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 جنيه 011 تجيب لكوممكن األرض  ،جنيه الفدان011تجيب لكممكن األرض ى : يعنعبد الناصر

الشجرة بتنتج كتير  ..ير جداتوها من كاليفورنيا إنتاجها كبفيه موالح جا ..لحالموا .الفدان
 .ناصحى السيد مرعهو جدا 

 
الزراعة عن بقية المحيط مش عازل اللى بيعملها الحاجة التانية  ،آه.. بيفكر كويس: فوزى

  زى ما سيادتك الحظت كتير بيتكلم عن القطاع بتاعه بس. ،ىاالقتصاد
إزاى  ..وبنعرف إزاى لما بتدى األرض ،إحنا محتاجين جدا لألرض الزراعية  

 ناخد منها ونطلع منها الحد األقصى.
الحاجات كل ى المصانع المبان ،ىرأس مال أبد ،ةزيادة على كده األرض أبدي  
  ة.بتبقى أبدي عدد الرقع هوى عايزين نتوسع ف .ستهلكتبى د

وموضوع تآكل الشط. ورأس البر س البر أر ى لما يروح دلوقت ،ىدلوقت تانية حاجة
 .فالزم نخلى بالنا ،خدناش بالنا هتنقصلو ما ،دمياط كانت بتزيدو 

 
 .الموضوع ده بالذات بالنسبة للبرلس اتكلمنا كتير علىعبد الناصر: 

 
 فوزى: ممتاز عزيز صدقى.

 
إنه وعيبه  ،وشغال ل أمينن راجإميزته هو  ،غابهم الصناعة باظتى لالسنتين ال هو هد عبد الناصر:

 !ىبقى عصب
 

 هوش كفاية.يفوزى: هم مابيد
 

 ؟!عبد الناصر: ال.. هيدوله منين
 

 .للدولةاإلطار العام ى : الزم يشتغل ففوزى
 

 
 



  سرى للغاية 

2 
 

 
 .وهو من الناس الحقيقة النضاف ،هو باستمرار كان بيعمل كدهام عبد الناصر:

  
 فوزى: هم دول القطاعين المهمين.

 
 عبد الناصر: وحسن عباس زكى واعى.

 
 .مش بتاع نظرياتى : وحسن عباس واعفوزى

 
 !0هم بيصحوا الساعة  ..أما يصحو بقى عبد الناصر:

 
  !صحيوشايكونوا لسه م 4: قبل الساعة فوزى

  ؟إزاىشكلها وجت إمبارح األول اللى فى الصورة  ،البالد العربيةى دلوقت
 

 !كل واحد ماسك العصاية من النص عبد الناصر:
 

 فوزى: ...
 

 !عرفشام ..أنا قلت لزكريا يكلمه النهارده عبد الناصر:
 

ويكون  -وكما أقرينا فى الخرطوم  - المتاخمة السرائيلالدول جهود قدر نإحنا  :قولي: ولو بفوزى
 لها حرية التصرف.

 
 !يا بخته :الواحد عمال يقول ..عندناى لالى ز  ةعندوش مصيبايابخته م ؟ماله الراجل هو عبد الناصر:

 )ضحك( !قاعد وبتاع الكويت
 

 ؟لكن التانيين.. الحسن وبتاع: فوزى
 )دخل زكريا محى الدين( 

 
 



  سرى للغاية 

3 
 

 
 ؟زيكعبد الناصر: إ

 
 .: الحمد هللمحى الدين

 
 ؟ىيعنى دير صالبس  عبد الناصر:

 
 !محى الدين: الجو برد ياريس

 
 .يعنى كان بردى لال إمبارحدا عبد الناصر: 

 
 !ىدير صالواحد بيلبس ال ..: الواحد ما هو ضامنمحى الدين

 
 )ضحك( ؟البس بدله جديدة عبد الناصر:

 
  )ضحك(ة! ربت شويت  إحتى  ةقديمى : ال مش جديدة دمحى الدين

 .كلمت محجوب
 

 .بارحإمحمد حسن كلمه أن إعقدتهم  ضهبر  ؟كلمته عبد الناصر:
 

 ىيعن :هل ما أنا كلمته وقلت ،أنا معرفش حكاية أحمد حسن ..ى: أنا مش واخد بالمحى الدين
حناو ى المشروع البريطان أنا أصدرت  ..يا أخ زكريا :ىلل فقا .بنحاول نعمل تعديالت ا 

لمندوب هناك أن يتعاون مع رياض لبعتها ى لة اليوقبل البرق ،برقيةوبعت ى تعليمات
 !تكلم أكتر من كدهأمابقتش  ،إلجراء التعديالت الالزمة للمشروع

  
  ..بسى أنا قصد برضه عبد الناصر:

 
 محى الدين: الناحية المعنوية. 
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ى هيخلعالجها والا  :قلت ،إمبارحكلمه ى لالهو لما صحيت الصبح ولقيت أحمد حسن عبد الناصر: 
 .نك تكلمها  دماغه وبتاع و ى ينشف فى د

 
دوش هم اام ،مطلقا اأبد ..أل :ىلل قا ؟ىللمشروع الحالبالنسبة ى علنى رأ مديتإ اإنتو : هو محى الدين

 ى.رأ
 

 !الجماعة دول عندهم عقد كبيرة ..ةلعمليل حبس يبقى الكالم تصليى هو غرض عبد الناصر:
 

أنا  هال د)ضحك(  !ةى وكل حاجوقومى وقوى عربى دولى دلوقت عنصر: بقى يعتبر  محى الدين
دتله ا  قابلته و  برضه ،ىعبد الماجد مسافر النهارده وطالب مقابلت !ريحهم خالصاأب

 ..وطلباتهم بتزيد ،مصرى هنا كتير فى وبعدين جال - بو حسنأعبد الماجد  - ميعاد
عاوز  هودإيه  طالب مش عارف هوبعدين د ،ويطلع ورق من جيبهى لى جيكل واحد ي

  !ةشغالن حاجةو  ،إيه يشتغل
مصر أكتر من ى فى لنا ناس ومشاكل وطلبات لما بنيجيبيج إحنا هد :ىلل قا
ى حنا المنح والحاجات دإ ،ىوزارة التعليم العال ! )ضحك(بلدكمى هآ :هل قلت !الخرطوم
بنكارمه ى يعن إحناى الديمقراطنه حزب الشعب إوبعدين فطبعا هم عارفين  ،كل سنه

الجامعات ى السودانيين الذين قبلوا هذا العام ف ةالطلب ؛وبعدين معلقين يافطة ،ةشوي
 ! )ضحك(ىالمصرية بناء على توصية حزب الشعب الديمقراط

  
 فين؟ى معلقين اليافطه د عبد الناصر:

 
 ةعاملى د :قال ،عبد الماجدمنها  ةصور ى جايبلو  ،ما ةحتى : يظهر لفت إعالنات فمحى الدين

 !ينيالتان ةللطلب ةعقد ةعامل ودى ،ىالملحق الثقافوالسفارة مشاكل ال حدود لها 
  

 ! )ضحك(أشهر 6قعد هنا جه ى له ما هو  محمد المغربل ق عبد الناصر:
 

 ؟يهإال ا: هيقدموا المشروع و محى الدين
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 .النهاردهى جيطلبت أحمد حسن يى خالنى لال هد ..الروس هيقدموا المشروع النهارده عبد الناصر:

 
 ؟الحقيقةإيه  نصه هى دالمشروع الروس ..: عايزين نشوف نصهمحى الدين

 
وده ال يؤثر على عملية التصويت؟  ،النهاردهطب الروس هيقدموا  ..شفت نصه النهارده عبد الناصر:

 طب إيه يعنى؟
 

لو قدموه  ،نمريكااتفقوا مع األ الزم يكونوا ؟ههيقدمو  وقلت له:حسن  أحمد ت: أنا فاهم كلممحى الدين
 !يبقى كالم فارغ ملوحده

 
 .هيقدموا لوحدهمى لأتهييب عبد الناصر:

  
 !ة: تبقى مصيبمحى الدين

  
 .من الخرطوم على التليفون عايز سيادتك محجوبصوت: السيد 

 
 ؟كلمه منينأ: محى الدين

 )جرس التليفون( 
 

 .ال مش هنا ؟عاوزين مين ..ال ألو.. ألو: صوت
  

 ؟دهإيه  ده  عبد الناصر:
  

 .عالمى صوت: بيقول الرائد مصطف
   )يدخل أحمد حسن الفقى( 

 
 عبد الناصر: إزيك؟
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 .يافندمالحمد هلل  الفقى:
 

 ؟برضه:  بتشرب سجاير كتير عبد الناصر
  

  !يافندمى و قكتير  الفقى:
 

 ؟بتكحش الصبحانت مإ ،كتيرشرب سجاير ابى طول عمر  ه: دعبد الناصر
  

بعملش حاجة اتشربش سجاير ومام :ىلا وبيقولو  ،ىو قوحش ى كح الصبح وصدر اب ..ال الفقى:
  !بشرب سجايرى نإى حياتى بعملها فى لالحاجة الوحيدة ال ..بشرب سجايرى نإغير 

 
تعديل ى المجريات فعشان التعامل مع  لى بعت برقية تانى وقرأهاهو بس بيأكد  ..: المحى الدين

لو اضطر ى حت ،التصويتى عل ينمصممى يعن منهإنا شايف أو  .ىالمشروع البريطان
بعتها ى لالبرقية الى أ لقر ى يعن !نه يصوتوا عليه بعد منتصف الليل وبتاعإمر األ

 .المندوب بالتعاون مع رياض
 

 .هو نفعأكويس برضه  عبد الناصر:
  

 .ىللكالم بتاعرد فعل : هو باين محى الدين
  

 ؟خبارخر األآإيه  عبد الناصر:
  

ميعاد مع ى وخصوصا كان عند ،من الوزير إمبارحى جاتنى لالبرقية ال ،خر األخبارآ الفقى:
له الموقف كذا  شرحأو  ،ىالموقف العرب فىحصل ى لله الل قو أعشان ى السفير السوفيت

  .كذا
من المشروع  كمعرف موقفأنا عايز أ :أول ما أتكلم قالى على فجأة هو بيكلمن

تعليمات ى بناءا على يعتبر جاى دلوقت ؟ىله المشروع البريطان قلت .ىالبريطان
ى وبعدين مقابلت ،الوزير جروميكو مرتينفاتصل به  ؟موقفكمإيه  ..فسأل ،حكومته

  ؟موقفكمإيه  بالسيد الرئيس عشان نعرف
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  !قف صعبأصبح المو ى المشروع دلوقت :له قلت
ى لموقفنا لحد الدقيقة الى فالمشروع البريطان ،هيتقدم النهاردهى مشروع سوفيت يهف

تعديل المشروع ى ننا هنحاول قدر جهدنا فإ :رياض بيقول ،فيها البرقيةى قبل ماتيج
وبعدين جت  ،النهارده الصبح عشان هذا التعديل لن الهند هتقابل كار ا  و  ،ىالبريطان

 .البرقية بتاعت المشروع
  

 .allالــ واال  boundariesالتعديل بتاع  الناصر: عبد
  

ى الهند وال يوغسالفيا عل لسفيرقالش انفس البرقية من شكل البرقية مى ف ،البرقية مختصرة الفقى:
التعديل ى ن فيفماشي ،وشهو مقال (0)كوزنتسوفف ؛ىالمشروع بتاع االتحاد السوفيت

 .البريطانى
  

 .منع من التصويتال ين هذا إبيقول  عبد الناصر:
 

وعايزة اتصاالت مع االتحاد  ،جداى عايزة تحليل كتير أو ى ود ،جداى غريبة البرقية دى د الفقى:
 .فى هذا الشأن موقف يزةوعا ،ىالسوفيت

 )يدخل على صبرى(  
 

 سماعيلية؟ )ضحك(عبد الناصر: إنت جيت من اإل
 

 .يافندمصبرى: من السويس 
 

 .الجديد بتاع اإلسماعيلية ده كمانى الطريق التانى فى : لكن بتمشمحى الدين
  

 .ه كل يوم كلهآ: صبرى
  

 ؟واال حاجة دلوقتىهو طريق السويس فيه صفيح  ؟: رحت النهاردهمحى الدين
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فاسيلى كوزنتسوف، النائب األول لوزير خارجية االتحاد السوفيتى. (0)
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 .: حاجة بسيطةصبرى
  

 .ولمن األى بقى : طب ابتدعبد الناصر
  

 .كبيرتحليل  عايزة الفقى:
  

 .الروس قدموا مشروعهم النهارده ..البرقية قبل التحليلى له علل نقو  ..: العبد الناصر
  

 ؟: قدمه للمجلسصبرى
  
 من الحركة دى! ةنا فاهم حاجا أواهلل م ،هيقدموه: الناصرعبد 

 
  ..الوزيرد ي: من السبتقول 0142الساعة ى ال 0011الساعة  0١اليوم  الفقى:

المندوب  ثم حضر ،ساعة مع كوزنتسوف نصاجتمعت اليوم مساءا 
وأفضل السبل للتعاون فى ، مناقشة الوضعى واشتركنا سويا ف اليوغسالفى والهندى

 جلس.الم
ى ن ذلك ال يعنأوذكروا  ،نهم سيتقدموا بمشروعهم باكرإ ..وذكر لى كوزنتسوف

الضغط ى ن ذلك قد يساعد فأتقديرهم ى وف ،حدهم بطلبأ تقدمذا إال إتأجيل التصويت 
ى بالمحاولة األخيرة للحصول عل أن يقوم السفير كارلى واتفقنا عل .بريطانياى عل

  باكر.مواصلة االتصاالت ى واتفقنا عل ،دوسيه
 .نهم يتقدموا بالمشروعإن الزم هناك سبب إ ،ىفالموقف دلوقت

  
 ى.حكاية السفير السوفيت ..ال عبد الناصر:

  
ى يتكلم دلوقتى لال ،دهالمشروع ى نقدرش نتكلم فام إحنا :لهم قلتى السفير السوفيت ..ال الفقى:

ى هيعملوه فى لالتكتيك الإيه  ؛ورياضى بتاع االتحاد السوفيت نائب وزير الخارجيةهو 
 ؛إيه توصيف لسه هيعملواى أجالناش ان مإ . قالوا:إيه ىمن واتفقوا علمجلس األ

الصبح  النهاردهلغاية ى دلوقت ىعلى لفكل ال !حاجةى أى ننا نتكلم فإفيصعب علينا 
ى أى تكلم فأمش هقدر  هفعشان كد ؛بريطانيا عشان تعديل المشروعى الضغط عل

  .موقف بالنسبة للموقف الجديد
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إن احنا الزلنا  :ال أل؟ فقلتاالمشروع البريطانى تقبلوه برضه و فحاول يسأل 

  .تقدمشانه اتقدم وال مإمعلومات ى أفهو ميعرفش  ؛نضغط برضه لتعديل هذا المشروع
 

 عبد الناصر: هو رغاى شوية السفير الروسى، لكن كويس.
 

  .يافندمى المعلومات عنه دلوقتقدمش كل افهو برضه م الفقى:
فقدموا  ،صواتاأل جمعهينجح وهيى مشروع بريطان يهن فإى وجد االتحاد السوفيت

 !المشروع بتاعهم
  

قبل ما يتقدم المشروع من نهم هيتقدموا بالمشروع إ :لها قالو قالوا لعلى صبرى..  عبد الناصر:
 .لما كان هناك ..ىالبريطان

  
 كسب.هي هإنما وجدوا المشروع د ،ىنجليز اإلنهم ميالين لهذا المشروع إورياض كالمه  الفقى:

بعتوا هذه  ،المشكلةى موقفها مش موجود ف ..المشكلةى عملتش حاجة فاروسيا م
  .جونسونى الرسالة ال
تقدموا  :همل وقال ،هذه الرسالةى عل افقجونسون و  ياإما ،ىحاجتين دلوقت يهف

ياإما  .ىانتصار لالتحاد السوفيتى هذه العملية وتبقغير محتملة ى ود ؛هذا المشروع
 النهاردهنهم إمصممين جدا  نجليزن اإلإووجدوا  ،هذه الرسالةى ردش علاجونسون م

  .مسألة إجرائيةعاجلة مش ى عشان المسألة د؛ يقدموا هذا المشروع
ن دولة إوجدوا  ،حاجة ماعملشالشرق هينجح و ى لن الغرب الإوجدوا لما هم 

تقدم لمجلس األمن ومجلس لنف ؛دولة عربية هتكون مضادة لهذا المشروعى أو أكسوريا 
وموقفنا ثابت ولن  ،ا بهذا المشروعنتقدم إحنا :وتقول !األمن لن يرفض هذا المشروع

بل كسبت  ،سورياى بلد ز ى رض لها فأفبهذا كسبت  من االنسحاب وكذا. يتغير موقفنا
نه إى فيش حد يلوم االتحاد السوفيتاوم ،فى المنطقةلمستمرة الشيوعية اى أرض لها ف

  المشروع.هذا ى نها تمشإكدا وساب الدول الغربية ى عن مشكلة ز ى تخل
حناو ، بهذا المشروع تقدمهمى هيحصل فاللى الموقف  من هذا إيه  موقفنا ا 

المشروع ثم  ،ىالمشروع األمريك ثم ،؟ الهند المشروع بتاعها تقدم األولالوضع
  .بالترتيب بتاعهم هد. .ىمشروع السوفيتالثم  ،ىنجليز اإل
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ع الهندى أو يمتنعوا و ممكن يؤيدوا المشر يت يوالسوف ،لما الروس يتقدموا بمشروع
يوافقوا على مشروع نهم إن مش معقول أل؛ عنه، والمشروع البريطانى أو يمتنعوا عنه

  .عملوش حاجة غلطاموقفهم برضه كويس باستمرار وهم م ىبقي ..غربى
تتحرك وتحرك  مريكايصح أل ،ن هم تقدموا بمشروعإ مريكاالموقف دا بالنسبة أل

واالثنين مش ، ىوبين االتحاد السوفيت أمريكاوبهذا يحصل تصادم بين  ؛المشروع بتاعها
  !حاجة هينالوا

ى نجليز المشروع اإل تخلىو ى تخبر االتحاد السوفيت ،نها تسكتإ أمريكاويصح 
 ىهيبق! الهندى ز نه هيحرج جدا دولة إولو  ،برضهى هيمشى نجليز والمشروع اإل .ىيمش

 ؛فيه شيوعية كتير ،ين كتيريفيه تقدمى ن الشعب الهندأل ؛الهند إحراج واضح جدل
الهند  !؟ىتصوتش على المشروع السوفيتاوم البريطانىالهند تصوت مع المشروع  فإزاى

موقفه  ألن ؛ىنهم يتقاربوا من االتحاد السوفيتإفيه مسلمين كتير والمسلمين كلهم ابتدوا 
 ىهيبقى الهند قوة لو كسبها االتحاد السوفيتى فالمسلمين دول ف .ىمشابه للموقف العرب

هذه ى فالهند هتحرج احراج فظيع جدا ف .المنطقةى الهند وفى مصلحة الشيوعية فى ف
 يه. إموقفها  ىومعرفش هيبق ،تر دولة هتحرج فيهاكأ ..العملية

 
 ؟ىومال عبد الناصر:

 
برضه، ى مع االتحاد السوفيتى جيريا تمشين، ىمع االتحاد السوفيتى صعب تمشى مال الفقى:

فضال عن المشروع  !؟هدى هيأيد مشروع ز ى ويصح يمشوا مع االتنين، لكن مين الل
يطلبوش التصويت ااالتنين م ..يافندمالتصويت عليه يصح إنهم مايطلبوش ى السوفيت

 على مشروعهم.
 

 ليه؟ هيقدمو امال هأ عبد الناصر:
 

يتحقق  هواهلل لو كان الضغط د !على انجلترا أمريكاضغط على الغرض نه إ :هم بيقولوا الفقى:
 .كويس ىيبق

 
 ؟!ذا كان هيصوتوا عليهإهو الضغط إيه  مالأ عبد الناصر:
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 ألال ايصوتوا عليه و ايعرف هامش هى لكن العالم الباق ،ال لو كان سراإما يصوتوش  الفقى:
لكن لو انجلترا  ده كويس. ..كراهية للضغط وبسإفلو كان الغرض مسألة  ؛النهارده

هذا المشروع عمل ضرر وعمل بلبلة وعمل تصادم ما بين القوى  ىيبق ،لقدرتش تعدام
  !الكبرى

 ،ىعن التصويت على المشروع البريطانى االتحاد السوفيتوبعدين لو امتنع 
هذه ى هيحصل فى ألنها أصبحت غير ملتزمة بالل ؛أصبح الموقف وحش جدا جدا

موقف  ىيبق ،ىلو صوتت مع المشروع البريطان !نها مش هتصوت معاهإب ..المنطقة
لكن  ،أمريكااالتفاق مع بيونيو  6األمر بتاع ى الفيتو فى ف إالصوتتش امى ه ؛غريب

ى أصبحت مش ملتزمة بالل.. تمتنع عنه ،لو هتصوت متصوتش مع هذا المشروع
 !ىموقف غريب من االتحاد السوفيت ىويبق ،هذه المنطقةى بيحصل ف

 
 حد يسأل بالتليفون. ؟فوزى: يصح نسأل اإلخوان فى نيويورك اللى حاصل إيه

 
لو  ،حصلت هناى طول الليل بعد مناقشتنا الل الواحد يرضه بيفكر فيهى هو الحقيقة الل عبد الناصر:

  ؛boundaries secure and recognizedى فى نجليز المشروع اإلى نقدر نغير ف
له يوم  بعتناى كالمى ف ؟هول يوم الخميس مش كداألى طلبنا ف إحنابالذات ى دى ه

ى نعدل حاجة ف إن احنا -ى نتيجة تقديم المشروع السوفيت -الخميس على لو قدرنا 
 .يبقى أحسنى نجليز المشروع اإل

 
هتبدأ  أمريكا اسرائيل وال ن الإعنديش أمل ام ،ىوحتى على د recognizedوهى كلمة : فوزى

 .باالنسحاب
 

 ى.نستغل الظروف يعن إحناهذا ال يمنع من  ،ملأعندناش الكن كون م عبد الناصر:
 

 .فيش فيتوان مإمعناه  ىيمنعش من التصويت يبقا: دا مفوزى
 

 .نهم يعملوا فيتوإصعب ى لأنا بيتهيأ عبد الناصر:
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 .يافندمهم اتسرعوا جدا  ؟هذا الموضوعى بيعملوا فيتو ضد السالم  ف  الفقى:
 

 ؟تأخرواإ والا  عبد الناصر:
 

هم كانوا استنوا لما يتفقوا مع  .خراآلى نهم قدموه فإى قصدى يعن إتأخروا فى تقديمه الفقى:
مشروع ى خر لحظة فآى فى جيلكن ي ،ويتكلموا معاهإيه  الرد بتاعه حصلى جونسون ف

  !الناس كلها مصوتين فيه
رسالة عن ى جاتلبيقول لى: فون يالتلى بكلمه فالهندى بس السفير ى جآقبل ما 

حناو  ،مستعجلين جدا جدا إن احنا :لهل بتقو  ،وزارة الخارجية البريطانية وتش مع نصبام ا 
والحالة  ،جدا مهمة جدا وبتكلفنا اقتصاديا كتيرلة فتح القناة مسأن أل ؛ىالمشروع الهند

 مشروعنان إمصممين  إحناعشان كدا  !ن القناة تتفتح بسرعةإاالقتصادية بتاعتنا عايزة 
  !همش هنصوت على المشروع د هوعشان كد ،بسرعةى يمش

ن إ :تقول ،الخارجية هناكعن وزارة ى مع السفير الفرنس ىمقابلة لى لو ف
الزم  :بريطانيا بتقولى فدلوقت ،لمشروععلى اسنصوت  إحناف، نجحش المشاريع كلهاام
 .فتح القناةنالموضوع عشان ى مشت

 
 ؟إزاىفتح القنال أ عبد الناصر:

 
 .المشروع ويبدأ االنسحاب وتفتح القناةى يمشى يعن  الفقى:

 
 .كترأمم المتحدة األى :  مش عايزين يطولوا المناقشة فمحى الدين

 
 .مع المندوب همناقشة سنة بعد كد هلا طو اهم ح عبد الناصر:

 
 .اشهر 6يقعد  ..وهيصل بدل ما يقعد سنتين يقعد سنة ،بس االنسحاب هيبدأ ..هآ  الفقى:

 
 ،هناك  boundaries secure and recognizedما االنسحاب ما هو  ..ال عبد الناصر:

عشان يتم  boundaries secure and recognized ــ ول نتفق على الفالزم األ
 .االنسحاب
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المساومة بعد  fase الــ ىويخش ف ، resolutionمعين بتاع  faseهو عايز من  ..:  المحى الدين

ى انتقل لمرحلة أخرى يعن ىبتاع المساومة يبق fase الــن ممكن إبيعتبر ى فيعن .كدا
يحرك الموقف لمرحلة  ،نجليزاإل ههو تفكيرهم دايما كد !فيه اللى احنا القفلى غير الل

 .بيهى خر ويمشآ faseخرى أ
 

  ؟ىهو موافق االتحاد السوفيت  الفقى:
 

 األحدبكره  ؟دهإيه  :له قلت إمبارحما أنا سألته أول  !السفير مايعرفش ؟ىمين يعن عبد الناصر:
قدموا يته نجليزاإل ؟!القرار وبعدين يوم االتنين التصويت على إزاىالجواب  هلا هتقدمو 

 ال مش فاهماو إيه  الاعيان و نه إالمندوب بتاعنا يعمل ى ممكن يعن :ىلل قا .القرار داب
 الشرعىلكن الكالم  !من السفير يعنى ىكالم بس كالم اجتهاد هد ..ويطلب تأجيل !إيه
 هيتأجل.مش نه إ

 
 .يافندمومين هيوافق على التأجيل  الفقى:

 
 ى.يطلب تأجيل يعن ..ال ..ال عبد الناصر:

 
الشد ما بينهم وبين ى هيبد ؛بتاعتهم المناورةلما يعرفوا المشروع بتاعهم يعرفوا  ى: واهلل نفسصبرى

ى الل إحناو أى ساعدنا االتحاد السوفيتى الل إن احناوهيفتكروا  ،بشكل غريب أمريكا
 !إنه يعمل حاجة زى كده ىعايزين االتحاد السوفيت

 
 !برضه نجليزنضغط على اإل عايزين إحناما  ؟ىالمانع يعنإيه  عبد الناصر:

 
ى نبدأ نبن ..نفكر إزاى عشان ؛الموقفى تهد حاجةلى اعايزين نصل  إحنا يافندم: واهلل صبرى

 .دلوقتى نفسنا بتفكير
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هذا المشروع هيدخلنا  !ةحالة حربين مش حرب واحدى هيدخلنا ف هد !ىال دا مش هيهد عبد الناصر:
نفس الوقت ى وف .ن واليهود والدنيا كلهامريكاواأل نجليزاإلوراه مع المبعوث و فى حرب 
مش موضوع تقديرى إن الى ف :إمبارحلكم ل أنا قايى يعن !حرب مع العربى هيدخلنا ف

 برضه ..كلمش على الحكوماتتبانا مأ ؛ىيهداال مش هى يهداه هنإفاكرين  إنتو ،سهل
 .بتكلمش عن الحكوماتام

مجلس ى فاللى متقدم ى االتحاد السوفيتى مشروع ز  اللى مشعلل العمليةواهلل 
 ى؟المشروع، ليه مؤيدين المشروع اإلنجليز  والناس أصدقائنا مش مؤيدين هذا ،األمن
 ..مالى منيجيريا هتهاج ،سوريا هتهاجم ..الكل

نا طالبكم أهو ى عني ،النهاردهى طيب ما هو المفروض يؤيدوا المشروع السوفيت
  !؟ىليه يعن

يؤيدوا المشروع ى لما الحلف ونيجيريا ومال :أنا قلت ةالحقيق ،تقديم المشروع
ن المشروع يومش مؤيدى نجليز مؤيدين المشروع اإل إن احنامعنى هذا  ؛ىنجليز اإل

  !فى موقف معقدبيحطنا  هود ..ىالسوفيت
ن احناو  ،تغير جدااقول الموقف اوب ،أنا طلبت هذا االجتماعى الحقيقة يعن  ا 

النهارده بعد تقديم المشروع  ن احناأل ؛المشروع يطلعى رياض ومش ضرور لبنبعت 
نه يحصل إوبهذا بيحصل ضغط  .ىإلى المشروع السوفيت ننقل ثقلناالزم ى السوفيت
نى مريكاالموائمة بين المشروع الهندى واألبدل  ،ىبين المشروع السوفيت ةجديد موائمة

  .ىنجليز والمشروع اإلمة بين المشروع السوفيتى ءيجى مواهت
حناو  ،ةالليل ةوصلناش لنتيجإذا ما أن  مش مستعجلين أبدا ؟مستعجلين ليه ا 

ويجب أن ثقلنا  ،يجب تأجيل التصويت النهاردهى والحقيقة يعن !نصل الى نتيجة الليلة
 .ىكله يبقى مع المشروع السوفيت

 
ى لالإيه ونعمل اتصاالت ونعرف منهم  ،فيه مقدمات طبعا يفيدنا النهارده: هو سيادتك لو فوزى

 ؟!راحت لهمى لخالهم يغيروا من التعليمات ال
 

  .هو قطعا الجواب راح لجونسونام عبد الناصر:
 

 هل قال لهم: أل؟: فوزى
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أما  ،ىالنهارده بعد تقديم المشروع الروس ةنقط هو !ردش عليهمام ..ردش جونسونام عبد الناصر:
يبقى  ؛ىنجليز عايزين مع المشروع اإل إحنا ماى بيقولوا هيصوتوا  ز ى لنا الءجوا أصدقايي

 !جدا تعبانالوضع بتاعنا 
 

يد المشروع أوبت ،وتتغاضى عنهاى ممكن تقف قدام الضغوط د نتأهل  ؟ومن سيساعدنا الفقى:
 ؟الوقت دهى فى الروس

 
سك اوكان فيه رسالة من ر  ،استحملوا الضغوط قبل كده ..هم استحملوا الضغوط ..ال الناصر:عبد 

الزم  ؛بيغير الموضوعى تغير المشروع السوفيت :قولاب برضهوأنا  .را واستحملوانديأل
 .ىنجليز واإلى بين السوفيت compromiseنعمل على أساس أن يتقدم مشروع جديد هو 

 
 تبقى مسرحية!: إذا كان المشروع هيصوتوا عليه فوزى

 
 !ى برضه، هينكشفوا يعنهبالشكل د ةمش معقول مسرحي عبد الناصر:

 
نا هيصوتوا عليه؛ ألنه أقرب الى موقفنا من ءفأصدقا : إذا كان المشروع هيصوت عليهفوزى

 .اآلخرين
 

نى مريكاأل، كان األول فيه الهندى واأل ..خر مشروع هياخد تصويت عليهآخصوصا هو  عبد الناصر:
ى نه هيدخل معاهم فإالمفروض  ىنت دلوقتى لو اتحط مشروع رابع يبقإ ؛ىواإلنجليز 
 .التصويت

 
 .يخشش إذا تقدم ام الفقى:

 
موجود هذا  ىما يبقأ ؛التصويت الرابع يعنىى نه داخل فإيعنى المفروض  ..ال ..ه الآ عبد الناصر:

حناو   !يبقى شكلنا وحش نجليزنؤيد اإل ا 
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 .مجلس األمنى مش موجودين ف إحنا الفقى:
ضامنينهم من  اللى احنامين ى نشوف الدول اللى كانت هتؤيد المشروع الهند

وبعدين نشوفهم هل دول هيمتنعوا عن تأييد  ،الباقيين ةوبعد كده نقسم الخمس ،السبع دول
وبعدين نشوف الباقيين ، إيه ىهيبقم يعنى نشوف موقفه ..وال ألى نجليز المشروع اإل

 !يهإموقفهم 
 

 .موقفهم التعاون معانا عبد الناصر:
  

 !نثقش فيهمام الفقى:
  

يعنى تقديم المشروع  :لهل نقو  ياضبنبعت لر  إن احناالنهارده ى نا كالمأهو  ..ال عبد الناصر:
نا ءأصدقان يؤيد أن يعنى يجب إ :لهل وبعدين نقو  ،يمثل عامل جديدى السوفيت

حتى يكون هذا مبرر للوصول الى مشروع جديد يمثل حل وسط  ؛ىالمشروع السوفيت
 ؟يهإال ايا دكتور و إيه  ،ىروع السوفيتوالمشى بين المشروع البريطان

  
هناخدها من تعطيل المشروع  اللى احناالفائدة إيه  لتصور ،البحث ة: النهارده يمكن فرصفوزى

نه مش إألنه أنا حاسس  ؟حل أحسنى نقدر نتفرد إليه ف يه األمل اللىا  و  ؟ىالبريطان
سرائيل هيوافقوا على التعديالت األساسية أمريكاممكن   .وا 

 
 .باالنسحابنها يبطار  عبد الناصر:

 
أمل إنها  يهالتعديالت األخرى اللى فإيه  !شبه استحالة يهيعنى ف ..باالنسحابنها يبطا: ر فوزى

الموضوع ى لكن ف ،إزاىى مكسب أساس ماعتبرهاش تانيةعمليه  يمكنيونيو  4؟ تجرى
 .يونيو محطوطة 4 إن باعتبرنفسه أنا 

  
 .ىالداخل قفببص للمو  برضهنا أو  عبد الناصر:

  
 .: طبعافوزى
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يعنى من كل االستقراءات اللى الواحد عملها  ..هذا معركتينى عندنا ف ،ىوالموقف العرب عبد الناصر:
 !منتهى العنفى ف شكل يهف

  
  !وا فينافقيه وتو إوا بأاآلخرين بدو  ،بس بدأنا منين إحنامش  ،نتجه لها اللى احنا: لكن الزم فوزى

 
يت مش موافقين ين السوفإمعنى هذا  ،ىيعنى دلوقتى بعد تقديم المشروع السوفيت ..هآ عبد الناصر:

 ؟ىعلى المشروع البريطان
  

 !بقى: ده موسكو فوزى
 

اللى نفعنا  ةالموقف الجديد الحقيق ه، دىنجليز هوافق على المشروع اإلنا أو  ..طبعا عبد الناصر:
ن المشروع إن روسيا إ ةوهييجى تبص تالقى األنباء جايب ،يعنى تقديم المشروع النهارده

 ؟الجديد يعنى الوضع إزاىطيب  ،هوش مندوب وفيه كذايفاوم ،بيقول كذا وكذا
  

 .للسكرتير العام يافندم:  فيه مندوب صبرى
 

 .مندوب للسكرتير العام ..جى المنطقةيفيش مندوب يام ..فيشام ..ال ..ال عبد الناصر:
   

 ..نقدر يافندم إحناما  ..كويس الفقى:
 

خميس  ..من يوم الخميس إمبارحفالواحد الحقيقة يعنى كان بيحسب  ،ال بعتوله .هآ عبد الناصر:
سينا ى فى اللى ه - نجليزن واإلمريكان معركة اليهود واألإ باعتبرأنا  ؛والجمعة والسبت

فالمشروع  ة!مش جاهزين عسكريا إال قبل سن إحنالو الوقت مر هو و  -دى معركة 
بعد كده معركتين ى لكن عند .ننجحشاميوبنقعد نتكلم بننجح  ،بيمشىى نجليز اإل

ش مع ايهام ومعركة عربية! نها شرسةإى رأيى ومعركة ف ،الداخلى معركة ف ..الحقيقة
  !قوةبتدينا ى مع الجماهير العربية الناصرية اللى ه ..تكلمانا بأ ..ال ،ةالحكومات العربي

ن احناو  !خونا قضيه فلسطين إن احنا :واحد قال علينا هيتقال علينا هذا الكالم  ا 
ى ننإى وفى تقدير  !معركة عنيفة ىد ..خر هذا كلهآالى  ..ينيمن القوميين العرب والبعث

يعنى  ؛هوإيه  وبنشوفى نجليز دى المشروع اإلآ :قولاالخميس كنت هيوم ى كالمى ف
  !دى مبرر للموضوعاب
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طب الروس هيلحقوا  ،إمبارحما أنا قعدت فكرت  ةبيبجى النهارده بعد الحقيق
 ؛النهارده قدموا مشروع ؟مبارحإ ميقدموا مشروع بعد ما جالى الراجل ده خالنى طلبتك

 همن ده يعنى ما هو إذا كان مشروعإشايفين  !على هذافقوا ان الروس ال يو إهذا  ىمعن
 ..ىنجليز للمشروع اإل ىفهم مش هيصوتوا بق ،ىنجليز هيتصوت عليه بعد المشروع اإل

  ؟مش كده ،هيمتنعوا عن التصويت
واخد  ؟!فقوشاو اذا كان الروس مإ ،موافقنا أن إ إزاىأقول  ىنا بقأطلع أطب 

 ؟يهإال ابالك و 
  

 هل الروس عاوزين حل سلمى بأى شكل من األشكال والا  ..سؤال يهالواحد يعنى ف: هو محى الدين
لحل اهذا ى يعنى يكون هم لهم صباع ولهم يد ف ..عايزين حل سلمى عن طريقهم

  .إذا كان ده يعنى النقطةى نجليز باين من المشروع اإل ؟ىالسلم
باين المشروع  ،الموضوعى ن هم عاوزين يكون لهم يد فإ :تانيةالصورة ال

 الــ ن يكون لهم يد وبيلقىإيعنى بيخرجهم  ..بيخرجهم من العمليةى نجليز اإل
advantage ن دلوقتى هم متقدمين بهذا مريكاواأل نجليزنه اإلإيعنى  .كلها للغرب

نهم إباالتصاالت بعد كده  ىجى المندوب بيحاولوا بقيبي ،المشروع، المشروع هيمشى
ن احناو  ،المساومة اتعمليى خر غير المندوب فآن كطرف مريكاواأل نجليزبيدخلوا اإل  ا 

المنطقة  فىنفوذهم  ..هدف من العملية يهف ىهو الزم يبقما .بنقدر نعمل كذا وكذا وكذا
  !تصور هذاايعنى ب

خر غير آخد يعنى تحليل آنا بأ ؛خارج الصورة واالحالة الروس هيكونهذه ى ف
 برضهفباخد  .فقط ةرضين المشروع كناحية شكلياع نهمإب ؛حمدأالتحليل اللى بيقوله 

على المشروع  -على حسب كالم الريس  -خر إنهم مش موافقين فعال آ تصور
ى ن يكون ليهم يد فا  و  ،هيخرجهم من الصورة بعد كده ا  ذإ ؟ليه مش موافقين ،ىنجليز اإل

ألنه  ؛ىنجليز نه الهدف هو تعطيل المشروع اإلإفيصح  !حاجةعملوش ايعنى م ..الحلول
 !مش هيمشى راخرى قطعا المشروع السوفيت

  
الزم هيقعدوا مع  ؟ىنجليز لمشروع اإلليه ضرر التعطيل إ ..إيه :قولاطب ما هنا ب عبد الناصر:

 .لى مشروعاكفكرتنا األولى ووصلوا  -ن مريكاواأل نجليزاإل - بعض
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 ،اللى كان بعد العمليةكوسيجن مستذكر كالم  ضهنا بر أالحقيقة  ،ئش يه: هو يمكن فصبرى
 ..إنهم يحاولوا يعملوا ،ن ال يريدوا حل سلمىمريكااأل :وقال

 
 !نصابين عبد الناصر:

 
ن احناو  ،غرضهم خنق الثورة: نصابين و صبرى الكالم  ..سونونجواب جى اللى ه ةهنقوم بخطو  ا 

 ايعنى هل هم كانوا بيأيدو  تانية ةنقط يهف برضههو ى. نجليز قبل المشروع اإلده كله 
 ؟ىاألمريك –ى مثال المشروع السوفيت

  
 .: لهم يد فيهمحى الدين

  
 ..ىنجليز : النهارده المشروع اإلصبرى

 
 .ىنأمريكا -ى إنجليز هو مشروع  عبد الناصر:

  
 .sponsorsهم  ىى مشروع عاوزين يبقأن إى تقدير ى نا فأ: صبرى

  
 .نهم محتضنين هذا المشروعإ ..ىدخل قدام العالم العرب برضهلهم  ى: يبقمحى الدين

 
بيسهل  ؛فقين عليهابنوافق على مشروع الحقيقة الروس مو  إن احنا نايعنى كم برضه عبد الناصر:

 ؟إيه هنعمل ،الروسى رأى دآو  ..نمريكادى خالص أدى األآ .وعربياأوضاعنا داخليا 
 how toتكلم على انا بأ ؛ىنجليز المشروع اإللكن النهارده أما الروس مش موافقين على 

handle الموضوع مش خارجيا ده عربيا وداخليا. 
 

 .أكبر إهتمامننا نديله إمضطرين  ..نقدرش نتجاهلهابس م: فوزى
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 ..أملدى ينه يعنى بإمعنى هذا  :خر بعد الحته اللى قلتهاآ: عاوز أقول يعنى استنتاج محى الدين
نهم إمعنى هذا  !وىأملخبط الواحد  ةموقف الروس ده موقف الحقيقيعنى الواحد أصل 
so interested نهاية  ..نهم يوصلوا معانا لنهاية المطافإن يمشوا بحيث ينهم ناويإ

ذا كان إنه أل ؛وهيحاولوا يقاوموا interestedنه الروس يعنى هيبقوا إمعنى  .الطريق
ذا كان يعنى بهدف الوصول الى إمشروعات عن طريق ى تعطيل ف ..تعطيل ةالعملي

  !نمريكامشروع مشترك مابين الروس واأل
ومن ناحية  ،practical الــ ن ده يتحقق إال إذا كان الروس من الناحيةإال يمكن 

عشان إيه  يسواإيه  مش عارف يعملوا ،ا الجيشو يقو  ؛هذه المنطقةى يدهم فإإنهم يحطوا 
و  الجمعية أالمجلس ى ن يمر فإبتحقيق الهدف بتاعهم من  ؛يوصلوا للتوازن المطلوب

  .العمومية مشروع مشترك بين االتنين
طب  ؟!حاجةبيعملوش اذا فضلوا بهذا الشكل قاعدين يعنى مإالحل إيه  ىده يبق

نه إذا كان ده هو التحليل الصحيح إ :نا عاوز أقولأ ؟يعنىإيه  هو حل الموضوع
ال هيعمل  ،ىللموقف العربى دعم عمل ..ىللموقف العربيتبعه دعم ه ؛ىللموقف الروس وا 

 ،تعبنه إحناى بالتال ..هيتكشف موقفنا المدى البعيدى فى للموقف العربى دعم عمل
مجلس األمن والفيتو ى عن طريق قوتهم ف demonstrationsتبقاش العملية مجرد ام

 blockالى ى تنته خر العمليةاآلى وبعدين ف ،والكالم ده واألصوات األخرىى الروس
 .ن نصل إليهأبنريد  اللى احناى بالنسبة للحل السلم

 
ذا ا  و ى نجليز تعقد المشروع اإلإإذا  ..ذا تعقدتإالعملية يعنى  !مش هتوصل لكده عبد الناصر:

ن والروس بيقعدوا مع بعض مريكان األإال إيبقى مفيش سبيل للموضوع  ،مشيشام
 !مشروعويتفقوا على 

 
يجى بإنه ينهم عاملين العملية دى تكتيكيا إى يعنى أنا رأي ،01: هو فى الغالب كان يوم صبرى 

وكل مجلس األمن  بطينخمتل إحناوقطعا  ،يلخبطى يجيخر لحظة و آيبوظ العملية فى 
 !بطخمتل

  
 !03.1؟ والنهارده لسه يعنى دلوقتى الساعة كام عبد الناصر:
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ألن  ؛ى مدى هم ماشيين فى المشروعأقبل ما نتخذ الموقف عايزين نعرف الى  إحنا الفقى:
حناو  !ال هيخلوا بينا بعد كدها  و  ،هناخد موقف إحنايصح  عليه وامشروعهم هذا لو صمم  ا 

 إحنا عايزين نعرف منهم الى أى مدى. ،ال كسبنا دول وال كسبنا دول ..بنخسر
تملى بنبلغهم  إن احنا ه:وده اللى تملى بنقول ،مستعدين نتعاون مع بعض إحنا

 .لنا سياستهم بوضوحا إن هم يقولو وكل ما نطلبه  ،حاجةومقصدنا من كل  حاجةكل 
 

 .ةلتصويت الليللال بالتأجيل إيجيش اما هو ده م  عبد الناصر:
  

بالتليفون  يتصلممثلهم فى نيويورك يعنى دلوقتى نحاول نخلى  ،فيه محاوالت يافندمواهلل  الفقى:
حناو  ،بسرعة  ؟الغرض إنكم مش هتصوتواإيه  ..نفضل ماشيين وياه ا 

  
 .يمنع من إجراء عملية التصويتال  ده عبد الناصر:

  
يعنى الهند يتقدم يعنى  ة،ملية التصويت فى المشاريع التانييمنع من إجراء عال ده  الفقى:

 ؟ موقفناإيه نعمل إحنابس طب  ،يقدموا مشروع وسكتوا السوفييتيبقى  ،هيتقدم نجليزاإل
الخطة بتاعتكم إيه  ؟نتم مصممين على تقديم هذا المشروعإهل  ..والروس ؟يعنىإيه 

 ،مالى ،رياين نيجإالزم تتأكدوا  ؟يدكم فى هذا المشروعأت البديلة؟ مين الدول اللى هتيجى
 !نتم قدمتوهإومش هينجح المشروع بتاعكم اللى  ةحداو  ةبقى دولتال ها  و  ،بلغاريا ،الهند

  
 يبقى بيتهزأوا. عبد الناصر:

 
حمد أيبقى تحليل  ،مضبوطة تمامبتاع رياض ن كان نص اإلشارة إ ،ياريسلى  اسمحمحى الدين: 
المشروع  .ىبيحط مشروع قصاد المشروع األمريك إنهبمعنى  ؛يعنى ةحرابوط بصضم

يبقى هو من الناحية اإلعالمية مقدم مشروع فى صالح  ،بيسقط وده بيسقطى األمريك
فيهاش اده سقط وده سقط مف ..ن مقدمين مشروع كذا فى صالح اليهودمريكاواأل ،العرب
 يهاى يبقى فإز نا أطب  !بيدورش على وجهة نظرنا اللى أنا وضحتها دلوقتىام ،حاجة

 !؟ىنجليز وبعدين أصوت على المشروع اإل ،صوتش عليهااومى مشروع فى صالح
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 .: هو مش هيصوتعبد الناصر
  

 .يعنى هيقول ألصدقائنا هذا ..ال :محى الدين
  

 ة.تاني هو هيعمل حركه: حسين
  

 .مفكرش فيهايم ..ليهمعملش حساب اما يمكن م :محى الدين
  

 إال إذا طلب أحد األعضاء ذلك. ،ذلك ال يعنى تأجيل التصويت الفقى:
  

 .جلؤ ناويين ن إحنا :يقول لرياض كان ..طب :محى الدين
  

 ..ما هو ده بقى اتفاق بين بلغاريا وبين الفقى:
  

 !كان يقولنا ،طب ميعملش كده ميصحش كده :محى الدين
  

بس هنفقد الصلة اللى  ،يدينأنروح مو عايزين قبل ما ناخد موقف  إحنا يافندميعنى  الفقى:
 ..عملناها مع

  
  ؟عملناها معاهمالصلة اللى إيه  عبد الناصر:

 
 ..ىن هذا المشروع البريطانإتعدل هذا المشروع إولو  ،التعديل بعدن المشروع يمشى إ الفقى:

  .فدى صلة جامدة جدا
 

دونا حتى إ ن مهمامريكااأل !نا مش معاك فيهاأن دى مريكايعنى حكاية الصلة مع األ عبد الناصر:
 !عايزين رقبتنا كالم حلو فهم
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 .ن فى غضون المشروعمريكايعنى الصلة مع األ ،يافندمال   الفقى:
  

  ؟الصلة السياسيةإيه  يعنى عبد الناصر:
 

 إن احنا قبلنا المشروع البريطانى. الفقى:
 

 عبد الناصر: وبعدين؟
 

موضوع  يهن فإ ..ستريح الغرب فى هذه النقطةاو  أمريكان استريحت إيعنى معناها  الفقى:
 .تجاه لحلاموضوع  يهموضوع حل وف يهمفاوضات وف

  
نا موضوع أعنى ي لمجلس األمن؟نرجع تانى ماذا يمنع إن  ،يعنى بعد شهر أو شهرين عبد الناصر:

عتبر انا بأ -سك اور  دبرجفى كالم رياض مع جول همن محصلة اللى قريت -ن مريكااأل
 !٪011 ىاليهود بن هم واخدين الجانإ

  
حناو  !حدش ينكر دهام ٪011ى واخدين الجانب اليهود ..ال الفقى: ن إنظهر  إن احنابنحاول  ا 

إحنا داخلين فى صعوبات داخلية المشكلة  هلكن فى هذ .حل سلمىعايزين  إحنا
والى أى  ،ولكن إحنا عايزين من الروس تفسير للمشروع -زى ماسيادتك قلت  - وعربية

هل هيتقدموا بهذا المشروع أم  ؟مدى ماهى الدول اللى هتشتغل معاهم فى مجلس األمن
هل هم هيقدموا مشروعهم فعال  ؟تقدموايه أى مدىالى  ..بعد ما يطرح للتصويت ال

 ؟للتصويت
  

 مع كوزنتسوف.اتصال هيبقى على  هو رياض ،ى العملية مش إعالنيعن ..ال عبد الناصر:
  

لنا  تقدر لنا الموقف وترسمنك أنت وا   ؟إيهتقييم المشروع ده  هنلرياض إفهل نقدر نقول  الفقى:
 .المشروع بسرعة تقدير الموقف على ضوء هذا
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بنحاول  إحنا ،يدينا موقفى يعنى السفير السوفيت ،ىفى نفس الوقت مع السفير السوفيت :محى الدين
 !على المجهولدلوقتى نستنتج 

  
ولو كان  .ناخد قرار سريع يافندموفى هذا نقدر  ؟إيه بقىتوردود فعل الدول المختلفة ه الفقى:

كانوا  ،جريوا عليهم حاجةكانو أول  ،يد مشروعهم دهأن إن احنانا ناخد قرار يالروس عايز 
هذا يدوا أيم هنكم تقولوا للهند وتقولوا ألصدقائكم إنإنكم يوعايز  ،ههذا المشروع هنقدم :اقالو 

 .المشروع فى هذه الحالة
  

 .بالهند والناس دول اهيتصلو  قطعاطب هم  عبد الناصر:
  

 ةودى عملية بالنسبة للهند خطير  ،هذالش اقايعنى رياض م ..تصلوش بيهم لحد دلوقتاام الفقى:
 .فون ويدينا شرح أكتريالتل ىيعنى دلوقتى الساعة دى يقعد الراجل يتكلم ف ؛جدا

  
 ؟نلحق يعنى عبد الناصر:

  
 .هآ ..هآ الفقى:

  
صعب أوى داخليا ى نجليز الوضع كده بيخلى قبولنا للمشروع اإلن إنا متصور ألكن  عبد الناصر:

 !وعربيا
  

ى ن الواقع صعوبتنا مع المشروع البريطانإ ،عرض على سيادتك من شويةاى ما كنت بز : فوزى
يه اللى مش هيحصليهإاللى هيحصل  ..هتزيد ومش هتقل طيب  :االناس هيقولو  !؟، وا 

واليهود وت شهور وهتبقى شهور كتير فت ،األمنمجلس سكتنا لكم على حكاية  إحنادى آ
 !ن ال نأمن لهممريكافى رأيى إن األ ..وياكمتفقناش ا األننا مماتحركوش 

  
 !ن عايزين رقبتنامريكاعبد الناصر: طبعا.. هم األ

 
 
 



  سرى للغاية 

25 
 

النحصل كده وال  رةفى خطو  يحطونا يعنىالوقت الروس  افى هذ ،عايزين نبقى واضحين الفقى:
اإلجراءات اللى إيه  :بس قولوا لنا ،مشروعكم عايزين نؤيد إحنا :لما نقول !نحصل كده

سفيرهم وأطلب من  ؟إيه ناويين تعملوا ؟التفكير بتاعكم فى هذاإيه  ؟نتم عايزين تعملوهاإ
  ؟إيه نت هتعملإ :لهل قو يو  ،يكلم جروميكو فى التليفون دلوقتى

فون يطلبه دلوقتى أكلمهم فى التلإ :لهل قو أأنا مستعد أفوت عليه فى السفارة و 
هل هتتقدموا  ؟التخطيطإيه  ؟الخطةإيه  :لهمل وأقو  ،كلمهم وهو قاعد وياىأو  ،من هنا

بعد هل هيتقدم  ؟مشروع موجود يهن فإال بس دى مسألة إجرائية إلثبات او  ؟المشروعب
  ؟إيه نعمل إحنا انتم بتنصحونإ ؟وال مش هياخد تصويتى المشروع البريطان

ا وفى نفس الوقت لو تسمحو  ،وياكم فى الصورة ومتصلين بيكم إحناهذا نبقى بو 
يبقى بهذا  ؛عن تقدير الموقف بسرعةلنا ا ويبعتو  !لنا تقدير موقف جديد فوراا لنا وتبعتو 

 ،جدا ةن البرقية دى مختصر أل ؛عايزين نعرف منهم إن احناببالروس حفظنا صلتنا 
  !ةمش فاهمين منها حاج ..توضيح وشولعتيباسفيرهم م

 
 .بتاعهم يهإفعل األولى الرد فى التليفون : محتاجين نعرف فوزى

  
 طب عايز أعرف من سيادتك أعمل إيه؟ الفقى:

 
 .يهإوتسألهم على خطتهم  ..تتصل بالروس عبد الناصر:

  
جروميكو وأقول لهم: إذا كان عندك السلطة تطلب دلوقتى هنا هطلبهم فى التليفون  الفقى:

يه؟ إنا نعمل يالى أى مدى هتمشى؟ عايز وأقول له: إحنا عايزين نعرف  ،بالتليفون
عشان نقدر نتخذ موقف سريع فى الوقت  !فى هذا الموضوعإيه  عتنا نعملاالنصيحة بت

نرجو تقدير  :قولاوفى نفس الوقت بالتليفون ه ،متعاونين مع بعضتملى عشان نبقى  ،ده
 .موقف جديد سريع

  
ن بعد تقديم المشروع السوفيتى سيكون من الصعب علينا إ :نبعت لرياض ونقول لهو  الناصر: عبد

 ؟يهإ على هذا األساس والا ى والتصرف بق ،ىنجليز قبول المشروع اإل
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 ؟ىالحال هبشكل :فوزى
 

 .هآ عبد الناصر:
 

 .الحقيقة : هو ده الموضوعفوزى
 

 .clearابعتله دى كده  عبد الناصر:
 

 .يردحاضر لو هيناقش مش هنطلب تق الفقى:
 

 .ده هتطلبه منه بالتليفون يعنىى لأيوبيته ،ير موقف سريعدطلب منه تقإ ..ال عبد الناصر:
 

 .تانى سامى وأرجع كلم األخاوفى نفس الوقت ه ،عمل دىاوقت ه يهمش عارف هو لو ف الفقى:
 

 .مع السالمة ..بىى وقت اتصل أوأنا فى البيت فى  ..هآ عبد الناصر:
 

 إحنازى ما  اقطع ،بيفكروا مع األحداث كمان كل حاجة كل يوم ،: كمان على الروسمحى الدين
حمد حسن موجود أن تحليل إفاالحتمالية الموجودة  ؛غير موقفنا كل يوم برضه بيفكروانب

 ..موضوعفى  ةيعنى هم عاوزين يخشوا بجدي ..موجودى وتحليل
  

 .جدا طاءهم ب   ةن الحقيقأل !هنفكر فى الموضوع ة..التصويت الليل اجلو أ له:يرجع يقول   عبد الناصر:
نا أالواحد  ؟!يهإال او  ،موافقة عسيرةى نجليز الموافقة على المشروع اإل بعد كده الحقيقة
ذا كان إفبعدين  ..ىنجليز فقوا على المشروع اإلان الروس هيو إ كنت متصور برضه

ن إ ؛الموضوع كلهى فكر تفكير فاب برضهنا أ !تزنقانا مش هأى الروس موافقين يبق
نا أ :قولانا هأف ،مش موافقينالروس دلوقتى ذا كان إف ،الموضوع تاخد سنة ةعملي

  ؟!إزاىموافق 
والدنيا كلها هتطلع  ،نها مش هتوافق على المشروعإا هتعلن يسور  هالصبح بكر 

فكر اطول الليل قاعد ب ..نمتشانا مأ !؟يوم الخميسإيه  قولانا هأطيب  !تقول سوريا
 !؟الخميسيوم إيه  قولاه
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 : يعنى؟محى الدين
 

بصرف النظر عن التفاصيل المشروع  ،وافقناشام قول وافقنا على المشروع والا اه مش عبد الناصر:
 .ىنجليز اإل

  
 !مش هتقول مشروع كذا ومشروع كذا :محى الدين

 
 ى.الحل السلم ..ال عبد الناصر:

 
 .هآ: محى الدين 

 
ول ما أمجلس األمن، بعت لرياض ى فالجديد اذا كانوا النهارده صوتوا ونجح المشروع  عبد الناصر:

 والا  ،ذا نجحإى نجليز نك موافق على المشروع اإلإوعى تقول إ ..ةصحيت الصبح برقي
 .نا التصرفأى ل سيب ،نك مش موافقإتقول 

نا طالب أسئلة من الناس علشان أ ..السؤال ده ىبق ،طيب هاجى يوم الخميس
واهلل عندى  ..هآ :لىل يقو  ة؟سئلأعندك  :لهل اقو بواحد  يهف .يوم الخميس أجاوب

 .نت تنزل تشوف الناسإ !؟لف سؤالأمعقول خمسين  ..سؤال 213111
  

 !؟ادتكي: خمسين ألف سؤال سصبرى
  

 !واهلل عبد الناصر:
 

 .لصورة المستقبل يعنى ة: بالنسبمحى الدين
 

عد بعد أقأسئلة علشان  ةكان واحد طالب مجموع ،ةوالمستقبل مش واحدى بالنسبة للحال عبد الناصر:
ى نا عندأ ..هآ :لىل كل واحد يقو  ..حطأشوف األسئلة اللى على أساسها الضهر وأ

 ؟!ا نفسهمو أن الروس يدخلوا يهز إدلوقتى هل  معروف  !خمسين ألف سؤال
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 !ساعات :فوزى
  

 !ىنمريكان مهزئين نفسهم لو اترفض المشروع األمريكااأل ما ،ا ياريسو أمش هيتهز : محى الدين
  

 !صوت عليه ويمشواومش هيتخر اليوم هيقدموا المشروع آجوا فى يبس دول هي ..ال عبد الناصر:
  

 !و أتصوت عليهأ: ميتصوتش عليه محى الدين
 

علشان يدوا  ، ومافيش بديلال عاوزين يقدموا مشروع !وىق ه زوءنهم ناس إبانوا كده  عبد الناصر:
  !تعليمات فرصه لألعضاء يرجعوا للحكومات ياخدوا

 
  ..نه يعنىإوى قمكشوف صبرى: 

 
  ؟عضاء يعنى هيتصرفوا لوحدهم بسهل األعبد الناصر: 

 
 !من الغرابةناحيه  فيهاساعات تصرفاتهم : فوزى

 
 !ةشوي ةسطحي ةبيحسبوها بطريقوى قبتبقاش دقيقه ا: ممحى الدين

 
ن مريكاوسابوا األ زعلوايام كوريا ما أ مجلس األمنزى ماكانت فى  !ة: سطحيه ومتسرعفوزى

 !يبرطعوا زى ما هم عاوزين؟
 

 ة.نه يبان حاجإى هر ضرور ظ: وعلى بعد المحى الدين
 

 ،يعنى حاسبينجددنا المشروع  ..إنهم هيقدموانه يشاع إدلوقتى مش عاوزين كونهم : ثم صبرى
 !للهند على الموضوعكان قال 
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  فوزى: مكتم على الدنيا كلها!
 

 .عامل جديد يههو فافيش مام ..ال ..ال عبد الناصر:
 فى السويس؟إيه  نت بتعملك

 
  كنت فى الزيتية.: صبرى

 
 !لحقتشام عبد الناصر:

  
 .ةيومين تالت ..: ملحقتشصبرى

 
 .01النهارده  ..التكرير: النهارده يشتغل معمل محى الدين

 
 ؟اشتغل عبد الناصر:

  
 .ريسيا 01: هيشتغل يوم محى الدين

  
 .ت: النهارده الوحدة بتاعت مصنع السويس اشتغلصبرى

  
 ى.صلاألى الحكوم ملاللى هو المع ..هآ: محى الدين

  
 .: بتاع السويسصبرى

 
 .: مش النصرمحى الدين

  
 .المصنع بتاعنا ..المازوتتفحيم : السويس بتاع صبرى

  
 ؟شتغلهيمش الكبير يعنى األصغر اللى  ..: يعنى القديم هو اللى هيشتغل مش الجديدمحى الدين
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 .الفآ .: مش الصغيرصبرى

  
 ؟الفآ . عبد الناصر:

  
 .هآ :صبرى

 
 .بس تكرير ،: بس هيشتغل بدون تفحيممحى الدين

  
 .يهإعاوز التفحيم هتعمل بيه  عبد الناصر:

  
 !بس هم خايفين يشغلوه ،ده كان التفحيم بيشغل مصنع السماد على طول ..: الالدينمحى 
 

 ؟ليه عبد الناصر:
 

 .على طول بيقفلوه ..صوت: التفجير فى التفحيم بيشغل تحت ضغط جامد أوى كبير
 

 .المشروع ة: من جهفوزى
  

 .هآ عبد الناصر:
 

لن نتنازل عن ننا إيعنى تأكد بصراحة ووضوح  ،الحاجات نؤكد للناس على بعض: الزم فوزى
  .العربيةاألراضى  منمتمسكين بكل شبر  إحنا ،شبر من أرضنا

 
 يبقى له وزن.كان ى األمريك -ى يعنى هو القرار السوفيت عبد الناصر:

 
 .هآ: فوزى
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هو قرار  .نمريكاالسوفيتى القديم هم األ - ىمريكيعنى القرار األ ،بيناول بيتصلوا : كان األمحى الدين
 ؟الكالم مع أصدقائكم العربى يكم فأر إيه  :لهملوا يت بيقو يمريكى بيتصلوا بالسوفأ

عملوا برضه إ :قالوا ،يت من زمان شجعونايوبعدين السوف !بقاش كده دلوقتىام ..دلوقتى
  !نمريكااتصال مع األ

 
ه للوا فقا ،فتكلم مع الروس ..نمريكابين الروس واألالموضوع ننا نحول إ رياضل قلت عبد الناصر:

  !لسه
 

 .: يعنى لسهفوزى
 

 ،نمريكاموضوع االتصال باألى ن نسيب بقإ أيىر كان  ىنا بقأ ،ةلسه شويله قالوا  عبد الناصر:
  .وى وينفعناقهيريحنا داخليا  ..يتفقوا على قراروبلى الروس يتصلوا باألمريكان خون

  ! )ضحك(نصبر ..حاجة تجنن
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