن وزارة ال

المقصود هو إن دول  :له له قلت فبعت ،الناس دول يعاملوا على أنهم معزولين سياسيا
 فالزم يعدل. ،ىمايعادش تعيينهم إال بقرار جمهور 

 
 ؟صلهو حسن صالح الدين ف   عبد الناصر:

 
  .أنهيت خدمته :سليمان

 
 .هوبالسن  صوت:

  
 ؟ىبسبب يعن الناصر:عبد 
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 ال بدون سبب. صوت:
 

 اللجنة.ى كان عرض على اللجنة فطلع ف هو: محى الدين 
 

 عن خدماتهم.ى استغن : رفعت
 

 !ىاألهلى سمعتها كمان من النادى يعن ،ىالنواد على: وتوزعت محى الدين
 

 ؛يه الموضوعإوأنا على طول اتصلت بالسكرتارية واتصلنا بشديد وشوفنا ى الشكوى جاتل هو : القيسونى
 ،وبعدين أصدرنا منشور آخر بإلغاء المنشور السابق .العمليةى فوجدنا برضه فيه سوء فهم ف

ى يعن !كدهى هم كان عليهم شبهات وحاجات ز ى اسم فقط الل 62ونزل المنشور الجديد بـ 
 .)ضحك( !وقعت الواقعةى ه إلغاء المنشور لكن ..فعال اتعدل

 
 :ك ليهل قولابهذا الشكل، ه شئعمل ى السبب ف إن احناى رأيى الحقيقة برضه أنا ف هو : عبد الناصر

وديه مواضيع  ؛حتة تانية أو يتعين فى حتة تالتةى يوم يتعين فى تان ،بيطلع واحد ويفصل
  .ويمكن على هذا األساس طلع هذا المنشور ،أصال مواضيع سايبةى يعن

 
بيطلع المنشور يفرق بين واحد اللجنة قالت ده كفاية عليه باعتبار السن، ى اللى بس يعن القيسونى:

الناحية التنفيذية كان ى فكان الحقيقة ف ،جل مش كويس وعليه شبهات بيطلعواحد ألنه ر و 
لهم كفاية لغاية كده إنت ا وبعدين قالو خدموا الدولة بشرف ى مفروض يفرق بين الناس الل

 ...ــالى كان يدخل فى الل هواآلخر بقى ده  ،سنة كفاية متشكرين 36، 30، 35سنك 
 

 ؟طلعى المنشور التان هو :محى الدين
 

 اتنفذ هذا الكالم خالص.ى يعن ..أل : القيسونى
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 .ىماوصلش الوزارات يعن : محى الدين
 

 نفذ. صوت: 
 

 ؟متىإ صوت: 
 

  .ه: نفذ النهاردصبرى
 

 طلع. النهارده. .ى: طلع يعنالقيسونى 
 

 قرار بكل األسماء. طلعوا .أيوه :صبرى
 

 )ضحك( !ده يعنى من الحاجات صوت:
 

 !؟بس كدههو ده بس التريح اللى عندك يادكتور عبد المنعم..  عبد الناصر:
 

ويمكن يعنى كانوا  ؛ناس خدموا مدة طويلة -زى ماقال األخ صدقى  -أصل يعنى  ..آه : القيسونى
 .ىينتظروا جزاء تان

 
بخصوص رفع مستوى الكفاءات فى الوزارات والمصالح، مصالح الحكومة بتصطدم  يافندم : شاكر

 ..وهى وجود عدد من الموظفين ؛بعثرة حاليا
 

 يه؟إمن  عبد الناصر:
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نفس الوقت دول فى ولكن  ،منتجين أبداعدد من الموظفين فوق الدرجة السابعة ماهماش  : شاكر
، والطريق اإلدارى مايقدرش يبعد ىعلشان نتخلص منهم التخلص بيكون عن الطريق اإلدار 

 ،ين يعنى الهم ضارين والهم نافعينددول ناس محاي .رتكبوش مخالفاتالناس دول ألنهم ماا
وبيحرمنا فرصة  ،بيعطل عمل -وخصوصا فى الوظائف الكبيرة  -ولكن وجودهم فى الواقع 

 -كنت آمل  .بعض الناس اللى يقدروا فعال يشتغلوا وينتجوا ىنحط فى المراكز د إن احنا
تشكل لجنة ويعطى لها سلطات اللى كانت للجنة الرقابة  - إذا كنت سيادتك تأمر يعنى

لها من وزارات الحكومة كشوف بأسماء هؤالء الناس علشان يبقى التصرف  وتقدم ،العليا
وتعطى الفرصة للوزارات فعال إنها تحط فى المراكز القيادية ناس يمكن االعتماد  ،فيهم

 عليهم فى المرحلة القادمة.
كل الموجود فى هذه الوزارة خمسة  ،أنا شخصيا بتكلم مثال عندى فى وزارة السياحة

ولكن ال كفاية وال  شئأنا ليس بينى وبينهم أى  !ال يصلحوا ألى عمل 6مدير عام منهم 
 ،ودول جايين منقولين من وزارات أخرى علشان ياخدوا درجات فى السياحة ،وال استعدادا علم

 !درجة المدير العام، وال يقوموا بأى عمل وغير قادرين على القيام بأى عمل الىووصلوا 
 

عايزين كل واحد بيعمل خطة بالنسبة  إحنا، ىأنا مش عايز كالم ارتجال برضهواهلل أنا  عبد الناصر:
يه ماانت جبت إ برضهلكن  .ونمسك وزارة وزارة ونتناقش فيها كلنا ،لوزارته وبيدرس الموضوع

 ؟!حصل وال ماحصلش !أسوأ واحد فى البلد رحت جبته ومسكته الوزارة ..هواحد وأنا اعتقلت
 

 .يافندممش أنا اللى كنت جايبه  :شاكر
 

عايزين إذا  !العملية مافيش شلل ومافيش محاسيب وأى شلة هكسرها يعنى كفاية بقىفيعنى   عبد الناصر:
وآدى الحال كذا  ،آدى الوضع كذا كذا كذا :وبنقول ،بوطضكنا هنتكلم نتكلم كالم عملى وم

العملية فى رأيى أكبر  ،مدير عام 6مدير عام أو  6 العملية فماهياش ؛كذا كذا فى كل وزارة
كانت هذه الشلل  مهما نطلع ناس ونجيب شلل إن احناياش العملية ماه !من كده بكتير

 متهيألىفاسدة، مش ممكن هيحصل هذا الكالم أبدا، كل وزارة كل واحد عارف وزارته، وأنا 
 وبنناقشها. ىمليات دكلنا عارفين إيه اللى فى الوزارات، ونجيب الع إن احنا
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لنا إن الموظف ده غير منتج علشان إذا ق ؛نجيب لجنة :لقو اأنا ب يافندمماهو علشان كده  :شاكر
 بيبقى بيثبت بالتحقيق إنه فعال غير منتج.

 
فد موظفين وعملية بإن أنا أقلب العملية عملية موظفين ور  برضهأنا مش عايز نبتدى  ..أل عبد الناصر:

قبل مانعمل ده ننظم نفسنا وننظم  ه؛نعمل تطهير النهارد إن احناالعملية مش  !بهذا الشكل
ده  هو .مع الناس ونيسر للناس مصالحها الىونقضى على التع ،تعاملنا مع الناس

زمة نبقى نتكلم فى هذا الموضوع، بس مش المطلوب، بعد كده إذا كان فيه ناس مالهمش ال
بنجيب أسامى ونطهر ونعمل  ؛أسهل عملية ىن هعملية تطهير أل الىعايزين نقلب العملية 

 ،فيه بنطلع عدد أكبر من الناسبنعمل  اللى احناية، بتبقى الحقيقة فى هذا الظرف هذه العمل
 !ىمافيش داعى نطلع ناس بدون داع إن احنا :قولانبقاش برضه بنريح، يعنى أنا بوما

 
 ..ناصر لإلسكان مشروع؛ فتكر برضه مؤثرين على ناس كتيرأعندنا موضوعين  يافندمفيه  :ياسين

التكلفة بتاع المبانى  ،لما كان اتعمل كان حصل تقدير لقيمة اإليجارات قبل بدء المشروع
لبدء فيه، آخره، وقدرت قيمة المساكن قبل ا الى ؟..المرافق ؟تكلفة األراضى ؟د أيهقتكون 

 !وحصل شكاوى كتير جدا من قيمة اإليجارات إنها مرتفعة ،والناس سخنت قبل العمل
لألسف إنما  ،وتبين إن قيمة اإليجارات فعال مرتفعة ،فدرست الوضع كله بتاع العملية

 ىيعنى فعال طلع إن ه ..جنيه 6يعنى الشقة اللى  .ك العادىلصب على البناالرتفاع كان م
هى اللى  05بينما الـ  - حاجة قرش وال   667يمكن  - جنيه 6 الىاإليجار المناسب لها حو 

  !7.0أو  8حقيقتها تبقى 
آالف  6 الىتشمل حو  ىاللى ه -فبعد دراسة العملية بالنسبة للمساكن النمطية 

إن يس وهو وافق ئها على السيد نائب الر تفأنا عرض .جاهزة دلوقتى للبت فيها ىه -مسكن 
 اللى احناالقانون إال كحكومة نطبق  إن احناألن ده ماينكرش  ؛نتخذ اإلجراء بشأنها احنا

  .ىدتك هنتخذ إجراء بشأن العملية دفبنستأذن سيا ،من الناس إنها تطبقه بنطلب
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عدد  يهلجان اإليجارات تبين إن ف ،عملية لجان اإليجارات ىعملية تانية اللى ه
والحاصل إن فيه موظفين أو مهندسين وعاملين من مصالح أقسام  ،لهاة كبير متأخر بالنسب

دول بيشتغلوا  -اللى هم أعضاء فى اللجنة  -األمالك والضرايب العوايد فى المحافظات 
معينة  ةوفيه كوت ،مكافأة عن غير التفرغ فالغير متفرغ بياخد .متفرغين والبعض غير متفرغ

 ،أعدت دراسة الموقف كله .ق اللى بيفحصوهالعدد العقارات اللى بيفحصوها وعدد الشق
لجان متفرغة واللجان غير ألنهم  ؛الزم تتزود علشان يبتدوا يستحقوا ىوشوفنا إن الكوته د

إنما كل ده مالهمش أى مبلغ علشان  .المتفرغة ماتستحقش أجرها إال إذا عملت قدر معين
ولذلك العملية عمالة بتتراكم ألن اللجان الغير متفرغة ديه مايمكنش  ؛يتصرف لهم مكافآت

  .بهم فى غير وقت العمل الرسمى وأشغلهم من غير ماأديهم أجر عن هذايأج
 ،نقدر يعنى نشوف الوسيلة إن احناواتفق ويايا  ،كلمت مع السيد وزير الخزانةاتف

ألن  ؛ماد لهم ونخلص العمليةيس برضه علشان ناخد اعتئهنعرضها على السيد نائب الر 
 !ضايقةتاكم المتاح ده مخلى الناس مطبعا التر 

 
 !ألن طالما فيه فلوس وكذا مش هيخلصوا ؛ر نعمل وقت ننهى فيه هذه العمليةنقد عبد الناصر:

 
المعروضة عليها، بل يعنى يمكن  casesالـ رنامج لها بعدد لجان محددة بعدد ألن عملنا ب : ياسين

نزود عدد  إن احنالما لقيت من المحافظات لما ناقشتهم استجابة  ؛ده جزء ماأشرتش له
ين اللجان وبعد ،فلقيت إن أنا ممكن أنهى الوضع كله بلجان غير متفرغة ..اللجان المتفرغة

عمل أاش كل سنة بيعنى مايبق .هنفرغها اللى احناالقدر من اللجان  يةالمتفرغة تستمر بق
ت المحافظات على استعداد إنها تعمل لجان متفرغة لمقابلة المعدل يقل ،اعتماد إضافى

 نبت فيهم بالشكل ده. إن احناالجديد، إنما علشان أنهى القديم هم دول بس اللى هنحتاج 
 

واإلمضاءات والحاجات اللى فى  ىطيب عايزين بالنسبة للرخص وبالنسبة للحاجات د عبد الناصر:
اللى  ىه لوائح والعمليات اللى بهذا الشكلموضوع ال ،الداخلية والحاجات اللى فى اإلسكان

عايز تلغى  ..ى عايزين دراسة كاملةيعن !للفساد وعمليات بهذا الشكل للرشوة ثم تجر تجر
 ؟يهإعايز تعمل  ؟يهإعايز تجدد  ؟يهإ
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 ..علشان مايبقاش برضه يافندمنخدهم جزء جزء اه : ياسين
 

 حاجة. ..حاجة ..آه عبد الناصر:
 

وزارة و من ضمنها الناس بتوع منطقة القنال  ،عض حاجات كانت بتيجلى فى االتحادب يهف :أبو النور
صوصا بالنسبة خ ،عملوا جهد كبير جدا فى منطقة القنال ؛الشئون االجتماعية ووزارة العمل

ت نتيجة عدم تشغيل الموانى واألعمال الخاصة بالصيد وخالفة هناك، وما لطللمهن اللى اتب
اللى حاصل إن طبعا بناء على المبالغ الموجودة عندهم  .الناس اللى بيخدموهممن يتبعها 

وفيه بعض الناس يعنى أخدوا  ،طبعا مابتكفيش بعض الناس ..جنيه 3وصلت مثال للعيلة 
 3وبعدين نتيجة هذا الوضع إن طبعا الـ !وقتى ماأخدوشوبعض الناس لسه بيبحثوهم لغاية دل

ش ياكل ويدفع أجرة و الفلوس مابتكفه ؛جنيه مابتكفيش ساكن فى بيت عايز يدفع أجرة البيت
أخر تطيب أنا ه :هلل يقو  –البيت بتاع القطاع العام  -ظ فبيضطر يروح للمحاف ..البيت

فواقعين فى  ؛هات وماعندوش ه:ل بتاع القطاع الخاص طبعا بيقول .عليك بعض الوقت
  !رى كاملذمشاكل متراكمة على بعضها وحلولها مابتاخدش حل ج

إن العملية تاخد حل  برضهو  ،أنا بعت للسيد زكريا محيى الدين فى هذا الموضوع
وكل مابيزيد  ،مشاكل ورا بعضها ةمتراكم هبحيث إن العملية النهارد ؛رىذككل مرة واحدة ج

 !وبعدين هنالقى نفسنا فى وضع فى هذه المنطقة متعب ..وقت المشاكل هتكبر أكتر
 

يعنى بتبتدى بأنواع من اإلغاثة بالنسبة للحاالت  ،الحقيقة الموضوع يعنى جوانبه متعددة هو :الشافعى
 .عمليات التعويض يهوبعدين ف ،بطالة حاالت يهاللى يعنى ظروفها بقت صعبة، وبعدين ف

حناو  نجيب يعنى خطة  -إذا كان السيد الرئيس يسمح  متهيألى -عندنا بيانات تفصيلية  ا 
يمكن مش عايزين  .ماشيين فيها كإسعاف اللى احناكاملة فيها األعداد والحصر والمبادئ 

ال يعنى هتتسع العملية ويبقى التزاماتنا أكتر مما يعنى نحتمل ؛نحط أوضاع ثابتة حناو  .وا   ا 
جزء  هوهم كل ماموكب بيجى بنديل ،نها باالتصال المباشر مع المحافظين حاليايعامل
 - طول الحقيقة فيه فئاتتولكن إذا كان يعنى العملية ه .لهم قواعد مبدئيةا نيوحط

فى المنطقة  0055 الىوا لحو لودول يوص - وخصوصا اللى مرتبطين بعمل البحر وكده
  .كلها



  سرى للغاية 

29 

 

يعنى عملية الزم نشوف  ىعملية تغطية البطالة بالكامل، فدأما إذا دخلنا بقى فى 
وما نقدرش نخش فيها إال إذا خدنا إقرار من المجلس بالنسبة لحجم  ،بطضأبعاد ميزانيتها بال

يعنى كنا وضعناها وطبقناها سنة  حناإفيه مبادئ  .وكذلك بالنسبة للتعويضات ،العملية
يمكن عندنا بحد  ،ظروف حاليةاليعنى عملنا عليها بعض تعديالت تتناسب مع  ؛03

للى نقدر ا الىحكمه الحد الميوده موضوع ه ..بالنسبة للتعويضات آالف جنيه 05أقصى 
  نطبقه. إن احنايعنى نكون على استعداد 

 
يعنى  - لعبد المحسن وكلمت حسين قبل كده قلتأنا  -أنا فى تعليقى على الموضوع  :محى الدين

الحقيقة المسألة ال يمكن تمشى بدون دراسة تفصيلية وتمشى بناحية عاطفية فقط، إنما 
 6أو الـ  ،جنيه مش كفاية 3أل ده الـ  :بنتكلم بنقول حنااولما  !المسألة تتصل باإلمكانيات

دئ وقواعد معينة ضع مبار لما نالزم يعنى نتصو  ؛مش كفايةجنيه  7أو الـ  ،جنيه مش كفاية
يعنى أنا مع حسين إن  ؟وهنقدر نواجه هذه المشكلة وال أل ؟هتوصلنا لكام ىالقواعد د

يعنى البحث أظن دلوقتى اكتمل، وممكن تجيبوا  ..الموضوع يندرس واألعداد دلوقتى معروفة
 هذه الدراسة ونشوف حجم المشكلة.

 
فيه بعض المحافظات اللى أنا  ،نقطة أخرى بالنسبة للناس الحاصلين على اإلعدادية يهف :البشرى

فيه ناس كثيرين حصلوا على اإلعدادية ومالهمش  ..ىعليها كانوا بيشكوا من النقطة دفوت 
مش معقول إن كل واحد  -وأنا فى كالمى معاهم  -، والمفروض طبعا ىمحالت فى الثانو 

فى هذا الموضوع، هم مابيعترضوش وماهماش طالبين إنهم  !لثانوىبياخد اإلعدادية هيروح ا
يعنى أى حاجة زراعية أو صناعية مركز تدريب  ؛طالبين أى مهنة يتعلموها ،يروحوا الثانوى

وحاولوا إنهم يوصلوا لحاجة يعنى  !يتعلموا فيه األوالد بدل ماهم يقعدوا فى الشارع شئأى 
وفى  سكندريةفى اإل اإلمكانيات المادية ماتسمحش ؛قبيلمن هذا ال شئفى مراكز التدريب أو 

 !البحيرة وفى عدد من المحافظات
 

حجم األماكن الشاغرة قطعا فى مراكز التدريب دها وطبعا عن ،تتدرس فى لجنة القوى العاملة :محى الدين
 ؟يافندممش كده  ..ثانوى ومعاهد الثانويةوال
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 الثانوى العام. ..ىمن اإلعداد ٪65 الىلغاية دلوقتى اتاخدت فى الثانوى حو  هو : عكاشة 
 
 ما هو كان فيه ثانوى فنى ومراكز تدريب. :البشرى  

 
عايزين نتسع فى  إحنا ؛وبعدين مراكز التدريب ومدارس الثانوية الفنية طبعا مستوعبة بالكامل :ضيف

 هذا بس مافيش اعتمادات.
 

لكالم اللى أثير والكالم اللى أثير دلوقتى بالنسبة للناس اللى فى المحالت لبالنسبة  هو :السيد
 ،نريح الناس إحناإن نقطة البدء إن عاوزين  :ه سيادتكقلتوغيره، الحقيقة إن الكالم اللى 

طبيعى راحة الناس بتبان فى الخدمات اللى بتقدم لهم ومثل هذه الخدمات واالنتفاع بهذه 
عايزين نشوف  !إن الناس مابتتعلمش :لى قلتت سيادتك أنا فاكر من أول ماجي .الخدمات
  .، على األقل الناس دول يتعلمواىكل المصاريف اللى بنصرفها على التعليم د فىطريقة 

وده  ؛دراسة طويلة ةلها بعض النواحى الوقتية وبعض النواحى اللى عايز  ىالمسألة د
من الحاجات الوقتية اللى حاولنا نعملها بالنسبة لراحة  .نمشى فيه إن احناإن شاء اهلل نرجو 

هاجروا عن طريق اللى والدهم ألدخول المدارس على الناس  هانيسر إحنا ؛الناس قطعا
حاولنا فى هذا ولو  .لناس اللى جم من الضفة الشرقيةل برضهمدارس وأنشأنا  ،تيسير الدخول

 .بحلول الزم تدرس دراسة أطول شويةلكن فى رأيى إن المسألة تتعلق  ،حلول وقتيةإنها 
والمركزية الالمركزية الظاهرة  ؛وده يمكن فى كل الوزارات والخدمات بوجه خاص

مجال  هواللى  ؛دناش اإلدارة المحلية الشغل الكامل بتاعهااما برضهاآلن  الىو  !الباطنة
والزالت وزارة التربية مثال فى تصورى محتفظة بمركزية شديدة فيما يتعلق  .كبير من الخدمات

اآلن ابتدينا نبحث كل إصالح بنعمله فى التعليم بينصب على  الىيعنى  ؛بإدارة التعليم
 ؛مايسمى المناهج مايسمى الحاجات، لكن لسه ماتناولناش بعمق اإلدارة بتاعة التعليم نفسه

  .ية والناس من المساهمة فى إدارة هذا التعليماللى بتمكن الهيئات المحل
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ة بتدفع الدول ..ال، ال أقصد بذلك إنهم هيدفعوا فلوس قول مساهمة الناساولما ب
لكن  .ىكل التسهيالت الالزمة وخلى التعليم مجان ؛مدارس ملين مدرسين وتعفلوس وبتع

الملكية  ؛يشعروا بملكية هذه المدارسن ال اإلدارة المحلية وال الناس نفسهم أزلت إنى أعتقد ال
نقطة عايزين نبقى نشوف  ىوخصوصا د .اللى تخليهم هم نفسهم أصحاب الرقابة عليها

زاى أنا أخلى المدارس  ،إزاى نرتفع بهذه الناحية ملك الناس وملك  - باقولزى ما -وا 
الرقابة على هذه حكم الطريقة الوحيدة اللى هتخلينى أ   ىود ..األجهزة المحلية بتاعتها

  .المدارس
زاى أنا أحط  التعليمموضوع المركزية والالمركزية فى  الزم تعالج معالجة أساسية، وا 

أحطها فى أيديهم باعتبار إن  ؛يدين الناس ولو إن الدولة بتصرف عليهاإفى  ىالخدمات د
اآلباء فى  ،ارسيعنى لو كانت اإلدارة المحلية والمد .هم الرقباء الحقيقيين على هذا الموضوع

يعنى عمر الجهاز أى  ؛المدارس تبقى عيون الوزارة وعيون الهيئة المحلية فى هذه العملية
  .نستفيد من هذه القوة إحناجهاز من داخله مابيقدر يعمل رقابة على نفسه، فمابنقدرش 

 ،جوزينتألف م 055ألف مدرس، منهم  655الوزارة فيها  ،ثم آجى فى المدرسين
درسة فى أسوان وجوزها وظيفته بتوديه قنا أو مش قادر أحط يعنى م   ؛ألف تانيين 055

  .مش قادر أوفق هذه العملية ولو إنى حاولت كثير جدا فى إراحة الناس !إسكندريةبتوديه 
، فى الوقت اللى المدارس فيه ا مااتخذتش إجراءات جذرية فى هذاأنفى هذا العام 

ال مش هاعرف أفتح المدارس دأفى القواعد واإلجراءات فجقدرش أغير أماو  ،تفتحاه  !ىة وا 
إلدارة المحلية من الناحية لأنا أدى التعليم  ؟إزاى ؟يه بقىإ ..زم تدرسلكن هذه المسائل ال

زاى إن وزارة زى التربية والتعليم تبقى جهاز فنى متفرغ ؛اإلدارية   ؟وا 
آالف موظف فى الديوان العام،  8لما هو فى جميع اإلدارة المحلية تختص بهيئة بـ 

بين المحافظين  ةنوع من تنازع السلطة حقيق الوزارةوبعدين اإلدارة المحلية دايما بينها وبين 
شايفينها وأكتر الناس  إحناوالتعليم مأخوذ من ناحية مسائل ماشية زى ما .الىثم األه

 .مكتير قوى فى التعلي خطأومع ذلك فيه  ؟ليه ،ماتعلموش
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من  ٪3 ىاللى ه - ىبلدنا بتصرف أعلى نسبة فى العالم بالنسبة لدخلها القوم
 !من الدخل القومى ٪3يعنى مافيش دولة بتصرف  - الدخل القومى على مسائل التعليم

لما نقارن ده بكل دول العالم  .058 الىبنصرف على التعليم حو  ،مليون جنيه 0055عندنا 
أكبر من أى حاجة، ولكن مع ذلك الفحص الحقيقى للتعليم بيبين  ابنالقى مصر بتعمل بهذ

ولما أشوف  ،يعنى آخد أى مرحلة من مراحل التعليم !عندنا ضياع كبير فى التعليم إن احنا
المعاهد  أوالمدارس أالقى برضه فيه نوع من  ؛للى بيتصرف عليه واللى بيخرج منها

بقى تيعنى ممكن  !زم تاخد دروس خصوصيةإن الناس ال الىبيؤدى ة أو الشهادات يالتعليم
إننا الزم نبحث كل وزارة على أسس معينة لكل خدماتها فى  :قولهايعنى اللى ب ؟يه الفايدةإ

تكليف يجعلنا نخرج  تالطويلة األجل فى تكليف الخدما ثم ماهى الحلول ،الحلول العاجلة
وزى  ؟وموضع تعاون جميع الناس ،وضع يجعلها موضع رقابة الى الىالوضع الحمن 

لكن كيف  ،يعنى الحكومة تخططها لهم وتصرف عليها ؛للناس الخدمات ماباقول: ندى
يعنى أنا لو  ،ألن هى الرقابة الحقيقية ؟نهم أصحاب هذه الخدماتإشاعرين يصبح الناس 

 !هاوصل الى نتيجة مش ىاللهم إن ،مدرسينمليت البلد كلها مفتشين يفتشوا على ال
  

لنا ل يقو و عايزين كل واحد يدرس  إحنابرضه مش عايزين نخلى المواضيع دردشة،  حنااما عبد الناصر:
حناو  .ورأيه بالنسبة لوزارته أو رأيه بالنسبة ألى وزارة أخرى ،المشاكل اللى عنده إذا ابتدينا  ا 

 الىلكن عايزين نصل  ،نتيجة الىندردش المواضيع ديه قد ندردش أسابيع بدون أن نصل 
  !نتيجة حاسمة الحقيقة

زارات األخرى مدد طويلة وعارفين مشاكل وفى الو  مقعدتوا فى الوزارات بتاعتك مكلك
يه اللى عايزه، إيه اللوائح  :بيقول –أنا فى رأيى  -ة الناس، كل واحد الحقيق إيه العيوب وا 

ا وفى رأيى بتقدمو  .آخر هذه المواضيع الى ..يه القوانين اللى عايز يعدلهاا  اللى عايز يلغيها و 
ش هنخلص الموضوع ده حناااألن م ؛لنا مذكرات بهذا الموضوع للسكرتارية العامة، ونبتدى

الحقيقة إذا ماكناش  إحناألن لو  .ونمسك موضوع موضوع ونناقشه جميعا ،يوم وليلةى ف
والتعامل مع الحكومة جدا يقاها االناس بقت الحكومة مض ..شاعرين بمشاكل الناس

  .المؤسسات التعامل مع الشركات والتعامل مع ،مضايقها
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شركة  ىد -لك إن الشركة عايزه ل بيقو  ؛ضايقتاأنا لما بقرأ اإلعالنات فى الجرايد ب
للشركة القطاع الخاص ماحدش  الىتع !الفوالنية ويقدم ورقة دمغة ويجى فى الحتة - تجارية

  .بيبعتوا بياعين يعملوا sales menبيبعتوا  ؛كان بيعمل كده
 ،بنعقد الدنيا بنعقد األمور، عايزين نفك العقد اللى حصلت فى كل حاجة إحنا

ساس فعال حاجة بتجذب المخدوم أدمات على ونشتغل بالنسبة للقطاع العام وبالنسبة للخ
وبعدين ممكن  ،ونعمل حقيقة دراسات علمية فى هذا الموضوع ونمشى !بنكفره إحنامش 

هوش ألول مرة باقولوالحقيقة هذا الكالم أنا ما .نبحث هذه المواضيع فى لجان مختلفة وهنغير
ألن بالذات اتعملت لجان لتغيير  ،من زمان خالص هه للمرة المية يعنى النهاردباقول يمكن أنا

طبعا إذا ابتدينا ندردش أهو الدردشة ممكن  !اللوائح وتغيير القوانين وماتمش أبدا هذا الكالم
 ؛ومش ضرورى الواحد يتكلم على وزارته يعنى !تاخدلها عشرات الساعات ونطلع بدون نتيجة

تكلم على االقتصاد وبيقدر فى التخطيط لكن بيقدر ي هال الدكتور قيسونى موجود النهاردمث
 عارف إيه المعوقات اللى بتضايق الناس. هووقطعا  ،يتكلم على الخزانة

 
 ..هو اسمحلى سيادتك إن : مرعى

  
 الصوت. عبد الناصر:

 
واستصالح األراضى أيضا سياسة  ،اإلصالح الزراعى سياسة عامة ..والقطاع الزراعى :مرعى

وديهم لجنة الخطة نعنى أناقشهم أنا أو تحب سيادتك فأنا مش عارف رأى سيادتك ي ؛عامة
 مر.أزى مات ..يهافنشوف و 

 
 ؟سيد يه هى ياأخإالنقطة األولى  عبد الناصر:

 
 يعنى قيمة اإلصالح الزراعى وتقييم له. ..اإلصالح الزراعى كسياسة عامة : مرعى
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 .ىإصالح األراض عبد الناصر:
 

رت عليها مذكرات، األراضى التى وزعت وصد ..التى وزعتاإلصالح الزراعى لألراضى  : مرعى
ها على بيال نجابها على مستوى مجلس الوزراء و يمش عارف نج الحالى هالموقف النهارد

نقطة كمان خاصة بإصالح األراضى فى الواقع  يهوف ؟الخطة االقتصادية لسيادتكمستوى 
بهذه  تصرفالو  ،دراسة شاملة فى إصالح األراضى توصدر  ،محتاجة توجيه برضه

 .األراضى برضه من النقط
 

تقلب بالنسبة تالدنيا مش ه ؛هنحل حاجات أهم ىيعن ..واهلل بنأجل إصالح األراضى شوية عبد الناصر:
 ؟مش ماشى اإلصالح وال واقف ..إلصالح األراضى

 
 ى؟ال اإلصالح الزراعااالستصالح و  :مرعى

 
 ، موضوع اإلصالح الزراعى ممكن.ىإصالح األراضى غير اإلصالح الزراع ..ال ..ال عبد الناصر:

 
 كلمنى فيه وممكن نتكلم فيه فى لجنة. هو :محى الدين

 
 .ىيعنى ماشيين فى عملية إصالح األراض ..ونأجل عملية اإلصالح :مرعى

 
 8فيه نقطة برضه عاملة بعض المشاكل عند بعض العمال، كان فيه بعض العمال بيشتغل  : محى الدين

أيام  برضهساعات من األصل، وبعدين كانوا بيشتغلوا  8ساعات من األصل، وبياخدوا أجرة 
 ،وبعدين بعد ماقلنا إن فيه الساعة الثامنة تشتغل ببالش فحرموهم من الساعة الثامنة ،جمعة

 الىتهم بتخس بدرجة كبيرة جدا تحتاج اماهي تأصبح !ن أيام الجمعةوبعدين حرموهم م
يعنى اللى طبق عليه يختلف عما طبق على  ..ألنه يختلف ؛دراسة هذا النوع من العمال

 غيره من العمال.
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شوف يطيب ما !مقابلبنشغله زيادة بدون  إحنانقص الحقيقة ماهية العامل امش ب هويعنى  عبد الناصر:
 ؟الموضوع ده، هل عندك فكرة عنه لكما

 
بس  هو، لنا بنعالجهاى جيوأى حالة بت ،عالجنا حاالت بهذا الشكل كتيرة إحنا ..ال ..ال : رفعت

حنااللى يمكن المشاكل فى القطاع العام، و  هوالقطاع العام  أصلنا مابنخشش فى مواضيع  ا 
 القطاع العام.

 
، يعنى ىيوم الجمعة واألجر اإلضاف هويعنى اللى  ،الظاهرةده فى الحكومة كمان نفس  :محى الدين

 انخفض األجر اإلضافى واتلغى يوم الجمعة.
 

 ؟بالنسبة للعمال عبد الناصر:
 

بالنسبة للعمال، يعنى يمكن هم أصابهم نسبيا تخفيض أكتر من مثال أصحاب الدخول  :محى الدين
 !الكبيرة

 
عند إعداد الميزانية إن يضم اعتماد األجر اإلضافى وأيام  ررقاللى كان ت ،أدرج فى الميزانية : ضيف

المكافأة عن أعمال غير " ..ويدرج نص هذا االعتماد ويسمى اسم آخر ،الجمع على بعض
وترك لكل وزير فى الوزارة بتاعته أن يتصرف وفقا للقواعد اللى يراها توقعا  ."اعتيادية

ممكن التصرف فى حدود هذا و لغ ده مدرج ففيه نص المب ؛لمواجهة هذا النوع من المشكالت
 المبلغ.

 
 .يافندموطبقناه  صوت:

 
من األجر  ٪05ممكن اللى اتخصم منه األجر اإلضافى وأيام الجمع نديله  يعنى دلوقت عبد الناصر:

 ؟ىيمكن يعن ..اإلضافى
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 فيه اعتماد يسمح بها. صوت:
 

بياخد دلوقتى  ؛ساعة 26إضافى زيادة عن الـ اللى حاصل دلوقتى إن هم كانوا بياخدوا أجر  : سليمان
فإذا اشتغل يوم  .أيام 3ساعات فى  8 ىساعة، اللى ه 28أجر إضافى زيادة عن الـ 

أيام  3ساعات فى  8يعنى إذا اشتغل  ؛ساعات 8الجمعة بيتحسبله أجر إضافى إذا اشتغل 
ونص االعتماد المدرج فى الميزانية موضوع تحت تصرف كل  !ىيبقى مابيخدش أجر إضاف

 وزارة.
 

الخوف إنه بيروح لمديرين المكاتب والناس اللى بتحطه تحت اسم اعتمادات  هوإن  :لكل قا عبد الناصر:
شكاوى حتى من  الىأنا ج .ده الخوف هويعنى  ..بيروح للناس اللى غير مستحقين ..أخرى

إذا كنا  .بالنسبة لهذا الموضوع ٪66و ٪65نزلت ماهياتهم ناس  يهف ،رئاسة الجمهورية
 يهأدام ف ٪05بيبقى نزل  - ٪05بس  - بنقرر إن العملية زى ماكانت السنة اللى فاتت

 .٪05اعتماد 
 

 ..يافندم يهف :ضيف
 

 الكالم اللى بيقوله نزيه الحقيقة كالم يعنى حاصل فعال وموجود ومدرج. هويعنى  : القيسونى
 

 ؟بس بيروح فين الناصر:عبد 
 

المفروض كل واحد ينقص الحقيقة ألن  هوألنه  ؛يعنى الحقيقة ده يراجع مثل هذا الموضوع :القيسونى
نعالج هذا الموضوع فى  إحنا، فإزاى ىفيه إجراءات اقتصادية بتوفر جزء فهتمس ناس يعن

 !ىيعنى كل وزارة المفروض إنها تدرس الحاالت حتى الفردية وتشوف يعن ؟الوزارات
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جمع السنة ديه العملنا إن اللى كان بيشتغل أيام جمع يشتغل نص أيام  يافندمزارتنا ى و ف :ياسين
بحيث مايكونش واحد ماكانش أصله بيشتغل يوم الجمعة يخش جديد  ؛وياخد عنها األجر
إن ممكن إن الناس اللى فى  -قول لسيادتك ازى ماب -الصعوبة  هوألن  .علشان يحرم غيره

ن ينزلوا أم ناس فيتحرم دوكهم، بينما يكفى يستجد فيه ..مراكز يقدروا يوصلوا لده ويأثروا
إن  ؛عملناه علشان نخلى المسألة فيها عدالة أقصى مايمكن إحنافهو ده وضع  .النص

للى ينزلوا النص إذا اوبعدين هم  ى،ت دوالحاجا over timeـ مايخشش حد جديد على ال
 كان ... إنهم يشتغلوا النص إنما مايبقاش أكثر من كده.

 
للناس اللى بتشتغل ورديات ألن  توضح هوفيما يتعلق بالقطاع العام، طبعا  يافندموأنا  :سليمان

 ساعات وياخدوا عن الساعة 8ل كان بيشتغلوا اساعات العم 7فلما أعمل  ،ساعة 62اليوم 
 الىإضافة  ٪60ألن العمل اإلضافى بياخد عليه  ؛اإلضافى أجر مضاف حسب القانون

لما كنا نمسك أى شركة كنا بنجد  ،الحقيقة ىإنما العملية د .دةااألجر المقرر للساعة الزي
ألن طبيعة عملهم ال تقتضى إنهم يشتغلوا ورديات زى  ؛ساعات 7فيها مثال ناس بتشتغل 

ناس إللى بيشتغلوا فى اإلنتاج ال، و ىخدمات وبتوع الكهربا والحاجات دبتوع الورشة وبتوع ال
  .ساعات 8ا كانوا بيشتغلو 

 ىلساعة اإلضافية دساعات بصفة أساسية، ا 8نظام الـ  لما عرفنا :فعايز أقول
يها عن غيره اللى كان مميز ب هوبياخدوا ساعة وربع ديه اتخصمت، إنما  واكان مهواللى 

مثال عمال الورشة غالبا كانوا  .يخدش الساعة اإلضافى زى كل الشركاتبموجود معاه وما
وماكانش يلزم فى غالب األحيان الورشة أو  ،ساعات ألنهم وردية واحدة 7الـ  وابيشتغل
الطبيعة العادية  الىفدلوقتى هم عاودوا  ؛إنها تشتغل ساعة إضافية ىنة أو الحاجات دالصيا

وكانت فيه تفرقة  ،ة إضافيةز ييعنى كانت م ىوأنا شايف إنه د .ل صدور القانونقب ىللى ها
المنتظر إنهم كانوا يتظلموا ألنهم  هو ،فبالنسبة للقطاع العام .عن غيرهم فى نفس الشركة

مدى طويل، ولكن أنا شايف إن العملية لما على كنا بناخد الوضع ده  إن احنا :هيقولوا
 تحقيقها أبدا. الىال سبيل فى رأيى فردية و  برضهمطالب  ىطبقت مشيت، ولكن ه
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 هواللى  - عن القطاع العام مش لى عندى أكتره على الحكومةوأنا الشكاوى والكالم ال  عبد الناصر:
قاعدة  الىده اللى بدى نصل فيه  هو - ويوم الجمعة بالنسبة للحكومة over timeـال

 محددة بالنسبة لكل الناس.
 

 هوللى ا ..لغاية درجة كذا ٪60الجمهورية بالذات، كانوا بيصرفوا رياسة ى أنا معلوماتى ف صوت:
 ؛تش خالصيلغاما ٪06.0إن الحكومة بتصرف  هفالنهارد ؛جة الرابعة أو أقل أظنالدر 

 .٪06.0 ..٪60بتصرف للى كان بيصرف 
 

 اللى عاملة مشكلة. يافندمبس أيام الجمعة  هو صوت: 
 

 عرفش حكايتها.أالجمعة ما ..أل صوت: 
 

 الجمعة اتلغت خالص. صوت: 
 

بحيث  ؛له قواعد للصرفل نعم إن احناالمطلوب المبلغ اللى قال عليه األخ نزيه  هو عبد الناصر:
رايح لناس جداد  إن إذا حطيت أى مبلغ باسم جديد، أنا رأيى إنه ؛جديدةمايروحش لناس 

هذه  رلنا قواعد تقر  بيوممكن الجلسة الجاية األخ نزيه يج .للى أضيرواامش هيروح للناس 
والناس  ،بحيث إن مافيش واحد جديد يستفيد ؛ق لهذا البند من الميزانيةيطلع تطبالقواعد وت

بيبقوا كويس ألن فيه  ٪05 وامما كان مخصص، وفى رأيه إذا نقص ٪05األوالنيين ياخدوا 
أنا كنت شوفت مذكرة عن رياسة الجمهورية إن األجر اإلضافى  .وأكثر ٪66ناس نزلت 

 .٪62و  ٪66ويوم الجمع نزل الناس 
 

عتبره برضه يعنى عايز رأى اللجنة، فيه بعض أصحاب األعمال فى القطاع افيه موضوع ب :رفعت
بنحجز  إن احناوالمفروض  ،وبيتخلفوا هآخر  الى ..الخاص بيبقى عليهم أقساط تأمينات

بيحاول فالواحد  ؛تشريد العمال الىفى الواقع عملية الحجز حسب القانون بتؤدى  !عليهم
وممكن إنه  ،جل باستمرار وبعدين ديون بتتراكم، فى الوقت اللى البعض منهم بيتعمد هذاؤ ي

 !آخره الى ..سواء فى عمارات أو فى أرض ؛بيأديه هويكون بيهرب أمواله بره العمل اللى 



  سرى للغاية 

39 

 

طاع العام يحاول ياخد الحاجات اقترحت كذا مرة مثال لو الق ؟ارفمشكلة يعنى مش ع ىفد
 ؟يديرها ىد

 
 ؟ىيه الحاجات دإزى  عبد الناصر:

 
 -35 الىيعنى فيه مصنع فى شبرا بيعمل أغلفة صفيح وحاجات زى كده، ده عليه يمكن حو  :رفعت

ذا ح  والمفروض ي   ،ألف جنيه 75  055أو  255 الىحو  يهجز عليه واتباع فحجز عليه وا 
 !عامل بيطلعوا مالهمش عمل

 
نقدر نبحثها حالة حالة، يعنى مانقدرش ناخد فيها قاعدة  ىأنا فى رأيى إن العمليات د هو عبد الناصر:

 معينة.
 

فرض عليها لقطاع العام وت  تروح ا ايعنى كان االتجاه إنه ىى معظم األحوال الورش دف :سليمان
إلن إدارة هذه الوحدات الصغيرة المستهلكة  ؛أذت القطاع العام أذى شديد ىود، الحراسة

صرفت نظر الشركات عن دورها الرئيسى واهتمت بمسائل فرعية لن تأتى  ..وتحمل أعبائها
 .أوال ةالبد إن كل حالة تبحث على حد :قلتيعنى زى ماسيادتك  !بجديد

مانضغطش على القطاع العام إنه يتملك هذه الوحدات وفى الوقت نفسه  :وثانيا         
يعنى ال يمكن  ..وبعدين سبيل إصالحها غير ممكن أو مستحيل ،يتحمل هذا العبء

 !إصالحها
 

، وصلت ىسلفيات اللى بتديها والعمليات دالبنوك وال ىللى هانقطة برضه مهمة  يهف هو عبد الناصر:
زى الكافورى وزى مصطفى  -إن ناس خدت مليون جنيه  ىاليعنى فى بعض الحاالت 

 ،الفساد الىيعنى هذه العملية بتقود  ؟بط هذه العملياتضكيف ن - دى العمليات وزىموسى 
وأنا أيضا كنت طالب بيانات  !وبعدين أيضا الوسايط بتعمل عمايل فى القروض فى البنوك

ناس فى الدولة مستغلة  يهوأنا أعرف إن ف ،بتدفعشس اللى واخده قروض من البنوك ومابالنا
 65آالف جنيه  05مابتدفعش، وكأنه واخد  ..بتدفعشفوذها وواخدة قروض من البنوك ومان
  !وبعدين البنوك مابتخدش ضدهم إجراءات !ألف جنيه ومابيدفعش 65لف جنيه وكأنه خد أ
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طيب  ،بتاعتنا البنكيةبط العملية ضالزم ن ،بطهاضالحقيقة من العمليات اللى الزم ن
 هماحدش يعنى النهارد ،قرض على حاجةدى اب ؟!يهإدى قرض على ادى قرض باأنا لما ب

خد سلفية من البنك مش ممكن آو  هيعنى أنا أما أروح النهارد ؛ضمان بياخد قرض إال على
أكتر  فلوسالحقيقة الناس اللى بياخدوا  .شئيدينى إال على ضمانة ماهيتى أو على ضمانة 

للى بيقدروا اهم الناس  ؛للى فى البلداسليف وبالنسبة لكل عمليات البنك بالنسبة حتى لبنك الت
إذا كان  !وبعدين بيموتوا العملية ،يعنى يعدوا أو بيكون ليهم نفوذ علشان ياخدوا هذه العملية

ألف  75ديناله إعلى أى أساس  ،ألف جنيه 75مصنع زى المصنع اللى بيقولوا عليه واخد 
 ؟!يهجن

 
 تأمينات االجتماعية.ال ..تراكم أقساط التأمين ..أل : رفعت

 
 التأمينات االجتماعية مش السلفيات. عبد الناصر:

 
يعنى التأمينات  ..عملية الحجوز اإلدارية بالنسبة للتحصيل برضهالحقيقة يعنى  هو :الشافعى

عملية جباية أكتر منها مراعاة هل المؤسسة فعال تقدر  الىوصلت العملية  ،االجتماعية
ى يعن .للى بالشكل ده، فعال ساعات بتعجزاوااللتزامات اللى فى الحاالت  !تدفع وال أل

ه المدة أو تسهله ماتبقاش العملية ل تمكنه أو تطول إنها تقدرالمفروض  ،األعمال الصغيرة
 .ىالزم يراجع المركز المال ،عملية بس تحصيل

 
ت باعت يمكن علشان كده أنا كن ؛اللى بيحصل لكثير من أصحاب األعمالده  هوواهلل  :رفعت

ب طبعا ئب مثال علشان حساب الضرائاللى بيجى يتقدم للضرا ؛بئنعمل تنسيق مع الضرا
لما بيجى يحاسب التأمينات يقوم  !آخره الى ..بيعمل التكاليف عليه أكتر وعدد عمال أكتر

وبعدين بعض الحاجات  !بوطضفالحساب ماهواش م ؛آخره الى ..د عمالهينزل تكاليفه وعد
و  75و  35 الىالتأمينات بتصل  ،ألف جنيه 255 الىنجد مثال لمصلحة الضرائب حو  ىد

ن لو حجزنا عليه اتشل النشاط قادرين نحجز عليه أل إحناألف جنيه والراجل ممتنع، ال  65
 ده الموقف. هويعنى  ..قادرين يعنى القطاع العام مثال ياخده إحناوال  ،نفسه
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 ؟طب هل ده عنده أمالك ممكن الحجز عليها بدل الحجز على المصنع عبد الناصر:
 

 ممكن. :رفعت
 

 ،حاجة زى مابيعملوا بالنسبة للواحد مثال بيعرفوا بالنسبة للبالد اللى بره نشوف يىطب أنا رأ عبد الناصر:
وممكن إذا  ،نبحث حالة حالة يىأنا من رأ .بيعتبروها عملية أساسية ىب دئفعملية الضرا

 .ىمش ورشة يعن ..ل بناخدههوجدنا مصنع بيستا
 

وأنا كنت كلمت األخ كمال يعنى على حالة يمكن برضه تتخذ مثال فى حاالت أخرى  :البشرى
بالنسبة للشركات الصغيرة يمكن القطاع العام مايصحش إنه ياخدها أو ماتبقاش  ،مماثلة

والجمعية التعاونية من العمال  ،وهو إن جمعية تعاونية من العمال بتوع المصنع ده ؛نافعه له
وهم ماعندهمش  -جنيه  2555 الىكانت حو  -تاخد بس التأمينات المستحقة عليها  ةعايز 
 0جنيه وبعدين يقسطوا التأمينات على  755ياخدوا  ميعنى إنه !تاتفاجئ ..جنيه 755غير 

ألن فى عملية الحجز والبيع كان المصنع هيروح  ؛سنين وبتاع ونحافظ على المصنع 3 أو
 خرده. هويبيع كهلواحد من القطاع الخاص، وكان هيفك

 
 ؟بس االلتزامات بتستمر على الجديد :الشافعى

 
  .أيوه :البشرى

 
 .ىيعنى ماحدش حتى هيقبل على الشراء أو يحل محل األوالن :الشافعى

 
العامل ده  هالمؤسسة، اللى بيدفع هالعامل وقسم بتدفع هالتأمينات قسم بيدفع يافندمما هو  :سليمان

أو  ٪25 الىتصور إنه حو اصاحب العمل مالوش أبدا إنه ال يأجله وال يسوفه، وهو جزء أنا ب
ألن دول  ؛بيحصلهم من العامل مايقدمهمش على طول هودول اللى  ٪65فمن الـ  ،65٪
  .مابيدفعهمش كصاحب عمل فى أى حتة فى قطاع عام أو قطاع خاص هو



  سرى للغاية 

42 

 

 هوفاللى بيحصل إن  !ده دول محتجزين من أجر العامل نفسه ؟مابيدفعهمش ليه
نه بتتراكم عليه ،غالبا عن قصد ىوالبيدفع د ىالبيدفع د والمفروض إنه يؤدى العملية  ،وا 
فليه مثال مايدفعش الفلوس المحتجزة من العمال فورا وبعدين  !الىمن الشهر الت 00ديه فى 

أو يدفعهم على شهادتين، شهادة بالفلوس المحتجزة من العامل والشهادة الثانية أو االستمارة 
 ؟الثانية بالفلوس المحتجزة من المؤسسة

 
 ى؟كتيرة يعن ىد هل الحاالت عبد الناصر:

 
 ..القطاع العامفى المشكلة  ؛أول بأول لكن بتاع القطاع الخاص بنعالجه ،حاالت يهواهلل ف :رفعت

قادرين  إحناال ؛المشكلة فى القطاع العام .يعنى مثال شركة المحلة عليها يمكن مليون جنيه
 !نحجز على قطاع وال قادرين ناخد فلوس من القطاع العام

 
 .وال مليم ..شركة المحلة ماعليهاش وال مليم ..ال :البكرى 

 
كجزء  عاملو نخش بالمشاركة بالنسبة للقطاع ال إن احنارأى  ،اقتراحأنا كان عندى  ..أل : رفعت

 يعنى إدارة أو كجزء من رأس المال أو حاجة زى كده.
 

والنتيجة  ىبتيجى تخش بعمليات خاسرة زى د -ر بنوك اإلدخا - هبنوك أيضا النهارد فيه :عكاشة
 !خسارة

 
أن يتولى األخ )ضحك(  ،رفعا لمعنويات المجلس ى..اقتراح الدكتور فوز وهو  ،قدم لى مذكرة عبد الناصر:

واتصاال  ،عن الفوائد االقتصادية الكبيرة التى بنيت فى الخرطومالحديث حسن عباس زكى 
ال يعنى أى تهاون فى برنامج ضغطنا للنفقات، وأن يذكر  اوهذ .آخره الى ..الىبالدعم الم

 )ضحك( األخ حسن المجلس بهذا.
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 بغداد فعال.لما حصل االجتماع فى  هو :زكى
 

 لبغداد! )ضحك(مش عايزين نوصل  إحنا ..أل عبد الناصر:
 

 عن طريق ،تهربوا من العملية ر وهمكان فيه خالف كبي ،يعنى كان كثيرا فعال وقف الضخ :زكى
إن وقف الضغط معناه إن كلنا يعتقدوا إنهم كلهم  ؛وضع العكسإلى  ىفعال أد ىالتوصية د

لنفسه لكن مش هيقدر يدى  هووكل واحد عنده احتياطيات هيقوم بيها  ،ش نمشىقدر مان
ولذلك كان البديل هو  .ثمارهضغط التقدر تؤتى ان بعض البالد مش هطبعا هذا أل ؛غيره

وهذا الصندوق كان إما عن طريق رفع  ؛لدعمإن اتعمل صندوق ل ىالفكرة األخرى اللى ه
أنهم  الىوبعدين تحولت المسألة  .أسعار أو إن الدول تدى إعانة مباشرة لهذا الصندوق

 إحناف .أضرار مباشرة من العدوان إنها تحدد الخسائر الفعلية اللى أصابهاطالبوا إن الدول 
على أساس إن الحاجة المباشرة هى قناة السويس وخسائر البترول  ؛حددنا خسائرنا الفعلية

 الىوبعدين كنا حاطين مبالغ خاصة بالسياحة نزلناها علشان نخلى األرقام أقرب  ،بتاع سينا
 .مليون جنيه 25 الىمقاربة وجهات النظر األخرى، األردن حطت حو 

كانوا حاطين أكتر من كده بكتير، وكانوا حاطين عجز الميزانية، وكانوا  وفعال هم
 نقنعرقام تكون معقولة علشان نقدر ناهم األياترج إحنا !مليون جنيه تانيين 05 الىحاطين حو 

إنهم  060و 025وفى النهاية وصلنا من  .أرقام مقابلة الىالدول المنتجة للبترول إنها تصل 
الدول المنتجة للبترول هم بعد ماسيادتك  .كان مطلوب من دولتين للىاتقريبا  060يبقى 

مليون  60وافقوا يعطونا  همفكانت النتيجة إن ؛وقف كله اقتنعوا ورحبوا طبعا جداماشرحت الم
  ليبيا.من  65من السعودية و 05من الكويت و 00، اللى هم استرلينى جنيه

 ،كان مندوب السعودية ناصح شويةوبعدين  ،تدفع مقدما ىكنا بنرجو إن المبالغ دو 
 3بعد  ..أشهر 3أشهر يعنى فى  3المقصود  ..أل :له قلت !أشهر 3استنوا  :كان قال يعنى

أشهر نستنى شهرين على مانشترى قمح وال بتاع، البلد تكون  3فمانقدرش نيجى بعد  ،أشهر
 !مكنمده مش  ..وقعت
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حناو  وافقوا كلهم لكن الكويت اقترحت إنه يبقى  ،مقدم يهإنه يبقى ف برضهاترجينا  ا 
ى تالت أشهر تحل وبعد مايد ،إنه يدى شهر بشهر أحسن مايدى تالتة أشهر ..شهريا

طبعا من الناحية العامة مافيش شك إنه هيبقى فيه تحسن كبير على  .المشكلة بعد شهر
اللى لنسبة لألرقام مليون جنيه با 065يعنى  ..مليون استرلينى 60ألن  ؛لناة الموقف بالنسب

زى  - برضهده هيريحنا لكن  ..ىبنتكلم بالجنية المصر  ن احناأل ؛بنتعامل بيها بالجنيه احنا
 لسببين.. الميزانية هنقدر نعمل تعديل فى إن احنامش معناه  -ماقال الدكتور فوزى 

 أوال: إحنا ماخدناش المبالغ لسه.
فمن المصلحة إن الحاجة  ،السياسة المرسومة متوازنة عند وضع معين إحنا :ثانيا

ول بها، أو تساعدنا بإننا الحاجات اللى بنجيبها من بعض الدياللى كانت هتيجى إن نج
 الىالتبف ؛هيبقى عندنا إمكانيات أكتر إننا ندى نقد أجنبى - هالنهارد 65أو  60 - الخارجية

إنه مافيش شك إنه يعنى اتفاق كويس  ..الفوايدف .كتيريبقى ينزل السعر وده هيساعد ه
ننا نحسن الحالة االقتصادية فى الدخل من جميع إوهيساعد كتير على  ،يق سيادتك فيهوتوف
 .ىالنواح
 

نطقة القنال الخاص بالدفاع بالنسبة للوضع فى م ىاللى ه ،عندى نقطة الحقيقة يهف ..شكرا عبد الناصر:
فاوضات منطقة فى م، يعنى بالنسبة للموقف ماحدش عارف إيه اللى هيحصل ىالمدن
وقد ال  ،كون مستعدين ألى غارات على منطقة القنالنالزم  شئبحيث إذا حصل أى  ؛القنال

ممكن يعنى  .غرب القنال الىتكون غارات قد تكون ضرب بالمدفعية من شرق القنال 
، ىالضغط االقتصاد هوالضغط اللى كان محسوب علينا  هوألن  ؛غطيحصل عندنا ض

الحقيقة بعد انفراج الضغط االقتصادى ممكن يتعمل ضغط آخر وسبيل آخر هو  هالنهارد
 !ىالضغط العسكر 

 
 ىه .يوم وعامل لجان بتمر باستمرار 00لى سيادتك أنا عامل دراسة من  لو سمحت هو :أبو النور

والسويس تجد إن  سماعيليةسيادتك لو تبص لكل بيوت اإل هو :المشكلة فى حفر الخنادق
ما من الخشب أو حتى المبانى إألن معظمها يا ؛األدوار األولى ال تصلح فيها مطلقا كوقاية

  !مك موجودمك بتاعها يقل عن أى س  الجديدة كان الس  
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 ؛بتبقى من الصعب جدا الحفر فيها سماعيليةوبعدين نفس األرض فى السويس واإل
بنبذل مجهود على  هالنهارد إحناف !ما بنالقى األرض صلبةاإعلى طول، ي هما هنالقى الميإاي

ما شكاير رمل اإونعمل قدامها ي ،نحاول ندور على بيوت من القطاع العام إن احناأساس 
مسافة  الىبنحفر  ،أو صلبة هن اللى بنبقى نجد فيها الميأو نيجى فى األماك .ما حوائطإيا

  .الحفر بشكاير رمل ةالوقت نفسه بنعلى أو بنغطى بقيى بسيطة وف
أنا فعال  هوالنهارد ،فلوسالى هنحتاج  إن احناهيواجهنا الحقيقة مع التوسع  إحنا هو

من اعتماد  ى لهأنا مد .محتاجين لفلوس أكثر إحنا إن :بيكلمنى محافظ السويس وبيقول كان
وبعدين بيقول إنه  ،آالف الجمعة اللى فاتت 05وبعدين خد  ،ألف 60خد قبل كده  ..الدفاع

 !محتاج لفلوس أكتر للعملية
 

نهم العائالت إ سماعيليةهل نشجع الناس فى السويس واإل :لنا السؤالى هنا برضه بيج هو عبد الناصر:
الحقيقة الخسائر اللى حصلت فى  إحناالزم نبحث الموضوع بهذا الشكل،  ؟بتروح ألهلها

 !كانت كتير سماعيليةآخر مرة انضربت فيها اإل
 

بيوت  ىدتك البيوت فى الحى التالتينى هأكتر من البيوت، فسيا الىالخسائر فى األه :أبو النور
 الىألن األه ؛الىالخسائر فى األه ىإنما ه .مكدسة وأى قنبلة بتصيب أكتر من بيت فيه

إنما هم كانوا واقفين يتفرجوا على  ،كانوا فى الشارع الحقيقة يعنى مادخلوش الخنادق
بورتوفيق يمكن الخسائر فيها  ،خسائر فى السويس !ر فيهم كتيرةئالخسا تالمعركة فكان

 فطيرت العملية كلها. directعبارة عن بيتين أو تالتة هم اللى جت عليهم  ..طفيفة
 

 ،بالذات سماعيليةأى اشتباكات ولو لمدة بسيطة هيضربوا اإل حدثتعتقد إن إذا اأنا ب هو عبد الناصر:
فبورتوفيق  ،سماعيليةبورتوفيق أساسا فاضية مش مليانة مش زى اإل !معرضة سماعيليةاإلف

رها هتكون ئإذا انضربت خسا سماعيليةلكن اإل ،رها بالطبيعة تكون قليلةئإذا انضربت خسا
 !سماعيليةألنه ممكن بالهاون بيضرب اإل إال إذا عملنا كل أنواع الوقاية ،كتير
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 !كلها بعملية الخنادق هتبقى مشكلة سماعيليةفى تصورى إن الخنادق علشان نقى اإل هو :أبو النور
لو أمكن نخفف من  إن احنااقتراح سيادتك  هويمكن  ،الحقيقة هتتكلف اعتمادات كتيرة

 يمكن ده يخفف أحسن أو يقلل من الخسائر. ..سماعيليةاإل الىأه
 

ال يعتبر إنها هتبق عبد الناصر: ، ألن هيقعدوا يجرحونا جرح ى نقطة ضعف فى حصول أى اشتباكاتوا 
 !لنا عدد كبير من المدنيينا عميق فيموتو 

 
 !سماعيليةلإل يافندمالعائالت رجعت  ىد صوت: 

 
ى ألن الحقيقة إذا كان رأ ؛كلها ىالمناطق دى ف مشكلة المدارس وافتتاحهاى دلوقت هو :أبو النور

مدارس  يهكان ف هالنهارد هوألن  ؛هنخفف يبقى الزم المدارس تتحط خطة إن احناسيادتك 
لو كان فيه دراسة  متهيألىالسويس ويدولهم أماكن جديدة، ف لىا بورتوفيق ابتدوا ينقلوهاى ف

 .اواألوالد يشوفو الى علشان األهى البد من دلوقت
 

ل الحقيقة الوضع ده نعميشوف اللجنة بتاعتهم مع الداخلية، الزم  هبكر ى األخ عل متهيألىأنا  عبد الناصر:
 655عندنا ى نقدرش الحقيقة نسيب الوضع كده ارتجاال ونبص يومها نالقما ؛له حساب

سمعته ى الكالم الل !من عدد قليل من القنابل قتيل 065فات كان عندنا ى الدور الل !قتيل
الحقيقة الزم نعمل وناخد ى فيعن ؛قليلة جدا تكان سماعيليةاإلى نزل فى إن عدد القنابل الل

برضه ده أنا ى يقدر يبعت عيلته عند أهلهم يعنى والل ..أدوار أرضية ونقدر نعمل فيها
يبعتوا ى إن شااهلل نديهم أجازات أو نديهم استمارات الموظفين الل ؛موضوع البحث متهيألى
عمليات بهذا الشكل  ..ممكن نديله ويسافر كل جمعة مجانا وبتاع ،عند أهاليهمتهم عائال

نخفف فيها السكان على قدر اإلمكان، وبعدين  يةسماعيلبالذات اإل إن احناى ألن أنا رأي
 بالنسبة للقاهرة.ى أو الدفاع المدنى عندنا بعد كده موضوع الدفاع الجو ى بيج

 
 ؟يافندميه إ :أبو النور
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 !القاهرةى يضربونا هنا فجوا ييفممكن  شئإذا حصل  برضهبالنسبة للقاهرة، إن  الناصر:عبد 
 

فاتت، كانت خرجت كل منظمات الشباب وابتدت تحفر ى الفترة اللى كنا اشتغلنا ف إحنا هو :أبو النور
عمليات حفر  تالقاهرة بالذات والمحافظة، وفعال تمى فى خنادق تحت قيادة االتحاد االشتراك

 كتيرة.
 

 ؟اتسابت كده برضه عبد الناصر:
 

 أفندم. :أبو النور
 

 ؟ماكملتش عبد الناصر:
 

 !ماكملتش ..أل :أبو النور
 

الحرب العالمية ى ما كنا عاملين فى ز  ؛مش عايزين نترك العملية لهيئات غير مسئولة إحنا عبد الناصر:
وبرضه بنعمل  ،مسئوليات ةبس عايز  خنادق وكان البلد فيها خنادق، يهكان ف ،التانية

إذا ى الدور األرضى ناس بتنزل فى يعن ؛ىبتتعمل للدفاع الجو ى عمليات التنبيهات الل
والزم يتعمل خطة بالذات  ،بنعمل إجراءات الحقيقة ونشوف .حصلت غارة وبتعمل كذا

 بالنسبة للقاهرة.
 

هل ممكن  ؟هذاى األمالك يشتركوا معانا فأصحاب ى كان فيه سؤال الحقيقة، هل بنخل هو :أبو النور
بتاعه يبقى ى كل واحد مسئول فعال على إنه الدور األرضى نخل ىيعن ؟مش ممكن وال  

 .وقت الغاراتى ن السكان ينزلوا فيه فصالح أل
 

 ؟فيهى الدفاع المدن عبد الناصر:
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هل نقدر  ،كنا عايزين توجيهى على أساس يعن ؛مانفذناش هذا الشرط إحنابس  ،يافندمأيوه  :أبو النور
 إن احناابتدينا  إحناف .وقت العملية كلهاى ألنه كان هيكلف الناس فلوس ف ؟ننزل هذا وال أل

وبقيناها  ،كلها ىوفر شكاير رمل وبنوفر الحاجات دبن إن احناناخد على عاتقنا ى كنا يعن
 .ىخصوص

 
 حتى.ى مسكن الدور األرض هونفرض إنه لكن  عبد الناصر:

 
ده  ..عمود أسمنت وال حاجة ؛هو الغرض من هذا إن يحط شكاير ويحط دعايم خشبية ..أل :هويدى

 على حساب صاحب الملك.
 

 فاتت.ى المرة اللى ف ىنهاش دذمانف إحنابس ده  ..أيوه :أبو النور  
 

 له شوية دعائم وحاجات مخصوص.ل إذا كان فيه جراج تحت وال حاجة الزم يعم ..آه :هويدى
 

 ساكنة.ى كل األدوار يعنى غالبا هتالق الناصر:عبد 
 

 كلها ساكنة. ىه :أبو النور   
 

 .ىندرس المشروع وتتصل ب :قولابى على العموم أنا يعن عبد الناصر:
 

 .يافندمهندرس  : أبو النور
 

 بقى الرخصة مرتبطة.تالزم الجديدة ى كمان بالنسبة للمبان :ياسين
 

 القانون.ى منصوص على هذا ف :محى الدين
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 ئبش -تقول سيادتك بماى ز  -واخدينه برضه ى الموضوع يعن متهيألىأنا  يافندمالحقيقة  هو :ياسين
كنا اتفقنا مع المحافظة  إحنا .ده مايمنعش أبدا ..من الهوادة، وكل األدوار األرضية ساكنة

علشان لو حصل  ؛كل األوقات بعدد من مساكن القطاع العام خالية دائماى تحتفظ دائما وف
ة الزم فحص العمارات الحقيق أرىنا أف ..داخل مدينة القاهرةى بيوت انهدت نهجر فيها ف

ونقدر مؤقتا  ،شقق القطاع العامى لهم فولو سكان األدوار األرضية بتصلح مخبأ نعز   ،الكبيرة
 لمخابئ. ىونحول د ،علشان ما نوجدش قالقل شئى بنعمل ترتيب بنفس األجرة لو لزم أو أ

 
 .ىصبر ى األخ عل عبد الناصر:

  
 .يافندمأيوه  :صبرى

  
القاهرة ى ، وأنا برضه خايف إن يوم يفاجئونا فهلمسئولين وتشوفوا الموضوع ده بكر مع ا عبد الناصر:

ماحد هيسمع صفارة اإلنذار والناس مش واخدينها جد  ..والناس برضه !مشكلةلنا ا ويعملو 
  !ر ممكن يبقى كبير جدائالخساعدد ى نبص نالق ؛أبدا

 إن احناالحقيقة الموضوع إن كان التفكير  هو ؟هذا الموضوعى ليه أنا بفكر ف هو
ى فالزم يعن ،نتيجة عملية الخرطوم ..هالحقيقة النهاردى نتيجة الضغط االقتصاد حالين

 ؟يه الوسائل األخرىإف !تليينا بوسائل أخرىى ممكن يفكروا ف
 

ألن الناس ابتدت تنسى بالكامل هذه  ؛الناس تبقى متنبهة باستمراروعى ن  برضه ده يخلينا  :صبرى
 .ىيبتدوا يتنبهوا شوية زيادة يعنى يعن ؛العملية بالسهر وكله

 
 )ضحك( ى؟!يعنى يناموا بدر  :همل نقول عبد الناصر:

 
 ..يعرفوا إنهى متنبهين بقى، يعن :صبرى
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ده  هو ؛بنعمل احتياطاتنا والناس لن تتنبه إال إذا نزل الضرب وابتدا إحناى يعن هوواهلل  عبد الناصر:
ى إذا يعن ،أول يوم الموضوع بالطبيعة االناس بتاخد هذى يعن .كل الدنياى فى الوضع الطبيع

 !عملى والل ،هاجرى والل ،يوم اتنبهواى تان ..سماعيليةاإل
اتكلمنا فيها ى لنا مذكرة عن المواضيع الل يبعتمين مستعد ى بالنسبة لألسبوع الجا          

 وسط األسبوع.ى ف
 

 .ىالخاصة بالقواعد األسبوع الجا يافندمنبعت مذكرة  صوت: 
 

 يوم الجمعة. ؟يهإقواعد  عبد الناصر:
 

 أصوات: الحقيقة يوم الجمعة آه. 
 

 ه؟هى هتصلحها إزا ،عايزين وزارة الخزانة إحنا ..ده مش موضوع أل ..طيب أل عبد الناصر:
 

 مش الجمعة الجاية. ..أل :ضيف
 

 ى؟بعديها يعنى الجمعة الل عبد الناصر:
 

 إن شاء اهلل. :ضيف
 

 طيب. عبد الناصر:
 

حققها ى ج اللئالواقع إن النتاى ف :قولاوب ،رجع لموضوع مؤتمر الخرطوماب يافندمأنا بس  :شاكر
، ولكن هذاى أساسا لسيادتك فى وال شك إن الفضل يعن ،المؤتمر أكبر بكثير من توقعاتنا

مش هيعوضنا بصورة كاملة عن  - ولو إنه كبير جدا -له  وصلنا اللى احناالرقم برضه 
كنا عملنا دراسة  إحنا ،ىد واستطرادا من النقطة .خسارة قناة السويس والبترول والسياحة
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ى كانت بتيجى من السياحة الل ٪30الى وشفنا إنه حو  ،الموسم المقبلى لموقف السياحة ف
مقابل هذا ى ف !الموسم القادمى أكتوبر يجوز إنها ماتجيش ف فى هالنهاردى الموسم الشتو ى ف

ووجدنا إن أهم ما  .عملنا خطة بسرعة علشان نقدر نعوض الجزء األكبر من هذه الخسارة
ألن  - ىالبشر  هذا مع األخى وتكلمت ف - تنشيط السياحة العربية ىهى يمكن عمله الل

مؤتمر هيعقد علشان نقدر نخفض أجرة الطيارة بين  يهأجرة الطيران، وفى العقبة األساسية ه
اتفاقيات الحقيقة مهمة جدا مع بالد  الىووصلنا  ،اتصلنا ببالد الكتلة الشرقية .البالد العربية

  .ىهذه الكتلة وخصوصا مع االتحاد السوفيت
ولكن  ،مناأل اتاعتبار ى والسبب التان ،ىسياسالبب لسا ؛الغرب فيه تردد لسببينى ف

كانوا ى الل -وانجلترا  أمريكاهم ى السوقين الرئيسيين الل ؛معطالناى الحاجة الكبيرة الل
فيه حظر على  - الجمهورية العربيةى السوقين نمرة واحد ونمرة اتنين بالنسبة للسياح ف

صب أساسا على الناحية العالقات بينسأل إذا كان قطع افأنا كنت ب !صول السياحو 
 ؟كسايحى بيجى اللى ال يشمل أيضا المواطن العادالسياسية و 

 
 ؟ وال هم مانعينى الل إحنا عبد الناصر:

 
ولكن أنا بعت  ،أمريكاوبعدين هم عملوا حظر على سفر السياح من  !مانعينى هم الل ..أل :شاكر

رفعتوا هذا الحظر  أنتمإذا  :لىل افق -ى وهو راجل بلجيك - للسياحةى لرئيس االتحاد الدول
بتاع المنظمة الدولية للسياحة ى ألن القانون األساس ؛ىيبقى هم القرار بتاعهم غير قانون

فهو بيضمن إنه  !ىأو االقتصادى تمنع استخدام السياحة كوسيلة من وسائل الضغط السياس
 يرفع هذا الحظر.

 
 ؟نرفع الحظر عبد الناصر:

 
شوا وألمانيا مبي أمريكاإن كل رعايا  ؛بعد العملية على طول - بتوجيهات سيادتك -طبعا  هو :جمعة

  ى.ماشيين على هذا األساس يعن إحنا ..الغربية
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 وانجلترا. أمريكا :صبرى
 

يس إن ئبتوجيهات سيادة الر  ..، ألمانيا الغربية فيها حظر كمانيافندملمانيا الغربية أانجلترا، و  : جمعة
 .ىهناك خالص يعنيتدرب ماحدش يروح 

 
، فعايزين نمنع الحقيقة كل اع اإلخوان المسلمين قاعدين هناكبتى هذا موضوع سياس عبد الناصر:

 .ىالعمليات د
 

سياحية ى وفود بتيجى ونسمح أل ،ننفذ على طول ا كان سيادتك بترفع الحظر عن هذاإذ :جمعة
 على طول.

 
 وبالنسبة للصحفيين كمان.طيب  عبد الناصر:

 
 أيوه. صوت:

 
 بنديهم كلهم ميزات. عبد الناصر:

 
 بنديهم.ى بنكون عارفينهم اللى ، يعنيافندمسم بنديهم باإل صوت:

 
 ألن فيه ناس بتطلب ميزات. عبد الناصر:

 
 نفسنا وقفناى يعن إحناكنا  ؛أثرت نقطة فرعية مرتبطة بهذا الموضوع بخطوط شركة الطيران : يونس

  مع لندن، هل نرجع نمشيه؟ ىالخط الل
 

 ؟هل حد موقف مع لندن غيرنا عبد الناصر:
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 بدا... أأل صوت:
 

  .الكويتية والسودان ماشية صوت: 
 

 ألف جنيه، هم بياخدوها مننا. 755 واخدين مناصوت: 
 

 .ىالركاب يعن صوت: 
 

 ؟يهإده عايز اتفاق مع االنجليز وال  ..آه ..آه عبد الناصر:
 

 ه الشرط.د وبس ه ..يسمح لها بالنزول BOACـ بس الشرط إن ال هو صوت: 
 

 ؟ش السودانحما بترو  صوت:
 

 يه؟إالسودان  عبد الناصر:
 

 ؟السودان بتنزل فين صوت: 
 

وعلى  ،ىنمريكاواألى منعنا الطيران اإلنجليز  إحنا ؟مابنروحش إحنالما منعنا ليه  إحناطبعا  عبد الناصر:
 ..هذا

 
 !بتروح لندن Middle Eastـ بتروح لندن وال Air Lines، الكويت يافندمى ل أذنتلو  صوت:

  
 !والسودان بيروح لندن عبد الناصر:
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 ،مابنروحشى بس الل إحناكل دول بيروحوا لندن ى يعن !بتروح لندن Air Linesوليبيا  صوت:
 علشان يتفق على إعادة الخط.ى كان ساعات بيج BOAC الـ ومدير عام

 
 .ىماش عبد الناصر:

 
 ؟كضبر  Teda bayلـبالنسبة  يافندمى هل نمش صوت:

 
 )ضحك( ؟أمريكابنروح  إحنا ..أل عبد الناصر:

 
بيجيب  - ألن ما فيش قناة - كان بيجيب Pan Americanالـ مثال  ؛كان ليهم اتفاق ..أل صوت:

 الى هنا. ىالعربية بتجيبهم من العواصم د وبعدين ،عاصمة أوروبيةى الناس لغاية أ
 

 ؟أيضاعلى السفن ى هل ده يسر  صوت: 
 

 !ىأنا ماأدتش القرارات د ..طلعت ىأصل القرارات د ىه عبد الناصر:
 

 (ضحك) :أصوات
 

 .ىآه يعن ..بالنسبة للسفن !حتةى كل واحد خد قرارات ف ..يهإى يعن عبد الناصر:
 

 .ىنأمريكامركب ى لنا إغاثة فيده بيج صوت:
 

بلد أخرى ونرجع نشحنها ى علشان تتفرغ ف يافندمألف جنيه  65المركب بنخسر فيها  إحنا : يونس
 !ونجيبها هنا

 
 ده قرار اتحاد العمال العرب واتحاد العمال. صوت: 
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 ؟اتحاد العمال صوت:
 

 مرتبط بكل الدول العربية. صوت:
 

 !؟يه ارتباط الضخ بمركب قمحإى ماكانش مرتبط بالضخ، يعن ..ال عبد الناصر:
 

 الشحن والتفريغ. صوت: 
 

 .يافندمكمقاطعة  ىد ..أل صوت:
 

 ىفالعملية د ؛بتوع الضخ قبضوا عليهم واتحبسوا !وحبسوهمى طيب ماقبضوا عليهم يعن عبد الناصر:
فالحقيقة  !ال عملية مقاطعة السفنننفرد فيها عن الدول العربية و  إن احنانستطيع الحقيقة ال

ليبيا ى لبنان مانعين وفى ألن العملية ف ؛باالتفاق بين الجميعى العملية إذا جت الزم تيج
 ؟!عن الموضوع إحناوبنطلع  ،سورياى وف

 
حاجة جاية جديد مابتجيش على سفن ى أ ن احناأل ؛خالص هأثارها النهارد هوعلى العموم  صوت:

 إنجليزية وأمريكية.
 

 .الموضوعى ممكن اتحاد العمال العرب يعيد النظر ف ى هويعن صوت:
 

 متشكرين. عبد الناصر:
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