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 ..االنفتاح ليس اقتصاديا فقط 

  سياسى وعسكرى وفكرى على العالم آلهوإنما
 

 حرية الصحافة ليست لتضخيم األخطاء
يعنى لما أدينا للصحافة حريتهـا بعـد        .. حاجة غريبة   .. محاوالت تضخيم األخطاء     

كان أمر طبيعى أنه الزم يحصل بعض التجـاوز          .. حرب أكتوبر كان أمر طبيعى وأنا قدرته      
. ؟.س  وبويضخم  .. وظن البعض فى الصحافة أن الحرية معناها أن ينفذ وبس           .. فى التعبير   

 تعهـدت انـى ال      –ولكن زى ماقلت أنـا      .. وكان لى جلسة معاهم فى راس التين من سنتين          
إجراء بالنسبة لحرية الصحافة ألنه     كلمتهم ولم اتخذ أى     .. ابدا  .. اقهر شىء   باكبت رأى وال    ب

و مـاه .. كل هذا اصبح ملك الشعب كله النهـاردة       .. ى هذه اإلجراءات ملكى أنا      تشما اصبح 
 ..هو اللى يقول عايز إجراءات على هذا .. الشعب هو اللى يقول 

لألسف مـازال   .. ما حدش ملك إال الشعب أنه يضع هذا         .. خالص بلغنا سن الرشد      
ى تجسيم األخطاء تلك كان األخطاء كلها ماهباش فى بلد من بالد العالم إال فى               البعض يميل إل  

 .مصر 
طيب ما هو نتيجة دة أيه ؟ نتيجة دة أن زى ما            .. أنا مع النقد    ..  نعم   دفيه أخطاء وننق   

ط  علشان محاولـة  حنى البيان عن التخطيطات التى بتتيكى وأقول قبل كل عام دراسى بيج     حبا
والدنا الشـباب مليـانين انفعـال    .. ال ، ألنه عارفين أن دى مادة مشتعلة       يواالج الطلبة   إثارة

وأبنائى بيشكلوا مادة مشتعلة علشان كدة أعداءنا بيحاولوا أنهم         ..  على بالدهم    ةوحماس وغير 
وشفنا على مر السنين اللى فاتوا قبـل        .. عن طريق أبناءنا الطلبة أنهم يحدثوا شىء فى البلد          

 أن القاعدة األساسية    –وأشهد بهذه المناسبة وفى جامعة اإلسكندرية       .. اللى جرى   المعركة أن   
 فى جميع   200كانوا قلة ال يزيدون عن      .. لطالب جمهورية مصر ظلت سليمة كاملة متفهمة        

 200بأشهر هذا وفى أحلك الظروف اللى تمت ماكانش أكثر من           .. فقط  الغير    .. الجامعات  
 .للى كلنا عارفين اتجاهاتهم اللى هم المحرضين وا.. 

أما القاعدة األساسية من أبنائنا الطالب كانوا عند مستوى الوعى وعند مستوى الفهـم               
وجالى .. نى التقرير فى الصيف     يبيج.. نى النهاردة   يبيج.. النهاردة أنا عايز أحصلهم بقى      .. 
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جالى مـن   .. ة فى الجامعات     أيام ما كان فيه الفتنة الطائفية ، ومحاولة إثارة الطلب          – 72سنة  
النهاردة التركيز كله هيبقى على أيه ؟ هيبقـى علـى           .. أغسطس ايه اللى هيجرى فى أكتوبر       

 أخطـاء   تضـخيم يخدوا من الصـحافة     .. أيه؟ هيبقى على االشاعات نتيجة تجسيم األخطاء        
ـ      .. طيب ليه ؟ ما أنا قلت شيلوا الستاير         .. وإشاعات   اف كـذا   جرنال يطلع يقول لك فالن ش
طيب بيطلع ليه   .. الناس  كلها حساسة لهذا      .. وصرف كذا   .. ومش عارف وايه    .. عمل كذا   

.. هو فيه رقابة ؟       .. بيكتبوا كده   .. يقول كده ؟؟ بيقولش فالن الفالنى حصله كذا وكذا ليه ؟            
وفيه مجالس  .. وفيه مدعى اشتراكى وفيه نائب عمومى ، وفيه مجلس شعب           .. ما فيش رقابة    

وماعدش تصرف حد ممكن أنه يتصور أنه يغطيه أو ينقـد           .. ماعدش حد فوق النقد     .. محلية  
طيب ليه إشاعات   . اللى بيحمى كل إنسان هو عمله فقط        .. ليه ؟؟ ما حدش بيحمى حد       .. بيه  

.. فـالن عمـل ايـه    .. فالن عمل مش عارف أيه وبيصرف ايه       .. فالن عمل  مليون جنيه      
 .إشاعات
 جو اإلشاعات يبقى فى الجو المغلق اللى هو غير مسموح ألحد أن يكتـب               أنا افهم أن   

 وعنده  –ماحدش ابدا   .. والصحافة حرة   ..  طيب أحنا ماعدناش فى جو مغلق        ..أو يتكلم فيه    
ما حـدش   .. رؤساء تحرير الصحف سامعينى كلهم دلوقت ، ويقدروا يكتبوا بكره يردوا على             

حاجتين اثنين بس اللى يراجعونى فيهم      .. افة فى حاجة    تعرض لهم أبدا من ساعة حرية الصح      
والناجية السياسية علشـان  مـا       .. الن دى مسألة تمس األمن القومى       : الناحية العسكرية   .. 

 .يخسروش خط نكون بنشتغل فيه 
.. وبتحصل أخطـاء وينقـولهم ال       .. وبيطلع أخطاء   .. ومع ذلك ماهياش رقابة أبدا       

 ..صلحوا األخطاء 
طيب ليه ؟ بلبلة أوالدنا نتيجة اثارة معارك وأحقـاد الماضـى   .. يش رقابة اطالقا    ماف 

 .وعملية االشاعات .. وكلها معارك واحقاد 
 

 
 
 واإلشاعاتمجنون ليبيا 
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) القذافى(عملية بقى ثانية لألسف يستغلها استقالل سىء جدا أعداءنا أولهم مجنون ليبيا              
طيـب كـويس    ..  فى دماغة أن هو خليفة عبد الناصر         وطلع.. اللى هى حكاية الناصرية     .. 

أوال طوال السـنوات    .. ال  .. لكن ما اكتفاش بكده     .. خليه خليفة عبد الناصر ماعندناش مانع       
.. كثيرين منكم هنا فى إسـكندرية اآلن        .. اللى قبل المعركة فى كل أحداث الطلبة قد يتدخل          

.. بتتوسل بايـه    .. عينى كثير عارفين هذا     وناس سام .. ع خصب لهم    رتإسكندرية هنا كانت م   
.. اهللا  .. األمين على تعاليم عبد الناصر        .. وأنه هو خليفة عبد الناصر      .. بتتوسل بالناصرية   

محضـرين دة برضـه     .. تحت هذا الستار بعض والدنا بحق أو بخطأ ينساقوا فى هذا الكالم             
اولة اثارة خالف بينى أنا وبـين عبـد   ما هو السبب فى مح.. اهللا طيب .. علشان يتكلموا فيه    

 يوليو هو جمـال     23الناصر علما بأنكم كلكم سامعينى فى عيد الثورة بأقوال اللى فجر ثورة             
لسه من ثالث أيام باقولها وبكررها وقبل ذلك وبعد ذلك باقول انى مسئول عن              .. عبد الناصر   

ـ             كندرية قاعـدين دلوقـت     كل عمل جمال عبد الناصر ، والبعض عندكم هنا فى جامعة اإلس
يوضعوا ويحسبوا ويقولو هل المشاركة دى تكون بالسـكوت وإال المشـاركة بالسـلبية وإال               

أنما أنا مصر برضـه     .. وكويس بيحضروا لى عريضة الدعوى      .. المشاركة بالفعل والعمل    
انى مسئول عن كل ما عمله عبد الناصر لسبب بسيط  أنه من هذا المنطلق أنا طلعت صلحت                  

طيب ما  .  مايو ليه ما تتحسبش لعبد الناصر        15ومن هذا المنطق أنا باقول ثورة       .. سلبيات  ال
هى تتحسب له احسن ده أنا حاسيبها له الن الراجل ساب لى األمانة وتوليت وأمام ثقة الشعب                 

 ..وإرادته واهللا ده اللى لقيت اللى عاوزه 
مـن  ..  متخذ من نبض البلد      والنبض فى الست سنوات الماضية على كل قرار اتخذته         

أنا مش فـى    .. علشان يثيروا معركة    .. طيب ليه بيحسبوا له حاجة منفصلة       .. نبض الشعب   
 ده عمل كلنا بنكمل بعضنا.. معركة أنا باقول أن المسألة 

ماينفصلش عن سعد زغلول    .. عرابى زى ما حكيت لكم ما ينفصلش عن مصطفى كامل            .. 
كلهـا  .. إطالقـا   ..  الناصر ماينفصلش عن اللى يجيى بعدى        ماينفصلش  عن جمال عبد    .. 

.. طيب ليه إثارة هذه المعركة الوهميـة        .. حلقات متصلة مع بعضها وكل واحد بيقوم بدوره         
جمال عبد الناصـر فجـر      .. ال  .. طبعا الهدف من هذا كله هو محاولة خلق بلبلة عند شبابنا            

 أرباح ومكاسب وانتصارات وكانت السـتينات كلهـا          يوليو وكانت الخمسينيات كلها    23ثورة  
 .هزائم وسلبيات ورجعنا تانى للسبعينات عاش فيها عبد الناصر 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

 
 

- 4 -

 : يوليو 23 مايو استعادت انتصارات 15ثورة 
فى نهاية سنة   .. تفوق حتى عليها    نبدأنا نستعيد انتصارات الخمسينيات أو       .. 70سنة   

..  إثارة المعركـة     هأي.. مشيت المركب وماشيين بيها     ..  مات عبد الناصر وساب األمانة       70
االتحاد السوفيتى يثيرها   .. االتحاد السوفيتى   . طبعا يثيروها ألهداف يثيرها مش القدامى بس        

 23اآلخر وفاهم أنه لما يبعت لى مثال  ويقول لى البطل جمال عبد الناصر الذى فجر ثـورة                   
طيب دى حقيقة وأنا باقولها قبل أى حد مـا          .. ل كده   طيب ده أنا بأفو   .. اهللا  .. يوليو حازعل   

الجماعة هى سوريا أظن بقى من أخواننا اللى عاصروا الوقت اللى فـات سـمعوا               .. يقولها  
 .رأيى هى عبد الناصر 

 ما نقالش فى عبد الناصر اسوا مما قالوه         أظن.. وخصوصا النظام الحاكم النهاردة ده       
راديو دمشق وبيكتب كاتب خلفه أو صنعه عبد الناصر لمجـرد       النهاردة بيترحموا عليه فى     .. 

أنـا  .. الحقد يكتب علشان اسمه يتقال فى راديو دمشق ضد بلده هو حر برضه ولن يمس أبدا               
يثيـروا معركـة دون داعـى انـا     .. لن أسمى واحدا الن الشعب كفيل بانه يكشف كل واحد           

ز والدى وهم داخلين الجامعات حـايطلعوا       ماباديهاش قيمة لكن أنا عايز والدى بمفهومها عاي       
 ,.لهم بمحاولة المقارنمة بين الماضى والحاضر وخلق معركة قميص عبد الناصر 

ريحوا نفسكم ما فيش بينى وبين عبد الناصر حاجة ، وأنا مسئول الى أن اترك مكانى                 
حساب فى كل   وأنا مسئول عن كل ما فعله عبد الناصر وعلى استعداد لل          .. هذا وإلى أن أموت     

 .يبقى ما فيش داعى وما فيش مغزى .. وقت 
 

 استقالل الجامعات
أعود للحديث اللى كنت عـايز اتكلمـه    .. داعى وال مغزى لمثل هذه المعانى        يبقى ال  
أبننا تكلم عـن    .. المشاكل اللى آثارها ابننا والمشاكل اللى تكلم عنها مدير  الجامعة            .. معاكم  

وهو استقالل الجامعات  أنا بطلب من رئيس الوزراء موجود ومـن            موضوع أنا باعتبره مهم     
 فى  ووزير واحد الغزى     بتاع دمج التعليم العام فى التعليم العالى         وزير التعليم موجود المغزى   

قلنا أن مفيش حاجة اسمها التعلـيم العـالى ليـه الن ده             . هذا التكوين وان نخلى وزير واحد       
وعلى ذلـك   ,, يبقى لزوم وزير التعليم العالى أيه ؟        .. تقالل    اصبح جامعات مستقلة تمام االس    

.. ده المغـزى وراء الموضـوع       .. م العالى بقى كله وزارة التعليم       ي على وزير التعل   أضفناه
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إذا كان هناك أى خطوات لم تـتم فـى هـذا    .. رئيس الوزراء موجود ووزير التعليم موجود   
د أن تـتم وان تسـلم الجامعـات جميـع مسـئولياتها             السبيل  فقبل الموسم الجامعى القادم الب      

: أنا أعتقد  أن ده هو السبيل أو المـدخل الـى أن نقـول              .. واضح هذا الكالم    .. وميزانيتها  
اشتركوا معانا يا جامعات فى حل مشاكلكم واشتركوا معانا فى الميزانية وإذا كان يوجد إمكانية               

دام الجهود كلهـا حتتركـز مـع        انا واثق ما  مفيش حظر على هذا لكن      .. اخذوا أكثر فخذوه    ت
 . حنقدر نحقق شىء كويس . بعض

 
 :مواجهة المشاكل وحلها 

كان أمامى بعض  الحلول علشان المشاكل اللى أحنا بنواجها أن أخذ مشـكلة مشـكلة                 
 .واركز عليها واحلها وأخلصها وبعدين نخش على مشكلة تانية وهكذا 

كل اللى سمعناه اليوم يدرس ويقـدم لـى         .. راء  يعنى رئيس الوزراء فى مجلس الوز      
نتهـى مـن    اعنه ما أستطيع أن أخذ فيه قرار ألنه مجرد أن اسمع حاجة وأخذ قرار األمر ده                 

وأحنا حتى التشكيل الـوزارى     .. زمان أنا  أتكلمت عن استقالل الجامعات الن ده مبدأ كبير            
كـل الجامعـات    .. عالى الن الجامعات    ومخلناش حاجة اسمها وزارة التعليم ال     .. عملناه عليه   

مؤسساتها مستقلة تمام االستقالل وال دخل للوزير فيها كل جامعة بمجلسها ويربطهم مجلـس              
 .وا بينهم قسنالجامعات ي

فاطلب من رئيس الوزراء أن يقـدم       .. أما بقية األمور كلها     .. ده اللى خالنى اتكلمت      
 .لى تقرير بعد دراستها فى مجلس الوزراء 

 
 :يجب أن ننبذ الحقد 

عانيت منعـت   .. بذلت كل ما استطيع سياسيا اقتصاديا عسكريا زى ما كلكم لمستوا             
نفسى من حق الغضب زى ما حكيت  خوفا من أنه وأنا غضبان اصدر قـرار يطلـع غلـط                    
كابدت كثيرا وتحملت كثيرا واكثر ما ساءنى من الخارج أكثر ما ساءنى من الداخل ، النـاس                 

استطاعتش أنها ترتفع لمستوى المسئولية أو على االقل لمستوى ما درجنا عليه احنـا              اللى ما   
من  قيم اللى أنا حكيت عنها من بتاع القرية أنا مش طالب حاجة أكثر من أننا نرتفع لمستوى                   

لكن وأنا  باختم الست سنوات النه لم يبق عليها          .. اصلنا اللى أحنا منه كانوا وفروا على كثير         
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 يوليو أنى بانهى مدتى وانا راضـى        23ام تنتهى فى أغسطس بقرر أمامكم كعائلة عائلة         إال أي 
 وانى أحمد اهللا سـبحانه      أستطيع وفوق ما    أستطيعأنى بذلت كل ما     .. النفس مطمئن الوجدان    

 كان معى ، وأحمد شعبنا األصيل ألنه فى قاعدته كان ثابـت ال يتزلـزل بقيمـة                  ألنهوتعالى  
 علشان نحل   ألبدألصلية كل ما أوصى به فى هذه المرحلة أن ننبذ الحقد إلى ا            األساسية وقيمة ا  

 .محله الحب 
 

 :مصر تلعب دورا رائداً 
 من قيمنا اللى عشنا      قيمه ادبالحب يمكننا أن نبنى الكثير ونقدر نتغلب على كل شىء و           

ال أجد  .. تدى   ولم تذب فى أى مستعمر أو غازى أو مع         إرادتنا سنة  ولم تتفتت       اآلف 7عليها  
وجهـا  ر يوليو أنه قدر مصر أن تكون فى قلب هذه المنطقة و           23ما اختتم  به اال ما قلته فى         

 ومصـر   ..بعات باهظة توهو قدر مصر أيضا أن تلعب الدور الرائد عربيا ودوليا وان تتحمل             
الدعائم اسهاما غنيا فى تاريخ البشرية ومجرى المدنية ومصر مهد القومية ثابتة األركان قوية              

، ثم كما أنها اليوم مهد لتحول ضخم نحو الحرية واالنفتاح ومصر مضمون سياسى ومركـز                
اشعاع حضارى منه ينبع التقبل العالمى  لنا والثقة الدولية فينا والقناعة الكاملة بانه ال حـرب                 

 يوليو وحكمت بعض نفسـى وخـواطر        23اال بمصر وال سالم إال بمصر وكما قلت فى يوم           
 الماضية بأرجع وأقول مرة أخرى فليقهر الحقد لكى يحل محله الحب وشـريعة مصـر                الفترة

 .كانت على طول األجيال شريعة الحب والوفاء 
رب اجعل هذا البلد أمنا مطمئنا وارزق أهله األيمان والبهجة واألمل وارزقه من كـل            
  .الثمرات 
  

  
   

       
 




