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 مجلس الوزراء قرارات
الواردة من السيد محمود رياض بحث تطورات الموقف فى األمم المتحدة فى ضوء التقارير  -

وزير الخارجية، واالتصاالت التى تمت أخيرا بين الجمهورية العربية المتحدة ومختلف 
 العواصم، وكذلك االتصاالت التى تمت مع الدول العربية.

مناقشة األوضاع االقتصادية فى الدولة، واستعراض اإلجراءات التى اتخذت لمواجهة الموقف  -
 الراهن.

  والجهود التى تبذل إلعادة بناء القوات المسلحة. ،راض الموقف العسكرىاستع -
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ى عنده أى الل ،بالكالم فى مواضيع عامةى حنبتد :فاتتى قبل اللى الجلسة الل قلنا إحنا عبد الناصر:
 طيب. ؟موضوع عام يتكلم فيه، حد عنده موضوع عام؟ الحمد هلل، مافيش حاجة خالص

 
العمال،  .. وضعهو خاص بالعمالى موضوع عام كان أثير فى لجنة الخطة الل يهف : صدقى

وكان حصل  .ساعات 7ساعات بدل  8بتشغيل تطوع به العمال  ى كانوتطبيق المبدأ الل
خلت العمال ى حاجات يعن تإن فى أسلوب التطبيق حصل ؛فيه شوية متاعب من التطبيق

عهم على و كان ممكن تطى يعن ..ابتدوا العمال عأو من طول المدة بعد التطو  ،يقواتضاي
ى يبقى فيه مراجعة للفكرة فلما طالت المدة ابتدى يعن ؛أو شهريننه حيبقى شهر إأساس 
 .منهم

امتناع  ةفى صور  ،نعاوفعال كان حصل بعض إضطرابات بسيطة فى بعض المص
ولجنة الخطة كانت طلعت منشور على األقل  .من هذا القبيل شئعن قبض األجر أو 

 ،8بيطبق ى الل يهساعات وف 7كان بيطبق ى الل يهألن ف ؛للتسوية بين الشركات المختلفة
واإلداريين  8بنشتغل  إحنا ى..العمال كانت شكواهم لو  .وكذلك بين اإلداريين والعمال

فاة الن اإلجراءات لمالمزيد مالى  اآلن محتاجالى  لكن أنا باعتبر إن اإلجراء !7بيشتغلوا 
 الوضع كله.

ى يعن ،العامة حاالت جديدة من وزارة الداخلية ومن المباحثى الحقيقة أنا يوميا بيجيلو 
منطقة فيها مصانع ى ود ،ساعات 7معمل مسطرد شغل  مبارح أظنإأو  النهاردهآخرها 

تكرر تفالحقيقة العملية ب ؛ساعات 7ين هيطالبوا بتشغيل أيضا يإنه التانالى  حواليه، فبيشير
 كل يوم وعايزة إجراء.

 
 يه؟إر لنا قد ساعات بيوف 8هو السؤال هل التشغيل ده  عبد الناصر:

 
جابه ى وفر اللالى بل يمكن يعن ،إنه لن يوفر كثيرا ،فى هذا الموضوعى رأ ىأنا ل يافندم: واهلل صدقى

جزء كبير من  ،أما باتكلم عن قطاع الصناعة !أكثريقابله عبء أو خسارة تعادله أو 
على أساس إن تشغيل اآلالت كاملة  ؛ساعة حسب عدد العمال 42المصانع بيشتغل 
نزود ساعات ى جيلما بن .ساعات، يبقى عدد العمال الالزمين عدد معين 7والعامل بيشتغل 

هو ى بنفصل عمال بالقدر الل إحنالو ى جيبيبقى الوفر كان ي ؛ساعات 8الى  العمل للعامل
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فى مثل هذه الحالة زيادة فبيبقى  ؛طبعا هذا اإلجراء مابنعملوش .8 -7الــ يفرق الساعة بدال 
عبارة عن ساعة العامل بيقعدها من غير عمل ى الساعة مابتحققش وفر، بل بيبقى فعال ه

 !فى المصنع
كثير ى وف ،مصانع بتشتغل إما وردية واحدة أو ورديتينى هى الل ،حاالت أخرى يهف

من هذه الجزء األكبر ى ويعن .بيحدد ساعات العمل توافر الخاماتى الل األحيانمن 
يمكن  .ساعات 7الــ تشغيل الزيادة عن ى عدم توافر الخامات بالقدر الكامل بيخل ،المصانع

الة فى غشى الخامة اللى مش هيالق ،8حاالت كثيرة برضه يبقى العامل لو اشتغل  يهف
يبقى هنا  ،ىطبعا إذا كان األمر يتطلب زيادة فى اإلنتاج بتشغيل إضاف .الساعة اإلضافية

بدال ما  - 8الى  7من ى هى الل -فعال نحقق وفر بأنه الساعة اإلضافية  احناإن ممكن 
 إن احناقابل هذا طبعا ي، لكن ىفبيشتغلها العامل من غير أجر إضافى أدفع فيها أجر إضاف

 كان ممكن إننا نعين عمال بالفرق ده، لكن هو يعتبر وفر.
 اتكبير بالنسبة للقطاعجزء مش  ،بينطبق عليه هذاى هذا الجزء من المصانع الل

 42األسمنت بيشتغل  ،ساعة 42ألنه مثال قطاع الغاز بيشتغل  ؛المهمة فى الصناعة
ساعة، فالواقع إنه ناحية الوفر  42أغلب القطاعات المهمة بنشغلها ى يعن ..ساعة

 فيها ال يعادل.ى االقتصاد
ألنه قطعا فى الساعة التامنة  اإلنتاج، ةبتاع الجودةانعكاس ده على  :النقطة التانية

هو بيحل ى بينتج بيه العامل فى الساعة األولى اللى بتبقاش إنتاجية العامل بالقدر اللما
تكلفة اإلنتاج فى الى  نسبة األجور .فكرة العبء بتاع العملية كلها ىعشان د ؛محل

ة عبئها يبقى معنى الساعة اإلضافي ؛٪42بتفرق أيضا  8 - 7من  ٪42 ،الصناعة عموما
لن يتعدى ى وفر فى هذه الناحية يعنى ، فأ٪4أو أقل قليال من ى اإلنتاج حوال كلفةبالنسبة لت

  .٪4أو  5.0٪
ألنه فى التطبيق اضطرت  ؛نه عمل مشاكل كثيرة جداإنه فى التشغيل ثبت إوطالما 

 .ساعات، فابتدى يحصل مشكلة 7سابته ى ساعات وقسم تان 8بعض المصانع تشغل قسم 
 ،المصنع بيشغل فى جزء منه بالقطعةى بتاعت عمال اإلنتاج الل ،مشكلة تانية يهف

فبياخد  ،بالقطعة لما بيشتغل ساعة زيادة بينتج زيادةى فطبعا الل ؛بالشهريةى جزء تان ىمش
 !بالشهرية اشتغل الساعة الزيادة وما أخدش حاجةى اللى أجر زيادة، التان
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مصنع وجد إن ظروفه إنه  :ا قلت أنا دلوقتما أنى مثل هذه المفارقات أو ز ى فف
أول  ،ساعات 8بيشتغل ى به مصنع تاننج ،ساعات 7ساعات ففضل  8مش محتاج تشغيل 

ى يعن :بلة لكن لما استمرت العملية ابتدوا يقولواالناس كانت متقى يعن ؛جمعةى جمعة وتان
 ما كنا بناخد.ى ز  بالضبطناخد  إحناإذا كان كده طب ما 

ن كان هناك فايدة فهذه  ،أنا شايفى يعنفالحقيقة  إنه من الناحية االقتصادية حتى وا 
أنا ى الت اللحليحصل بين العمال نتيجة للتى أو ال تقابل الضرر الل ،ىالفايدة ال تجز 

 8الــ نهم عايزين يرجعوا فى قرار إبان ى يعن ،األحيانخلتهم فى بعض ى والل ،ىذكرتها د
 ساعات. 7الــ الى  ساعات

هو عامل مشكلة ومازالت قائمة ى ويعن ،ولذلك أنا باعتبر إن ده موضوع عام
 هذه العملية يريح جدا.فى  لو يصدر قرار متهيألى، و يافندم
 

فريد، وكان  جيدحضرت ندوة من كام يوم مع األخ عبد الم يافندم، هو فى الحقيقة يافندم أيوه: البشرى
وبعض المؤسسات األخرى التابعة لوزارة اإلنتاج  ها مركز من عمال المصانع الحربيةمعظم
 8ساعات وبعض المؤسسات األخرى برضه بيشتغلوا  8شتغلوا يالمصانع الحربية ب .ىالحرب

إحدى األسئلة  يهإنما كان ف ،8و 7مفارقة بين ساعات، إنما بالرغم من كده برضه مافيش 
الــ الصورة حبيت على أسس إن ى هو الحقيقة يعن .ساعات 8الــ ناحية الى  برضه تعرضوا

ن إ ساعات نبعت أصال من تطور من جانب العاملين نفسهم، وحبيت برضه أبرز لهم 8
ن عملية ى الحقوق الت كفلها القانون فيما يختص بالتشغيل سبع ساعات مازالت قائمة، وا 

  .لفترة معينةالبلد  ةتطور فى سبيل المصلحة بتاعى الساعة التامنة د
إن  -كان معايا  واألخ عبد المحسنعلى ما أعتقد  -إنه ظاهريا ى و لهو طبعا يبد

بيقول امى والمناقشة كانت مفتوحة وديمقراطية خالص، إنما ز  ،حدش ردع إن مااقتنا يهف
 ،هو عبارة عن إحساس يمكن بيخمد عندما نتحدث فى األمور ونشرح :الدكتور عزيز
ألن قبل كده كان  ؛مناسبات كثيرةى أخرى وفونعاود فى الظهور فى مناسبة ى وبعدين نبتد

 الظهور فى عدة مناسبات.الى  الموضوع ده تعرضى يعن
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فايدة اقتصادية فى الواقع، وأنا يمكن عفو  يهتفسح المجال إذا كان فى النقطة اللى ه
بتاع شركة  - األخ حامد خليل بتاع المحلةى ألن وأنا قاعد كان قاعد قدام ؛الخاطر
 ،غزل مليون جنيه فى السنة 4إن شركة حلوان بتطلع  :لهم قلتفبحسبة بسيطة  - حلوان

نوفر أو  قلتفأنا  ،مليون جنيه فى السنة 41ى إنتاجنا حوال :ىل نتيجة الساعة التامنة، فقال
  .مليون 4يبقى فيه  ىتمن الوقت إضاف ..ىنشتغل تمن إضاف
إنها كانت مقنعة  - تقولبما سيادتك ى ز  -عندما قيلت فعال ى يعنى الصورة د

فى ظل  :إنما برضه بارجع أقول .بتسأل هذا السؤال إزاى؟ ،جعوااتر ى والناس تقريبا يعن ،جدا
فعال، وبعدين إذا  االحديث بتاع األخ الدكتور عزيز، حقنا نحسب االقتصاديات بتاعته عملي

ابة لو أخدناها مادة هيكون هناك استجى كانت االقتصاديات فعال تبرر هذا العمل أنا بيتهيأل
يمكن هنا  ،إنما إذا ظهر إن االقتصاديات ضعيفة .يةللشرح باالقتصاديات بتاعت العمل

على ضوء  ،برضه تبقى فيه فرصة تبقى أفضل نعيد النظر فى هذه العملية ونوزنها
ى ز  - ألنه سيادتك ؛فى هذا الموضوع المقررةاالقتصاديات وعلى ضوء الفايدة االقتصادية 

حدش علق وكانت مفتوحة العملية حصل اقتناع ما -ى قبل كده يعن قلتما ى قول أو ز ما بت
ألنه برز  ؛أنا متأكد إنه فى ندوة أخرى برضه السؤال ده هيبرزى إنما برضه يعن .واحدى أل

 قبل كده فى ندوات سابقة.
 

 الحربية.ساعات فى المصانع  8ساعات وبعدين عملت  7ما أنت كنت بتشتغل  عبد الناصر:
 

 ساعات. 8ودلوقت بتشتغل  يافندم هساعات أيو  7المصانع الحربية كانت   : البشرى
 

 ؟طيب  عبد الناصر:
 

 ساعات. 8بتعمل  والزالت  : البشرى
 

 عمالة؟ مطيب هل وفرت عبد الناصر:
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 ساعات. 8بيشتغل  ..هو ..عدد العاملين هو ..ال : البشرى
 

عدد ى يبقى إزاى يعن ،ساعات وبيدينا إنتاج 7كان بيشتغل ى العاملين اللإذا كان عدد  عبد الناصر:
 ؟!ساعات 8هو وبيشتغل  ..هو العاملين

 
 7ــ بدال المدة لى يعن ..هو بعض المصانع بيشتغل وردية وبعضها بيشتغل ورديتينما : البشرى

 ساعات. 8ساعات بيشتغلوا 
 

 ؟ىصوت: اإلنتاج زاد فى الساعة الزيادة د
 
ألنه برضه كلمة إن اإلنتاج زاد  ؛محافظ على مستويات معينةى نقدر نقول إنه يعنى يعن : البشرى 

اإلنتاج مش  متوسطإنما  ،عملية برضه عاوزة حساب دقيق فعال ألن مستلزمات وبتاع
 .بحث عاوزى يعن ..أقول ماقدرشعن السنوات الماضية، إنما ى السنة دى عال ..قليل

 
 تهو كان ؟ساعات أصال 7الــ ليه قررنا الى  هو الواقع لو نرجعى ، يعنيافندملو أذنت لى  : صدقى

نوع من تحقيق جانب طبعا الى  نتيح فرصة أكبر للتشغيل، حنااالعملية على أساس إنه 
 ..ساعة 44ساعات و 45ساعات و 9كان القرار فيه تشغيل  يهعلى أساس إن ف ؛العدالة

تعيين عمال  - قرار بمنع تشغيل عمال إضافيين يهكان ف ،أنا لقيتهى الل .ضابط يهماكانش ف
 .الوزير نتيجة لعدم التعييناء فيما يختص بوزارة الصناعة من هذا باستثن يهوكان ف - جداد

تعين وكان المفروض إنها  ،إنها عايزة تزود اإلنتاجالى  احتاج العمل فيهاى المصانع الل
  .ىلت إضافعمال شغ

 9ساعات و 8ابتدى يبقى العامل بيشتغل  ،يرة بأعداد كبيرة جداتمصانع ك يهفى يعن
على أساس إنه بدال ما يعين عامل جديد يشغل ساعات إضافية  ؛ساعات 45ساعات و
 حاجات اإلنتاج.ى علشان يكف
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أخد ى إنه الل ،حتى لو جينا ابتدينا نعين جديد إن احنا ،مشكلتنا دلوقت إحنافده 
لما أعين عامل ى ويعن ،يعتبر إن ده نوع من الحق المكتسبى هيبتدى على أجر إضاف

ألنه  لهقو اأنا كله الحقيقة ب ؛تتاخد بالتدريجى إنه حتى دى يعن :قلنا إحناف ،هوى جديد هيبتد
  .الصورة أنا شايف إنها سهلة العالج

إنه من ناحية اقتصاديات اإلنتاج لن تتأثر  :أنا أقدر أقوله عن قطاع الصناعةى الل
بل أعتقد أنا إن الراحة النفسية للعمال وشعورهم بإنه فعال ده كان تطوع من  ،بأثر يذكر

كانش عن رغبة الرجوع عن قرار إنما ما .سمحت بهذا واستجابت لهى والدولة يعن ،جانبهم
يجة لتجاوبهم، يمكن يعادل ساعات هيجيب عائد من اإلنتاج نت 7الى  ساعات 8الــ بتاع 

هيستفيد من تشغيل الساعة ى من المصانع اللى نتيجة للجزء اللى هتيجى الزيادة الطفيفة الل
 !اإلضافية، إنما الجزء األكبر من المصانع حاليا ليس مستفيدا من تشغيل الساعة اإلضافية

تقارير من  2 - 3 يوميا ىالصورة الموجودة، بس أنا حبيت أذكرها ألن تقريبا بيجيلى د
 ..الحتة الفالنيةفى مش عايزين يقبضوا  العمالى المباحث العامة عن إن المصنع الفالن

 عايزة الحقيقة نحسمها بصورة أو بأخرى.ى فه
 

إن حنحسب  ،النقطة الحسم فى الموضوعى إن اإلجابة على هذا السؤال يعنى هو أنا بيتهيأل : محى الدين
بتجيلنا ى المعلومات الل يهوبعدين دلوقت ف .ساعات 8الــ ساعات و  7الــ اقتصاديات 

فى قطاع  -طبعا كل هذه المعلومات غير مؤكدة ى يعن -وأنا سمعت معلومات  ،ةضمتناق
مليون  7الى  إن اقتصادياته وصلت ،ساعات 8إن نتيجة العمل لمدة  :النسيج لوحده بيقال

 أو زيادة فى اإلنتاج.ى جنيه وفر يعن
 

 .مع قطاع الغاز.ى فى اجتماع  : صدقى
 

طبعا  ،ألف جنيه 455 - ألف جنيه 455الكالم بهذا إذا كان واهلل الوفر مثال عبارة عن   : محى الدين
مليون جنيه يبقى المسألة  7لكن إذا كان  ،ونريح الناسساعات  8الــ بحكاية ى نضح إحنا

 .دراسةالى  محتاجة
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معنى ب -ى بوطة أو ضاقتصاديات النسيج ماهياش معندنا أيضا إنه ى المعلومات الل
فإذا  .له دعم كبيرل فبنضطر دايما نعم - إن سعر متر القماش بتاعنا وتسويقه فى الخارج

وهو القطاع  ،لقطاع النسيجى ساعات بتساعد على تحسين الموقف االقتصاد 8الــ كان مثال 
يبقى برضه مسألة تستاهل إنه برضه ندرسها ونفكر فيها، وأنا  ،الحقيقة عندناى الصناع

 ..للمحاسبات يحسب الحسبةى باقترح إنه ولو الجهاز المركز ى يعن
 

ألن  ؛ساعات مش هنقدر نمشيها على طول 8ــ حتى لو مشينا بال إحناى يعن ،نقطة يههو ف عبد الناصر:
ذا حسبنا االقتصاديات وحتى طلعت  .ساعات ده كان مكسب من المكاسب العمالية 7ــ ال وا 

 .من العسير جدا ..ساعات 7الــ مش هنقدر نتراجع فى موضوع  ،بوطةضاالقتصاديات م
محرض، وأنا ى مشاغب أو أى ومعنى هذا إننا بنعرض قطاع العمال ألن يستجيب أل

مش عايزين مشاكل بالذات فى قطاع العمال،  إحنا .اتكلمت فى هذا الموضوع قبل كده
ب يه المكاسإبيجيبوا لنا  ،الجلسة الجايةى ويونس وبشر ى لكن ممكن الدكتور عزيز صدقو 

  .بالنسبة لكل مؤسسة من المؤسسات الموجودة نتيجة الساعة الزيادة
 ساعات والا  8ــ ال والا  -التموين مثال  -ساعات  7الشركات التانية بتشتغلوا  ونتإ

 ؟يهإ
 

 8ودلوقت بنشتغل  ،بتاعت األخشاب بونترومولىشركة  اعدما ،يافندم 8كنا بنشتغل  إحنا : قره   
 .7الــ على أساس 

 
 ؟يهإى على أساس يعن 8 عبد الناصر:

 
 ساعات، ومافيش شكوى. 7الــ ساعات بأجر  8ساعات  7بدل ال ى ولكن يعن : قره   
 

 .هعنده، أيو ى مين تان عبد الناصر:
 

 .يافندمساعات  7برضه بيشتغل  : ياسين
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 عمال؟ منتو عندكإ عبد الناصر:
 

فى الشركة الواحدة  بضعة ألوف ،شركات عندنا فيها عدد كبير من العمالة يهفى يعن هيو أ : ياسين
 ساعات. 8هم دول بيشتغلوا  ..إنما موظفين فى الشركة للعمليات ،دائمين أو موجودين

 
يصدر بها قرار من وزير الصناعة، ى : وأصل القانون نص على المؤسسات الصناعية التأبو النور

ساعات، إنما  8الــ ساعات برضه ال زالت تعامل ب 8بتشتغل ى القطاعات األخرى اللى يعن
نص على المؤسسات الصناعية  ،سيادتك أشرت اليه دلوقتى هو اللى اللى القانون االشتراك

والبعض  طبقبعض المصانع  يهفف ؛كمان يصدر بيها تحديد بقرار من وزير الصناعةى لال
 ساعات. 8طبق الــ  ماكانش

 
 : بالنسبة للقطاع العام كله.صدقى

 
 دلوقت قطاع الصناعة.  صوت: 

 
 طبق عليه كله.إقطعا قطاع الزراعة  صوت: 

 
 ،ساعات 8ــ ساعات بدال ال 7نقول ى حطينا نقطة عشان لما نيج ،: هو كان قصده بالتطبيقصدقى

 ..وتم ،عينوا بالفرق عشان ما يزودش عدد العمال عن الفرقى كنا بنلزمه بعدد العمال الل
 ساعات. 7قطاع العام دلوقت بيشتغل على الكل 

 
 ؟نال ه:  الجمعة الجاية تجيبعبد الناصر

 
 .اوى كتير بالنسبة لعمليات التوقفشك إحنابتجيلنا  ،موضوع المصانع يهف : رفعت
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ذ بالتوقف بالنسبة إلسكندرية  ..أنا جيت لقيت حاالت طلب توقف ،ىالكالم ده حقيقهو  : صدقى وا 
والنظرة للقطاع الخاص ما  ؛فى الواقع إنه إما عدم توافر خامات ثبت .مصنع توقف 44

ضيق فى توفير الخامات لكن يمكن كان  يهطبعا فى بياخدش حصته الالزمة للتشغيل، يعن
ونتيجة لهذا طبعا لما بتخلص المادة الخام،  .القطاع الخاص تضييق زيادة على مصانع يهف

فمضطر إنه يقفل، فوزارة الصناعة مضطرة إنها توافق  ..إن مافيش مادة خامى بيتقدم وبيد
 ى.كامل أو جزء إضافإغالق إما  ..له على اإلغالق

 الواقع مؤسسةى يعنى مشاكل تانية متعلقة بمؤسسة التأمينات االجتماعية، وف يهف
ى مع مصانع القطاع الخاص جالى ألنه فى اجتماع ؛التأمينات االجتماعية عايزة نظرة

 - 45ويطالبوه بـ  ،يجوا على مصنع مثال إمكانياته مافيشيونتيجة لهذا إنهم  ..شكوى عامة
بيقف  ..مولش بيحجزوا عليهيكمان ماب النهاردهيبقى ممكن  !ألف جنيه وهو ماعندوش 40

 بيضطر إنه يقفل المصنع.
وضع  سأعرضأنا  -إن شاء اهلل  -الفرصة  تيجىأنا لما  ،عدة مسائل الحقيقة يهفف

إنه  -وحقه  -منها مصانع القطاع الخاص، وبتضطره فعال ى بيعان ..القطاع الخاص
فى ى نحاول نزيل الحاجات الل إن احناابتديناه  اللى احناالعالج طبعا  !يضطر إنه يغلق

هو خاص بتوفير الخامات ى الل ،أول إجراء أخدته .تشتغلدى المصانع ى عشان نخل ؛دينايإ
الطاقة ى وأيضا يعن ،لمواد الزمة للبلداطالما إنها بتشتغل  ؛الالزمة لتشغيل هذه المصانع

  .بتاعتها الزمة لتكملة احتياجات اإلنتاج
مثال فى وقت ى يعن ؛يشتغل وبعدين المساواة فى المعامالت بتديله فرصة إنه يعرف

فأخدنا الحصة الموجودة عند القطاع الخاص  ؛من األوقات كان حصل نقص فى الصفيح
مصنع القطاع الخاص شغال بس على إنه يعمل علب  .واديناها للقطاع العام استيالءا

بحيث  ؛ىمن واجبنا ننسق العملية د إن احنا :قولاب !راح قافل ..عامل 055 عنده ،صفيح
بحيث  ؛والقطاع العام أيضا يفصل حصته .بيرسم برنامج إنتاجه عليه ،ده بياخد حصتهإن 
 ،حاالت توقف كثيرة من مصانع القطاع الخاص يهفالحقيقة إن ف .نقابلش هذه المشاكلنه ماإ

 .ىهنشوف نعالجها إزاى ويعن
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كثيرة، وأنا ى لهم شكاو  تكانى معاهم ومع اتحاد الصناعات يعنى أنا فى اجتماع
إنهم  :ما سيادتك تقولى ز ى فيعن .حاجات منها لهم حق وهنعالجها يهإن ف :لهم قلت

إذا كان سيادتك ى بعض المقترحات يعن يهف ،أل هيصبروا فترة علينا يشوفوا هنقدر نساعد والا 
عملية وقوف نوقف نقدر ى فنأمل إنه يعن، موجودة يمكن أن تيسر انعرضه إن احناتأمر 

  .المصانع
 ،ىفى حدود حصة الصناعة العامة من النقد األجنبى إنه يعن ،أول إجراء أخدته أنا

دينا مليون جنيه بين اتفاقيات وبين عملة حرة لمصانع القطاع الخاص عشان يستمر فى إ
  .العمل

مش بس على أساس إنها مصنع يشتغل أو  ،يافندمأنا ناظر لها من واقع الحقيقة 
ى على طول بيخلق ل ،لو مصنع القطاع الخاص بيقفل النهاردهى العمال يعن ؛مايشتغلش
مصنع فيه  ،فى إسكندريةى مصنع الل 44ــ بيتعامل أنا معايا هنا كشف بال .عمالمشكلة 

مشكلة ى أما بيغلق باب بيخلق ل ؛عامل 12والتالت فيه  38فيه ى عامل ومصنع تان 99
وأهملنا القطاع الخاص هقدر أنا أستوعب  ،فى العمال، هل أنا لو القطاع العام بس اشتغل

 العمال دول؟ ده السؤال.
الزم نشغل هذه المصانع،  النهاردهإننا  ،أنا شايف إننا أمام مشكلةى فالحقيقة يعن

 انية اللى هى مشكلة العمال.تنخلق لنفسنا مشكلة  الوا  
 

  جلسات.كنا اتكلمنا فى هذا الموضوع خالل  إحنا عبد الناصر:
 
الدكتور عزيز طلب مهلة عشان يدرسه مع  ،ع جدول أعمال لجنة الخطةو : هو الحقيقة موضالدينمحى 

 هيقدم لنا مذكرة. هنفس الوقت قر ى وف ،مذكرة يهوبعدين هيتقدم لنا ف ،الناس
 

 .البحث. يافندمى يعن صوت: 
 

 فى لجنة الخطة. يحضر المناقشةى كمال يعن :محى الدين
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ى بيعانى وأنا عارف إن األخ كمال يعن ،عمليات متعلقة بمؤسسة التأمينات االجتماعية يه: فصدقى
 .ىها دور برضه فى الحكاية ديلى لكن ه ،من مؤسسة التأمينات االجتماعية

 
 جل األقساط بتاعت الفايدة.أسلطة أى أنا عند ..ال : رفعت

 
بس عشان  ؛الحاجات المحتاجة لتأجيل ولو مؤقت ،يبقى نتصل باألخ كمال ..بطض: بالصدقى

 يه.إنقفش لغاية ما نشوف الوضع عامل ما
 

حالة المؤسسة نفسها أو المصنع  ؛بعد تحريات وبعد بحثى حاالت بتبقى مقصودة يعن يه: فرفعت
 ؛يدفع ال ضرائب وال أقساط تأمينات عايزالشخص ماهوش  إن ..مقصودةحاالت  يهبتبقى ف

وأنا باحاول بقدر  .آخرهالى  ..فى عقارات فى أرض -ى مش بره يعن - فبيهرب فلوس
بعض الجمعيات  ،وأنا ساعدتى جمعيات تعاونية تقدر تاخد الحاجات د يهاإلمكان لو ف

مصنع  .التعاونية دخلت فعال مزادات بتاعت بيع منشآت بهذا الشكل وخدت وقدرت
خدوا ى بواسطة االتحاد االشتراك ،عليهى لل قا قيسونىكان برضه الدكتور  ،القمصان

 ..ى حالةأ يهفإذا كان ف ،المصنع وقدروا
 

ى الدين كان له رأى هو يمكن السيد زكريا محي ،ىلتشغيل المصانع د يافندممجال  يه: هو فصدقى
وهو أن جزء كبير من هذه  ؛وجيه فى هذه الناحيةى شايف إنه هو رأى وأنا طبعا يعن

مصانع األحذية، وفعال  ..المثال على هذا األحذية .المصانع ممكن توجيه إنتاجه للتصدير
ألف جوز فى  455ــ وال ،بعد ما تكدس اإلنتاج على أساس باألربعين ألف جوز إحنا

ا جالن ،ألف جنيه تصدير أحذية 905ــ مضينا عقد بى يعن ؛مافيش ..الجمعيات التعاونية
وده  .مليون جنيه، هنضمن تشغيل مثال مصانع األحذية بالكامل لمدد طويلة 2من ضعقد 
ألن مصنع صغير بتاع أحذية هيروح يصدر لوحده  ؛أنا باعتقده إنه واجب الدولةى الل
لصعوبات، وهو ده ا يجابهنروح ننظم العملية ونعاونه فى هذا  إحناإن ماكناش  !ى؟إزا

 .السبيل
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حدود ى وف ،القطاع الخاص محتاجة للفتة مننا فى حدود القانونالحقيقة مصانع 
 ،دور يمكن القطاع العام مش هيقدر يقوم بيهى وبرضه بتؤد السياسة العامة بتاعت الدولة.

 .األخ كمال بيشير إليهاى ونزيل أسباب التوقف الل -إن شاء اهلل  -فى مجال إننا نشغلها 
 

بعضهم من عمال منجم الفحم  ،هم مفقودين فى سيناى موضوع بتاع بعض العمال الل يهف : أبو النور
بتاع سينا، وبعضهم عمال من القطاع الخاص أو الحرفيين وجندوا احتياط فى القوات 

 2العمال بتوع مثال منجم الفحم مابياخدوش ماهيات بعد إن النتيجة  !المسلحة، ومفقودين
 :قالوا ،اتكلمنا بالنسبة لمؤسسة التأمينات االجتماعية .ادوعائالتهم معندهاش إير  ،شهور

ليست داخلة فى قانون  ..هذه الحالة بالذات !يسمحش إنها تصرف لهم مبالغقانونها ما
 ،فى القوات المسلحةى بالنسبة للحرفيين وعمال القطاع الخاص الل .التأمينات االجتماعية

 !بس ىالعسكر كان بياخدهم ى جنيه الل 4ــ بيتصرف لهم ال
هيته االمفروض المفقود من القطاع العام بياخد م - طبعا قطعا من القطاع الخاص

فأصبحت مشكلة بالنسبة ألسرهم بتثار معانا فى  !ده ما بياخدش حاجة - من القطاع العام
 .األحيانكثير من 
 

 عددهم؟ى يه يعنإقد  عبد الناصر:
 

بتوع القطاع الخاص فى القوات المسلحة عددهم  ،واحد 440بالنسبة بتاع معمل بتوع الفحم  : أبو النور
واحد فى  055ى حوال ..حصر من محافظتينى الحصر بالذات أنا عندى يعن ؛كبير

 إسكندرية واإلسماعيلية.
 

 ؛بيعاملوا على نفس أساس التعطل ،هم متعطلينى ممكن بالنسبة للعمال اللى هو يعن : الشافعى
أما بالنسبة  .ن بعيد عن مؤسسة التأمينات االجتماعيةيالباقي ىبياخدوا إعانة تعطل زيهم ز 

الحقيقة إذا كان نشوف لهم عملية تكميلية بالنسبة للمبلغ ى دى ه ،لعملية القوات المسلحة
 باالتفاق مع القوات المسلحة إذا كان نشوف لها طريقة.ى بياخدوه، الموضوع يبقى يعنى الل

 
 .ميبت فى أمرهى لغاية ما يعننديهم ماهياتهم ده، بتوع المحجر بالنسبة للمفقودين  عبد الناصر:
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أن الى  هتستمر فى الصرفى الل ،بإنهم يعاملوا معاملة رجال القوات المسلحة :باقول أنا : يونس

 ..توفوا أو استشهدوا أو يبقىى يتبين إما إنهم يعن
 

 ؟فى الموضوع ده طلبت عبد الناصر:
 

تتولى ى على يعن ..فتكر إن التأمينات االجتماعية وافقت على كده كمانأوأنا  ،يافندم هأيو  : يونس
 هذا.

 
 .كانشفات ماى لغاية األسبوع الل : أبو النور

 
   ؟يهإما تشوف وتقول لنا  عبد الناصر:

 
  .هاشوف وأقول لسيادتك : يونس

 
 .أمرهم تصرف لهم ماهياتهم لغاية ما يتضح على أساس إن الدولةى ولكن بنمش عبد الناصر:

 
ونستمر فى الصرف بنظير  ،نستمر فى الصرف من الشركة بتاعتهم األصلية إن احناممكن  : يونس

 ليهم الى أنفناخد اإلعانة ونستمر فى الصرف  ؛الفرق ناخده إعانة من وزارة الخزانةى يعن
 يتبين الموقف نهائيا.

 
هيتبع بالنسبة ى يه الحقيقة الموقف اللإعلى قد عددهم نقدر نقرر  ،بالنسبة للقوات المسلحة عبد الناصر:

 لهم.
 

 ..أمين قبل ما يسافر بيومين تأنا كنت كلم : أبو النور
 

 .وشوف عددهمفوزى فريق الاتصل ب ..اتصلوا طيب عبد الناصر:
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 .حاضر : أبو النور
 

اللى فيبقى حضرتك  ،بالنسبة لسيناهو هيقف قصادنا إذا أخدنا الكالم من الناحية العامة  : يونس
  .برضه العمال المفقودينى سينا يعنفى مشاركين فيها األجانب  احنا

 
 .: شركة المنجنيزمحى الدين

 
فيه ى هو الفحم هو اللى أصال المنجنيز رجعوا يعن إحنا ،الفحمى ز ى بالنسبة للمنجنيز بتمش : يونس

عتقد أ ال، لكن المنجنيز ىجوا فرادى يعنيألنهم تركوا هناك وبقوا ي ؛عدد كبير من المفقودين
لينا شركاء أجانب والدولة  إن احنااإلشكال بتاعهم  البترولهو . عندنا مفقودين فيها إن احنا
أيضا ى نسير على نظام إن الشريك األجنب :قلنا ،ن نتحملأالمفروض ى يعن ..تحملت

نحسبها  ،نحسب المصروفات مش على اعتبار إن الدولة تعين إحناى يعن .يتحمل النصف
 ،العمل منى هذه الحالة يبقى لما الشركة تنتهى وف ،حتى لو بالدين يبقى على الشركة

 نخصم  من أرباحها.
 

 ..العمال وبعدينى بند عبد الناصر:
 

حناالعمال و ى أو ند : يونس  .ىنتصرف مع الشريك األجنب ا 
 

 ؟عماليه إقد  عبد الناصر:
 

 فى شركة الشرقية. 4455عندنا  : يونس
 

 دول رجعوا؟ عبد الناصر:
 

 .يافندمرجعوا  ..هآ:  يونس
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 ؟!فى حتة تانية وا بيهمما تقدروش تستفيد عبد الناصر:
 

منجم الفحم  - وحتى بتوع المناجم ،بنقدر ناخده من الشركات األخرىى كل الل ،بنستفيد : يونس
كل واحد نقدر نستفيد بيه ى يعن ؛شغلنا عدد كبير فى شركات التعدين إحنا - وبتوع سينا

واحد  455ى هم أفتكر عندنا ز  .، لكن بنشغلهمهبتتحمل أجر ى بصرف النظر عن الجهة الل
 كله بيشتغل.ى لكن الباق ،ما اشتغلوش هلسى اللفى التعدين بس 

 
الحظ مش عارف إن ده خارج عن أ ،جرين من منطقة القناةه بالنسبة للعمال المهبرض يهف : رفعت

 معاهم استمارات صك عندنا فى وزارة العملى نجد عمال بتيج ،موضوع عملية التهجير
أنا  .يدهم عندنا بس إنهم عاطلينقما بنشغلش بن إحنا ،ما عندناش !عاوزين نشتغل وبيقولوا:

 نظام التهجيرش ده خارج عن ففماعر  ،وبتاعصك استمارات  ابرضه العملية المحافظين بيدو 
ى وراحوا راجعين تان ،صكدت لهم استمارات امحافظة المنيا  ،ناس راحوا المنيا يهفى يعن والا 

 !ش شغليعند العمل فى القاهرة ما أنا فى وزارة .على القاهرة
  

ال من ضمن المهجرين نالعاطلين نتيجة عملية الق لكل دو  ،: الحقيقة هم كل دول مهجرينأبو النور
تهجيره  ةدول الحتة بتاعى هم بقى يعن ؛إعانة يةاالجتماعالشئون بتدفع لهم وزارة ى الل

 تانية. ةيدوروا على حتى يعن ..وبعدين يرجعوا يسرحوا منها
 

 معاهم استمارة.  : رفعت
 

 بيحاولوا.ى يعن ..ىبياخدوا فلوس تان  : أبو النور
 

 ؟كتير ..هآ  عبد الناصر:
 

  .بعائالتهم  8 - 7ى دلوقت حوال ىواهلل جال : رفعت
 

 بالمحافظين. تقدر تتصل يعنى )ضحك( !بعتهم لى أشغلهما 8 - 7من  عبد الناصر:



  سرى للغاية 

16 

 

 رفعت: أنا بعت لهم جوابات.
 

اتصل  ..اتصل بمحافظة المنيا ،العمليةفى ى يعنالجوابات التليفون أسهل جدا من ى يعن عبد الناصر:
 االتصال  أسهل هيتحل.ى ألن متهيأل ؛بالمحافظينى يعن

 
فى الوزارات  للعمالة الزائدةبالنسبة  ،وزارة العمل فىموضوع برضه كان فى لجنة  يهف : رفعت

 إنهم حصلى ، فاللشوف العمالة الزايدة فى كل وزارةبن إن احناعلى أساس  ؛والمؤسسات
 بعتولنا.

 
 ..إن دهى الموضوع الطبيع !دول وحشين عبد الناصر:

 
حتى بعض الوزارات بعتت  !انية إن ال ده عايز ياخدهم وال ده عايز ياخدهمتفبقت مشكلة  : رفعت

 ..عشانى للسادة الوزراء يعن :باقول وأنا ،إن أى واحد هيخرج درجته تتشال
 

 .ىيرجعهم لوزارتهم تان ؟ماحدش عايز ياخدهم عبد الناصر:
 

 .هآبس  صوت: 
 

الوزارات نفسها، فكل فدائما ال لسبب إال لمسئولية  ،العسير حلههذا أصال موضوع كان من  عبد الناصر:
 لوحشين.اواحد بيبعت 

 
  .واحد 4055 جاى لى : رفعت

 
 زيادة؟ عبد الناصر:

 
 .وأنا عارف إنهم هيعينوا بدالهم ،زيادة ..هآ : رفعت
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 وهو أحسن حل بنسيب الحال على ما هو عليه. عبد الناصر:
 

بدال ما أقول أنا خد فالن  ..فائضى لو عند :باقول أناى يعن ،الدرجاتحتى التنازل عن  : عكاشة
 يعجبه.ى الدرجات الفائضة ويختار اللى داح :باقول أنا ،لدرجته

 
 ى؟عندك يعنى من الل عبد الناصر:

 
 ؟هيو أ  : عكاشة

 
 ى.بدون أسام عبد الناصر:

 
أوحش ناس، أنا ى مايتقالش إن أنا بادعلشان ى فائض يعنى فائض، ما أنا عندى : ما أنا عندعكاشة

ى حاصلين على هذه الدرجات اللى وياخد يختار من الل ،درجات فائضة باحطهاى عند
 فائض. يهيعجبه، ألن ف

 
 طب مين عنده ناقص؟ عبد الناصر:

 
 يه؟إعنده  صوت: 

 
 .مين عايزى يعن ..ناقص عبد الناصر:

 
 .المؤهالتحسب  صوت: 

 
ال الموضوع موضوع مؤهالت وال حاجات او  ،متصوره إن كل الوزارات عندها فايضى أنا الل عبد الناصر:

ماحدش عايز ياخد منك  ..عندك الناقص تجارة والفائض زراعة مثالى ، وأنت اللىمن د
 .ةالزراع
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ال  ،منهم عدد كبير جدا سيدات مثال ،واحد فى قطاع الرقابة 355 يهمثال فى أنا عند ..ال : قره   
التخصص بتاعهم ال  !من بتوع دار العلوم من دار األزهر يهفأنا نقلتهم، ف ؛يمكن يصلحوا

ع ولكن ماهواش فائض كعدد، فأنا هو مطلوب منه، فده فائض فعال كنو ى يصلح للعمل الل
 جهة عندها.ى أ يهأخد لو كان فى عنديش مانع إنم

 
 عندك ناقص. عبد الناصر:

 
 .يافندمناقص  يهف : قره   
 

 يه؟إناقص  عبد الناصر:
 

ى ز ى فعال الفايدة من العاملين دول بالشهادات د ؛ناقص إن دول مالهمش فايدة يهما ف : قره   
ما يقدرش يقوم مثال بعمل تحقيق، وكل بتوع الرقابة  ،ما يقدرش يقوم بعمل مثال تفتيش ؛قلتها

 هم عمليات تحقيقية أكتر منها حاجة فنية.
 

 شهر.أ 1نديهم كورس  عبد الناصر:
 

أشهر فى السنة  3الى  كل واحد ما بين شهرلدراسة  4255أنا اديت  ،عملنا يافندم ..ال : قره   
ال يمكن أجيب بتاع العالمية  أنا .منهم بيسقط يههم امتحانات حتى فوبنعمل ل ،ىونص د

الجهاز بتاع  !ىأديله حاجات بتاعت شئون تجارية أو الحسابية عندى جآو  ،األزهر ةبتاع
 قدرشيما ى كلهم من ناس بتوع الفنون الصناعية وحاجات من د ،الشئون المالية واإلدارية

 بيها.ى بنشتغل باإلمكانيات الموجودة ممكن نمش إحناولكن  ،يقوم بالعمل
 

 لنا. قله ،فيهى هو كان ثروت عنده اقتراح بالنسبة لهذا الموضوع مرة كان كلمن عبد الناصر:
 

 )ضحك( !الموجودةى ويتلم فيها كل البالو  ،وزارة للنزاعات الخيرية االشتراكية ننشئواهلل لو  : عكاشة
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 أصوات: )ضحك جماعى(
 

ذ  ،سيادة الرئيسأنا كلمت  : عكاشة  يعنى.الحل الوحيد به وا 
 

 يه؟إعندك فائض قد )ضحك(  عبد الناصر:
 

مش محتاج أكتر من  ،عامل 4755ى مثال فى قطاع المطابع عندى يعن ،كتير جداى عند : عكاشة
فى قطاع  ،زيادة ٪05ى عمالة زيادة عن حوالى فى قطاع السينما برضه عند !055

مش ى يعن ..ىمش عارف أوديهم فين يعن )ضحك( !عدد كبير من القوادين يهالمسرح ف
 ..عاملةى عارف ه

 
النزاعات هى  )ضحك( ،ىبتنفع الدكتور قيسون)ضحك( ممكن تفتح لهم محالت )ضحك(   عبد الناصر:

الحقيقة مشكلة ى المشكلة برضه مشكلة د ىهى وعلى العموم يعن)ضحك( الخيرية برضه، 
 .ناخد كل حاجة إن احناى وتصورنا مثال إن االشتراكية ه ،خلقناها بتصرفاتناى الل إحنا
 إحناى يعن ،ىديوهات دستكل االى نشتر  إن احنامثال فى السينما ماكانش االشتراكية ى يعن

ش اناها بعمالها وماحنخد استديوهاتعندنا  النهاردهأصبح  ستديوهاتلما اشترينا كل اال
ستديو ودخلنا فى منافسة مع آخرين كان هذا كويس، ولهذا لو الو كنا أخدنا  !قادرين نشغل
 عندك أنا موافق، ما أنا قلت لك هذا الكالم.ى الل ستديوهاتو من االستدياى قدرت تبيع أ

 
 ؟ىلقطاع الخاص يعنل : عكاشة

 
 القطاع الخاص. عبد الناصر:

 
 ؟بعماله : رفعت
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 إن احناوكانت الفكرة  ،ديو مصرستااألول أخدنا  إحنا ..ايهى بعماله طبعا، يعن ..ال عبد الناصر:
بنقويه ونعمل فيه ألوان ونعمل فيه كل  ؛هو جالنا لما أخدنا بنك مصرى ستديو مصر اللا

الحقيقة حصل ى من حيث ال أدر  .وبهذا بيبقى ده قطاع عام وفيه القطاع الخاص ،حاجة
وكل واحد عنده حاجة عايز يخلص  !يهإستديو مش فاهم استديو جالل ا ..شراء لجميع

سوديو اجينا فى يوم لقينا العملية بهذا الشكل، إذا كنت تقدر تبيع ى ويعن !منها باعها لنا
 .ىصادللتليفزيون بس على أساس اقت

 
 .ممكن : فائق 
 

 !بحث ما تقولش ممكنإ ..ال عبد الناصر:
 
 : محتاجين فعال.فائق 

 
ألن بالحقيقة هذه عملية وباستمرار حتبقى صناعة السينما عندك  ؟ليه ،ستديواديله ا ..هآ عبد الناصر:

 !ولن تنفع العملية ،نص مليون يهخاسرة كل سنة مليون جنيه ف
 
 .يافندمفائق: ناخده على أساس اقتصادى  
 

 نقوا ستوديو كويس.ى ه، يعنآى على أساس اقتصاد ..ال عبد الناصر:
 

 .ىتقويم يعن : عكاشة
 

لو  ..مجانا هلو خدت -ى أنا فى رأي - ههو لو خدت، العملية محصلة بعضهاى ه، هآتقويم  عبد الناصر:
هنا بنخفف ليك مشاكلك إنك الى  من هنا ستديوابننقل  ..هولك مجانا مش هتبقى نقلةإدا
 !و ما يشتغلستديعمال أجور بدون االى بتد
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سياسة األول طلعت مسارح  ؛سياسات مختلفة يهفى يعن ،بالنسبة برضه للمسارح
وبعدين لما جت كان عدد كبير من المسارح قلنا نوحدها فى  ،التليفزيون وكانت ماشية وبتاع

 يهفى والباق ،يهإى عايزين المسارح الل ..عايزين المسارح الكبيرة نتوشانتو ماإدلوقت  ،الثقافة
  .مشكلة

 ؛بيصعب عليه حاجات بتحصلى الواحد يعن ،النهاردهمشكلة عندنا  يهوالحقيقة ف
ى بيروت ألنه مش القالى  إن مثال إسماعيل يس يهاجر يروح :مثالباقول  إن أناى مثال يعن

دول ناس برضه ليهم فى الفن عمليات  !أمينة رزق رايحة بيروت ألنها مابتشتغلش !ياكل
  !مش القيين شغلى ما يعن ..وبعدين ناس كتير من الممثلين ،كبيرة

من المالحظ برضه فى ى نوجد لهم عمل، يعن إن احناالحقيقة واجبنا برضه 
ى الناس الحقيقة الممثلين الكبار اللين بياخدوا المسرحية، ولكن نناس معي يهالتليفزيون إن ف

 النهاردهوفرصة الحقيقة ، مش قادرين يشتغلوا فى السينما مستعدين يشتغلوا فى التليفزيون
  .ملغاية السينما ما تقف شوية على رجليها نشغله

ى معين هو اللى برضه فى اإلذاعة عدد من األسامى يعن ،اإلذاعة أيضاى وف
مخطئين  إحنابيشتغل، لكن برضه الحقيقة ى ر دول قليل منهم اللوالكبا ،بيتشغل فى اإلذاعة
حولنا العملية كلها قطاع عام وبعدين  ..لهم شغلش بنوجدا ماننإ ؛فى حق الناس دول
 !مابنوجدش لهم شغل

 بيروحويطلع عندك عدد من الناس  ،طبعا بالنسبة بنشجع القطاع الخاصى يعن
وأنا  .بنشجع القطاع الخاص ..بنشجع القطاع الخاصالسينما ى بيطلع القطاع الخاص، وف

ولكن نمنع  ،مش قادرين ننتج إن احنابرضه أوافق على الفكرة  قدرشاما النهاردهالحقيقة 
كان ى عملية تعنت مالهاش الزمة أبدا، يعنى الحقيقة يعن !الممثلين من إنهم يروحوا بيروت

الحقيقة  ،فالحقيقة مش منافسة ؟منافسة يهليه ممثلينا بيروحوا بيروت ده ف :زمان الواحد بيقول
جنيه  0555مثال ى شغل هنا بيالقى مش القى ، إذا كان الراجل اللشغل عندناشما إن احنا

 ؟!أمنعه ليه ،له من بيروتا جو يبي
 

 ..للقطاع الخاصفيلم  45فيلم طويل و 34: وخطة السينما هذا العام فى القطاع العام تبلغ عكاشة
فأصبح كل فيلم  ؛فيلم 85فى الواقع ى على العمل ه ستديوهاتقدرة اال .فيلم 05يبقى 

ن عندنا إمكانيات  44ى محمل بخسارة حوال ألف جنيه نتيجة إن العمالة زيادة عن اللزوم، وا 
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 إن احنابنستطيع بيه ى ماعندناش رأس المال الل !ستديوهاتتعتبر غير مستخدمة فى اال
 85نقدم فيها  إن احنانستطيع ى وما عندناش النصوص الجيدة الل ،فيلم 85ف على نصر 

للمنافسة ى فيلم جيد يستطيع إن هو ينبر  85يستطعوا تقديم ى وال الفنيين الل ،فيلم فى السنة
 فى المنطقة بتاعتنا.ى الل مبين األفالم العالمية أو األفال

 
ى النصوص ده الل ابيقر ى ما هو الجدع الل ..فى هذاى رأ ىلى أنا يعن ،وبالنسبة للنصوص عبد الناصر:

 !ال مش عارفاو  ،عندك دهى هو اسمه درويش الل
 

 لجنة.ى د ..:  العكاشة
 

عمل ده ا ،سيب اآلخرينى وق درويش يعنذماتحطنيش تحت  ..بيقولى لكن هو الل ..معلش عبد الناصر:
 بالنسبة للقطاع العام.

 
 .أيوه: عكاشة

 
وألنهم ناس تجاريين وعايزين يكسبوا  ،يعملوه هم ..عايز يعملوهى الل ،بالنسبة للقطاع الخاص عبد الناصر:

 !ماتقيدهمش فى النصوص !مش معقولة بيعملوا حاجة علشان يخسروا
 

ص لجنة القراءة بتختص بالقطاع العام فقط، أما فيما يخ ؛يافندممانقيدهمش بالنصوص  إحنا : عكاشة
 .على الرقابة القطاع الخاص فبتمر

 
 ؟الرقابة عبد الناصر:

 
حناتمر على الرقابة ومالهاش دعوة إطالقا بالقطاع العام، و  ..على الرقابة : عكاشة ال نشترك إطالقا  ا 

 ..ىف
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 ،غير السيناريو ده ..ىر الحتة دغيا  :لهل يقو  ..ال نتعنت فى الرقابة، مش بالنسبة لآلداب أل عبد الناصر:
ى ند إن احنابحيث  ؛ر فى السيناريوغيا  :لهل ليه؟ مش شغل الراجل بتاع الرقابة إنه يقو 
موزعين لبنانيين مستعدين  يهحتى فى يعنى فرصة للقطاع الخاص إنه يشتغل، وهتالق

نلم القطاع الخاص ونشغله، ونديله تسهيالت مالية بقدر اإلمكان بحيث ى يشتغلوا، بس يعن
 .ىفيلم وأكتر يعن 85بتنتج إن الصناعة كانت 

علشان وزارة  ؛لجنة العمل والعمالالى  نت بتقترحها بنحولهاإى موضوع الوزارة الل
  )ضحك( !القوى العاملة عشان تبحث
فى األول حصل ضغط بالنسبة  ،فى كل المجتمعات االشتراكيةى ولكن الحقيقة يعن

حناو  ،للعمالة ل نوع من حصى اتوا دول اللفى سنين الل 3ــ ا فى النطبعا جت ظروف ا 
عايزين تشغيل أكبر عدد  إن احناهو برضه كان عندنا أمل كبير ما .االنكماش فى التنمية

ى يه؟ يعنإألن إن ماكناش هنشغل الناس طب هنعمل  ؛من الناس، طبعا هذا األمل موجود
وحنوجد لهم  ،كناش هنشغل الناسإن ما !الناس هيجيبوا ناس غيرنا عشان يشغلوهم؟

 اللى احناغير صالحين للمهمة  إحنافبيبقى  ،بيشتغلوا فيه ويتعلموا فيهى المجتمع الل
  !يعنى موجودين فيها

نشغلش الناس ألحسن ما إن احنا :يقول ،ىولكن إذا خدنا بفلسفة الدكتور قيسون
إن الناس  جايين نحلها أبدا اللى احناالمشكلة ى ماهياش دى فيعن !يتجوزوا ويخلفوا

زا ،نشغل الناسى إزا لناول قعايزين فلسفة ت إحناالمشكلة  ..تتجوزش عشان كذا، ألما ى وا 
 ؟!يه فى المليون دولإوهنعمل  ،بنزيد مليون كل سنة إن احنا :بتقولى نحل معضلتنا الل
ذا كان مافيش فايدة قاعدين ليه :زكريا بيقول الزم نفكر ونشوف الحل  !؟مافيش فايدة، وا 

 .يه، لكن ما نقولش مافيش فايدةإ
 

لكن حلها  ،مساعدات ممكن تسهل الموضوع ده يهفولكن  ،أنا قلت المشكلة صعبة ..ال : محى الدين
 ..صراع مستمر فى الحقيقة عشان نقدر نجدهو بالكامل عملية صعبة، و 

 
نشغل الناس أو نوكل الناس ونعلم  إن احنا -كحكومة  إحنا - واجبنا الحقيقة ..واجبنا عبد الناصر:

ناس  يهف ؟يهإنعمل  ،يهإهنعمل  ،القدرة على االبتكار ..فعال بقى هنا بيبان القدرة .الناس
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 :ناس بيقولوا يهوف ،نعمل صناعات ثقيلة :ناس بيقولوا يهوف ،نعمل صناعات صغيرة ا:بيقولو 
 أمور كتيرة جدا. يهف ،يهإنعمل مش فاهم  :ناس بيقولوا يه، وفىنعمل إصالح زراع

وألن هو ده الحل  ،مانعينش الناس وما نشغلش الناس إن احنالكن ما يبقاش الحل 
علق برضه ابى أنا أصل .غير قادرين على القيام بمسئوليتنا األساسية إن احنا همعناى الل

نظرية الدكاترة الموجودة فى مجلس ى هى الل ىعلى كالم الدكتور ضيف مع الدكتور القيسون
 !الوزراء
 

ثة لة الخمسية الثابنسعى دلوقت فى الخط إحناى يعن يافندملإلنصاف بس  ..: هو لإلنصافالقيسونى
هتستجد فى الفترة بتاعت ى فيها كل العمالة الل نوظفعمل خطة الى  ،75/70ى هى الل
 بطالةكان فيها ى يعن - ماكنتش أنا شريك فيهاى ويعن -خطة اإلنجاز ى يعن .75/70

 ة.تفى الخطة التال هنورثهاى والل ،بنواجهها دلوقت اللى احناالمشكلة ى دى ه ؛4.92.555
 

لما تتغير الوزارة ى يعن ..مبتكرهاى نت اللإلكن  ،نت ماكنتش شريك فيهاإخطة اإلنجاز  ..ال عبد الناصر:
 !الورقى ما عند

 
 .:  خطة اإلنجاز.القيسونى

 
 ؟!يهإ يه أنت نسيت والا إ ..لالستثمارات وبالنسبة مبتكر بالنسبةى نت اللإ عبد الناصر:

 
 .لكن.كلها أنا كنت مقترح للخطة الخمسية التانية  ..ال : القيسونى

 
ى يعن ،نت كان أقلا  و  ،وشقير كان مقترح رقم ،ونزيه كان مقترح رقم ،نت كنت مقترح رقمإ عبد الناصر:

 ..األرقام
 

 من غير ما أتدخل فيها. ت بأرقامدأخى ما ه ..طب وبعدين : القيسونى
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 )ضحك( !خطة اإلنجاز بتاعتكى دى طب ما ه عبد الناصر:
 

 ،70ــ ل 75ياريس الموضوع مش موضوع خطة إنجاز أو الخطة الخمسية من ى يعن : محى الدين
ى يعن إن احنامانقدرش ى يعن ..الموضوع قدرة البلد على االستثمار ..الموضوع أكبر من هذا

مواردنا  إحناموضوع  ،الموضوع كبيرى الحقيقة يعن .شركة من الشركاتى نوجه االتهام أل
  .ده موضوع كبير ؟يهإنا نيه وسكاإ

لوحدنا فى العالم، كل الدول النامية داخلة فى المشكلة ى يعن إحناطبعا ده مش بس 
 يهوف ،صعوبة فى إيجاد الحل يهف :ىلل بتقو  هنت ديك النهار لسإ .مشكلة عالميةى ، وهىد

ما هو السيد الرئيس طلب منك دراسة علشان إيجاد فرص  .فيهاى نت ماشإى الدراسة الل
والمعادلة ولسة  ،ىالعملية الفورميوال نفسها صعبة أو ى ل :نت قلتا  ، و عمل فى المستقبل

 ..ىف
 

 )ضحك( !ك ده عشان يرضيك يازكريال قاليمكن  عبد الناصر:
 

 ،لكن العملية الزم تبقى صحيحة ،وأنا عايز الخير للناس طبعا ؟!ليهى حيرضين ..: المحى الدين
 .الزم تبقى أرقام مبنية على أسس سليمة ،وهميةتبقاش بس الحقيقة ماتبقاش صناعية أو وما

 
 !ما هو بيقول هنشغل الناس كلها عبد الناصر:

 
 !كده هنشوف الكالم ده صحيح وال أل : بيقولمحى الدين

 
ى العمالة الل كلإمكانية إننا نشغل  يهفى يعن :قولاأنا بى يعن ،شوف يا سيادة الريس ..شوف : القيسونى

 ،٪8صادرات ى إننا مثال ننمى يعن ؛تحت فروض معينة 70-75هتستجد فى الفترة من 
 ،٪1تشغل المصانع ننميها ى وخصوصا الواردات البسيطة الل ،بس ٪1الواردات ى ننم

  .آخرهالى  نحاول نزود كفاءة االستثمار
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ى حوالالى  75هتزيد لغاية سنة ى هى والل ،النهاردهعاطلة ى ولكن العمالة ه
الخطة  وبعدين زادت فىمن الخطة األولى  ..عمالة ورثناها من الخطة األولى ىد ؛مليون
ألف عامل دول بيرتفعوا لمليون،  155ى حوال 12/10فى الخطة األولى كانت ى يعن .التانية

ى بالنسبة للميزان الحسابى هتبقى المشكلة كبيرة أو ى نوظف المليون ده كمان، يعنإذا حاولنا 
 - وبجهد برضه كبير ومنظم وبتاع - ، ولكن نقدر بجهدىفى الميزان الحسابى والعجز الل

  .75/70إننا نوظف كل العمالة المستجدة فى 
ى إزاى يعن ..كاملةبرضه دراسة ى مشكلة عايزة يعنى د ؟ىنوظف المليون التانى إزا

 855 - 755ى حوالى يعن النهاردهعندنا عاطلين ى يعن ؟!النهاردهنوظف العمالة العاطلة 
  .النهاردهألف واحد مابيشتغلوش 

 .آخره، دول هيزيدواالى  ..قطاع الريف وقطاع التشييد
 

قطاع الريف  هو العاطلين فىى ب، يعننقطاع الريف نسيبه على ج ..ىهو أنا رأيى يعن عبد الناصر:
إذا السنة الجاية ى الوضع بيختلف، ولما يعنى ألن فى الريف يعن ؛نقدرش نحسبهم عاطلينما

إصالح  - فعالى ، ومشينا بحيث ننفذ الخطة بتاعت السد العالىأسرعنا فى اإلصالح الزراع
ى يعن ،يستوعبوا أكتر من مليون واحدبمليون فدان ى يعن ..بنقدر نستوعب - واستزراع

عاش فى الريف ى اللى عائالت بتعيش على نص فدان، يعن يهمعروف عندنا فى الريف ف
 عارف.

 
 ؟ىفيها إمكانية االستثمار األجنبندخل هل ممكن  ،سيادتك بتقول نفكر فيهاى : الحاجة اللزكى
 

 حاجة. ..حاجة عبد الناصر:
 

بعد كده ى وبعدين يمكن نأت ،ربيةمثال نبدأ االستثمارات الع ،ومن ضمنها االستثمارات العربية : زكى
 استثمارات أخرى.

 
ولن أوافق عليها  ،ال أوافق عليها مطلقا أبداى أنا بالنسبة لالستثمارات األجنبية يعن ..واهلل عبد الناصر:

 مشروع. ..بعد كده، ولكن بنوافق على مشروعده مطلقا عشان مانتكلمش فى الموضوع 
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 ؟: مشروعزكى
 

ى يه وجاإنشوف المشروع  ،هو ده كالم موجود من زمانى يعن ..موجود من زمان ده كالم عبد الناصر:
 .أل والا  ..هآ :ونقول ،يهإيه وحيطلع إ

 
بيستثمر  concessionبياخد ى برضه يعتبر إن الل ،مثال مشروعات البترولى ز ى يعن : زكى

 معانا.
 

 ه.آ عبد الناصر:
 

 ؟ىهل هذا أساس ..بيبقى له مشاركة فى رأس المال : زكى
 

ى يجيأو  ؟أل ه والا آبنشوف  ،جو فيها اليهوديندة عايزين ياعايزين عندنا لوك :بنقولى يعن عبد الناصر:
 إن احنابنقولش مطلقا أبدا لكن ما ،وبس هآ، بس بنقول اللوكاندة الفالنية أل ه والا آفيها العرب 

 .ىهنفتح البلد لالستثمار األجنب
 

 .ىمش بصفة عامة يعن ..ال : زكى
 

هذا المبدأ قائم من زمان، ى ألن هذا الموضوع أثير مرات كتيرة جدا، وهذا الموضوع يعن عبد الناصر:
 ..منى يعن

 
 تقريبا. 03 صوت: 

 
 .ىلم نلغى يعن ..هآ عبد الناصر:
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لالستثمار  كانت مخصصةى إن المبالغ الل ،ظهرت فى أثناء مناقشة الميزانية يافندم ..ال : زكى

 عمالة جديدة.بوأيضا االستعانة  ،ما تسمحش بإقامة العمالة القائمةى الحد اللالى  قليلة
 

إال ى يستثمر عندنا أموال أجنبية يعنى جيبتتكلم فيه، ماحدش هيى بس هو موضوع واحد الل عبد الناصر:
طبعا بتوع البترول جم  ؟يهإنستثمر فيه أموال ى هنيجى بلد اشتراك :ألنه حيقول لك ؛القليل
فاتحين عملية  إن احنابقى معروف  من زمانى الموضوع مش ،ومشيوا concessionوخدوا 
 !؟عندك مصنع يعمل ىجيلكن مين حي ،البترول

 
حنامثال و  إحنا: شاكر مليون عملة  3و ،األوتيل محتاج لمليون جنيه عملة صعبة ..نتاناو ف ءافى بن ا 

ويعتبر هذا نصيبها فى رأس  ،المليون جنيهى فجت شركة وافقت على إنها تدفع ه ،محلية
 ما حضرتك تفضلت.ى بعض المشروعات ز  يهفى يعن ..المال

 
 .مثال جبنا. إن احناألن هو معروف بالنسبة للوكاندات ك ،بنعرض المشروع ..بنعرض عبد الناصر:

 
 صوت: شيراتون.

 
ى لكن بالنسبة الصناعة أنا فى رأي ،ىجيبالنسبة لهذا فبي إن احنا :وقلنا ،شيراتون وجبنا كذا عبد الناصر:

 !ىيعنى جيإن مافيش حد حي
 

بنواجه حاليا  إن احناعندنا فى السياحة، طبعا سيادتك عارف ى موضوع تان يافندم يهف : شاكر
شركات الفنادق مسموح لها باالستدانة  .موقف صعب لقلة اإليرادات عن المصروفات الفعلية

وكانت بتسحب وبعدين بتسدد بتدفع  ،معينوقت من البنوك بدفع األجور والمرتبات لغاية 
  .ىنهاية السنة وبتعمل حسابها الختامالى  revolvingوبتبقى العملية من اإليرادات 

 
 



  سرى للغاية 

29 

 

 ألن السحب مستمر فى خالل شهر نوفمبر sellingالى  وصلواى السنة د
التشغيل أقل بالنسبة نسبة  ..ألن بعض األوتيالت مغلقة أو قليلة ؛واإليرادات إما معدومة

لشركات  sellingــ الى نها تعلإبيتطلب إذن من وزارة الخزانة  النهاردهاألمر  .للتشغيل العادية
 كلنستبقى  إن احناموجود  التوجيهألن  ؛نيسداد األجور بتاع العامللى األوتيالت بما يكف

 كان موجود أصال.ى نستغناش عن حد من اللوما العاملين
 

 أو تجيبوا سياحة أكتر. عبد الناصر:
 

ونأمل بإذن اهلل  ،بنبذل جهد يمكن سيادتك برضه حاسس بيهى يعن إحنا يافندم: واهلل الحقيقة شاكر
وعلى كل حال  .ير من الحركة الموجودة حالياتا من ديسمبر هيحصل حركة أكبر بكاعتبار 

 .وبتبدأ من ديسمبر big season بيسموهى شهر نوفمبر بالنسبة للسياحة العالمية كلها يعن
دخلناها معانا فى العملية عشان  اللى احنا ،بس أنا كنت بأمل فى إن شركة الطيران العربية

قولش من ابسياحة من الناحية الفنية، أنا ماتبقى جزء من جهاز الى يعن ،تخفيض أجور النقل
عشان  السياحة العربية أو زيادةعملناها عشان ى ألن كل المشروعات الل ؛الناحية اإلدارية

كل  .أجور الطيرانى هى الل ؛مصطدمة بعقبة ،السياحة األجنبية اعتبارا من ديسمبر زيادة
عشان تقدر تنقل شارتر  تهاابتعمل قسم من طيار  ،شركات الطيران الوطنية دلوقت فى العالم

  .سياح بأجور مخفضة جداال
شركة الطيران العربية مابتعملش هذا النظام، وأنا اجتمعت بيهم مرات ومرات، 
وعقدت عدة اجتماعات لشركات الطيران العربية األخرى، وشركة الطيران العربية فى الواقع 

ة لغاية واحد يورينا ليه السياحة العربيى وأديك لسيادتك مثل رقم .العملية بتمثل هذهى اللى ه
على خالف ما سمعنا قبل كده إنها تمثل  -شبه مشلولة، وال تمثل فى واقع األمر  النهارده

من اإليرادات الفعلية بتاعت السياحة،  ٪43ال تمثل إال فى مصر السياحة العربية  - 21٪
 .٪75 عجزالسياحة الخارجية عندنا  وقفتولذلك لما 

 
 ..السياحةى وسبتمبر يعنهو عادة شهر يوليو وأغسطس  عبد الناصر:
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 ،401جم مصر ى عدد السياح العرب الل 11ألن فى  ،11سيادتك أرقام سنة ى أنا باد : شاكر
 442هذا الرقم فى واقع األمر الزم نطلع منه  .عدد السياحى من إجمال ٪24كانوا يمثلوا 

، ىبالجنيه المصر ألن بتوع قطاع غزة كانوا بيدفعوا نفقات السياحة ؛ ألف بتوع قطاع غزة
عددا  ٪43ــ هم يمثلوا الى اللى الباق .خارجيةهياش سياحة فتعتبر عمليا سياحة داخلية ما
بيروت نفسها لما رحنا هناك وقعدت مع وزير  .فقط ٪43كانوا يمثلوا من ناحية اإليراد 

متصورين إن بيروت مستفيدة فائدة عظمى من السياحة  إحنا ؛السياحة وراجعنا األرقام
ألف من  155 يهألف ف 855لكن من  ،ألف 855بيجيلهم  !مش صحيح ..العربية

  .ودول مابيمثلوش إيرادات حقيقية بالنسبة للسياحة فى لبنان ،السوريين
د أجور الطيران بين البالإن ى ه ،المشكلة األساسية فى السياحة اإلقليمية العربية

علشان  .بعكس منطقة غرب أوروبا ةالسياحة يجب أن تعتمد على الطائر و  ،العربية عالية جدا
من بغداد  ذهاب فقطأجرة التذكرة  ؛تاخد فكرة عن المشكلة الناتجة عن الطيرانسيادتك 
تذكرة ذهاب  ..نيويورك/ شركات بتعمل تذكرة لندن فيه بينما  ،ىسترلينإجنيه  07للقاهرة 
فمن  !ىمارك ألمان 140 تذكرة ذهاب وعودةرك يو نيو  /، فرانكفورتىسترلينإ 05بـ  وعودة

هنا تبقى  ؟!جنيه علشان يزور القاهرة 452ى هيدفع رايح جاى اللى هنا مين المواطن العراق
 استحالة. يهف

يجزيكم  شارترلو الطيارة بتاعتنا  ..لما جبت أنا بتوع شركة الطيران العربية وسألتهم
طيب ما تاخدوا  ،ىسترلينإجنيه  47 !452من ى سترلينإجنيه  47 :فقالوا ؟عشان أبيعها مكا
جنيه  20ى ح جايلبنان را !ما بيتحركوش ..شارترالطيارة بتاعتنا على أساس ى ونمش 40

 !جنيه 1بينما يجزيه ى استرلين
 

 لموضوع تروح للجنة الخطة.لطب بالنسبة  عبد الناصر:
 

فى أسعار  ٪05وقرروا خفض  ،كان حصل اجتماع مع األخ أمين مع البعثة العربيةما هو  : أبو النور
 وأظن الحكيم كان قال لسيادتك على هذا الكالم. ،الطيران بين البالد العربية

 
 أنا جمعتهم هنا فى القاهرة.ى الل ،قالوه مش صحيحى الكالم الل : شاكر
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 فى لجنة الخطة.ى نبقى ندرسها يعن عبد الناصر:
 

 ندرسها حاضر. : أبو النور
 

هو  - (4)نو رسندوبين أى حصل بينى بالنسبة لموضوع األمم المتحدة، فى االجتماع الل عبد الناصر:
بطريقة غير  اسرائيلوبين  تفاوض بيننا يهنه يكون فإى كان رأيه النهائ -االجتماع األول 

هم للتفاوض، طبعا بعد نلجنة من األمم المتحدة لالتصال بينا وبي تعينن أبمعنى  ؛مباشرة
  .كلهاى الكالم على المشكلة والعمليات د

نقبل التفاوض  إن احنانستطيع  ال إن احناى يكان رأ ،ىوبعدين فى االجتماع التان
ن احنابطريق مباشر أو غير مباشر، و  اسرائيلمع   األربع:  النقطسياستنا مبنية على  ا 

 :ةتوالنقطة التال ،، حق كل دولة فى الحياةيونيو 2خطوط الى  االنسحاب الكامل
فى  ىءالمرور البر  :لقرارات األمم المتحدة، النقطة الرابعةالالجئين وفقا حقوق  ىهى الل

 ..يستطيعوا المرورحتى ة بالنقطة الرابعة حق الالجئين تالنقطة التال تلقوع   .الممرات الدولية
 مشينا عليها. اللى احنانقط األساسية األربع ى ود

فى  نو كان قاله جونسى يتمشى مع مشروع اللده الكالم إن  :بعد كده الراجل قال
 إنتوهل  :وقال ..0المهم هو قال أربع نقط ماقالش  - مش فاكر -يونيو أو يوليو  49

 إننا لم نرفض هذا المشروع. :رفضتوا هذا المشروع؟ قلت له
أن  ؛األربع نقطالى  كانت النقطة التانية باإلضافة ،عدة نقط بعد كده اتكلم على

 وهيتصل بالطرفين. ،لوضع هذه النقط موضع التنفيذعين ممثل لألمم المتحدة ي
 اسرائيلال نقبل بنزع سالح سينا، سينا اد ننا إ :اتكلم على نزع سالح سينا، وقلت له

وده موضوع  ؛الحدودى على جانب نقبل نزع السالحن أعلى استعداد  إحناولكن  !كذا مرة
ى وف .هنا مك 45 ..هنا مك 45هنا،  مك 45ا يبقى هن مك 45إذا كان  ..29اتعمل فى سنة 

وضوع مألن هو ده ال ؛يرانتنفس الوقت أيضا مستعدين نقبل نزع السالح فى مضايق 
 .ىاألساس

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المبعوث الخاص للرئيس األمريكى جونسون ،رسوندروبرت أن (4)
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على نزع سالح بعض المناطق فى األردن وبعض المناطق فى أيضا بعد هذا اتكلم 
وده بيساعد فى البلدية  ،الطريقة إن توحيد القدسى يعن ..بعد كده اتكلم عن القدس .سوريا

هو الفكرة  !وبيساعد فى تخفيض أجور الكهرباء والخدمات والعمليات بهذا الشكل ،وكذا وكذا
نه هيتكلم إرحت فاهم على  ،بهذا الشكلى أنا الحقيقة وهو بيكلمن .إدارة موحدة يهنه بتكون فإ

ن المسلمين يبقوا يشرفوا على المناطق إ :وقال ..هآ :أنا سألته .لبعد كده على أساس التدوي
  .لليهود يةواليهود ،ين المسيحيةياإلسالمية، والمسيح

له طبعا هذا الكالم  قلت !ىاإلدارة يهود :فقال ؟يهإهتبقى ى طب واإلدارة د :قلت له
بقت  اسرائيلى ه ؟!تبقى اإلدارة يهوديةى زاا  و  !يحل نومعناه إن الموضوع ل غير مقبول

حد  يهوماعتقدش إن ف ،أما األردن ففيها المسلمين والمسيحيين ،ية على اليهودية بسمبن
ن إ سرائيل، ومعنى إعطاء القدس السرائيلتوسع بالنسبة الى حل من الحلول أى سيقبل فى أ

إذا  ،مافيش مانع إن اليهود يشرفوا على المنطقة الدينية اليهوديةى ولكن يعن !توسع هناك
 كان الموضوع بالنسبة للقدس.

 ،طيب إذا حصلت هذه التفسيرات بعد االتفاق على هذه النقط :بعد كده اتكلم قال
أيضا  اسرائيلو  ،نكو تيجوا تمضوا فى األمم المتحدةإعلى استعداد والدول العربية  تونإ

نتكلم  ..مانقدرش نتكلم باسم الدول العربية فى هذا الموضوع :له قلتمعاكم؟ أنا ى تمض
ولكن عملية  !بنعملها اللى احنادول عربية حتى مش موافقة على التحركات  يهألن ف ؛باسمنا

إن ماعندناش مانع  إحناولكن  !بنعمل اتفاقية مع اليهود إن احناواليهود معناها  إحناالتوقيع 
 نقبل هذه التفسيرات. إن احنا :فى األمم المتحدةبنقول  احنا

ى يعنى ده موضوع إجرائ :له قلت ؟جوابطيب هل ممكن بدل ما تقولوا تكتبوا  :قال
 حصل.ى تقريبا اللى ده الكالم الل ..ممكن نتكلم فيه فى وقته

 
 قناة السويس. : فوزى

 
ى هذا الكالم يعن :وأنا قلت له ،ه اتكلم عن المرور فى قنال السويس تحت علم األمم المتحدةآ عبد الناصر:

ن احناو  !كالم مكشوف بالنسبة لكل الناس ال يمكن نقبل المرور بقنال السويس إال إذا اتحل  ا 
وبعد كده هم راحوا هناك وبلغوا رياض وتركوا  .األمم المتحدة اتموضوع الالجئين وفقا لقرار 

ورياض  !ن بسو على نقط جونس إن أنا وافقت :وقالوا له وقالوا للملك حسين ،كل هذا الكالم
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من بغداد، ولكن ى تانى بعت طلبت الراجل يجيل وأنا .اتكلم معاهم بعد كده فى هذا الموضوع
كالم بهذا الشكل بيخلق مشكلة ويبين ى رسون هنا أو أندأ ئطبعا أنا مش متصور إن مج

 شاف الكالم ده.ى إذا كان الدكتور فوز  شعرفم ..النهاردهإن  ؛أمريكاموقف 
 

 .هآ: فوزى
 

 شفته؟ى والمشروع األمريك عبد الناصر:
 

  .كل ده : فوزى
 

 يتكلم فيها.ى فات للدكتور فوز ى حصلت فى األسبوع اللى سيب التطورات اللأ عبد الناصر:
 

كنا  إحنا .قبلهى حتى اليوم الل يوم واتصلنا بالمكتب بتاعهم كل !الى الوراءاستمرار للتقدم  ى: هفوزى
 !منه أن أسو مريكادوه األإى فإذا بالمشروع الل جدا ئيسمشروع ى نماركابنعتبر المشروع الد

 
  .أنا ماقريتوش واهلل عبد الناصر:

 
ملغومة أو ى إما ه ؛تبدو طيبةى هو زيه فى طريقة االقتراح إن كل الحاجات الل ..هآ : فوزى

النسحاب اموضوع  مثال .مش مسلم بيها ..حاطتها كموضوعات بعدين نتفاوض عليها
 !تفاوض بين جميع األطرافحاططها على أساس إن ده يكون موضع  كلهاى د والحاجات
 .مقبول غير شئطبعا ده 

 
 هيقدموه؟  ىيعنقالوا هل هم  عبد الناصر:
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ذا إيمكن  :كلمة قال،  (4)وفسنتز سك لكو اخر حاجة قالها ر آنما إ ،الترتيبات مع الرئيسال..  :فوزى
 إدوناطيب  :بنفسه كان بيقول لبتاع الهند جبر دجول !و تالتة نقدر نقرر الشئ دهأمر يومين 

بيفكر ى يه اللإ .ىنمريكابس يومين تالتة كمان علشان نبلور الوضع بتاعنا بين المشروع األ
مطالبة ى وه ؛ساسية وخطيرة جدا طبعاأفيه نقطة ى نماركاوالمشروع الد .تقدمشام هلس ؟فيه

 - اسرائيلباألخص على حدود  - ةكلهم واحد طرافبأن تكون حدود األى نمريكاالمشروع األ
حدود جديدة بو  اسرائيلن الدول العربية تعترف بإمعنى كده ى يعن .واضحة ومعترف بها

  !سرائيلال
يبقاش امل مأذا كان فيه إ -ربما بتضيق  -بتتحسنش االوضع األمور مى فى يعن

رياض لما كلمه لعبر عنه ى لالو  كوزنتسوفعند ى لالو  ىكان شعور  هود .٪0من  أكثر
وطريقة كالمه كانت  ،نش حتى مؤدباك امقابلته لرياض مى ف دبرجوالنهارده جول .مبارحإ

 موافقت منتإطيب  :لهل ولما رياض فكره وقا! ومتعمد االستفزاز ومليان كالمه مغالطات ةخشن
فشعر  فةله السلسة المعرو  جاب !النهارده مش موافقين عليهوبعدين ى مشروع الالتينالعلى 

  !فظ بعد هذا برضهالراجل بحرجه وكان 
 كوزنتسوف -الجو بتاعها  -سك اور  كوزنتسوفالمقابلة بين ى لوحظ فى لال بعدين

 -سك ان ر إمع و  .ودائم االبتسام ةهم مرونأكثر ومن  ،فهماالواحد شى لال من أرق الروس
 األلفاظى وف ،طريقة معاملتهى راجل مؤدب خالص ف هو -بسياسة حكومته  ةمالناش دعو 

 م..عاجبك :كده ملكباقول  ماى وز  ،ةخشن ةبطريق كوزنتسوفلكن كلم  ،بيختارهاى لال
ى فيه مناقضات يعن كوزنتسوفكالمه مع ى ثم ف .. مش عاجبكم!ممش عاجبك ،معاجبك

مسلمين بمبدأ االنسحاب  إحنان الحدود خالص إ له: بيقول !ينخدع بها مش معقول أن حد
بيقول: ولكن هذا الموضوع  ةنفس الجملى نفس الوقت وفى وف ،تتهزشام ةالحدود العربيو 

 !يجب أن يكون محل تفاوض بين األطراف
 

 .القدس : عبد الناصر
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النائب األول لوزير خارجية االتحاد السوفيتى.فاسيلى كوزنتسوف،  (4)
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 ؟أفندم : فوزى
 

 .القدسالى  : وأشارعبد الناصر
 

 حاجةإذا حصل  !هم فى المرحلة دى مستمرين فى طور انحدار ذا  إ ..فاتتى لال ةوالعملي : فوزى
 ،حتماالتالاضمن من فى الواقع  ٪455نا مش شاطبها أو  ،ضد هذه االتجاه هتكون مفاجأة

  !ن نحتاط ونكون على جانب كبير من الحذرأولكن يجب 
روح  :قالوزير خارجيته  جه ،بعد الضهر شوفت سفير أسبانيا ،مثال النهاردهيعنى 

 حيسافروا لنيويورك وبعدها -سبانى وبعد اجتماع مجلس الوزراء األ -نين مدريد علشان االت
 ىسبانطبعا األ ؟نتو عايزينهإى ليه الإ :ولما قالواوجونسون. سك اواشنطن ويقابلوا ر الى 

 ،ى مفروض يقولوهليه الإسبانيا أخواتنا فى القول أعيب  وقلت له: ،واجبى إنى أشكره
  !عارفينها إنتونتو عارفينها والثوابت السليمة إمفروض المبادئ 

وضحها نعلى استعداد إحنا  ،ما موقفنا بالنسبة للنقط المحددة الخاصة بالموضوعأ
ن محتاج حاجة زيادة عن إشعور  ىكانش عنداوم ،لكم زيادة عما وضحتها دلوقتى وعنده

نحب نقوله لهم  –مسافر بعد بكره  هو -أى شئ زيادة قبل ما يسافر لو  :وقال .دلوقتى
ى لال سبانيا رغم الضغوط العديدةأوشكرتهم على التعاون الدائم من  ؟كذلكوللجنرال فرانكو 

وتقريبا  ،يتهان فقدت شخصنها اآلوا  ين من موقف الدول الالتنية ئمستاطبعا هم و  ،بيتحملوها
  !ها نوع من الهيبة ومن الكرامةيل ننا نعزيه فى موقف الدول الالتينية بعد ماكانإكان بيطلب 

خص مش ولكن على األ ،تر من كدهكأيتبلور الموقف  الى حال ربما ألكن على 
 .يوم األربعالملك حسين مع جونسون  بعد مقابلةبعد يوم الخميس القادم 

 
ن مريكان األإى جاى الكالم اللى وباين ف ،ن العملية اتضحت باستمرارإطبعا من الواضح  : عبد الناصر

ذا إ !ماهو شايفالواحد ى و يركعونا ز أولكن عايزين يفرضوا شروطهم  ،يحلوامش عايزين 
ى يعن ،نقاتل أون نركع أما إ ..ال طريقينإمامنا أليس  إحناف ،كان األمر على هذا الحال

  !لتمافيش حل تا
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ى الكالم اللى يعن !القاعالى  الحلول السلميةى التنازل ف ىوصلنا الحقيقة ف إحنا
 قلناو  !كله ههناك قبلناى يام ما كان دكتور فوز أشهر يونيو ويوليو ى كناش قابلينه فام
مش  ..ال :وهم يقولوا ،قابلينه ،اترفضى اللى الروس -ى مريكالمشروع األ :نمريكالأل

 ،كان فيه مشروعين ..األمم المتحدةى اترفض فى الل ةالالتيني أمريكامشروع  !قابلينه
والالتينى  ،يدينهأموالروس  إحناكنا ى اليوغسالف .ىمشروع الالتينالو ى مشروع اليوغسالفال

 !رافضين برضهقابلين هذا المشروع وهم  إحنا :لهم قلنا ،نمريكايدينه األؤ كانوا م
ى قريت البرقية الل 0نا الساعة أ ،ىشار اليها الدكتور فوز أى النقطة التانية فعال الل

ى هو يعن !دبرجمحادثته مع جولى ما قريت البرقية فأفار ى نا دمالحقيقة أ ؛جاية من رياض
الواحد ى الواحد متصور يعن !ةمتقابلش الراجل ده مرة تاني ..بعتلهأبقى أكنت بفكر بعد كده 

كالم كله  ..هانةالحقيقة كالم الغرض منه اإلى يعن واهلل.. !لو كان اتكلم معاه كان ضربه
  .موقف يخليهم يتكلموا هذا الكالمى نهم فإشايفين هم  طبعا !سفالة

طبعا موضوع  ؛و الحربأال االستسالم إ ..مامنا من سبيلينأعلى كل حال ليس 
 !عايز االستسالمى األوضة دى ن حد هنا فإتصورش اأميعنى االستسالم ده غير وارد 

 
 !وضةوال بره األ صوت:

 
ذا كان هنا حد هنا إطبعا  ،ىن هنا الحكومة يعنإساس أوضة على على األ باتكلمنا أ ..ال عبد الناصر:

 إن احناال إمامنا من سبيل أذا كنا مش هنستسلم يبقى ليس إيبقى  !لناول قعايز استسالم بي
ن احنابنعبأ كل مواردنا و  إن احنا؟ بىزاإهنحارب  ..نحارب وليس لنا سبيل  ،نعبأ كل طاقتنا ا 

حنابنحارب و ى يعن ،ىده موضوع تان ؟متى بقىإهنحارب  .نحارب إن احناال إ متيقنين كل  ا 
  .ن شاء اهللإنكسب المعركة  إن احنانستطيع  إن احنااليقين 

ى ده يعن ؛الحرب تعبئةن نفس استعدادنا للحرب هو نفس تعبئتنا إ ..ىرأيى وأنا ف
  ..سبابأمش عاملين حسابنا لعدة هم  الحقيقة .بناقدامنا بيعملوا حساى اللى بيخل

هذا ليهم ى ف هم كون قادرين على الحرب قبل سنتين.نلن  إن احنافيه تقديرهم هم 
عايزين نعمل جيش  إن احنايونيو معناها  8 يوموصلنا اليها  اللى احنان الحالة أل ؛حق

ممكن دول  -ابط ض 055وى عسكر  0555 -سرى اش األسلمونامهم  طبعا !جديد خالص
 .كنا نستفيد منهم
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حناو  ى ساسية هولكن طبعا المشكلة األ، سلحة تانيةأجاتلنا أسلحة وباعتين نطلب  ا 
حناو  !سلحةأ سو تكديأ ةأسلح ةلعملية مش عايز ا القيادة، ،التدريب ا نالحقيقة بعد ما كنا اتفق ا 

ى نهم يساعدونا فإلنا عدد من المستشارين بحيث ا نهم يبعتو إعلى ى مع االتحاد السوفيت
حناو  ،هذا الكالمى كانوا تراجعوا ف ،التدريب هذا الطلب خصوصا بالنسبة للقوات ى ألحينا ف ا 
طلب أجنيف بر و تالتة لأنا بعد كده بعت يمكن مرتين أو  .وافقوا (4)ما سافر رياضأو  ،الجوية

كان عندنا  إن احنافاتت ى العملية اللى وسبب ف .عايزين نتعلم ن احناأل ؛هؤالء الناس
  !ما جت المعركة حصلت الهزيمةأو  ،بنستفادش بيهماراكننهم مو خبراء  وأمستشارين 

بالنسبة  155ى لنا حوالا هيبعتو  ،الشهر يبعتوا مستشارينهذا ول أهم بدأوا من 
ن الناس أل ؛لحاح كبير جداإلحينا على هذا  إحناالحقيقة والجوية. للقوات البرية والبحرية 

والتنيظم ى التكتيك الروس ةخدنا بالنسبأ إن احناوخصوصا  ،نشتغلى زاإدول فعال بيعلمونا 
  .هنستفيد جدا من هؤالء الناس إن احناعتقد اوب ،ةواألسلحة السوفيتيى الروس

قبل أنا بالذات لن أو  - لن نقبل االستسالم إن احناطالما  ،أأكده نا عايزأى لكن الل
ه قلناظن موضوع أوده  ..نحارب إن احناال إمامنا أفليس  -هذا الموضوع ى االستسالم ف
  .ىكرره الجلسة دابو فاتت ى الجلسة الل

 ..لىيلو مأ ةبوص ة..اهلل هنحارب بوص ن شاءإيه؟ إهنعمل  بقى؟ى زاإهنحارب 
 ..تكون إن احناهذا البلد هيوافق ى ن حد ممكن فإولكن ماعتقدش  !شبر ..و شبرألى يلم

حناو  ،محتلبقاش قضية فلسطين جزء من بلدنا االموضوع م  ن السبيل  الوحيدإنقرر بى يعن ا 
  .هذا هو الحربالى 

 ،قتصاديات حربالفاتت من لجنة الخطة بحث بالنسبة ى كنا طلبنا الجلسة الل إحنا
 قرب جلسة.أى لنا بيه فا ساس تتقدمو أده على بحث اقتصاديات الحرب على بنأكد الدور 

 
أول ناس الحقيقه ى كان بيأكد لنا جو ود ،ىكان الدكتور فوز  النهاردهالجلسة ى هو الحقيقة ف : حسونة

  ..ىيعن
 

. ىنت مع الدكتور فوز أتكلمتش كتير اايظهر م هد ،دانا جو مناسبإفاتت ى لجلسة اللا عبد الناصر:
  )ضحك(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفريق عبد المنعم رياض، رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة. (4)
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للكثيرين من  ةوبالنسب ،ةالحقيق ةخطو  يهف .ليس أمامنا إال الصمود إحنا إنى الواقع تقدير ى ف : حسونة
يمكن تسخين أو  أسأل سيادتك أال . وبين تصعيد الموقفى المواطنين بين الحل السلم
بين رفض الحل السلمى وتصعيد القتال؟ وبعدين هل االتحاد تصعيد الموقف سياسيا 

بصراحة  ،والى أى مدى؟ الناس بدأت تتهم برجنيف ؟السوفيتى مستعد فى تسخين الموقف
اللى أخذ  -بال شك  -طبعا  ؟يعنى هل هو مستعد يثير بعض المشاكل فى فيتنام مثال

 بالسيف يسترد بالسيف. 
ماهو موقف االتحاد السوفيتى؟ هل هو  ..س تسألطب النا ،إحنا مستعدين للقتال  

غير مستعد؟ وفى الموقف العربى واستمرار الدعم من البالد  االو مستعد لمزيد من الخطوات 
 .العربية

 
 كانتساعات الواحد  ،هو الحقيقة بالنسبة للجزء األول من حديثك سألت؟ )ضحك(كام سؤال  عبد الناصر:

إن هو ى لال ؟يهإ هولكن معنى دييجى!  (4)أبعت لرياضوقت ما ى وأنا فكرت ف ،تضيق نفسه
  :وهو الموضوع موضوعين ،ىالبديل لهذا هو الحل العسكر  ا  إذ !ىبنرفض الحل السلم احنا

 مافيش إذا   ،حسابناى موضوع بنحطه ف هدى يعن ؟ىجاهزين للحل العسكر  إحناهل 
وخط معين ال نحيد  ةعندنا مبادئ معين إحناطالما  ،نستنفذ كل الوسائل إن احناضرر أبدا 

 :بتقول ،لكل الدول ةبالنسب ةيفيد من ناحي ..ىالوقت الحالى بل بالعكس هذا يفيد ف .عنه
 مشيتوا مشوار كبير جدا واآلخرين متعنتين.  إنتو

إذا لم تقبل  :بيقول ،مبارحإتايمز من أول ى فود كاتب فلالجرايد مثال لينجى ف
 انمنيوستيتسى بنبص ف .بهذا اللفظ !هذا نهايتهافى وصلت إليه مصر فى لبالكالم ال اسرائيل

نيويورك ى أيضا ف ،لجميع الدول ةمشينا بالنسب إن احناكاتبه  ،انجلترا بالذاتى الجرايد فى ف
 ،ىاتجاه الحل السلمى مشينا ف ةننا الحقيقإشافوا  ،ىفوز  .مقابلة السفرا ألحمد حسن ود ،وهنا

ن مريكاواأل! الكبرى اسرائيلهم بيتكلموا على ى لال الوقتى ف ،اسرائيلن التعنت هو من ا  و 
 فى الوقت الحالى.  ةفالعمليه مش مضر  !بيتكلموا على فرض آرائهم

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محمود رياض، وزير الخارجية. (4)
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لسبب  ؛ىبيتكلموا أيضا عن الحل السلمى ليت اليبدنا السوف إحناأيضا ى من الطبيع
بنكمل  إحنا ةالحقيقى ف !نكو تدخلوا المعركةإ -ولوقت  -غير قادرين  إنتوا لو ألنهم بيقو 

لغاية وقتنا هذا خطتنا الدفاعية لم ى كذا شهر يعن .الدفاع بتاعنا الزم يكون كامل ..دفاعنا
حناو  ،تستكمل   .نوفمبرى تم فت ةيعدوش القنال عندنا خطاعلشان اليهود م إن احناحسبنا األول  ا 

اليهود هيحشدوا علشان  مرت به أيام كانت بتقول: إنفاتت ى لال األيامى والواحد ف
ن إ ةكنت على ثق ،وصلت فيها هذه المعلوماتى لأيام من األيام الى وأنا ف !ةهيعبروا القنا

هذا الموضوع ى فكر ف محدش فيكانتم يمكن مإ! عبور القنال هيقدروا يعبروا اليهود إذا حاولوا
ه على قواتنا تنبيه يتنبو  ،الكالم على الحلول السلمية وعدم التصعيدى ف إحناولهذا ف ؛بهذا الشكل
حالة  حدوث ضرب نار ى نها تطلق النار أو تتوسع فإحال بى بأ ةنها ال تكون بادئإشديد جدا 

خطة الغرض منها ى كنا تحت كابوس أ ن احناأل ،نهايمتخذ إحناإجراءات  ىكل د .ىمحل
داراتهايستاال الغرب الى  ىنها تعدإ ةقادر  اسرائيلوكان  ،الء على قنال السويس وتطهيرها وا 

  !على قناة السويسى وتستول
إنها  اسرائيلوأصبح من المستحيل على  ،استكملنا الدفاع إحناننا إ :النهارده بنقول

حناو  ،هذا الموضوعى ن هناك بعض النقص فإولو  .تعبر القنالى تيج  إن احناحاولنا ى يعن ا 
سينا ى ف ةعربي ألف 40ى خسرنا حوال إحناى يعن ؛العربياتى ف هوى للانعوض هذا النقص 

عندهمش انهم مإ :قالوا ،ولما طلبنا من الروس !عربياتى جنيه علشان نشتر مليون  0 وطلبنا
 :لهم وقلنا ة،صعب ةبعملى طيب هنشتر  :وبعدين قلنا !من الصعبقالوا: وردوا علينا و  !العربيات

نهم يدونا إهم وافقوا  ؛عندنا  مش عايزين أنواع مختلفةالى  عايزين نفس النوع ن احناألى يعن
موقف أصال وكان أيضا موقف الروس  !ةوربع اتفاقي ةصعب ةربع عملإالعربيات بثالث 

 !للتليينوكان بيحتاج لخطوات  - وقت من األوقاتى وأنا اتكلمت عليه ف - نتمتع
ان الجيش كى يعن !واللباس ةكان تقريبا العساكر بالفانل 44ويوم  45الجيش يوم  إحنا

ن النهارده حتى حالة الجيش لغايه  !وبدون مالبس ..أل ،جيش مش بس بدون سالح 45يوم  وا 
 ..الشوارع شكلهم قذر جدا وحالتهمى فوهم يمكن فو وبتش !عنده أوفارول واحدى العسكر ى دلوقت

 !ةواحد ةعنده بطانيى العسكر  ةقريب ةلغاية يمكن فتر  ،تكلم عن هذا الوضعاب اوكل أسبوع أن
 !ةواحد ةالشتا مش ممكن تكفيه بطانيى وف ،ةن بطاطين العساكر من الرخيصة الرفعيإومعروف 

ى يعن، يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبرى يعن -على ما أذكر  -ى دلوقت ةمر لغايى لوال
ــ ال إيه اللى اتغير فىألن  !أشهر يبقى عملنا جيش علشان يهجم 2ى ا فاحنن إنقدرش نقول ام
 ،أسير 055قتيل و 4055ابط مابين ض 4555ى حوالو  ،فقدنا معداتنا كلها إحنا ؟أشهر 2
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واستعوضنا  !وفقدنا المعدات كلها ،قتيل 45.555أسير و 0555بين ماى عسكر  40.555و
  .جزء من العتاد

ومن  ،من صالحنا عدم تصعيد ا  إذ ؛نهجم إن احناحناش مستعدين النهارده ام إحنا
ى حل سياسالى  نوصل ىيعن ..مشرفى حل سياسالى  صالحنا أيضا إذا قدرنا نوصل

ذا ي ة،مشرف وال نيأس بسرع  ؟!ارجع وبطلنا نتكلم :يه؟ نقول لرياضإهنعمل ة سنا بسرعئوا 
 يه؟إهنعمل 

الى  الوصولى ف جهودهمكل معانا الزم أيضا الروس يكونوا استنفذوا  :النقطة الثانية
جدا علشان نحول جيشنا من جيش  ةعايزين ناخد منهم حاجات كتير  ن احناأل ؛ىحل سياس

  .جيش هجومالى  دفاع
نهم إهل الروس عندهم استعداد  ،خاص نت أثرته هوأى لال ىبالنسبة للموضوع الثان

 .أبدا ..ال؟ يشتركوا عسكريا
 

 ى.قدمنا على الحل العسكر أ إحناإذا  : حسونة
 

ى كالمهم فهم  النهارده !غير قادرين إن احناى وأنا رأي ،غير قادرين إن احناهم رأيهم  ..ال عبد الناصر:
الى  سيبذلوا كل جهدهم حتى يتحول جيشنا إنهم ؛لى من برجنيف فى رسالة بعتهاخر كالم آ

ن الخبراء .جيش هجوم  ،جيش هجومالى  جايين دول جايين بهدف تحويل الجيشى لال وا 
 ،قادر على الدفاعى يعن ..إنه يهجمالنهاره جيشنا غير قادر  إن احنا :كل قولاوأنا ب

حسب  ،]نوفمبر[ 0 إحناالنهارده ى يعن ..نوفمبر بيكون استكمل الدفاع 40وبالتحديد يوم 
  .استكمال كاملخطة الدفاع ننا استكملنا إ وا لى:بيقول 40يوم الموضوعة الخطة 

وسحب جزء  ،كانوا موجودين بدون تسليحى لال على أساس تسليح الفرقتينى دا مبن
الوحدات الى  فرق مشاه باإلضافة 7ن يكون عندنا تقريبا إبمعنى ب ..اليمنى من قواتنا ف

 ة. عالمدر 
حالنا سيئ جدا مش من  نبالنسبة للطيرا ،الحقيقة حالنا وحش جدا ،بالنسبة للطيارين

 455عندنا ى لال والطيارين ،زيادة مالهومش طيارين ةطيار  405عندنا  ..ناحية الطيارات
ن أول الواحد إولكن مشينا بتقليد  ،القوات الجوية فيها عدد كبير جدا !بيطيرواى لال بس
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بهذا  ةالعملي مواصالت يا يشتغل ياى يعنى ويبتد ،لرائد يسيب الطيرانرتبة االى  مايوصل
  !ةثما يطيروش على الطيارات النفاى يعن ..الشكل

وصل ى هو فريق روس - جه علشان يرأس المستشارينى لال الراجلى لال الوقتى وف
 هنا يشوفى وواحد جا !وبيطير على جميع أنواع الطيارات ةسن 10عنده  -أيام  3من 

 ة عملها طلب طيار  حاجةوأول  ،مارشال وراح مطار غرب القاهرة ودخل نالقوات الجوية كا
قيادة الجوية الا د !دى مافيش فايدةإن بالطريقة  :ىلل وأما شفته قا !وركبها وطلع بها 44

ناس بتقود ى زاا  و ! يهإوال ركبها وال يعرف يعمل بيها  44 ةيعرف الطيار فيها حدش اكلها م
القوات ى التغيير فى خالنا يعنى لال يمكن العامل هود ؟!بهذا الشكل ومتعرفهاشحاجات 
حاجات بهذا الشكل تبقى عارفه  ..يهإبتقود تبقى عارفه ى لال عملية الزم الناس كان ،الجوية

 .يهإ
فيش ام ..ىالدكتور فوز وعدوا باكستان  ،رين من بالد كتيرالحقيقة طلبنا طيا 
وأنا مستعد أعترف بيهم  ،طيار 455دونا يهم إن أللمان الشرقيينلوبعدين أنا قلت  !طيارين

دوناش إاألن طبعا حتى الجزائر م ؛أخيرا هلهم الكالم د قلتى يعن -طيار  455 -يجوا يلما 
 !على حاجات عليناحتى اتفقوا  ،هو بعتوه دهى لالبعد ى يعن حاجةال طيارات وال طيارين وال 

مدفع مضاد ى عن طيار وال ننستغ إن احناوال نستطيع  ،ن المغرب بتحشدإ :نال اوبعدين قالو 
من هذا  أكثربل  ،فى المدافع المضادة للطائراتكان عندنا األزمة ى لال الوقتى ف !للطيارات

 ،مهااستخدالمضادة للطيارات  ةفيش أسلحانش ممكن نستخدمها ألن ماكاتنا مان مطار إ
النهارده يمكن العملية اتوسعت وجت مدافع  !مطارات بس 2ى ولهذا كنا حاطين طياراتنا ف

 .لنا مدافع للطياراتى جييسالف و اليوغواتفقنا مع  ،مضادة للطيارات
طبعا  ةالعملي ،42.7نيف على مدفع اسمه جأنا بعت لبري برضه ،والروس 

نهم مستعدين ا  و  ،يعملوههم  نإعندهمش هذا المدفع بطلوا انهم مإالراجل بعت  ..جشاتحتام
 وأنا قلت !37اسمه ى لال ..ئيسالمدفع دا  :عندنا بيقولواى لال الجماعة ،ىيدونا مدفع تان

ولكن بعتنا  !قدمناشاإذا كان م شئخير من ال  شئى يعن ..ئسيوال مش  ئيسوال  :لهم
 ةمدافع مضادى تر شنحدد جزء من العملة الصعبة ن :وقلنا ،من سويسراى حتى نشتر 

  .ىصبر ى عل وبعتنا ألسبانيا أيضا، للطيارات من سويسرا



  سرى للغاية 

42 

 

وعندهم صاروخ  ،الحقيقة الروس غيروا المدافع المضادة للطيارات بصواريخهم  ىدلوقت
عندهم هذا الصاروخ  .بالتوجيهبيشيله ويشتغل ى هو العسكر ى لال عاملينهى هم لال جديد

  !؟ال ألاومعرفش هل هيدونا هذا الصاروح و  ،ىولغوا المدافع د
أسافر  :ىلا وهم قالو  ،أسافرى إنى يستدعى طبعا هو يمكن األمر مع االتحاد السوفيت

وبتبقى الناس  ،هذا الوقت بيبقى الفرص قليلة جداى وأنا وجدت إن ف ،ىاالحتفاالت دى ف
بس يقابل  :ىصبر ى وأنا قلت لعل .يحقق هدفهبقاش من السهل الواحد ايوم ،ةوزهقانة تعبان
نه هيطلب إ :لهم وقلت ،نه هيقابلهم ويتكلم معاهمإى وهم وعدون ،نيف ويتكلم معاهمجبر 

  .تأجيل بعض األقساط وهيطلب بعض حاجات
ى ولكن فى النهارده الوضع أحسن يعن ،ىصورة عن الوضع العسكر  ديكوافأنا ب

مالجئ كنا طبعا بنعمل  !كل يوم علشان الوضع يتحسنالى  حاجةى فاتت كنا  فى لال األيام
ألن  ؛ش هنا طلعناها برههانايخلام ،ت قنابلفاذجت لينا قاى لال الطيارات إحنا ؛للطائرات

ى لال تغيرشااألن العيب م ؛ىلغاية دلوقتى يحصل تان 0حصل يوم ى لال أو ممكن ضهبر 
ى هذا الموضوع بالنسبة للدفاع الجو ى وأنا اتكلمت معاكم ف .هو اإلنذارى لال ..كان موجود

لكن مش هيالقوا  ،ىممكن يعملوا العملية دهم  الفرق النهارده ولكن هو ،وبالنسبة لإلنذار
وا تينأظن ب ،بل كل يوم بنكسب مالجئى ألن كل الطيارات موجودة ف !طيارات يضربوها
 . ةمش سهل ةفالعملي ..المالجئعدد كبير من 

ممكن  إحنا :طبعا لما أنا قلت ،جاهزين للدفاعى دلوقت إحنادوب اي ،بالنسبة للدفاع
 ؛سيناى بعمليات عصابات فى نبتد إن احناهذا ى فى فكان تقدير  ،عمليات تعرضيةى نبتد

القنال  يعبرلكن الجيش  ،ونقطع ليهم خطوط المواصالت ،نتعب اليهود إن احنابحيث 
 ويروح.

ألن من أعقد العمليات العسكرية  ؛الواحد يخاف منها جداعملية العبور عمليه 
 إن احناإذا كنا مثال قررنا ى يعن ..معدات العبور نفسها مش عندنا !عملية عبور القنال

والروس  ،مش موجودة عندنا ةموضوع عاوز معدات معين هفد ،الضفة الشرقيةالى  ىنعد
دبابة اسمها  ..ةولكن هم عندهم أسلحة حديث .نهم  يدونا جزء من هذه المعداتإوافقوا على 

T61 وهذه الدبابة  .المياه ويعبروا من فوقها الدباباتى ممكن إنها تنزل ف ىهى لال أظن
وتعبر عليها ى تيج ىهى لال - Baton ىهى لال - ىنمريكاموجودة عند اليهود بس األ

نهم جابوا دبابات بهذا إيوم معلومات ى وكان عندنا ف ،ىكبار  ةباتون عامل .الدبابات األخرى
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ن ينهم مستعدإوكان باين من هذا  ،وفعال يظهر كانوا جابوا وحشدوا ،ةقريب ةمنطقى الشكل ف
  !يعملوا عمليات عبور

والروس أيضا طبعا بما ليهم من  ،نفسنا مش جاهزين إن احناطلع من هذا الكالم اب
 ،مش جاهزين للعمليات الهجومية إن احنا ا:بيقولو  ،الجيشى ومستشارين موجودين ف ءخبرا

اللى  على أساس العصبية -ن الروس إى يرأى وأنا ف !وبيدوا طبعا تقرير للحكومة السوفيتية
أبدا والكفاح وال يمكن نقبل هذه الحلول والزم  ..ال :وبنقول ،وقت ماى كنا  فيها ف احنا

نعمل عمل  إن احناخوفا من  ؛للهجوم ةبتساعد بالنسبى لال حجبوا عننا الحاجات -نحارب 
مقدرين  إن احناولكن أما ابتدوا يتأكدوا  !ةداهيى الدنيا كلها فى بيجيب هزيمة ثانية بتود

حناوبعدين مش هنحارب إال و  ،ىالكالم السلمى فى الموقف واقعيا وهنمش ابتدوا  ،جاهزين ا 
 . الهجومى الزم عمل الجيشإن على أساس ى يتكلموا كالم تان

 إن احنانهم متصورين إعلى أساس  ؛أيضا إنهم كانوا مأجلين الخبراءى رأيى وف
لما  إحناى دلوقت :وهم كالمهم بيقولوا !ضرب فيهانهنو  ،ةهنعمل عمليات عسكري ةبعصبي

لما تدخلوا  - كالمهم مع رياض -نكم الزم إمعنى هذا  ؛نبعت ليكم الخبراء العسكريين
وبس الهزيمة هتكون أيضا لالتحاد  إنتوال الهزيمة مش هتبقى لكم ا  و  ،معركة تكسبوها

  !ىالسوفيت
هو يحارب  !موضوع مستحيل ده ..نه يحارب لناإهو ال يمكن ى االتحاد السوفيت إذا  

ن مريكاإذا األ -يمكن حتى قد يكون فيها قوالن  - برضهيمكن  ةواحد ةيمكن أو فى حال
مش موافق ى يضا االتحاد السوفيتأ محتمل.ولكن هذا الكالم مش  ،اسرائيلجانب الى  تدخلوا

 ةقعدنا سن إحنادا  :لناا وبيقولو  ،قبل استكمال استعدادنا ةنقوم بعمليات هجومي إن احنا
وموسكو عمليات  ستالينجرادوبعدين ابتدينا من  ،نفسنا كملناما  ةلغاي ةوسنتين وتالت

  ة.هجومي
لك مش هم اللى باقول  ناأ ..أل ..أل ؟أوروبافى  الموقف لتأزيمهل هم مستعدين 

با و ور أفى  ةالسوفيتي ة؟ السياسباو ور أفى  ةالسوفيتي ةقول ألن ماهى السياسانا بأ ،بيقولوا هذا
و فرنسا فى االنشقاق ذو حذتح أوروبان إبحيث  ؛باو ور أالموقف وتطمين  ةهى عملية تهدئ

 أمريكان إمعنى هذا  ؛تيالسوفي بواسطة باو ور أألن كل ما تاخد موقف فى  .نمريكاعلى األ
  .أمريكاحماية الى  تبقى فى حاجة باو ور أتسيطر أكتر ألن 
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 ،فى الخالف اللى بين الصين واالتحاد السوفيتى ةاألساسي ةوبعدين هذه هى المشكل
بيجدوا  األمريكان نإمن حيث  ؛باو ور أتأزموش الموقف فى ام إنتو يهل :ان الصين بيقولو إ

ن تأزيم الموقف هيفيد إ :بيقولى ولكن التحليل الروس .هنا وهنا وفيتنام ،أوروبامشاكل فى 
ن إقد ينجم عنها  ؛أوروبامشاكل فى  مريكاالموقف بيخلق أل ةوتهدئ أوروبافى  أمريكا

هم مش  إذا   ..أمريكاتعادل قوات  أوروبافى  ةوتقوم قوة ثالث أوروبان ينطردوا من مريكااأل
  .بدا بالنسبة لهذا الشكلأمستعدين 

معانا  ايدخلو  ؛هل مستعدين يدخلوا معانا هنا ،األولى ةرجع للنقطاب برضهوبعدين 
يعنى هو الحقيقة  ..يحاربى فتكر يعنى االتحاد السوفيتأال  ؟يدخلوا متطوعين ..هآ ؟يهإب
  !عن حدوده ةعلى الحرب فى أى بلد بعيد ةعندوش قدر ام

نه يحارب فى أى إ ةعندوش قدر انه مإ ،االتحاد السوفيتى ةبحث استرايجييعنى فى 
يحارب  ،سلوفكياتشيكو يحارب فى  ،رقيةالش ألمانيايعنى يحارب فى  .عن الحدود ةبلد بعيد

له فى البحر  ةموجودى لال القوات ..هو مالوش ؟!زاىإلكن عندنا هنا هيحارب  ،ولندابفى 
 -رنى جو دباعلى رأى  -منها  ةولكل قطع ،ةاألبيض المتوسط عبارة عن أربعين قطعة بحري

 !مالوش مكان يرسو فيه ..ةزى البرميل فى البحر مالوش حت
صراع الى  لو بعتوا متطوعين هتنقلب العمليةإنهم متصورين هم  وبعدين قطعا

يحصلش فى اتصعد العملية بشكل متو  ،متطوعين ايضا ممكن يبعتو أن مريكاألن األ ؛دولى
  !ةمشاكل كبير الى  المنطقة هو قد يعرض ..المعركة هنا

 .ياريت هم يدونا طيارين ،نفسناأن نحارب فبنعتمد على أردنا أذا إ ،بالنسبة للحرب
ممكن فى وقت  ،يين هنا للطيراناجى لال ن المستشارينإ :لناا قالو  اهم فى وقت ما كانو 

 هد. الدفاعمعلمين فى وقت  455لنا ا بو يمثال هيجهم نإبحيث  ؛نهم يشتغلوا معاناإالدفاع 
موجودين  امع األسراب اللى هيكونو  انهم يطلعو إنش كالم يعنى رسمى اكالكن م ،كالم تانى

  .فى القتال افيها ويشتركو 
 قدامنا إحناة ن نقوم بعمليات عسكريأردنا أذا إ إن احنا ،ةمن هذا يعنى بنطلع بنتيج

ال الحقيقة ال ،وقت عايزين وقت فى  برضه ،بهذا الشكل ةفى أى عملي نقامرن أنستطيع  وا 
حناو ، اختيار القيادات وتدريب القيادات وتدريب الجنود لجنود ل ةوحدات كتير  يهف ا 

ول ناس أهم  بتوع االحتياط ألن ؛يضاأحتياطى كله اإل مشينا إحنا ،جزء كبير ..المستجدين
عندها  اسرائيل ،ىسرائيلهواش على طريقة االحتياط االاالواحد فيهم مهم  !او ر كانو بيج
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كانت  ةفيش عمليام ؛والتدريب ةالتعبئ ةوعملي ةاالحتياط بتاعنا الحقيق إحنالكن  ،احتياط
  !موجودة

ننا نعتمد على نفسنا إ أوالنحارب فالزم  إن احناذا أردنا إف ،الموضوعبالنسبة لهذا 
 ههو د ..جلعايزينها باآل اللى احنا نهم يدونا األسحلهإيت يونعتمد على السوف ،اعتماد كلى
  .فيهمحتاجين السوفييت  اللى احنا الموضوع

دول النهارده  ةالتالتهم  ،ةقتصاديبالنسبة الحقيقة لمؤتمر الخرطوم والناحية اال
 ةالدول الرجعي - وليبياالكويت والسعودية هم  ،علينا فى العالم ايضغطو  ايقدرو ى لال دينيالوح

يعنى لفتة حسين  هوبرض )ضحك( !علم هذا كل العلمأنا أو  -ى الموجودة فى العالم العرب
  .ةأيضا من هذه الزاوي (4)للسعودية

لنا كل  يعنى بتدفع ..لكن السعودية بتضغط علينا ،اليمن مش هتقدر تضغط علينا
 ادفعو  ةل مر أو  وهم ة.وشوي 3ى كل شهر حوال رضهوالكويت ب ،مليون جنيه 3ى شهر حوال

نقدر  برضه حناان أل ..لعدة أسبابالدفع  ايقدروش يوقفو امهم  نإى لكن فى رأي ،ةالتالت
نسان دائما بالتفكير من الناحية اإل يقلقيضا أنت بتقوله إى لال ولكن االحتمال !نتعبهم

  !االقتصادية
 !حدش بيدى حدابيدفع لحد ومحدش ام ؟ أل..لنا مستعد يدفعى هل االتحاد السوفيت

نقدر نعمل  ،قساطأنأجل  ةممكن بعد كل شوي ..هآ !دا موضوع الزم نحطه فى الحساب
مليون جنيه فى  455 ويدينى يجينى كونهلكن  ،جات بالقسطانقدر ناخد ح ..جاتاحة شوي
 – 455يمكن ى يعنى حوال تساوى لهامن األسلحة مجانا  ةكمي إدوناهم  !؟ليه ،السنة
 .فرق 3ا لنا بس سلحو  ،معرفش أد ايه مليون 405

 ةلنا شويا وبعدين بعتو  ،فى األول مجاناعدد كبير من الدبابات  إدونا ،طيارات إدونا
الصين  ..ن حدإتصورش ا الكن م ،اللى حصلت ةالعملي !وشوية زبدة ةمربى وشوية مكرون

لما قوينا عالقتنا مع االتحاد  ،مليون ةعن العشر  اجعو امليون وبعدين اتر  ةالقرض العشر  إدونا
عتبارات فى اقتصاد حرب بيحط كل هذه اال لىولهذا لما الواحد بيتكلم ع ى مشيت؛السوفيت
 !ظنش يعنىاانا مأدا سؤال يعنى  ؟خدهان مماكتر أالعرب ممكن يدونا  !الحساب

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زيارة حسين الشافعى.. نائب الرئيس للسعودية. (4)
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 ةمنتج ةوالجزائر دول ،ةرجعيالدول الخدنا من أفى الخرطوم  ةالحقيق إحنايعنى 
مليون جنيه تبرع وانتهى األمر  3ى حوال هم إدونا ،عرضوشامهم  ..تناشاداللبترول م

 !يعنى
 

و أ برضهوالعراق  ،حاجةوال أى  ..حاجةى أ ماإدتشن الجزائر إ ،كالم على السعودية برضه : الشافعى
  علشان يبينوا يعنى. ةمن مر  رتأكنهم يغيروا ميزانيتهم إ

 
 - دول مثال ةيعنى الخمسين طيار  ؛مابتعتمدش على نفسها فى األفراد اسرائيلن إ بيباندايما  : أبو النور

 ةموجودى لال ةن الخمسين طيار إممكن نعتبر  - اخدوهأى لال حتى ةالجديد ةالخمسين الطيار 
 ةوحتى فى العملي ،نه دايما عندك األفراد المتطوعينإخدوها علينا ابيهم  ةودى ميز  .لها

نجليز عن طريق رئيس اإل أنا أعلملكن  .نأمريكافيه و  ،يافندمنجليز إيونيو كان فيه  0بتاعة 
 ،كلها بتطلع بالمتطوعين flight يهوكان ف ،فى انجلترا ةيوم الجمع ىكان موجود ف ةشرك

الضعف اللى عندنا ة ويمكن دى نقط .خاصة ةبيشترط ايجاد أفراد الفنيين زى الطيارين بصف
 .كترأفيها مسلمين  بدولاتصاالت  يهلو كان ف برضهمش عارف  ،بالكامل

 
   !؟يعنى مين عنده الطيارين !فى باكستان وعدنا أيوب خان وبعدين لحس كالمه إحناما  : عبد الناصر

 
  .برضهسيادتك  قلتزى مافيها باكستان   :أبو النور 

 
عليه  ان يضغطو مريكاطول األى هو عل ؟يهإهو الموضوع أصال  ،يعنى لو كان فيه اتصال : عبد الناصر

ى لال ةوزير الخارجي اشيلو  :ن قالوا أليوب خانمريكادا األ !ويهددوه ةويقطعوا المعون اويدخلو 
 !شاله هفى نفس اليوم د ..ههو ذو الفقار د

 
  ؟تدريب  الطيار ةمد ىه يافندم ةصعب ةزمني ةفتر  يهيبقى ف صوت: 
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فى ى هم لال - عندنا عدد من الطيارين يعنى فى خالل أشهر بيكون جاهز إحناهو  ..ال عبد الناصر:
 االتدريب بيعوزو  اختصار ولكن مع ،ةفتر  بياخداتخرج ى لال ألن هو -واتخرجوا  ةالكلي

 !كترأتدريب  اتدريب بيعوزو الحتى اللى فى  ،كترأتدريب 
 

نا سمعت من أوبعدين  ،نزلوشاالرتب الكبيرة كانوا فى الواقع م ،قلتطيب زى ما سيادتك  : صوت
ضئيلة جدا  ةبتنجح نسب test ــالـ االطيران وبيعملو ن لما بيطلبوا ناس عشان إالطيران  ةقياد

  ؟يه تفسير ذلكإطب  ،٪4الى  تصل
 

يعنى  ا..دلوقت غيرو هم  لكن ،التعنت من الكومسيون بسببواهلل هو كان موجود هذا الكالم  عبد الناصر:
 .زادت ةحوا والنسبو بير هم  دلوقت

 
 !ةن شباب وبصحة كويسإمع  ٪4 ةمش معقول ة: نسبصوت

  
  !خالص يعنى :لها يقولو  ،هعنده مغص كلوى جال ابيالقو  ايجو ييعنى لما ساعات واحد  عبد الناصر:

بحثنا  إحنا !هماشى كدى لال بس إحنالينا  ةبالنسب ةالحقيق ،هكد ةبيحصلش فى البالد التانيام
نه هو مستعد يروح ويطير على إ :ىل نا شوفت واحد طيار وقالأ ،فى هذا الموضوع بالذات

 ،لهاش طيارينام 47وفيه طيارات  ،نه يقدرا  و  -رتبة عقيد  ةكبير  ةوطيار برتب - 47 ــال
لكن هو  ،رشييطام ا له:وقالو  هكد ههالؤ لفهم  جاتاألنه عنده ح! رشييطام :اقالو هم  لكن

ألنه قديم  ؛هوشو دخلام برضهولكن  ،نه يطيرإ :هلا وقالو  هوبعدين راح بعد كد .يقدر يطير
  ة.العدد ممكن يزيد شويى لكن أظن يعن !ش الطيرانهو دخلو ام ة..العمليلهم  وهيلخبط

 
 قول يعنى يبدو من الكالم..اب : رفعت

 
 !ىيتحكيش أبدا يعنانه مإ هبنتكلمه د اللى احنارجو أ هالكالم د عبد الناصر:
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 ،كتر من مصلحتناأكون فى مصلحتها على أن تبتعتمد طول الوقت  أمريكان سياسة إ : رفعت
 – لفيتنامللمنطقة بقدر ما بالنسبة  ةيعنى مش بالنسب - أكثربتعتمد  أمريكايمكن  بالذات
عالوة على  ،خرمن اآلبفيتنام للشرق األوسط  ةموضوع  للمساوملبالنسبة  أوروباغرب على 

ن الوقت هيكون إمد على تبتع أمريكا إنومن هنا بنشوف  !للمنطقةى ط السياسغعمليه الض
ى هل طول الوقت ف ،الواحد يوازنى بيخلى لال هديعنى  ؛وراها اسرائيلى وبالتالفى صالحها 

ى والحل العسكر  ،أصبح ال أمل فيهى الحل السياس إن احناباعتبار  ؟مصلحتنا أو ضدنا
سواء من  ؛نه يمأل بقدر اإلمكانإفراغ يجب  ون فيه مسافة بينهم أإبحيث  ؛أصبح بعيد

نفسها أو من ناحية التعبئة  ،سواء من الناحية السياسية أو االقتصادية ..الناحية الداخلية
ممكن تحدث عمليات اللى من ناحية اإلمكانيات  ،استعدادها للمعركة القادمةو للجماهير 

وقد تمتد الى أبعد من  ،السويسمرحلة ى هذه المرحلة ز فى عسكرية محدودة بهدف التأثير 
 السويس يعنى.

 ةقاله األخ حسونى لال ويمكن بالذات الكالم ؟الناحية العربية بالذاتى يه موقفنا فإ
 سرائيلالوبعدين إمكانيات إثارة متاعب  .دا عايز تأكيد مرة أخرى ..بالنسبة لموضوع المعونة

فيها نوع من اإلرهاق ى ود ،قبل سنة أو سنتين ىهى لال لفترةفى االمحتلة ى األراضى ف
 حد ذاته. ى ف سرائيلال

وبالذات انجلترا وفرنسا  -رده النها أوروباباعتبار غرب  ،أوروباتنا مع غرب عالق
االستمرار  أمريكامصلحة ى وقد يكون ف ،بتتأثر أساسا بعملية إغالق قناة السويس -يطاليا ا  و 
مامدى النشاط  !أوروباعلى دول غرب مرة أخرى تعيد سيطرتها ى لك ؛هذه العمليةى ف

لمحاولة  - أوروباغرب  -هذه المنطقة بالذات ى ف يقومممكن أن ى لالبتاعنا  ىالدبلوماس
  ؟بالذات أوروباغرب ى موقف الواليات المتحده ف أنسو  إن احنافتح مجاالت جديدة نستطيع 

هتستخدم هذه الفترة  أمريكا برضهن إباعتبار  ،دول العالم الثالث نفسهى ثم ف
األمم والمتحدة ى فى ثيوبالموقف اإل أقربهاويمكن  ،بالذاتدول العالم الثالث لمحاولة تفتيت 

  أو كينيا.مجلس األمن بالذات و 
ومدى إمكانيات الدعم  ،اتجاه الكتلة الشرقيةى سياستنا فعلى دا عالوة طبعا 

يمكن سيادتك  ..ىومدى إمكانيات الدعم العسكر  ،ىواستمرار الدعم االقتصادى االقتصاد
 اتكلمت فيه بالتفصيل. 
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الفترة من إيقاف ى ألنه أنا تقدير  ؛ممكن بتطرح العملية بهذا الشكلى يعنى تقدير 
وحساسة ألن العدو هيستخدم  ةدقيق ةجايز تكون فتر  ،ىبدء الحل العسكر الى  ىالحل السياس

  .فيه كل الوسائل سواء سياسيا أو عسكريا
وعمل ى بعمل سياسبرضه الزم نجابه هذه العملية  إحنا ،الوقت نفسهى وف
فى الخارج و ى ف دبلوماسيناتدعيم  -ما نشر ى ز  -ى وقد يكون من الضرور  ،ىدبلوماس

االعتبار إن إمكانيات قيام ى مع طبعا وضع ف ،سفاراتنا لمواجهة هذه المرحلة الدقيقة بالذات
 .ىأو اقتصادى العدو بعمليات عسكرية محدودة بهدف التأثير سواء سياس

 
 صالح ىألن عامل الوقت يكون فى يعن !يه؟إهنعمل  إحناطب  ،طيب بالنسبة لعامل الوقت عبد الناصر:

أما  دانكركفتكر خطبة تشرشل بعد اوأنا هنا ب .اتكلمت فيهاى لال النقطة األولىى د ..أمريكا
ى والبد لنا أن نتقوقع ونقعد لغاية ما نرب ،هاءفقدت غطا shellعن  عبارة إحنا " :قال فيها

الزم نتلم  إحناى يعن ،ىالواحد يفتكرها دلوقتى لال الحقيقة الصورة هد هو ." الجديدة shellــال
يوم ى الحقيقة ف ن احناأل .الدرع الجديد يبقى لناكده عسكريا ونحاول بقدر اإلمكان لغاية ما 

بتقعد لها ل بيحصى لال فالقوقعة !بدون درع ةوأصبحنا كقوقع ،يونيو الدرع بتاعنا كله راح 8
ه تشرشل بالذات لأنا فاكره يمكن قاى لال والتعبير يمكن مودا الكال .لها درعى لغاية ما يترب

 ؟برضهمش كده  ..والدكتور قيسونى كان هناك ،دانكركبعد 
 

 .فتكر كدهأ: القيسونى
  

ألن  ؛صالحناى يكون فى ننا نحول عامل الوقت لكإويجب  ،الحقيقة وضعنا النهارده هوهو د عبد الناصر:
 ،عندناى لال وبعدين أيضا الزم نستخدم الميزة ،كل يوم بنزيد فيهى يعن إن احناهيبان 

 ،طيارات دبابات اسرائيلممكن يدوا هم يعنى  .ىالعامل البشر ى عندنا هى لال والحقيقة الميزة
حناو  ،ىعندهم العامل البشر ى لال النقصهم  برضهولكن   ،ىعندنا العامل البشر ى لال الميزة ا 
ونقدر عن طريق العامل  ،اأساسى نا نحط العامل البشر تبتاع يةاالستراتيجى ف إن احناويجب 
نقدر يبقى عندنا  -والرشاش  RPG ــالى ز  -تسليح قوات خاصة بأسلحة رخيصة و ى البشر 

 ناحية ما. ى تفوق ف
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فى داخل الضفة الغربية ى خاصة بإثارة متاعب ف ىهى لال :النقطة الثانية يهف
كان  وه ،منظمة فتحى فى هو قائد الجناح العسكر ى لال النهاردهى أنا كان عند .اسرائيل
كل أسف عدد كبير ب هناك.وهم أكتر ناس بيشتغلوا  ،القدس يمكن من عدة أيامى موجود ف

منهم أساسا فيصل ى لال ؛أيام 45اتقبض عليهم من  - ىل قالهى لال الكالم -من قياداتهم 
 الحاجات .تهاااتقبض على عدد كبير من قياد ةومجموع ،ىالقادر الحسينبن عبد ى الحسين

 إن احنا :لهم أنا قلت .وعندهم إمكانية لعمل أعمال ،لهم إحنا إديناهانها يطالبكانوا ى لال
ولكن  ،قبل كده هلهم الكالم د قلت .لغرض الدعاية ةيعملوا أعمال رمزيى ن دلوقتإفضل ن

يقدروا يعملوا ما وقت ى لغاية ممكن ف ،على التنظيم والتكديس ةعملياتهم كلها تبقى مبني
  ة.عمليات كبير 

 ،ليهم طلبات وبرضهشفت ناس منهم  أما ،بالنسبة للقوى األخرى اللى بتشتغلأيضا 
حناو   .اسرائيلداخل ى الضفة الغربية وفى هم هذه الطلبات على أساس إنهم يشتغلوا فل نايدإ ا 

  .داخل التنظيمات فيه جواسيسى أيضا ف -وبكل أسف  -ألن اليهود  ة؛العملية مش سهل
 ،عن استمرار المعونة الماليةو عن الكويت  ،رتأكعايز كالم  اللى هى النقطة التانية

مافيش الحقيقة ضمان ى يعن .هذا الموضوعى ف بنك أنهىلك على  ضمنأى قدرش يعناام
و مشاكل قد تكلفهم أ ،عليهمى نقالب شعبإنهم بيخافوا يقطعوا خوفا من حصول إكتر من أ

حناو  !و هناأذا حصل تخريب للبترول هنا إخصوصا  ؛بيدفعوهاى من المبالغ الل أكثر  ا 
بلد من ى أى ذا حصل توقف فإ ،البالدى عاملين خطط أيضا لعمليات لتخريب البترول ف

 .هذه البالد
 ،نهم هيدخلوا الطيرانإده معناه ؛ عملية السويسى بالنسبة لتكرار عملية ز  ،بعد كده

ولكن أيضا مش  !تصعيدهذا ليس أمامنا من مفر إال أن نعمل ى إذ دخلوا الطيارات ف بقى
 !حاجةنعملش اومى نبلع عملية السويس د إن احنافكان يجب  ؛التصعيدمصلحتنا النهارده 

ى الدفاع السلبألنه  ؛ىوحتى الدفاع السلب ىموقفنا الدفاعى عايزين وقت علشان نقو  برضه
ى فيه حاجات بهذا الشكل يعن !عندناشام ةللمواد الرغوي ةبالنسب ،مش جاهز ةسكندريإى ف
  .ىفعلى األقل نبقى نقدر نطا  ،فاتتى لال ةتكلمت فيها من الجلسإ

 ةمعمولى لال االحتياطات ..فيشام ؛وبعته ليونس ةسكندريإأنا قلته من ى لال الكالم
 !ةواقف ةسكندريإى ف
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 .نها استكملتإنقدرش نقول ام يافندم برضهلسه  : سيون
 

ى معامل التكرير ف ..قلنا هنضرب حيفا إحنا :أوال الحساب ،ةسكندريإلنا ا إذا جم حتى ضربو  : عبد الناصر
وكان على غير  ؟!ضربتوش وبتاعاليه م :وقال لى ،وحتى رجع زكريا من الجزائر ،حيفا
لدرجة  ؛عايز أعمل برضهوأنا  ؟حيفا ةوليه عملي ،بالليل البيتى جال ! )ضحك(ىيعن ةالعاد

وقلت لهم: أل.. ألن عملية التصاعد بيبقى  ،إن فيه ناس عيطوا وكانوا عايزين يعملوا العملية
 !لها ديالوج زى اللى بيلعب شطرنج

طب هنضرب تل أبيب هيضربوا  !طب هنضرب حيفا هيضربوا إسكندرية على طول   
وهم عدد  !اللى هتعمل كده مش موجودة هنا، موجودة فى بالد عربيةوبعدين الطيارات  !القنال

واللى  - اللى هى كل طياراتهم - 0طياراتهم اللى توصل لنا هى كل الطيارات اللى جت يوم 
لكن إذا جم بالطيران وضربونا يبقى ال  ،إذا  من المصلحة مانصعدش! TUيوصل لهم بس 

  !مفر
بالنسبة للسلك السياسى كله لألسف خربان ، االتصاالتنجليز معروفة بالنسبة لإل

تقريبا قاعد قافل على نفسه البيت وبيحوش له قرشين كل الو  ،وكبير وعايز إعادة نظر
كل  ..حتى يوم ما اتقال أخيرا إن أنا استقلت وبتاع ومش فاهم إيه بقوا يهربواى يعن !وبيهربوا

 !واحد
 

 !نؤكد المعلومةأو ى : كنا ال نستطيع أن ننفشعراوى
 

وبعدين لكن هو  !ىالمواصالت مقطوعة بينا وبين القاهرة والكالم دا يعن هبيقول لك دى والل  عبد الناصر:
ى هو ثروت كان موجود ف -ى هو التأثير اليهود ،نمارك مثالاتشوف الدام ،غرب أوروبا
 إن احنالكن نستطيع  ،كبير هناكى التأثير اليهود -بعد ما جه من باريس ى باريس وكلمن

  .نبذل بعض الجهود
  ؟نتكلم فيهى إيه تان
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ستخدام االتهديد بالحرق و ى وه ،بيروتى الجرايد فى : هو فيه كان نقطة الواحد الحظها فرفعت
يمكن المعركة القادمة هتستخدم  ،دقة األخبارى معرفش يعن .سرائيلإالصواريخ وتدمير مدن 

 !اسرائيلفيها الجمهورية العربية الصواريخ بهدف تدمير 
 

وكل واحد  ،عالميا وحتى كذلك ال قيمة لهاى جرايد ال قيمة لها يعنى دى جرايد بيروت يعن عبد الناصر:
 !نحارب ويقعد يتفرج علينا إحناهناك عايزنا 

 
 .ىيبقى ذريعة يعن هخشى إن الكالم دأنا : ال أرفعت

 
 !؟جرايد بيروتى : هنعمل إيه فعبد الناصر

 
 عامل.ى عامل صور واللى : اللرفعت

 
كانت ى صورة القاعدة اللى ه ،بيروتى نت بتتكلم عليها فإى ناشراها الجريدة اللى : الصور اللعبد الناصر

 مديين الصور.ى الل إحنامش ى يعن !نها من مجلة اليفياليف وناقلى سيناء طلعت فى ف
 

 خشى يكون..أأنا ى : يعنرفعت
 

 طب نسأل فايق واهلل عن هذا الموضوع. !؟دعاية مننا ه: دعبد الناصر
 

 !هإن الجرايد تنشر الكالم دى داع مافيشى قلت له يعن ،بيروتى فى : بعت للمستشار الصحففائق
 

الجمهورية قوة مسكاه عن الحرب و ى جريدة األنوار الخط الل ،التوزيعى هو هذا الكالم بيزيد ف عبد الناصر:
ى ولما تشوف الجريدة بتشوف التوزيع ف ،النهاردهوأنا قريت األنوار بتاعة  .رافع توزيعها

إن جرايد ى رأيى ولكن ف ،هم بيعملوهى زاد نتيجة للكالم الل ..٪455الشهر دا زاد تقريبا 
 !ىل من األحوال يعنحاى ال قيمة لها بأ -عالميا  -بيروت 

 



  سرى للغاية 

53 

 

 ؟التجاهات المخابرات العالميةى : تمثل المؤشر يعنفائق
 

وبعدين  ،بيمولها أساسا الكويتيينى بنديها مساعدة لكن الل إحناى جريدة األنوار دى ه ..ال عبد الناصر:
فبتوزع بهذا  ؛الكويتى وبتتوزع ف -ى أنا أعرف كل الجرايد د -الكويت ى بتوزع فى ه

 .إحنامش اتجاهاتنا  ىلكن د ،الكويتى الكالم أيضا بيزيد توزيعها ف
 

 !بالصواريخ ويبتدوا هم لتل أبيب تهديد يهدا ف :هو المشكلة إنهم يتخذوها ويقولوا ..: الرفعت
 

 فاهمين العملية كويس.ى دا هم يعن ..ال عبد الناصر:
 

الطيارين ى يعن ..ستخدام عدد من المرتزقةاهل يمكن  ،بالنسبة للطيران يافندم: مجرد سؤال حسونة
 ؟المرتزقة

 
ولكن المرتزق ممكن ياخد طيارة يوديها  ،هو ممكن الواحد يجيب مرتزقةى يعن هواهلل د عبد الناصر:

 مرتزقة من أوروبا الشرقية.ى إال إذا يعن ! )ضحك(اسرائيل
 

 الزم تطوع بقى أو أوامر. ..مافيش: حسونة
 

بوهم ييجى بس هم الل ،ناخدهم مرتزقة نديهم ماهيتهم إن احنا ينمع األلمان الشرقيى وأنا كالم :عبد الناصر
 طبعا.

 
زيارته للسعودية حاول إن ى فى هل األخ حسين الشافع ،: السؤال األخير لو سمحت سيادتكحسونة

نستخدمها هنا  ،موجودة عندهمى هو يستعير بعض األسلحة المضادة للطائرات والشبكات الل
 ؟معطلة هناكى بدل ما ه

 
 !طيارات 8ال اطيارات و  1عندهم  :وهم قالوا له ،تكلم عن الطيارات الحقيقةاهو  عبد الناصر:
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كانوا ى يعن !وصلتشالسه م lightningــ وال ،وقدام وغير صالحين F bilt 6عندهم  :: قالالشافعى
 .بيعتذروا بطريقة.

 
 ،جدةى يستضيفوه فى البحر األحمر يعنى فى منهم إن األسطول بتاعنا الل نطلباولكن هو  عبد الناصر:

 يوفر لنا مبلغ. هود
 

 بالنسبة للطائرات. برضهوكذلك  ،: وهم رحبوا بهذاالشافعى
 

ن احناو  عبد الناصر:  إحنا هاألسطول د .فقوا على هذااوهم و  ،نستخدم مطار الطائف لقاذفات القنابل ا 
بدل بقى  إن احناعاملين له خطة  إحناى يعن !تأزمتإنقفل به خليج العقبة إذا الدنيا ممكن 

 ونمنع البترول كلية من إنه يصل ،بنقفل من وسط البحر األحمر ..ما بنقفل من شرم الشيخ
 اهم بياخدوا منهى ننسف منشآت البترول بتاعتنا الل إن احناى طبعا يستدع هد !إيالتالى 

نقفل  إن احنا -ضربت السويس نيوم ما اى تتنفذ تان اكانت خطة ممكن إنهى ود .الحقيقة
ونصعد  ،مشاكل دوليةى طبعا هيدخلنا بقى ف ؛عندنا ممكن نقفل ن احناأل -البحر األحمر 

 )ضحك( !ما أنت عايزى الموقف سياسيا ز 
 

 دبلوماسية.أساليب  :باقول أنا ..ال ..ال ،بأساليب عسكريةمش هنفتعل أزمة  إحنا: حسونة
 

 !ما نفتشأستخدم أساليب عسكرية أ ..ال عبد الناصر:
 

 بالنسبة لتصعيد الموقف دبلوماسيا فسيادتك طبعا شرحت الموقف. :حسونة
 

يوم مثال ونأزم الموقف ى جيهي :باقول أنا ،: لكن ممكن يوم نصعده نعمل عملية بهذا الشكلعبد الناصر
حناو   !اسرائيلبنمنع البترول عن  ا 

 
قوات من السعودية أو ى هل يمكن استخدام الهاونات مثال بواسطة أ ،يافندم: بالنسبة إليالت حسونة

 ؟من األردن
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 معمولة لها خطة. ..بطريقة أخرىى بس مش بالهاونات يعن ،هم عاملين خطة إليالت عبد الناصر:

 
 : األردنيين.حسونة

 
 بس مش وقتها. ،عملنا خطة إليالت لنسف إيالت وضرب إيالت ،مصريين ..ال عبد الناصر:

 
 عن المستقبل. باتكلم: ال أنا حسونة

 
األردنيين معندهمش ى يعن ..يقدروش يضربوا حاجةااألردنيين أصلهم مى يعن ،معمول ..هآ عبد الناصر:

 ..السعوديين طبعا !حاجة وحالتهم كرب خالص
 

تضرب هناك  ،الميعاد المحدد وقت العملياتى موجودة هناك ف قوة يهف ،سيادتك إحنا: قواتنا حسونة
 وتدمر كل الصهاريج.

 
متى إى هو الحقيقة أصعب نقطة طب نبتد ،هم عاملين خطة إليالت ،بالنسبة إليالت عبد الناصر:

 !؟ىنالحقيقة يع
 

 !ى: عاوزة حساب يعنمحى الدين
 

 عايزة حساب. عبد الناصر:
 

ى النقطة الرئيسية دلوقت ،ىالعسكر  مستبعد الحلالحقيقة أنا مش ى الحل السياسى ف يافندم: هو أبو النور
 ؟هال قناة السويس برضاالمشكلة األساسية القدس و ى هى يعن ..القدسى ه
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ى يعن ..على حل الموضوع اسرائيلنتفاوض مع  إن احناى ه ،المشكلة األساسية ..ال ..ال عبد الناصر:
نقعد مع اليهود  - 29ما قعدنا سنة ى ز  -واليهود نقعد نتفاوض  إن احنان مريكاكالم األ

 .ن بيعرقلوا كل قرارمريكاطبعا نتيجة لهذا األ ،الكالم ههو د !ونتفاوض ونحل الموضوع
االنسحاب من المناطق المحتلة  !ال :بيقولوا ،يونيو 2الخطوط الى  فطبعا مثال االنسحاب

وسيط يبقى بينا وبين ى يجيأو  !نقعد مع اليهود ونتفق إن احناكالمهم كله  !ال :كلها بيقولوا
 !العملية محصلة بعضهاى يعن هود ..رسونندقاله أى الكالم اللى اليهود ز 

 
العملية القعدة مع ى هى يعن ..اش العملية بس قعاد مع اليهوديهام ،: وبعدين القعدة مع اليهودمحى الدين

 !اخدها اليهوديمكاسب الزم  يهفى معناه ضرور ى اليهود وتفاوض يعن
 

هدفه بطريقة الى  وبيبقى وصل ،قعدة مع اليهود بيهز النظام كلهى هو قطعا أى يعن ..ال عبد الناصر:
إنهم كانوا  :مرة قالى ف نهو كالم موسى ديا ،إن هم متصورينى رأيى أنا فى يعن !خرىأ

تصريح  هد !ولكن حسابهم طلع غلط ،يونيو هدت الدنيا كلها 0متصورين إن العملية بتاعة 
 ،النهاردهموجودين ى يونيو هم الناس الل 0كانوا موجودين قبل ى إن الناس الل :وقال ،ديان
  !تحلشا امعناه إنه الموضوع م هود

مست و كونييمكن اإل أقر ى الل -بالنسبة لليهود ى يعن برضهأقول حاجة ى وأنا بد
بعد ماكانوا فيه شعور  ؛اليهودى األوضاع فكانوا كاتبين عن  -فاتت ى الجمعة الل

ن العملية انتهت بيشعروا بالقلق ألنهم حسوا إن الحرب موجودة ولم  النهارده ،باالنتصار وا 
وعلى قد ما هتزيد المقاومة على قد اليهود ما  ،تعبئة بالنسبة لليهود يهأيضا فو  !ىتنته
  .وا قواتهمأهيعب

وصلتش امى والحرب د ،إن البد هتقوم حرب تانية :مبارحإوكالم بن جوريون أول 
ألن  !إن هذا مستحيلى رأيى ولكن أنا ف ،ىهم عايزين يقعدوا معانا يعن !شئالى  الموضوع

هو ضرب النظام بصرف النظر عن الكالم  ؛الحقيقةى نمريكاباين إن الهدف من الخط األ
 !ىولكن النظام كله كنظام يعنمش يمكن أنا شخصيا كعملية شخصية ى ويعن ،بيقولوهى الل

نعمل ى ويعن ،ونعمل اقتصاد حرب ونستعد للحرب ،الحقيقة نصبر إن احناوليس أمامنا إال 
بتدينا ى عالقتنا كويسة مع الدول العربية اللى لخون ،ونحاول نجيب مساعدات بقدر اإلمكان

  .المعونة
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واهلل حلت بالنسبة لنا  ،(4)اليمنى ف النهاردهحصلت ى عتبر إن العملية اللاوأنا ب
باين ى جايين هو اللى والجماعة الل !ألن السالل أصله محسوب علينا وهو قرفنا ؛)ضحك(

! ل دول هيكونوا إزعاج للسعودية أكبر من الساللفك ؛وأظن فيهم شيوعيين ،إن فيهم بعثيين
محسن هو ى الل - ىتعين بعثاى ألنه هو رئيس الوزراء الل ؛وبعدين مش محسوبين علينا

عبارة عن مجموعة ى ه -جاية كلها ى والمجموعة اللى الرحوم -ين وبعدين الباق - ىالعين
دول بيكونوا إزعاج أكبر من السالل ى رأيى ف .البعثيين والشيوعيين وعدد آخر من الناس

تعالوا  :أقرب وقت ممكن ويقولوا لناى لنا فى إن السعودية هتيجى رأيى وف ،للسعودية
  !؟ىزاإبهذا الشكل ى اليمن هتمشى الحكاية ف ..نتعاون

حتى إذا كانوا الملكيين  ،تجاه الساللى التزام أدب يهكان فى وبعدين الحقيقة يعن
االلتزام  مافيشالحقيقة  هالوضع الجديد د ،النهاردههيعملوا حاجة أو السعودية هتعمل حاجة 

ولو إن تصرفات السالل بعد مؤتمر  ،كانت موجودة تجاه الساللى بالطريقة اللى األدب
ألن طلعت  !غدرا 7أكتوبر هم موتوا لنا  3يوم ى يعن !منتهى السوءى الخرطوم كانت ف

كلها ى كان عامل العملية دى وهو السالل الل ،صنعاءى المظاهرات ضد لجنة المصالحة ف
 0هم ى الل -مواليين لمصر طلبوا القبض عليهم ى كانوا يعنى وبعدين الوزراء الل! وابنه

  !هربناهم من هناك وجم هنا إحناوبعدين  -وزراء 
 !البلد كلهاى موضوع الكيروسين معروف ف

 
 ؟ه: النهاردقره   
 

 !سر مافيش ..ىقطعا كل واحد بقى يقول للتان ،معروف قبل كده ..ال ..ال عبد الناصر:
 

 -يوم ضرب ى حصل من تانكان ى ومن وقت التخزين الل ،للحكاية يافندمتوقع  يه: هو فقره   
 مخزون وبكرة أنا هطلع بيان.الاتاخد كل  يهكان ف ،الزقازيقى ف -مبارح إأول ى يعن

 
   ؟حاجةى أ يهف عبد الناصر:

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0/44/4917، وقوع إنقالب أطاح بالرئيس السالل وحكومته (4)
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