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  !مينأ: فاكرينك هاجرت ياعبد الناصر
 

 أفندم؟:  هويدى
 

بالنسبة لالتصاالت القائمة فى األمم المتحدة بين وزير )ضحك(  !عبد الناصر: فاكرينك هاجرت
الحقيقة حصلت تطورات كثيرة جدا فى  ،انمريكاألأو  الخارجية وأعضاء مجلس األمن

نا الموقف لل يقو  علشان (1)وباعت لى األخ أحمد حسن ،العشر أيام اللى فاتوا دول
 كل واحد يبقى فى الصورة. علشانبالتفصيل 

 
لكن جميع هذه النقاط  ،نقطة 42ى : أمام السادة الزمالء دوسيه وورقة عمل طويلة من حوالالفقى

ى نسؤال فأنا أكون سعيد بأى إال إذا أثير أ ،نقاط قديمة معروفة كلها مش هنتكلم فيها
  .حد من السادة الزمالءأجيب على أى 

إيه اللى حاصل دلوقتى فى مجلس  :نقدر نقول اللى إنما أفتكر الكالم المهم هو
ا لمدة أمريكبين بين االتحاد السوفيتى وماكان وقف االتصال ماإن  نعرفاه ؟األمن

ثم بدأ المباحثات  ،وتجمد الموضوع بالنسبة لعالقته بالدول - شهر أغسطس -طويلة 
بينا وبين ثم بدأ االتصال المباشر ما ،اأمريكتانى مابين االتحاد السوفيتى وما بين 

  .اأمريك
الى  ى فى المدة األخيرة كان على أساس العودةمريكاأل -االتصال السوفيتى 
 42ى مشروعين قدموا إلينا ف ..يوليه 41ى وف، يوليه 42المشروع اللى قدم إلينا فى 

  .يوليه من نصين 41ى قدم فى ومشروع تان ،يوليه من نصين
كان لكل واحد عذر ليه لم  ،فكان أساس اتصالهم التانى كان على هذا األساس

 ،الدول العربية رفضته :ا ألن بيقولأمريكاالتحاد السوفيتى لم يتصل ب ..يتصل بالتانى
ا أمريك .إال لما تكون الدول العربية موافقة على الحاجة اللى أعملها ئوأنا ال أعمل ش

االتحاد  ،رد االتحاد السوفيتى ةأنا قدمت لالتحاد السوفيتى مشاريع ومنتظر  :بتقول
  !السوفيتى مردش على
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  حسن الفقى، وكيل وزراة الخارجية، القائم بأعمال وزير الخارجية. أحمد (1)
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سافر إن  والنتيجة ؛موسكوى وبعدين السيد الوزير راح موسكو وحصل حديث ف
نصوص ى نيويورك وتم االتصال بين االثنين واالثنين كانوا مختلفين فالى  كويومجر 

  .اتفقوا عليهاى المشاريع الل
ى هناك اختالف فإن  بينوا لنا وقعدوا يكرروا ،انمريكاتصلنا باأل إحناولما 

الموضوع  !لنا الروس هقالو ى يين يختلف عن اللمريكاأل هما يقول ؛نصوص المشاريع
 يهالوقت الحاضر ألن تغير الوضع وبقى فى ومش مهمة ف ،المشاريع كلهاى معقد ف

الغلط مفتكرش  ونوأنهون الصح وأنه .مجلس األمنى فى مشاريع جديدة موجودة دلوقت
 أتحدث فيها.ى إنى إال إذا طلب من ،التفاصيلى إنها مهمة ندخل فيها ف

 - نتيجة اتصال الوزير -ية مريكنتيجة االتصال بتاعنا مع الواليات المتحدة األ
خر آى وانتهى ف ،لجملة مرات اتصل مع بات برجاتصل مع راسك اتصل مع جولد

ى مجلس األمن هى الدول العشر الغير دائمة فإن  ؛برجمع جولد 11يوم ى اجتماع ف
 –ى مريكالمشروع األى سواء ف ؛تعمل من نفسها مشروع على المبادئ المتفق عليها

 .قدمت ألنها كلها مبادئ منبثقة من ميثاق هيئة األممى المشاريع كلها اللأو  ىالروس
 ،الدول العشرة اجتمعت مع بعض واتكلمت مع بعض ،وبناء عليه بدأ فورا بعد اتصالهم

هيعملوا  ..من خمس ست نقط -وضعه ممثل الهند ى الل -ووضعت جدول أعمال 
  .اجتمعوا 11يوم ى ثم ف، إزاى

ى موجودة فى اللى نقط ه 7 ــنقط ال 7هذا اليوم قدم ممثل الهند مشروع من ى ف
ى موجودة فأو  ،العامة النقاط بتاعتهالجمعية ى سواء ف ؛عرضتى جميع المشاريع الل
كر فيها ولم تقدم ف  ى مشروع من المشروعات اللى أى موجودة فأو  ،ميثاق هيئة األمم

بالقوة أمر غير ى احتالل األراضإن  ..كلها بشأن االنسحابى هو  .الجمعية العامةى ف
أمن ى المنطقة تعيش فى فى الدول اللإن  ىهى الل ،االنسحابالى  اوتدعو ى شرع

  .المياه الدوليةى حق المرور ف ،الالجئينى هى الل ،وسالم داخل حدودها
 2الى  واالنسحاب ،احترام االتفاقيات الدولية :ىهى زود نقطتين الل ىإنما الهند

لما قدم للعشرة ى فهذا المشروع الهند ،كل المشروعاتى كانت موجودة فى د .يونيه
سيويين، الالتينيين انضموا مع اآل فريقيين،اإلإن  +ى الكند ..قسمينالى  انقسم العشرة

ى الباق .عشرة وكان الزم نقعد مع بعض ونعمل مثل هذا المشروع إحنا :وقال ،بعض
ى اإلجراءات بتاع المجلس كل الناس لهم حق ف :يين الالتينيين قالوامريكحتى األ

نهم يتكلموا مع بعض   .التشاور وا 
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 األول ،المجلس كلهالى  هيتقدموا بمشروع واحدنتشاور العشرة ن أ دوالنتيجة بع
مجلس الى  وبعدين ،يوافقوا عليهلاألربعة الكبار الى  يقدم ،اسرائيلالدولتين مصر و الى 

  .مجلس األمنى موافقة يمر ف يهاألمن لو كان ف
مواقف بعض الدول ى حصل تغيرات ف 42الى  11من ى المدة دى ف
ى عضوين هامين ف اوهم - األرجنتين والبرازيل ،أثيوبيا كانت األول مترددة ..الصغيرة
والمجموعة الالتينية كلها  ،ألنهم صوتين ويمثلوا المجموعة الالتينية كلها - المجلس

خط ى إنهم يكونوا ف ؛عقدوه من مدةى مؤتمر وزراء الخارجية اللى قررت مع بعضها ف
  .واحد بالنسبة لهذه المشكلة

هذه الورقة تتفق مع إن  :فخروج االتنين دول مع ورقة العمل الهندية وقولهم
 ،معناه قبول لهذا المشروع ؛المشروع بتاعهاى ا الالتينية قدمتها فأمريكدول ى المبادئ الل

  .هذا المشروع هينجحإن  وأعطى أمل كبير
مجلناش تعليمات من  إحناواهلل  :يليه الدولتين دول قالواى االجتماع اللى ف
موافقة لكن مستنية ى حكومت :بتاع األرجنتين قال ألحد أعضاء المجلس !الحكومة

  .االتنين إحنانوافق  علشان البرازيل لما توافق وال أل
وتقدموا  ،ش موافقة حكومتهمتجام برضه ،42يوم  كدهبعد  ىاالجتماع التانى ف
ى ز  -ا على هذه الدول وعلى دول تانية أمريكضغط كتير من  يهفإن  فظهر ؛بمبادئ

 ،فريقيةإمجموعة ى تغير موقفها وال تنضم للهند ويبقى ف علشان -أثيوبيا ونيجيريا 
وحصلت اتصاالت كتيرة مابين  .اليابانو كندا  ..الدانمركمنفصلة عن  ،التينية ،سيويةآ

إن  لمحاولة تبيان ؛الجمعية العامةى الدول ووزراء الخارجية فى الوزير ومابين ممثل
 -بعد الستة دول مااجتمعوا  - كدهبعد ى سمى المشروع اللأو  داى المشروع الهند
حاجة فيها  مافيشاتفاق عليها و  يهفى إال المبادئ اللى هما ،المعدلى المشروع الهند

يشيلوا المادة بتاعة الموافقة على ن أ خصوصا بعد ما اقترحت األرجنتين والبرازيل ،تشذ
  .االتفاقيات الدولية

 2المواقع قبل الى  من ذكر تاريخ االنسحاب ..ىوبعد ماعدلت المشروع الهند
فأصبح  !احتلت قبل النزاع األخيرى اللى االنسحاب من األراضالى  عدلتها ،يونيه

الدول ى ز  -وأصبح المشروع  .األولى كنا بنرفضها فى يتشابه مع كل المشاريع الل
أصبح المشروع متوازن ال يفقدنا  ،عايزين مشروع متوازن - بيقولواالكبرى والغربية 

إنما مشروع  ،حاجة من المشاريعى بننفذ أى الل ن احناأل ؛مش مشروع ضدنا ..حقنا
حل الى  ا ربما وصلأمريكولو كان هناك نية حسنة فعال من  ،ىاتفاق سلمالى  يوصل

 . ىويكون هذا هو الحل السلم ،وطنهمالى  عودة الفلسطينيين
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 -ىالدانمركوكندا بالمشروع  الدانمركتقدمت  ،المعدلى لمناهضة المشروع الهند
ألن  ؛المشاريعى مشروع يختلف عن باق، الدانمرككما قدم هنا من سفير  وهو ،ىالكند

المشاريع المقدمة ليس لها صفة ى ودائما ف ،مقدمةعن كل الفقرات بتاعته عبارة 
 يوثانتوحتى ممثل  ثانتو يالفقرة بتاعة ممثل ى بتاعته بس ه .اإللزامية والفقرة اإللزامية

ممثل إن  بنفكر إحنا ؟هذه المنطقةى جيدا ي يوثانتممثل  إزاىى يختلف عن رأينا ف
يشوف تنفيذ  ..ينفذ قراراتى يجيالزم  ،يبعته السكرتير العامى الشخص اللأو  !يوثانت

ومجلس األمن هو  ،ويبلغ مجلس األمن عن هذا التنفيذ ،قرارات أصدرها مجلس األمن
 .المسئول عن التنفيذ
الى  فهيستمع منناى يجيإذا كان الممثل  :بنقول ن احناأل ؛الممثلى دا رأينا ف

تطلع  اسرائيلعايزين  ،تطلع الحدود اسرائيلعايزين  :لهل هنقو  .عايزينه إحناأقصى ما 
هيسمع منها إنها عايزة  برضه ،اسرائيلوهيروح  .عايزينه إحناكل ما  ..من فلسطين

وكل .. نصف القناةى ولها حق ف ،االتنين إحناعايزة القناة نستعملها  ،تفضل لغاية القناة
  .فعال لتنفيذ قرارات مجلس األمنى دا فمش هيكون له عمل تأثير 

 ..عبارة عن المادة الثانية من الميثاق المشروع بتاعهم مقدمةى حاطين ف فهم
 -A- B-Cكاتبينها  4- 3- 2- 1مذكورة ى بس بدل ما ه ،الفقرات بتاعتها بالضبط

D والزم تصدر بقرار من  ،المقدمة وتهمناى فى الفقرة المهمة وهى وجابوا ف .كمقدمة
تركوا االنسحاب بدون  ..االنسحاب :قالوا ،فقرة االنسحابى هى الل ؛مجلس األمن

ى الوزير ف هرفض :وقيل له ،وهو بيقدم هذا المشروع الدانمركالراجل سفير  !تاريخ
هذا المشروع إن  :فقال كذبا بغير حقيقة ،حب يعمل دعاية الدانمركإنما يظهر  !نيويورك

  .لكن لم يرفض يونيه 2هوش يفالنا عليه مالحظات شديدة ألن م
ن الوزير رفضهإن  :قلنا له ىالدانمركلما جه السفير  وزير  !دا مرفوض وا 

المشروع دا  :قال ؟داى الدانمركاتعمل المشروع  إزاىالحقيقة  :نيويورك قالى الخارجية ف
إن  أفتكرى دا المشروع الل :ا أدتنا مشروع وقالت لناأمريكال يعبر عن رأينا تماما إنما 

حناو  !حل المشكلة علشانهو يكون كويس  لكن منقدرش  ،المشروع شويةى عدلنا ف ا 
ا أمريكمشروع ى وأ ،ا مش هتقبلهأمريكألن  ؛التام بتاعناى نطلع مشروع يعبر عن الرأ

وأصله  ،ىانأمريكالمشروع هو ى فيعن !مجلس األمنى فى مش هتقبله مش هيمش
راء بالنسبة لتعديله تعديل طفيف آقال  ،حاول .ىلغاية دلوقتى انأمريكوالزال  ،ىانأمريك
  !المعنى بتاعهى ميغيرش فلكن 
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فهش عمل لمجلس األمن االملف مى فى األوراق اللى وهذا المشروع موجود ف
 مجلس األمن :بتقولى هى خر فقرة فيه اللآإال ى قو 

decided to keep the situation under careful and continuous review  
  .هذه العملية مجلس األمن باستمرار متابع الحاجة الوحيدة تقريبادا 

 ..توازن االنسحاب مع إنهاء حالة الحربى هذا المشروع الفقرة دائما اللى تكلم فأ
ى ه اسرائيلإن  الفكرةى ألنها بتد ؛عارضت فيها اسرائيلحطها متوازية مع االنسحاب و 

 none of the states in the  ..بتقول الجملةى باالنجليز  .عاملة حالة الحربى الل
area should maintain forces on the territory of another state 

against its will or persist on refusing withdraw them  
مشروع قدم من ى أى االنسحاب فى أضعف فقرة فى ود ،بتاعة االنسحابى د
بشأن ى هى الفقرة الموازية لها الل !بعد الجمعية العامةأو  الجمعية العامةى المشاريع ف

يين الدانمركف ،حتعود إنهاء حالة الحربكلمة إن  :قالت اسرائيلف ،إنهاء حالة الحرب
 علشان يبقى العرب هم ؛ All Arab claims withdrawal يحطواإن  كانوا بيفكروا

ى الل دا كالم مش مقبول ألن المشروع كله ال يقبل بالصيغة! عاملين حالة الحربى لال
  .هو فيها

هناك مشروع معدل إن  ؛الجمعية العامةى ف النهاردهو  إمبارحى فالموقف دلوقت
وفقرة  ،يتكون من فقرة تختص باالنسحاب ؛موجود بالصورة بتاعته ومشروع واضحى هند

فقرة تانية بتختص بالالجئين  يهفوبعدين  .ر المصيريقر تأو  بتختص بإنهاء حالة الحرب
وكلها قرارات من مجلس األمن مش مقدمة لقرار  ؛وفقرة تختص بالممثل ،وحرية المالحة

  .من مجلس األمن
احتالل إن  ؛الميثاقى بتتكلم عن المبدأ العام ف ،الفقرة األولى بتاعة االنسحاب

 ىد .77 يونيه 2ــ باالنسحاب ل اسرائيلبيطالبوا ى يعن ..ىأمر غير شرعى األراض
ى تؤدى وه - ˊ 77يونيه  2`فحطوا فقرة بدل  ،الستةمجموعة ى ماأمكنش أنها تنجح ف

ى اللى كلها األراضى ه ،"احتلت نتيجة للنزاع األخيرى اللتى األراض" - نفس المعنى
  .عملوهى دا مفهوم للتغيير الل ..يونيه 2احتلت بعد 

كل ى المنطقة ز ى فى كل الدول اللإن  :بيقولوا ،الفقرة بتاعة إنهاء حالة الحرب
أعضاء فيه كل  اللى احناألن ميثاق هيئة األمم  ؛الميثاق عاديةى فقرة فى ود ،الفقرات

  .الميثاقى كلها فقرات ف ،بتاعة األمن واإلقرار والسالمى الفقرات د
ى هى الل ..فقرة تنفيذية ،برضة قرار من مجلس األمنى الفقرة الثانية الهامة وه

 :خاصة بالالجئين الفلسطينيين بتقول
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 Decided further there should be just settlement of the question of 
Palestine's refugees taking due account of the United Nations 

.resolution on the subject  
يمكن ى لغاية دلوقت ؛الزالت حتى اآلن موضع مناقشات كبيرة بين الستةى د

قرارات هيئة من تتشال ى عايزين الكلمة د علشان البرازيل مش قادرة توافق مع الستة
القنوات ى تكون حرية المالحة فإن  - كل فقرات المالحةى ز  -لمالحة ل بالنسبة .األمم

 .الدولية
 - الغرضى فقرة تؤد ،عو هذا المشر ى يمش علشانالممثل الفقرة عملوها  علشان
هو إن  طالبين إحنا -طالبينها  وكنامشروع ى مثال كنا حاطينها فى مش بالقوة الل

  .يوم 22ــ وبعدين حدد المدة ب ،نفس المعنىى يشوف تنفيذ فعال قرارات لكن تؤد
 - كانوا بيعارضوا كل مشروعى الل :ما بيقولواى ز  -فهذا المشروع كان مشروع 

 .ىنطلع بمشروع حق مش مشروع متواز  احناإن  طبعا غرضنا احناإن  ؛مشروع متوازن
متوازية مع المعركة  برضهمعركة سياسية ومعركة سياسية ى ف إحناإنما 

 ،وسطها حصلت المعركة العسكريةى فو مايو ى والمعركة السياسية ابتدأت ف .العسكرية
وربما المعركة السياسية أقسى من المعركة  ،المعركة السياسيةى لكن مستمرة لغاية دلوقت

ال نيأس إن  ويجب .ويجب إنه يكون مؤثر ،جداى ألن العمل الواجب فيها قو  ؛العسكرية
وقدروا  ،ألن أعداءنا أقوياء وقدرنا نتغلب على عدد كبير منهم ؛من المعركة السياسية

هذا ى لو استمرينا فو  ،بعض الحقوق من الدول الغربيةى أنهم يتمشوا معنا على األقل ف
  .معركتنا السياسيةى الضغط بحيث إننا ننجح نجاح تام فى ربما نجحنا ف ،ولم نيأس

ى ونقوكان السيد ال -اجتماع بعد الظهر ى فى دلوقت ..النهاردهحاصل ى فالل
وكان  -قبل االجتماع بعد الظهر على طول  النهاردهبعد الظهر  2تكلم وياه الساعة اب
ن هيمكن الدول العشرة الغير أعضاء  ،ا هترضخ للحقإن أمريك كالمه مش متفائلى ف وا 

كل بهنستنى يومين تالتة وهنحاول  احناإن  :لكن بيقول !هذا المشروعمثل الى  يصلوا
نوصل للمشروع  علشان ؛المشاريعى نوفق بين اآلراء المختلفة ف علشان ةطريقة ممكن

حاجة أنا ى وأ ،الجمعية العامةى داير اليومين دول فى دا مختصر الل .يدينا حقوقناى الل
 تكلم فيها.أمستعد 
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 ؟وموقف الدول الكبرى: عبد الناصر
 

نقطة ى د ..المشاريع يختص بحالة االنسحابى الموضوع كله ف ،اأمريك: أول دولة موقف الفقى
 ،يونيه 2مواقع قبل الى  االنسحاب :بنقول إحنا .االنسحاب ..أهم نقطة بالنسبة لناى ود

هيئة ى قدمت فى جميع المشاريع الل .الميثاق بتاع هيئة األمم ،بنقولى الل إحنامش 
من  :بتقولأو  ،يونيه 2إما بتنص على قبل كانت يا ،الدورة الطارئة الماضيةى األمم ف
ى السوفيت -ى مريكوهذا كان مفهومنا من االتفاق األ، النزاع أثناءاحتلت ى اللى األراض

  .يوليه 42ى لما قدم إلينا ف
األربعة بند ى وف ،قرارين كل قرار من نصين -ما قلت ى ز  -نا ل كان تقدم
ى ف .يوينه 2لكن كلها منصوص عليها قبل  ،يونيه بطرق مختلفة 2مكتوب فيه قبل 
تفقناش مع موسكو ااأبدا مقلناش لموسكو هذا الكالم وم :ا بيقولواأمريكاالتصاالت مع 
ا مصممة أمريكعايزين نعرف ليه  كده علشانمهمة ى د ..فاالنسحاب !على هذا الكالم

 :مادام بيقولوا كل فقرة فيها االنسحاب بتتكلم وبتقول ؟يونيه 2قبل على إنها متذكرش 
ى يعن ؛ألن هذا يخالف الميثاق ؛باالنسحابى وتناد ،ىغير شرعى احتالل األراض
 :ا بتقولأمريكلكن  ،يونيه 2الى  انسحاب ،كانت فيهاى المواقع اللالى  معناها انسحاب

  !يونيه ال 2لغاية 
وسائل الى  لنا طريق مباشرا ليس :ا بتقولإن أمريك.. جملة تفسيرات بتعطى

 .حدود سيناءالى  مشكلة واالنسحاب ةيأعليها  مافيشالحدود بتاعة مصر إن  توصلنا
 األردن فى طولكرم وجنين فىوالمشكلة موجودة  ،المرتفعات السوريةفى المشكلة موجودة 

  !وفى القدس
لن تردخ  اسرائيلو  ،لو ذكرنا التاريخ معناه االنسحاب من القدس وا:بيقول

ردن تحتل األإن  ا طول عمرها ما كانت موافقة علىأمريكو  !القدسمن النسحاب ل
  .تحتل الجزء الجديد من القدس اسرائيلأو  - الجزء القديم من القدس - المدينة

النتيجة أو  ،فيه إيهحدش حيعرف ام غزةإن  معناه ،يونيو 2لوش تاريخ اقالو م
لنا مش ى التفسيرات المختلفة اللى بتعط ،م بالنسبة ليناااالنسحاب موضوع ه !يهإ
 انسحاب قولوا لنا ليه مش :لهمل وبنقو  موباستمرار فى كل الناس اللى بنكلمه ،اهنيهماف

الطريقة  ىد :بيقولى الدانمركحتى  !مقنعةحد بيرد باجابة  مافيش ؟يونيو 2 الى
  !دى مش الحقيقية ، لكنحلالى  تفاوض يصل يهالسياسية علشان لما يكون ف

 ،تعدل حدودها فى سوريا ،ردناألعايزه تعدل حدودها فى  اسرائيلإن  ةالحقيق
اللى هى بعديها تقدر تملى  ةالدرجة المحدودالى  عايزه انسحابها يكون من القناة
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تكمل االنسحاب بتاعها مالغاية  ؛شروط ثانيهى أأو  فى المرور فى القناة مثال شروطها
 :ا تقولأمريك ةمر  ؟المقصودى لال يهإى مش معروف لغاية دلوقت ،عايزه غزة !ىالنهائ
 ةومر  ،ردناألوالضفة الغربية و  غزة ىتقول مشروع فلسطين اسرائيل ةومر  ،غزةل لتدوي

مشروعات  يهفى حكم ذات برضه غزةو  ،ىمشروع الضفة الغربية لوحدها تحت الحكم الذات
 !غزةلوقتى مش معروف دلكن لحد  ،نو يسرائيلاال يقولهاكثيرة 

 
 ةمنطق تكانى د غزة :ويقول يرد على السؤال إمبارحشكول إ اسرائيلكالم رئيس وزراء   عبد الناصر:

مش أساس إنهم ى رسيوا عل غزةفباين بالنسبة ل !ىن بالغزو العسكر بخدها المصري
 !يعنى وهابحيسي

 
 بالمرورا بتفسرها أمريك ،إنهاء حالة الحرب ىهى لا الأمريك: النقطة الثانية اللى بينا وبين الفقى

معنى إنهاء حاله  اد ..ميبقاش فيه مقاطعة عربية ،يعملوشاالفدائيين م ،من قناة السويس
حناو  !الحرب فهم  ،تحلتش القضية بتاعتهماادام مما ..الفلسطينيينإن  ،ى هذافى لينا رأ ا 

  .أساس لكل المشكلة هم أساس لحل للموضوع كله
 يهف كده علشانو  ،مش ممكن :فى قناة السويس اسرائيل بتقول هكد علشانف

ى لحد دلوقت هموتصميم ،انمريكنا وبين األينهاء حاله الحرب بإاختالف كبير فى معنى 
يكون هناك إن  كالم يهوف !لمعنى انهاء حالة الحرب وهو المرور فى قناة السويس

ولى يطلع القرار بحرية األفى المراحل إن  وهناك اتفاق على ،ليضمان لو انسحبت اسرائ
مرور قناة  يهإنما بعد المفاوضات واالتصاالت يبقى ف ،قناة السويسفى مرور ال

نها مستمرة فى إ ؛ابتعملها معناهى لال بالطريقة اسرائيللكن ده كله كالم  .السويس
  .قناة السويسفى على المرور  ةمصممنها ا  و  ،االحتالل
مشروع يتمشى مع الحل ى بأنها بتعرقل أ بيبان ،ىا لغاية دلوقتأمريكده موقف ف

 .نا ألقصى مايمكناللى يحفظ حق ننا تنازلنا فى بعض حاجات التنازلأبرغم من ى السلم
يطلع القرار وبعدين  :لهمل قرار ده بنقو ى أوتفسير  ،قرارى أمصممة على تفسير إنها 

ن التفسيرات مش ؛ ألتنفيذه وبالش ندخل فى تفسيراتب ةالقرار تبقى الدول ملزم
  .هذا التفسير األمنتكون مهمة مجلس ف ؛ى قرارألحتوصلنا 

 اسرائيلزى  دولةو  األمنميصحش نطلع القرار من مجلس  إحنا وا:هم بيقول
 ة.كبير  ةدول إحنان ألقرار ملزم ينفذ بنطلع  عايزين كده علشانو  ؛القرارهذا ترفض تنفيذ 

ى ز  ؛بهذا القرارات ةا ملزمأمريكو  اسرائيل األمنقرار فى مجلس  72 يهف :الوزير قال لهم
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مش  إنما !كبيرة دولة منتإ برضهو  ،تنفذهوشبما اسرائيلو  ينبتاع الالجئين الفلسطيني
  .التفسيراتطلع قرار بدون تفسير ومصممين على وافقوا إن يين ييراض

فى هى السبب  ،ت وقطعت العالقات معهااءها سمععالقتنا  ،كبيرة دولةا أمريك
إن  فتكرألكن  ،مع الحق ىتمش ةألنها مش قادر  ؛اسرائيلالموقف الصعب اللى وخداه 

  .فى موقف صعب اسرائيل طنحإن  مع الدول الغربيةلغاية دلوقتى قدرنا نتوصل  احنا
ذا فى  حناان أل ؛تحط فى موقف أصعبتح اسرائيلتجاه النا فى هذا اياستمر  وا 

اش هعامى فى الحل السلم اسرائيلو  .يدينا سالحإفى ى الحل السلم ..يدنا سالحإ
حناو  ،ةأسلح . السالح اللى فى قناة السويسبالنسبة للحل السلمى هى السالح بتاعنا  ا 
ى الل ىه ية، اسرائيلاسرائيلمش محتلين أراضى  فى الحل السلمى هو إن احنا إيدينا
نا باتصاالتنا مع الدول فى الضغط تأسلحتنا فى الدعاية بتاع كده نفعشا ؛نارضأ ةمحتلي
ده  حعنا بالسالففلو انت .اسرائيلمن أسلحة ى قو أأسلحتنا  حنافا ..من العالم اسرائيلعلى 

ومش حتبقى هى الدولة الكبيرة اللى بتملى  ،عن العالمشوية حتتعزل  برضها أمريكف
  .إرادتها

 ؟على انجلتراتكلم أ ..انجلترا
 

 عبد الناصر: أيوه.
 

إن  لرغبتها ،قناة السويسى لرغبتها ف ؛تحسن موقفهااول ألكان موقفها وحش فى ا: انجلترا الفقى
تها اقتها اللى انقطعت وتعيد عالاقتعيد عالن أ تهالرغب ،الجنوبى ف الحربى تنته

وكانت هذه االتصاالت لها  ،االتصاالت تفأول مقابلة تم بتاعتها.االقتصادية والمصالح 
الوزير فى نيويورك كان براون متفهم جدا  ةول مر أون عندما قابل ابر إن  بحيث ؛نتيجتها

مع الحل ى التصاالت التى تتماشلوالحل هو نتيجة  ..وكان بيعرض الحل ،جدا
  .الصحيح

 ،مانع فيهحنمش  ده نا  و  ،ىمريكاأل -ى الوزير كلمه على المشروع الروس افلم
 .هذا المشروع ننجح علشاناالتنين  إحناوحنعمل سويا  ،فق معكانا مو أ :لهال ون قابر 

متزن  هكان الخطاب بتاع ..فى الخطاب بتاعه فى الجمعية العامةو  ة.وهذا من أول مقابل
 ،اسرائيلوضات مباشرة مع امف يهنش فو يكامإن  وصمم ،اسرائيلوطالب بانسحاب 

 ةحرية المالح :قال .هو المسئول عن هذه المشكلة األمنيكون مجلس ن أ وصمم على
قال على القدس زى الموقف اللى خدته  .فى الكلمة بتاعته اسرائيللش اقاوم، للجميع

بريطانيا إن  نا نفكرخالفكان موقفه متزن مما  ؛القدس القرار بتاعغلب الدول فى أ
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بريطانيا لها إن  ونعرف ،اأمريكوحتساعد فى الضغط على  ،حتتمشى فى طول الخط
  .ايهتؤثر عل هاإن ها ربماإمكانى فو ا أمريكمع  ةعالقة حلو 

إن موقفهم سيكون  كدأفهو رجع قبل ما يو  ،وتقابل مع السيد الرئيس لى هنايجه ب
 ةمالحللقناة السويس لن تكون إن وتأكد  ،موقف مؤيد للحاجات اللى فهمها مننا مضبوط

، وهم موافقين وهذا حقى منطقإن هذا وكالمهم  ،يونيو 2مواقع الى  إال بعد االنسحاب
ول ألملين مشروع من اابل كانوا ع ،االنقاط سواء الالجئين متفقين عليهى وباق على هذا.

  .ن ممثليتعي ةوفقر  ،إقرار المصير ةوفقر  ،االنسحاب ةفقر  ..نقاط 2ط يتكون من يبس
ده ماكانش قوى، وكانوا فاكرين إنهم  همليناصحيح المشروع اللى كانوا ع

ممثلهم فى إن  جدينااليومين دول و ى ف ةخير األى المدة وفهيحطوه كمقدمة ألى مشروع. 
ن المشروع أشبنه إ -على تعبير السيد الوزير من نيويورك أو  - متردد األمنمجلس 
كان بيتحدث عليها ى لال ةموقفه مش بنفس القو ف .غير متزن :عليههندى بيقول الالمعدل 
 تهبعد مقابل (1)فوتما قاله يفو  ،اتفاقه مع الوزيرى الجمعية العامة فى خطابه فى براون ف

ى أمريكيظهر فيه ضغط  برضهف ؛للسيد الرئيس تهبعد مقابلى ماقاله بيلأو  للسيد الرئيس
  ة.شوي نها تخفف موقفهاإعلى انجلترا بحيث 

يد ؤ مساعد لنا م ،متمشى ويانا على طول الخط هوف ،من جهة موقف فرنسا
موقف االعتبار ن عيمع األخذ ب ،تعاون تام مابين الحكومة الفرنسية وحكومتنا يهف ..لنا

  .كويس ويشكرون عليه منما يعملوه فى مجلس األو ى الدول لديجو 
  ؟يافندم دولايطاليا لو اعتبرناها نتكلم على 

 
 ى.على االتحاد السوفيت ..: العبد الناصر

 
السبب اللى القيين حد يقف  إحنا ،ى: إذا اتكلمنا على روسيا الزم نتكلم على الموقف الدولالفقى

أو  زى روسيا دولةنجد إن  وعالقتنا القابلة بالدول خلتى الموقف الدولإن  ويانا هو
كناش احرب مى غلبتنا ف دولةيكن هذا كان  و لمن لأل ؛المجموعة االشتراكية تقف معانا

الموقف الى  روسيا بالنسبة !العالقات الدوليةى فى لقينا حد يقف ويانا فى المجال الدول
 اللى احناالحل الى  تتوصل علشانأقصى حد الى  عليهابتضغط ى فه ،اأمريكمع 

  .ال لما انتو تقبلوا هذا الحلإحل الى  لن أصل :وبتقول هعاوزين
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دنجل فوت، نائب عمالى ووزير بريطانى سابق. (1)
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دى  ..اأمريكحرب مع  ةهذا الموقف مش عايز ى روسيا فإن  دلوقتى المفهوم
أى حلول ى موقف مضاد جدا فا بتقف أمريكو  .لغاية دلوقتى ةالحاجة اللى مفهوم
عرفش اام ..شديد بعد ضغطيعنى  النفس قتوصلت إليها بش ..توصلت إليها روسيا

اللى و اللى وصلوا إليه وقدم الينا ى الروس -ى مريكلكن المشروع األ !إزاىتوصلت اليها 
ا أمريكنه كان حصل ضغط كتير من روسيا لغاية إفمعناه  ؛ا بترجع فيهأمريكدلوقتى 
  .نها توافق على هذا المشروعإماقبلت 

مش ى ، النقطة الوحيدة اللى ههيئة األممبيتعاونوا فى  ،اتصالهم بينا مستمر
اشمعنا  ؛فهمنهاشام احناإن  ىالخطأ فأو  التاريخى حصل الخطأ ف إزاىعارفين 

ان مريكبتاع األ versionالــ جالناش اطبعا م !هكد اوالروس بيقولو  هكد اان بيقولو مريكاأل
  ة.تمتش دراسته دراسة كافياملسه حتى  ،النهاردهلنا  أول يوم يجبهم ..النهاردهال إ

مش  - 42يوم  -خدو هذا المشروع يوم الروس ماإن  المعلومات اللى عندنا
زى  ؛دوه لدول تانيها  و  ،دوه للدول االشتراكيةإ ،دوه للدول العربية كلهاا  لنا بس و  همو دإ

 هيئةدوه لبعض دول كتير فى إ ،سيويةاآل –فريقية زى دول تانيه موجودة اإل ،يوغسالفيا
أو  خطأ فى التاريخ يهفلو كان ف ،روسيا للدول دى إدتها طبعا تعرف اللى أمريكو  .ماألم

 .كانت قطعا اتصلت فى هذا الوقت وقالت للناس ؛اأمريكاللى بتقوله خطأ ال يتفق مع 
ا وبينها هدول تانيه بين يهيمكن ف - أل إحنايعنى  -ا وما بينها عالقة هبين ةدول عربي يهف

فدى  ى!الفالن ئالصح الشو ى واهلل اللى وصلكم ده غير حقيق ..ال :كانت قالت ،عالقة
  ؟هذالكيف وصل الخطأ  ،ةالنقطة الحقيقة اللى هى مش مفهوم

ن أل ؛تانىده موضوع قديم ومش هنعود اليه إن  :قلت فى األول كده علشانو 
  .المعدلى مشروع الهندالدلوقتى فيه مشاريع جديدة زى  احنا

جامد جدا  افى كل موقف بيعملوه بيشتغلو ف ،عليه يشكرون الروسلكن موقف 
االجتماع ى معاهم جدا ف ةوبعض الدول العربية كانت قاسي ،جامد جدا االحقيقة بيتعبو 

 :بنقول إحنا .عايزينه حنااللى ع هذا فهم مستمرين فى التأييد لكن م !فاتى الل ئالطار 
هذا  اا وبيقولو أمريكعلى  ابيضغطو  هم ،قنال السويسى تمر ف اسرائيلمش عايزين 

ا أمريكوكل اتصاالتهم مع  ،نيويو  2مواقع قبل الى  الزم االنسحاب :بنقول إحنا .الكالم
 .اأمريكده الكالم اللى بيقولوه مع إن  لغايه دلوقتى تثبت

 .يافندم ةعالقات الجيش وعالقات اقتصاديى بينا فه ةتهم التانياالقع
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جونسون ورد جونسون الى  ى: هو فيه كان بعتولى رسالة من رئيس وزراء االتحاد السوفيتعبد الناصر
طبعا  !واقفينههم ى لال نب جونسون على الموقفؤ الرسالة رسالة قويه جدا وبي ،عليه

وهو طالب فيها طلب واحد  !كلها مغالطات كلها وكذبرسالة جونسون الى كوسيجن 
ت السالح حناار األمم المتحدة بكل شطخا  و  ،وهو منع السالح ؛يحقق السالم علشان

  !اللى توصل للدول العربية
اللى  كتر منأ النهاردهأعتقد يعنى عندنا دبابات  ،بالنسبة للموقف بتاع التسليح

كانش عندهم ام ..بالخمس فرق اللى كنا طالبينهم لناا وسمحو ، يونيو 2 كانت عندنا يوم
دونا طيارات  !سالح خالص جزء مجانا  ؛يونيو 2يوم أيضا عندنا أكتر من اللى كان وا 

الطيارات تقريبا خدناها كلها مجانا  ،والنى خدناه مجاناالجزء الكبير األ ..آجلوجزء 
سبتمبر  12الفترة مابين ى مجهود كبير جدا بالذات ف عملواالحقيقة هم  .ماعدا القاذفات

  !كنا فيهى لال من بعد التوتر ،أكتوبر 12و 
 ،هذا الموضوعى ستشارين هم كانو مترددين فمكنا طالبين منهم  إحناوبعدين 

 ،ن الدبابات لوحدها مش هتنفعأللنا المستشارين؛ يوصلوا إن  وأخيرا وافقوا على
  .يعنى الزم عايزين ناس يستخدموا الدبابات ..واألسلحة لوحدها مش هتنفع

فى وقت ما حصل نوع من التوتر بينا  ..ه موقفباعتبر نا أالحقيقة يعنى موقفهم 
وهم  ،األمم المتحدةى على صواب فى موقفهم فى شهر يوليو ف اهم كانو  برضهو  ،وبينهم
كنا يمكن مستعدين  إحنا .ورفض هذا المشروع ،المشروعالزم نقبل هذا إن  ا:بيقولو  اكانو 
 -حمد حسن أزى ماقال  -فرجعنا تانى  ؛ماعالجبالكن الدول العربية رفضته و  ،هنقبل

  !األمريكان رفضوه ؛قابلين المشروع احناإن  علشان نقول
 ا:وبعدين قالو  ،انمريكاتكلمنا على التفسير مع األ إحنا ،بعدين حتى فى التفسير

 .مع رياض لدبرجكالم جو  ..ةعام ةخالص مش عاوزين تفسير عاوزين حاج إحنا ..ال
 همش عاوزين اللى احناعليه و  اهم هيوافقو  هعاوزين اللى احنا ..بعدين هم موقفهم دلوقتى

 .نماركىاأظن إنهم أيضا رفضوا المشروع الد ،عليه امش هيوافقو  هم
 

  .من األول : هم أيضا هم مش معاهمالفقى
 

 ؛نا طلبت منهمأبالنسبة للمواضيع االقتصادية  إحنا ..ىفده موقف الحقيقة االتحاد السوفيت الناصر: عبد
عايزين نؤجل بعض األقساط من اللى موجودة عندنا على ى صبر ى ح علو ير  لماإن 

حد كبير يمكن الى  ويمكن ،ىمع االتحاد السوفيت ،عندنا عجز مع الكتله احناإن  أساس
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 يهإنهم مستعدين يبحثوا هذا الموضوع، ف :هم قالوا ،للعمالت الحرة التوازن بالنسبة
 ة؟حاج

 
حمد حسن أصغير خالص ربما األخ  تعقيب يهلو أذنت سيادتك ف ..فيش سيادتكا: مفوزى

 2يستدعى  ده يمكن ؛2سك يوم اهيتقابل هوا ور  (1)نيتشوفز نه كو إانتظار الى  شأشار ما
 !يهإخرتها آنشوف مننا لما من مزيد من الصبر  ةيام وال حاجأ

يه اللى  إلما بلورنا زيادة كمان موقفنا  ؛المدة األخيرةى كسبنا ف برضهوبعدين 
يه بالنسبة إموقفنا  ؛منتهى الوضوح اآلنى الخطوط بقت ف .نقبلوشايه اللى ما  و  هنقبل

كذلك بالنسبة  ،.. بنقول ده من حقوق السيادةاالعتراف ،السويس ةلقنا ،للعقبة
  .للمفاوضات

 
  ه؟كدمش  فنماركى فيه اعتراا: هو المشروع الدعبد الناصر

 
ى هى هيئه األمم اللى المبادئ اللى موجودة ف ،فيه االعتراف يافندمنماركى ا: المشروع الدفوزى

 ..تنهى مشاكلها الدولية بواسطة دولةكل إن  ؛األمم ميثاق هيئةعلى  ءاجميع بناال
  
  .نا فاكرأكلمه اعتراف  يه: فالناصرعبد 

 
ألنه ف ؟اللى حاططها دى هنا ليه recognizeلته كلمه أولما س ،recognize يافندم يه: فالفقى

 ةحاطط الفقرة بتاع ةلكن هو بعد فقر  ؛recognitionكلها معناها  ةوالنيالمبادئ األ
 ةوالنيما الفقرات األلما سألته طب دى ليه ف .فى نفس الفقرةrecognition  ،االنسحاب

نها إدى معناها إن  أنت تفهم :لىل قام قا االنسحاب؟كلها هى تدل على مامعناه 
حناا و أمريكحتى  ،اأمريكده اللى مش مطلوب من  :له قلت ؟االعتراف بنتكلم معاها  ا 

حناو  .اسرائيلمش مطلوب من الدول العربيه االعتراف ب :بتقول عارفين ليه بتطلب  ا 
 ؛ا مبتعترفش بالصينأمريكلغايه دلوقتى  ،دول مبتعترفش ببعضها أوروبان فى أل ؛هكد
 .recognize ةهو حاطط كلمليه ف ..ا ليه بتطلب دهأمريكعارفين دلوقتى  إحناف

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النائب األول لوزير خارجية االتحاد السوفيتى. (1)
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إن  نه قد يكون مناسبإى ف ؛قشاور مع األخ فايانا كنت قبل الجلسة بأ ،: نقطه االعتراففوزى
ى حاجة ف ىدى يعن ،برازاإلى اإلعالم بدورها تبرزها شوية من غير ما تتمادى ف ةأجهز 

الواليات  !أل أو األخرىدولة تعترف ب ..تصلحش أبدا تكون حاجة محل مناقشةاالواقع م
إن  مع ؟ىاشمعن .ة.المتحدة مش معترفة ال بالصين وال بجمهورية اليمن وال بدول تاني

نعترف اننا مإمعذورين  إحناف !فيش بلد من دول شن حرب ضد الواليات المتحدةام
 ةهادي ةبطريقف . نعترفالأتكون محل مناقشة  نأيجب ال إن  ومن حقوقنا ،اسرائيلب

  دى. أجهزة اإلعالم بدورها تاخد بالها من النقطةإن  ربما توافقوا ؛ةكفاي ةولكن قوي
نه بالش إ ،ننا كنا متجهين إليهاإلم يكن استراتيجيا إن  ومن نقطة أخرى تكتيكيا

بعض أجهزة اإلعالم وبعض الجهات عندنا تندرج  زالتال !اسرائيلكل يوم نقول هندمر 
من الناحية التكتيكية إن  الى لكننا أظننا كنا اتجهنا أخيرا ،من هذا فيش مانعام فى هذا.

  !ىننا ناخد بالنا من الناحية دإواإلعالمية قد يحصل 
لمشروعات ليبدوا من سوء فهم بين واشنطن وموسكو ى لال ىبالنسبة ل

مما هو سوء فهم بين واشنطن موقف ى كتر من تحول فأأنا شايف أنه هو  ،ونصوصها
ى أمريكنص جروميكو إدانى يوم  ى نه فإذكره بوضوح هو أى لال ألن .وواشنطنموسكو 
صورته  ىدآهى خر آان سلموهم كتابة نص مريكاألإن  :يوم قالواى وتان ،قدم إليه

ده مش  ؛ةتاني ةيتقدموا بنص جديد مر  النهاردهجوا يفلما ي .ىبيعتبروه هو النص النهائ
 إنما هو محاولة ترجمة الموقف الجديد ،شكى فيه أنش اكاالنص القديم م .سوء فهم أبدا

التحلل من خط معين الى  المرحلة الحاليةى بالنسبة لرغبتها ف ؛فيه تحول لواشنطنى لال
  للعبارات واأللفاظ.بالنسبة سوء فهم أو  وليس مسألة التباس ،اسرائيلالنسحاب 

إن  ىله عيب أساسى نماركاالد ؛ىنماركاوالدى فيما يتعلق باألسلوبين بين الهند
ى جه هو حطها فى المشروع الهندى موجودة فى لكل المبادئ السليمة الميثاقية ال

 ،ألمم المتحدةلبيسموه ممثل السكرتير العام ى لال ىجيي هكدنه بعد إبمعنى  ؛المقدمة
ى دإن  المفروضإن  مع !ومحل بحث ومحل جدل ةويجعل كل هذا محل مفاوض

 .يصدر بتنفيذها قرار من مجلس األمنن أ ويجب ،محل جدلتكون إن  مبادئ ال تصلح
  .األسلوبى وليس مسألة تباين بسيط ف ،جداى اختالف أساسى يعن

هل  ..سؤال :حاجة منهم ..أقول حاجتينى أنى ضوء دا كله أستأذن فى ف
 ئصدر قرار سين أ هل أحسن ،يصدر القرارن أ بقدر مانريدأو  ؟أحسن أال يصدر قرار

أو  وبعدين هنطالب بتنفيذه ،مستعجلين على حل وحش إحنا ؟يصدر قرارال أن أو 
األيام القليلة القادمة  بين ال قرار ى إذا خيرت ف إذا كان قرار وحش! يعنىنعارض فيه 

  .ربما يكون الخيار واضح ..ئقرار سأو 
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 يه؟إ: ربما عبد الناصر
 

 .: ربما يكون الخيار واضحفوزى
 

 ! )ضحك(؟يهإهو ى ل: العبد الناصر
 

 طبعا كلنا متذكرينو  ،الحوارى نستمر ف ئربما يوافق المجلس على أنه رغم كل ش كده: بعد فوزى
ى وجامدين وواضحين ف صحاحننا نبقى إهو  ؛خرهاأساس كل الحكاية من أولها آلإن 
احتماالت قوتنا  أكثر هوى علينا دلوقتى لال والخطر .بنائناى ا والحمد هلل ونستمر فنذهن
 ..منهاى المرحلة الحالية بنعانى ف مواطن الضعف اللىبعض ى كتر مما هو فأى ف

احتماالت  ،سنين من قناة السويس 12ى أما يبقى عندنا بليون جنيه ف قوتنا.احتماالت 
هتدينا  ة، صناعةسياح ..ةإذا قلت احتماالت كثير  ،يراث تقل يمكن عن هذا كبترول ال

 .أكتر وأكتر عائد
 

   ! )ضحك(السياحة مغلقة للتحسينات: عبد الناصر
 

باالستئذان من  ،بإذن اهلل أحب أبشر األخ أمين بإذن اهلل هتكون سمعتنا األولى ..: سياحةفوزى
عملية بناءنا ى وبجانب هذا مزيد من الترابط والتضامن ف ،)ضحك(ى عزيز صدق

 .الحوار مستمر ونستمر أكتر من هذاى نخل :برضهأرجع أقول  .ىالقوم
 

وبالذات  ،هذا الموضوعى الحقيقة الدول العربية مش مشتركه ف ،بالنسبة للحوار : هوعبد الناصر
 إزاىالحقيقه هم مستغربين  بأى حد.هم مش بيتصلوا إن  :السوريين لما جم هنا قالوا

أنا مش متفائل  :لكم فاتوا قلتى لال الجلستينى وأنا ف !أخدنا حرية الحركة بهذا الشكل
ناس غير  احناإن  بنثبت برضهننا مش متفائلين ولكن إ :همل أنا قلت !بسير األمور

  نتين.متع
هذا الكالم بالنسبة لالتحاد ى وبالذات أنا يهمن ،أقصى الحدود الممكنةالى  مشينا

نهم كانوا بيتكلموا على أساس الحلول السلمية على أساس عدم القدرة على أل ؛ىالسوفيت
وبهذا  ؛أقصى مدىالى  استنفذنا الحلول السلمية حنااننا إيبان  برضهفالزم  !الحرب
خايفين جدا من هم  ،ناتقويتى بأنه يساهم أكتر فى نطالب االتحاد السوفيتن أ نستطيع

الى  نه الخطإ :ولو أنهم قالوا لألخ زكريا ،الجزائريين أيضا بهذا الشكل !هذا الموضوع
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وكان هنا الملك حسين  ،هذا الحوارى األردنيين مشيوا ف هم معانا فيه.فيه ى هنمش
اللى  على كل حال الوقت .ىنماركاقبلوش المشروع الداولكن م ،اتفقنا على بعض نقطو 

 .نوافق احناإن  ى فيه نفسنا من المصلحةبنبن احنا
 

 ىالسفير الهندنفس  النهاردهإن  حتى ؛بنعمله جايز له تأثيرى لال كل العمل يافندم النهارده: الفقى
مشروعهم إن وقال: إن السفير الدانماركى راح له وقال له:  ،4الظهر الساعة  اتصل بى

ا تقبل المشروع هوهو اتصل بحكومته وأوصاها أن ،ال قيمة له وأصبح غير صالح
مقدمة  ىهى لال حتى مع الدول الغربية -كل مسعى لينا إن  معناهاى د .ىالهند

 ،الوقت نسعى فيه فى السلمنفس ى ف إن احناعلى  ناوتصميم -ى مريكالمشروع األ
 ةكلها بتكسب لينا أرض كويسى د ..نفسناى نفس الوقت نعد نفسنا ونقو ى ونجرب وف

 .جدا
 

إعطاء  :أوال ..بيحصلى لال هدفين من كل العمل ةا عايز إن أمريك طبعا من الواضح عبد الناصر:
 ؛للموضوع settelmentهو إيجاد  :ىالتان .دا واضح جدا ..سرائيلال ةمكاسب توسعي

هم  -المقصود بها اتفاق الهدنة  - االتفاقات الموجودة ىهى لال ةبدليل النقطى يعن
عملية ى د ةمهياش هدن ةالعملية الجاي ..ال :بيقولوا ،بيلغوا الفقرة الخاصة باالتفاقات

 !سالم
إال إذا  ،اسرائيلسالم مع الى  من المستحيل تصل األمورأو  طبعا من الصعب

لكن  !هيبقى سالم مفروض ..سالمالفرضوا و القبة ى القاهرة وجم هنا فى جم هنا بقى ف
واعتراف ومرور  سالمالعملية تبقى عملية إن  ىواحد هيقدر يفكر فى أإن  مش متصور

 .هذا الكالم خرآالى  !قناة السويسى ف
االنسحاب الكامل عن  ..قطن 2بنيينا عليها هذا الموضوع الى  النقط إحنا

نتوا مالكم ومال البالد إ :بتقول ةفكر  يهطبعا ف .ببعضها برضهالعربية وربطها ى األراض
 كدهولكن ممكن بعد  ،حتى اآلن ممليون ولم نعبئه 122نجند الــلم  إحناالحقيقه  !العربية
  .مليون 122ــ نعبئ ال

إنهاء حالة حتى مش قابلين  :بيقول ،إمبارحخطبته بتاعت ى ف إشكولطبعا 
يبقى فيه سالم إن  نقبله حاجة واحدةى لوال ،دا كالم فارغ وال يمكن نقبله :بيقول !الحرب

  !ونقعد نتكلم ،بينا وبين العرب
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لما العرب  ؛21سنة ى بهذا الشكل  ف ئحصل ش إن  مخهمى ف برضهوهم 
هذا ى لحقت العرب فالى  الهزيمةوصلوا التفاقية الهدنة نتيجة و رودس ى قعدوا معاهم ف

محتلة ى أراضى دإن  - غزةأو  سواء غرب األردن -ى بيتكلم أيضا عن األراض .الوقت
 غزةتعتبر  أنوال يحق لمصر  ،إنها جزء منهاى تدع أنوال يحق لألردن  ،من فلسطين
 !جزء منها

 عايزينهم إن :لناا هناك بعض الناس قالو إن  ولو ،عن سيناهم  مبيتكلموش
ية الموجودة عند شرم لالمنطقة الساح ىهى لال ؛يحتلوا من سينا جزء على خليج العقبة

ا داخلة إن أمريك وخصوصا -العملية السياسية  -فالعملية أبدا مهياش بسيطة  !الشيخ
  ؟حد يحبى ف !بكل ثقلها

 
ى تحول ففيه إن  ،بخصوص هذا الموضوع النهاردهبا و أور ى الصورة ف يافندمالواقع  : هوالفقى

صعب ى خالل الدورة دى حل المشكلة فالى  ا يجعل احتمال الوصولأمريكموقف 
اجتماع اللجنة الفنية التابع ى والموضوع نوقش ف !ألحسنلمش  أأسو الى  التحول ..جدا

من  هذا االجتماع طالبواى وف ،بروكسل الشهر دهى عقدت فى لال ىاألطلنط لحلف
الى  ىوبالتال ،حلالى  ا يسمح بالوصولأمريكلموقف  تعجيليحدث إن  اأمريكمندوب 

  !فتح قناة السويس
 هكدوأ -بروكسل ى نا قابلته فأ - بيقوله نائب وزير خارجية هولنداالى  الكالم

 !ا كان موقفه متشدد ومتصف بالغرورأمريكمندوب إن  ؛وزير خارجية بروكسلى تان
كالمك متناقض مع إن  :لها قالو هم  ؛حلول وبيعرض بكالم اوثبت إنهم مش هيقبلو 

 ؛حلالى  عدم الوصولى السبب فى الدول العربية هإن  :بيقول !سكاقاله ر الى  الكالم
  !اسرائيلألنها ترفض التفاوض المباشر مع 

فتح القناة كانت بريطانيا وفرنسا ى أكثر دول الحت علإن  :بوستير بيقول
ى لال اجتماع وزراء الخارجية بتاعهمى الجماعة بتوع البنلوكس ف .والنرويج وهولندا

ى لال والنتيجة ،اأمريكللموقف بتاع  assessmentعملوا  ،أكتوبر 14حصل يوم 
ا حاليا نتيجة إن أمريك ؛أوروباخرجوا بيها بيشترك معاهم فيها جزء كبير من دول غرب 

إن  :وبيقولوا ،استمرار غلق قناة السويسى جونسون لها مصلحة ف حكومة ةللسياسة بتاع
والشرق فيتنام  ..مواقع هامة 2ى ية فمريكاستمرار غلق القناة بيخدم اإلستراتيجية األ

 .أوروباوغرب  ،األوسط
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الصين أصبحت حساسة الزدياد النفوذ إن  عندهم معلوماتإن  :بيقولوا ،فيتنام
اإللكترونيك األجهزة ى الزدياد المعاناة السوفيتية وخاصة ف نتيجة ؛فيتنامى فى السوفيت

ى هى لال ..االشتراكية األخرىالدول ى ثر فأوده كان له  .وأجهزة الدفاع عن الطيران
كتر لمنظومة النقل أالصين بدأت تعمل صعوبات إن  :فبيقولوا .الصين معأساسا كانت 
ن السوفييت كانوا بيبعتوا المعونة أساسا ا  و  ،نة العسكرية السوفيتية لفيتنامبتاعت المعو 
غلق القناة هيعطل وصول هذه إن  ان بيعتبروامريكواأل ،قناة السويس عن طريق
  .اإلمدادات
 - ما بيصفه نائب وزير خارجية هولنداى ز  -جونسون أصبح ى لال الوقتى ف

 :وبيقول ،ىار عسكر تصحرب فيتنام بانى نه ينهإى صر علطريق مسدود وم  ى فى ماش
 ؛نهم يضعفوا موقف جونسونإمكنهم أإن  ،ىالحزب الجمهور ى فأو  داخل حزبهى فإن 
يقدروا يصلوا لحل لمشكلة فيتنام عن ى لال العام باعتبارهم المرشحينى يتقدموا للرأ منهإب

إن  71 ــنه يثبت من هنا لا  و  hard lineــ هو مقداموش غير ال .ىغير الطريق العسكر 
  .ىوكانوا متوقعين ضرب هانو  ،ممكنى الحل العسكر 

كارت  النهاردهبقدر ماالقناة بتعتبر  :بيقولوا الشرق األوسط،ى الحاجة التانية ف
 علشان ؛سيوية ودول شرق إفريقياوالدول اآل أوروبادول غرب ى يدهم للضغط علإى ف

إن  همية مابتعتبرأبقدر  ،ا لقبول حل مناسبأمريكى منسق للضغط عل بجهدالقيام 
بمصر  الحاضرالنظام ى يدها بتضغط بيه أساسا علإى استمرار غلق القناة كارت ف

  .ألنها بتحرمها من موارد أساسية ضمنها السياحة ؛المنطقةى وبعض الدول ف
السوق األوروبية هيتم إن  :بيقولوا ،بيينو حاسين بيها كأور هم  الى الحاجة الثالثة

خاطر  علشانا بذلت جهد كبير جدا أمريكو  ،71يو ليو ى تكمل إنشاءها فأو  إنشاءها
إن  ىالسوق الحق فى هيدى لال ،معاهدة روماى الصورة المقررة فبتمنع تكملة السوق 

هم أيعتبر  أوروباوغرب  .أوروباا مع غرب أمريكتجارة ى ؤثر علته تجارة عاليةلها ى يبق
 .ا الخارجيةأمريكمن جملة صادرات  ٪72ى يستوعب حوال ؛اأمريكسوق لصادرات 

 bridgeطلب الدخول تعمل  علشاندفع انجلترا  :بحاجتين تضغط اأمريكف
منطقة تجارة الى  السوق األوروبية تتحولإن  اقترحتوالناحية التانية  .ىالجمرك للحائط

  .ىالجمرك الحائطلها  مافيش  حرة واسعة
 

 ؟ىناتال المقترح: عبد الناصر
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نها إ ،وخاصة دول السوق أوروباى تضغط عل علشان النهاردها أمريكدام قى لال : الكارتالفقى
قفل إن  :وبيقولوا .وعسكريا سيااا اقتصاديا وسيأمريكالرتباطها ب أوروباتؤكد احتياج دول 

نها إ -مثل هذه الظروف ى ف -تضطر  إن أوروبا ىبيساعد بدرجة كبيرة عل ؛القناة
 - أوروبادول غرب ى يعن - الناس دول الحقيقة .ىمريكاالقتصاد األى تعتمد عل

كناش ام إحنا :هولندا مثال بيقولوا .أصبحوا متفهمين المشكلة أحسن بكثير من األول
حناو  ،المعتديةى ه اسرائيلإن  نقبل إطالقا فكرة ى ه اسرائيلإن  قولناشام برضه ا 

  .بدأت التحركات العسكريةى لال ىالمعتدية ولكن من الناحية التكتيكية ه
ال مقابل اتفاقية سلم إتنسحب أبدا  اسرائيلإن  ىمكانوش موافقين عل :نمرة اتنين

والقضية بتاعت  ،العدوانى النتائج المترتبة عل ..بيقسموا العملية قسمين النهارده .دائم
  .أساسها مشكلة الالجئينى لال ..فلسطين

إنما مقابل  ،اسرائيلالجزء الخاص بآثار العدوان الزم تنسحب إن  :فبيقولوا
عطاء ضمانات ب ى يعتدوش علانهم مإإعالن من الدول العربية بإنهاء حالة الحرب وا 

  .ىمرة أخر  اسرائيل
 هم النهاردهحاجة أصبحت ى دو  -بدراسة مشكلة الالجئين إن  :بيقولوا أيضا
وجه الخصوص ى ن مصر علا  الدول العربية و إن  كانوا يعتقدوا -مهتمين بدراستها 

حد ى علإن  - وجدوا الواقع !المنطقةى ف ضغطبتستخدم موضوع الالجئين ده كعملية 
ألنها متعاونتش إطالقا  ؛عدم حل هذه المشكلةى ف ةعليها مسئولي اسرائيلإن  - كالمهم

ألمم المتحدة الخاصة انها تنفذ قرارات إورفضت بصورة قاطعة  ،مع األمم المتحدة
  .بالالجئين

اتصالنا بدول غرب ى نستمر ف احناإن  ىينصحوا يعن ؟يهإدول بينصحوا بالناس 
 الضغطنعمل نوع من  علشان ؛وشرق إفريقيا آسياوجه الخصوص ودول ى عل أوروبا

إن  :وواحد منهم بيقول .نها  تغير موقفهاإتضطر  علشانا أمريكى المنسق والمستمر عل
النار ى الحل على بينصحنا نخلمعناه ما :لهل محمود رياض قا السيدى لحد دلوقت
الزم تخلوا العملية  منتإف !يجمدوا الموقفعاوزين  اسرائيلان و مريكن األأل ؛باستمرار

  .أوروبام بدول غرب كعالقت توكدوانفس الوقت ى وف ،ةحي
مل وع   يافندمحاجة مهمة جدا  يهف ،أوروبادول غرب ى لال من ضمن الحاجات

ى ف .أوروبا ربغى ثر قفل القناة علأى ه ؛ةسريورقة السوق وطلع بيها ى عليها دراسة ف
هم نأل ؛كنا نتصوراكتر مأ أوروبا ربغى قفل القناة له تأثير كبير جدا علإن  الواقع

ميزان مدفوعات ى حدوث عجز فالى  ىيؤدهقفل القناة إن  أكدوا بالدراسةتأو  متصورين
ارتفاع  علشانوارداتهم جميعا هيرتفع سعرها أساسا إن  لسبب ؛أوروباغلب دول غرب أ
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أسعار ى ف تخفيضمضطرين يعملوا هم نوصادراتهم هينقص تمنها أل ،ر النقلأسعا
وميحصلش  ،األسواق العالميةى ف صادراتهم موجودةى يقدروا تبق علشانالصادرات 

االستيراد والعجز نفقات ى الزيادة فى حصل الفارق فيفه؛ أسعار الصادراتى ارتفاع ف
إن  والواقع فعال .لهم قلقة مسببالى  كتر الحاجاتأمن ى وهم يعن ،نفقات الصادراتى ف

 !هذا المدىالى  قفل القناة هيأثر عليهم
ى بيسموه الموقف الواقعى لال :ىالحاجة األول ..مرتاحين جدا لحاجتينهم 

الحاجة  .اسرائيلالواقع كشفت موقف ى فى لوال ،سيادتك متبعهاى لال والسياسة الواقعية
ذا إ ،أوروباى فى انجلترا لها أثرها السياسإن  :فبيقولوا بصراحة .االتصال بانجلترا :التانية
ى فى رها السياسيولكن انجلترا لها تأث ،معينة تفاصيلى مختلفين مع انجلترا ف إحناكنا 

 .أوروباالسياسية بتحسين عالقاتنا الى  ىوالعالقة مع انجلترا بتؤد ،أوروبا
ن تربطهم بألمانيا عالقة وثيقة جدا أل -ما سيادتك تعلم ى ز  -ودول  هولندا

ن إبينصحوا أيضا وبيأملوا ب ،ىلماناالقتصاد األى اقتصادهم قائم بدرجة كبيرة جدا عل
ده هيساعد إن  :وبيقولوا .لمانيا الغربيةأفيما يتعلق بإعادة العالقات مع  مراجعةتعمل 
 ،نفس الوقتى ف .أوروباتحسين موقف مصر فيما يتعلق بعالقتها بدول غرب ى جدا ف
ولكن  ،اأمريكللتفاؤل كتير بسبب موقف  انه مهواش يدعو إالموقف يبدو إن  ولو :بيقولوا
نتوا إى لال اتخاذ قرارات معينة تهدم كل الجهدى ميدعوكوش إنكم تتعجلوا فى ده يعن
بينصحوا بالصبر واستمرار ى يعن .الفترة السابقةى ف الواقع جهد ناجحى ويعتبر ف ؛عملتوه

نها إواقع األمر مهتمة  لمصلحتها ى ف النهارده ىهى لال ؛أوروبااالتصال بدول غرب 
  .تسوية عادلةالى  توصل األمور

وأظن األخ  -لقيت الصحف و  آسيادول ى حاجة أخيرة الحظتها ف يافندم يهف
والكالكاتا  ،هجوم ملفت بسبب قفل قناة السويسبتهاجمنا  -يعرف الموضوع ده  قفاي

عشر ى مصر تقفل قناة السويس مرتين فإن  مش معقولى يعنإن  :تايمز مثال بتقول
  !عن اآلثار الفادحة والخساير الفادحةى وتتغاض ،سنين

 
  ؟ىملك مين يعن ..مالكهاى لمين ال ؟مالكها الكالكاتا تايمزى ل: مين العبد الناصر

 
نا قريت جرايد بورما وقريت تايالند وسنجابور وهونج أ ،يمينية طبعا. .يمينية يافندم: معرفش الفقى

إن  ضحتان أل ؛تجارتهم الخارجية انضرت والسياحةإن فى الواقع طبعا  كلهمو  ،كونج
اتعطلت  - ٪12 - كلهاى ود ،قناة السويسى كل هذه المنطقة معتمدة على السياحة ف

ن احناو  ،قفلنا قناة السويسى لال احناإن  وبيتهمونا .قفل قناة السويس علشانى دة السن  ا 
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ى السبب ف إحنامش إن  نبين احناإن  ومن السهل علينا !استمرار قفل القناةى السبب ف
اليابان لما ى نا قلت كدا فأو  .استمرار قفل القناةى السبب ف إحنان مش ا  و  ،قفل القناة
والناس الحقيقة بيتقبلوا وجهة  ،أوروباى سيوية وقلنا كدا فالدول اآل مع ممثلىاجتمعت 
ى هذه الدول ميبقاش ف علشانالموضوع ده يهمنا أن ويعتقد  .هذا الموضوعى نظرنا ف

 .ننا بنستغل القناةإعتقد تمن ناحيتنا و  ةنفوسهم مرار 
 

 عبد الناصر: طب ياأخ أحمد متشكرين.. شكرا.
 

 .أتكلم إننى ىالفرصة دى نك اديتنإ يافندمشكرا كتر ألف خيرك  :الفقى
 

 ؟ةمواضيع غير خارجيى صوت: هندخل ف
 

قف اخر تطورات المو آو  ،األمم المتحدةى الجديد فى ضوء الموقف السياسى : طبعا علضيف
موقف فى النظر  لجنة الخطة أعادت النهارده ؛المعركة هتطولإن  إيمانبالدولية و 

طبعا األثر  .الميزانية النقدية وضرورة توازنهاى البترول من ناحية اآلثار المترتبة عل
 1402220222ى الميزانية حوالى يترتب عليه فرق فه األخيرالناتج من ضرب السويس 

ننا نعمل شوية إنه من الالزم إطبعا أعدنا دراسة الموقف وشفنا  !العملةى ف هجني
النقص المترتب يمكن توفير جزء من هذا ى االستهالك حتى نواحى إجراءات داخلية ف

  .السويسى حصلت فى لال خسايرالى عل
 ،الة بالنسبة للسويسمثل هذه الحى الموقف بالضبط فى هيتكلم فى لال يونس

  .هيتكلم بالنسبة لالحتياجات بالنسبة لالستهالك وبالنسبة للقيودى لال رهوق
 

ى ف ،فاتى لال المجلساالجتماع بتاع ى : هو بعد التلخيص بتاع المذكرة بتاعت البترول فيونس
ى يوم الثالثاء حصل اعتداء على ن فأل ؛التطورات كانت أسرع من تقديرناإن  الواقع

ى كان المحتمل ف ،من تقدير الموقف السابقأو  يمكن كان من بعد نظر، المعامل
كان احتمال إيقاف العمل بتاع المعامل موجود  ،تكماحضر ى عرضت على الدراسة الت

  ..تم فيهاى لال يهإنا حقدر أقول أى يعن ؛حصلتى لال لكن التطورات
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ضربت تملخص معامل السويس لما أ ؟بط بالنسبة للسويسضحصل بالى لال يهإ
بذلت من ى لال لكن الجهود الكبيرة ،يوم الثالثاء واألربعاءى كانت الصورة فعال قاتمة ف

 ؛مع األخ المحافظ هناك ،مع رجال اإلطفاء بتوع وزارة الداخلية ،المعاملى العاملين ف
  .اليومين األوائلى قل مما كان متصور فأبقت الخسائر إن  الحقيقة جعلت

ثر تأالخام ى وف ،كانت موجودةى لال المنتجاتى نتج عن االعتداء خسائر ف
شركة السويس من ى مستودعات ف 12 يهف ..كل من الشركتينى بعض المستودعات ف

وكان بعد  .خدنا المستودعات الصغيرةو ل ،122أو  142مستودع من  22 يهوف ،72
لكن الحقيقة تعتبر من الناحية العامة األجهزة  ،كدا األجهزة أصيبت بعض اإلصابات

  .معامل التكريرى فى العصب األساسى األجهزة ألنها هى كنا نخشى عل ..نفسها سليمة
إعادة ى ف محاولةى أبيعطل ى لال ويمكن يكون هو ده ،أصيبى لال ىالجزء التان

موجودة ى لال المواسيرأو  نابيبوهو محطات الطرمبات والشبكات بتاعت األ ؛اإلصالح
  .المعاملى ف

بعد ما تم إطفاء يوم الجمعة بالكامل المعامل  -بالنسبة للمعامل  النهاردهالوضع 
فممكن من  ،قل تدميرا من معامل شركة النصرأى معمل السويس حالته يعن -فعال 

نعيد إصالح بعض  احناإن  ممكن ،الموجودة فيه عمليات إصالح سريعةجهزة األ
  .اليومى طن ف 2222ى حوال بننتججهاز منه ى األجهزة ونبدأ العمل ف

ذا كنا إلكن يجمع هذا طبعا  ،عن شركة السويسئ شركة النصر موقفها فعال س
 النهاردهولغاية  .هنحاول نصلح فيها حاجة هتاخد مدة أطول من شركة السويس

عتقد إنها أنا كنت األول ألكن المقدر  ،بدقة لكال المعملين الخسائر مقدارمقدرناش نحدد 
ن معمل السويس من أل ؛يمكن الرقم هيرتفع النهاردهالواقع ى ف .مليون 2ى هتبقى حوال

ى لال والرقم ،كانت موجودة فيه والخامى لال بما فيها المنتجات ،مليون 4ـ مليون ونص ل
إصالحه ممكن إن  فاعتقد ،نا كنت مقدرأعما ى على لال فقدناه من شركة النصر هو

عمليات اإلصالح الخسائر  .مليون 7حدود ى طلع فنمليون جنيه ه 2ى ياخد منا حوال
نه مخزون إاعتبار ى علأو  ممكن هنستعوضهى لال هو ده ،والمليون بتاع المنتجات

  .فقدو 
حناو  ،شركة السماد تأثرت يهطبعا ف ثر أكنا بنثير موضوع شركة السماد و  ا 
موقف ى على لكن إيقاف المعامل هيؤثر بالتال ،رفع كفاءة إنتاجهاأو  إنتاجها بالكامل

ذا تقرر إعادة تشغيل المعامل هيمكن تشغيل شركة السماد  ،اإلنتاج بتاع شركة السماد وا 
  .جزئيا
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حناو  ،تواجه موقف تعطيل المعاملى الموقف ده جعل البالد تبتد فقدنا ب ا 
 ..ال معمل شركة إسكندرية للتكريرإلن يصبح عندنا  ،الفترة القليلة القادمةى للمعامل ف

 420222ى نتج حوالنننا إاليوم بعد ما كان ممكن ى طن ف 2222وده إنتاجه عبارة عن 
 .من المعملين بتوع السويسفى اليوم طن 

الخام من روسيا ومن ى كان معمل إسكندرية بيحصل عل ،بعد قفل قناة السويس
وفعال أمكن  .ىديسمبر السنة دى فى بينتهاللى ى فعال العقد الحالى وكان ف ،الجزائر

 ،من الجزائر 2220222ناخد هف ؛ننا نمد االتفاق بتاعنا مع الجزائر فيما يختص بالخامإ
معانا  إحنا ..الوضع بالنسبة لروسيانفس إن  عتقدأو  .لية القادمةولغاية نهاية السنة الما

مد ى ده هيوافق علإن  هعتقد برضوأ ،بناخد منهم نصف مليون 77سنة ى فى عقد ينته
ورود الخام  بمعمل أو  مضمون وصولى يبقى وبالتال .الخام بتاعنا من روسيا أيضا

 .إسكندرية
ن أل ؛بضرب المعاملى كانت موجودة للسويس تأثرت بالتالى لال مصادر الخام

العامل  ..تأثرت الحقول بعاملين ،للمعاملى كنا بناخد كل اإلنتاج لغاية دلوقت احنا
ننا نقفل إهنضطر  ،لو مكناش نتمكن من تصدير كميات الخام بسرعة احناإن  :األول

  .بعا إلمكانيات التصديرتونقلل اإلنتاج 
 علينا احناإن  ،بعد انتهاء الفحص بتاع المعامل وحالتها حناإننا إ :ىالعامل التان

ميناء أو  يمكن من االستيراد عن طريق ميناء السويسكتر ماأننا نستورد إننا نحاول إ
كنا  إحناألنه  ؛إشكال بنواجهه حاليا وهو إشكال النقلى ننا نتخطإنضمن ى حت ؛األدبية

الستيراد جميع المنتجات من إسكندرية كنا هنضطر إذا  ،حالة قفل المعاملى بنرتب ف
  .إضافة وسائل نقل إضافيةالى  هنضطر

ننا نستخدم خط األنابيب بتاع إهنحاول ى وبالتال .سبقنا قولابماى الوقت ز 
 .السويس القاهرة

وفعال  ،ننا نتجه جنوبا الستيراد المنتجاتإ إحناننا علينا إجعلت ى العملية د 
مبننتجش  ..البوتاجازى عندنا عجز ف حنااننا إ ؛العدوان دهحصل نتيجة ى لال العجز
ذا ماتقرر إ .طن 422ى بينما االستهالك اليوم ،طن يوميا من إسكندرية 22ال إمنه 

طن من  22ى اليوم هننتج كمان حوالى طن ف 2222 كفاءةتشغيل معمل السويس ب
 422ى هى لال طن 7222الفرق بين  ..عندنا عجزى هيبقى وبالتال ،معمل السويس

طن شهريا  1222متعاقدين باستيراد  إحنا .بننتجه محلياى لال ومابين ،اليومى طن ف
  .يطالياإمن ى محاولة الستيراد كميات أخر  يهوف. لغاية نهاية السنة المالية
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  .لبوتاجازل بالنسبةنوفمبر الموقف  7يوم ى هنعرف حوال
تج من معمل ند ما بنقبنستهلك منه  إحنافالبنزين  ،ما فيما يختص بالبنزينأ

 410222ى بننتج حوال إحناف .ط مادة واحدةفالبنزين والنإن  اعتبارى عل ،اإلسكندرية
حناطن و   ولذلك معتقدش .ينيمتغط إحنافعال ى يبق ..طن 440222ى استهالكنا حوال ا 
االعتبار ى قولتش فام إذاخصوصا  ؛البنزينى قيد على أأو  تقييدى هناك مايدعو ألإن 

ى هيبقى طن وبالتال 120222ى وده هينتج حوال ..احتمال برضه تشغيل معمل السويس
  .عندنا فائض بنزين مش عندنا عجز

ن إنتاجنا أل ؛ننا نواجههإالكيروسين هو فعال إشكال علينا ، كدا الكيروسينى يل
 .قل من ثلث االستهالكأ ..من الكيروسين مش من معمل إسكندرية بسى الحال

أو  ننا هنمتنعإاالعتبار ى خذ فأمع لو ى طن شهر  720222الكيروسين ى ستهالكنا فا
موضوع القيود ى ف ثحدتما السيد وزير التموين هيى ز  -هنقيد استخدام البوتاجاز 

موضوع الكيروسين قد تصل من  ىزيادة فعال ف يهيكون فإن  هنضطر -المحتملة 
ى يضا فألو اخذنا هذا  .أيضا معمل السويس طن لو شغلنا 120222الى  720222
أو ألف  22 ــالى طن كيروسين لو ضفناهم عل 120222ى هيدينا برضه حوال ،االعتبار
إن  الكيروسين خصوصاى هيفضل عندنا عجز ف ؛من إسكندرية اهيطلعو ى لال 420222

  .قل من النسبة كلهاأنسبة المخزون منه حاليا 
ى عل -طن  110222ى وهو حوال -ى الحال االعتبار المخزونى خذ فألو 

أو  يوم 22ى ننا عندنا حوالإهنجد  -طن  4222ى حوال -بتاعنا ى االستهالك اليوم
ى يبق ؛ننا شغلنا معمل السويسا  ننا بننتج من معمل إسكندرية و إذ خأيوم فقط لو  21

  .يوم 12ى العجز حوالى عندنا مايغط
 الواقعى ف ،بنحاول استيراد المنتجات من الخارج إحنا ،فيما يختص بالكيروسين

تقدمت العراق والجزائر  ،السويسى بداية ما حصل االعتداء على الدول العربية فإن 
الواقع ى ولما طلبنا منهم فعال ف ،احتياجاتنا منهاى لال الحاجاتى نا فنها تعاو إى بدعو 

  !نقدر ناخدهى لال موجود عندهمى لال لعدم وجود الفائض ؛تأسفوا واعتذروا
نا معنديش مانع أبادل خام بمنتجات أ :وقالت !نا معنديش فائضأ :الجزائر قالت

  .من فرنسا
 اللى ..الخامى منتجات وال فالى نا مبتحكمش فأ ،ديشننا معأ :العراق قالت

لذلك بتعتذر عن  ؛عندهاش كيروسين خالصايمكن شركة موبيل م .شركاتال يهبتتحكم ف
 .كيروسينى أنها تورد إ
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غلب أن السوالر هو أل ؛السوالر موقفه هام بالنسبة لنا ،فيما يختص بالسوالر
نتاجنا وسائل النقل عندنا بتشتغل ب ى لرقم بالضبط إنتاجنا من السويس حوالافتكر أه وا 

ذا اشتغل مصنع السويس عل .طن من إسكندرية 220222أو  طن 470222 أساس ى وا 
إن  طن بينما 220222ى عندنا حوالى هيبق ،طن 20222ى خام مرجان هيطلع حوال

  .طن 120222ى استهالكنا حوال
طن من  420222نهم يعطونا إنة وافقوا يالطال ،موقفنا بالنسبة لالستيراد

طن من السعودية عن طريق  220222ننا ناخد إاحتمال  يهوف ،إسكندرية لمدة شهرين
منتجات ى لو كررنا الخام بتاعنا وقدرنا نحصل عل .بتشتغل هناكى لال يةمريكالشركة األ
هذا ألننا كل ما نجيب الحاجات من ناحية الشمال هنحتاج الى  ىالزم نسع ،من الجنوب

  !لوسائل نقل إضافية
ولو اشتغلوا  ،بينتجوش وال السويساإسكندرية مى برضه الديزل ف ،موقف الديزل

حناو  ،طن 420222منه قليل وهو  بينتجوش لكن استهالكناام برضهجان ر خام مى عل  ا 
الى  اإلضافةب .جايةى لال األيامى نه مش هيتأثر فإفبعتقد  ،عندنا المخزون منه كبير
ونقدر نستمر  ،طن لمدة الشهرين القادمين 2222نهم يدونا إهذا فااليطاليين عرضوا 

  .حسب الظروف فيما بعدى عل
ى بنستهلك من المازوت حوال ن احناأل ،موقف المازوت مختلف شوية

سكندرية والسويس لو اشتغلت  ،طن 220222ى إسكندرية بتنتج حوال .طن 4120222 وا 
ى عل ،طالع من حقول البرقى لال هنحاول نستغل الخام إحنا .ىطن شهر  220222تنتج 
ى عن طريق السويس ف ،كمازوت امازوت هنستخدمه مباشر  ٪ 1702 يهفإن  اعتبار

  .ونستخدمها مباشرةخط األنابيب 
المستخدمين للمازوت بيشكوا من إننا لو خدنا خام بكر مباشر قد يؤثر على 

ى فإن  لكن أنا بعتقد ،نظرا لوجود نسبة مرتفعة من الكبريت فيه  ؛األجهزة بتاعتهم
ذا خلطناه بالمازوت المنتج محليا ،ظروف الطوارئ هنقدر نستخدمه المستورد أو  وا 

  .الوضع القادمى هيغط
طن وصل منهم 1220222استيراد ى متعاقد فعال عل ،كداالى  باإلضافة

طن  720222بنحاولها معاهم وافقوا يدونا ى المحاولة اللى طن، وااليطاليين ف 110222
  .خالل شهرين من األشهر الجايهى ف

ى مدى أالى  يجعل إننا نفكر ،الموقف ده  لو حسبنا االستهالك زائد المخزون
قد يجوز إذا كان  .إال إذا كنا بنوفر العملة الصعبة للشرا ،ضغط نستمرهنقدر تحت 

يد استهالك بعض يفيما يختص بتق تمتى الدراسة اللأو  أثيرى يحصل التفكير الل
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مدة أطول وأنا اقدر الى  النهاردهموجود عندنا ى اللى المنتجات قد تمتد مدة االحتياط
ماهياش صغيرة ى النسب يعنإن  تقدير بعتقدخر ألخص للمجلس المدد الموجودة طبقا آل

  ..األولى ماكنا بنفكر فى ز 
  .إنتاجنا منه كفايه وزيادة  احناإن  :أنا قلت ،فيما يختص  بالبنزين

إننا بنشغل ى يوم لو حسبنا عل 22ى عندنا حوال إحنا ،فيما يتعلق بالكيروسين
اإلنتاج  زائدمن اإلسكندرية ى اإلنتاج المحلى يعن ..يوم 12معمل السويس يبقى عندنا 

يوم  12نسحب جزء من المخزون نقدر نعيش  زائد ،من السويس يسد جزء من العجز
  .من غير استيراد
الخام دا موجود  ..يوم 12المازوت  ،يوم 72ى الديزل حوال ،يوم 12السوالر 

  .من هناأو  بنوفيه من هنا إحناعلى اعتبار إننا ى يعن
تفكيرنا بالنسبة الستيراد ى ف إحنا ،أقوله بالنسبة للخامن أ وضع أخير أحبى باق
إننا علينا إننا نصدر الخام علشان نقدر ناخد بيه عملة صعبة تسدد جزء من  ،المنتجات

  الخام منتج بتاعناى نخليجب وأساس إننا  ،العملة الصعبة المطلوبة الستيراد المواد
  .قفل الحقولالى  بطاقته الكاملة وال نضطر

اللى السوق المفتوح كان أمام شركة البترول إن  االتصاالت األخيرةى ف حصل
حقل ى مشاركانا فى هى الل بان أمريكانشركة ى هى الل -بنتعاون معاها  احنا

إن  :وقالت ،استرالياأو  السوق هو عبارة عن سوق اليابانإن  :كانت بتقول  - مرجان
أيدينا لنقل ى فى إننا نستغل وسائل النقل الل إحنان علينا ا  و  ،وسائل النقل غير متيسرة

  .البترول ونرجع نجيب بيه الخام
وبقت عملية  ،هنقفل برضه احناإن  معنى كدا ،تاخد شهرين ونصى العملية د

إن  وهو ؛فاتوا حاولنا حل آخرى اليومين اللى ف !باينه كانت إنهم بيصعبوا الموضوع
بنديهم الخام على  إحنا ؛حاولوا يقللوا من سعر الخامنقطة تانية ى كمان ف ..بدال أل احنا

الخام المماثل لخام مرجان هو خام إن  :فهم قالوا ،سنت 21واعتبار البرميل بدوالر 
وفرق النقل من إيران لليابان ومن هنا  ،سنت 41سعره دوالر و النهاردهوخام إيران  ،إيران

يحاسبونا على  ..سنت 1البرميل دوالر وى يبقى عايزين مننا ف ؛سنت 11لليابان يبقى 
 !هذا األساس

الخام دا  ..إننا ناخد الخام :بنقول ،نسبأيمكن يكون  إحناله  وصلناى الحل الل
نه إولو  ،هناخده احناإن  كنا متفقينى الجزء الل زائدمن الحقول  إحنانصيبنا  إحنابتاعنا 

 .عدنى فأو  شرق إفريقياى الموجودة فالمعامل ى زيادة عن نصيبنا ونكرره لحسابنا ف
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حناو  ،اتصلنا إحناوفعال  نهم إعدن ى قبلوا ف إنهمعلى ى خر معلومات وصلتنآى يعن ا 
  .ياخدوا الخام بتاعنا ويكرروه ويرجعوه

ناخد نصيبنا بالكامل من الحقول، ى ش لقفل الحقول وبالتالتنا منضر أ ؛فيها ميزة
نبقى ى وبالتال ،هتروح محملة بالخام هترجع شايلة منتجاتى السفن اللإن  الميزة التانية

النقطة أو  بعد، الخالفأما كنا بنتكلف لو كانت المسافة ى وسائل النقل مبنتكلفش ز ى ف
على ثمن سعر  تفقناشام احناإن  ىهى هياش نهائية لغاية دلوقتالسه يمكن مى الل

  .موضوع التكريرى نفاوضه ففعال بكره من انجلترا علشان ى واحد جا يهوف .التكرير
تص بالموقف بقى فيما يخى المناقشة يعن ؟تحب اتكلم عن الفلوس وال الوضعدا 

 فيها. يتكلم هفتكر األخ قر أوبالنسبة للقيود 
 

الموقف بالنسبة ألغلب المنتجات باستثناء البوتاجاز  ،ما قال األخ محمود يونسى : هو ز قره
الديزل والمازوت وضع قيد عليهم هيأثر إن  خاصة ؛والكيروسين مايدعوش للقلق الكبير

وسائل للجميع المنشآت الديزل ى الستخدام االقتصادلالمازوت  ؛جات تانيةاعلى ح
مطلوب عدم وضع قيود  ،ىوسائل النقل حاليا نتيجة الضغط على العربيات واللوار  .النقل
 ،ولكن دا مرتبط باإلمكانيات بتاعت االستيراد .عامأو  كان النوع سواء كان خاص أيا

الشهرين ى ننا نستورد الكميات الموضوعة فإإمكانيات االستيراد هتمكن من  تفإذا كان
أيام على ضوء الموقف باتخاذ  12أو  بعد أسبوعأو  ى فيمكن بعد الشهر يعن ،ينيالجا

  .ىبالنسبة للمنتجات دى قرار تان
حناو  فيما  ا.فيها قيود لغاية شهر ديسمبر إذا اضطرينا اليهمايبقاش إن  بنقترح ا 

مهواش مشجع الكميات الموجودة ى البوتاجاز هو الل .هوش مشكلةافييختص بالبنزين م
بعد تشغيل مصنع السويس يدينا تقريبا نصف أو  اإلسكندريةى سواء ف ؛والمنتظر إنتاجها

كتر أنهم يوردوا بكميات إا من االيطاليين تمكنو إن  إذا حصل .خالل الشهرينى الكمية ف
 ممكن رفع الكميات ،تقدر تنقلى ما هو متفق عليه حاليا ووسائل النقل تكون بالكفاءة الل

فيه عجز  ىهيبقى جميع األحوال ضرور ى وف، أرباع حسب الموقف 2أو  الثلثينالى 
  .بتصرف حالياى عن الكميات الل

حصل من قيمة ى الوضع اللى ز  إسكندرية والقاهرةى بنقترح بأننا نصرف ف إحنا
ى فى والباق ،القاهرة واإلسكندرية تقريبا تلتين الكميةى ننا ندإب ؛من قيمة شهر أو شهرين

ى لكل األجهزة الل ،لحاجات الرئيسية والمرافق العامة المستشفياتلالمحافظات بنديها بس 
معتمد على ى بعض المحافظات عندها الثالجات بتاعتها والباق ،بتسخدم بوتاجاز

  .البطاقاتى اقتراح بأننا ندخلها ف يهف علشان؛ الكيروسين
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ى عن عدد العائالت اللى صعبة نظرا ألننا معندناش إحصاء حقيقى العملية د
كانت ى ولكن بندرسها حاليا بعد العملية بتاعت الحصر الل ،عندها أجهزة بوتاجاز

من معرفة بعض بنود كان داخل فيها إذا تمكنا  يهف .لعائلةل الدخلى عملتها التعبئة ف
البطاقة، فيما يختص ى ننا ندخله فإممكن  ،عندهاى للعائالت اللى العدد الحقيق
  ..بالكيروسين

 
 ؟هل رفع السعر هيأثر عبد الناصر:

 
حاجة بس ى فاتت هى الل المرةى ف إحنا ،يافندمبدل ما هنرفع سعره  إحنا ،: رفع السعرقره   

يبقى العدد بتاع  ..كيلو 12كيلو هنخليها  1402االسطوانة ى خلأبدل ما  ؛نفسانية
ولكن رفع  ،كترأالعدد يبقى فيه كمية ى نخل علشانكبر أالسحب لها فيه إمكانيات عدد 

  .هيبقى فيه ضيقى شايف يعنى السعر أنا كنت حاطه حل ولكن يعن
يبقى فيه كمية حرة  ،البطاقة وقدرنا نتمكن من معرفة العددى إذا كان يخش ف

التقديرات الموجودة على ضوء اإلنتاج إن  فيما يختص بالكيروسين ولو .بسعر مرتفع
ولكن  ،يوم 12الى  12ما بين ى مصنع السويس يدينا حقيقة أرصدة تكفى األخير ف

ن بعد كدا مش هيبقى فيه إمكانيات وال أل ؛نه يتقرر على ضوء االستيرادإالموقف يجب 
 أرصدة فيجب من اآلن 

 
 .االستيراد :  ما تضمنشعبد الناصر

 
  .السويس ما هواش واضحى الموقف فإن  بنقول كمان إحنا: وبعدين قره   
 

 ؟ىتانينضرب ى : قصدعبد الناصر
 

  !كتر من كداأ، وجايز ىتان ينضربيوه أ: قره   
 

ال ما إ ميبقاش عندنا خامإن  بحيث ؛لو شغلنا معمل السويس هنشغله كجهاز شغال إحنا: يونس
  .ىمش بالموقف الحالى لوصول المركب ويرجعها بس يعنى يكف
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سكندرية جر ى لو اعتمدنا عل ،ال سمح اهللى : الحاجة الثانية يعنقره    لها ى المخزون فقط وا 
ننا إ :بنقول إحناف ؛كبر ما يمكنأللفترة ى يكون عندنا أرصدة تغطإن  فيجب ،حاجة

يبقى فيه  علشانبرضه نستورد بالكمية بالكاملة على ضوء استهالك كامل للشهرين 
  .عندنا مخزون

كدا  علشانودا يوصلنا فعال لحد األمان لشهرين و  ،كنا واضعين حدود كحد أمان
هواش مرغوب من امى نه قيد يعنإولو  ،قيد على الكيروسين يهيبقى فإن  بنقترح

حناولكن االضطرار و  ،فترة شتاى فإن  الجمهور ولكن خصوصا حالة حرب فيجب ى ف ا 
 ننا كلنا نتحمل جزء من ..إ

 
 يه القيد؟إ:  عبد الناصر

 
  .لتر حر 420222و ،الريفى ولتر ف ،المدنى نه يبقى لترين فإ: القيد قره   
 

 ؟ى:  للفرد يعنعبد الناصر
 

الجمهورية كلها ى لتر ف 420222الريف وى ولتر ف ،المدنى لترين للفرد ف ..يافندميوه أ :قره   
اغ ألنه هيرفع ص 2ــ نا الحقيقة ميال لأ ،اغص 2وأاغ ص 2كنا فيه ما بين  . الحرحر
لكل ى المكو  ،ىالمكاو  ،ساغ المطاعم 2ــ ذا كان يوصل لإالسلع والخدمات ى باقى ف

 األخرىالخدمات 
 

 ؟طب دول متقدرش تديهم بالبطاقات عبد الناصر:
 

حصر كل المحالت العامة وفيها صعوبة أن مفروض أل ؛ديهم بالبطاقاتأ: مقدرش قره   
ننا نحصر إكنا عاملين  إحناى فأفضل ما أد ،المناطق كلهاى األرياف وفى وخصوصا ف

فيها لكن العملية هتبقى ى ومكن زراعى مكن صناع ..حاصرين المكن إحناى الكل وند
القيد يبدأ إن  اغ وبنقترحص 2ــ فاألفضل يبقى حر ب ؛بياخدوهى صعوبة وهيبتباع من الل

  .بعد أسبوع
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 ،للموضوعبالنسبة  ده فى تقديرى ..ىحل سياس مافيش ،طولالعملية هتإن  ىرأيى ف : هوعبد الناصر
 عمليات.ى ليهود موجودين الزم هنبتدامش ممكن هنسيب  إن ىتصور ى وبعدين أيضا ف

كان تقريبا  ،لضرب حيفا وضرب إيالتعاملين خطة  انيوم ما انضربت السويس كو 
حناالجميع متحمسين للضرب و  قعد فكر وسأل السؤال.. ولكن الواحد   ،عندنا اإلمكانية ا 

يوم ى وتان - الطيراندخلنا  احناإن  نعمأى  -ضربنا حيفا ماذا بعد الضرب؟ إذا 
جوا يويكنا هنضرب تل أبيب ى يعنى تصور  ،يضربوا إسكندريةيجوا يالمفروض كانوا ه

 ه.عاوزين اللى احناى المستو ى وخصوصا لسه القوات الجوية مبقتش ف ؛القاهرةيضربوا 
  !وقلنا لسه األيام بيننا ،هذا الوقتى فى العملية دى وافقتش علانا مأوالحقيقة 
نا أالحقيقه ى وف ،ةكبير الخساير مش هاتكون خساير  برضهإن ى نا كان تقدير أو 

وضع طبيعى إن  واتكلمت ،السويس ة معامل التكرير اللى فىطوبى من األول أصال رام
 ةحالى ف احناإن  أساسى الزم نشتغل على بق النهارده إحناى يعن ذا  إ !إن الزم يضربوها

زى  -إذا كنا نقدر نزود قدرتنا ى لدرجة يعن ؛ن هذه الحرب حرب طويلةا  و  ،حرب
! قصد أنها ممكن تمتد سنواتأنا أ ..ن موضوع حرب طويلةأل -إسكندرية بنزود قدرتها 

حرب أو  قاعدين فيه ده يمتد سنوات ونحتاج خمس أيام اللى احناممكن الوضع ى يعن
 ة. تكرر مرة تانيى سته أيام مش ممكن الحقيقة تبق

تقرير من ى كان عند -نشوف حماية إسكندرية  احناإن  يستبعد كمان ده
نقص  يهنقص بالنسبة للمواد الرغوية ف يهف -المحافظ وحولته ليونس بالنسبة إلسكندرية 

حناش جاهزين بالنسبة للعمليات الوقائية والعمليات ام ة؛بالنسبة لألعمال المطلوب
ى جايز يوم ما نبتد ،أيضا الزم نزود إمكانيتنا من التخزين احناإن  ىرأيى ف !الدفاعية

  .نضربنهنضرب و  احناإن  معناه الحرب  ..نضرب وهننضربالعمليات ه
 هنقعد سايبين اليهود قاعدين احناإن  مش معقول ،ىفيش حل سلماذا كان مإ

 احناإن  أساسى عل ؛حسابناى ده توضيح الزم نحطه ف باعتبر !بلدناى األبد فالى 
  .سياسة طويلةى نشتغل عل

ى بالنسبة أل - بالنسبة للبترولمش بس  -وبالنسبة لكل الحاجات الضرورية 
إن  جدا أول ما نعلن وااليهود هيتوتر إن  ولو ،مفر طبعا مافيشإن  عتقدأ .ةتاني ةحاج
 .معركةى ف احناإن  ساسأى على الزم نمشأو  ..احنا

 
حناو  ،عجز يههو فعال ف ،ىعلشان السائل الرغو  :بالنسبة سيادتك قلت ..هآ: يونس بنجيب  ا 

 .بنجيب ىدلوقت ة..بالطيار 
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نكم اعتمدتم  ،أنا قريت فى لجنة الخطة: عبد الناصر  .جنيه 220222وا 
 

 إحنا ٪42قل أى كمية  والسعر بالنسبة للشرقى أ ا:وقالو  ،عرض ا: اتصلنا باالنجليز وجابو يونس
علشان موجود  -ولكن هو بس اإلمكانيات بتاعه النقل  ،ةيقللوا شويإن  ىبنفاوضهم عل

ى ف إمبارحكلمت األخ أمين و  .بالجوى بننقلهم دلوقت احناإن  ىف -ألمانيا الشرقية  فى
ى عل تعاقدناو  .ىالباق المدنىطيران ال ةبواسط وممكن ،طن 22لنا ل ينز  احناإن  الواقع
 ،أيام 7المسافة صغيره بتاع إن  وبنحاول نشوف مركب ،طن تانيين  مع رومانيا 22
لف أ 22انجلترا  األمل كله على بتاعفهو   ،هييجو لغايه فبرايرطن  222الهند ى ف فيه

 .4222قل من أالبلد مش ى االحتياج المطلوب ف - طن 222تقريبا  ايجيبو  -جنيه 
 عتقدأحصلت ى ولكن بعد الحوادث الل ،األولى ف 1222أساس ى كنا عاملين عل إحنا
 220222نطلب  ة،قدام شويى الكميه دى وبعد التعاقد عل ،ةنزود الكميى ضرور إن 
من أول  11منهم فعال وصل  يهف ،بهم  بأسرع ما يمكنيبنحاول نج 122 يهلكن ف .ىتان

 .للنهارده إمبارح
 .22ــ خالف ال 72ى حوال يهف ،البلد ضعيفى فى المخزون الل

 
 بواسطةال تستغل ى حت ؛ىميعلنش عنها يعنإن  هل يمكن ،: بخصوص اإلجراءاتهويدى

الصحة وبعض شركات إن  نا كنت سمعتأ :ىوالموضوع التان .ده موضوع ..العدو
ى كاملة بالنسبة للمواد الرغوية الل ةءرغوية يمكن متكونش ذات كفا ةالبترول بتنتج ماد
  أل؟ولكن معرفش هل تقدر تسد جانب معين وال  ،جايه من الخارج

 
 .تجارب 2عملنا  يافندم إحنا: قره   
 

  .النقطة األولى: رد على عبد الناصر
 

جات االحى فباق ..7ى هنعلن عن الكيروسين فى ضرور  ،ختص بعدم اإلعالنفيما ي قره:   
يوضعش ايام موقف تعاقد ويمكن مأ 12وهيبان بعد  ،ىمش هنعلن عليها دلوقت إحنا
هيزود  -خصوصا بعد ما كنا هنستقبل من السويس  -ن الموقف بتاعها أل؛ عليهاقيود 

  .أشهر 2يمة مستد ةصفبهيدينا  ،من األرصدة
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طبعا هيقلل ى هييج حسب ماجه مجاش  ..ىو أى مهواش أساسى البوتاجاز يعن
بس  ،فاتتى الل ةأعلناش المر ا ن مأل ة؛من الكيروسين ولكن مش هنعلن عنه حاج

  .الكيروسين هنعلن عنه
متاعب  يهوكان ف ،فعال بدأنا بتجارب مع الصحة إحنا ،فيما يخص التجارب

شركة النصر ى ف .المادتين مع بعضأو  التفاعل بتاع المادة ةالمعرفة  بتاعى كتير ف
ولكن  ،٪72جمعنا الكل مع بعض وعملوا تجارب ووصلوا لنجاح  ؛تجارب اللبترول عملو 

ى فى ماش ةالوزارة وكيل وزار ى فى وعند ،العمليةى هو لسه ضعيف ومستمرين ف
 اوخلقو  ،السويسى النيران فعال استخدموها فى علباستمرار عملنا تجارب ى يعن ،العملية

ننا جبنا خبير من ألمانيا إ ةلدرج الحل؛دتش انش فعال لسه ماكاكمية مى كمية عل
 !وصلناشالسه م برضهالشرقية و 

 
حناو  : المهندس أساس ى بدينا نعمل تجارب عن المادة الرغوية عل ،فاتى من يناير الحقيقة الل ا 

 ،بتشتغل فيهمى كتر من شركتين من اللأنا كلفت أو  .البلد تحتاججايز إن  برضهفكرنا 
ى العملية د ،وبعدين التبغ -البودرة  ىهى الل -أنتجوا مواد محليه المادة الرغوية هم 

وبعدين بناخد ى خايفين يعن ابيبقو ة. وبعدين بتوع الحريق واتنين وثالث ةوبعدين  جربت مر 
 ،هوغير  همن العرقسوس وغير غيرها. إحنا أنتجنا  ملك جت وبنحللها وبنعملى المادة الل

  .شركتينى ناها فجتنا انفعال اح ،كمياتى ومن مواد محليه بنقدر نديهم أ
 صعوبات خايفين يهفى بيبق ؛الحق بتوع الحريق ممعاهإن  لما لقينا إحناوبعدين 

وفعال  ،عندنا ةمركزيالمل االمعى بناخد نفس الماده وبنحللها ف إحناى الحجات دهم 
ديهم نفس المادة ونفس أإن  خير على ضوءالشهر األ وابتدينا فىخدت المادة وحللناها 

  .ربتجابتدت المادة الجديدة  ،المواصفات
ى بتد لألخ شعراوى بيقولوا:وبعت التقرير  بتوع األمنكانت طبعا ى األول ةالماد

نما لما إ ،بتاعتهم لالتكنيكاى فى و أندخل ى كناش بنرضام إحنا. ٪12ى وبتد 72٪
وبنحللها وبنعرف  ةالمستورد ةبناخد الماد ةالمستورد ةالمادى مصممين علإن  لقيت

  .وبنتابع العمليةى النقطة دى وبقالنا شهر الحقيقة بنشتغل ف ،محتوياتها وبنعملها
 
تجربة أحسن من  يهظنش فامى حصل يوم السويس يعنى : الحقيقة أحسن تجربة هو اللبرىص

ى إنما ساعدت ف ،طبعا المادة المستوردة طبعا ءةبتش كفااالمادة المحلية مج .كده
نفس الى  ن لم نصلاآلالى  نبننتج مش هيمنع أبدا االستيراد أل إحنان و فك .اإلطفاء
 اخلطو  ةالماد ةأواخر العملية لما شحت شويى نما فإ ،اإلطفاء ةالكفاءة بتاعى فى المستو 
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ى شك ف مافيش ،العملية ننتجى ف ةوجابت نتيج ،ىمنتج محل ٪22ى مستورد عل 22٪
 .نستورد برضههذا ولكن كان الزم 

 
 :قولانا بأف ،تقدم فيها يهبيحصل فى ويوم ،ىلجنه مستديمة دلوقت يافندمعندنا  إحنا :يونس

نستورد وماشيين ى االثنين يعنى ماشيين ف إحنا ة.حسن درجأى نستمر فيها لغاية لما تبق
  .برضهالتجارب ى ف

 
 ،بتدخل بتروليةى شرح يونس وقره أوضحوا إمكانيات توفير المشتقات والمواد اللى : طبعا فمحى الدين

وده موضوع  ..الميزانية النقديةى الكالم لم يدرس موضوع تحميل على فى لكن يعن
النقدية الميزانية ى تحميل عل ،هيترتب على توفير هذه المواد بالقدر المطلوب ى أساس
مليون جنيه علشان يكون عندنا  2ــ نوفر ال احناإن  فلو أمكن ،مليون جنيه 2 قدره بفارق
 ؛إيهلنا شكلها ى جيهتى منعرفش الظروف الل إحناوبالنسبة للمستقبل  .للطوارئى احتياط

  .مسائل أخرىى بالنسبة ألأو سواء بالنسبة للبترول 
حسبناش عملية إصالح ام إحنا :كالمه بيقول عن إصالح المعملى يونس ف

مليون جنيه قطعا  2ــ وبنتكلم عن االحتياج ل ؛الميزانية النقديةى تنا فاحسابى خالص ف
سواء  ؛كدهى جات ز ااستيراد بعض المواسير بعض األجزاء ح ،الستيراد من الخارجابعد 

  ه.احتماالت معامل إسكندرية وخالفأو  نشغله احناإن  من معمل السويس لو قررنا
 ..هذا الطريقى نسير ف  احناإن  سيادة الرئيس يسمحإن  ستأذنأنا الحقيقة أ

  .لجنة الخطةى ندرسها ف بنبقىهو طريق تقييد االستهالك والتفاصيل ى لال
هو موضوع الكيروسين  ؛يمس األفرادى الموضوع اللى بارز فالشئ ال
ى يحصلوش انخفاض بأاماإلنتاج إن  ،هذه العمليةى هنالحظ ف إحناطبعا  .والبوتاجاز

  .من هذه ةحاجى أأو  السوالرأو  المازوتى ف تقييدشكل من األشكال نتيجة 
 ..األخرىاقتراحات درست علشان نوفر مازوت ونوفر من بعض المشتقات  يهف

 ةترينات بتاعفابالش ال ،1بتقفل الساعة ى ن النوادأ .وهذه القيود تتصل باإلضاءة
  .خرهآالى  ..بالليل ئالمحالت التجارية تض

 
 ! )ضحك(12والناس بيروح الساعه  ؟!1بتقفل الساعة ى : النوادعبد الناصر
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تخفيض خدمة الركاب  :نقولاهى مثال يعن ؛تضايقش الناساحجات مى : هنشوف يعنمحى الدين  
 واده مش هيترتب علية خفض النقل لكن هيزود ؛٪42اقتراح بنسبه  ..بالقطارات

ذلك تكون مواعدها الى  وماى والمقاهى النوادق لغ :قول هنايب .راتاعربيات على القط
  !ةحاج والا  11 ..أقصاها نقول مثال ،مساء 1الساعة 

 ٪72بعدين تخفيض تشغيل عربات نقل الركاب الموجودة بالحركة العادية لغاية 
هذه  سائرى ف انسبيتشغيل المع تخفيض  ،مساء12بالقاهرة واإلسكندرية بعد الساعة 

عدم  .ما كان ذلك ممكنالالنصف كالى جميع الطرق ى تحديد اإلضاءة ف .األوقات
 ترينات ووسائل اإلعالن المختلفة بصفه شاملةفجهات المحالت و االسماح بإضاءة و 

  وكلية.
 ،مساء 1الى  7من  ةرو ذوالصرف خالل ساعات الى مبات الر لإيقاف تشغيل ط

 إيقاف تشغيل وحدات االحتياطية الدائرة بمحطات توليد الكهرباء التابعة للمؤسسة
إغالق جميع المحالت التجارية . ةرو ذللكهرباء خالل ساعات ال ةالعامالمصرية 

مساء عدا يوم الخميس من كل  7بالقطاعين القطاع العام والخاص اعتبارا من الساعة 
  .مساء 1العمل حتى الساعة  ى ويسمح لها باالستمرار ف ،أسبوع

الصيدليات والمخابز والمطاعم وما ى محالت الخدمة العامة الحيوية فى ويستثن
ى النظر ف أن.هذا الشى ف تصدرى الت اتوذلك وفقا للقرار  ؛كذا األماكن سياحية ،اهشابه

مشروع بتاع توصيل  يهوبعدين ف ،أمر استخدام بترول خام ينتج محليا كبديل للمازوت
 ةعاوز  ةاقتراحات عام ىطبعا ه ..علشان تحل محلهى لسد العالاعه توصيل كهربا سر 

 دراسة تفصيلية
 

 .وفتح المطاعم والكالم دا كله امساءسينمات ى : طبعا هنخلعبد الناصر
 

 ..ممكن نوفر بيها جزء من االلتزاماتى لال ولكن بنشوف الوسائل ،هنحاول طبعا محى الدين:
 .بنشوف

 
 .يه الحاجاتإى لنا يعنا قولو إدرسوا و : عبد الناصر

 
 والبوتاجاز.: هو بس بالنسبة للكيروسين محى الدين
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بالنسبة إذا أخذ بمبدأ البطاقات للكيروسن فيه  ،ةصغير  ة: إذا سمحت سيادتك فيه مالحظمرعى
رر قبدل ما ن ..ن يستحسن كخطوه أولى يتعمل وال ألذا كاإمش عارف ى اقتراح يعن
 ،الريف نقدر نزود للترين شويه واللتر شويه كدفعة أولىى القاهرة ولتر فى لترين ف

قبل  دهمبدأ الأيام نقدر ننقص نوقف نبقى خلينا  12أو  أيام 1أو  أيام 7وبعدين بعد 
نفس ى ف ةراح ةشويى نفس الوقت يبقى مبدأ البطاقة تدى وبعدين ف .سبوعينأسبوع أ

 .الوقت
 

 ةواحد ةديها حقنأالناس حقنتين ى بس بدل ماتد ،ه عملية البطاقةي: الناس كلها مستنعبد الناصر
 ى.يعن

 
هو بس ى باستمرار يعنى كان الموضوع ماشإن  دايما ،الكيروسينى : وبالنسبة للبطاقة فأبو النور

وهيعمل ضغط على  ،هنالحظ البوتاجاز هيأثر قطعا على استهالك الكيروسينإن  البد
الى  البوتاجاز هيروح يحاول يغير استهالكهى هيالقمش ى لال ىيعن ..الكيروسين

نوفر  احناإن  ةاالستطاعى فإذا كنا ف ،الكيروسين وهيعمل ضغط على عملية الكيروسين
 الحر بحيث الناس تقدر تالقيهى نقدر نعوضه ف ،البوتاجازى النقص فإن  بما يساعد

 .ماتالقيش بوتاجازى لال
 

بتاعته  ةطن بوتوجاز النسب 2222طن بدل  2222 يافندم االعتبارى خدناه فى لال :قره   
 .ودخلناه كحر

 
طالما رفعنا الكيروسين الحر الناس ى نه حتمإى اعتقاد ،: بالنسبه لرفع سعر البوتاجازأبو النور

الكيروسين  ،هتوازن بين ياخد أنبوبه بوتاجاز وسعرها كام وياخد كيروسين وسعره كام
لو رفعنا سعر  النهارده .ضغط على البوتاجاز أشدفيه ى فتخل ؛حر النهاردهى غل

تتجه ناحية الكيروسين اللى بحيث الناس  ..سعر الكيروسينى بحيت أنه يواز  زجااالبوت
 منه. تتسحب

 
 ،حتى 12أو  قرش 12ــ البوتاجاز هنعمله  ب ..مقدمه كنتى لال : هو كان االقتراح فعالقره   

 .12ــ ل 22ما بين ى ولكن الفرق هيبقى كبير قو 
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  .لو هنغير نغير ةوبعد شوي قلتهى لال بالكالمى : نمشعبد الناصر
 

أنا بس بأرجو التوفير دا  ،ة: فيما يختص بأننا نحط القيود علشان نوفر جزء من النقديضيف
حناو  البد من توفير اعتمادات لعمل وصلة خط األنابيب من  .علينا مطالب جديدة ا 

 حتى نضمن إن المراكب ماتنضربش. ؛السويس
 

 سماعيلية هتنضرباإلضرب و نالسويس هت ،العملياتى قطعا بمجرد ما هتبدى : يعنعبد الناصر
 :قلنا ةمن أول مر  إحناما  ؛هودا موضوع الزم يكون معمول حساب واألدبية هينضرب

 !نا من رقبتنا من السويس واإلسماعيليةماسك  
 

بدل ما  ؛خرآوأحاول أحل حل ى عتبر السويس مش عندأ إننىالزم  ،داألم ة: كخطة طويلضيف
أنقل إن  ةمستودعات موجودى عندإن  وخصوصا ة،على القاهر  هأصلح المعمل أضيف

 .وأعمله هنا جزء
 

تفضلت بيه فيما يتعلق باحتماالت اسيادتك الى  فيه ضوء التحليل يافندمصوت: لو سمحت 
لإلنتاج  ةلالستثمار وخط ةالزم نراجع يبقى عندنا خطى لأبيتهي ،هادالمعركة وطول أم

أشهر على أساس  2توضع من إى لال منمشيش على األساس ،االعتبارى وناخد دا ف
 .خر ديسمبرآى فأو  يناير تقريباى فى الموقف هينجل

 
 .يعنى : هياخد سنينعبد الناصر

 
  .االستثمارات بتاعتنا كلهاى الزم نفكر على هذا األساس ونعيد النظر ف يافندمصوت:  طيب 

 
حرب هنرفع  ةعلى أساس هنحط ميزاني ؛هذا الموضوعى أتكلمت مع األخ زكريا ف صوت: هو

 ى.ميزانية القوات المسلحة من تان
 

 .ونركز على استثمارهى حقل أبو ماضى ستعجل الغاز فن :قول كمانا: بيونس
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 درسته؟، هل هذا الموضوعى تكلمت معاك فإ: عبد الناصر
 

 ة.أسبق أدى لهلكن هخلصه  ،وبدرسهى دلوقت ءخبراى عند :قولاأنا ب :يونس
 

  .شهور معرفش 2أو  شهرينى بوتاجاز فى ممكن نطلع من أبو ماضإن  معلوماتى : جالعبد الناصر
  

نش اكانقل البيانات النقل مى هو الظاهر ف ،قاله لسيادتكى لال : راجعت أنا مع المصدريونس
رطب فيه بنزين ى يعن waistحقل فيه غاز الغاز بنسميه ى حقل أبو ماضهو  .كامل

أو  الحريقى فى لال وفيه من الغازات ،الكيروسين ىهى لال وفيه ماده أتقل من البوتاجاز
نه يبقى حقل مستعد إالى  وضع نقل الحقل هو ةكميات كبير  ةالعملية عايز  .السمادى ف

وأنا  ،مش هناخد أقل من سنه علشان نقدر نوصل المواسير وناخد الحقل ،لالستغالل
 ..بعتقد على ضوء ده

 
 ؟نبتديشا: ليه معبد الناصر

 
  .يهإل خطوط األنابيب بنشوف عرضها ضفاى ل الدراسة ودلوقتمأنا بك يافندم ،ى: هنبتديونس

ياخد أسبقيه على   وده ،الخطالى  ننقل جزء من االستثماراتإن  والموضوع هيتقدم
حقل اكتشف  يهفى وبالمناسبة د ،األرض مش مضروبة وغاز فىنه حاجه إاعتبار 
  .حقل غاز ..أبو سنانى ف النهارده

 
 صوت: فين؟

 
قد يكون حقل غاز قد  ؛لسه معرفناش حجمه أد أيه لكن طلع منه غاز ،أبو سنانى : فيونس

 نامنطقة بى قدم ف 7211عمق على هو و  ،نتشابايكون حقل بترول لسه النتائج م
ى لالخريطة الى ف ةموجود ،وغرب الفيوم ةالصحراء الغربية جنوب الضبعى ان فأمريك

 .مع المذكرة مكتوب عليها أبو سنان
 

 عبد الناصر: نكمل االجتماع القادم.
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