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فالواحد آسف للى وصلت فيه األمور بالشكل الذى وصلت  ،بالنسبة للموضوع األخير عبد الناصر:

أن يظهر ماكانش فيه مفر من هذا، وهو الحقيقة الواحد حاول بكل الوسائل  ..اليه
 هذا الشكل.ب االصطداميتالفى 

حصل  هلما حصل اتصال بالجيش؛ هو قبل كدال إوالحقيقة أننى لم أتدخل 
إن أنا مش هاتكلم. وهو طبعا الموضوع  :اتصال بالمدنيين وحصل كالم، وأنا قلت

خواتى ماليش إنا يمكن لى يعنى أ ؛بالنسبة لى يعتبر.. هو كان لى يمكن أكثر من أخ
. يعنى العالقة أكثر .هسبة ليه هو الوضع كان أكثر من كدهمش، بالنهم مابشوفعالقة ب

 خوة. من عالقة اإل
إن أنا أمشى؛  willingولكن هو الحقيقة الواحد كان عايز يمشى.. وأنا كنت 

كنا نمشى. الزم  إن احناوبعدين المفروض الحقيقة  ..8ن هو بعد اللى حصل يوم أل
ألن الوضع الطبيعى بعد الهزيمة اللى حصلت  !الوضع الموجود هو وضع غير طبيعى

   إن الزم يتغير النظام وتتغير الدنيا.. بيحصل ده فى كل العالم.
أنا ماكنتش مقتنع إن عودته الى القوات المسلحة ممكنة  ،والحقيقة بعد العودة

، وماكنتش برضه مستعد إن أنا أعمل 11أبدا، وأنا قلت له هذا الكالم يوم 
compromise يرجع نائب لرئيس  :ولكن رغم هذا أنا قلت له هذا الموضوع. فى

 ،تفضل فى اللجنة التنفيذية العليااالجمهورية، وقلت له بعد كده لما مارضيش: طيب 
 . يعنى ومافيش داعى للقطيعة

الزم  ال مفر إن الواحد أصبح ،ولكن لما حصلت العمليات بتاعة الجيش
 إحنا ،خوانا اللى حضروا الجلسة معاياا  و  .جدا ى  وكان طبعا تصرف صعب عل ،يتصرف

قعدوا لغاية  وهم 4أنا قمت الساعة  !الصبح 4للساعة  8.03قعدنا جلسة من الساعة 
تكلم معاه عن حاجات.. اوأنا ب ،الصبح 4لكن أنا سبت الجلسة الساعة  !7الساعة 

، خصوصا الكالم اللى حصل بالنسبة فى هذا الموضوع حاجة صعبة طبعا الكالم
إنما بالنسبة للمدنيين وبالنسبة لمجلس األمة، وبالنسبة للكالم اللى اتقال،  !للجيش

وبالنسبة إن هم جابوا ناس؛ أنا قلت: كل ده قد يكون نزوة عابرة ثم تنتهى، ويعنى أهو 
ه بهذا هملها ولن أواجتهيعمل كالم وهيعمل عمليات من دى، لكن ممكن الواحد يح

 .الشئ
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رادة ربنا، وبالنسبة للقضية الزم هتروح المحكمة، إعلى كل حال يعنى دى 
يعنى ال يمكن التراجع فى هذا. ويعنى برضه  ..واتحاكمي الزموبالنسبة لكل الناس 

هو صاحب الفكرة أصال؛ ألن هو اللى اتنشر فى الجرايد مايطلعش واحد على  ماكانش
صاحب الفكرة فى هذا الموضوع هو جالل يعنى اللى كان  !مائة من الحقائق الموجودة
يعنى دى  - ل الكالم من النص األول من يوليووحص !هاهريدى، هو اللى أقنعه ب

 - االعترافات التفصيلية بتاعة أحمد عبد اهلل اللى هو كان هيقوم بالعملية األساسية
 ..يوليو فالعملية ابتدت من النص األول من يوليو، والخطة قيلت من النص األول من

. ماأعرفش إذا كان األخ عصام عنده حاجة .نشاص والعملياتإخطة الذهاب الى 
 يقولها؟

 
خ شعراوى وبلغنى إن فيه اتصل بى األ 13.03الساعة [ 14/9/77]حسونة: هو يوم الخميس 

ضا، . فى الواقع القضية طبعا حساسة ودقيقة، وملك شعب وملك تاريخ أيةحادث وفا
أنا شخصيا.  ك تعلم طبعا مدى قسوة المشهد علىتاديأنتقل، وسفوجدت من واجبى أن 

انتقلت.. كانت السيارات جت، كان معى بعض المعاونين من  هكد 11فحوالى الساعة 
أعضاء النيابة. طلبت وكيل وزارة الطب الشرعى وبعض معاونيه أيضا، والحقيقة طلبت 

 . حنا كرجال عدلإ من إننا أيضا أال يتدخل أحد فى التحقيق أو حتى يشهدوا
وصلنا البيت فى المريوطية، وكان هناك الفريق محمد فوزى فى الجنينة، طلبت 

فى الواقع  ،عبد الكريم يخليه فى الجنينة، وكان العميد محمد الليثى والعميد سعدإنه منه 
 ..أنا وجدت من واجبى أن أعاين أنا شخصيا. وجدنا فى المعاينة طبعا مش عايز أقسوا

يعنى كانت الحالة حالة بداية حالة تيبس يعنى. الجثة ماكانش فيها أى اصابات 
حتى ين يعنى و تهيب حتى للمحقق يهبيبقى ف ،جاللهبيبقى قدامى هيبة الموت و  ..اطالقا

 رعيين. األطباء الش
نسان ويستعيد صفته كمحقق، فبالصفة الثانية إطبعا الواحد بينسى صفته ك

فوجدنا شريط أسفل البطن. فى  -يعنى كلها  - ى الجثة تماماالحقيقة يعنى قلبنا ف
يعنى، إنما  هألن كان فيه لزقة شريط بسيط كد ؛ىالحقيقة يمكن كان يصح يتفات يعن

بالضبط  .شريط فضى كان معايافى ولما قرأنا عليه الكالم المكتوب  .نزعته أنا ..نزعته
لغازا من مادة سامة؛ أتبقى أشد  Ritalinذا كانت إمادة منشطة. فطبعا  Ritalin هكد

 ففعال لما حققنا النظر فيها وجدنا !ألنه ال يعقل اطالقا الواحد يخفى مادة منشطة اطالقا
يعنى  ..فىلواستخدم كعبوات، واستخدم بقى الجزء التانى كغطاء خ ةمتشال الحبوب
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ممكن نش اكساعتها ما ..ألنها بتتفتح من الخلف؛ فالمادة مش معروفة ىخلف زحاج
 نعرف المادة.

 
 ده على أساس الكالم اللى هو قاله؟ عبد الناصر:

 
التحقيق بدأ، واتخذت له كل الضمانات الى حد إن مافيش حد بقى  ..آه حسونه: اللى كان بيقوله

يعنى  ..عبد الكريم طلب الفريق محمد فوزىسعد طالقا قبل أن يتم سؤاله؛ مثال ايخرج 
 ن بيقوم. ييعنى كل واحد خلص كالمه وبعد ..العمل

هنالقى وقائع يوم األربعاء  ،نقسم التحقيق الى مراحل بنيجىهو الحقيقة أما 
  ..ووقائع يوم الخميس

ذا لم تخنى إ -وقائع األربعاء بدأت أيضا فى منزل الجيزة، ممكن تقسيمها 
  ..الى خطوات –الذاكرة يعنى أيضا 

ريق أول فوزى وعبد المنعم رياض ومعهم بعض القوات الخطوة األولى: انتقل الف
فى  لوا االثنينأهم س ..الى منزل الجيزة؛ تنفيذا لألمر الصادر بالتحقيق. وطبقا ألقوال

  .وسئل العميد سعد، التحقيق
 .نت تيجى وياناإيعنى الموقف يقتضى إن  عبد المنعم رياض قال: إن أنا قلت

امتنع بشدة، فحسب كالم الشهود أيضا أنه جرت محاولة يعنى باسوا راسه  ..امتنع
إنه فى هذه الحالة مضغ شئ، وبعدين يعنى أمكنهم  :قيل !ما أمكنش ومستحيل ..وبتاع

دى كانت الخطوة األولى خطوة  ..إنهم يعنى يفهموه أنه ال مناص من التنفيذ، ونزل فعال
 المنزل يعنى.

هى فى الطريق من المنزل الى مستشفى المعادى؛ ألنهم الخطوة التانية: اللى 
نفسى؛ يعنى  اسمأخذوه لما شافوا الحكاية دى، وخصوصا إنه قال يعنى: أنا مش ه

 !عنىيتنالوا منى  نتمإمفيش أمل إن 
 ،اجتمع بعض األطباء – دى كانت الخطوة الثانية –عادى مفى مستشفى ال

وقيل أيضا  وعملنا غسيل معدة، فيعنى لم يقبل، ..حاولوا باللسان أيضا أن يقنعوه بالكالم
جى ويعنى تالدكتور مر  –طبقا ألقوال الشهود: إن كان بيدخن سجاير. أقنعوه فى النهاية 

 عشان القئ. اكربونات الصوديأقنعوه بشئ من ب –تشفاك ورجالتك دى مس
 . يعنى قعد..لم نجد ن احناكام يوم ماكلش، إل بقالههو يبدو أن هو يمكن 

 .. تقيأ، وطبعا رفض أى غسيل أو أى حاجةةكلش قبل الوفاان يومين ثالثة مابييمك
، negativeفيهوش حاجة ابعدين عملوا تحليل فى معامل القوات المسلحة؛ القئ م
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نه ياخد إاستطاع  :الضباط أحدهو قيل أثناء السيارة من  - فالمادة اللى قيل إنه لفظها
 إنما نزل نبضه طبيعى. !مخدرة.. يعنى أفيون مادة طلعت - لسانهحاجة من تحت 

للتعليمات أو حاجة صمم إنه  طبقا - يعنى حسب كالمه -والفريق فوزى يبدو 
وانتهى يوم  الهرمثم استراحة  ،ثم المستشفى ،ثم الطريق ،. خطوة البيت.نزل الى ،ينزل

 األربعاء، وسابوه. 
له طبيبين يعنى فضلوا عين ففضل معاه ساعة حقيقة أبلغه كلمتين خاصتين، 

وياه تانى يوم هم والمشرفين. وحسب كالمهم الحالة يعنى ماكانتش ملفته، ما عدا 
نش ايمكن عصير. هو فعال أنا لما شفته ماك ،مافيش إال سوائل ..امتناعه عن األكل

 .ن مافيش حاجة فى معدتهإنه ماكلش بقى له مدة، وأيضا التحليل ثبت إيبدو عليه إال 
بناخدها بتحوط  إحنايعنى المسائل دى  – 7ن الساعة إ ،الشهود كالمحسب 

هل  ؟تقيأ هل ..الحمامأو السادسة وربع دخل  –ألن ماحدش بيبقى ماسك ساعة 
إنما فى السادسة وربع ابتدى انهيار مفاجئ، جابوا  ؟استخدم الحمام استخدام معين

إنما وصل  ،هم واحد يعنىبعت ل مرتجىأوكسجين واستعانوا بمستشفى المعادى، الدكتور 
 توفى الى رحمة اهلل. يعنى..

 
 أوكسجين؟ يهلكن كان ف عبد الناصر:

 
ن ينتهى، إنما طبعا الى أن ينتهى الحقيقة التحليل يوشك أ ،مانفعتش ..حسونة: كان فيه

 إحنا، ، بالغ من هنامتى؛ ألنه قد يأتى شاهد من هناإمانستطعش نقول هاينتهى 
 خلصنا كنيابة عامة شروط هذه الخطوات كلها. 

فتحليل مستشفى المعادى موجود إنما مش قاطع يعنى، فيبدو  ،بالنسبة للتحليل
ساعة بين حادثة  17بعد  لكن مفيش اطالقا ،مفيش دخل الى اآلن قد يثبت العكس

  .وواقعة الخميس ،واقعة األربعاء ..اءاألربع
 كيلو  ؛بنتواله بكل دقة ومع ضمانات كاملة التحليل حتى اآلن الحقيقة يعنى

ين، النائب العام. ن عامعضاء النيابة المديرين، محاميأوزارة الطب الشرعى ومعاه 
ن فى مثل هذا الحادث أن نستعين بأستاذ الطب الشرعى فى جامعة إووجدنا أيضا 

بعا وأستاذ الطب فى جامعة عين شمس؛ دول فى التشريح ط - أستاذ يحيى -القاهرة 
مانشرناش  إن احنايعنى  ،التحليل. يمكن عشان موضوع التشريح ده بالذاتفى مش 
 !الناس يعنى ..بيبقى قاسى يعنى خصوصافيه ن هذا، وطبعا اتخاذ قرار عحاجة 
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 أنا كنت طالب عدم التشريح. ..واهلل عبد الناصر:
 

 !هو ده كان مستحيل ..حسونة: مستحيل
 

 كالمى مع زكريا.  عبد الناصر:
 

 يعنى نسيت صفتى خالص كصديق وكأخ يعنى الحقيقة. ..حسونة: لكن أنا بتجاربى كمحقق
 

 .ولكن. عبد الناصر:
 

؛ ألن األحشاء واألمعاء والمعدة والكلى والكبد البد بالذات فى قضية تسمم حسونة: كان مستحيل
الوزارة إنه فى أضيق  . يعنى الزم. طبعا يعنى أنا طلبت من السيد وكيل.أن تكون

يعنى أهله  -ويه ذبشكل يعنى لما  هن يعنى يهيئا  و  ،الحدود، وأال يمس يعنى الجثمان
 الكفن. ..نش، فعال ممكنة يعنى فى هذه المسائلاه ماتبفو يشفو  -وأصدقائه أو حاجة 

 ،ذا يعنى انتقلت من صفتى كوزير عدل يمكن صفة ضعيفةإ ،وهو فى الواقع
 وديع وبشوش ومبتسم ..لوحدى يعنىمدة بشوش، وأنا قعدت وياه  ..هو كان باسم وديع
 .21زى ما شفته فى 

تحليل المادة  ..التحليل المبدئى حتى اآلن ،أعود برضه للصفة الجافة بتاعتى
فى سجالت الطب الشرعى  لم يحدث ؛عجيبة ةمفاجأ يهف ..جئنافو  إحنا ،فى هذا الشأن
تأكدوا  :لهم أنا قلت .لم يحدث ..وكنا نصح نتوه يعنى !استخدام هذه المادةحتى اآلن 

موضوع السموم كلها، لم يحدث أن  سنة فى 03 بقالهيعنى، فعبد الوهاب البشرى 
  ..عملنا أسلوبين للتحليل إحناوطبعا  !ستخدمأ  

فلما  .ويدى خط بيانى بحيث يوضح نوع السم تماما ه،شعاع كدإأسلوب بيعمل 
الجهاز  ..الجهاز استبعدها ..دى طوالى الخط استبعدها ،األولى Ritalinجبنا مادة 

عندنا فى المعمل. اللى موجود دت عدة نتوءات ونتوئين فقط إ األنه !استبعدها خالص
نقعد يصح سنة على مانشوف المواد كلها.. يعنى مئات  إن احنافطبعا كان متوقع 
  !ممكن ..المواد وآالف المواد
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أنهم وجدوا  –وهم عملوا مجهود طيب يعنى  –توفيق المحققين فكان الحقيقة من 
أنا شفت فعال الورقة الخاصة بها  !هى، وطلعت فعال بالتحليل الضوئى المادة دى طبعا

كذا  يصحيعنى كان  ؛ائى قطع فعاليوبعدين التحليل الكيم –الخاصة بها  التذبذبات –
 خطأ.  المليونفى المائة خطأ، التحليل الكيميائى مافيش وال واحد فى 

فى كتب الطب  ..مللى جرام 123لى وجدناها مخفاه الكمية ال ،هذه المادة
 لقتلإن مللى واحد يكفى  :بيقال –ل ده ماعندناش قضايا ثابتة بالشك إحناما  -الشرعى 

طبعا  إحنا جثمانه. اله وحسبوحسب احتمجوفه فاضى،  طبعا تختلف حسب !رجل
 ؛عندنا كمية بسيطة، أنا حتى كنت عايز أعمل تجربة على حاجة أشوف مدى فاعليتها

عندناش طبعا افم ،يمكن حد يطلبها الزم تحفظ ..هالزم تحفظ بعد كد المادةن ألا فخشين
 مللى أو حاجة زى كده بعد التحليل، فحفظناه. 1ال إ

كوزارة عدل ال نستطيع أن نبدى رأى اآلن، إال بعد  إن احنا :برضه أحب أقول
زى ما  – مسألة ،ةمادة بالوفااللتحليل بالنسبة لصلة ن اإ ..أن ننتهى من التحقيق. التانى

متحصالت، ودى بتبقى عايزة تجفيف فى مدة معينة، ومتوقع يعنى فى  –قلت لسيادتك 
نما من اآلن اذا ا  . و ةلمادة بالوفاأو عدم القطع بصلة اخالل أيام بننتهى يعنى من القطع 

واخدينها أثر للمادة،  اللى احنالم نجد حتى فى المعدة أو األحشاء أو يعنى بقية األجزاء 
ستخدمت وامتصت، أ  هذه المادة بالذات ال ينفى أنها يعنى  ..ستخدامهاإفهذا ال ينفى 

  !بخالف السموم التانية
 يهف ..خلصنال لما إ قفلهمش من المصلحة  بأجدطبعا  ،بالنسبة أيضا للتحقيق

حناو  سؤالهم.أهل الفقيد يعنى  ..بعض أهله فعال بعتنا للمنيا رئيس نيابة إسطال عشان  ا 
عبد الجواد بالذات. عايزين نسأل  إن احنا ؛يعنى كلهم عزاءيعنى فى هدوء فى شبه 
قلت برضه من  أثناء وجودى مع المشير فى مكان التحقيق،يعنى أنا نسيت أقول: إن 

وكان قاعد لوحده  ه، فشافه وقعد وياالجوادجانى عبد  –سمعت  وسيادتك –الواجب
 ..ت الروحخرج، وبعدين نقل –كان موجود يعنى  –كمان، واستأذنا السيد أنور السادات 

 ..يعنى فلتتسع له رحمة اهلل ولنا أيضا ..مشيئة اهلل زى ما قلت لسيادتك وحكمته أيضا
 شكرا.
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يعنى أنا يمكن كان  !فى الموضوع (1)دخول عباس ..وطبعا من األمور اللى سببت لى عبد الناصر:
عن المخابرات، وكنت متصور إن عملية المخابرات هى عملية  (1)12عندى فكرة قبل 

حسن عليش مش عملية صالح نصر. وطبعا أنا يمكن كان عندى فكرة عما يدور فى 
 إن احناتكلم فى األول ايمكن ده اللى خالنى كنت ب ..المخابرات وبعض حاجات تانية

ن ممكن فى المجتمع المقفول الناس متبقاش خايفة من أى عايزين مجتمع مفتوح؛ أل
 اللى عايز يعمله. كل واحد يتكل على هذا ويعمل  ..حاجة

 عترفإهو أول واحد  –جالل هريدى يعترف بتدى إلما  ،ةيبالمفاجأه الغر 
قال إن فى تإ ..جت سيرة عباس فى موضوع ،سبة لعباسهو بالن :أوال –عتراف كامل ا  و 

ضابط مدرعات جابه ضابط من عند المشير الى الجيزة من الفرقة الرابعة للمدرعات، 
البيت واتكلم معاه، وطلب منه فى فعباس أخده عنده  ..وبعدين المشير قال: ودوه لعباس

قيادات المدرعات وقيادات األلوية وأمكنتها، معلومات عن قيادات الفرقة الرابعة المدرعة و 
إن أنا  :لهل اتكلم معاه على بعض المواضيع اللى كانت بتثار فى هذا الوقت، أو قا

 !عايزك تعمل فرشة بهذا الكالم فى الفرقة الرابعة المدرعة، وتجيلى األسبوع الجاى
قابل  هكد بعدبعدين راح  - راح الجيزة -فالضابط جاله األسبوع اللى بعده أيضا 

كان قابله فى  أتصور –مش فاكر هل قابله فى بيته وال قابله فى بيت آخر  –عباس 
 ،مكان آخر عند كوبرى الجامعة، وحصل كالم أيضا على الفرقة الرابعة المدرعة

  !كان طلبهاهو واألوضاع إيه؟ والعمليات إيه؟ والضابط جاب له الطلبات اللى 
فأنا طلبت عباس ، خدتوش أبدا بشكأمارضه الكالم بالحقيقة أنا لما شفت هذا 

ن الضابط الفالنى قال كيت كيت إن له:  بالتليفون وقلت سيرتك جت فى التحقيق! وا 
ن اتبعت !كيت نه اتكلم  فعباس قال لى: إنه فعال شاف الضابط، وا  له هذا الضابط، وا 

ماقالوش حكاية الفرشة يعنى أبدا. وأنا الحقيقة أخذت هذا  لكنمعاه كالم عمومى، و 
حرج وهو على عالقة الكالم من عباس كقضية مسلمة، قلت: قد يكون عباس رضوان أ  

بعبد الحكيم، وممكن يكون عبد الحكيم بعت له هذا الضابط، ودى كانت العملية 
 لص.ويعنى سبت الموضوع خا ،الموجودة وقتها، واعتبرتها كأن لم تكن

 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عباس رضوان. (1)
 . 12/8/1977( الجمعة 1)
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 وسايطعتبر عباس من الناس اللى ممكن يصلحوا اوفى الحقيقة يمكن أنا كنت ب
 طلبت عباس فى التليفون، وقلت 12لجميع األطراف؛ دليل على هذا إن أنا يوم الجمعة 

ذا مارضيوش حاول تطلع العيلة ا  ل الوالد اللى هناك، و له: إنزل وروح الجيزة وحاول تعق  
بحيث إن مايبقاش أنا سبت الوالد موجودين فى البيت؛ ألن ممكن  ..وتوديهم الطاهرة

  !يحصل اشتباك فى أى وقت
. وكان الفريق 12ده يوم  ..راح هناكو ونزل بسرعة  ،وعباس قال لى: حاضر

وبعدين طلبنى  .خبر، وعباس دخل البيت يهفوزى موجود هناك، وكان عنده يعنى ف
ومش راضيين يسلموا، وهحاول  ..حدشوال !وقال لى: إنهم معصلجين جدا ،بالتليفون

قلت له: أنا هاأجل  وقت، فأنا جراءوطلب منى إن أنا أؤجل اتخاذ اإل .أعمل كل حاجة
فأنا كنت  ؛مااقتنعوش ..هد نص الليل. هو لم يقنعهم بعد كدبع 0لغاية الساعة العملية 

  .معتبره الحقيقة صديق لألطراف المختلفة
. هو أحمد عبد 14وقال الكالم اللى حصل يوم  ،جه جالل هريدى فى أقواله

 ال: إن أول واحد اتكلمطبعا ق .اهلل قال: إن الخطة أعطيت له فى النص األول من يوليو
نه رتب على هذا الموضوع واتصل المشيرا اتكلم معاه ذه هريدى، ثم بعد معاه جالل ، وا 

  !بضباط الصاعقة وعمليات
، اللى هو االجتماع اللى 10 يوم لما جه جالل هريدى يتكلم على اجتماع

حصل بعد نص الليل؛ حضر فيه عبد الحكيم وشمس وعثمان نصار وجالل هريدى، 
حضر فيه عبد الحكيم، بيقول: يوم  تانىواالجتماع  .سكندريةوبعدين شمس سافر اإل

اللى كانوا بيحطوا فيها التفاصيل ى ان وجالل هريدى، وعثمان نصار؛ ودوعباس رضو 
يعنى بعد نص  17 - مش يوم األحد 17 - 17اللى على أساسها التنفيذ يوم  ،النهائية

 ليل يوم السبت. 
شير، المتقسمت العملية لثالث مجموعات؛ المجموعة بتاعة إإن  :وقال

  ..ومجموعة بتاعة شمس بدران، ومجموعة بتاعة عباس رضوان
ا الى القصاصين، وبيعينوا ذه نشاص، وبعدإتطلع اوكانت مجموعة المشير ه

  .ةكانوا متصلين بيه للقياد ..واحد هناك هو رئيس األركان
لواء  -بتطلع مجموعة شمس بدران، بيمسك واحد اسمه سعد عثمان  هوبعد كد

كان هيطلع مع شمس بدران، وهياخدوا جواب  - فى الحدود قيادة الفرقة الرابعة المدرعة
 .عميد هو ..من عبد الحكيم الى قائد الفرقة الرابعة المدرعة؛ اللى هو عبد المنعم واصل

عبد  - ولكن هذه المحاوالت لم تصب ل؛وحصلت محاوالت كتيرة مع عبد المنعم واص
 .ههقولها بعد كد ..المحاوالت دى كانت - المنعم واصل هو قائد الفرقة الرابعة المدرعة
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وأما قعد عباس رضوان كان  ..المجموعة الثالثة كانت بقيادة عباس رضوان
 يعتقلوا.. واتكلموا، ومسئولية عباس رضوانامجهز بيتكلم على أسامى الناس اللى ه

واعتقاالت هتحصل فى القاهرة، وسيطرة على القاهرة واالعتقاالت  ،كانت القاهرة
  !موجودة فى القاهرةال

وبحثوا موضوع االذاعة، ثم بحثوا موضوع فرقة مشاه موجودة هنا، هل يستطيع 
عثمان نصار إنه يسيطر على فرقة مشاه؟ عثمان نصار قال: إنه مش هيقدر. فقالوا إن 

ن شمس مجهز عملية انقالب العملية كلها جا  داخلهزة فى الشرطة العسكرية، وا 
  !لعسكريةالشرطة ا

ن عباس قال: إنه عايز مجموعة من الصاعقة إ ..وبعدين كالم جالل هريدى
 مطمن لالنقالب اللى هيحصل فى الشرطة ماكانشعلشان تشتغل معاه فى االعتقاالت، 

 !اللى مرتبه شمس؛ على هذا األساس الحقيقة كان دور عباس العسكرية
نت عاوز جماعات من الصاعقة؟ إه: ليه ل عبد الحكيم قال ..كالم يهحصل ف
كانت فى األهرام، وأظن معرفوش يقرأوا  .ش هى مكتوبة جماعات أ. !فيه جماعات أمن

هو  ..آه ..ذهعتبر جماعات أمن من عند صالح تشتغل معاك فى هاألن أنا ب ؛الكالم
بالذات بالنسبة  – 12هذا الموضوع عندى أنا من قبل لاحتمال  يهالحقيقة يمكن كان ف

  ..لعدة أسباب –للمخابرات 
نتش بتشتغل معايا خالص، اشتغلوا من أول ان المخابرات ماكإ :السبب األول

بالنسبة نصر وحتى أنا طلبت صالح  ،اشتغلوا أسبوع عشرة أيام 11- 13أسبوع بعد 
حضر  – اجتماعات إلعادة النظر فى القيادات وفى الجيش، وجه حضر معايا عدة

 . 11عادة تنظيم القيادات بعد يوم إفى  - أسرار متفيها الفريق فوزى وكا
معاش، وبالنسبة لكل هذه العمليات المشتركة اشترك البالنسبة للناس اللى طلعوا 

فى موضوع وأنا الحقيقة  ىاليوم كان بيلح علهذا هو فى  ..وبعدين يومها ،صالح نصر
حنايومها و  !لم آخذ برأيه  ىكان بيلح عل –كان االجتماع عندى فى البيت  –قاعدين  ا 

وكان  ،دفعة شمس بدران ىاللى ه 48عندكوا فكرة عن دفعة كان  ،48شان دفعة لع
وأنا  - ضابط 173 - 48الحقيقة دفعة  ؛48مع دفعة  إجراءبيقول لى: الزم تاخد 

إن أنا آخد  ..ضابط مرة واحدة 173مقدرتش أبدا آخد قرار فى هذا اليوم بالنسبة لـ 
معاهم. هو كان جايب بيانات ومعلومات، قلت له: يعنى إن مش ممكن حد  إجراء

ن الاه ده كان موقفى األول.  ..هجماعة دول مش ممكن حد يدفعهم لكديعمل حاجة، وا 
  !قد يكون فيهم ناس كويسين ؛ضابط 173ة لـ بالنسب إجراءقدرش آخد اوبعدين م
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حصل نوع من التراجع وعدم الكالم فى أى موضوع من مواضيع  هبعد كد
إيه الحكاية؟ مفيش كان أبدا  ..طلب معلومات أو أسألاالجيش. ويعنى حتى لما كنت ب

أى معلومات! وبعدين أنا عادة بتجيلى تقارير يمكن يومية خصوصا فى أوقات 
  !بيجيلى حاجة مطلقا اكانشماألزمات؛ 

حسن عليش اللى هو ماسك  !ن حسن عليش بيروح الجيزةإوبعدين أنا عرفت 
يعنى هو منصب يعتبر أصال من المناصب المهمة، وبعدين ماكانش  ؛األمن القومى

  !بيروح بيقول لى إنه بيروح، لكن كنت أعرف إنه
بتروح الجيزة، أيضا عرفت إن فيه معلومات من المخابرات  هوبعدين بعد كد

ده الحقيقة اللى خالنى  !ومابتجليش أنا معلومات لكن بتتاخد معلومات وبتروح هناك
وبالنسبة للمخابرات  ،مش بالنسبة للجيش 12بتاع  جراءاتخذت اإلاللى خالنى يت، و شك  

 العامة أيضا. 
ن أل ؛كنتش أعتقد يقينا إن صالح نصرهو الحقيقة أنا برضه فى مخى ما

ولكن العملية اللى  !12اللى هى شهر قبل  ..نصر جاتله أزمة قلبية وعيى فترةصالح 
ن إن هتاخد جماعات أمن م ..حكيم لعباس رضوانعبد الجت على صالح هى كالم 

عتراف جالل إعتراف جالى اللى هو إأول  ..عترافإعند صالح نصر! هذا الكالم كان 
هم كانوا أربعة، عثمان نصار قال ألنف التانى اللى هو عثمان نصار عتراهريدى، واإل

 ل لغاية اآلن.أسنفس الكالم، هو شمس لم ي  
الحقيقة يعنى أنا طلبت من أمين إنه يعمل تحقيق فى  ،بالنسبة للمخابرات

ا حلمى ابرات. واتشكلت لجنة تحقيق يرأسهكل حاجة داخل المخبالنسبة لالمخابرات 
ت هذا؟ الحقيقة أنا طلبت ده مش ليه أنا طلبهناك. و  هبيحققوا أظن لغاية النهارد سعيدال
ناس من  يهكان ف ..بنتكلم عليها؛ ألن كان فيه كالم آخر اللى احناشان القضية لع

حاجات  ،فى الفترات األخيرة بلغوا عن حاجات بتحصل فى المخابراتجم المخابرات 
  !فات كبيرة جداانحر إوبتحصل من مدة طويلة، وفيه  ه،بتحصل قبل كد
هو  االلى بلغوا هذه البالغات، وابتد هذه البالغات والناس لىقلت ألمين عوأنا 

أساس  ..يعنى االنسان أيضا ماكانش يتصور ؛بأنه أخذ أقوالهم، واتكلموا عن حاجات
هذا لاستخدمت المخابرات  يعنى !المواضيع كلها بتدور حوالين االنحرافات الجنسية

 شغلها كله تركز فى هذه المواضيع!  لدرجة تقريبا ..الموضوع استخدام سئ جدا
نش عندى وقت الحقيقة اوأنا يعنى بالذات ماك ،التحقيق جرجر حاجات كتيرة جدا

أقرأ أى كلمة من التحقيق اللى حصل فى المخابرات؛ ألن أنا كنت بأقرأ التحقيق التانى 
 ألنه هو المهم بالنسبة للبلد واألوضاع الموجودة. 
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سيهات اللى عندى لغاية لكن الدو  ،التحقيق الثانى أنا ماقريتش وال كلمة من
يمكن زكريا قرأ التحقيق، ولكن أمين هويدى أعتقد إن هو يعنى شاف  !هكدقد دلوقتى 

موجودة دى عمليات ذات الالحقيقة كل العمليات  ،الموضوع. فى رأيى طبعا إن العملية
ولكن  .مين المسئولألنها عمليات فى النظام كله الحقيقة، بصرف النظر عن  ؛حدين
بمعنى إن  ؛اتإجراءيبقى الزم ناخد  كتشفت حاجاتأطالما  إن احنا –فى رأيى  –أيضا 

ال   !بنلطخ النظام بهذه المأساة الكبيرة إن احنانحاكم  فمعنى هذا إذا لم الزم نحاكم، وا 
ت األمور فى لت، ولكن كيف فمسئولوأنا رأيى عملية بهذا الشكل النظام كله  

فى السنوات هذه النواحى؟! ده موضوع كبير، والمواضيع دى يمكن هى حصلت 
أنا  –الحكايات اللى الواحد سمعها  .كانت كل حاجة ماشية هقبل كد يعنى ،األخيرة

الحكايات اللى حصلت ال تصدق، ولكن  !ال تصدق –سمعت من أمين بالتليفون 
 يه؟! إ أكيد حصلت وال   ..حصلت

ن إولكن اللى باين فى الموضوع كله  استجوبوا عدد كبير من الناس،هم 
نحرافات بالنسبة النحرافات جنسية، ياسهرات وعمليات إكلها أساسا  ؛نحرافاتإعمليات 

  !يعنى وحاجة تقرف
نذيع هذا الكالم؛ ألن ده  إن احناولكن مش من المصلحة طبعا  ،باعتقدأنا 
 ذخأالزم ن إن احناولكن فى رأيى  ،استغالل سئ جداالحقيقة  يستغل ..ممكن يستغل

عنديش مانع االموضوع. يعنى أنا م ، وكل واحد أخطأ الزم ياخد جزاؤه بالنسبة لهذاإجراء
يعنى واحد عرف واحدة  ..ن واحد يعرف واحدة هو صاحبها ده شغله مش شغلى أناإ

شان يجبر واحدة أو آالف، لكن الواحد يستخدم سلطته عل ..يعنى البلد مليانة آالف
  !ده موضوع آخر ..يضطر واحدة

ذا مشى فى هذا الطريق، هو أيضا رجل عام إبعدين أيضا الرجل العام الحقيقة 
معروف فى البلد  ..ماعنديش مانع :قول إيهاوالرجل العام ماهواش ملك نفسه. يعنى أنا ب

واحدة مش فاهم صة، وده بيعرف بيعرف دى، وده بيعرف واحدة رقامعروف كلها ده 
 يعنى مش هجرى وراء البلد كلها!  ..إيه

زاى إالتليفزيون، وقال لى: إن  عننى ذكر فى يوم إن كمال حسين كلمأو 
وبيصاحبوا يعنى  –وأنا رديت عليه واهلل  –سيرتهم سيئة يعنى التليفزيون اللى فيه 

 بالنسبةعمل إيه اله: واهلل نص المدرسات اللى عندك نفس الشئ، أنا ه البنات؟ قلت
هذا الموضوع؟! ولكن لو واحد فى التليفزيون أجبر واحدة إنها تمشى أو استغل سلطته ل

أظن واحد مدير الشئون  هوفعال بعد كد .ذ جزاء رادعل إن أنا آخبيبقى أنا مسئو  ..لهذا
 موضوع الخاص بالمخابرات.الده  ..عامة استخدم سلطته وفصلال
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يعنى  ..فكرة عنه، اللى هو بالنسبة للمعتقلينهناك موضوع آخر أحب أديكوا 
 !اللى أنا شايفه إن فيه كالم كتير جدا بيقال فى العالم وفى أنحاء العالم عن المعتقلين

بنعتقل بمعدل ألف فى  ..ألف 93 - عتقلوا بعد األحداثأ  مبارح قريت إن فيه معتقلين إ
ن ف - اليوم فى  أضعكمألف ضابط معتقل! فأنا حبيت برضه  يهآلخر هذا الكالم! وا 

يعنى الوضع  طحاالصورة لهذا الكالم، وأنا هانشر هذا الكالم كله بعد يومين أو تالته، ب
 بالضبط. 

الحقيقة حصلت بعض اعتقاالت فى وقت العدوان  إحنا ،بالنسبة يعنى للمعتقلين
ن أنا طلبت من وزير ! ولكوناس مش فاهم عملت إيه ..أو بعد العدوان؛ ناس اتكلمت

الناس الموجودين  ..نظيمال الناس اللى موجودين فى التإالداخلية اإلفراج عن كل واحد، 
خوان المسلمين أو التنظيم الشيوعى أو تنظيم حزبى، ولكن ال يعتقل أى واحد إفى تنظيم 

  !مثال باعتبار شتم جمال عبد الناصر
كل دول سبناهم. فالمعتقلين  ..عتقلواأ  شتمت وكانوا  13 - 9 يوم ناس طبعا يهف

وكسر  033حوالى  - اليهود ..عتقلوا بعد العدوان همأ  الموجودين أصال اللى هم يعتبروا 
دول شيوعيين؛ اللى هم  1والـ 1 فيش أى معتقلين بعد العدوان إالالكن م - 023يعنى 

 1هم  - وزارة الزراعةعتقلوا من أ   1أظن  ..زارةدول فى و  ..درويش والتانى اللى معاه
عتقالهم ألنهم يعنى بيعتبروا إوأنا طلبت  .عتقلواأ  دول وهم الحقيقة اللى  هم -ين شيوعي

بينظموا، وقلت: إن الوضع إن الزم الشيوعيين يعنى بيتكلموا كالم هدام، وبيجيبوا ناس و 
عتقال إبأمر  بس اللى معتقلين كمدنيين هفدول االثنين النهارد ؛عتقالهمإيستدعى  هالنهارد

 بعد العدوان. 
دول عددهم  - ضيةداخلين فى الق الناس اللى هم - بالنسبة للمعتقلين اآلخرين

صوالت اللى هم  ..وخمسة ضابط شرف ،أساسا بتوع الصاعقة اللى هم ..ضابط 40
بيدخل ضمنهم صدقى محمود وجمال عفيفى اللى  ؛ضابط متقاعد 01والــ  ،وبقوا ضباط

عبد الحليم عبد العال، عبد  وعثمان نصار، عبد الحليم عبد العال أخوواسماعيل لبيب 
ضابط  17ضابط متقاعد، بعدين  01المجموعة دى كلها  .الرحمن فهمى، أيوب

الحقيقة دول أساس اعتقالهم هو موضوع  .دول اللى كانوا بيكتبوا على المكنة ..صف
 المنشورات، وموضوع الحاجات اللى كانت بتتكتب.

على أساس  ..دين أيضا معتقلينو مدنى من اللى كانوا موظفين وموج 14فيه 
شان يقوموا بعمليات لفالح من اللى كانوا جايين من المنيا ع 44أقوالهم. فيه  ذأخ

 بيتهيألى مايساووش حاجة! ..نسيبهم إن احناحراسة، ودول الحقيقة من الممكن 
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 بحيث مايسافروش فى أى حتة تانية. ؛ويتحدد اقامتهم بحيث يتمموا عليهم ..جمعة: حاضر
 

 شاعات مثال؟!إيعملوا  ..فالحين هيسافروا فين عبد الناصر:
 

 ما يسافروش القاهرة يعنى. ..جمعة: أل
 

واسمه إيه ده عبد  ،عامر اللى هم ؛أعضاء فى مجلس األمة 7مدنى، منهم  17فيه  عبد الناصر: 
 .اهلل

 
 صوت: عبد الصمد.

 
اللى كانوا بيشتغلوا فى الناحية المدنية.. ده الحقيقة العدد كله  دىعبد الصمد والمجموعة  عبد الناصر:

 مفيش حاجة أبدا أكثر. 
موضوع الضباط  ،بة للضباط اللى طلعوا معاشسأيضا حصل كالم كتير بالن

شوفه بنفسى، وأى ضابط كان بيطلع للمعاش اى طلعوا معاش ده موضوع أنا كنت بالل
 71 ـال ..ضابط 71طلع  –باليل  11اللى هو  –أمضى. الحقيقة أول يوم كنت الزم 

خالء إفكان الزم  ..يادات بقيادات جديدةير القيقيادات، وكان الزم تغالضابط دول كانوا 
 ،اتعملت اجتماعات ه، بعد كد11ضابط يوم  71ظيم. طلع عادة التنالقيادات دى إل

 .ضابط 187وطلع ة والطيران والجيش واتبحث موضوع البحري
 

 األصل. مندى كانت لجان ضباط  موجودة  187: هو الـ هويدى
 

 مش كلهم. عبد الناصر:
 

كانت لجان مطلوب خروجها على االستيداع وعلى المعاش من  ..: أنا شفت الكشوفاتهويدى
 األصل.
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اللى هو  - 79دول  ..فيه الجماعة اللى هم بتوع شمس .187لكن فى المجموع  ..آه عبد الناصر:
ة عقيد. بودول أساسا رت - ى موجود فى الجيشالتنظيم األصلى بتاع شمس بدران الل

خطته إنه فى قامتهم، ودول اللى شمس كان حاطط إحيلوا الى المعاش وحددت دول أ  
ين فيها. هم موجودين يعنى ألنه عارف األماكن اللى هم موجود ؛17هياخدهم معاه يوم 

 كل مجموعة يعنى قاعدة فى بيت.  ،مجموعات 0قامتهم فى إمحددة 
الواحد يعنى الحقيقة مرضيش يحطهم فى السجن؛ على أساس إن ماعليهومش 

سمه إتمد عليه شمس بالنسبة للمدرعات، حاجة. وبعدين هو فيهم واحد اللى هو كان مع
حسنى معاه ده، ألن هو ده اللى كان بيشتغل له  هو كان معتمد إنه الزم ياخد .سنىح
ن هو يساعده بالنسبة للفرقة الرابعة إرعات، وكان واخده معاه على أساس ى المدف

 أنتمن قطعا بط. يعنى ده الوضع بالصورة دى؛ ألضا 417يبقى المجموع  ..المدرعة
  .قريتوا التيكرز والبرقيات اللى بتيجى

 ..48 - يعنى العاملين كلهم - الحقيقة عدد الضباط المعتقلين فى القضية
ال إممسكناش أى حد  إحنايعنى الناس اللى فى القضية واللى جت اعترافات عليهم. 

ت سيرته بالنسبة للمسائل، أغلبهم الحقيقة من ضباط الصاعقة. وهو الحقيقة اللى ج
هو بالذات أحمد عبد اهلل  ؛هه يمكن كانت عملية مترتبة قبل كديعنى ترتيب الصاعقة د

 . الصاعقةضباط ورط عدد كبير من 
 أى استفسارات؟

 أنا رأيى إن ،بالنسبة لموضوع مؤسسة الثروة المائية .ننتقل الى مواضيع أخرى.
ولكن يظهر ماحدش  ،عبء ثقيل يعنى وهتكونه، المؤسسة؛ ألنها مرتبطة ب ياخد هقر 

 .ال سيد مرعى عايز ياخدها. ..عايز ياخدها
 

 صوت: الصبح كنا تايهين فى الكالم.
 

وبدون يعنى أى  س)ضحك( وبدون ب !اقرههو بدون ردود ي ..يعنى بدون مناقشة ..آه عبد الناصر:
هيقدر ألن هى الحقيقة شغلها معاك، وبعدين أنا متهيألى إن سيد يعنى مش  ؛حاجة

 ..ذا كنت عايز تغير المستكاوىإيشتغل فى العملية، وبعدين 
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أنا  .يمكن المرتبات واألجور، وفيها موضوعات مالية ..هو بس فاضل حاجة واحدة : قره  
ألف  733يعنى يمكن فوق الـ  ..يمكن دخلت فى تفاصيله ،حققت فى الموضوع شوية

 جنيه.
 

 إيه يعنى ضايعة؟! عبد الناصر:
 
 .باين: يعنى لسه مش قره  
 

 !اللى مسئول بنحاكمه عبد الناصر:
 
أنا يعنى حتى فى الشركة بالذات بتاعة التسويق، يعنى  ..: فيه تعيينات تمت بشكل يعنىقره   

عادة نظر فى جميع األوضاع إ سلطة شوية فىيبقى فيه  :لما حتى كتبت المذكرة قلت
  .الموجودة

 
 ..عتقد يعنىانت عايزها، باوكل السلطة اللى  ،بتاخد العملية يعنى عبد الناصر:

 
 : صعبة شوية.قره   
 

 زيارته.  على نسمع كالم األخ رياض  عبد الناصر:
 
 حاجة تانية بالنسبة للضباط. يه: فقره   
 

 .هأيو  عبد الناصر:
 
إنهم  - ألمين هوقلت حتى النهارد - صغيرين بالذات: أنا سمعت إن ما بين الضباط القره   

، وحتى مسكت ورقة وقلم ٪12كبار فى النسب بتاع الخفض بتاع الأضيروا أكتر من 
 ٪12عشان أحلل الموضوع ده. فعال يمكن الدراسة ماكانتش سليمة بالنسبة لـ هكد

فى  حقيقى فيه فروق !للجميع؛ ألنها تقريبا متساوية من المالزم التانى ألعلى رتبة
فيمكن لو كان يبقى فيه وضع  !غبن كبير على الصغير بالذات يهالمجموع، لكن ف

  تصحيح النسب ألنها عاملة بلبلة شوية.
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ن ده كان جزاء إن النشرة إبيتردد كالم ب ،رقياتتالجزء التانى خاص كان بال          
 !مابتتطلعش

 
هو بالنسبة للموضوع  .على عمل ترقيات على آخر الشهر ههو أنا وافقت النهارد ..ال عبد الناصر:

هو الحقيقة قطعا أكثر ناس  ؛تكلم معايا فى هذا الموضوعاهو أمين كان  ،األوالنى
 جنيه. 8الضباط، بالنسبة للمالزم أظن إن نزل  هم ٪12أضيروا بالنسبة لموضوع الـ 

 
من مجموع مرتبه! أى موظف  ٪13يعنى حوالى  ،تقريبا 03جنيه على الـ  9حوالى  :ضيف

 !إنه فى نفس الدرجة مااتمسش أكتر من جنيه ..مقابل فى القطاع المدنى مااتمسش
فالنسبة كبيرة أوى مانخدهاش كأنها امتياز، وبعدين بتعمل بلبلة داخلية غير عادية 

 !بالنسبة لهم
 

هو عمل رد فعل عنيف جدا الحقيقة بالنسبة لهذا الموضوع، باإلضافة الى الموضوع  عبد الناصر:
للموضوع اآلخر بالنسبة اس، ويمكن اآلخر الحقيقة. هو الواحد يعنى داس على الن

مش  هروفين، ليه؟ ألن كل ضابط النهاردكل واحد بيصرف مص ..الضباط كلهم هردالنها
بيبقى قاعد فى بيته أهو بياكل هو والبيت، أما لما الضابط  بينفرق  يهف ؛قاعد فى بيته

 –كلنا بنعرف هذا الموضوع  –أما بيقعد فى الميز  .الكل األكل بيكلف كذا أهو بيكفى
ذا كل جبنة وزيتون! عملية يعنى إقرش بيتهيألى، إال  23فى اليوم  على األقل هيصرف

يعنى الزم الواحد يشترك فى الميز،  ؛بهذا الشكل بتبقى عملية كرامة بالنسبة للناس
 من عالوة الطوارئ ٪12 -عالوة عادية اللهم عالوة طوارئ مش  صرفنا إحناوصحيح 

 قروش. 13وأظن دى بتطلع فى اليوم حوالى  -
 

 جنيه فى الشهر. 0 ه: أيو صوت
 

ت لى بيقولوا: ، ولكن مثال هو التعليقات اللى جبس بالنسبة طبعا للقنال هقروش د 13 عبد الناصر:
 إن احنابيقولوا:  التعليق اللى جالى! قرش فى اليوم 73إن ضباط البوليس بيصرفوا 

يه يعنى ؛من عالوة الطوارئ ٪12دونا إ  !ضباط البوليس بتاخد عالوة كاملة ..طب وا 
 ألف جنيه. 733من عالوة الطوارئ بتدينا مبلغ حوالى نص مليون أو  ٪12الحقيقة 
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 ألف. 723صوت: 
 

الحقيقة بالنسبة للمالزمين وبالنسبة للرتب  قره ولكن الكالم اللى بيقوله ،ألف 723 عبد الناصر:
 .جنيه. 03إن نزلوا اللى ياخد  :هو ده أيضا كالم اتقال ..الصغيرة

 
 .يافندمجنيه  9صوت: نقص حوالى 

 
لكم حاجة: أى لعب ل الحقيقة بدى أقو  إحنايعنى  ..جنيه طبعا 9 - 8نقص حوالى  عبد الناصر:

هو الزم يعنى هيبقى فيه تركيز  !هيحصل جوه فى الجيش وفى القوات المسلحة
 ؛لقوات المسلحة فيه عدة مشاكللباستمرار على القوات المسلحة. وبعدين طبعا بالنسبة 

ى القوات المسلحة الهزيمة مشكلة، تبرير الهزيمة أيضا مشكلة أخرى، ثم تركيز الناس عل
بالنسبة للتدريب تغيرت اثم الحقيقة المعاملة  !المعنوية وأثر على الروح أيضا خلق مشكلة

ضغط  ،فيه ةخلخوعمليات ال مكن وضع بهذا الشكلي ماكانشوالعمليات دى كلها؛ 
الحقيقة يمكن على القوات المسلحة غير طبيعى؛ بننتقل من حالة الى حالة، فلو مثال 

 قد يكون أنسب. –زى ما بيقول يونس  -حددنا فعال حد أدنى 
 

 .وسيادتك يعنى على علم بهذا الموضوع ،طبعا سليم: هو الكالم اللى بيقوله األخ قره هويدى
لوحظ إن عملية الخصم الجديدة بتقع  ؛وهو طبعا فيه ملحوظة أخرى بالنسبة للضباط

 تقريبا، لما بتحصل ٪9بمعنى على الضابط الصغير مالزم مثال بتكون  ..عبئها تنازليا
للمالزم، وبتقل بالنسبة  بتبقى كبيرة قوى بالنسبة ..الفريق أو الفريق أول بتقل فبتنزل

شان عالج هذا لللرتب األكبر. وبتجرى دراسة حاليا فعال عشان نتقدم باقتراحات ع
 الموضوع.

 
 .هو بالنسبة للمدنيين. عبد الناصر:

 
من  ٪12ــ بوضع سيادتك قلته هنا الخاص  يهوبعدين ف ،تخضع لنفس قواعد المدنيين: يونس

يعنى المعتاد زى ما كان فيه ناس دول فى الميدان، فيجب إنهم يصرف  ؛عالوة الطوارئ
ينفع تحسين مثال.. يعنى مع تحسين يعنى الوضع؛ ألنه  ؛لهم يعنى زى ما كان موجود

يعنى باالضافة  !يقدرشام - كأنه مصروفين - على بيتين دلوقتى فعالده بيصرف 
 برضه، الزم ياخد أكل. ٪12 الـ للجزء بتاع
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 ده بنصرف لهم تعيين. اصر:عبد الن
 

 : هو ده اللى حاصل.هويدى
 

فى تقرير  هلى أنا شوفته النهاردنصرف لهم تعيين زى العساكر يعنى، والكالم ال عبد الناصر:
ألن  ياخدوا ثمنهالمخابرات بيقول: إنهم مش عايزين هذا التعيين، عايزين بدل التعيين 

الكالم اللى جاى لى من القنال، بيقولوا: بيصرفوا تعيين زى بتاع  !هبيستفيدوش بما
لنا هذا التعيين؟ طب ما ا التعيين ده معرفش بيكون متكلف كام؟ فليه بيصرفو  !العساكر
 ..يصرفولنا

 
 : ماهم بياكلوا فى الميز!هويدى

 
 أنا اللى طلبت إنهم –لكن أنا كنت متصور الحقيقة لما طلبت  ..بياكلوا فى الميز آه عبد الناصر:

منة، وزيت، ولحمة، يعنى ليه؟ التعيين يعنى إيه؟ التعيين يعنى س -يصرفوا لهم التعيين 
هو أنا كان تفكيرى إنه كان بيأثر  ؛ط أظن زى العسكرى، ورز، وعدسابوبياخد الض

 على بالنسبة لتكاليف الحاجات المطلوبة.
 
ين الى حد كبير، بعدين : هو الحقيقة الزم تصحيح هذا الوضع ألن الضباط كانوا مدللدينمحى ال

دى  ..نتقال مع الظروف الصعبة اللى اتعرض لها الجيش بالنسبة للنكسةإجت عملية 
 جراءجملة عوامل الحقيقة أثرت فعال على نفسية الناس. ولكن لما طبعا فى الدراسة لإل

لناحية المدنية؛ ألن أنا مثال أعرف ابرضه نشوف  إن احنانعمله، يجب اه اللى احنا
 8بنتكلم  إحنا !جنيه 11و 11نزلوا  ،هويوم الجمع وكد ناس فى عملية األجور االضافية

بياخدوا نقص  ه، النهاردمااعرفشالسادسة من زمان ناس أقل من الدرجة  يهف ،جنيه 9و
تعتبر  - كانت زى مورد ..تكلماما أنا ب ..جنيه. آه 11و11و 13بحوالى  مفى ماهيته

على أساس ارتباطهم بعمل معين.  ناس متعودين عليها يهوف - ورد ثابتزى عالوة أو م
على  ؛عملية األجور االضافية بتعطى لناس معينين - عارفين إحنازى ما  –وكان 

 أساس إنهم بيشتغلوا فى مراكز معينة. 
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نبقى نشوف حل أيضا للناحية بس لما نيجى نطبق هذه النظرية على الضباط، 
كالم كتير يعنى  يهالمدنية؛ ألن يعنى مش عايزين الحقيقة أى تفرقة فى المعاملة، وف

 !قرش؟ 73هل البوليس بياخد  ..عتقدشأبالنسبة للمدنيين والجيش وكدة يعنى، وأنا ما
 

 بس. قرش فى اليوم؛ والضباط لمدن القنال 01هم بياخدوا بدل غذاء  ..يافندمجمعة: ال 
 

 إيه؟ عبد الناصر:
 

 : لمدن القنال.جمعة
 

 قروش. 13بندى فى القنال  إحناطب ما  عبد الناصر:
 
 : ما هو على أساس إن الجيش مؤمن.جمعة 

 
 صاغ من العملية دى؟ 2 ـطلع بايعنى ه ..هأيو  عبد الناصر:

 
لنا هذا ، من الممكن إنها تحل : هى نظرية الحد األدنى يعنى نظرية معقولة خالصيونس

 شكال.اإل
 

دخلنا فى الموضوع ده بظروف معينة  إحناتخيل لو  ،: هو بس سأضيف حاجة بسيطةالبشرى
برضه ويس مش جاى لظروف معينة دلوقتى، إن دخل قناه الس ؛وتحت قرارات معينة

تتسع بيبقى برضه الميزانية  ..بالنسبة للمدنيين والعسكرييننظرية الحد األدنى نعممها 
 قرشين زيادة.ـالفى هذا المجال نوفر 

 
وصورة عن  برضه أحب أديكوا صورة عن الجيش ..هو أنا برضه عندى صورة عن البلد عبد الناصر:

مطمن له لسبب أساسى؛ إن  ..أنا مطمن له جدا ،بالنسبة للوضع فى الجيش .البلد
كذا،  ..كذا لغوا إن حصلبيبس ليس هناك أى رابطة جوا نايعنى إن بي ..الناس بتبلغ

ن فالن اتصل وقال كذا. وده الحقيقة بيدل على حاجة مهمة جدا؛ إن فيه  قتناع إوا 
هم امتيازات أو ل ،بيبلغوا ماهماش ناس مدللين، أو لهم فى تنظيم معينوالناس اللى 
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كافئتش أى حد فيهم بأى اللى بلغوا ما وأنا الناس، معينة، أو هياخدوا مكافأة عن التبليغ
 حاجة. 

التبليغ األول عن ضابط بوليس  ..بعد العمليات اللى فاتت دى تبليغين حصل
 ..عايزين نعمل تنظيم إن احناوقال له:  ،إنه اتكلم مع ضابط جيش ..سكندريةإفى 

إخوان  –خوانى إ ميولوضابط البوليس ده ليه  .وهكذا وعمليات من هذا الشكل
كذا.  ..كذا ..قال لى: كذاوقال: إن ضابط البوليس  ،جيش بلغال وضابط - مسلمين

وال حاجة، وال حتى الواحد عمره ما سمع  groupsضابط بلغ متطوعا ماهواش فى  ذافه
قق معاه، واتكلم على الناس اللى كان اتكلم معاهم وتم استدعاء ضابط البوليس وح   !عليه
 طلعوا ثالثة.  ..هذا الموضوع فى

واحد  يهفإن ن عبلغ أيضا ضابط  ،هو فى البحرية موضوع آخر حصل اللى
عايزين نعمل تنظيم وعاملين تنظيم، وعايزين  إن احنافى البحرية اتكلم معاه، وقال له: 

الناس  ..وبلغ. وهذا التنظيم أيضا ..يساندونا ويساعدوناإنهم نتصل باألمريكان بحيث 
 ..اللى معاه، عددهم ال يزيد على األسامىتمسكوا، وهو كان قال على إدول 

 
 أربعة.: هويدى

 
ال المخابرات قالت لنا على  ؛الحقيقة باستمرار األمن فى الجيش ..تالتة واللى بلغ الرابع عبد الناصر:

سنة  12بالذات بالنسبة للقوات المسلحة طول الـ  ة، وال البوليس قال لنا على حاجةحاج
اكتشف البوليس  حاجة جت إن المخابرات اكتشفت حاجة أو يهماأظنش إن ف !اللى فاتوا
واحد يجى العملية بيحصل واحد بيكلم تكن اللى كان بيحصل باستمرار إن بحاجة، ول
أما باقول على العمليات؛ طوال السنين اللى فاتت فيه عمليات  هوأنا النهارد !بيكلم واحد

  !بهذا الشكل، يعنى مافيش سنة كانت بتعدى بدون عملية أو اتنين يعنى
تحاكموا؛ إدوان بحوالى ستة أشهر، وناس الع وآخر عملية حصلت يمكن قبل

حتى لم  –يمكن حد فيكو عنده فكرة عن هذا الموضوع  –اللى هى عملية مدرسة المشاه 
أنا ماصدقتش على الحكم بتاعهم إال بعد العدوان. فواحد  ..يعلن، ولم يصدق على الحكم

قيقة الموضوع األخرانى أو الخامس غالبا بيبلغ. الح ..والتانى والتالت والرابع غالبا بيبلغ
الصاعقة محدش بلغ، لكن لما حصل  –اللى هو موضوع عبد الحكيم  –الكبير ده 

 من أول يوم حصل اتصاالت بالجيش حصل بالغ.  ..اتصاالت بالجيش
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يعنى هو  هالجدع اللى اسمه أحمد عبد اهلل دالصاعقة ليه محدش بلغ؟ الحقيقة 
شك اعلى الناس. وبعدين أنا ب وله تأثير ضابط كويس وأخالقه كويسة ..ضابط كويس

تمسك فى إليه؟ أحمد عبد اهلل  !مل حاجة من زمانان أحمد عبد اهلل أصال عإبقى 
سلمين، وكان فيه اتصاالت قضية عبد القادر عيد، اللى هى أصال قضية إخوان م

 تمسك فيها عبد القادر عيد. إخوان المسلمين ببعض اإل
وبعدين  ،مدير مكتبه! فاتمسك ..بد القادر عيد كان مدير مكتب عبد الحكيمع

جايب القضية دى.  كان معاه فى القضية أحمد عبد اهلل وحسين مختار أيضا اللى
نه بيضمنه ا  أطلع أحمد عبد اهلل من القضية، و ن عبد الحكيم ألح إنى إوالحقيقة يعنى 

مختار  وأيضا حسين ؛قضيةدخلش فى الايعنى م ..ويثق فيه! فطلع أحمد عبد اهلل
 اللى هما االتنين اللى موجودين فى القضية.  ؛دخلش فى القضيةام

فاللى باين إنه ربط ناس  ؛خوان مسلمينإ ..تجاهه إخوانىإأحمد عبد اهلل أصال 
فى الصاعقة على هذا األساس. وبعدين هو أحمد عبد اهلل رقى ناس كتير فى الصاعقة 

نه يجيب واحد يقنعه بأى موضوع، بالعكس هو إنش محتاج افماك ؛اليمنأثناء عمليات 
وبعدين  .وجاهزين؟! وكانوا الناس ماشيين معاه ..كان بيقول هيحصل كذا وكذا يعنى

 . فيه كتير عارضوه.اللى عارضوه فى العملية، عارضوه وقالوا له: إنهم مش هيبلغوا عنه
  !بلغوشنهم ماإاس على أسأيضا وافقوش، ولكن مقبوض عليهم وما

وقالوا: إنهم ال يمكن أن يشتركوا فى عملية  ،ولم يوافقوانهم عارضوه إولكن رغم 
وكل واحد فيهم قالها فى التحقيق، ولكن قالوا  ،هناك أسباب كثيرة توكان ؛بهذا الشكل

ا عنه. أول ما حصل إنهم مش هيبلغو  ٪133له: إنهم مش هيبلغوا عنه، هو كان معتقد 
يعنى  ..تصال فى الجيش حصل تبليغإالطيران حصل تبليغ، أول ما حصل  تصال فىإ

 بلغوا. 
نضغط  مافيش داعى أبداهى اللى  ،بيرجعنى ده برضه لعملية تانية الحقيقة

ل العساكر ن أكإن القنال ماللى عندى أيضا  ن الكالمعلى الضباط وال العساكر؛ أل
العسكرى معاه بطانية واحدة بس  ..كل مش كفاية، البطانياتكميات األ !وحش

 ؟عندك فكرة عن هذا الموضوع !ماعندهمش بطاطين
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شحنات كبيرة من البطاطين  تهو بالنسبة للشتاء معمول ترتيب كامل، وراح، عندى ..: ألهويدى
 مجهزين لها استعدادا للشتاء، والبالطى والشرابات الصوف وكل المالبس بتاعة الشتاء

وراح فعال وصل فى مخازن  ،المهمات بتصرف يهتالتة، وفعال ف سبوعين أوأبقالنا 
المالبس الشتوية، وبيزداد دلوقتى عدد البطاطين بتاعة العساكر بالنسبة لبرودة  القنال
 الجو.

 
 وبالنسبة لألكل؟ عبد الناصر:

 
 !همالإ يافندم: بالنسبة لألكل فيه هويدى

 
ن األكل اليؤكل يعنى عبد الناصر: هنعمل جيش  إحنامش ممكن  ..وبيتقال إن مافيش طباخين، وا 

 فى نفس الوقت اللى السودانيين الضباط بياكلوا مع العساكر! كده! ونحارب واألكل
 

 .يافندم: حل كويس ده محى الدين
 

اكر بياكلوا من أكل بيقعدوا الضباط مع العس ،الكتيبة السودانية اللى موجودة فى بورفؤاد عبد الناصر:
حناالعساكر، وبيعملوا أكل واحد يعنى مع بعض. و  ط ابعندنا تقاليد برضه إن الض ا 

حناو  !ة الموجودة دىيعساكر، العملية موجودة برضه الطبقالقعدش ياكل مع يما ضباط  ا 
الواحد لما يكون ضابط نوباطشى يروح ياكل مع  ..صغيرين كنا بنحاول باستمرار

 .ودول ليهم مشاكل عائلية ؛احتياط موجودين عساكر يهكعملية. لكن برضه ف ..العساكر
ن أنا رأيى االحتياط بوضعه الحالى نستغنى عن االحتياط يكون أحسن؛ ألكل ما نقدر 

 ال يقوى ولكن يضعف!
 

 : تمام.هويدى
 

قاله بصرف النظر عن الكالم اللى  -وبعدين بنشوف موضوع الضباط، على أساس  عبد الناصر:
يعنى برضه أنا باعتبر ماننتقلش من وضع لوضع؛  - زكريا: يعنى مدنيين وعسكريين

اخصمش تلت ما ..اخصمش ربع الماهيةولكن ما ونخليهم يتحملوا تبعات بنخصم
جنيه، ماحدش الحقيقة  9جنيه بتخصم منه  03الحقيقة اللى يكون بياخد  !الماهية

 بيقبل، واذا قبل هذا بيقبل غصب عنه! 
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ات اللى جراءرد فعل اإل ،الموضوع التانى اللى أنا حاسس بيه فى البلد برضه
فى الجلسة اللى فاتت عملية الجمع أثرت وأنا  !يمكن حصل تخوين فى البلد ..حصلت
. وأنا شايف الحقيقة إن من الواجب علينا فى هوات االضافية اللى أثيرت النهاردوالعال

وماندوسش  يعنى بنريح الناس ..ماندوسش أبدا على الناس إن احنا ،هذه المرحلة
جهود عنيفة  ..فى البلد ضد النظاممركزة ن هو جميع الجهود الحقيقة ليه؟ أل ،عليهم

، والكالم اللى اتنشر عايات عنيفة، االشاعات اللى الواحد سمعها الجمعة اللى فاتتدو 
  .مبارح عن االستقالة والكالم دهإفى العالم 

يعنى برضه نعمل حد  ،أيضا موضوع المدنيين اللى نزلوا إن احنافأنا رأيى 
ليوم الجمعة، أو بالنسبة لألجور  أقصى للخصومات بالنسبة ألى واحد؛ سواء بالنسبة

الواحد هينزل  ..االضافية اللى كانت بتتاخد، أو بالنسبة ألى شئ، ونقول كذا فى المائة
 عتبره كله موضوع سياسى.اوع.. الحقيقة أنا بكام فى المائة؟ ونتحمل هذا الموض

 
 !مليون جنيه 4صوت: الفرق 

 
 إيه؟ عبد الناصر:

 
 مليون جنيه. 4صوت: الفرق كله 

 
تجاه فى إمتجهين  إن احناكان  ؛يونيو 2قبل  كان مقررالخفض اللى  ،يافندم: لو سمحت ضيف

 عام كسياسة عامة للدولة.
 

 آه. عبد الناصر:
 

 12مليون دى كانت قبل  4يعنى الـ  ..نتيجة العدوان اللى حصل أبدا : يعنى ماجاشضيف
 مارس.

 
اللجنة بحثنا هذا الموضوع فى  إحنايعنى  ؟هلخفض فى العالوات لم يحدث قبل كدا ..آه عبد الناصر:

  ؟ده الجديد ..بدالت يهنش فا؟ ماكهالتنفيذية يا صدقى قبل كد
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كان اختيار، لكن فى أثناء عرض مشروع الميزانية على  ..لم تبحث فعال يافندم: البدالت ضيف
أثير  ..الموضوع ده أثير - قبل ما يحال فى أول مايو على مجلس األمة - المجلس
 تخفيض بدالت تمثيل للوزراء.موضوع 

 
 !ذا كان على بدالت التمثيلإ ..أنا أوافق على الغاء بدالت التمثيل للوزراء بالكامل ..ال عبد الناصر:

 
تكون البداية، ونطلب من باقى العاملين بالدولة اللى بياخدوا بدالت  ..بداية ه: إذا قلنا دضيف

نقول لهم. فيعنى الموضوع اذا كان نوقش فعال فى المجلس، وكنا  إن احنابرضه 
فى اجتماعات مجلس األمة فى  –متقدمين باقتراح فى هذا الشأن وأثير فى مجلس األمة 

فيعنى ماهيش  ..وكانوا طالبين هذا وطالبين أكثر من هذا أيضا ،لجنة الميزانية أثير
 حاجة جديدة.

 
اللى هو موضوع  -بالنسبة للموضوع التانى  يعنى ،بالنسبة لى حاجة جديدة ..أل عبد الناصر:

الوقت  ش برضهاماهو  ؛برضه أنا شايف فى الكالم اللى أنا كنت باتكلم عليه - المدنيين
 اجى ناس الزم تضحى ومش فاهم إيه والكالم ده؛ أنييللضغط على الناس. يعنى ب

 يعنى الواحد يضحى، لكن مش بتلت ماهيته أو ربع ماهيته! ..عتبر دهاب
 

إن العامل كان  تصورنالو نزل تلت ماهيته أبدا من المدنيين، لكن  يافندم: مافيش حد ضيف
يعنى الموظف لغاية الدرجة يمكن  ؛بيشتغل يوم الجمعة وبياخد أجر اضافى أقصى

ل اللى اموالع .أجر اضافى ٪12أقصى ما كان بياخده يمكن  ،السادسة أو الخامسة
كانوا بياخدوا  العامل والسعاه  – 47 قبل قانون -كانوا خاضعين لنظام الخدمة السايرة 

فكان  ..من الربط األساسى بتاعه ٪10بيوصل لـ  -عدد محدود منهم  -أيام الجمع 
ا كان بياخده. ى مص؛ ده أق٪09أو  ٪08=  ٪10 + ٪12أقصى ما كانوا بياخدوا 

ذا طبقنا وتصورنا إنه بياخد نص اللى كان ا  ، و ٪23لما اتخفض االعتماد لـ  هفالنهارد
 .٪19بياخده؛ مش هينخفض بأكثر من 

 
 ر من إيه؟بأكث عبد الناصر:
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وسيادتك طلبت إن  ،قبل ما سيادتك تثيرها فى االجتماع اللى فات . فيه حالة ٪19: من ضيف
 إحنافيعنى ممكن  ،الخزانة تتقدم باقتراح بحدود دنيا لالنخفاض فى دخول العاملين

وأقل  ٪11يعنى أقصى خفض فيها يوصل لـ  ؛متقدمين بأربع اقتراحات ممكن نناقشها
 ، اللى هو حسب درجات العاملين. ٪8.2خفض 

 
 أقصى خفض كام؟ عبد الناصر:

 
 للدرجة الثامنة. ٪11: ضيف

 
 وأقل؟ عبد الناصر:

 
بقى من الدخل اللى كان بياخده  ٪11لدرجة الثامنة. بنتكلم عن الـ ل ٪8.2: وأقل خفض ضيف

الدرجة . إجراءنخفض، قبل ما نطبق أى يقبل ما  - 77-77سنة  -السنة اللى فاتت 
نخفف  إن احنامن المهم  هبنعتبر إن د اللى احنا –، الدرجة الثامنة ٪8.2بينزل  11الـ

ن نقدر نمشى بهذا . طبعا هيبقى فيه عاملين آخرين عشا٪11.2بيوصل لـ  - اعنه
، الزم ٪23اللى هو  ن عدد من العاملين نخفضهم بأقل من المتوسط؛إالنظام، نتيجة 

 .هملين فى الدرجات اللى أعلى من كدنستغنى عن عدد من العااه
 

   !؟يعنى إيه نستغنى عبد الناصر:
 

 : يعنى نستغنى عن خدمته باألجر االضافى؛ يعنى كل واحد بياخد يوم الجمعة وبياخدضيف
ضافى للدرجة الثامنة، بنخليه برضه يشتغل وياخد أجر اضافى فوق المرتب إأجر 

فى  8.2بتاعه بين  على أن هذا الدخل االضافى بيتراوح الخفض ؛األساسى بتاعه
ما زاد عن هذه  ،8ـ فى الدرجة ال 11.2أصغر الدرجات لحاجة بتاعة  ،11الدرجة الـ 

  .لوزارةلالدرجة بندى 
حناو  فى بنقترح أن نترك لكل وزارة إنها تحدد عدد األفراد اللى بيشتغلوا عندها  ا 

اللى  الرسمية. وفى نفس الوقت بتحدد أيضا نسبة الخفضغير ساعات العمل العادية 
لو كنا عايزين نتقيد باالعتماد  إن احنامشكلة هنا؛  يهن فبيطرأ على الدخل بتاعها أل

 ..المكافأة اللى هنديها للعاملين الموظفين مع االحتفاظ بعددهم –اللى جاى فى الميزانية 
عليه إن الموازنة هتنخفض انخفاض هيترتب  –يعنى مع عدم استبعاد أى واحد منهم 
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من األجر  ٪83. مش ممكن الموظف يشتغل بـ ٪83كبير جدا يوصل لحاجة بتاع 
ضافى اللى كان بياخده قبل من األجر اإل ٪13 ..هضافى اللى كان بياخده قبل كداإل
  .ذا كنا عايزين نلتزم باالعتماد اللى جاى فى ميزانيتهإيعنى  ..هكد

، ٪23خفضنا دخلهم بأقل من  إن احنامجموعة من العاملين بوبعدين ميزنا 
بقية  –يعنى نسبة متوسطة اللى بتفرضها فى بداية الميزانية؛ يبقى الزم الغير 

 .٪23يتحملوا أكتر من  – العاملين
 

 : طيب واذا لم يلتزم بالميزانية؟عبد الناصر
 

 هنزود االنفاق بتاعنا. :ضيف
 

 : قد إيه؟عبد الناصر
 

 مليون.   4.2 :ضيف
 

 الكل كان كام؟: محى الدين
 

 مليون. 9الكل كان  :صوت
 

كان أ خذ قبل  -من األجور االضافية وأيام الجمعة  ٪23 -: المبدأ بتاع التخفيض ضيف
ات األخيرة أثرت على الدخول للصغير والكبير. هو السوق جراءاإل.. ات األخيرةجراءاإل

غالء. وبعدين العامل  فيه ،٪23، ٪03، ٪43فيه انكماش غير عادى وصل فيه يمكن 
جنيه؛ فيبقى جنيه وشوية، ده بيبقى  11 الـ نسبها للمبلغ بتاعا، ب٪13قول االصغير لما ب

 ليه تأثير كبير. 
عترضش على الكبير مهما كان يعنى يقدر برضه يوازن نفسه، لكن هو اأنا ماب

إن الحدود الدنيا، يعنى هو قانون بينص على األجر االضافى مابيعطاش  ..الصغير
جنيه.  8وفى حدود  - لغاية دلوقتى بقيت الخامسة - غير للدرجات لغاية الدرجة الرابعة
 –حتى لو أخدتها بطريق عادى خالص  –شيل منه ادول كلهم مرتباتهم صغيرة، لما ب

 ٪12ديهم النص، اللى كان بياخد اب ٪12اتت قلت كل اللى كانوا بياخدوا السنة اللى ف
ات تانية، إجراءوهكذا. المبلغ برضه له قيمته، خاصة أنه أضيف عليه  ..ديله النصاب



  سرى للغاية 

27 
 

الوضع الداخلى والكالم والمعيشة  ةمليون جنيه؛ فى الظروف بتاع 4كله المبلغ وبعدين 
 ما يأثرش قوى يعنى.

 
بنخفض فى الميزانية بتاعة السنة دى  إحنا ،الحقيقة بالنسبة لألجر االضافى يافندم: هو القيسونى 

، فكأن واحد اتخفض ٪12نش بياخد أكتر من االى النص. طبعا أى موظف ماك
لو بندى نفس الناس اللى  ٪11.2 ،نقص ٪12ده  maximumاللى بياخد  ،٪11.2ـب

نعامل  إن احناشئ من التيسير يعنى ممكن أريد كانوا بياخدوا السنة اللى فاتت. هو لو 
نزله ا، ب٪12بالش تمثيل لسابق انخفاض  :المعاملة العامة اللى تقررت؛ وهى إن قلنا

  .12نزلها السنة دى لـ افب هوأما اللى منزلتش قبل كد، تنفذإوده  ..بس السنة دى 12
نوع من أنواع  وه ايعنى العمل االضافى د ..عتبرنا أن المكافأة االضافيةإلو 

بدل ما خفضناها السنة  - بتشتغل وعاشت بيها - البدالت اللى الناس اتعودت عليها
، أو بمعنى آخر يبقى اعتماد كلى زى السنة ٪12كان ممكن نعمل تخفيض  ٪23دى 

 .٪12ويبقى الخفض فى حدود  ،من السنة الماضية ٪72منه؛ فيبقى  ٪23 هدى أبحبح
من  ٪12التخفيض كان ، ت العسكرييندالص ببوجزء برضه من الموضوع الخا

جنيه نزل  03و البدالت، فمش عارف لما بنسمع األرقام الحقيقة طبعا تؤلم؛ لو كان أب
من البدالت اللى فوق المرتب  ٪12تخفض ان هى اللى إأنا كنت متصور  !9

 كبيرة واألثر كبير؟!حاجة فمش عارف ليه األرقام بتبان إنها  ؛األساسى
 

  ..ما تردلنا على الناصر:عبد 
 

تخذت؛ ألن كان ليها دواعيها فى الواقع. ات اللى أ  جراءشخصيا مقتنع باإل يافندمهويدى: هو أنا 
، وعلى ضوئها وعلى الصورة الحقيقية ةموجود تات كانجراءتخذت هذه اإلووقت ما أ  

ات بخصوص القوات المسلحة. جراءتخذت هذه اإلأ   ،ضوء الدراسات اللى كانت موجودة
هى العملية بتجرى الدراسة حاليا على تعديل هذه النسب، فلو وصلنا فعال الى حل 

ن ماتبقاش العملية إممكن الموضوع بيالقى ارتياح بالنسبة للضباط عموما؛ على أساس 
ات بصدر رحب، قبل ما تعرف جراءلكن الناس كلها كانت مقابلة اإل .مقلوبة فى الواقع

ات، وكان متوقع إجراءسبة اللى هى هتتخصم منها. لكن كل واحد كان متوقع الن
 ؛لم فيهتخذت. لما بدأ الموضوع يتقلب والناس تتكات اللى أ  جراءات أشد من اإلإجراء

ن الخصم من الرتب الصغيرة النسبة بتاعتها أكتر من الرتب إبدأوا يتكلموا على أساس 
 !الكبيرة
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 ليه؟ ..؟ليه عبد الناصر:
 

 !يافندمحصل  ى: ده اللهويدى
 

نزلت قد  -اللى هو جوز بنتى  –يعنى أنا عندى مالزم ساكن معايا فى نفس البيت، سألته  عبد الناصر:
 ومالزم أول! ..جنيه 8إيه؟ فقال لى 

 
 صوت: كتير أوى!

 
 ؟!03صوت: من 

 
 !08، يعنى بتصفى ماهيته كلها على 08أو  09أو  43يعنى هو بياخد  ..43أل  عبد الناصر:

خدش بدل، فطلعت ان هو خريج كلية علوم مابيمابياخدش بدل زى المهندسين؛ أل
ماهى العملية أصلها بسيطة يعنى  !جنيه 8ات، فسألته نزلت قد إيه؟ قال لى جراءاإل

 جنيه. 4جنيه بعدين بدل لبس  4الواحد يقدر يحسبها؛ بدل سكن 
 

 بدل سكن. 11صوت: 
 

 إيه؟ 11 عبد الناصر:
 

 جنيه سكن ولبس. 11صوت: 
 

 يههو اللى فى الجيش إنه بياخد بدل تشكيل، وف ..ال ؛بقى بدل تشكيل يهف ..آه ..آه عبد الناصر:
 بدل مظالت. يهبدل صاعقة، وف يهبياخدوا بعد كدة عالوة أركان حرب، وف

 
 .01، يكون بياخد 8ناقص  01صوت: الزم يكون بياخد بدالت 

 
 صح. ..صوت: آه
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 !بالنسبة للماهية كلها 8نقص  ،مش بدالت بسهو نقص  عبد الناصر:
 

 صوت: الزم تحسم.
 

 آه. ..الزم يكون فيها ضرائب عبد الناصر:
 

 يعنى تخفيض البدالت. -لو سمحت لى سيادتك  -صوت: األمن القومى يعنى هو 
 

عالوة  يهنا بدى أسأل أمين فأ ..ال ..أنا مش عارف أتصوره، ال ئش يهفبعدين هو  عبد الناصر:
 عالوة تشكيل. ىتلغت بالكامل فى الجيش؛ اللى هإيظهر 

 
  .يافندمهويدى: أل 

 
 ؟أمال عبد الناصر:

 
اللى بيخدم فى وحدة  للمالزم لما نيجى ،العملية جت بالنسبة لعموم الضباط يافندمهويدى: هو 

اللى جنيه  01أو الـ  03يعنى من الـ  ؛من الماهية بتاعته ٪8عادية اتخصم منه حوالى 
ضباط آخرين اللى هم فى وحدات خاصة وبياخدوا  يهلكن ف .جنيه 8هو بياخدهم مش 

ن إلكن اللى مالحظ إيه؟  ،نسبة أكبراتخصم منهم دول طبعا  ؛عالوات أخرى اضافية
النسبة اللى اتخصمت من الضابط الصغير أكتر من النسبة اللى اتخصمت من الضابط 

جنيه بالنسبة  03يعنى لما جم خدوا الـ  !الكبير، وأيضا أكتر من قرينه فى السلك المدنى
ط ابالمبلغ بتاع الضل بكثير جدا من ن بيتخصم منه مبلغ أقإللشخص المدنى، وجدوا 

 وأنا ماعنديش النسب دلوقتى. !اللى موجود فى القوات المسلحة
 

 يعنى إيه؟   عبد الناصر:
 

 ..هويدى: حاليا كانت موجودة فمعلش
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 لغاية ما نشوف الصورة. عبد الناصر:
 

  هويدى: طب اتفضل هاندرس الموضوع ونتقدم به.
 

 !ألن ده بيبقى قرار صعب ؛لما نشوف بتاع الصاعقة نزل أد إيه؟ كذا كذا عبد الناصر:
 

 ادتك.يهويدى: ودى آخر عملية هاعرضها على س
 

نه عدد إ ..ولو إنى أثرت موضوع األجور االضافية، ولكنى برضه أحب أوضح نقطة :محى الدين
لعدد الموظفين فى  تأثروا بالنسبةواالناس الموظفين اللى بياخدوا هذه األجور االضافية 

أكترهم فى  ن همإة جدا. واللى مخلى الموضوع كبير يعتبر يعنى نسبة ضئيل ؛الدولة
نهم كل يوم قدامنا وبيتكلموا فى طبعا يعنى أل ..وهم ناس !مكاتب الوكالء إحنا..مكاتبنا 

حناهذا الموضوع، لكن صوتهم عالى، و  بالنسبة لكل  !متأثرين كلنا بهذا الموضوع ا 
ين محدش بياخد أجور اضافية إال اذا كان فى قطاع معين؛ مثال بتوع أيام الموظف

 الجمعة وبعض المصالح المعينة.
 

 ألف. 12: يعنى سليمان
 

اللى واخدها بتوع يوم الجمعة، إنما األجور االضافية بالذات كان طبعا  اللى هم ..آه :محى الدين
 !هالعموم أو حاجة زى كد ىء أو مدير أو الوكال الناس القريبين مننا

 
 .هبتاخد حاجة زى كد مصالح برضه يه: وفالشافعى
 

 باستثناء المصالح. ..قلنا موضوع المصالح إحناما  :محى الدين
 

 نسمع صدقى. إحنا عبد الناصر:
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ن من األسباب اللى خلتنا إ :لسيادة النائب زكريا محى الدين سليمان: هو بس أنا كنت عايز أقول
ن الدواوين العامة اللى كانت بتصرف إ ؛لجمعة واألجور االضافية الى نصأيام انقصنا 

ا الواقع دى كانت لما طلبن ،مش المستهلكين أليام الجمعة. والمصروفات االضافية
ن ديوان عام الوزارة هو اللى إن يعنى مانقدرش نقول إب ؛البيانات كانت مالحظة غريبة

 . أيام الجمعة قيستحق أجور اضافية وهو اللى يستح
فى الواقع عملية الرواتب والبدالت مشيت  ،فيما يختص بالرواتب والبدالت

تخفض فيهاش كثير من العدل يعنى؛ ويمكن ده اللى شجع أيضا على أنها ابطريقة م
 يه، وفرواتب بتعطى بدون سبب يهف ؛. يعنى الرواتب كنا بنعمل عنها دراسةالى الربع
ودى بتدى ميزات للبعض على البعض اآلخر، ومش  ..بتعطى بدون سبب أيضا بدالت

  !مستحق الناس فى الرواتب والبدالت هما اللى بياخدوها
عالج خاص على أساس  ممكن يتعملهم  ،فيما يختص بالقوات المسلحة

للطوارئ؛ لما تبقى الربع تبقى النص  ٪12الطوارئ، يمكن يعنى المحاضرة اللى عملتها 
 .بندرسها إن احنا - زى ما قال السيد وزير الخزانة -أكتر شوية، إنما يعنى العملية  أو

 
 بالنسبة للكالم اللى طلبناه الدور اللى فات؟ يانزيهجاهز  عبد الناصر:

 
 : اللى هو إيه؟ ضيف

 
 .٪23اللى هو يعنى نعمل  عبد الناصر:

 
 اقتراحات. يه: فضيف

 
 ؟االقتراحإيه  عبد الناصر:

 
ة عليها، يكلها بتتفق فى المبادئ المبن ،بتاعتنا يعنى أربع اقتراحات يافندم: هو االقتراحات ضيف

 .ات أو االقتراحاتجراءاإل بتقدمهالف فى نسب الخفض اللى تن اختلفت فيما بينها بتخا  و 
ثانيا: التمييز بين  .عتماد الميزانيةإأوال: تحرك فى حدود  ..حاجات 0بتستهدف 

ين اللى أنا فهمت إن سيادتك لماملين؛ مجموعة بنسميها صغار العامجموعتين من الع
ودول بنعرفهم من الدرجات من  ؛يهمك إنك تخفف من واقع الخفض فى الدخل عليهم

 ..أوال: بنخفف ..بنشترط حاجتين إحنا، ودول 8الى الدرجة  11
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 بتعمل إيه؟ للكل؛ وال   ٪23ذا قلنا إب ط عبد الناصر:
 

  : أفندم؟ضيف
 

 يعنى اذا عملنا مساعدة للكل. عبد الناصر:
 

 ٪13اللى بياخد أجر اضافى بس  ؛للكل فى أقصى تقدير هتنزل تغطية الخفض ٪23: ضيف
 .٪11خله، واللى بياخد أجر اضافى + أيام جمعة هاتخفضه حاجة بتاعة من د

 
 يوم الجمعة. ..لغينا الموضوع ده إحنا ..أل عبد الناصر:

 
 .٪13وبعدين مع يوم الجمعة توصل لـ  ،٪13، ٪11.2باألجور االضافية أو  ٪13: هى القيسونى

 
 نرجع أيام الجمعة.لما يعنى  عبد الناصر:

 
األجر االضافى بتاعه  ،قرش لنفرض 133: يعنى واحد كان بياخد السنة اللى فاتت ضيف

ن هذا الشخص أيضا كان بياخد إضنا فتر الو  ،قرش 112 ؟يبقى كان بياخد كام، 12٪
اخد أجر اضافى + بتشتغل أيام جمع غير األجر االضافى؛ ألن فيه ناس كانت بت أيام
 ،قرش 109قرش أو  108كان بياخد  ..٪10بنحسبها على أساس  -أيام  4 - جمع
 ..لو خفضنا هردالنها

 
 القرار اللى خدناه يخليه ياخد كام؟ عبد الناصر:

 
 قرش. 119صوت: يخليه ياخد 

 
 .111.2 ..صوت: أل

 
 أل. يافندم ..أل ..ال ..صوت: ال
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 ..الجمعة يوم إحناما  عبد الناصر:
 

ن بنغطى األجر االضافى + أيام الجمع، ندى النص فى الحالة دى بالذات؛ ألب إحنا: ما ضيف
ر االضافى؛ مجموع االعتماد بتاع أيام الجمعة + األج ..خدنا االعتماد بتاع النص

 .108على  19ن كان التخفيض بتاعه قرش أل 119فيبقى ياخد 
 

 ناس وتزود ناس؟من هاتلغى  نت عامله هناإيعنى دلوقتى الكالم اللى  عبد الناصر:
 

 .يافندمة وطالع بع: ده بس فى الدرجات الساضيف
 

التالت، الغرض األساسى إن  نوفر للهدفيعنى أصل عايزين  إحناهو  ..يافندم ه: الزم كدصوت
بياخدوا أجر  فيه ناس كانوا بيشتغلوا وبياخدوا فلوس، وعملهم ال قيمة له مش محتاجينهم،

ده  ..ن األجر بيدفع مقابل العملإكنا ماشيين على مبدأ  إحناف ؛ألسباب تاريخية معينة
عايزين  إحنا. ف 4.2لـ  9عتماد من المبدأ األساسى اللى خالنا نطالب بتخفيض اال

لخط األساسى اللى ماشيين فيه، لكن فى نفس لإمتداد  ..نمشى مع الخط األساسى
 الوقت نحل مشكلة الصغيرين.

 
 الصغيرين لغاية الدرجة الكام؟ عبد الناصر:

 
 .8الى  11من  ..يافندمصوت: لغاية الدرجة الثامنة 

 
 ؟مثالذا خليناها للخامسة ا  و  عبد الناصر:

 
 سيادتك خدت كلهم. ؟صوت: للخامسة

 
 : )ضحك(.أصوات
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 .يافندمبعد الرابعة  over timeصوت: ما هو مافيش 
 

من اللى بياخدوا أجور اضافية يوم الجمعة،  ٪74: هو لو سمحت لى سيادتك يعنى القيسونى
والدرجة السابعة  وبعدين الدرجة السادسة .لغاية الثامنة 11 الـ واقعين فعليا فى الدرجة

 .٪11فيها  -السادسة و الخامسة والرابعة و اللى هى  - ت درجاتوالتال ،٪14فيها 
 يعنى نقدر نخفض عددهم من غير العمل ما يتأثر.  باعتقد

 
 !هيتأثروا : هو العمل مش هايتأثر لكن هممحى الدين

 
يبقى  ؛دول مقابل األجر االضافى استثنيناهمذا إف ،: أيام الجمعة الخاصة بالعاملين الجدادسليمان

ما كان بيصرف بنفس  ٪23فاضل آخر الشهر األجر االضافى يبقى على أساس 
 عدالة فى التوزيع. يهوكله يبقى ف ٪23و النظام بتاع العام الماضى،

 
 أد إيه؟ ؟أنا نسيت حجم أيام الجمعة أد إيه المبلغ ..هو أيام الجمعة كام واهلل :محى الدين

 
 مليون. 0.2المبلغ كان  ..صوت: أل

 
 تقريبا يعنى. 1.2صوت: كان نصفهم 

 
 يعنى أنا بيتهيألى الكالم ده معقول. عبد الناصر:

 
  دى أيام الجمعة كلها.ن: السيد
 

على أساس مايزدش المبلغ يعنى مايحصلش فيه  ؛يعنى هم الحقيقة الشكاوى األساسية عبد الناصر:
 .هتصاعد بعد كد

 
 نشيل ربعه. ..العالوات الدورية: يستهلك فى سليمان
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نشيل ربعهم بس السنة دى، ونخلى  .بس ماشى. trend: نشيل ربعهم عشان يبقى فيه البشرى
 .4/0مرة واحدة نخلى الـ  ٪23، بدل ما نشيل الـ 4/0الـ

 
نخفف األعباء على الصغيرين،  إن احنايعنى سيادتك بتهدف  ..صوت: لو سمحت سيادتك

 ؟نتمسك بأيام الجمعةفيعنى أنا مش شايف ليه إن  ؛العبء ده يزيد كل ما زادت الدرجة
زيادة، وواحد تانى أيضا بيشتغل أجر اضافى  ٪14واحد بيشتغل أربع أيام جمعة بياخد 

سيادتك دلوقتى لما  !وال زيادة ٪12حاجة بتاعة وبياخد لكن مابيشتغلش أيام جمعة 
من المرتب  ٪11.2بيشتغلوا فى الدرجة الثامنة مثال، وواحد هاتخفضه بـ  1 ،هتخفض

يعنى نحطهم  ؛األساسى بتاعه، وهتخلى زميله اللى بيشتغل أيام الجمعة أحسن منه
ويبقى كدة  ،٪11، ده ٪8، ده ٪13كان بياخد مبالغ معينة بنخفض ده بـ  ..شرائح
 .يافندمالعدل 

 
ما هى معناها دى  !الى رواتب ثابتة over timeالـبالطريقة دى بنحول  حناابس  :ى الدينمح

وهانثبت لهم هذه العالوات وتمشى  ؟مين خد السنة اللى فاتت هذه المبالغ ،كشوفات
 بالشكل ده.

 
نخفض على الناس؛ ماهو  إن احناهو مبدأ  ،وده اللى هيحصل يافندم: هو ده المبدأ ضيف

  ..قترحاأنا ب هعشان كد
ثامنة أوال: يعنى بناخد بهذه النسبة التصاعدية فى حدود معينة بين الدرجة ال

  بنبدأ نستبعد ناس تماما كأننا كسرنا المبدأ. ه، وما زاد عن كد11والدرجة 
سنوية بتيجى بتخصم من  دورية فى أثناء السنة كل عالوة بترقية :ثانيا: بنقول
 المبلغ اللى بياخده. 

نى هو أنا بعد سنة سنتين مش هياخد م ... ال..إن احناالناس ماعندهاش مانع 
له فعال فى القيام بالعمل  ال اذا كنت أنا محتاجإال أيام جمعة وال أجر اضافى، 

 االضافى أو أيام الجمعة.
 

 .هأيو  عبد الناصر:
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نوع من التسجيل للعامل،  يهإن بيحصل ف ،: اللى أنا أفهمه من شغل يوم الجمعة أو لوجودهخيرى
اللى بيحدث فى كل ده  نه مش حقيقى بأنه هو بيشتغل ساعتين كل يوم لمدة شهر؛إولو 

 إن مافيش حد ياخد أجر اضافى من غير ما يكون اتحسب له أجر اضافى. 
 

 )ضحك( !ش بنتكلم فى الميرى دلوقتىحناام عبد الناصر:
 

ذا حددنا إذا، فن القطاعات بتمضى على هإما أنا عارف  ،تكلم فى الميرىاأنا مش ب ..: ألخيرى
بتتخصم من نها إتاخد؛ علشان عايز أرد على حكاية نسبة معينة برضه ه إحنا

لحاجة اللى ماهياش ميرى لغاية ن الزم نظل فى اإ باعتقدالعالوات. أنا شخصيا 
من  ٪12أو  ٪23، ونظل يعنى نبقى فى حدود المبلغ اللى عنده؛ نقول مثال نزيلهاما

فية هيبقى كل واحد بيمضى لواحد عدد من الساعات االضا .األجر االضافى هينقص
يشغله أكثر من عدد معين؛ فبالتالى نبقى حصلنا  نهإخالل شهر، ماعندوش تصريح 

على الخفض، وفى نفس الوقت مانجيش نثبته ويبقى حق ثابت له، وفى اآلخر نخصمه 
 من العالوات.

 
ر االضافى، ليه بقى؟ وحكاية خصم يوم جهو الحقيقة أنا مقتنع بيوم الجمعة أكتر من األ عبد الناصر:

ليه  إحناما  !مش داخلة تفكير الواحد همعة دى الحقيقة يعنى هى عملية كدالج
 مابيتخصملناش يوم الجمعة؟! 

 
 17ملوه على عبياخدوا باليومية، ولما انضموا ده لما العمال كانوا  يافندم: يوم الجمعة سليمان

 يوم.
 

 آه.  عبد الناصر:
 

لشان ع ذلك عملوا حكاية األربع أيام دوليوم؛ فل 17ده  03الشهر مش  ..: وقالوا ألسليمان
 بتوع الشهر. يعوضوا األربع أيام اللى هم
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 : ده السبب األساسى الحقيقة.السيد
 

ليه العالوة  :نت أصلك بتقول لىإى ده الموضوع اللى الواحد يعنى مقتنع بيه أكثر، يعن عبد الناصر:
 أعدل.. جمعة، يعنى بيتهيألى موضوع يوم ال٪11.2، ودى 12٪

 
مش جميع العمال  -ودى نقطة أساسية  - عدد محدود بس بياخد أيام الجمعة يهصوت: طبعا ف

 اللى بيشير لهم السيد وزير الشباب بياخدوا أيام جمعة.
 

 ما أنا فاهم.  عبد الناصر:
 

 يبقى كله الزم ياخد أربع أيام. ؛يعنى معنى هذا الكالم عشان نبقى عادلين الحقيقة: خيرى
 

 أنا موافق على هذا الكالم. ..أنا موافق عبد الناصر:
 

 : )ضحك(أصوات
 

 !موافقين على االقتراح األول إحنا ..أل ..صوت: أل
 

 : )ضحك(أصوات
 

م جمعة وواحد مابياخدش يوم يعنى أنا ما أقارنش واحد بياخد يو  ..يافندم: دى مشكلة البشرى
 03يوم وبياخد ماهيته على  03الشخص اللى كان بيشتغل بطاقته كلها بيشتغل  ؛جمعة
لو نيجى نخصم منه يوم  هالنهارد إحناف .يوم 03ده طول حياته كان بياخد  ..يوم

اللى هو معترض  !الجمعة، خصمنا منه جزء يعنى كأننا أخدنا من مرتبه األساسى
 .هالنهارد
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ن نصرف العالوة اليومية يحوله إ :طلع قرار بيقولوكان  74لما جينا سنة  إحنا: صبرى
مجموعة  يهن فإيوم؛ فصارت أمامنا  17يضربه فى  نه ياخد مرتب اليوميةإ ..للشهرية

 هيوم. فالنهارد 03بأنه يظل ياخد  يوم، فطلعناهم استثناء 03من الناس كانت بتاخد 
 .يوم 03ناقص  يوم من 03بتاخد  ندى الناس اللى إن احناالحقيقة مافيش مبرر أبدا 

 
 صوت: نظير عمل.

 
 .٪23، ٪13صوت: اللعب فيها ممكن تقول 

 
 صوت: كالم سليم.

 
 !عمال على بطال هعمال تعلق كدنت إ ..آه عبد الناصر:

 
 : )ضحك(أصوات

 
  )ضحك( !كالم مش سليم ..عمال تقول كالم سليم عبد الناصر:

 
فعدد كبير  ؛٪1المشكلة دى أصل عندى فى هيئة المواصالت مشكلة كبيرة وبنسبة  أبادير:      

يوم. من  17يوم بدل  03اتثبتلهم الماهية على  ،74منهم كان أخد هذا الحق سنة 
نهم عالوة، على إضافة الى األربع أيام دول باإلسنتها بياخدوا هذه الماهية، وفجأه يتقرر 

من الماهية، وعاملة  ٪11ففى جزء كبير مسه لغاية  ..كانوا بيقوموا بأجر اضافى هكد
 !ضجة كبيرة

 
عملية حتمية، أنا شايف إن دى  دى ،نخفضدخول الناس هتن إ: االعتراض على أساس ضيف

 ..اتنا جزء من سياسة اقتصادية كنا ماشيين فيها فعال. وبعدين مش متصورإجراء
من الراتب األساسى بتاعه، ولما نقارنه  ٪19اليمكن حد يفهم دخله ينخفض أكثر من 
نه إال يمكن  ..فقط ٪23ال يمكن لما أديله  ،بالمبلغ اللى كان بياخده أجر اضافى فقط

 دخله. ٪13يقل عن 
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، واألجر ام الجمعة نرجعهبتوع أيا إن احناهو أنا دلوقتى الحقيقة شايف العدالة تستدعى  عبد الناصر:
 .٪23ضافى نخليه اال

 
 !يافندم: ما هو مش هايكفى ضيف

 
 ليه؟ عبد الناصر:

 
 مليون. 0.2أيام الجمعة كانت بتاخد  ..: يعنى لو سمحت لى سيادتكضيف

 
 طيب. عبد الناصر:

 
  مليون. 4.2اللى عندى كله  ه: وأنا النهاردضيف

 
 مليون، يعنى دلوقتى هاتاخد مليون وسبعماية وخمسين ألف. 0.2ما هو كان  ..أل ..أل عبد الناصر:

 
 .٪23سيادتك هاتديهم بقى  ..صوت: أل

 
 ؟من إيه عبد الناصر:

 
 : من أيام الجمعة.ضيف

 
 لهم يعنى؟ نت هاتكملإ عبد الناصر:

 
 .مليون فى الميزانية دلوقتى 4.2: ما هو أنا ببص للرقم كله، أنا كل اللى عندى ضيف

 
اعتماد اضافى  ههايبقى اللى أنت عايز )ضحك( طب يا نبوى بالش هيصه إيه ده!  عبد الناصر:

عايزة وزير خزانة وال مش عايزة وزير خزانة .. آه .مليون وسبعماية وخمسين ألف
 ؟!يحسبها
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  : مش عايزة.ضيف

 
 .٪23ضافى وخالص، والعالوات االضافية تبقى إتكتب اعتماد  عبد الناصر:

 
ضافى وال حاجة، بس سيادة النائب سليمان إمن غير اعتماد  يهنقدر لو كان ف إحنا: ما ضيف

 يوافق عليه نجيبه من الحوافز.
 

 !ما أعرفش بقى عبد الناصر:
 

 .يافندم: بياخدوا مليون ونص حوافز ضيف
 

نها عملية عادلة بتاعة يوم الجمعة، يعنى الواحد كان بياخد ماهية إالحقيقة أنا بيتهيألى  عبد الناصر:
 برجعها له. ..يوم 18يوم هاتديها له  03

 
نعمل  ؟يعنى مش هانمشى فى المستقبل وال   ،كمبدأ يافندمعلى طول  ه: هانمشى كدضيف

 .حسابنا
 

 !يعنى المستقبل بقى يعنى هو زكريا عايز يجمد، أنا مش موافق على الكالم ده عبد الناصر:
 

 !مايزدش فى الميزانية بقى -مليون  0.2اللى هو  -: بالنسبة للمستقبل المبلغ ده محى الدين
 

 مايزدش. :ضيف
 

 يقل. سصوت: بالعك
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نعرف األول كام نسبة اللى : يعنى الناس اللى بياخدوا دلوقتى دول، مش كان من حقنا البكرى
أنا مش متصور إن واحد بيشتغل  ،! وبعدين نقطة ثانية؟بيشتغل يوم الجمعة على طول
وهل ده معقول من  ؟يوم عدا األجازات 073شتغل مثال ييوم الجمعة على طول، يعنى ه

 الناحية الصحية؟! وهل ده ينطبق على قانون العمل إن واحد بيشتغل طول الوقت؟!
 
 !دى زاوية أخرى يابكرى الناصر:عبد 

 
حنايعنى أوال و  ،الناحية دى بابحثها: وأنا البكرى ؤدى نب ؛الحقوقهذه تثبيت دلوقتى داخلين على  ا 

شغله أو مابشغلوش، افهم إن اللى بيشتغل ده أنا باالى اآلن أنا ب الحقوق.الى تثبيت هذه 
ده  ؛ضافى وشغل للضهرإمتصور إنه بيجمع بين وقت و إنهم نسبة قليلة جدا.  أتصورو 

مش متصور أبدا إنه  أنا ،يعنى مش عارف أوضحها بإيه! فلما آجى أفتح له االعتماد
وبعدين  !االثنين سوا ..٪1ضافى ويوم جمعة؛ ده هيكون مش أكثر من إهايشتغل وقت 

نحاول جاهدين  وكنا - ده القطاع العام -تعودنا على تشغيل الجمعة إ إحناالحقيقة 
نعملش فارق؛ ام إن احناوكنا ال نعتمد . احق ثابت إطالقننا ال نجعلها إ ٪133ونجحنا 
دلوقتى فى المناقشة  إحناجيش مثال النقابات أو بتاع والحاجات دى تطالب. فتعشان ما

ى كانوا بياخدوا لبنقول: وال إن احنالدرجة  ..دى بنسير فى اتجاه الدعوى من األساس
ده هاينفع وال مش هاينفع،  :وخلينا كل وزارة مثال تقول ..شوفافأنا ب .اللى فاتتالسنة 

 ننا نكفى نفسنا.إنوصل لنتيجة  ..يقدرايقدر يتصرف وال مش هاأو هو ه
 

تكلم على اهو أنا ب !تكلم بيهااانت بتتكلم بيها غير الزاوية اللى أنا بإهو الزاوية اللى  عبد الناصر:
ر طبعا؛ وخصم منهم أيضا األجر ناس خصمنا منهم يومين فى الشه يهه فنأساس إ

كان بياخد أيضا األجر  ،؟ يعنى اللى كان بياخد يوم الجمعةه. مش كد.ضافىاإل
على أساس بهذا  - وده يمكن أنا أثرته الجلسة اللى فاتت هذا الموضوع - االضافى

 .11.2+  12بيجمع نسبة كبيرة من الماهية، اللى هو عبر عنها بأنها 
 

 .10صوت: +
 

 .08صوت: 
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، بصرف النظر بقى عن ٪08لما تيجى تخصم من واحد  هفى الحقيقة النهارد ..آه عبد الناصر:
الحقيقة  إن احنا :باقولرجع اوبعدين ب !دى عملية كبيرة ..نت بتتكلم عليهاإاألسس اللى 

إن باالضافة الى  !مافيش داعى أبدا نكفر الناس -حتى فى هذه الظروف  -برضه 
رفعنا  ..الحقيقة خدنا خطوتين إحنايعنى  !ماحدش بيعمل خصم أجور وزيادة أسعار

فى ضنا األجور. بعدين مين هم اللى بيشتغلوا أيام الجمعة؟ أنا فاألسعار ثم أيضا خ
 نهم أكثرهم صغار الموظفين يعنى.إ رأيى

 
 صوت: السعاه.

 
 آه. عبد الناصر:

 
 العدل. : من ناحيةالبكرى

 
 !وجدش يعنىذا ماإأو  عبد الناصر:

 
 يعنى بشتى الطرق. باقولصوت: 

 
 عتماد سهل يعنى ننقصه من الحوافز بتاعة صدقى.اإل عبد الناصر:

 
إنك القرار  بارجوأنا مش هناقش طبعا القرار، لكن أنا  ،: لو سمحت سبنى أكمل يعنىضيف

 الميزانية الجاية نراجعه. احناإن فرصة  يهتخدته، يعنى يبقى فإسيادتك اللى 
 

 نسمع رياض. ..يعنى لما تيجى نبقى نتكلم الميزانية الجاية عبد الناصر:
 

معالجة العالقات بين  ىن أهم نقطة فى الزيارة بالنسبة لالتحاد السوفيتى هإعتبر ارياض: ب
سواء كان  ..ن العالقات دى برضه أصابها نوع من التوتر بشكل عامإعتبار إب ؛البلدين

 ..وبيهم عموما، أو بالنسبة لموقف بعض الدول العربية إحنانتيجة عوامل تتعلق بينا 
. يوم ما بتأتى أعمال جامديننهم كانوا واقفين إفنتج عن هذا  .عنى موقف عربى عامي

تصال الحقيقة إالدورة االستثنائية ومابيتحركوش من أجل تقديم أى مساعدة، ومفيش كان 
  !بينهممباشر بينا و 
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 –فالحقيقة فى الزيارة دى جرت أحاديث صريحة جدا مع القادة اللى قابلتهم 
تأكيدات  أظهروا الحقيقة هموبنقدر نقول إن –برجنيف  كوسيجن وال   جروميكو وال  

 وعواطف طيبة وشعور بالصداقة والود. 
ولكن طالقا، اعتبرت مقابلتى لكوسيجن كافية، إطلبتش مقابلته اأنا م ..برجنيف
ساعات، وقعد معايا  4أو  0جى بـ يقابلنى بعد مقابلتى مع كوسيجن بيهو رجع وطلب ي

له هو الوقت كله للكالم، وكان معظم الوقت هو اللى  ييجى ساعة ونص. وحاولت أترك
 ن العالقات تكون قوية. إوعن تصميمهم على  ،م عن العالقاتبيتكل

طبعا  ..الصدق –ستماعى له يمكن من انطباعى أنا من ا –وواضح الحقيقة 
نه إنه يكون طبعا صادق فى كل كلمة بيقولها، ماحدش بيرغمه إكرئيس دولة كبيرة البد 

ن المواضيع إبتدل على  ..ارس المسائل بالتفصيليقول هذا لكالم. إنما المالحظة أنه د
إنما نتيجة فعال مناقشات  ،عتبرش حتى نتيجة تقاريراماب ؛فعال المتعلقة بينا بيدرسها

 بتدور فيما بينهم حول كل المسائل المتعلقة بينا. 
ده على األقل االنطباع اللى عندى من استماعى له المدة الطويلة اللى كان 

نهم بيفكروا تفكير جدى فى كل المساعدات اللى ا  بيتكلم فيها عن العالقات بين البلدين، و 
إنهم عملوا كل ما يمكن إنهم يعملوه أو  :لماضىوقال بالنسبة ل .ممكن يقدموها لنا

  .هو فعال اللى هم عملوه .أقصى ما فى استطاعتهم.
ياسى وأهميته وضرورته، وبيؤكدوا كلهم بيؤكدوا على الحل السالثالثة  رؤساءال

كان زمانا فى الفترة الحالية بنشاهد  ؛ن الدول العربية كانت قبلت بالمشروع األمريكىإلو 
  !اب اسرائيلفعال انسح

ن إيؤكدوا على إنهم للعالقات بين البلدين، طبعا هم كانوا مهتمين جدا بالنسبة 
ن هذا المشروع كان نتيجة ضغط منهم ا  سوفيتى، و  -األمريكى ماهوش أمريكى المشروع 

ن المشروع يسمى مشروع إمشروع، وبيعارضوا على الكان قدموا فاألمري !على األمريكان
وبين أمريكا أى بينهم  يهوكانوا حساسين جدا من ناحية القول بأن ف !سوفيتى -أمريكى 

  !األمريكان بينطالقا حصل بينهم و إن مافيش أى تفاهم إتفاهم، وبيؤكدوا 
مستعدين نمشى فيه، ونؤيد  إحناعايزينه  نتمإاللى  :وعلى هذا األساس بيقولوا
الزم نتكلم بصراحة،  بالذات يعنى فى النقطة دى :لهم أى مطالب لكم. فأنا الحقيقة قلت

حناو  نتفاهم سويا فى العمل اللى ممكن يتعمل فى  إن احنامالناش مطالب، إنما علينا  ا 
  .بنثق فى كالمهم إن احناوأكدت طبعا ب ،المستقبل
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بيقولوا زى ما –فوش مكتوفى األيدى ن مايقإوفى النهاية طلبت منهم 
وتضغطوا على أمريكا؛ أن تتصلوا بأمريكا  مالمطلوب منك نتمإ ..قلت أل – مابيتصلوش

األمريكان ابتدوا يقولوا كالم سخيف، ويعنى ينافى كل المبادئ حتى بتاعة  هن النهاردأل
هم إن هذا الكالم كالم ل يقدر يقولافمحدش ه !األمم المتحدة، هو كالم كذب وخداع

 االتحاد السوفيتى.  ..ال بلد كبيرة زيكمإخاطئ 
ن دبتقوموا بيه فى أثناء ال مى كنتتانى بنشاطكم الل نكم تبدأوايفعايز   نتمإورة، وا 

فعال تقوموا بضغط على األمريكان؛ حتى إنهم يرجعوا لعقلهم ولصوابهم ويقبلوا الحل 
 قللش من كرامة العرب. يام اللىالسياسى، و 

زى  –المشروع األمريكى  ما بين هم عقدوا مقارنة ،بالنسبة للحل السياسى
ن المشروع األمريكى بوضعه ؛ ألورجعواالمشروع بتاع تيتو  وبين – سميهنببنرجع ما

 ،هم بيقولوا هذا ؛يعتبر أفضل من المشروع بتاع تيتواللى قدم لألمم المتحدة ده  األصلى
بما جاء فى  ..بيقول هذا الكالم على أساس إنهم غير مرتبطين بالمشروعجروميكو و 

 خطاب تيتو. 
طالقا قصة المرور فى قناة إنهم لم يسمعوا من األمريكان إوبيرجع تانى بيؤكد 

نهم غير إلم يسمعوا من األمريكان  !هم غير مرتبطين فيها مع األمريكان، السويس
هومش أبدا من بيقول: الحاجتين دول ماسمعقادرين على الضغط على اسرائيل. ف

حناى قدم لنا، و المشروع اللمنهم فقط كل اللى سمعناه  إحناوبالتالى  ؛األمريكان نجحنا  ا 
شروع، ولم يبقى حرب من هذا المالحالة إنهاء فى ضغطنا على أمريكا حتى إنهم يرفعوا 

نسحاب مادى من إ، مقابل السرائيلواجد المستقل ال شئ معنوى وهو االعتراف بالتإ
فيما لو بدأوا باالتصال  جروميكو سؤال واضح ىاألراضى العربية. ولذلك هو طرح عل

ن األمريكان يعودوا الى مشروعهم إإن أمكن مرة أخرى  نان، واذا فرضاألمريكامع 
 . (1)سوننو جبيشيل تماما ما جاء فى خطاب  ..بيحذف ؛األصلى

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلة الالجئين؛ وحرية المرور حياة لكل دولة فى المنطقة؛ وحل مشالالحق المعترف به فى ( شروط جونسون الخمسة، 1)

فى قناة السويس وخليج العقبة؛ ووضع حد لسباق التسلح فى الشرق األوسط؛ واحترام االستقالل السياسى وسالمة  ئالبر 
  .األراضى بالنسبة للجميع
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يعرض على اكان المشروع ه ذاإفأنا قلت له: الحقيقة يبقى فى الحالة دى 
بنقبله؛ ألن  إحنايبقى فى هذه الحالة  ،مجلس األمن، أو القرار يصدر من مجلس األمن

والمشروع  !عليه، أنا كل المطلوب منى إنى ال أعارض الموافقةأنا مش مطلوب منى 
ينادى بأن الدول األعضاء  ؛بيصدر من مجلس األمنطبيعى فى هذه الحالة بيبقى قرار 

ن كل المطلوب إبديهى وأمر يعتبر طبيعى. فطالما أمر  ..فى األمم المتحدة دول مستقلة
تقف وتعترض عل قرار بيصدر من مجلس األمن، قلت  نها الإ عربيةلا أو من الدول امن

 ..على أى حد الدول العربية االعتراف بشئ عنالصياغة يبعد  له: مع تعديل معين فى
ن األمريكان تقدموا فعال إنفترضها دلوقتى، طالما  إن احنافيش داعى اافتراضات م

 بخطاب رسمى من جونسون، وطلب أشياء معينة محددة. 
نفضل مشروع تيتو؛  إن احنافى النهاية بنطلع بمقارنة ب إحناوعلى هذا األساس 

اليطالب الدول العربية بأنها تعلن عن أى موقف معين ألن مشروع تيتو على األقل 
ن المشروع لو قدم يقدم فى مجلس األمن مش فى الجمعية العامة. بعدين عملنا إطالما 

 وبعد ،نا فى الحقيقة بعد مناقشات طويلةمقارنات طويلة الحقيقة حول المشروعين، انتهي
ده   .عدين يتبنوا مشروع تيتو.نهم قالوا: إنهم مستإ ؛غبت عنهم ورحت بلجراد ورجعتما

  .موقف االتحاد السوفيتى بشكل عام
ثارة إن إمع اليوغوسالف ويتفق مع رأينا؛  رأيهم بالنسبة لمجلس األمن، ده يتفق

الموضوع فى مجلس األمن فى الوقت الحالى غير مفيد، مالم نتوصل الى شبه اتفاق مع 
 .نتوصل التفاق مع األمريكان فى مجلس األمن إن احنافى أمل  يهاألمريكان، ويكون ف

وطبعا ده أفضل وضع ممكن نصل له؛ ألنه  ،فى هذه الحالة يثار الموضوع فى المجلس
يعفينا من مناقشات كثيرة فى الجمعية العامة، ويعفينا الحقيقة من خالفات قد تظهر بين 

  !الدول العربية
على  ؛نلجأ للجمعية العامةبعا بكنش الوصول الى هذا فبيبقى طأملكن لو ما

نتأكد  إن احنانحاول ه للجمعية العامة ونتسرع، قبل مامنتقدمش برض إن احناأساس 
نحاولش يعنى محاولة فاشلة مع الجمعية ام ..ن القرار ممكن يصدر بتلتينإيعنى من 

  .قولها بايجاز كاملادى الخطوط العريضة ب .العامة.
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نو  ،نقطة الحل السياسى ..على نقطتينركز معاهم اأنا كنت الحقيقة ب ده  هم ا 
نقدر فى عملية  إن احنانقوى موقفنا؛ حتى  إن احناوضرورة  ،ومصممين عليه أكيد

مركز أفضل فى أثناء المفاوضات.  ىبنكون ف ،عليها مقبلينالمفاوضات الشديدة اللى 
لى عند حلل الوضع معاهم بينا وبين اسرائيل، وباشير الى نقط الضعف الاوكنت ب

ا وبين اسرائيل، وبالنسبة بين تقييم الموقفضه اللى عندنا؛ لمحاولة اسرائيل ونقط القوة بر 
 ربط هذا بالنسبة لعامل الزمن. لخصوصا 

إن عامل الزمن مش شعور منهم  هلهم: الحظت فى األول كدل قو األن يعنى ب
نضغط بحيث إن فى أول يوم نحاول أى حاجة  إن احنامحاولة  يهفى صالحنا قوى، وف
لهم: أنا شايف إن موقفنا  فأنا الحقيقة قلت !نوصل ألى حل ..أى شئ بأى شكل

وأما طول  -وشعرت  ،السياسى أفضل من األول بكتير خصوصا بعد مؤتمر الخرطوم
إن االتجاه فى الرأى العام األوروبى  - واحد فى أوروبا بيلف فى بعض العواصمال ما

الموقف  . فالموقف السياسى بتاعنا أفضل،.بجانب قرارات المؤتمر اللى صدرت
  .إنه أفضل :االقتصادى قلنا

كل يوم بتتحسن نتيجة  ،ناحية القوات البرية وغيره أفضل الموقف العسكرى من
شهور، قلت: إن الحقيقة  0التدريب ونتيجة السالح. وبعد ماحلينا اليمن أيضا خالل 

 . هبيكون أفضل بكتير جدا من النهاردموقفنا العسكرى 
اللى هى ضرب المدنيين  ،ولكن بتفضل نقطة الضعف الوحيدة اللى عندنا

تقدم وفى النهاية قلت لهم: أنا مش ها !ودى نقطة ضعف ..وضرب المنشآت االقتصادية
نماباقتراحات،  تفكروا فيها معانا اليجاد حلول لهذه النقطة بالذات،  نتمإبرضه إن  وا 

 ركز فى النقطة دى فى كالمى معاهم كلهم الحقيقة. اوكنت ب
الموضوع بتاع الحل السياسى، وفى التقييم عشان نوصل لحل  ..النقطة التانية
نسبة اللى هى بال.. عندها نقط ضعفأيضا شير إن اسرائيل اسياسى كنت برضه ب

ونص  بالنسبة للـخالفات الداخلية ومشكلة المليون ،شويه تقهقرى فيه للوضع السياس
بمعنى  ؛تتعبهم بالنسبة للمستقبلن ضم هذه المناطق هإعربى اللى عندهم، وشعورهم ب

 - يعنى البرلمان غالبيته يبقى عربى - لجيل التانى بتكون الغالبية عربيةان خالل إ
وفى تقديرهم إن دى طبعا كارثة البد من  !فى النهاية بتكون حكومة عربيةمعناه و 

وده اللى مأخرهم الحقيقة ومانعهم من إنهم يصلوا لحل سريع بالنسبة لضم  ..منعها
 المناطق دى. 
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، معلومات أخرى برضه فهمتها من بعض الناس اللى كانوا متصلين باسرائيل
لمحاولة ضم  ف من قطاع غزة الى الضفة الغربيةأل 433المخطط اللى فكروا فى نقل 

وجدوا أن العملية بتكلفهم تكلفة كبيرة جدا، وعملية ماهياش سهلة عشان يهجروا  !غزة
ة. يعنى نقطة ولذلك عدلوا حتى عن الفكر  ..ألف عربى من قطاع الى قطاع آخر 433
هى المنطقة العربية اللى فيها حوالى مليون  إلسرائيل؛ بالنسبة هف موجودة النهاردعض

نقطة الضعف الكبرى أو النقطة اللى هى  –قلت لهم برضه  –هم ونص. وبعدين عند
كما شرحها لى بعض الناس اللى كانوا اتصلوا  - هبتشغل بال اسرائيل لغاية النهاردفعال 

  !اللى هى نقطة السالم مع مصر بالذات - باسرائيل وشافوهم
آخر، ومشكلتهم هى مع مصر هم مش مهتمين بأى بلد عربى  ،نقطة السالم

حاسين بخطورة الوضع بالنسبة للمستقبل، وبياخدوا  !حالل السالم مع مصرإوضرورة 
لهم: دى نقط ضعف  باقولمحاولة الوصول الى حل مع مصر فى هذا الشأن. فأنا 

متفقين على حل سياسى  إن احنانتعجل بالنسبة ألى حل، طالما  ا  ذإتخليناش ام
 - هاال نقبل إن احنامهم إن النقط الرئيسية اللى بنتكلم فيها بالنسبة وبنطالب بيه. ولكن 
 نرفضها.  إن احنايبقى نتمسك بيها ومانترددش فى  - السويس زى مثال موضوع قناة

قدر أوجزه وأدى يمكن الخطوط العريضة اللى يمكن بقالنا أسبوع بنتناقش فيها، 
 هتقديراتنا إن فى مجلس األمن النهارد، يوم 11جروميكو هيقعد هناك  ..فى الكلمات دى

فى بداية األمر هتكون مجرد خطب عامة،  ،لن يثار شئ. بالنسبة للجمعية العامة
 وبعض اتصاالت محدودة مع بعض الدول؛ خصوصا الدول اللى كانت واقفه موقف

، أمال أن الموضوع ممكن يتبلور بعد شهر أو شهر ونص من بداية ماهوش مالئم لنا
إنما  ،ودى مسألة مشكوك فيها !ما لم يحدث تغيير جذرى فى موقف أمريكاالدورة، 

 جروميكو لما يقابل راسك فى أول ما يروح. ن على أى حال من اتصاالتاتباه
 

رياض بيروح يرأس الوفد فى األمم المتحدة، وطبعا الزم يكون موجود هناك عشان  عبد الناصر:
حناو هو  لىالـ ..االتصاالتتحصل هذه  الزم أيضا نحط  ،سياسىالحل البنتكلم على  ا 
دلوقتى األسلحة  ،قادرين عسكريا ال يمكن نكسب سياسيا اال اذا كنا إن احنافى دماغنا 

وقت قصير لتسليح بقية القوات اللى  يبقى فاضل ؛ابتدت تيجى من االتحاد السوفيتى
 كانت مش متسلحة. 
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ديتهم وقت عشان يكونوا ا  و  وبعدين أنا كنت عملت اجتماع مع قيادة الجيش،
ى دونإلبدء عمليات عسكرية فى سيناء. ويعنى أنا طلبت منهم توقيت وهما فيه مستعدين 

إن . واللى أنا متصوره إدوه تهم شهر أكتر من التوقيت اللى همديإتوقيت، وأنا الحقيقة 
م ح اللى هستريمالشكل النسيبهومش بليهود ماخرجوش من سيناء، الزم ماذا اإ احنا

قادرين  هالنهارد إحناولكن الزم نكون طبعا  ،طبعا كل العمليات هتتحسب !قاعدين فيه
 العمل.  على الدفاع، أول مايكمل دفاعنا الجوى الزم نكون قادرين على

اتكلمنا من الناحية ذا إ هن النهاردال خيار لنا فيه؛ أل باعتقدوده وضع الحقيقة 
 !كتيريصمموا على طلبات امعنى هذا إنه ه ؛فيه اللى احنالوضع باالسياسية بس 

على آخر الشهر الجاى بنكون كملنا تسليح  ،بالنسبة لقواتنا العسكرية إحنادلوقتى 
ومن هنا ليناير إن شاء اهلل نكون جبنا الفرقتين اللى  ،بالكاملاللى عندنا الخمس فرق 
 وبهذا يكون عندنا سبع فرق. ؛ اليمن موجودين فى

دى  بتاعة الفرق  qualityالـ مش بالعدد، الموضوع أيضا الحقيقة الموضوع
وقدرتها على القتال. وبعدين فى هذا أيضا أنا كنت طلبت زيادة قوات الصاعقة وعمل 

  !الى األبدفى سيناء  اليهود قاعدينمانسبش  إن احناقوة كبيرة من الصاعقة؛ بحيث 
 ،؛ اللى هو عمل مخابئفاتالدور اللى قلناه  اللى احناده طبعا بيستدعى الكالم 

بالذات على القاهرة واالسكندرية، ولكن بتكون  غارات جويةنقابل  إن احناواالستعداد 
األفضلية للسويس واالسماعيلية وبورسعيد. وبعدين الحقيقة مافيش داعى أبدا نعمل 

waste  مخبأ،  17فى هذه الناحية؛ أنا قريت مثال جنينة الحيوانات عملوا فيها
 !تاألمور بتمشى وبعدين بتفلإن عتبر ايعنى ب ؟!هل هذا الكالم حقيقى وال أل شمااعرف

مانصرفش فلوس مخبأ؟! الحقيقة العملية عايزة  17أنا ليه عملت فى جنينة الحيوانات 
 يكون لها داعى. بدون ما

الزم نعمل وقاية ونفصل  إحنا ؛معامل البترول على كمانبعدين بنركز دلوقتى 
 ذا انضرب فنطاس ماينضربشإ ،التانى شذا انضرب جزء ماينضربإالمعامل بحيث 

 . الثانى
أنا قلت لألخ زكريا  –نصرف البترول  إن احناوبعدين الزم نكون مستعدين من 

وبعدين  !نضرب معمل تكرير السويس هتقابلنا مشكلةاذا إبالبطاقات؛ ألن  –هذا الكالم 
 وأنا طلبتدبية، نستخدم ميناء األ ..ننقل إن احناأيضا الزم نكون مستعدين الى 
 تجهيزات بالنسبة للموضوع ده. 
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افرض مانفعش حل  ،دلوقتى إحنابيفكر هل  ..وبعدين كل واحد الحقيقة بيفكر
 سياسى؛ اذا كان مطلوب حل سياسى بالكالم اللى قاله جونسون ده ما اسموش حل

هل هنفضل فرض إن مانفعش حل سياسى، إسياسى، ده اسمه استسالم سياسى! 
مش ممكن نبقى قاعدين، وقد نبدأ بحرب غير  إن احنا باعتقدنحارب؟! أنا اقاعدين وال ه

 . ذا الشكلنبتدى به إن احنامكانية كبيرة جدا إ يهامية تتحول الى حرب نظامية، وفنظ
تحدد لهم مواعيد إولكن القوات المسلحة  ،فى تقديرى إن العملية مش مرتبة قوى

بالنسبة لكل هذه األمور. وبعدين  نشوف الحقيقة قدرتنا والزم ،فيهابيكونوا مستعدين 
 ..إن اليهود ماسكينا :فى الجلسة اللى فاتت هاللى برضه متصوره وقلت ..بنعمل بالذات

يعنى بعدين ممكن  ،بالذات خانقينا فى السويس واالسماعيلية؛ أى عمليات بيضربوا
شوية ناس مش  يهأحسن، يمكن طبعا فن أوضاعنا الجوية إأعتقد  !يضربوا القاهرة

فى أوساط معينة فى القوات المسلحة مش مقبول،  هد ..discipline الــ واخدة على
 مشى بأى وسيلة من الوسائل. يولكن ده الزم يعنى 

طبعا القوات المسلحة عليها عبء كبير؛ ألن الطيارين قاعدين فى المطارات 
يروا فى النهار ومربوطين فى الطيارات جازة، وبعدين بيطاساعة محدش بياخد  14

نخفف من هذا العبء الحقيقة ألنه بيبقى عامل توتر؛  إن احناالحقيقة. وأرجو برضه 
الكالم اللى  - ساعات 7ن أنا متصور الطيار قاعد مربوط، وبعدين بيطير فى اليوم أل

 ناحية عصبية على الناس. يهوده برضه ف - عه من القوات الجويةأنا سام
 

 .ساعات، لكن اتصلح 7: بيقعدوا هويدى
 

 مظلة يعنى. يهالجمعة اللى فاتت كان ف ..أل عبد الناصر:
 

  .ساعات 9وقت مظلة بس  ..: آههويدى
 

ن الروس إ – ى أيضايهو رأ –اسى هو أنا بس ألفت النظر الى موضوع الحل السي عبد الناصر:
 يهنش فا. اذا ماكىمش هنقبل بحل استسالم إن احناواألمريكان الزم يفهموا هذا الكالم؛ 
مايبانش برضه  إن احنافى رأيى و . نقاتل إن احناحل مشرف، فليس أمامنا بديل اال 

حنامستضعفين خالص. الحقيقة و  إن احناعلينا فى كالمنا معاهم  بنتكلم على الحل  ا 
 .نعمل الحل الثانىنفعش حل سياسى، يعنى اذا مإى، بنحط فى مخنا إن السياس
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 قصنقوتنا وال بنفى رياض: هو أنا تعمدت فى تقييم الموقف، قلت لهم: إن بدون مبالغة ال بنزود 
ن فإحاول أحلل وأورى ابأنا إن  ؛فى قوتنا نقط ضعف أيضا  يهن مركزنا مش ضعيف، وا 

 . الحظت إنهم بيقدروا ،موجودة عند اسرائيل
ن الجيش  ،الالزمة للجيشكد إن المدة أورجع  سارع ،مع برجنيفكالمى  فى وا 

ن إبتدل على  ،األخيرةاللى جت له من الخبراء التقارير  .قادر على أن يقوم بعمليات
ن ،الوضع فى الجيش أفضل مجموعة من الشبان الوطنيين األكفاء فى  هالنهارد يهف وا 

 الجيش. 
 قصده بالنسبة للمجهودأإن اللى أنا  ،وحاولت أشرح لهفأنا حتى رجعت قاطعته 

الروس طبعا من حيث  ،لدفاعىأفضل من الناحية الدفاعية والعمل ا ..واضح فى الجيش
تمسكهم بالحل السياسى واضح مش عايزة شك. بالنسبة لتقديرهم للموقف العسكرى 

سياسى مش حل الحل الأقصد  –أنا متصور لو نجحنا للوصول لحل سياسى  ،الحقيقة
 مشروع قرار فى األمم المتحدة، يهفحل سياسى و  يهف – االستسالم سياسى بمعنى

 !ئ آخرشمشروع القرار شئ والحل السياسى 
 

أقوى من موقفنا أيام ما كان الدكتور فوزى  هن موقفنا النهاردإ ،قصد يارياضاهو أنا ب عبد الناصر:
ن أيام الدكتور فوزى لما كان موجود فى نيويورك، يعنى الواحد أل نيويورك؛ موجود فى

لدرجة إن أنا  !لسبب إن اليهود كانوا ممكن يوصلوا القاهرة فى أى وقتنش بينام؛ اماك
موقفنا مختلف،  هعايزينه! الحقيقة النهارد نتمإعملوا اللى إحتى فى يوم قلت للروس: 

 هيخلى موقفنا أحسن.  اعلين وكل وقت هيمر
ميزان القوة فى  ،بينا وبين اسرائيللميزان القوة مابالنسبة لما هنيجى برضه                 

لكن بعد شهور قليلة هيبقى الوضع أحسن، ماعدا يمكن موضوع . صالح اسرائيل
ده موضوع ماشيين فيه الحقيقة بالتدريب وفى هذه العمليات ؛ الكادرات والعمليات دى

 كلها. 
 233 يهف ..رجعوا تانى كانوا وافقوا يسيبوا لنا األسرى طبعا هم جم خبثا بعد ما

الحقيقة دول برضه هم حاجزينهم على أساس  .عسكرى أسير 2333وفيه  ضابط أسير
حتى لو أوحينا  باعتقدولكن وأنا  !عادة تنظيم قواتنا المسلحةإنستخدمهمش فى ما إن احنا

هم مش  ؛ولو دعى األمر هنقاتل ،استسالم نقبلامش ه إن احنالألمريكان والروس 
 .سواء مع الروس أو مع األمريكان ة السياسيةالناحيوده بيقوى موقفنا فى ! القتال عايزين

 وصلناش لحلذا ماإ - مضطرين بعد فترة من الزمان إن احناوبعدين أنا شايف 
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مانقدرش نسكت فى البلد أو نفضل قاعدين، الزم الحقيقة بقى جزء من  – سياسى
جزء من بلدنا محتل، الزم نقاوم هذا  –ما هو مابقاش موضوع فلسطين  – بلدنا

 االحتالل.
 

ناقش أهمية الحل السياسى ن، كنا ة األردنمع وزير خارجي النهارده فى مناقشتى رياض: هو أنا
نفذه، أضطر أقبل شئ و أن الحل هو أن ا عايز أفرق بين الحل والقرار، أل. أن.والقرار

 قرار بيحرج اسرائيل زى القرار بتاع القدس.  يهوف
بيخلى حتى  ،من األمم المتحدة صدار القرارإالحقيقة فى   لو نجحنا أنا متصور
قرار مثال وأمريكا بترفضه،  .بالنسبة للعمل العسكرى فى المستقبل مركزنا بيبقى قوى

روع األمريكى الوصول له فى الجمعية العامة، أو قرار على غرار المش ننجح فىولكن 
 زى مشروع تيتو.أو شئ  ،هفعال اللى تقدموا ب

 
 !القرار؟ يتلومتفقين عليه، هو اللى أنا الحقيقة بيهمنى ماذا  إحنايعنى هو موضوع القرار  عبد الناصر:

نزع  :لكول بيشيل أى قرار من المضمون؛ لما بيق نى كالم جونسون عما يتلوا القراريع
نهاء  حالة إأسلحة سيناء، الحدود يتفق عليها، تدويل غزة، المرور فى قناة السويس، 

يعنى  ؟!مضمون القرار إذا كان دهأى قرار هيتاخد  ؛التفاوض المباشر بوسيطالحرب، 
تغيير فى موقف  يهالواحد بياخد الحل السياسى بهذا الشكل. اللى شايفه إن برضه ف

سفير النقال عن  إتقال لنا أخيرا الكالم اللى ،األمريكان واليهود، واللى  بيدل على هذا
هم بيتكلموا على  ،سيناء كلموش على نزع سالحتبيوى، بيقولوا: طيب دلوقتى ماالفرنسا

 !؟همش كد ..نزع سالح شرم الشيخ
 

 موضوعات كانت بهذا الشكل. يهرياض: ف
 

 على سيناء. شبيتكلمو ماصوت: هم 
 

 سك وروستو.ار  ..على نزع سالح سيناء الهنودسك مع اكالم ر  ..ال عبد الناصر:
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 آه روستو. ..صوت: روستو
 

على نزع سالح سيناء  ،وبعدين اليهود كانوا بيتكلموا فى جرايدهم وفى كل حاجة عبد الناصر:
 والمرتفعات السورية والضفة الغربية. 

 
 األخ محمود على الضغط على الروس.حسونة: كالم 

 
عنى ، ثم يياأخ حسونة إحناال واهلل الضغط كان علينا  ،هذا معروف لكل الناس ..ال ..ال عبد الناصر:

 ؛صلت العالقة بينا الى وضع سئت، وهى اللى و ييأنا شوفت فترة صعبة من السوف
 ،ثم أنا كنت طالب خبراء !نوش راضيين يدونا سالحافترة من الفترات ماكفى لذات با

بالذات أنا عايزين نتعلم.  إن احنان ثبت فى الحرب فى حاجة لخبراء؛ أل إحناوالحقيقة 
ألن أنا مش خايف أبدا  - ناس مهولة فيه يهفى هذا الموضوع ف -من ناحية الشيوعية 

 بالخبرة ماحصلش شئ من هذا.  نعرف، وبعدينايتكلم أو بتاع هاأى حد ه
 ؛يعلموناات ونعمل جيش الزم ناس ذا كنا فعال عايزين نعمل كادر إ إحناولكن 

 12اوى لخبراء ما يسل. ولكن هم جم طلبوا أجور الى هذافى حاجة  إن احنان ثبت أل
إن كان رأينا هم يدفعوا الفلوس وهم رأيهم  انحإ !نا على هذافقمليون دوالر فى السنة، وو 

جاش خبراء وال حاجة، لغاية دلوقتى ماحصلش اتفقناش والوبعدين ما ،ندفع المرتب احنا
 !اتفاق

 
مش  :وقالوا ،12 – 13قالوا: ماقلناش كان حصل معايا وأنا هناك، رياض: أثرت موضوع 

 !ألف 733مليون و 1ورجعوا قالوا: إن كل المطلوب حوالى  نطلب هذا! معقول
 

 إيه؟  عبد الناصر:
 

فلما أثار الموضوع  !ده كل اللى طالبينهجنيه مليون  1يعنى  ..ألف 733مليون و 1رياض: 
فالحقيقة أنا  - هو أثاره على أساس معاملة الخبراء أو الدور الجديد للخبراء - برجنيف

أقولك على  ..كان عندى مالحظاتأنا بالعكس  !قلت له: إن أول مرة أسمع الكالم ده
  !وده مبلغ خيالى فى الواقع ..لمليون دوالر أو روب 13ـالإنكم طلبتم حكاية 
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 تفقنا عليه. قلت له: اذا كان الموضوع بهذااخالص هو ده اللى  ..قال: أل
لو حبيت بالنسبة لموضوع الخبراء. قلت له:  همستعدين نوقع االتفاقية بكر  إحناالشكل، 

أنا قبل ما آجى على طول الرئيس اتكلم معايا فى الموضوع ده، وأخدت بعض 
وزير الحربية ومن القائد العام، وقلت له: إن القائد العام كان مستعجل  التفصيالت من

أظنش مرة أسمع الكالم ده الحقيقة، وماأول  ىفقلت له: د خبراء الطيران بالذات. على
قال لى: بعض الضباط فى  ..شكوىعن  اللى بتقوله حد فى مصر يعرف هذا الكالم

 !زاوية الكرامة والوطنية ؛الجيش بينظروا للموضوع من شكل آخر
 

 طبعا حصل هذا الموضوع. عبد الناصر:
 

 سمعناش هذا الموضوع، وأنا برضه مستغرب ألن الرئيس كان قالما إحنارياض: أنا قلت له: 
فى أى  يقابلهإن ممكن رئيس الخبراء ييجى  :يزورنا وقت ما كانللمارشال زخاروف 

وقت. إن كان عنده شكوى من هذا النوع أو أى مالحظات ممكن يتكلم فيها مع السيد 
فقال لى:  !هنه مااتكلمش فى حاجة زى كدإزير الحربية، واللى أعرفه الرئيس أو مع و 
  ه.نحل إن احنانحب  إحناعلى أى حال 

نه حاسس إنه ا  و  ،إنه باعت أحسن ناس من عنده ،وعلى أساس وجهة نظره
حرام إنهم  بيقول: ،ا بالدور بتاعهم على أحسن وجهفيجب يقومو  الما إنهم موجودينط

ومايقوموش بعملهم! فأنا الحقيقة اتكلمت مع أمين لما رجعت ومع محمد فوزى  يتركنوا
 ذا كان يحتاج األمرا  على أساس إنهم يجيبوا الرجل ويتفاهموا معاه، و  ؛فى الموضوع ده

 مع الضباط. لتوجيه
 
ن ف :وقيل !طبعا هو حصلت حملة مفتعلة فى الجيش الناصر:عبد  خبير فى  يهإن وصل الخبراء وا 

ن ندى الجيش للروس و  إن احناك نية اإن هن :وقيل !غير حقيقىكل كتيبة، وهذا الكالم  ا 
نقلب البلد اه ..ده كان كالم أحمد عبد اهلل فى التحقيق !يةعو يالبلد ش .. هنقلببنبيع احنا

ن الرئيس  وسلم البلد!  فرطشيوعية! مش معقول األسلحة اللى أخدناها دى بدون ثمن، وا 
لدرجة  لكن أنا فى رأيى إن حصل يعنى حملة مركزة؛ ،فيه مااتكلمناش إحناالموضوع ده 

  !لم نتفق على شئ إن احنا، علما جم خبراء يهإن ف هناس متصورة النهارد يهإن ف
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إن زخاروف لما كان هنا اتكلم  ،عجبناشالتانى اللى عملوه الروس وال الموضوع
 ،كان حصل كالم على زيارات األسطول الروسى والكالم ده ..وبادجورنىزخاروف 

حناو  تفاقية فى إبعتوا وفد عسكرى، وقالوا: بنعمل . المهم هم مافيش مانعيعنى  :قلنا لهم ا 
وقتها كنت مشغول وهم اتكلموا مع فى وأنا  ،اتعملت تفاقيةاالوالحقيقة ، هذا الموضوع

ولو إنها مع  –فلما جت االتفاقية فأنا وجدت  .ةالكالم مع لجنة عسكريكان  ،الضباط
، (حق الدخول)  the right of enterنها عبارة عن قاعدة للروس! ألن هىإ -الجيش 

نهم يدونا   وقشالقات barracks وطالبين كانوا !ساعة يدخلوا ويعملوا notice 14وا 
 فيعنى فى هذا الوقت يمكن الواحد كان برضه طولنا شوية فى الكالم.  !يقعدوا ةوحت

إن ده نقول لهم: مضوها، فأنا قلت لفوزى اانتهت االتفاقية وقالوا: تعالوا وبعد ما 
حناموضوع سياسى الزم يعرض على الحكومة، و  كعسكريين مانقدرش نبت فى هذا  ا 

إن هذا الموضوع عبارة عن قاعدة،  ..وأنا طلبت السفير الروسى وبلغته رسالة !الموضوع
ن احناو   !نوقع اتفاقية بهذا الشكلأن نقبل هذا الموضوع، وال يمكن  إن احناال يمكن  ا 

حناتقدموا طلب زيارة و  ؛أما موضوع الزيارات فتبقى زيارات بشكل عادى  بنوافق. ا 
من هذا الرفض، وقفلنا كلية هذا الموضوع؛ وده برضه  نهم اتضايقوا يمكنإ
لكن الحقيقة يعنى كان  !ضمن األسباب اللى سببت برود العالقة بين البلدينمن يمكن 

حتى أنا لما بعت الرسالة لم  ،موقفنا فى هذا موقف قاطع، وهم ماردوش على هذا الكالم
فده الحقيقة موضوع  ..وع، وقفلوا الكالم خالص فى هذا الموضعليها يحدث أى تعليق

 الضغط اللى حصل علينا وانتهى. 
ن احنانه ضرورة، و إ باعتبرأنا  ،أما موضوع الخبراء الزم نستفيد والزم نتعلم  ا 

وهم قالوا لى: إن الطيارين اللى . علم يعنى ..من هؤالء الناس، وهم الناس عندهم خبرة
ذا إالفنيين اللى هيجيبوهم فى القوات الجوية، ممكن فى وقت العمليات  ..هيجيبوهم

يعنى يطلعوا بياخدوا طيارات ويطلعوا، وقالوا:  ..معانا حصلت حاجة علينا إنهم يشتغلوا
عندنا نقص فى الطيارين، وده  إن احناممكن يطلعوا. والحقيقة  133عدد أظن  يهإن ف

ن هو اتكلم أيضا مع قائد القوات الجوية فى هذا وأظن إ ،رئيس الخبراءكالم كان أظن 
 الموضوع. 

 .مستعجلال مش  ..آه اتفضل ،بالنسبة للموضوع اللى اتكلمنا فيه
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يكون الضغط علينا لقبول حل سلمى، وأيضا عن طريق االتصاالت  : هو يعنى ممكنحسونة
 الدبلوماسية وتصل الى طرق أخرى. 

 
ك ما هو الضغط؟ قول لاأنا ه ..ما هو الضغط فى تقديرى ..ولكن الضغط بقى عبد الناصر:

ندى اليهود  إحنا، ويبقى فى المنطقة يعنى مانزودش األسلحة للروس:ا يقولو  األمريكان
 ،نت عارف العمليات اللى بتمشىإ !تدوا العرب أسلحة محدودة نتما  أسلحة محدودة، و 

 ،عملاى وهد  اتحلش هاذا مالحل نمشى هذا الكالم، لكن فهو مثال بيقول: على أساس ا
 يدى! التانى مش عايز ..ىد  ايقول هاودى هو ه

 
 صوت: دى أصعب حاجة!

 
غير قادرين على  إحنايعنى هم الروس متصورين إن عسكريا  ،ده اللى أنا متصوره ..آه عبد الناصر:

من سنتين لتالت سنين، وعلى األرجح تالت  –ده تقدير الروس  –سنين  0الحرب قبل 
-؛ ده رأى الروس، ومعنى هذا هانخسر ه هاذا دخلنا حرب النهارد إن احناسنين. فرأيهم 

ذا إ إن احنافرأيهم  - نتدخلامش ه إحناهم بيقولوا  ..على أساس إنهم مش هيتدخلوا
ة جدا، يدخلوا هم فى مضاعفات كبير انخسر الحرب؛ ونتيجة لهذا هادخلنا حرب ه

ندخل حرب اتكرر العملية تانى هتنكون دخلنا، هان هووضعهم يسوء فى المنطقة أل
 إن احنا: باقولولهذا أنا برضه  !ننضرب وهم مش هايسندونا؛ هيبقى موقفهم سئاوه

 !ندخل حرباه إحنا ذا ماحصلش حل سياسى مشرفإ إن احنابنهددهم برضه بعملية 
 .الروس مش عايزنا ندخل حرب. إن هم ؛رضه بنضغط على الروس بهذاب إحنايعنى 
 !هة متشابكة كدفالعملي

 
 ما هو اللى ممكن نقبله؟ ،الحل السياسىصوت: النقطة التانية يعنى 

 
الحقيقة أخدنا مشروع تيتو  إحناهو هذا يمكن فى الجلسة اللى فاتت،  اتكلمنا فى إحناهو  عبد الناصر:

  ..اللى هو ؛كأساس
  .أوال: االنسحاب
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عتبرش ده اب أنا ماو  ،ثانيا: ضمان الدول الكبرى لألوضاع فى الشرق األوسط
 ن هو أيضا موضوع قديم. جديد أل

فى ذا رفضوا إلى الجانبين مش على جانب واحد، فثالثا: وضع قوة طوارئ ع
  !اسرائيل بيبقى هم اللى رفضوا

 يونيو.  2 رابعا: إن قناة السويس تستمر كما كانت يوم
خليج العقبة يبقى على وضعه الحالى؛ حتى تبت محكمة العدل فى  إن خامسا:

 الموضوع. 
 بقية المسائل ينظر فيها بعد هذا.و  ،بس أظن

 
 ن الوضع أسوأ.إصوت: أنا شايف يعنى 

 
 إيه األسوأ هنا؟ اللى هو الضمان يعنى؟ عبد الناصر:

 
 صوت: آه.

 
أهم نقطة فى  هو . يعنىموجود فى تصريح كيندى ..هذا الضمان أصال موجود عبد الناصر:

، 2اش قضية فلسطين، لكن خليج العقبة كان موجود قبل يننهأ ما إن احناالموضوع 
، لكن كانت موجودة على جانب واحد، يمكن 2قوات الطوارئ كانت موجودة أيضا قبل 

يعنى هى اتفاقية الهدنة أول حاجة  .جانبين يبقى أحسنعلى موجودة لما تكون 
 .(1)ن ده اللى عامل االتفاقية بانشإن االتفاقية عامالها األمم المتحدة أل ،موضوعه فيها

 
 .األمم المتحدة : بناء على قراررياض

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والميدالية 1923، وحصل على جائزة نوبل فى 1970رالف بانش، تولى العمل فى إدارة األمم المتحدة منذ ( 1)

 الرئاسية للحرية من الرئيس جون كنيدى.
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 ..وا االتفاقيةأيعنى لو تقر  - (1)أول بند فى االتفاقيةو  .بناء على قرار من األمم المتحدة عبد الناصر:
إن برضه بناء على ميثاق األمم المتحدة وكالم بهذا  :بيقول - نكوا تقروهاإأنا أحب 

 إحنانهاء الحرب فى اتفاقية الهدنة. يعنى الحقيقة إشكل، وبعدين ده بيتكلم على حالة ال
 إحنا هة الهدنة فيها كالم كثير النهاردن لما تقرأ اتفاقيأل ؛21عقدنا الموضوع شوية بعد 

 هو فعال قبلناه كاتفاقية هدنة! ..مش قابلينه كقرارات فى األمم المتحدة
 

نهاء حالة حرب، إها موضوع باعتبر أنا  ..رياض: اتفاقية الهدنة الحقيقة بترد على موضوعين
وقع على اتفاقية مع أ ىن مش معقول إنالتواجد االسرائيلى؛ ألعلى موضوع وبترد 

حناقول إنها مش موجودة! و احكومة ب موقعين بالنيابة عن الحكومة المصرية وبناء على  ا 
 ..التواجد موجود إنما عدم اعتراف قانونى ..exists بمعنىحكومة اسرائيل؛ فالتواجد 

فى  -زى سيادتك مابتقول  - نهاءإوع الموض !عنى االعتراف القانونىممافيهاش  طبعا
لغاء رضه لإلحتى كل مواد االتفاقية ع   .غير هذه النقطة ةمئوهى مادة دا؛ المادة األولى

تعتبر دائمة، يعنى غير  نهاء بعد فترات معينة، ما عدا المادة األولى بالذات هىواإل
نهاء؛ اللى هى بتنهى الحرب تماما وبتمنع الحرب، وبتمنع حتى العمل صالحة لإل

 المسلح بالنسبة للقضية الفلسطينية. 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اليونان: -، رودس1949فبراير  14 االسرائيلية، -نص المادة األولى من اتفاقية الهدنة المصرية ( 1)

فى عودة السلم الدائم الى فلسطين واعترافا بأهمية التأكيدات المتبادلة فى هذا الشأن الخاصة بعمليات رغبة 
الطرفين الحربية فى المستقبل، يؤيد الطرفان بموجب هذه المبادئ اآلتية التى يجب أن تراعى بكل دقة خالل 

  الهدنة:
بكل دقة توصية مجلس األمن الخاصة بعدم االلتجاء الى القوة العسكرية فى تسوية مشكلة  نيحترم الطرفا -1

 فلسطين.
ال يقوم أى الطرفين بعمل عدائى بواسطة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو يضع مشروعا  -1

 أو يهدد بها الشعب أو القوات المسلحة التابعة للطرف اآلخر. الستخدامها
ومن المفهوم أن استعمال التعبير )بوضع المشروع( فى هذا النص ال عالقة له بمشاريع هيئة األركان حرب 

 الخاصة بتمرينات التنظيمات العسكرية العامة.
يحترم احتراما كامال حق كل من الطرفين فى أن يكفل أمنه وحريته فى التحرر من خوف الهجوم عليه من  -0

 ابعة للطرف اآلخر.جانب القوات المسلحة الت
إن عقد هدنة دائمة بين قوات الطرفين المسلحة يقبل على أنه خطوة ال غنى عنها فى سبيل تسوية النزاع  -4

 المسلح وعودة السلم الى فلسطين.
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هى من النوع اللى نقدر  طالقا، يعنىإقة االتفاقية ماهياش هدنة عادية الحقي
الجيوش وبتبقى لفترة  دمن قوا 1توقع ما بين  تفاقية هدنة عاديةإنعتبرها أكتر من 

ماتعتبرش  ..والمادة األولى اللى فيها أبدية لكن تكون االتفاقية بين حكومتين ،معينة
  !اتفاقية هدنة عادية
كنا مزنوقين فى عملية  إحنا، بس 21سنة بها نا وبهج إحنا الحجج والواقع هذه

 ؛ال تنهى حالة الحرب :طلعنا حكاية وقلنااللى  إحناقناة السويس ومطالبتنا أن تمر، ف
 21سنة  !بتستعمل ضدنا هومسكنا فيها، النهارد 21دى سنة  طلعنا الحجة إحناف

هم خدوا القرار برضه  - ال أبدا مانفعتناش فى شئ - خدوا القرار ؛مانفعتناش فى حاجة
قلناها، فموجودة  اللى احناحجج باليعنى القرار اللى صدر لم يأتى  !خدوش بحجتناأماو 

. قال: اتفاقية .ها دلوقتىباقولعلينا، ولكن المجلس فى الوقت ده قال الحاجات اللى أنا 
ن هى مش اتفاقية ه ن دى اتفاقية بتدعوالهدنة وا  ؛ وبناء عليه الدائم للسالم دنة عادية، وا 

 !رفضنا تنفيذه.. مانفذناش إحناولكن  - 21سنة دى  -نش فى صالحنا االقرار ماك
 

 ؟البضائع كانت بتمرهل  ،قناة السويسل بالنسبةصوت: 
 

مش على أساس  ..ال ..ال - 27عدا األسلحة لغاية سنة ع كانت بتمر مائهى البضا عبد الناصر:
بنصادر  إحنا 27ماعدا األسلحة. بعد  27ع كلها كانت بتمر لغاية ئالبضا - حاجة

اللى  إحنا - استراتيجية وغير استراتيجية. الوضع اللى كان موجود ..البضائع كلها
كانت لحوم  27ألن قبل  ؛كده نش موجود قبلاماك - 27عملنا الحقيقة الوضع بتاع 

الحقيقة أخدنا خط تانى غير  27بعد عدوان  .أى مواد غير عسكرية بتمر تبتمر وكان
 ..همستند على ال اتفاقية هدنة وال ميثاق؛ أى حاجة السرائيل إن شاء اهلل بريد بنشيل

 !هصادر نب
مافيش فى  ،كانوا بيتكلموا على المرور البرئ هبعدين يعنى طبعا هم بعد كدو 

نشر ماأو  –ع هنمرر البضائ إن احنا –بخالف ما نشر فى الصحف  –مشروع تيتو 
حناكالم، و هذا المافيش  –فى االذاعة  شر السويس. ن   ةلم نتفق مع حد على هذا فى قنا ا 

 ؛السويس ةعلى مرور بضائع اسرائيلية فى قنااتفقنا مع تيتو أو أنا وافقت لتيتو  إن احنا
هم  هم مابيتكلموش على البضائع برضه بدى أقول، !ماحصلش ..هذا غير حقيقى

السفن بالعلم على هم بيتكلموا  ..لتوضيح النقطة هالنهارد .بيتكلموا على السفن
ولكن  ،السويس ةستخدام قناإن اسرائيل ليست فى حاجة الى إلو االسرائيلى، وبيقولوا: و 
 هذا الموضوع أدبى!
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 بالنسبة لقطاع غزة؟ صوت:
 

ورأينا  -وأظن رياض قابل ناس من قطاع غزة وناس من الضفة الغربية  -رأينا  إحناهو عبد الناصر: 
ألن هم يقدروا يتعبوا اليهود جدا، بالذات  المقاومةرأينا الزم  باعتبروأنا  ..المقاومةالزم 

هتحصل فيهم خسائر؛ كوضع المقاومة اللى بيحصل فى حالة من الحاالت. ولكن هى 
لضفة الغربية وفى كون هناك مقاومة فى اتأن هى  ،األساسية هشكلة اليهود النهاردم

 نت شفت من الضفة الغربية بس؟ هم جم ناس هنا من الضفة الغربية.إ قطاع غزة، وال  
 

 ية.بالمقاومة السل ىاللى ه ..ةمالمقاو  :بيقولواوهم شفت ناس من الضفة واألردن، : رياض
 

 ؟المقاومة بأى وسيلة عبد الناصر:
 

سلحة هم مش عايزين لكن المقاومة الم –بيحصل فى الضفة الغربية زى ما – تجاهإ: ده رياض
 !من المقاومة المسلحةالبد  ..طالبهم بيهااللى أنا بادى و يعملوها؛ 

 
 طبعا األردن ضد المقاومة. عبد الناصر:

 
ن الناس ابتدت إبتدل برضه على  (1)األخيرة دى : طبعا األردن ضد، ولكن عملية القطررياض

 تتحرك شوية.
 

 صوت:  فى اتصال دائم.
 

 : عن طريق الخارجية.رياض
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وأسفر االنفجار عن إنقالب ، تم نسف قطار بضائع اسرائيلى بالقرب من طولكرم1977سبتمبر  12فى ( 1)

 القطار.ثالث من عربات 
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 عندنا اتصال السلكى. إحنا عبد الناصر:
 

  ..وميناء السويس ،اليمنفى  ناالموضوع األوالنى فيما يختص بقوات ..موضوعين يهصوت: هو ف
 

 .األدبية السويس مشمن جبنا القوات يعنى وجت  عبد الناصر:
 

 ؛ميناء السويس واألدبيةجهز مينائين آخرين خالف نفعال االحتمال ده قائم، وحاليا ب: هو هويدى
ذن اهلل فى المرحلة التانية لعملية إوب !خوفا من أن يحدث أى نوع من أنواع االشتباك

 األدبية والسويس. ئىالتنفيذ هيكون المينائين كملوا وجاهزين كاحتياط لمينا
 

من  هاردالدفاع المدنى، أنا جانى النهبتاع  - اتكلمت عليه سيادتك -: الموضوع التانى أبو النور
 .ألف متر خشب عروق، وكمية أكتر من خشب أبيض 11محافظة القاهرة طالبين 

ذا أخذت مثال نوع من الخنادق أو حتى إبتاعنا حتى مايكفيش هذا القدر،  الرصيد
 !التقويات تبقى بنوع آخر

 
 .ن الموارد بتاعتنا ماتكفيش لهذاهذه العملية؛ أل يدرس : األخ عزيزمحى الدين

 
مليون،  8المشاريع اللى داخلين فيها  تع، وكان: أنا اتكلمت مع عزيز فى هذا الموضو أبو النور

 شان يعيد النظر فى كل هذه المسائل.لأنا كلمته عو  ،وداخلين فى أكتر
 

مطالبة الروس فى اإلسراع بإمدادنا بالطائرات  ،أرى بعد عرض السيد وزير الخارجية صوت:
 لى مدن اسرائيل.طويلة المدى التى تستطيع الوصول ا

 
 14أو بعد  ..تفقناإ ن احناوصول؛ إل كإنها وصلت أو على وش باعتقدعلى ما أظن أنا  عبد الناصر:

 ساعة مثال.
 

 دار؟اصوت: وبالنسبة لشركات الر 
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 فهاشو  ..هاشوف أصال بكرههييجى، أنا  هدار القصير على إنااتكلمنا على الر  إحناهو  عبد الناصر:
على أساس نتكلم معاه فى هذا الموضوع بالكامل وهاشوف العملية  همدكور، ويمكن بكر 

دار الو ضامن الر  هأنا النهاردممكن نبتدى. يعنى  إن احناإيه؛ ألن فى تقديرى أيضا 
 13سيبهم فى سيناء، كان الزم كل يوم يكون عندهم اوضامن العمليات دى؛ ماكنتش ه

 الحقيقة.  وده الواجب !قتيل على األقل
سهلة،  مابنعملش؟ لكن ليه ،13اليهود فى سيناء كل يوم  هالنهارد إحناممكن 
ال إش عايزين نبتدى فى هذا الموضوع إحنابندى تعليمات بتتنفذ. ما  هيعنى لو النهارد

 اللى احناوكل العمليات دى؛ وده  -بتقول زى ما -ن الدفاع الجوى إلما نكون ضامنين 
أما  كتير الحقيقة طلبنادونا مجانا إلما  إحناالعمل. يعنى  توقيتاتبنينا على أساسه 

 !او ببتدوا يطلإ
 

معمل  –جبت سيادتك سيرتها  –نقطتين من زيارتى للسويس وفيما يختص  يه: بس فأبو النور
 بارجوأخطر النقط اللى علينا هناك فى هذه المنطقة. وأنا كنت من ودى  ؛التكرير

 ..داعى لها فى هذه المنطقةاالشتباكات التى ال –االمكان در على ق –القوات المسلحة 
 مافيش داعى بالنسبة لعملية السويس. 

سيادتك حددت ميعاد للقوات المسلحة تكون جاهزة فيه، لو تحب تقول بقى 
عمليات معامل ننتهى من  إن احنا بارجو .نبتدى فى سيناء أى عمليات نبقى جاهزين

نكون جاهزين  إن احنان دى نقطة موجعة قدامنا، والبد ت أيضا؛ ألقالتكرير فى هذا الو 
لما ناخد  إن احنالما نشتغل فى سيناء نبقى جاهزين  إن احنافيها فى هذا الوقت؛ بحيث 

 دى نقطة. ..ضربة تبقى محسوبة بالنسبة لمعامل التكرير
 

 نزود االحتياط. عبد الناصر:
 

 : نزود االحتياط ومخازن التكرير.أبو النور
 

بالنسبة للجو، أما من ناحية  –نتكلم فيها اذا كنا هإ –وقاية بالنسبة لمعامل التكرير : السليمان
نبتدى فيها واخده أسبقية، وهو يعنى اللى كان فاضل  إحناالوقاية من المدفعية فدى 

هنعيد دراسة التصميم  إحناودى سيادتك  نقطة ثانيةبس  ؛أو بعده بكرهيمكن نبتدى فيها 
 بتاعها مع السيد وزير االسكان.
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هو ده الحل  !ذا ضربوا لنا البترول هنضرب لهم حيفاإيعنى إن هم  ،هو نقطة البترول عبد الناصر:
ذا كنا جاهزين لهذا. ولكن إال إنبدأ فى أى حاجة،  إن احناالوحيد. وبرضه ال يمكن 
ذا ضربنى فى السويس هيعجزنى، فالزم بأى تمن إ نهأل كاملة؛ الخطط بالنسبة لهذا كلها
  .أضرب له حيفا وايالت
ن  ،ه على إنه كالم بديهى، وهم الزم عارفين هذه العمليةباقولهو قطعا أنا  ذا إوا 

ال بخسائر إمانقدرش بالذات بالنسبة لحيفا  هالنهارد إحنا ؛غارات نقدر نعمل إن احنابان 
قادرين على  إحنايبقى  17 الــ لكن أول ما يوصلبس،  18ن عندنا الـ كتيرة يعنى؛ أل

؛ يعنى الزم أعملها 17نقطة بالنسبة للـ  يهنعمل هذا الكالم. ولكن برضه أنا ف إن احنا
الطيران اليهودى إيه الحتت  ..اليهودى الطائراتالزم نعمل لها مطار بعيد عن مدى 

يعنى  ؛هذه االعتماداتيتعمل لها اعتماد. وأنا كنت وافقت على  ؟اللى مابيطولهاش
أو معظم  ههو بالنسبة لكل الطيارات النهاردالحقيقة كل العمليات دى نحسبها. ثانيا: 

 .shelters لهال تعمإالطيارات 
 

 ؟ايز تاخدها اسرائيل من أمريكاجالطيارات اللى  صوت:
 

 آه. ..الطويلداخلة فى الحساب بمداها  -اللى هى سكاى هوك  - داخلة فى الحساب عبد الناصر:
 

 !933أو  كيلو متربيوصل أللف  :صبرى
 

إن كل العمليات دى بتتحسب الحقيقة؛ عشان ناخد الوقاية  :يعنى هو اللى بدى أقوله عبد الناصر:
 الممكنة ونكون قادرين على الرد.

 
 صوت: هو فى احتمال مثال نستخدم مطار فى السودان؟

 
فى  18 ،ممكن نستخدم الخرطوم، وكنا بنفكر فى الحديدة إن احناهو يعنى حصل كالم  عبد الناصر:

يعنى الحقيقة  ..تفاق معاهمإ يهولكن ف - sheltersاللى هى مش معمولها  –الخرطوم 
  .كل النقط بتتحسب
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ال  ؛صورة سيئة مكل ديتإ واكلمتكو يمكن مرة  والموقف أحسن بكتير جدا عن
رد على اللى اأما هو أنا ب !ضرب كذا وكذا وكذا :لكم يوم ما قلت ..مش آخر مرة

خطبة  ..هو كمال رفعت راح عمل محاضرة :اللى بيقول لى فيتنام ده !فيتنام :بيقولوا لى
ن احناعن فيتنام، و   !الزم نكون زى فيتنام ا 

ناس بتسأل ليه؟  يه! وفهو طبعا ليه مابنقاتلش يعنى؟ولذلك أنا الحقيقة ما
، ونبعت ناس فى سيناء ونبعت كتائب الصاعقة فى سيناء فعال نقدر نقاتل هالنهارد

  !تيرة أوىالحقيقة محظورات ك يهونقاتل، بس ف
حنان فيتنام بتحارب و ا  والكالم على فيتنام، و   إحنامابنحاربش، وبيقاتلوا وليه  ا 

، رىالحقيقة يعنى فيتنام مافيهاش مجا !والمقاومة الشعبية والحرب الشعبية !مابنقاتلش؟
  !رىفيتنام مافيهاش مجا :وأنا قلت لكم
حناو  ولكن  !أوى ولكن هانتعور نقاتل نقدر نقاتل هيبقى الزم علشان نبتدى ا 

عليه، لما نكون مستعدين ومستعدين نعورهم زى ما  باقول. ده اللى أنا هممكن نقاتل بكر 
ليه فيتنام بتحارب حرب شعبية  إن احنامانقدرش نقول  هنبتدى، لكن النهاردبيعورونا 

حناو   !مابنحاربش الحقيقة ا 
 

  .يافندممش من المصلحة أن نعلن عن نيتنا دى دى  ..يافندم: مجرد اقتراح آخر حسونة
 

 ال. ..ال ..ال عبد الناصر:
 

 !نستهبل استهبال شديد أوى إحنا: حسونة
 

 )ضحك( عبد الناصر:
 

ون خوانا يلتزموا بهذا الكالم بره لغاية ما نكإاسى، وكل ل السيساكتين قدام الح إن احنا: حسونة
 بيعملوا كل مرة. جاهزين، ونعمل العمل زى ما هم

 
 يعنى بنقول إيه؟ ..وأنا رأيى فى الكالم السياسى الزم نهدد بالحرب ..آه عبد الناصر:
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 : نستعد للحرب.حسونة
 

اللى ساكت وبيرفض ساكت ليه  ؛هذا الكالم يعنى معروف ..يعنى برضه أل ..أل عبد الناصر:
حل سياسى مشرف،  فيهبنقول لهم: واهلل اذا ماكانش  إن احناوبيرفض ليه؟! أنا رأيى 

الوضع الطبيعى، لكن  ..نحرر بالدنا بالقتال. وده كالم يعنى إن احنايعنى البد 
ه ده أيضا سياسة، باقولالكالم اللى أنا و  !نين للحل السياسىيمستك إن احنامايبانش 

قولش ده نقوله تصريحات فى الجرايد أو بيانات فى الجرايد، ولكن مع الروس بنقول اوماب
 قلت له نفس الكالم.بادجورنى كذا، وأنا هنا مع 

 
 ..مع الناس اللى بنجتمع بيهم إحنا: يعنى حسونة

 
 !مانقولش ..أل ..أل ..أل عبد الناصر:

 
  !ما هو ده السؤال صوت: ليه؟

 
ال ما عبد الناصر:  الكالم هنا أبدا. ينفعش وا 

 
 ؟هلتزم بكدن: يعنى حسونة

 
 طبعا. ..آه عبد الناصر:

 
نقطة موقفة  يهف ،لهجرة اللى سيادتك كنت أمرت بيها من السويس واالسماعيليةل: بالنسبة أبو النور

عملها لنقل الطلبة، الوزير جه السيد اإلجراءات اللى  ،هى نقطة التعليم ..هالهجرة النهارد
ودى اللى  ؛ولكن النقطة بتاعة إن الشخص هايفتح بيتين محتاجة الى شئ من التعويض

 !قبال بأى حال من األحوالإهجرة لغاية دلوقتى، مافيش عليها موقفة فعال عملية ال
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نحل مشكلة ب إن احنا باعتبر ،٪13 للى هيهجرلو ادينا حتى بالنسبة  إحنايعنى هو  عبد الناصر:
مش  ..ن أنا فى مالحظتى للخسائر أكترها من األطفال والسيداتأل ؛كبيرة وبنقلل خسائر

ذا إن إ باعتبرفالحقيقة أنا  أكترهم. ..نهم هم اللى بيبقوا الحقيقة محتارين؟! ألوال إيه هكد
مش هايضربونا بغارات جوية، فهايضربونا  ،فى سيناءشغل  اذا ابتدإ ..ابتدينا عمليات

 .برضهممكن  ..بالمدفعية على السويس واالسماعيلية وبورسعيد
 

 هى السويس واالسماعيلية. ..: ألأبو النور
 

نعمل ترتيب يعنى فبورفؤاد مافيش ضرب عليها، ن بورسعيد الحقيقة هى من ناحية أل عبد الناصر:
ئالت واللى بيهجر تهجير العا ..واالسماعيليةنشجع الناس على التهجير من السويس 

 !نها ماتفرقشإ باعتبر، و ٪13عيلته نديله 
 

 لهم المشكلة. يحلبهذا كانوا طالبين  ل المشكلة، وهم: بتحأبو النور
 

 ؟هخصوصا فى القاهرة أو حاجة زى كد سير عملية المساكنيت يهصوت: ف
 

 خرى.أكانوا طالبين نقطة  : همأبو النور
 
 ةياعيل أبوه ياعيلة أهله ة، ما هو كل واحد عنده عيللعائالتهيبعتوا ل وأنا رأيى المساكن الناصر:عبد 

جروا وده اللى بيحصل عادة. ولو نفتكر فى الحرب العالمية التانية اللى ه ؛أهل مراته
 سكندرية ما هم راحوا لعائالتهم.إمن 

 
إن بيوت القطاع العام اللى خالية  ..يافندمدى : هم كانوا طالبين بنقطة أخرى من الناحية أبو النور

 يبقالهم أولوية فى تأجيرها.
 

 ؟هناك وال هنا عبد الناصر:
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. واحد .بيت فاضى فى المنصورة يهمثال واحد رايح المنصورة ف ..: فى أى بلد يعنىأبو النور
له ى اضى فى المنصورة؛ يبقبيت من القطاع العام ف يهوف ،هايودى عيلته المنصورة

 ن هو يستأجر هذا البيت يحط فيه عيلته، وهايدفع ثمنه.إأولوية 
 

 ى يبعتوا لعائالتهم وأرخص لهم وأحسن لهم.يأنا رأ ..هايعملنا ده مشكلة عبد الناصر:
 

ضاقت البيوت على  ..ت العملية صعبةالعائالت دلوقتى بق ة: أصل المشكلة بتاعأبو النور
يعنى هم لو كانوا بيتحملوا بعض  !هاتبقى مشكلة ما هو هايقعد فترة طويلة ،العائالت

 شان مؤقت ماشى.لع
 

نه هاياخد بيتين؛ بيت فى االسماعيلية وبيت فى إيعنى هو اللى هايأجر أنا مش متصور  عبد الناصر:
 !المنصورة

 
مهما  ..هاتبقى محدودة هى طبعا –امكانية  يه: هو فى طلباتهم كانوا بيقولوا: إن كان فأبو النور

بيت فى كل الجمهورية وال حاجة، بتحل  1333بس  – كانت البيوت هاتبقى محدودة
 !نخليها إن احنار فى يوم من األيام طهانض إحنا، ما هو برضه

 
 !ناس هايتجوزوا يهمسجلين أساميهم فيها، وف هناس النهارد يهقطعا ف ..القطاع العام :صوت

 
 تانية. صوت: يعنى برضه عائالت

 
 صوت: بس دول فى حالة اضطرارية أكتر منهم.

 
فالسيد المحافظ  –كان من يومين  –الموضوع كان أثير لما كنت فى السويس  يافندم: هو ياسين

البيوت عندهم، يقدروا  بإنقال: إن المحافظين فى بنها وفى بعض المناطق رحبوا 
لهم: هو إنما فى القاهرة ماأمكنش. قلت  ،يأجروها للناس اللى عايزين ييجوا من السويس

 كبير فى البيوت والحالة صعبة.  نقصن القاهرة فيها ده الوضع الطبيعى فعال أل
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هايصعب يسيبه  فضال عن هذا، لو ادينا بيت ألى حد من السويس فى القاهرة
 :ح هناك المحافظ له حق بيقولكبعدين، إنما يمكن اللى بيروح بنها ده، هيبقى لو را

 إن احناجيت إن بالش مؤقتة وهاتنتهى. لذلك أنا يعنى ر نها عملية إألنه عارف  ..هأيو 
حدودة ن الكمية الميهم حقوق هنا ونديهم بيوت هنا؛ ألنركز فى محاولة تهجير الناس وند

حصل عدوان علينا هنا فى القاهرة؛ هاننقل من حى لحى،  الصغيرة اللى هنا يادوب لو
ن أمر البد منه والزم أل ..ننقل سكانها نوديهم حدة تانيةن إعمارات هاتتهد، والبد  يهوف

  !نستعد له
 

 كفاية. ٪13الـ  باعتقدهو أنا  عبد الناصر:
 

ت ملحة، ووصلت الجمعة اللى فاتت يعنى لحالة دخلهم بق هى أضير: نقطة الناس اللى أبو النور
 وقلبوا على بيت المحافظ. !صعبة فى بورسعيد

 
 ما هو المحافظ اللى غلطان. عبد الناصر:

 
 : هو فعال يعنى حصل.أبو النور

 
الحقيقة يعنى  !ت له مظاهرةءااللى عايز مش فاهم إيه يجيلى، فج :: المحافظ عمل بيانعبد الناصر

يعنى عندنا حصيلة من التبرعات اللى جات للمجهود الحربى،  ؛الناس اللى أهدر دخلهم
بوطة، ويعنى ضناس، والزم نعمل دراسة مالحقيقة هذه الحصيلة الزم نوجهها لهؤالء ال

 تكافل بين المواطنين. يهم يبقى فز ال
 

ألف جنيه فى الشهر  21هى يعنى مبدئيا كدة هاتتكلف و  ،عندنا دراسة كاملة للموضوع: الشافعى
 .اللى حددتهم المحافظات المختلفة نسبة للفئاتبال

 
 لنا مشروع. تجهزو اتفق مع الخزانة  عبد الناصر:

 
 ؟تانى هصوت: ونوزع

 
 



  سرى للغاية 

68 
 

 آه. عبد الناصر:
 

 هانوزعه فى الجلسة الجاية. :صوت
 

 ألف جنيه فى الشهر. 21صوت: اللى هو أضير وبيتكلف 
 

 كمان. وبتوع أبو زنيمة عبد الناصر:
 

 متسجلين كلهم. ..كلهم صوت: مكتوبين
 

 ؟مش بياخدوا أجرهم ..صوت: بياخدوا أجر الموظفين فى الشركات العامة
 

هذا واجبنا أساسا، مش بس بتوع القطاع  ..أى واحد أضير الزم يعنى إحنايعنى هو  عبد الناصر:
 هذا الشكل. وكلالبنبوطية  ..ده ألو العام 

 
حنا: و الشافعى ذا كنا إا فيها بحدود قواعد محددة، ولكن للمحافظين وبيتصرفو يا مديين مبالغ ئمبد ا 

 القواعد كلية. يعنى نطبق
 

 .الزم عبد الناصر:
 

 : نطبق القواعد كلية، تكون القواعد موجودة وجاهزة والمشروع باعته للسكرتارية.الشافعى
 

والسيد وزير التعليم  ،ها وكان فيها شئ من العدالةالبوا بط وانقطة أخرى كان يه: كان فأبو النور
فى امتحنوا التوجيهية تحت الضرب الطلبة اللى ب صتفيما يخ ،لعالى كان موافق عليهاا

زى الناس مثال بتوع التربية  ٪2كانوا عايزين ياخدوا حوالى  هذه المنطقة؛ إن هم
إنهم يختلفوا فى مدى العدالة بينهم وبين الناس اللى  ،الرياضية وكالم من هذا القبيل

 تحنوا مش فى هذا الظرف.ام
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 لغاء التربية الرياضية والكالم ده كله!إما أنا طالب  عبد الناصر:
 

قات وكانوا بيبقوا سهرانين وا فى هذه األو نضرب: لما تكون الناس امتحنت وفعال كانوا بيأبو النور
كلهم  ..الناحية، حاجة بسيطة على األقل يعنى تشعرهم بشئ من الرعاية فى هذه للصبح

 !واحد 233عددهم مايجيش 
 

 !هضناس نجحوا بر  يهصوت: ف
 

 صوت: أكيد طبعا.
 

 ؟ودول سقطوا :صوت
 

عن بس مجموع يدخلهم  تكلمبا ،ش عن الساقطينباتكلمأنا ما ..مش ساقطين ..: ألأبو النور
 الكليات.

 
حصل ضرب فى هل  -مش دول بس  - كانوا تحت الضربالناس  لماأظنش ك عبد الناصر:

 ؟ضربالفين حصل  ؟بورسعيد
 

 .ه: أيو أبو النور
 

 !ندة ومشيتايوم جت طيارة ضربت فى لوك ..حصل ضرب عبد الناصر:
 

 : وبعدها بيوم حصلت فى السويس.أبو النور
 

 قبلها يمكن. عبد الناصر:
 

 صوت: وبعدين فى المعركة الجاية منتظر البلد تكون معرضة.
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 !فرق يذكر فى نتائج القنال وبقية النتائج : بس نتائج االمتحان؛ مافيشالسيد 
 

 )ضحك( !هماسمعناش صوتك النهارد إحنا عبد الناصر:
 

 ..نتيجةال أيامأنا فكرت فى الحكاية دى  ،متحاناال: مافيش فرق يذكر الحقيقة فى نتائج السيد
 !مافيش فرق يذكر بين نتائج القنال والتانيين

 
رات اللى امين الوز  ،إيه تانى؟ بالنسبة للكالم اللى اتكلمنا فيه الجلسة اللى فاتت يهف عبد الناصر:

مين جهز الكالم ده اللى هو بالنسبة للتاريخ وتغيير اللوائح  ؟هانتكلم فيها الجمعة الجاية
أو كيف سنبدأ  ؟أو مين ماجهزش وهيكون جاهز الجمعة الجاية ؟الى آخر هذا الموضوع

 هذا الموضوع.
 

 : الخطة.صوت
 

كبيرة مننا  الشكوىالحقيقة  إن احناالعملية  ..يعنى العملية مش الخطةو  ..أل الخطة إيه؟ عبد الناصر:
ات جراءكل الوزارات فى كل اإلفى  ..ويعنى مكفرين الناس كلهم فى كل حاجة !كحكومة

ذا أردنا نغير قوانين إوهذا يستدعى  ؛االناس فى تعامله وعايزين نريح !وفى التعامل
وكل واحد فيكم  - نعمل أى حاجة إن احناذا أردنا إذا أردنا أن نغير لوائح نغير، إنغير، 

 يقترح. - يعنى بيقدر يعمل
 
 : يعنى بعد أسبوعين نتكلم فى التربية والتعليم.السيد 
 

والتعليم من نت كنت جاهز تتكلم فى التربية إسبوع؟ أمين جاهز بعد  ..هانتكلم عبد الناصر:
أنا مش عايز أتكلم فى  ..أل ياسيد ؟طب مين جاهز بعد أسبوعين ؟ماحدش ..أسبوعين
 صالح األراضى والكالم ده. إموضوع  ..الموضوع

 همش عايزين ناخد حاجات كد إحناأنا عايز أفكر فى الموضوع ده أكتر، يعنى 
نتراجع فى تفكيرنا  إن احنافيه، وقد يؤثر على تفكيرنا  اللى احناتحت الضغط 

يد مرعى الخاصة بإصالح األراضى لذلك مش عايز أناقش مواضيع س !االجتماعى
وشايف  ،ووصلنا فيه الى رأى كنا ناقشنا هذا الموضوع مرة ن احناإل ؛زاى تتعمل أرضا  و 
 األفضل ومافيش ضرر بيتهيألى.من ن إ
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موضوع فى أى لكن أى تغيير بالنسبة للكالم القديم أنا يعنى غير مستعد لل
مستعد أبحث؛ ألن  لموضوع فى أى وقت، أو حتى غيروقت، أو حتى غير مستعد ل

بعد أسبوع  إن احنا :وده السبب اللى أنا قلت لك .سهلمش موضوع الالتفكير فى 
يبقى بعد أسبوعين  ؟نت جاهز بعد أسبوعينإبعد أسبوعين مين جاهز؟  ؟دش جاهزماح

 بنشوف التموين.
 

 فى مجلس األمة. همشروعين النهارد يهة، هو فأسبوعين كسياسة عامة للوزار : بعد قره    
 

قلناه، وبعدين بالذات لوزارة التموين عايزين  اللى احناأساس للكالم  يهيعنى ف ..آه عبد الناصر:
 الحرامية اللى فى وزارة التموين! يعنى بنتكلم فى كل المواضيع.

 
 صورة أحسن. يهموجودة زمان، يعنى ف: مش زى الصورة اللى كانت قره    
 

 أسابيع الصحة والشباب والصناعة والمواصالت. 0طب كويس.. طب كويس، طيب بعد  عبد الناصر:
 

عشان  العامة قبل الخطة على لجنة الخطة فيما يختص بالسياسة رضن نعإ: وأعتقد قره    
 نعرضها. وبعديها ،رات مختلفةامتعلقة بوز 

 
الخطة  نروح لجنة الخطة ونلبشعايزينه، لكن هو الحقيقة مش عايز  نتمإاعملوا اللى  عبد الناصر:

شان كل واحد لأنا عايز أحط كل المواضيع هنا؛ ع !ونلبش المواضيع فى لجنة الخطة
 نتكلم فيها جميعا. ..يقول رأيه فيها

 
خالف فى وجهات  يهيعنى الموضوع جديد خالص يبقى نوقش، لو ف : لجنة الخطة فيهاقره    

  .يعرض هناكالنظر يبقى 
 

، مباشرةبيطلب الدخول فى المواضيع والمشاكل  ،: هو اللى أنا فاهمه من سيادة الرئيسمحى الدين
إن أى وزارة هاتيجى تشرح الخطة العامة بتاعتها والسياسة العامة والكالم  مش متصور

الناس عاوزة حل هذه ن تصرة، وبعدين بتخش فى المشاكل؛ ألبطريقة مخإال ده 
 المشاكل.
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برضه بدل ما تقعدوا يعنى ده  ..وبعدين أنا عايز كل اللى قاعدين يتكلموا فى كل وزارة عبد الناصر:
 :ونقول ،قدتنيجى هنا ونن !بيقعدوا بره وبينتقدوا الوزارات التانية ءار يعنى الوز  !بره وتتكلموا

 ونصلح المواضيع. التموين فيه كذا، وكل واحد يتكلم
 

 ؟صوت: نبتدى نتكلم نقول لهم بعد أسبوعين مثال
 

 !قلنا على هذا األسبوع اللى فات عبد الناصر:
 

 صوت: نوزعه علينا. 
 

لنا المذكرات جاهزة، يبقى بعد أسبوع ى جييعنى بت ..قلنا على هذا األسبوع اللى فات ..أل عبد الناصر:
 0أسبوعين نبتدى نناقش الوزارات اللى قلناها،  وبعدالمذكرة مثال أو عشر أيام، تتوزع 

 أسابيع نناقش الوزارات األخرى.
 شكرا.  
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