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ى ف متكلم معاكأولكن قبل مانتكلم عايز  ،فيه كالم زكريا ىلالعمال أنا راجعت جدول األ عبد الناصر:

وبكرر برضه مرة أخرى إن  .ىوناحية الموقف السياس ،ىناحية الموقف العسكر  :ناحيتين
فاتت اتحكى كالم، ماتحكيش ى الجلسة الل هألن برض ؛يطلعش برهيتقال هنا ماى الكالم الل

ال يبقى مش ى لحد أبدا وال ف البيت وال ألصدقاء وال الواحد مايحكيش لمراته وال لحد، وا 
 !مجلس الوزراء الحقيقةى هنتكلم ف

الدفاع عن  لىقادرين ع إن احنا 72نقدر نقول من يوم  ،ىبالنسبة للموقف العسكر 
وقبل  ،الضفة الغربية للقنال، قبل كده الحقيقة كان الدفاع عن الضفة الغربية للقنال مزعزع

فيه ماكانش  ،ىكان الطريق بين السويس والقاهرة فاض .كده ماكانش فيه دفاع خالص
كان ريق بين اإلسماعيلية والقاهرة وأيضا الط ،أليام عدةى يعن ..وقت ماى واحد فى عسكر 
 اللى احنادبابة من كل القوات  27طلعنا بيها ى ماكانش عندنا معدات، الدبابات الل ،ىفاض

 ؟دبابة، كام 077روحنا بيها الحرب، أو 
 
 دبابة. 057 الىحو  هو :   البشرى
 

إن الموقف أحسن بكثير  :نقدر نقول النهاردهدبابة، والروح المعنوية كانت منهارة جدا،  057 عبد الناصر:
الطيران، واستعوضنا ى التسليح استعوضنا التسليح بالكامل ف ناحيةمن  ؛ىمن عدة نواح

لها  وبالنسبة للقوات الموجودة على القنال استعوضنا .الدباباتى التسليح بالكامل بل أكثر ف
  .دانا هذا التسليح مجاناإى التسليح بالكامل، واالتحاد السوفيت
جواب الصبح ى لا بعتو ى يوم التنحى تان ..ىيوم التنحى وهم بعتوا هذا الجواب تان
نهم هيعوض ،ىهذا التنحى وقالوا: إنهم بيطالبوا بالعودة ف ى نا عن كل األسلحة اللو وا 

ى ه ،لم يتم تسليحهاى بالنسبة لبقية القوات الل .وهيساعدونا بكل الوسائل ،خسرناها مجانا
إن من الصعب جدا  :النهارده هنستطيع أن نقولى ولكن الل .مرحلة تانيةى موجودة وستسلح ف

نهم يدخلوا ف منطقة الدلتا، أو طبعا إنهم يحتلوا ى على اليهود إنهم يخترقوا الضفة الغربية وا 
  .ىده بالنسبة للموقف العسكر  ..منطقة القنال
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ى والمعركة الل ،جدابالنسبة للروح المعنوية الحقيقة، الروح المعنوية بقت كويسة 
 ىهى الل؛ ىعسكر  05ى مات منهم عسكر  75معركة مع فصيلة من  دى (0)حصلت إمبارح

إنهم  :باين إنهم بيقولواى طبعا الل النهاردهوهم  .دافع عن الضفةتبى فصيلة متقدمة للقوة الل
ن بيعتبروا إن منطقة سينا كلها تحت  ،حد موجود شرق القنال يهماعندهمش خبر إن ف وا 

 !بعد إيقاف القتال دىبعتنا القوات  إن احناوبيعتبروا  ،سيطرتهم
مبارح وال إلكن مش بعد إيقاف القتال، فعال  دىبعتنا القوات  حنااإن هو الحقيقة 

بالعكس هو أول يوم لما تم االنسحاب وماكانش فيه جيش خالص، أنا طلبت  ،أول إمبارح
ن يفلت بورفؤاد ،من زكريا إن يبعت مقاومة شعبية تدافع عن بورفؤاد وهو نفذ العملية  ..وا 

ى فطبعا يعن ،057مقاومة شعبية، ثم بعتوا كملهم  57بورفؤاد وبعتوا األول أخلوا بنفسه.  دى
 ،الحقيقة الوجود كان موجود، بعدين راحت كتيبة صاعقةى يعن ؛777ى يساو  057 زائد 57

قدام  ،بورفؤاد الزم يدافع عنهاى بيقعد فى طبعا الل .ثم راحت كتيبة أخرى مشت العملية
 .موجودة من أكثر من. دىبورفؤاد والمواقع 

 
على طول يوم ى يعن ..الىموجودة قوة يوم الخميس واليوم الت تكان ..من يوم الخميس :   أبو النور

 الخميس والجمعة عززنا.
 

ن إذا راحوا هناك  ،على أساس إن الحقيقة بورفؤاد فيها حاجات ثمينة ؛بورفؤادى عززنا ف عبد الناصر: وا 
لكن طبعا حصل تعزيز للوجود  ،ىوجود عسكر  يهفكان ف ؛كلها دىهياخدوا العمليات 

 .دبابات وعربية 6لهم  إنضربى ولو إن يعن ،النهاردهبالنسبة لخسايرهم إمبارح و  .ىالعسكر 
عملية الحقيقة ى ه -البيان ى ما زودناش ف - مش كالم بياناتى يعنى وهو ده كالم حقيق

  .القوات المسلحةى ده بالنسبة للوضع ف ..بتاعة القوات المسلحة moraleــ رفع الى بتفيد ف
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاول العدو التقدم " فى الثامنة والنصف مساء أمس،  :0662 يوليو 7فى فى بيان أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة  (0)

. والزالت من القنطرة شرق قناة السويس فى إتجاه بورفؤاد تصدت له قواتنا المتمركزة شرق قناة السويس فى راس العش.
 قواتنا مشتبكة مع قوات العدو حتى وقت صدور هذا البيان". 

 ؛إعادة تنظيمها تنظيم كامل ..إحنا عايزين نعيد تنظيمها ،بالنسبة للقوات المسلحة
كة، وبنعيد النظر نها قوة خفيفة الحر إموجودة قدامنا على أساس ى بحيث نتمشى مع القوة الل
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حصل مع ى بالنسبة للكالم الل ..بوطةضقوم على أسس منها تإعلى أساس  فيها منا جميعا
  .أثناء زيارته لينا بادجورنى

دة موضوع استعاى األخ زكريا بيثير نقطة خاصة بموضوع الهجوم المضاد يعن
 إن احنا .نتكلم عن استعادة سينا إن احناى المناسب قو  هو النهاردهماأظنش إن  ؛سيناء
وتكون قواتنا على أتم  ،بعد مانجهز نفسنا تجهيز كاملهذا الموضوع إال ى نبدأ ف لن طبعا

جاهزين بس عشان ندافع،  إن احنا :باقولأنا  النهاردهوطبعا إحنا  .االستعداد لهذه العملية
ى القنال، ولكن إحنا ف شرقجاهزين علشان نعبر القنال ونهاجم  إن احناقدرش أقول اماى يعن

  .موقف كويس جدا من ناحية الدفاع
  ..ىجورنادطبعا إحنا أثرنا عدة مواضيع أثناء زيارة ب ،بادجورنىة لزيارة بالنسب

 ،عدة مجاالتى فى هو توثيق التعاون أكثر بينا وبين االتحاد السوفيت :الموضوع األول
  ..ىالمجال العسكر ى وبالذات ف

على إعادة تنظيم قواتنا، وخصوصا بالنسبة  خاصة بمعاونتناى ه :الناحية األولى -
 ،الحرب األخرانية ولم تستخدم االستخدام السليمى حصل لخبطة فيها فى للحاجات الفنية الل

  .وهم وافقوا على هذا الموضوع
هذه المرحلة يدونا مساعدات بالنسبة للدفاع ى طلبنا منهم إنهم ف إن احنا :النقطة الثانية -

دونا طيارات إوهم طبعا  !القاهرة الىتقوم بعبور القنال وتتجه  اسرائيلخوفا من إن  ؛ىالجو 
إنهم هيبحثوا  :أكتر طيارات متخزنة، ولكن قالواى دانا دلوقتإ !عندناى أكتر من الطيارين الل
  .ىموضوع الدفاع الجو 

الصواريخ بيمسكوها ناس من عندهم، ى يعن ؟إيهى يعن ..ىموضوع الدفاع الجو 
وهيبعتولنا طيارات وطيارين من  ،ىالسوفيتبيمسكها ناس من االتحاد ى وعملية الدفاع الجو 

  .اسرائيلبحيث يكونوا مسئولين عن الدفاع مش عن الهجوم على  ؛ىاالتحاد السوفيت
ولكن  ،هذه العمليةى لم يبتوا فى لغاية دلوقت ،هذا الموضوعى فى ترددوا قو  هم

  .هذا الموضوعى هيبعتوا بعثة تتكلم معانا ف
 

كل حاجة ى ف ،كل المجاالتى إنهم مستعدين يعاونونا فأكد بادجورنى أثناء زيارة 
  .لناا هيدوه همالعسكرية ى نها بالنسبة للنواحيعايز 
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 ،هم قالوا إنهم مستعدين أيضا يدونا معونات اقتصاديةية: االقتصادى بالنسبة للنواح -
ود عندنا لهم على قيمة العجز الموجل قا .داهم األخ زكريا بيانات باحتياجاتنا االقتصاديةا  و 

إنهم  :إنهم هيبحثوا هذا الموضوع وهيردوا علينا، وقالوا :خصوصا نتيجة قفل القنال، وقالوا
على أساس كل دولة من  ؛أساسا هيبحثوا هذا الموضوع ضمن اجتماع الدول الشرقية كلها

عايزين مساعدات وأيضا ى يعن إن احنا :لهم فإحنا قلنا .الدول الشرقية تقدر تساعد بتساعد
  .بادجورنىبالنسبة لموضوع  الىده إجم ..عايزين تسهيالت

هذا الوقت كنا واقعين ى ألن ف ؛ىموضوع الدفاع الجو ى إحنا لحينا الحقيقة جدا ف
مكانش  ..هذا الوقتى وكان سهل جدا ف ،الحقيقة ودخولها اسرائيلتحت تأثير إمكانية عبور 

بدون ى السويس بيمشى بينزل فى اللكل ليلة ممكن إن ى حد خالص يدافع، وكان يعنفيه 
 ،اسرائيلطبعا على أساس الطيارات الموجودة عند ى ويعن !القاهرة الىمقاومة وبيوصل ى أ

ى باين إنهم أهو ماقدرش يبت أبدا فى ولكن طبعا الل .اسرائيلظهر عند ى اللى والتفوق الجو 
هذا ى هتتكلم معانا ف هيبعتوا بعثة :وبعدين لغاية أول إمبارح هم قالوا !هذا الموضوع

كنا ى يعن ،ولكن إحنا كنا بنطالب بأكثر من كده .براإنهم ممكن يبعتوا خ   :الموضوع، وقالوا
 الىيين غرب القنال ودخلوا سرائيلبحيث إذا هجموا اال ؛بنطالب إنهم يدونا تقريبا ستارة جوية

ى على كل حال إحنا دلوقت .إمكانية  للهجومى يمنع أى النيل بيكون عندنا تفوق جو ى واد
وعندنا باستمرار يوميا ستارة  ،عندنا طيارات أكتر من الطيارين ،تنا كلها بتشتغلاعندنا طيار 

  ادجورنى.ببده بالنسبة للموقف الخاص  ..جوية موجودة فوق البلد
إنهاء  :أوال ..من الواضح إن فيه هدف للعمليات كلها :ىبالنسبة للموقف السياس

يجاد حل دائم للمشكلة، أو على أقل االحتماالت إنهاء حالة الحرب  اسرائيلمشكلة  وا 
ولكن إنهاء حالة  اسرائيلمش االعتراف حتى ب ..اسرائيلالموجودة بين الدول العربية وبين 

 ،ومن الواضح إن ده خط أمريكا، وأمريكا بتقاوم عمليات االنسحاب .الحرب الموجودة
  .اسرائيلة الحرب الموجودة بين العرب وبين ط اإلنسحاب بإنهاء حالر وبتش

يوم  76 - 75ما يقرب من  الىلما يبص للموقف بعد حو  النهاردهالحقيقة الواحد 
كل الدول ى يعن ؛ىالموقف العالمى بيجد من الناحية السياسية فيه تغير ف ،من العدوان

  .اسرائيلوقف ونادى بانسحاب  -عدا عدد قليل من الدول ما - تقريبا
ثم  ،سرائيلأيضا موقف الكتلة الشرقية بالنسبة ال ،سرائيلموقف فرنسا بالنسبة ال

إن ى رأيى ولكن ف ،ىا نصر عسكر و خد هم ؛سرائيلموقف دول عدم االنحياز بالنسبة ال
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هذا ى عامل حاسم الحقيقة ف يهولكن ف .اسرائيلجانب ى فماهواش ى السياسالموقف 
لم  اسرائيللن تنسحب إال إذا أرادت أمريكا هذا، كما إن  اسرائيلن أل ؛الموضوع هو أمريكا

 !ىإمش :سرائيللما أمريكا قالت ال 56سنة ى من الواضح ف !تهاجم إال بعد موافقة أمريكا
  .مشيت على طول اسرائيل

 ةمنطقة الشرق األوسط عايز ى من الواضح إن أمريكا ليها طبعا أهداف كبيرة ف
ولم  ،المنطقةى أساسا اسقاط النظم التقدمية الموجودة فمن ضمن هذه األهداف  ..تحققها

على  ؛المستقبلى ولكن ممكن يتحقق هذا الهدف ف .ىيتحقق هذا الهدف طبعا لغاية دلوقت
الدولة التستطيع ى وبيبقى ده مطلب قوم ،أساس استمرار احتالل سينا وعدم خروج اليهود

وبهذا  ؛بيها واثم استفزاز الناس علشان يطالب ،الناسبها تطالب ى إنها تحققه بالسرعة الل
  .بيعتقدوا إن ده قد يؤثر على النظام هميبقى باستمرار فيه زعزعة للنظام، و 

ى إيجاد تسوية أو نوع من تسوية أو خطوة فى ه ..أهدافهمى طبعا النقطة التانية ف
ولن  ،ىعربى تطيع ألن يسى وده أيضا لغاية دلوقت ..اسرائيلسبيل التسوية بين العرب وبين 

  .سبيل هذه التسويةى دولة عربية الخطوة فى تتخذ أ
ذا   إنهم مش  النهاردهإن المعركة طويلة، ومن المالحظ حتى ى رأيى أنا ف وا 
هيبان هذا  -بعد شوية ى يعن -لكن يمكن قريب  !على فتح قنال السويسى مستعجلين قو 

أمريكا مامولتش ولما  56ى ف !ألن أمريكا بتمول ؟مش مستعجلين ليه الحقيقة ..الكالم
أنا ى للا النهاردهلكن  .هذا الوقتى حصل فى أمريكا مامولتش حصل على طول... الل

إن أمريكا عايزه تعمل من قنال السويس أداة ضغط علينا بدل أن تكون أداة ضغط  همتصور 
مليون جنيه  8مليون جنيه أو  6بنخسر فيها كل شهر  إن احناعلى أساس  ؛على الغرب

  .تقريبا
 ؛ولكن حل بعيد االحتمال ،قائم هوى بنطلع من هذا إن العملية طبعا الحل السياس

ى حصل فى بالنسبة للكالم الل .ية من سيناسرائيلوهو الحل الخاص بإنسحاب القوات اال
 اسرائيلطلب إن  الىبعا باإلضافة ط ،طلبين أساسيين واطلب ،ىنيويورك مع الدكتور فوز 

  ..موجودة اسرائيلحقيقة واقعة و 
عبور قنال ى ف اسرائيلثم حق  ،عبور خليج العقبةى ف اسرائيلهو حق  :الطلب األول

  .السويس
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إحنا الحقيقة لما قفلنا خليج العقبة  ،عبور خليج العقبةى ف اسرائيلحق بالنسبة لطبعا 
ى نحمأن هذا القفل، ولكن لم نستطع ى نحم إن احنانستطيع  إن احناتحت شعور ب هقفلنا

 حاولنا ،هذا الموضوعى وح فآن إن احناومافيش أبدا مبرر بعد ماحصل  !قفل خليج العقبة
ولكن الكالم ده طلبوه منا األمريكان  .العملية بمنتهى البساطةى يعن !نقفل الخليج وماقدرناش
كما ى يمشى إن موضوع خليج العقبة يعن :اس فنقولعلى هذا األس !وطلبوه أيضا منا الروس

  .أساس الكالم ده ..أما موضوع قنال السويس فال ،هو عليه
قواتنا المسلحة على ى تانى نبن إن احنا برضه النهاردهمنا الحقيقة اقدى الحل الوحيد الل
نتحرك علشان نسترد  إن احنافترة محددة نستطيع ى ف إن احنابحيث  ؛أساس صحيح وسليم

  .سينا من جديد
إن  :وحتى األمريكان قالوا ،هم بيتكلموا عليهاى الل النهاردهطبعا المشكلة األساسية  يهف

 اإنهم يجلو  ..مشكلة القدسى ولكن أهم مشكلة ه ،سرائيلالمشاكل التانية بسيطة بالنسبة ال
 ،كالم عن تدويل القدس يهوطبعا ف ،عايزه تاخد القدس اسرائيلومن الواضح إن  .من القدس

  .ىده بالنسبة للوضع السياس ..إيهماحدش يقدر يتنبأ بالنتائج هتكون 
كانت  اهم، مههتصوت عليها بكر ى قرارات قدام األمم المتحدة الل 2موجود  يهطبعا ف
بالنسبة  .هيحصلى الل إيهماحدش برضه بيعرف  ؟هيحصلى الل إيه ،نتيجة التصويت

 يهماجالناش حاجة عن نتائج هذا الكالم، ف ..التفاقيات كوسيجن وكالم كوسيجن وجونسون
 فيش حاجة؟ما ؟رياض عنده حاجة يضيفها

 
 ما فيش حاجة. ..ال :      رياض

 
ى نكت إنتم أدرى من يهكالم وف يهطبعا ف ،ىبالنسبة للوضع الداخل ..ده الوضع العام عبد الناصر:

إن ده ى رأيى ولكن أنا ف !إيهفيه نكت وفيه حكايات وفيه مش فاهم  ؛الداخليةباألوضاع 
تحركات معينة لفئات معينة ى مرحلة كهذه المرحلة، ولكن مافيش أبدا أى فى الوضع الطبيع
هذا الموضوع  النهاردهوهو ده  ،حاجةى طبيعة الشعب إن بيقعد ينكت على أ .وفئات منظمة

نه شعب روحه المعنوية قوية جدا ومارس إبيدل حتى على ى بينكت عليه، ويعنى هو الل
 برضهسنة  077مانكت من ى السنوات الماضية، وز ى كتير جدا ف دىأصله العمليات 

ن م .سنة 077وهينكت بعد  النهاردهبينكت  وأنا الحقيقة لما  ..مرت بيه الشدائد أو كذا اهموا 
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ماكنتش ى إن معنويات الشعب كويسه، يعن باقولبتتقال أنا كنت ى كنت بسمع النكت الل
خدها على أساس إنها دليل على ااالت، ماكنتش بز من ر ى كان فيها يعن اهمباخدها أبدا م

باين إن الناس حزينة لكن روحها المعنوية ى طبعا الل .الروح المعنوية للناسى انخفاض ف
 حاجة.ى رف أحاجة ويتكلم أو عايز يعى قوية، معرفش إذا كان حد فيكوا شايف أ

 
، البترول وموقفهم إزاء المشكلة كلها ىالتضامن العرب ..ىبالنسبة للموقف العرب يافندمبس  :      رياض

 .برضه هذه القسمة ..ومحاولة اكتساب الوقتن؟ يهل بيشتغلوا فرادى أو مجتمع، ىيعن
 !اتفاق على أدنى الحدودى يعن الىولكن ممكن نخليها  ،طبعا القسمة موجودة ..القسمة هى عبد الناصر:

نهم اتفقوا معرفش جالك كالم من نيويورك بهذا الكالم، إنهم  ،هو فيه كالم على مؤتمر قمة وا 
 .05اتفقوا على مؤتمر قمة يوم 

 
 .05 الى 07بيقترح ما بين ى محجوب هو الل ..ده كالم محجوب :     رياض

 
 !الدول العربية كلها وافقت ماعدا سوريا :بيقول عبد الناصر:

 
 ماعدا سوريا طبعا والجزائر برضه نفسه. :     رياض

 
  .الجزائر وافقت ..ال عبد الناصر:

 
 ؟موافقةى يعن :     رياض

 
ودول  ،أنا مش ممكن أقعد مع السعودية وال مع ليبيا :بومدين ..الجزائر بيقولواى هو طبعا رأ عبد الناصر:

لم تشارك حتى ى يعن ..جدا ئالحقيقة السعودية كان موقفها موقف س !او الخونة وعملوا وسو 
إمكانهم إنهم يبعتوا قوات ولكن بعتوا القوات على ى وكان ف ،المعركةى ف ئشى ألردن بأل

لنا  ابعت :لهما لهم يقولو  بعت ،كانت انضربت كل طيارات األردنى الوقت اللى وف !الحدود
وزراء  اجتماعى وموقف السعودية الحقيقة ف !جوية تحمينا علشان ندخل األردنستارة 
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حصل ى فكرة عن موقف وزراء الخارجية الل مويقدر رياض يديك !ئالخارجية كان موقف س
 الكويت.ى ف

 
تكلم عنها يقفهم العام، كان يمكن أهم حاجة ببيعكس الحقيقة مو  هوى يعن ..ئموقفهم س :     رياض

 !دراسة أسباب النكبةطالب 
 

 !؟ده مين ده عبد الناصر:
 
زالة، ولما أثار البعض موضوع اليمن و ىاالجتماع يعنى سقاف فال :     رياض ابتدى يتكلم  ،الخالفات ا 

 !وضعوها قبل كده همى على الشروط الل برضه
 

واحتلوا بعض مناطق ورجعنا إحنا  ،أيام 2أيام أو  6اليمن من قيمة ى بعد ماحصل قتال ف عبد الناصر:
لكن كان تصورنا إن ممكن ده مخطط  ،احتلناها، الحقيقة مارضناش ننشر هذا الموضوع

  .ولكن ثبت إنها عملية محلية ،عامى يعن
 همجدا، وبيعتبروا إنهم  ئمؤتمر وزراء الخارجية كان سى الحقيقة موقف تونس ف

من هذا  ئوشى يجب إنه يمشى هو الكالم الل والكالم ده اسرائيلالعاقلين وهم الصلح مع 
قطعا هيحصل رد على  ،قطعا إذا روحنا مؤتمر القمة هيحصل تلسين بهذا الشكل !القبيل

العملية مش ى ألن طبعا يعن !متخانقينى نطلع يعن إن احناوقد ينتج عنه  ،هذا التلسين
 ..فعال بتتعلق بالشرفى العملية ه ؛خسارة الحرب أو عدم خسارة الحرب أو خسارة معركة

  .ممكن الواحد يخسر معركة لكن ما يخسرش شرفهى يعن
اليوم وكالم ى خسروهم فيمليون دوالر ب 7كلموا هم على مليون دوالر وتبي النهارده

شتيمة  -ماسكة السعوديين  -هم الجزائر الحقيقة ماسكاهم  .بهذا الشكل وبيصوتوا فيهم
 كل جيشنا بنبعته إن احنا :لناا وقالو  ،الحقيقة الجزائر وقفوا معانا موقف طيب جدا !يوميا
لنا دبابات وبعتوا قوات وبعتوا مدفعية، وأظن ا لنا طيارات من عندهم وبعتو ا وبعتو  ،لكم

  .الحقيقة موقفهم كان موقف كويس جداى يعن ..ىباعتين حاجات باستمرار يعن
بين ى كل الخالفات الل -تهم احلت خالف دىالحقيقة العملية  ،بالنسبة للعراق

 هم !السجنى طلعوا كان عندهم طيارات من غير طيارين وكانوا الطيارين ف - القوميين
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 6وقعوا  وهم ،المعاركى طلعوا الطيارين من السجن وراحوا على الطيارات واشتركوا ف
جديدة وهيدخل فيها عارف عبد الرازق  وهيألفوا وزارة .أسرى طيارين 4طيارات أظن وخدوا 

  .عبد الحميد والجماعة دول كلهمى وصبح
أنا  هو ؟حاجةى أى فينها فيمالحظات شاى أ ..مالحظات شايفينها برهى أ

ى أنا شايفها برضه التلفزيون حزين واإلذاعة الزالت حزينة، ومافيش داعى المالحظات الل
ى ف 47عرفش حد فيكوا كان هنا سنة مثال ما ؟الحرب إيهى يعنى رأيى أنا ف !ىنعيط يعن
 ؟مزيكا وسامبا يههل الراديو بتاعهم بيعيط حزنا وال ف ؟ضربنبت وهىانجلترا 

 
 هذا على فكرة.ى نتقد فالراديو بي   هو  : محى الدين

 
ما أظنش ى يعن - انجلتراى الوقت ده فى كنت طالب ف -انجلترا ى أنا كنت فى وقت يعنى ف :  القيسونى

 .دانكركصمد وقاوم بعد معركة ى يعنى وقت للشعب اإلنجليز  يهكان ف إن
 

 ؟إيهلكن الراديو كان  ..آه عبد الناصر:
 
 .ىأغانى ميوزيك، يعن ..ال :  القيسونى
 

 ؟ىالعادة يعنى مش ز   عبد الناصر:
 

 .كان هنا منتقد هذا : محى الدين
 
 ؟وسينمات :   القيسونى
 
 
ى الحاجات البسيطة الل -ى معاهم بينتقد برضه األغانى إنما الرأ ،عليه حزينسيادتك بتقول  :    عكاشة

 أرجو إن برضه مانعملش نقله مرة واحدة. - بتطلع
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 !؟أقلبها محزنةى يعن عبد الناصر:
 
العام بتاع ى بينقل دلوقت لكن برضه بينقل بالتدريج، إنما الرأ هوبينقلها دلوقت،  هو ..ال :    عكاشة

 .ىمسألة محزنة يعنالناس مش 
 

كانت بتتقال قبل كده كان يجب ى إن الموضوع أصال فيه أغان :باقولأنا طبعا  هوى يعن ..أل عبد الناصر:
 هىى الخليعة اللى نطهر نفسنا من األغان إن احنا النهاردهالحقيقة فرصة  !إنها متتقالش

مع النوع ى األغاننوع جديد من ى فى كان واجب إنها ماتتقالش، ولكن نقدر نمش أصال
لكن الواحد كل  ،آه ربنا ونتكل على اهلل ..إيهى لكن يعن .الكويسة القديمةى القديم مع األغان

إالك عونا ى ليس لى إلهى يعن ..فيشوما !إالك عوناى ليس لى إله :ما يفتح الراديو يقول
أنا  !خالصواقعين ى خالص يعن إن احناباينه ى يعن ؛بس الزم إحنا كمان نشتغل ،كويس
ى برضه التليفزيون يعن لىأفاتت، وبعدين متهيى أحسن من الجمعة اللى دلوقت هو لىأمتهي
أنا  !التليفزيونى ماشيين ف برضهمش فاهم ى وحاجات يعن ،للناس حاجات تضحكهما بتنزلو 

وكان  -سمعه اأنا بى للالكن  ،دىماشوفتش التليفزيون الحقيقة وال سينما من أيام األزمة 
 !ىإن والده بيقفلوا التليفزيون ألنه حزاين :ىلل بيقو  –دكتور إمبارح دكتور أنف ى عند

 
ا مثال ناس قالو  ،الضرب ماشغالى أنا إمبارح فى ، يعنيافندمالحقيقة منقسم برضه ى بس الرأ :       فائق

ى فنمشالناس عايزه جو المعركة، ى يعن ؟!رواية وفيه ضرب يهالتليفزيون فى هلل إنتوا فا :ىل
 ؛العام اتجاهينى الرأ جو المعركة الناس عايزه تحافظ عليه.ى يعن ..الحقيقةى فيه تدريج

 !ىيعنى نين من االتجاه الحزايناناس زهقى وف ،ىفيه اتجاه حزاينى يعن
 

 آه. عبد الناصر:
 

فقدتوا ، ىشوية شتيمة يعن ؛ىة كتيرة قو ضلنا جوابات متناقى بيجى يعن يافندمفعال  هو :       فائق
إحنا  !إحنا زهقنا :لنال تقو  ناس بتبعت يهالوقت نفسه فى وبعدين ف !فقدتوا المعركة مإحساسك
 ..برضه إحنا من يوم التالتى خطة يعنى ماشيين ف
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 !ىالعملية دى إنت مسكين ف هو عبد الناصر:
 

ى يعن ؛ترتيب خاصبشكل و تواصل معاهم يوم التالت أهقدر ى إحنا هنطلع الناس الل ..أل :        فائق
وبعدين  ،هيستمر جديته أكتر من البرامج التانيةى يعن ..صوت العرب نخليه جد أكتر
 .، والبرنامج العامىالشرق األوسط أصال خفيفة قو 

 
 ؛بالليل 00يشتغلوا فيها لغاية الساعة  :لهم وأنا قلت ،ىتبع ىأنا المحطة بتاعة أم كلثوم د عبد الناصر:

مش عايز يسمع المحطات التانية يسمع محطة أم ى محطة مش رسمية أصلها، الل ىد
نعمل  إن احناإن الحرب مش معناها  :باقولى الحقيقة أنا كواحد يعنى رأيى أنا ف .كلثوم

الناس ى استمرار للحياة ولكن بنوع آخر، ويعنى الحرب هى يعن ..أل !أناشيد ونقعد نحزن
لكن  .الحرب فيها ىوالدنيا عايشة وبتاكل وبتشرب وكل حاجة، دعيال ى بتولد وتخلف وتيج

الواحد بيبقى عنده صداع وعايز يسمع  إيهى طول النهار قاعدين نقول للناس أناشيد، يعن
light music أنا بخاف منه أو عايز يسمع حاجة ى الحقيقة الل !بيسمع لندن على طول

ى يعنى عنا، فلو نمشو تاخد المستمعين بت محطة لندن ..وبهذا المحطات ؛خفيفة بيسمع لندن
 .ىتمشوا بخطة تدريج

 
ى فى إحنا يعن :بتوع القنال بينتقدوا القاهرة، بيقولوا ؛بتوع القنال بيختلفوا بقى عن الوضع كله :       فائق

 !فيش حاجةينزلها كأن ماى جبهة القتال والقاهرة الل
 

الحياة الزم ى ماه إيهى مش ممكن يعن !؟هيشقلبواى يعن ؟!الناس إيهطب هيعملوا  ..آه  عبد الناصر:
ى كان فيه كام مليون أمريك ،الحربى أمريكا فى يعن ..والحياة .حياة ىدى حياة يعن ..ىتمش

ى والس فيجاس موجودة وبرودوا ؟هل أمريكا كانت عايشه وال مش عايشة ؟الحربى ف
 ،الحقيقة للحربى تتوقف الحياة يعنال !ليود موجودة والسينما بتطلع والدنيا بتطلعو موجودة وه

 !نفسها ميدان قتالى فيتنام ألن البلد كلها هى بلد ز ى إال ف
 
المقدمة بتاعتها إن  ؛كنا بندرس فيهاى كلية أركان حرب أحد الكتب اللى سيادتك تذكر ف :    عكاشة 

 أنا أذكر هذا. !الحلفاء كسبوا الحرب بالسيمفونية الخامسة لبيتهوفن
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 ..سطوانة ونقعد بقىإبعت بقى لمجلس الوزراء لكل واحد ، تىا لمحمد فوز يهدن)ضحك(  الناصر:عبد 

  !مش فاكر أنا ؟ىإزا
 
عملية رمزية ى ده معناه إن طبعا دى المقدمة، يعنى موجودة واهلل هجيبه لسيادتك ده ف ..ال :    عكاشة 

وأنا أذكر إن الجنود  .للقواترفع الروح المعنوية ى إن الموسيقى كانت بتلعب دور كبير ف
ميدان ى موجودة فى كورس للعساكر الل ابيدو  of music…األمريكان كان فيه كتاب اسمه 

وبيدوا فيها  ،جبهات القتالى الموسيقى وامتحانات بالمراسلة وهم ف ذوقكان كيفية ت ؛القتال
مايصحش ننسى الفن والترفيه  إن احنامعناها  ،بترفع الروح المعنوية ىد !شهادات
 البد أن يكون فيه تسلية وترفيه. ..جوار القتال الى -ما سيادتك بتقول ى ز  - والتسلية

 
فتح أكل ما  ..أناشيدى بيقولى محمد رشدى فتح أالقأكل ما ى الحقيقة مش أناشيد يعنى يعن عبد الناصر:

إن األمور ى أنا من الرأ ..عاديةى تمشإن الحياة ى أنا رأي !بيقول أناشيدى الراديو محمد رشد
 أيوه يا أمين. ..آخرى رأ يهقطعا الزم يكون ف ..آخرى رأ يهقد يكون ف ،عاديةى الزم تمش

 
استخدام سالح ى مدى الدول العربية مستعدة إنها تستمر فأى  الى يافندمكنت عايز أسأل  :    هويدى

وهل الحظر هيقتصر فقط على أمريكا وانجلترا وال هيمتد ليشمل دول  ؟المعركةى البترول ف
تأييد واضح  اسرائيلبتأيد ى بعد ما ظهر إن فعال كل هذه الدول يعن ،با كلهاو غرب أور 
 ؟وصريح

 
 الجزائر.ى حظره حظر كامل هى البلد الل هى، ىواهلل ما أظنش يعن عبد الناصر:

 
 الحقيقة بس.، ليبيا يافندم ..ال :      يونس

 
 ولكن الباقيين بالنسبة للجزائر بتبيع لمين؟ (0)ليبيا ألن عمال الشحن عبد الناصر:

 
 .يافندملفرنسا أصال  :      يونس
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 ؟بتبيع لفرنسا عبد الناصر:

 
 وده منعته. ،الغاز السايل هوى للاوكان فيه جزء بيروح النجلترا  :       يونس

 
يوديش البترول بياخد ورقة من القبطان بتاع المركب إنه ما هو ،للملك فيصلطبعا بالنسبة  عبد الناصر:

 !مليم 3ورقة ماتساويش  دىمريكا، وطبعا أل النجلترا وال ال
 
 !ش عليها المقاطعةيمايسر  ىوبيبعت لفيتنام بحجة إن د :      يونس

 
والكويت أيضا بتاخد  !والكالم ده إيهبنخسر بفلوس أد  إن احنا :وبيعيطوا أول أمبارح وبيقولوا عبد الناصر:

والعراقيين من غير البترول مايقدروش  ..حقيقة الناس المظاليم هم العراقيينال !ورقة أظن
ذا لم يوفر لهم نقد مايقدروش يمشوا الحقيقة يمكن هذا ى فهو سالح البترول يعن !يمشوا، وا 

، ممكن يستخدم أيضا ىالسالح يستخدم بواسطة الكويت لسبب بسيط ألن عندها احتياط
لكن اليمكن أن يستخدم بواسطة العراقيين الحقيقة  ،ىبواسطة السعودية ألن عندها احتياط

 الىقدرش أقولك أواهلل ما ؟مدىى أ الىف !بل بالعكس عندها عجز ،ىألن ماعندهاش احتياط
  !مدىى أ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( كان عمال الموانى والبترول فى ليبيا قد أضربوا تضامنا مع حركة المقاطعة فى الدول العربية، وأصروا على منع أية 0)
صادرات من البترول الذى توقف تدفقه، األمر الذى تسبب فى أزمة سياسية عنيفة قادت الى تقديم الحكومة برئاسة حسين 

 مليون برميل يوميا. 05257باستقالتها الى الملك إدريس السنوسى، وكان إنتاج ليبيا من البترول يقدر بحوالى مازق 
 
الزم تستأنف ى إن العراق يعنى ، وأنا من رأيىأنا شايف إن الموضوع غير جدى يعن

نى ألن مع -التانيين ماهم عاملين ى ز  -عدا بريطانيا وأمريكيا ماالبترول حتى لكل الدول 
 مش هيقدروا يدفعوا ماهيات الموظفين. ..ىكده إن هيحصل عندهم انهيار داخل
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مليون برميل كان بيصلوا يوميا  07575كتبت إن من مجموع  يافندمأصل الصحافة األجنبية  :       يونس
ويمكن  ،خسر أقل من التلتبيى اللى يعن ؛855 الىحو ى بيوصل دلوقت ،من الشرق األوسط

 !هيبقى عملية البترول أثرها ضئيل جدا الىوبالت ،ىبتنقص أكتر وأكتر يعن ىالنسبة د
 

، ضكلها ليها اتصاالت ببع الدول دىطبعا، وبعدين البترول لما يروح فرنسا باعتبار إن  عبد الناصر:
ى هيزودوا بنس واحد يعن ؛ممكن فرنسا تبيع وممكن أسبانيا تبيع وممكن إيطاليا تبيع النجلترا

ى رأيى وسبب التعطيل ف ،مظهرية غير جديةى عملية هى رأيى فالعملية ف ؟!إيهوال هيعملوا 
ألن هو يستطيع لو وقف بترول العراق إن يرفع بترول  ؛هناكى للاالقنال مش البترول  هو

 إيران ثم يرفع أيضا بترول البحرين وبترول الكويت وبترول السعودية.
 
 سيادتك. يافندمسؤال  :     صوت

 
 .أيوه عبد الناصر:

 
بتضع شروط بالنسبة لنوع األسلحة  كانت موجودة هناى مدى البعثة السوفيتية اللى أ الى :     صوت

إن محظور علينا األسلحة  -معرفش إذا كان ده سليم وال أل  -بنتسلمه، أنا فهمت  اللى احنا
 ؟الهجومية، ده مش صحيح

 
بتشيل  ىد TU06 الــجديد،  TUدونا إاتكسرت ى الل TUالــ دونا مثال بدل إ همى يعن ال.. عبد الناصر:

قطعا  ؟أو أسلحة دفاعية -قاذفة القنابل  TU -أسلحة هجومية  هىهل  ،قنابل عشرة طن
ده  هو ..fighter الـ بتاع   rangeــمبنى على الى فيه خالف يعن هو .سالح هجومى ه

 بتاع الميراج  range ــالاعهم أقل من بت fighterالـ بتاع   range ــال هم .العملية الموجودة
الناس  .بتاعها أكتر  rangeــال،  bomber fighterهىى الل ىخو و دونا السإفهم  ؛والمستير

 fighter، أو fighter ةر اإحنا عايزين طي !ماينفعش برضهأبدا ده  :عندنا بيقولواى الل
bomberا على أنها تكون صرو ، وبيfighterوترجع اسرائيلتقدر توصل لغاية شمال  ؛.   

هذه  :بيقولوا -ه بيقولو ى ده الكالم الل - دىماعندناش الطيارة  :بيقولوا الروس
والميج  ،73الميج ى عندنا ه fighterأحسن طيارة و األحدث إن  ،الطيارة غير موجودة عندنا
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إحنا  !وحتى مخزننها ،أحدث طيارةلنا منها  باجو  ،73وها وعملوا ميج جديدة غل 70
  !عايزين فترة علشان يطيروا بيهاى رينا يعناطي

حصلت الحقيقة معاهم، فكون إنهم مش عايزين يدونا أسلحة ى المناقشة الل ىد
واآلخر  ،ياراتالموضوع حصل بالنسبة للط هو !تعبير الحقيقة غير صحيحى هجومية يعن

ى فى النقاش والوالد يعنى بقى آخر ما غلبوا ف همى يعن !طيب اشتروا الميراج :لناا قالو 
ى طيب د :لهمل إن الميراج أحسن من الميج وأطول وأبعد مدى، فقا :لهما الطيران بيقولو 

، all - weather هوى الل 70الميج ى ف typeدونا الحقيقة إ همو  !بقى أحسن طيارة عندنا
نتوا مش  فإذا ..ماعندناش :فبيقولوا .أحدث طيارة عندهمى ده يعنو  كان ماعندناش وا 

 !؟الميراجى فطبعا إحنا هل نقدر نشتر  !!فروحوا اشتروا الميراج ،عاجباكم
 
 .ال :     صوت

 
 )ضحك(  عبد الناصر:

 
هذه الحالة إحنا النستطيع ى علشان الواحد يعرف الموقف صح، طيب ف ..يافندم لو سمحت :     صوت

ى موجود بيضرب القواعد الجوية الموجودة ف طول هذا النوع من الطيران الىالوقت الحى ف
 المستقبل.ى طرد اليهود من سينا فن إن احنا ؛إذا شئنا اسرائيل

 
 ؛حاطين كل الطيارات تحت األرض ، ]اليهود[ماكناش نقدر برضه نضرب ..ولو كنا نقدر  عبد الناصر:

 !جميع الطياراتل ..كالم األسرى الطيارين
 
 ..بتقول ىباإلنجليز والجرايد  :     صوت

 
حنا قلنا ده سنة  مالجئ هال عندهم معمولى جميع الطيارات الل عبد الناصر: وعملنا مطار حتى  ،56وا 

أنا شوفت صور  ..وشوفت الصور !وبكل أسف طبعا مامشيش هذا الموضوع ،بهذا الشكل
 Parisالــ ى البط وأسهل من البط فى الطيارات اصطادوها ز ى المجالت األجنبية إزاى ف

Match كالم األسرى  ؛بنعمل دشم تحت األرض لكل الطيارات النهاردهفإحنا  !ىاألخران
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 ..م منا وأخبث مناا وأألأنصح من همالحقيقة  !اليهود إن طياراتهم كلها موجودة تحت األرض
حنا يعن .ىبيشتغلوا يعن تكلموش هم اشتغلوا أحسن وما ،عملواى تكلمنا أكثر من اللاى وا 

لطيارة اى يعن ..لهم علشان يعملوا الدشم ايهدوالحقيقة كل اإلمكانيات بن .وفاجئونا الحقيقة
 ؟مواضيع أخرىى أ !الحقيقة ال تعوض النهارده

 
هو  عند أمريكا وغيرهاى واألمل الكبير اللى كانت باينة قو ى استأذن سيادتك، الحاجات الل :      صوت

 !ماعندناش قدرة لمدة ست شهور حتى على التموين احناإن الناحية االقتصادية، ونسينا ى ف
 هذا.ى فى فمش عارف مدى االحتياط

 
 هذه المواضيع.ى إحنا هنتكلم ف عبد الناصر:

 
تفكيك ى مافيهاش أمل فى ويعن ،ده األمل الكبير بتاعهم هوى يعن ..القوة الحقيقة إن البلد :     صوت

يكن  اهماألخيرة كل الكالم على أن مصر مالمدة ى كان ف .مصرى الوحدة الوطنية ف
ن الل عندهاشما مدى  ..هتخشى طحنها بقى األزمة االقتصادية اللى القدرة االقتصادية، وا 

 هذا الموضوع.ى االحتياط
 

طمنا  ..باألخ سيدى أوال ابتدى ، وأنا نفسىأنا ماعرفش لسه مدى االحتياط ،لسه هنسمع عبد الناصر:
 .بنعتبر إنه احتياطى كبير فى هذا الموضوع؛ ألن احنا على حاله

 
ى بقالنا يومين أو ثالثة الخط البيانى الحمد هلل دلوقت ..للطعن الدور األول إبنقدر نقول  هو :       مرعى

؛ ألنه أثناء العدوان ماتكونتش الفرق بالشكل تخلفاتمنزل خالص، ومع ذلك حصل شوية 
جزء من مديرية الغربية، وفيه جزء أيضا ى فى الجنوبالجزء ى ف دى، جت المتخلفات الحالى

محافظة الدقهلية والواحد نازل ى فى إنما بتظهر بصورة تقيلة قو  .من محافظة كفر الشيخ
دكرنس صعبة جدا جدا، إنما لحسن الحظ إن  .ديلة وداخل على بلقاسجعلى مركز 

أكثر إصابة  دى - ولو إنه اإلصابة تعتبر مرتفعة خالص دىعالمات اإلصابة السنة 
إحنا  ىالسنة د - كانت تقريبا ماكانش فيه إصابة 67، وبعدين سنة 60لها سنة  وصلنا

 ..ىبدأنا من هنا ف
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 ؟ىالسنة د  عبد الناصر:

 
إنما  !60تقريبا ضعف مرتين تقريبا لسنة  هوى الل ..دىبتاعنا السنة  peakالــ ده  ..هآ :     مرعى

ابتدى الحق  - والواقع إنها منظمة وبتشتغل بجهد كبير جدا -رق المقاومة ابتدى نتيجة لف  
سنة ى ف .نفراج كبيرإنازل مش عامل  ..من العالمات الكويسة إن الخط وهو نازل هنا .ينزل
 هىى للا ،أغسطس وسبتمبرى الحظ سيادتك إن الخط اتساب مسافة ورجع ظهر ف ،60

  .60سنة ى عملت اإلصابة الكبيرة ف
مش الجاى أنا إن الجيل  ىتصور ى وفى الجيل الجاى كبير جدا إنه فإحنا أملنا 

الواقع ى ف !بتاع يوليو، إنما أنا خايف من جيل أغسطس وسبتمبر أكتر ..ىتقيل قو ى هيج
كنش مبتتالنقاوة اليدوية ما ترق بتاعالف  ى إن القطن بيكون عل ؛أكثر جيل أغسطس وسبتمبر

وده أقرب  .مظهر كبير جداى وبيترتب على كده إنه اإلصابة بتظهر ف ؛القطنى إنها تنزل ف
فاتت إنها ى بس لحسن حظنا السنة الل ،فاتتى حدثت السنة اللى ما يمكن لإلصابة الل

   .تكونإحدثت متأخرة فكان اللوز 
مزجنا بين الطرق التقليدية  إن احناى المقاومة هى متبعينها ف اللى احناالسياسة 

ألف  077إحنا مارشناش إال  دىالسنة  .نقاوة اليد، وبين عمليات الرش هىى اللللمقاومة 
ى ألف فدان ف 727أو  767ألف فدان أو  750مقابل الـ  ،ىفدان بالرغم من اإلصابة د

ة الخطور  .وده ناشئ من انتظام الفرق كانت اإلصابة قلت ؛ىوالعام قبل الماضى العام الماض
ى ضرار اللإن األى ظنى وف ،ىيمكنش التنبؤ بيها دلوقتاإلصابة ماعلى محصول القطن من 

ماعدا مركز المعصرة، مركز  ،الدقهلية أضرار معقولة ماهياش أضرار كبيرةى حصلت ف
  .يمكن فيه شوية أضرار، إنما فيما عدا ذلك األضرار معقولةى بلقاس هو الل
 

تأخير كبير بالنسبة  يهفى يعن ،الزراعة جداى مظهره العام متأخر فى إنما القطن ف
 .مش مناسبة، فالنمو بتاعه نمو متخلفى كانت جت واألحوال الجوية اللى لألمطار الل

ألن حصل ؛ ىشوية على زيادة عمليات السماد وكذلك عمليات الر ى دلوقت ولذلك إحنا بنتك
عطشوا فات فالدقهلية كمان ظاهرة وحشة، إن الناس لما ابتدت اللطعة تنزل باألالى ف

وده صحيح  .على اعتبار إنه الدودة ما بتنزلش البيض على الورقة الخضرا ؛كلها راضىاأل
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عدد ى ، ولما بيجفف األرض بيحصل قلة فىالدودة دايما بتتبع الر ى يعن ؛حد كبير الى
إننا نبيد الدودة ومانخدش محصول  ىنفس الوقت مافيش معنى إنما ف .ده صحيح ..اللطع
ده المظهر العام بتاع  ..سماد وناخد فرصتناى بانتظام وندى نرو  إن احنا، أحسن لنا يعنى
  .الدودة

ذلك ى اإلصابات تكاد تكون معدومة بما فى لحد دلوقت ،ىبالنسبة للوجه القبل
يمكن أحسن شوية من النمو ى الوجه القبلى عدد اللطع بسيط جدا، والنمو ف ؛محافظة الفيوم

  .ىبالنسبة للعام الماضى أيضا الوجه القبلعلى تأخره  ،ىالوجه البحر ى ف
بعض المبيدات وصلنا ى تقريبا فى دلوقتى يعن ..الموقف من المبيدات، معقول

ى يعن ؛ىمن الكميات بتاعتها بعضها أقل شوية، إنما الموقف معقول لحد دلوقت ٪80ـلـ
الواقع أنا نزلت ى ف ،بالنسبة لتأثير المبيدات .حالة المبيدات الىماشيين فيه ومطمئنين 

ى الل -والمبيد  .بعد ساعتين ونزلت مناطق اترشت بعد يوم وبعد يومينمناطق اترشت 
ى بالنسبة للدودة فى على النمو بتاع دىاجزم بأوأنا ب ،قاطعى يعن - بيسموه تروبيدان هو

صورة ى على أ ..إنما مش هيموتوا الدودة الكبيرة ،أيام 4أيام  3المرحلة األولى بتاعتها سن 
بيموت الدودة ى الل ؛ظاهرة واضحة من اآلن دىو  !من الصور مش هيموتوا الدودة الكبيرة

  .السن الكبيرى بيموتش الدودة فالسن الصغير ماى ف
ى فيش رصد لدى القائمين فالواقع ماى ألن ف ؛وعلى ذلك إحنا عاملين ضغط

المبيد يقدر  هوى أيام الل 5 -4أيام وعندهم فرصة تانية  3عندهم فرصة اللطعة  ،المقاومة
الكبيرة ، بحيث إحنا مانروحش لمرحلة الدودة دىالنقطة ى ف كنت إن احنافيجب  ؛يموتها
  .ده تقريبا الموقف بالنسبة للقطن ..ىتتفش

الواجب زراعتها. المساحة  ٪87 الى 25 الىل يمكن حو تهو تم ش ،بالنسبة للرز
بعد األيام األولى من شهر  هوى للا - ىيعنل الرز بعد نزول النقطة تعتبر إن شوأنا با
ل بتاع تعملية الشى إحنا ضاغطين شوية ف ؛المحصول بتاع القطنى بيأثر قطعا ف - يونيو
من المساحة  ٪67زرعت يمكن تمثل ى الل تهبرضه مساح ،ىرة الصيفذبالنسبة لل .الرز

 ده المظهر العام. ..نسبة معقولة وماشيةى ، يعنىالواجب زراعتها ذرة صيف
 

 ى؟الزراعة، عايز حاجة يا أخ شناو ى حاجة فى حد عايز يتكلم ف عبد الناصر:
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 .يافندممافيش حاجة  ..ال  :    الشناوى
 

حاجة  دىى يعن ؟القرى للتغلبى بيتعمل فاللى البدل  إيهبتكرر كل سنة تقريبا، ى الحاجة الل :       السيد
يكافحها، وال فيه حاجة تبقى دائما ى وبعدين يبتدى لما تيجاإلنسان يستنى  ،ىضرور ى بتيج

أنا  ؟اة هذه المسألة قبل أن تتجسدفللعمل دايما على مالصورة ى وتسير على أ ؟القريةى ف
 ؟!هل فيه ممكن ده وال مش ممكنى مش عارف يعن

 
 معاهم.ى تبقى تروح لجنة الخطة وتحك هو عبد الناصر:

 
 ؟كل سنة :       مرعى

 
  ..فاتت كان عندكى ما السنة الل !كل سنة الناصر:عبد 

 
ب والزم ييجى الل هووبعدين الزم الوزير  ؟ونستنى لما الدودة تتمكن من القطن خالص :       السيد

 تجيب.ى اللى الحكومة ه
 

 ؟دىتبقى تروح لجنة الخطة علشان عاملة اجتماع األيام  كطيب عايز  عبد الناصر:
 
 ياريس. coverله تحددش، لكن أدي ده لسة ما :     مرعى

 
 عندك التعليم والتربية بيطلعوا.ى علشان إنت دلوقت عبد الناصر:

 
حنا متهمين ى الل الظروفمستعد أسرحهم، لكن قبل كده، لكن  :       السيد أوفر  إن احناالبلد فيها، وا 

هذه حاجة  ؟السبب إيهمانيش عارف  ،عدد شجرات القطن يمكن يدوب أد السكان .برضه
 القرية.ى دائمة ف
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هذه المواضيع ى الفلسفة ف يههو أصل ف ؟!التربية والتعليم هوويروح ى تبدل السيد مرع عبد الناصر:
 !ىممكنة يعن

 
 (ضحك) !دىالمناقشة ى فى وقعن هو .... قال لى: أيوه.. جايز يعنىأنا سألته :       السيد

 
 علشان المحصول الجديد. وقتهاى جاية ف البصل، كانتى السؤال عن تقاو  :    سليمان
 
واتفتح  ،ىبتزرع فيها التقاو  هىى الحبة السودا اللى البصل كان حصل نقص فى تقاو ى ف هو :      مرعى

من بره هتدينا النتايج  يهاجى اللى الواقع هل التقاو ى من بره، إنما فى اعتماد لشراء التقاو 
إنها  :والبعض بيقول ،بعض أقوال من الفنيين إنها هتدينا النتائج ؟عايزنها وال أل اللى احنا

أنا كان  ..أناى تصور  !عايزينها بالنسبة لنوع البصلة المصرية اللى احنامش هتدينا النتائج 
الصبحية، بس لألسف  النهاردهزراع البصل  ..اجتماع مع الجماعة بتوع البصلى عند
  .بجتمع بصناع الصمغى لوقتألن د قدرش استنى معاهم وقت طويلاما

بتاع  النهاردهالبطاطس، لكن بهتم اموضوع البصل باهتم بزراع البصل، البطاطس ب
حدثت قدرنا ى إنما من المظاهر الل !ولألسف مالحقتش أكمل بتاع البصل ،السمسم والبصل
سعر ى لما عملنا سعر مناسب يواز  ،قنا بطريق مشتركى أردب ف 577نجيب تقريبا 

 نقطة. دىو  ..السوق
 

 ؟أول مرة دى ..ىالمفروض دول إنتاج محلى يعن عبد الناصر:
 
إن  ..وبعدين نستورد حاجة !سنة إنه يحصل نقص فيها 57من ى أول مرة يحصل يعن :       مرعى

تجعلها  هىى للاطبيعة معينة  ،البصلة المصرية ليها ميزات معينة، وقت معين بتطلع فيه
إن  - إن نتيجة للجان تصفية القطاع :البعض بيقول -ت ثغرة اءج ..إنما نشأ .التصديرى ف

، والبعض ىإنتاج التقاو ى ومتخصصين فى كان ناس فيه من الزراع الكبار بيزرعوا فعال تقاو 
 ؛تمن البصل ..إن تمنها :، والبعض بيقولالبصلبتاع التعاونى إنها نتيجة للتسويق  :بيقول

الحبة ى فلما جوبهت الوزارة بنقص ف .دىإن الناس انصرفت لسبب ما حصلت الثغرة 
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فتحت لها ى وطلبت استيراد كمية من الل ،ىلخافت على محصول البصل العام التا ،السودا
  ؟المحليةى هل هنقدر نحصل على كمية التقاو  .تيجىالمفروض إنها ى اعتماد والل
ى وخيف إن تقاو  ،البرسيم نفس العمليةى فسنة من السنين ى هو كان حصل فما

ش نان نستورد برسيم من الهند، وبعدين مااستوردأوقتها ى ف ناوفكر  .البرسيم ماتقضيش
البرسيم كفت ألن طبيعة إنتاج البصل وطبيعة إنتاج ى وبعدين بصينا لقينا تقاو  .البرسيم

 ،عشرةهياش طبيعة بتاع ماى يعن ،قدح قدحين ىن المزارع الصغير بيدأل ؛البرسيم متشابهة
كانوا بينتجوا كميات كبيرة من الحبة ى بعض المحافظات اللى عدا الزراع المتخصصين ف

  .السودا
الجانب ى هنبدأ ف ىذا توفرت طبعا دا  و  ،األول على الحبة المحلية إحنا نتكى يعن

ومع ذلك إحنا  ،دىالسليم، وأغلب الظن إن الكمية المستوردة مش هنستعملها كلها السنة 
 .جايبنها فعال

 
 !بالطيارة لحسن جايز ماتجيشى بس لما قلنا تيج :         قرة

 
مش ى يوليو، يعن 07ى مش هتطلع هناك عندهم إال فى ه فيها، ما اللى احنابس العقبة  :     مرعى

 عاد مناسب لو جتيوده م ؛أواخر يوليوى هتجيلنا يمكن ف ،يونيو – يوليوى هتنتج عندهم ف
 فيه ومحصلش حاجة.

 
 ناس عندهم. يههنا يمكن فى ما ترفعوا السعر بالنسبة لل  عبد الناصر:

 
 577ى كنتش متوقع إنه كان هيجاأردب، أنا م 577بط، ألنه لما جه ضبال دىى أنا بقى ه :        قرة

 !أردب
 

 ؟إيهنتوا عايزين أد ا  و  عبد الناصر:
جاية من برة ى مش فاكر بصراحة، لكن كانت الكمية الل ..ىدلوقتقدرش أقوله اواهلل رقم ما :      مرعى

 !كمية كبيرة ..طن 677كمية بتاعة 
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 ؟!طن 677 عبد الناصر:
 
 متأسف. ..طن 67أو  :      مرعى

 
 !نصدر ن احناأل  عبد الناصر:

 
طبعا  ،عندهاى دت الحبة اللإلما اترفع السعر الناس  هوطن، إنما  67متأسف  ..طن 67 :       مرعى

واقفين عليها، ومع كل ى النقطة الل دىى ه ؟هل هيكفينا أو مايكفناش برضه هىبس  دتإ
وأنا  .هقدر أخد صورة أكتر ..ههقدر أرد على السؤال ده بعد االجتماع مع زراع البصل بكر 

السياسة التسعيرية  هىى الل ؛يمكن نتقدم بها لسيادتكى أنه من الحاجات اللى ظنى ف
البصل ى وأثر عمليات التسويق على بعض المحاصيل ز  ،ت الزراعية بصفة عامةللحاصال

اضطرابات  ..ىاضطرابات بالنسبة إلنتاج التقاو ى مالحظين فيها يعن ن احناأل ؛والبطاطس
كلها وهنبعت  دىبنحلل األسباب  ..بالنسبة للمساحات المزروعة، اضطرابات بالنسبة لإلنتاج

 لسيادتك.
 
بيتضح إن المعركة  ،أوضحه السيد الرئيسى اللى والعسكر ى الموقف السياسضوء  ىف هو :  القيسونى

 الى، والمسألة محتاجة ىمدة طويلة، ولها انعكاسات على الموقف االقتصاد الىهتطول 
لجنة ى وف .تضحيات حتى يمكن مواجهة الموقف بأبعاده كلها الىحساب دقيق ومحتاجة 

على أساس افتراض ى كان مبن ،ىراسة الموقف االقتصادكان المدخل إلعادة دى الخطة يعن
 ممكن الناس تستمر فيهاى المدة الل إيهبنتصور بيه  ؛بحثنا هذا االفتراض .معين ابتدينا بيه

األوضاع العسكرية والسياسية الحالية، وتأثيرها على مواردنا المختلفة من العملة الصعبة  فى
وهو إنه هذه  ؛افتراض معين وابتدينا نشتغل عليه فإحنا افترضنا .أو من العملة الخارجية

 ى؟ تسع أشهر جم إزا ..62شهر ابتداء من أول يوليو سنة  6المدة هتكون 
شهور  6 الى 5من  الىإنها محتاجة لحو  :الفنيين قالوا ،إنه من بداية تطهير القنال
أشهر  3بنضيف عليها  إن احناوبعدين تصورنا  .القنالى علشان يشيلوا المراكب الموجودة ف

نقدر نحسب  إن احنا :وقلنا .مدة المعركة السياسية أو العسكرية افتراضا هىى أخرى الل
خالل هذه الفترة من قنال السويس أو من ى مواردنا وتأثرها فلوتصورنا  ،على هذه المدة
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راج تعطل المالحة وتعطل أيضا استخى ومدى تأثر هذه الموارد ف ،البترول أو من السياحة
  .خالل هذه المدةى وكذلك توقف السياحة ف، شبه جزيرة سيناى البترول من المناطق ف

طبعا نتيجة نقص اإليرادات الخارجية، هيكون ده له انعكاس على اإلنتاج خصوصا 
ن الخامات مش هتكون متوفرة أل ؛الصناعىرنا من هذا اإلنتاج ي، وتصدىاإلنتاج الصناع

  .ىاإلنتاج الصناعى هيحصل انخفاض ف إذا   ،األولى ز 
  ..مراحل 3 الىالدراسة بتنقسم 
 .إعادة بحث الميزانية النقدية ىه :المرحلة األولى
  .الميزانية النقدية على الميزانية العامةى تأثير التغير ف :وبعدين بعد كده
  .التنمية خطةى الباب الثالث فى استثمارتنا فى إعادة النظر ف :المرحلة الثالثة

 ..األول على الميزانية النقدية واألخ حسن يتكلمى لو سمح السيد الرئيس نتكلم ف
 

على  ؛تنا من السلع الزراعية والسلع الصناعيةاصادر  هىى لنا الموارد الجارية اللصإحنا ف  :       زكى
كبير إال بقدر مش هتتأثر تأثير  -طبقا لتقديرات وزارة الزراعة  - ةيأساس إن السلع الصناع

  .تصدير الفائض منها الىوبالت، معين بالنسبة للقطن
 ؛هذاى بنرى إنه مشتركين مع بتوع الصناعة ف هضبر  ،ةيفيما يختص بالسلع الصناع

تغير بالنسبة لبعض يلكن بالطبع ب ،المنسوجاتمن رقم الصادرات  رإنه بالنسبة ألم
الوقت ى ف .بيعملوا تأثير كبير عليناى ودول يمكن الل ؛الصناعات التعدينية من سينا والبترول

محتمل إنها تزيد باعتبار أن  ،تنا من السلع الصناعية األخرى غير األسمنتانفسه صادر 
  .يبقى هيتاح فائض أكبر للتصدير من األسمنت ؛الخطة هتنقص

الزراعية فنجد صادراتنا بالنسبة للسلع  ؛كلها على بعضها دىلما ناخد العوامل 
 063مليون جنيه عملة حرة، و 008الموارد التانية كلها هتبقى ى والسلع الصناعية ويعن

ى مليون جنيه ف 478ده المقابل  ..مليون جنيه 300ى يعن ؛االتفاقياتى مليون جنيه ف
 ن احناطبعا السبب األكبر هنا، حصيلة المرور بتاع رسوم القنال أل .الميزانية العادية

طبعا  دىو  ؛العامى مليون ف 075إحنا كنا بنتصور إننا ناخد  .مليون جنيه 35 خسرناه على
  .مة على أساس الثالث أشهر األخيرةمرسو 

 ..كانت ممكن تجيلناى هتتأثر بالنسبة لإليرادات األخرى الل ،أيضا بالنسبة للسياحة
العجز له بالنسبة يبقى فيه ى يعن الىالتبف ؛هتتأثر، طبعا كانت موارد عادية أو غير عادية
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الموارد  ..الصادات وغير المنظور هىى الل ،والموارد الجارية .للموارد الجارية واالستثنائية
الموارد  .مليون جنيه 002 الىفرق حو  يهف ؛300هيبقى المجموع  ،غير المنظورة

حرة مليون جنيه  47 الىحو  دى ؛تلنا من دول مختلفةاجى المبالغ الل هىى الل ،االستثنائية
مليون  42، 46 الىوده برضه يقابل تقريبا حو  .مليون جنيه 46 الىحو  ..مليون اتفاقيات 2و

بيع فاتت عن طريق جزء من بيع الدهب، وجزء عن طريق ى تلنا السنة اللاجى الل ،جنيه
  .وهكذا ..مليون جنيه 07من أوكرانيا قيمتها  سلع

االستخدامات عبارة عن  ؟إيهإن الموارد االستثنائية قد تكون فيها  :نقدر نقول برضهف
 :إحنا بنقول ،عليناى طبعا االلتزامات الل .علينا والمدفوعات غير المنظورةى االلتزامات الل

هنقتصر فقط على دفع الخدمات بالنسبة للقطاعات  ،إننا مش هندفع االلتزامات إطالقا
حن .67 الىوالنقد الت 65وبنأمل إننا ندفع  ،ىصرفاالستهالك الم ..أوال .األهلية  :لناا قوا 

 .إننا ندفع وماندخلش restننا مانقدرش نستحمل ناخد أل ؛شهرين ىالعملية دى فى نمشاه
ألف جنيه ونرجع  577مثال بندفع  ؛كل شهر بنراجعى وف ،شهرينى نمشاه :حنا قلناإف

بين  لكن حتى هذه اللحظة .نوقف معاهبنرجع ى دناش تانالبنك ومالإذا دفعنا  .477، 357
بشكل ى حتى هذه اللحظة العملية ماشية مافيش حلول متعطلة قو  ..ىده وبين البنك المركز 

وأحيانا نديله قرشين يحاول  ،أحيانا مايجددش Bank of Americaيتعبنا، اللهم إال يمكن 
  !يده عليهمإيحط 

ألنه كلها بتروح أول  ؛حصيلتناسياسة إن البنوك تحاول تاخد ى ماشيين ف برضهو 
إن االلتزامات  :فبنقول. حد كبير الى دىالعملية  الىى ، ومطمئنين يعنىبأول للبنك المركز 

تسهيالت  برضهتسهيالت الموردين، و  :التسهيالت المصرفية، ثانيا :هتدفع أوالى الل
مليون  5 الىحو  ىبتاع المركز ى وجزء هندفعه ز ، ىجزء هندفعه وناخده تان ؛الموردين جزئين

أجلنا  إن احنا ؛وده طبعا سببه معروف .احتمال كبير إن ماناخدوش يهوف ،السنةى جنيه ف
على أساس إن يمكن  ؛لهم نحاول ندفعى يعن :وقلنا !تعبوا معانا كتير همأكثر من مرة و 

ذا ما، تساعدنا أمل نعمل صفقة تانية يهيكون ف ماخدناش مليون  5اتعملتش يبقى دفعنا الـ وا 
  .فيها حاجة

مليون جنيه  07 الىبحو ى بعض االلتزامات خاصة بالبنك المركز  يهفيما عدا ذلك ف
ى للا ؛مليون جنيه 06 الىتبعش مجموعها حو تأخرى هتدفع وما فيه التزامات .هتدفع برضه

لنا  ..مليون جنيه على إيطاليا 2، 6 الىومن ضمنها حو  ،مليون المكسيك 5من ضمنها ى ه
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لكن برضه . توقف بعض عمليات أخرىتن أخوف من إننا ماندفعهاش  يهن فأل ؛إيطالياى ف
بنأمل إننا نحاول نجدد جانب من هذه االلتزامات إذا أمكن  ..بنأمل إننا بناخد أسوأ الفروض

  .بما فيها تسهيالت مصرفية وكله 006هتندفع ى فيبقى االلتزامات الل ؛ذلك
مليون جنيه  377 الىات أخرى، إحنا عندنا حو على فرض إننا مابندفعش التزام

إحنا بس  !كلها مش مدفوعة دى ..مليون جنيه التزامات دولية 077 الىالتزامات، منها حو 
 54 الىالمدفوعات غير المنظورة كانت حو  .هنقدر ندفعها وناخد منهاى اخترنا االلتزامات الل

من الدراسة  ئبعد ش ،46 الىحو  دىلها السنة  إحنا طرحنا ،السنةى مليون جنيه ف 67أو 
  .ىيعن

يبقى  ؛مليون جنيه اتفاقيات 74حرة و عملةمليون جنيه  77الواقع هيبقى ى قريب ف
مليون  066مليون جنيه نقد حر و 77 ،ما نشيل االستخدامات من المواردالنقد المتاح بعد 

مليون  77 الىطبعا هيضاف  .ده المتاح لالستيراد ..مليون جنيه 088ى يعن ؛جنيه اتفاقيات
مليون جنيه التسهيالت  67 - النقد المتاح الستيراد السلع هى ىلال -وكسور  70جنيه و

ى مليون جنيه الل 07مليون جنيه الموردين، و 08، وىهناخدها تان اللى احناالمصرفية 
ه من مليون جني 68دول الـ  ى؛مليون جنيه بتاعة البنك المركز  07و ،بنجددها مع روسيا

 077أو  006يبقى  ..777على  68هناخد ى يعن ؛ىتان 68وناخد  006هندفع  .006
استيراد ى نقدر نضعها تحت تصرف القطاعات فى ده الحد األقصى للمبالغ الل .مليون جنيه

ى ناخد فكرة باللى مليون جنيه، لما تقارب الرقمين يعن 066بالنسبة لالتفاقيات المبلغ  .السلع
ى يعن ،066و  067 الىكان حو و  077 الىده كان حو  ؛الظروف العاديةى فيه فكنا بنشتغل 

ده بالنسبة  ..مليون جنيه 782ى فالنهارده بنشتغل  ،مليون جنيه 347ى كنا بنشتغل ف
 لعملية االستيراد.

 
 

 العجز كام؟  عبد الناصر:
 

 !الظروف العاديةى نجيبه فن أدنا مليون عما اعت 67 الىالعجز بالنسبة لالستيراد حو   :        زكى
 

 ؟يمثل القنال ..القنال هوى ده الل  عبد الناصر:
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وقعش كله حر ما 27 الىمنه حو  يهف ؛حر 077 الىالقنال يمثل أكثر، ماهو العجز كله حو   :        زكى

  :ثانيا .اعتدنا ندفعهاى أوال كل االلتزامات الل ..مادفعناهاش اللى احناعلى استيراد السلع 
 بالنسبة للمدفوعات غير المنظورة.

 
 ؟إيهد قده لمدة  عبد الناصر:

 
  .ده على مدة سنة :        زكى

 
 ؟ده لسنة  عبد الناصر:

 
 ىسنة محسوبة على أساس إن العملية هتستمر لمدة تسعة أشهر، فيه احتمال إن ف هوطيب  :    القيسونى

 .ىتمشتتفكك القيود كلها والقنال ى أشهر األخيرة يعن 3
 

 ،ظاهرة طبعا المبالغ دية على القطاعات المختلفة، وتركنا للقطاعات الفرصة لدراستها هو :       زكى
باستثناء  ؛هذاى فعال جانب كبير من القطاعات ممكن تتجاوب معانا ف هوى وشوفنا إنه يعن

 اللى احناالتموين، طبقا للتقدير ى ف: النقطة األولى ..اوهم اليهمانقطتين نقدر نشير ى يعن
مليون جنيه، الحد األدنى لتقدير وزارة التموين بعد ما  003للتموين ى طينه كنا بنعطاح

  .المفروض زيادةى فده أول رقم يعن ..074عملتها، متوسط ى عملوا الدراسة األخيرة الل
إننا  :ولكن إحنا بنقول ،عجز كبير يهالبترول طبعا ف ،الخاص بالبترولى الرقم الثان

برضه ما إحنا رابطين القنال وسينا  .ىالبترول على أساس إن سيناء هترجع تانى بنشتغل ف
الست أشهر األولى مبنية على عجز معين ى هيبقى الحصة بتاعته ف ؛لمدة تسع أشهر

مبنية  ىفد ..هيبقى فيه جانب من التصدير ؛الست أشهر الثانيةى جانب منه فى هيعوض ف
ولكن برغم ذلك برضه قطاع البترول عايز يزود حصته بالنسبة  .على هذا األساس

  .قدرناها اللى احنابتاع أربعة مليون جنيه عالوة على المبالغ  الىبحو  ؛لالتفاقيات
طبعا قطاع األدوية وبعض القطاعات األخرى  يهالقطاعين دول ف ينذاعالوة على ه
 .مليون جنيه 4 - 3 – 7الفرق ى لكن يعن ىكبيرة قو  ماهيشى يعن ؛لها بعض المطالب
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زود القطاع على نصحيح ى فيه استحالة إننا نقدر نشتغل زيادة، يعن :هباقولى لكن أنا الل
 النهارده إن احنان المشكلة الكبرى أل ؛حساب قطاع آخر جايز، لكن مانقدرش نزود إجماال

مليون جنيه فورا عملة  47 - 37أمول كاش أقدر  يهفى حصيلتنا تحت أيدينا فعال، يعن
على طول ى إنما فيها ميزة برضه إننا ألول مرة نقدر ند ،سيئة هىعلى قد ما دىو  .صعبة

الوقت نفسه ى ف .بيريح الناحية النفسية للمصانع والسوق ..فده بيريح القطاعات ؛مبلغ كبير
ى لكن ف ،يقش حدوقت مايضاى يجدد المخزون فى ويعن ،ن نشتغل بسعر مناسبأيمكننا 

 دىلنا و ة فيش حصيلة من رسوم المرور جايوقت من األوقات ماى الوقت نفسه هيج
  .الحصيلة الكبرى

 ،ألن القطن ؛الوقت نفسه التصدير بيقع على الجانب األكبر منه بعد ديسمبرى ف
فيحسن إننا نكون  ،ففيه فترة جفاف .بعد ديسمبرى كلها بتيج دى ..البطاطس ،القصب ،الرز

كنا بنقترحه إننا ى فالل .فلوس تذكر علشان تعوض النقصلنا ألننا مش جاية  ؛ىحذرين قو 
اتساع ى هو فعال فيه نواح .رقم االئتمانى نزودش فاألرقام بشرط إننا ماى بنعيد النظر ف

مليون  03 الىفإحنا كانت حصته حو  ؛مثال القطاع الخاص باإلسكان والمرافقى شوية ز 
داخل فيه جانب ى يعن ..جنيه ونص، بالقطع هيأثر ده تأثير كبير ألنه ده داخل فيه القطن

نه هينقص حديد التسليح واألسمنت و .تمويل القطن ، إلخ.. و.. فالخطة قطعا هتنقص وا 
 ،مليون جنيه 3، 7يوفرنا ى فده يقدر يعن ؛بتستورد من الخارج برضهى السلع الل كثير منو 

نقدر ناخدها نوزعها  دى .مليون جنيه 4 - 3طاعات األخرى نوفر وجايز من بعض الق
ولكن المشكلة  .أساسا التموينى هى الل ؛بتشكو من ضعف حصتهاى على القطاعات الل

مليون جنيه ونص عملة حرة،  27 الىتقديره طالب حو ى بتواجهنا إن التمويل فى التانية الل
إنه عايز ى اإلشكال ف ،المجموعى فيبقى مش بس اإلشكال ف ؛له ايهدإحنا بن 56قصاد 

 بنقوله. اللى احنايمكن السبيل  آجلله، وعايز دفع  ايهدبن اللى احناعمله حرة أكبر من 
 

 .ىإحنا طلبنا تمويل من االتحاد السوفيتى دلوقت عبد الناصر:
 

 من روسيا.ى األقل الزم يج حنا عاملين حسابنا على أن نص مليون طن علىاما  ..آه :        زكى
 

 وطالبين زيت وطالبين بترول. عبد الناصر:
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هذا ى متى هنتكلم فإى بيسأل يعن هوإنه  :وقال ،الموضوعى المستشار التجارى اتكلم ف هو :        زكى

ى بيغطى الل إيهعرفش اما ،غير نسألى مافيش حاجة يعن ؟هتروح هناك تىوم ؟الموضوع
 السلع. إيهعلشان نشوف ى يعن جالهى الل

 
 

 !لسه بيبحثوا الموضوع :بيقولوا هم  عبد الناصر:
 

لنا، لكن الميزانية ل يقو ى ماجاتليش حاجة، وأول ما هتيج ..لسه ماجاتليش كشوفى يعن هو  :            زكى
النص معمول على أساس إن فيه ى معمولة على أساس إن فيها نصف مليون طن قمح، يعن

بس المشكلة  ،المتاح هوعتقد إن ده موجود ألن اوأنا ب .من روسياى بترول جامليون طن 
 !ىالسعر العالم عن ٪06 الىمزودين حو  همكانت السعر 

 
 هذا الموضوع.ى إحنا اتكلمنا ف عبد الناصر:

 
مليون جنيه من العملة الحرة  04، طبعا هتحل مشكلة الـ ليووأظن هيسلموا األسعار على يو  :       زكى

النقطة  .تقلل الىتتنقل على المسئوليات وتتنقل على السنوات أو سنين تالية، وبالتى الل
، ليس من بينها ةإن هذا التقدير معمول على أساس إن فيه سلع استهالكية ووسيط ،التانية

ى هتيجى على أساس إن المبالغ اللى يعن .السلع االستثمارية والمقدم لسلع استثمارية إطالقا
ى صحيح إحنا حاطين هنا ف هو .هتبقى كلها تمول بقروض طويلة األجل الخطةى ف

 - مليون جنيه تسويات 5 الىمليون جنيه عملة حرة وحو  7 الىحو  - دىالصناعة التقديرات 
 لبعض السلع الضرورية واالستثمارية المكملة للمشروعات الموجودة. دى

 
 )ضحك( ؟عبد العزيز عايز تستفسر وال أل عبد الناصر:

 
 !أنا شايف التقرير بتاع القنال متباعد شويةى مش عارف يعن :       السيد
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 ى؟أشهر يعن 8 عبد الناصر:
 

 !ىيعنى ناخدها السنة كلها الحقيقة ألنه عارفين الحالة إزاى أشهر، يعن 6 :      السيد
 
فى ى الجماعة الل - إن أمريكا بعتت للبعض :بيقولوا ،كان تقرير شوفناه إمبارحى وبعتل :     يونس

 أل مش شهر لإلصالح، شهر يبتدوا اإلصالح. .. شهر آه  - القناة
 

ى يمكن التفاؤل فى أشهر، يعن 3ى إننا هناخد الحاجة ف -القنال  -هذه المسألة ى فى يعن :      السيد
 6هياخد ى أول يوم، يعنى تسعة من دلوقتى يعن الناحية االقتصادية يبقى خطر شوية.

  .بالنسبة مابدأناش هذه العملية دلوقتشهور، 
 

 .ىماتفرقش يعن  عبد الناصر:
 

استيراد الدقيق، ى فيه نقص فى الوقت اللى فى الحاصالت الزراعية، يعنى ناحية أخرى ف :      السيد
هل هو على أساس العام  ؟إيهتصدير الرز عملت فيه  ..عرفش تقدير استيراد األرزاما

 احتمال كبير جدا. يهف ؟ىتصدر رز يعنمش منظور ى يعن ؟ىالماض
 
نضغط مثال عملية اإلصالح ى يعن ؛أشهر 6موضوع الـ ى هو ممكن نعمل مرونة فى يعن :      مرعى

 ..ونجيب شهر على المدة السابقة لإلصالح ،أشهر ونص 4أشهر أو  5 الىأشهر  6من 
 سؤال. ؟أشهر، أو كدا 5أشهر أو  4هل هيستمر الوضع ألكثر من ى يعن

 
 

 ..الرز مشى كل سنة ناجح وال شك، لكن يمكن تقديراتك فى تصدير الرز كمان اللى يعن :       السيد
 

 ؟دىالسنة ى مش ز  :      زكى
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ى هيبقى ز  ،تصدير الرزى هيحصل نقص ف ،الدقيقى هيبقى عندك نقص ف دىالسنة ى يعن :     السيد
 !برضهفاتت، ماافتكرش إنه هيبقى سليم ى السنة الل

 
ن االستهالك هينقص، والصغير هيكبر، أ الىى كالم هيتقال عن إجراءات تؤد يهف هو :      زكى

 االستهالك.ى هيبقى فيه حركة تولد ضغط كبير فى يعنى والخطة لما تبتد
 

 نقص االستهالك، نقص المرتبات. :      السيد
 

 ؟ىيعنى هنتكلم فيها ياأخ عبد العزيز دلوقت :       زكى
 

 .ىالموضوع  مع حضراتكم يعن :      السيد
 

 ؟أمريكاى لسه ف  عبد الناصر:
 
مباشرة مع أمريكا حرب حالة ى ، لو كنا فيافندمعملوه فينا هناك ى لسه فاكر أمريكا والل :     صوت

 الجرايد..ى فى ة اللطهذه المرم طنتمرماكناش هما
 

 !ناطماحدش مرم ..ال ..ال  عبد الناصر:
 
 الميزانية العامة.ى بعد كده نزيه هيتكلم ف :    القيسونى
 
حصيلة قناة السويس وقيمة اإلنتاج من البترول ى هيحصل فى للتخطيط الل يافندمنتيجة  هو :      ضيف

نعكاس هذا على مستوى اإلنتاج الصناع ،والسياحة إحنا قدرنا إن إيرادات  ؛البلدى فى وا 
ى ميزانية الخدمات إحنا نتوقع الخفض فى ف .الخدماتميزانية األعمال هتنخفض وميزانية 

بتحصل ى مليون جنيه عبارة عن الضرايب الل 74مليون جنيه، منهم  87الحصيلة يبلغ 
بتحصلها الحكومة على البترول وحصة الحكومة ى على إيرادات قناة السويس، زائد اإلتاوة الل

  .شراء البترولى ف
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ى لة الرسوم الجمركية نتيجة النقص فحصيى مليون جنيه نقص ف 77وبعدين 
ن نسبة الواردات التموينية من المستورد هتزيد، والواردات أ الى، باإلضافة ىاالستيراد السلع

ثم نتيجة  .عن المتوسط عن بقية أنواع الواردات االتموينية الرسوم الجمركية عليها أقل كثير 
السلع الكمالية المعمرة ى نتوقع ف ؛تالمستلزمات وانعكاس هذا على اإلنتاج بالذاى النقص ف

 75 يهف ..بيشكل مورد للميزانية هوى لنا جزء كبير من فروق األسعار الل بيإن كانت بتج
تخفيض إيرادات الضرايب األخرى، ومن  يهوبنعتقد إن هيبقى ف .مليون جنيه أخرى تخفيض

ميزانية  مليون جنيه 87 الىتوصلنا  ؛مليون جنيه 00آخره حاجة بتاعة  الى ..خدمات
  .الخدمات

الحقيقة الفرق بين  هوى الل ؛مليون جنيه 55الخفض هيكون ى صاف ،ميزانية أعمال
لمؤسسة البترول من البترول، وأرباح ى بتيجى إيرادات قناة السويس واألرباح اللى الخفض ف

 032ى يبقى النقص الكل ..القنال بتدفعها لميزانية الخدماتى السياحة، ناقص الضرايب الل
  .إيرادات الميزانيةى مليون جنيه ف

اتعرض بيها على مجلس ى تغيير، الصورة اللى لو رجعنا لموقف الميزانية قبل أ
فيه  ى:بنقدر نلخصه فيما يل ..األمة علشان نعرف تأثير هذا الخفض على موقف العجز

الميزانية ى عجز مستتر كان فوبعدين فيه  ..الميزانيةى مليون جنيه ف 28أصال كان عجز 
كانت غير ى قيمة التسهيالت االئتمانية اللى ده كان يتمثل ف ؛مليون جنيه 47أيضا قدره 

الينفذ  ،ن يقابلها االستثمارإالميزانية كمورد على أساس ى نها فيمتاحة، ولكن إحنا كنا مدرج
نضيف إليهم  ،اإليراداتى مليون دول نقص ف 032وعندنا  .إذا لم نحقق هذه التسهيالت

ى مصروفات القوات المسلحة عن القدر اللى بنتوقعها فى له عن الزيادة الل تقدير توصلنا
حنا بنقدره يعن ؛الميزانيةى فى كان جا القوات المسلحة  ،مليون جنيه 67بصفة مبدئية بـى وا 

 مليون جنيه. 38قدرت الست أشهر األولى بـ ى يعن
 

 ؟ى؟ استدعاء االحتياطالزيادة ليه عبد الناصر:
 
مليون دول طبعا  302 ـــال .مليون جنيه 302يبقى مجموع العجز  ؛وأيضا إعادة التجهيزات :      ضيف

الزم يكون عن  الىوبالت ؛حدود معينةى إجراءات ف الىإذا كنا عاوزين نضيفهم، إما هنلجأ 
الصورة  ..إجراءات زيادة إيرادات وتبقى لخفض المصروفات ،المصروفاتى طريق خفض ف
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 الىلجنة الخطة تنقسم ى ف النهاردهاتنظرت ى اإلجراءات المقترحة الل .ىعند موجودة
جراءات إيرادية  ؛اإلجراءاتى مجموعتين ف إجراءات الغرض منها خفض المصروفات، وا 

  .الغرض منها زيادة اإليرادات
أربع أبواب، ى الحقيقة فى فى المصروفات، عندنا الخفض بيجفيما يتعلق بخفص 

  :ىأربع نواحى أو ف
المنحة  0052عبارة  ؛مليون جنيه 7753ومجموع الخفض فيه المقترح  :الباب األول

منح نص العالوة المستحقة عن السنة ى يعن ؛نصف العالوة ..مليون جنيه 556و ،السنوية
مليون جنيه خفض  5وات بتاعة القوات المسلحة، ثم بما فيها العال 62/68سنة  جايةى الل
  .البدالت والرواتب اإلضافيةى ف

ى ف 856منهم  ،مليون جنيه 0556نخفض ن أاقترحنا ى اللى الباب الثانى ف
هذا الخفض توصلنا باالتفاق مع الوزارات والهيئات المختلفة  .األعمالى ف 253الخدمات و

 نمحتاج إى ده اللى يبقى الباق ،كتابة أو مشافهة ..مليون جنيه 6اتفقنا على ى يعن إن احنا
وتنظيم ى اإلصالح الوظيف هىى الل ؛األقسام العامةى وبعدين عندنا تخفيضات ف .حنا نقرها

ى للاإلجراءات لبند تكاليف المعيشة نتيجة ى مليون جنيه، وعندنا خفض ف 3 ــاألسرة ال
 ؛نطاق البطاقاتى بعض اإلجراءات التموينية فى فيما يتعلق ف ،وزير التمويناقترحها السيد 

مليون  4456مجموع يبلغ ى يبقى خفض المصروفات ف ..مليون جنيه 852الخفض ده بيبلغ 
  .جنيه

وده  -اإلجراء األول  ..إجراءات 4أو  3 الىاإلجراءات اإليرادية بتنقسم الحقيقة 
بواقع  ..دىو  ،ىضريبة جديدة باسم ضريبة األمن القومفرض  يهحصل فى يعن -أهمهم 

 مليون جنيه. 77بتكون حصيلتها  ؛من ضريبة الدفاع الحالية 57٪
 

 ون جنيه.ملي 07أنا فاكر إن ضريبة الدفاع كانت   عبد الناصر:
 
 مليون جنيه. 44 :ضيف

 
 ؟ضريبة الدفاع  عبد الناصر:
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 .65ديسمبر ى ف ٪0755 الىألنها اترفعت  :     ضيف
 
ى الزراعة فعال تغيير ف ..ىالقطاع الزراعى مليون جنيه ف 07يمكن سيادتك تقصد  :   القيسونى

 الموظفين.
 
 وده نوع آخر من اإلجراءات الضريبية لكن ؛وبعدين اإلجراءات المتعلقة بتحصيل رسوم :     ضيف

مليون جنيه زيادة رسوم على السجاير بواقع  07منها  ؛مليون جنيه 0252حصيلتها  رسوم
 كانت مطبقة.ى مع األخذ باإلعفاءات الشعبية الل ،سيجارة 77قرشين صاغ للعلبة 

 
  .كنا أخدنا قرار ؟طبقتإكنا خدناه ده ى الل عبد الناصر:

 
لإلذاعة  755صاغ للزجاجة، وبـ  75رسم على البيرة بواقع ى يعن ..زيادة 752وبعدين  :      ضيف

زيادة من رخصة  ٪57مقابل  758من الرخصة، و ٪77بواقع  - التليفزيون -المرئية 
رسوم الدمغة بواقع ى مليون جنيه زيادة ف 3، وىالخاصة وسيارات التاكسى السيارات المالك

هتحصل من جهات ى فيها الزيادة الليدخلش ماى يعن ..عن الرسوم الحالية الصافية 57٪
  .رسوم المالبسى مليون جنيه زيادة ف 752القطاع العام، وأخيرا 

 الىى بعد كده فيه إجراءات بتؤد ..تبعى كانت يعن يافندمأغلب هذه اإلجراءات 
ى الل نتيجة تحويل ثلث الكمية حصيلة السكر دىو  ؛مليون 455زيادة أرباح التموين بـ 

   .التوزيع الحر الىبتعطى وفقا للبطاقة من البطاقة 
تفاصيلها  ؛مليون جنيه 256بتجيب  دىوبعدين عندنا أخيرا اإلجراءات السعرية و 

مليون نتيجة  7اإلطار، ى جنيه ف 3جاية نتيجة رفع إطارات سيارات الركوب بمتوسط  753
المتوسط، ى ف ٪05اقع نقل خارج المدن بو  058رفع أجور نقل السكة الحديد للركاب، 

وأخيرا إجراء لرفع  ،٪57مليون زيادة اشتراكات التليفون بواقع  ،٪058ومليون زيادة البريد 
يبقى مجموع  ؛جرام هتجبلنا مليون جنيه زيادة كحصيلة 477مليم للقطعة  5سعر الصابون 

  .مليون جنيه 5750اإلجراءات اإليرادية بتبلغ 
 0755حصتها  دى ؛عليها زيادة المدخرات العامةوأخيرا عندنا إجراءات بيترتب 

الحقيقة نتيجة تخفيض العالوة ى فى المدخرات العامة بتيجى هذه الزيادة ف .مليون جنيه



  سرى للغاية 

34 

 

 ؛68ابتدءا من يناير  ٪57شركات القطاع العام بواقع ى بتمنح للعاملين فى السنوية الل
ى للا 257قدرها ى رباح اللاألى مليون جنيه، ثم عدم صرف حصة العاملين ف 755وبتجيب 

والبند  .الشركاتى ألغراض الحوافز الفردية ف 057ب نألننا هنج ؛مليون فقط 6هناخد منها 
بنرفع نسبة ى يعن ؛نظام التأمينى تعديل اشتراك العاملين ف هوى هذا المجال اللى األخير ف

  .بتدفعها الحكومةى النسبة الل هىى للا 0755 الى 07الحكومة من ى االشتراك بتاعتهم ف
هيئة التأمينات االجتماعية بيترفع من  ،القطاع الخاضع للتأمينات االجتماعيةى ثم ف

ى الحقيقة مابيشكلش كله عبء على المشترك ألنه مبنى وهذا الرفع بيتم ف ؛0755 الى 8
ى النظام التأمينى من إدخار على اشتراك ف الىأساسا على تحويل إدخار النص يوم الح

القطاع العام ى بيخصم من العاملين ف النهاردهى يعن .اشات، مع إضافة ربع يوم فقطوالمع
نعتبره إدخار بدل ماده  ؛من مرتبه كإدخار، يقابل إدخار نص يوم 0562الحكومة ى وف

 الىزيادة علشان يرتفع  ٪758نظام التأمين والمعاشات، وهنطالبه بـ ى هنعتبره إنه اشترك ف
مقابل هذا يحصل على مزايا مناظرة لما ى وف .المعاشى اشتراكه ف الىيضافوا  سنويا 755٪

ألن اشتراك النص يوم بيجيب تقريبا ى مليون جنيه صاف 4ده بيجبلنا  ..بيطلع على المعاش
  .مليون جنيه حاليا 255

يه بعد كده إجراءات مليون جنيه، ف 07655 الىبهذا بنصل بمجموع اإلجراءات كلها 
ية بعضها متعلق ببعض السلع التموينية وبعضها متعلق عر إجراءات س ؛أخرى نناقشها

بهذه اإلجراءات  كتفاءاللجنة ماقررتش هذه اإلجراءات وباال النهاردهى باألقمشة، لكن يعن
 السابقة.

 
 من ضريبة الدفاع. ٪57خدنا ى يعن ؟طيب ليه ماخدناش ضريبة دفاع بالكامل عبد الناصر:

 
ى الزراعة فى مثال ف النهاردهى مليون جنيه، يعن 44ناخد  يافندمهنبدأ  بس علشان هى :   القيسونى

 .قطاع الزراعة.
 

 ؟المية من الضريبةى الزراعة كام فى ف هى عبد الناصر:
 
 جميع القطاعات.ى من وعاء الضريبة ف ٪0755كل ى ف هى ..يافندم 0755 :   القيسونى
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 44 دىى خلى يعن ..خصم نصف العالوةى لغبالكامل وأ هو كويس، طيب ناخدطيب ما عبد الناصر:

 مليون جنيه. 6 و 5مليون جنيه وال الـ 
 
ى تقريبا ف فاتتى السنة اللى الزراعة، كانت فى ف اأخدناه اللى احنابالنسبة للضرايب  :       ضيف

 جنيه للفدان. 655و  6متوسط بين  الىجنيه للفدان، ارتفعت  6 و 5توصيفها بين 
 

 ؟ليه  الناصر:عبد 
 
 ؟67كانت موقوفة سنة ى فاكر سيادتك الضريبة الل ..زودنا الضريبة القديمة ن احناأل :      ضيف

 
 

 ؟بتاعة ضرايب التحسين  عبد الناصر:
 
 .فاتتى خدناها السنة الل دى ..بتاعة ضرايب التحسين :     ضيف

 
 ليه؟ ٪07هتاخد  ٪5بدل ما تاخد منه  ،٪07طيب هتبقى   عبد الناصر:

 
 الفدان.ى األكثر فى جنيه ف 6 الىجنيه  6مجموع ما كان بيحصل عن الفدان هيعمل  :     ضيف

 
 .نص الضريبة. ٪5الفدان، وهتحطلوا ى جنيه ف 6أما هتحط بـ ى طيب ما هيدفع، دلوقت عبد الناصر:

 
 .يافندمبتاعه  ادر يمن اإل ٪5 :     ضيف
 ؟من الضريبة :     صوت

 
 بتاعه. جاراإلي من :      ضيف
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 ضريبة الدفاع تبقى كام؟ ،جنيه 6بيدفع الفدان ى األرض الل ..ال ..، الهىهنا أ عبد الناصر:
 
 .الثلثين :     ضيف

 
 !؟تلتينها عبد الناصر:

 
من إيجار األرض، وضريبة  04، 6، 07إذا كنا وصلنا لضريبة الدفاع أصله األرض بتدفع  :     ضيف

 بتوصل للتلتين. ..تقريبا 0755الدفاع 
 
تشكل  ٪57الـ  ،جنيه 4 الىبيدفع مال أصال حو ى أنا حسبتها وجدت إن الفدان الل هو  :      مرعى

وكانت محل  ،المستأجرى على الفدان وهيدفعه الحارس يعنى جنيه ونص عبء بيج الىحو 
 مناقشة.

 
 ؟مش من الضريبة نفسها ..ىلضريبة يعنامثال أإنت بتطلع من سبع  عبد الناصر:

 
ن كان سيد  :   القيسونى إن وكان بيقترح  !ده هيشكل عبء على الزراع جديد :ثار نقطة وقالأ النهاردهوا 

يرى إنه يحل محله إن نعمل نسبة فايدة معينة و  ،٪57قطاع الزراعة من عبء ى نستثن احنا
ده كان ى يعن ..تعوض النسبة دىويمكن  ،٪3 هبنستلفها منى لبنك التسليف للفلوس الل

 مجال مناقشة معاه.
 

ومن هنا  ؟إيهمن هنا أد ى هيجيلى طيب هل أقدر أعرف تفاصيل ضريبة الدفاع معاك؟ يعن عبد الناصر:
 ؟إيه ومن هنا أد ؟إيهأد 

 
 .يافندمى مش معايا دلوقت ..أل :    ضيف
 
ى أذكر بعض األرقام يمكن تساعد على تصور األعباء الل ،بيان للموقف أكثر برضه هو  :   القيسونى

 .دىهيتحملها كل فرد نتيجة اإلجراءات 



  سرى للغاية 

37 

 

 
 أنا عايز بالنسبة لضريبة الدفاع. هو ..ال عبد الناصر:

 
 ؟الدفاع لوحدها :   القيسونى
 

 77الـ  هىى موجودة؟ الل ؟إيهأد  دىالعمليات  ؟إيهكسب العمل أد  ؟إيهضريبة العمل أد  عبد الناصر:
  ؟جنيه مليون

 
 .يافندممليون جنيه جايين من الزراعة  00فيها ى ه :   القيسونى
 

 مليون. 07الزم ى راسى أنا فى ده الرقم الل ..همى دول الل عبد الناصر:
 
الضريبة على كسب العمل،  ..جايين من كسب العمل 756أو  755مليون للزراعة، و  00 :   القيسونى

وعلى األرباح التجارية والصناعية  ،وعلى العقارات المبنية ،العقاريةعلى ى جاى والباق
 والمهن الحرة.

 
 ؟خمسةى ؟ تدينإيهأد ى على الزراعة، تدين ٪57على كل حاجة و ٪077طيب لو خليناها   عبد الناصر:

 
  .6ناقص  555ناقص  5ناقص  44تدينا  :       ضيف

 
 .، خمسين ألف5الزراعة  :      مرعى

 
لتات ى يعنالحكومى أصل القطاع  ؛الحقيقة دىنص العالوة ى عايز ألغى أنا أصل هو الناصر:عبد 

 ؟أجلهانمليون جنيه فلو  555 و 556والمبلغ ى ورغا
 
 ده على شهرين بس. :     ضيف
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 ؟بعد شهرين بس، لكن بعد كده ..آه :     صوت
 

  ؟شهرين بعد  عبد الناصر:
 
 فات.ى مايو اللى قبضوا عالوتهم خالص ف هم :     ضيف

 
 !ىياسيد بتضحك عل ..السنةى بياخدوا العالوة مرة واحدة فى طيب ما هم يعن عبد الناصر:

شهر ى هياخدوا العالوة ف برضهمش  ،السنة الجديدة بياخدواى ف هوكان إن  وهأي
 ؟يوليو

 
ى فى أشهر هتيج 07ى ، وفدىميزانية السنة ى فى شهرين منح بتيجى العالوة فى يعن ..ال :     ضيف

 ميزانية السنة الجاية.
 

 مايو.ى فى هيبتدالرغى  :       السيد
 

 ؟مايوى لكن العالوة مش بنصرفها مرة واحدة ف عبد الناصر:
 
 شهريا بقى.ى بتيج ..أل :     ضيف

 
 العالوة.ى ف قرش مثال 57ل ما ياخد جنيه هياخد بدى يعن :      مرعى

 
هيبقى  6ى ف دى 5 ــمعنى هذا أنا أضرب الى ، يعنىطبعا نتكلم عن القطاع الحكوم ..أل الناصر:عبد 

 !السنةى مليون جنيه ف 37
 
 ، بس، للعالوة السنة األولى.ىالقطاع المدنى مليون ف 04العالوة  :       ضيف

 
 السنة كام؟ى العالوة ف عبد الناصر:
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 .يافندممليون  04السنة  :      ضيف

 
 ؟السنة ليه 07ى ف ضربهاأ  عبد الناصر:

 
 النص عالوة شهرين.ى النص شهرين تبقى عالوة شهر، يعن :      ضيف

 
 كام؟ السنةى أنا عايز مجموع العالوة ف ..ال ..ال  عبد الناصر:

 
 مليون جنيه. 04 :      ضيف

 
 الخدمات.ى ده ف :    سليمان
 
تقريبا،  07غير الشركات طبعا، الشركات ى القطاع المدنى فى يعن ..خدمات وأعمال ..أل :     مرعى

 ؟إيهمليون جنيه جت على أساس  5 ــحسبة الى يعن
 
 ،مليون جنيه 356بنجيب من الوزارات والهيئات  إن احناجاية على أساس  دىالخمسة  :   القيسونى

 مليون جنيه. 7وبنجيب من القوات المسلحة 
 
 

على أساس  هوى الل ؛مكتوب قدامناى ده الل هوى مش فاهمينه، يعن اللى احناما هو ده  عبد الناصر:
 !؟ما بيقولواى سنة وال على أساس شهرين ز 

 
 .يافندمعن شهرين بس  :   القيسونى

 
 سنة كام؟الى طيب يبقى ف عبد الناصر:
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ى ألن نظام القوات المسلحة يعن ؛لو سمحت سيادتك نسيب القوات المسلحة لوحدها هوى يعن :   القيسونى
دول، إحنا عندنا الشهرين بواقع  356الـ  .ده وضع آخر ..تاريخ معينى فى ماهواش بيج
 !يافندمى مش فاكر جبناه إزا ..054موضوع ى إحنا كنا اتناقشنا ف ،757عبارة عن 

 
سنة ى يعن ..62/68 ىاالقتصادأمال إنتوا كاتبين فوق إجراءات متعلقة بالميزانية والموقف  عبد الناصر:

 !؟عن شهرين مش عن سنة دىإحنا فهمنا إن ده عن سنة، ليه 
 
تهم وبعالوتهم الحالية لغاية اهيفضلوا ماشيين بمرتب ،علشان المفروض إنهم أخدوا عالوتهم :   القيسونى

 لما يستحق العالوة.ى لما يوصل مايو الجا
 

 ..آخر هوى الل عبد الناصر:
 
 آخر السنة.ى ف هوى الل :   القيسونى
 

 .عالوة.ى مايو الجاى فى تدى لما هتيج يبقى فاضل شهرين، طيب إذا   عبد الناصر:
 
 ..خدوهاابيى م نص العالوة الليهداالقتراح هنا هن ..بياخدوهاى نص العالوة الل :   القيسونى
 

 ؟نص العالوة من مايو إيهأد  ،شهر 07طيب هيبقى لمدة  عبد الناصر:
 
 مليون. 2يبقى  :   القيسونى
 
 بعدها هيبقى نص برضه.ى السنة اللى يعن :     صوت

 
 ىلالالميزانية ى شهرين، وجزء منهم هيبقى توفير ظاهر فى ف همليون جزء منهم هنوفر  2الـ  :   القيسونى

 .بعدها
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 ؟إيه، وال ئنفس الشى ولكن عن سنة بتساو  ،عن شهرين دىى ما يعن ؟ىإزا ..طيب عبد الناصر:
 
 .. 556حسابيا مش ممكن، إذا كان  :     ضيف

 
 ستة شهور والخدمات عن شهرين.ى القطاع العام ف :      صوت

 
زا 6الشهرين يبقى ى إزاى يعن  عبد الناصر:  !؟مليون 2شهر يبقى  07ى مليون جنيه وا 

 
 2شهور  6شهر خالل  07 هوى اللى عن القطاع المدن يافندمتكلم اب برضهأنا  ..أل :    القيسونى

 بس.ى القطاع المدن ..مليون
 

 ؟الحكومة هوى اللى القطاع المدن عبد الناصر:
 
 دول. هم ؛الحكومة واألعمال :    القيسونى
 

 السنة كام؟ى العالوات ف عبد الناصر:
 
 مليون. 04 :   القيسونى
 
 

 مليون. 255الـ  .. ٪57الــ  إذا    عبد الناصر:
 
خيرين تكلم عن الشهرين األاإنما لو كنت ب، يافندمشهر  07مليون لما أصرفهم على فترة  2 :    القيسونى

 الوضع بيختلف.
 

  .شهر بالش على شهرين 07على ى كلمن ..أل عبد الناصر:
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 مليون. 2 :       زكى
 

 ؟ألغيهاضريبة الدفاع بيبقى العالوة أقدر ى مليون ف 2مليون، طيب إذا جبت  2يبقى  عبد الناصر:
 
طبعا ده يعتبر بديل له،  -لو الغرض من اإلجراء إن أنا بس أزود إيرادات الميزانية  - طبعا :   القيسونى

هواش بس مجرد السنة الجاية، خفض العالوة للنص ماى التفكير فى تصور يعناإنما أنا ب
 .االستهالكمصدر من مصادر تمويل ى عتبار إن ده يعناب ؛ةأبعد من السنة الجايى إنما الل

 
ى الناس بتاخد عالوة أكتر من الل النهاردهوالحقيقة هل فعال  ،ىده أصله موضوع كبير قو  عبد الناصر:

 ؟كانت بتاخدها بالقانون القديم
 
 ال طبعا. :    ضيف
 

 !مش فاهمه أبداى نالموضوع ألى ل بقى؟ حد يشرح إيه عبد الناصر:
 

 العالوة كل سنة. صبياخدوا نى دلوقت ،بياخدوا العالوة كل سنتين :  القيسونى
 
 كل سنة. يافندمنص العالوة  :    ضيف
 

ودكتور عبد المنعم  !الموضوع يكون فاهمه، أنا مش فاهم الموضوع ده أبداى ل حد يشرح عبد الناصر:
 ؟فاكره وال األهرام أخد المساكن للكالم ده

 
فيه بعض الدرجات كانت عالوة السنتين بدل  أنا فاكره من الموضوع إنى ، اللىيعن ..أل :   القيسونى

كانت ى العالوة الواحدة اللى سنتين يساو ى كان مجموع عالوتين متتاليتين ف ؛كل سنتينى يعن
الدرجات ى خصوصا ف ٪077بعض الدرجات األخرى كان بيزيد عنها بـ  يهوف ،كل سنتين

الدرجات الدنيا  ..جات الدنياالمشروع دا راعينا فيه كمان إننا نرفع دخل الدر ى يعن .الدنيا
يمكن معاليك فاكر إن موضوع  ..ولكن يمكن الدرجات العليا ،العالوةى كانت توسعنا ف
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ى ماكانش فيها زيادة تذكر، لكن الدرجات الدنيا ه -وكيل وزارة وغيره  -الدرجات العليا 
ى العالوة الوحيدة اللعدا سنتين ماى زاد مجموع العالوتين فى يعن؛ بتكون غالبية الموظفين

 سنتين. كلكانت بتمنح 
 
إنه طريقة العالوة المنتظمة بهذا الشكل  ،القانونى ف ثأنا أذكره الحقيقة لما كنا بنبحى للا :      ضيف

السنين ى حين لما درسنا الموقف فى ف ،٪2 الىالباب األول حو ى كانت بتزيد األجور ف
فعال  ونتيجة تنظيمها بقانون العالوات ،كل سنة ٪00السابقة كان الباب األول بيزيد بـ 

 األجور.ى كان بيحصل سنويا فى الزيادة اللى حصل إنكماش ف
 

 ؟درست الموضوع ..ىصدق عبد الناصر:
 
 من األجور. ٪255فعال العالوة بتمثل ى يعن ،كل حاجة ..يوهأ :    سليمان
 

 ؟من األجور ٪255 عبد الناصر:
 
 .٪6والدرجات العليا  ٪07الدرجات الدنيا ى بتتراوح فالعالوة  :    سليمان

 
 ؟السنة وال السنتينى ف :     صوت

 
ى سواء ف ؛معنى كده إحنا عندنا األجور متضخمة تضخم كبير جداى السنة، ده يعنى ف :    سليمان

نقبل إن االستهالك يرتفع بمعدل  مانقدرش !مؤسسات أو قطاع األعمالالى الحكومة أو ف
عتقد اأنا ب ؛٪4 الى 355 االستثمارات بتاعتنا الىالرقم األقرب ى السنة أبدا، يعنى ف 255٪
 .النص الىفرصتنا إننا نخفض العالوة  دىإن 

 
 .ىعلى طول يعنى يعن ..forever عبد الناصر:
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ى الحكومة وال فى غير صالح أبدا ال ف وهو ..ىنظام األجور الحالى أن يعاد النظر ف الى :    سليمان
 !القطاع العام

 
إن ده  ؛عن زيادة ضريبة الدفاع هوى نبدأ االقتراح اللى سيادتك يعنى ل يمكن لو سمحت هو :   القيسونى

من ى لالستهالك، من أن نظرية الدفاع جزء كبير منها بيج حقيقى فعلى نقصى هيمثل يعن
  .أرباح قناة السويس وأرباح الشركات المؤممةى يعن ؛القطاع العام

 
  .مليون جنيه للحكومة والمؤسسات 04ى إن العالوة ه :أنا أقدر أقول :     صوت

 
 ؟م مليوناهايجيب كى لوقتدقلته ى الكالم اللى يعن !مش هاخدها ..ال عبد الناصر:

    
: إن هناك فرصة اآلن أن ناخد هذا اإلجراء فى ظل حماس المعركة. مثلما قال سيادة باقول :   القيسونى

ويمكن  ،بتاع العالوة هى حل لمشكلة بالنسبة للمستقبل ٪57موضوع الــ  :دلوقتىالرئيس 
 .٪57إحنا نظرتنا للمستقبل نظرة بعيدة عن الــ 

 
نضع قانون جديد يحدد فيه  !مليون جنيه 5أنا بأتكلم سياسيا عن الموضوع مش هو الــ عبد الناصر: 

لكن النهارده أرفع السجاير، التليفزيون، وعملية تنزيل العالوة هتخلى الموظفين يسبوا  ،العالوة
 ؟ماحدش موافقنى على هذا الكالم! ويلعنوا

 
 نوافق طبعا. :    أصوات

 !مليون من حتة تانية 6شوف ياأخ ضيف الــ  عبد الناصر: 
 

 هو كان فيه ناس بيقولوا بالش عالوة خالص. :       زكى
 

مين دول؟! أنا فاهم الموقف السياسى فى البلد كويس، فى رأيى هذا البند بالذات هيعمل  عبد الناصر: 
هيخلصوا، لكن القاهرة هى  6أيام أو  5مشاكل، لكن هيقعدوا يتكلموا عن الزيت والسكر 

 !للموظفين
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 الموظف بيقعد يقول لمراته ووالده أول ما آخد العالوة هجيب كذا وكذا،أنا عارف 
 !طبعا الحقيقة قطاع الموظفين قطاع تعبان جدا، مرات 07وتالقيه حاسب على قد العالوة 

 أنا فاهم إن الموضوع بالنسبة لكم صيده يعنى! )ضحك(  ؛نلغى هذه العملية
جنيه يؤثر عليه كثير، يبقى  67أنا عارف إن الجنيه بالنسبة للموظف اللى بياخد 

هو ليه أنا باتكلم  وبعدين عملية العالوة دى نشطبها. ،نزود البريد، وضريبة الدمغة أحسن
البلد مليانة كالم، مش عارف إنتوا حاسين بالكالم ده وال أل؟ وال إيه  ؟على موضوع العالوة

 ياشعراوى؟
 
 .يافندمأيوه  :    جمعة 
 

كلم، فإنت مش قة بتتالحقيقة هى أكبر طب !؟وكالم وانتقادات، فنيجى النهارده على الموظفين عبد الناصر: 
ليه  ،جنيه، ومش هاتديهم العالوة! الحقيقة إنت إديتهم فى مايو الماضى 07 هاتديهم منحة

 أنا فى الوقت ده أثير هذا الموضوع؟!
 

 .0668العالوة هيبدأ أثرها فى مايو  :     صوت
 

والحقيقة الموقف  !: الموظفين أكبر طبقة لسانها طويلباقولأنا باتكلم عن الوضع السياسى،  عبد الناصر:
فى الفترة اللى جاية هيكون هناك ضغط  ؛أشهر الجاية 6السياسى أنا رأيى هيسوء فى الــ

 أكثر علينا، ليه أنا هاخد هذا اإلجراء؟!
وبعدين إذا كنت هارفع األسعار، أنزل األجور إزاى برضه؟! الحقيقة المنحة.. 

لة مخى، لكن هنصاب بأضرار معقول السنة دى مانديش منحة، لكن نص العالوة مش داخ
 !مليون اللى موجودين هنا 5 ــأكثر من ال

دلوقتى تصلحوا  ،هناك اليوم أنا رأيى إنكم تريدون أن تصطادوا وتاخدوا قرارات
لكن آجى اليوم فى ظل الظروف دى آخد هذا القرار! أنا عندى اليوم كام موظف  ،القانون

 فى الحكومة؟
 

 ألف. 677 :     سليمان
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 يبقى كام؟ 6أو  5فى  677 الناصر:عبد 

 
 مليون. 4 :     سليمان

 
أحسن إن احنا نقفل االصالح الزراعى أو وزارة من  !القاهرة هى الحقيقة.. الموظفين :عبد الناصر

    !اآلخرفى ألن هيطلع عندنا كل الناس هتسيب كل حاجة وهاتمسك فى هذا  ؛الوزارات
 
 .7بحاول أنا ميال للعملية  :      ضيف 

 
 !3عايزين ؟ 7 عبد الناصر:

 
إنما أنا نصير  ،جبتها بسرعة جداى ألنى و قمش قادر أتقيد باألرقام ى نقدر بس أنا أصل :       مرعى

  .حجمى حجم اإلقراض توضب لى فى حتى د ؛دةئفاب نقرضبأن 
 

  .خلصنا  عبد الناصر:
 
 ،٪57نه بدل التنزيل هاينزل إ ؛اإلجراءاتط معينة بالنسبة لهذه نا بأكد نقأهو بس  :     ضيف

  ..معرفش
 .يدكإى البيانات كلها ف  عبد الناصر:

 
   .٪75والبدالت األخرى هاتنزل   ٪57بدل التنزيل هاينزل  ..ال :      ضيف
 
  ؟الجدولى جاية فى من القيمة الل ٪57بنقول  :      صوت

 
 .٪33 ـــهاينزل ل ٪57نه بدل إوده معناه  .من البدالت ٪75و ..فاهم هأيو  :      ضيف
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 .سفربدل عدوى وبدل   ٪75 ..الدولة هانزلهاى فى جميع البدالت الل  عبد الناصر:
 
 .وبدل سفرى عدا بدل انتقال وبدل غذاء وغذاء فعلما :      ضيف

 
 

 ؟إيهقد ى يداوده ه  عبد الناصر:
 

 .المسلحةمليون غير القوات  5مجموع ى هايد :      ضيف
 
 .عندناش بيان للقوات المسلحةام :      صوت

 
  ؟عندك حاجة تانية يهف :    القيسونى

 
 ..مليون جنيه 777 الىمليون جنيه هو حو  306من ى ن الجزء الباقإفاضل بس  :     ضيف

  .الباب الثالثى هانخفضهم ف
 

مليون  477االستثمارات كانت  -سيادتك ما بتقول ى ز  -مليون جنيه  777 الىحو  هم  :      زكى
 ؛مليون جنيه 477 الىمليون جنيه وكان يجب أن نقفز بها   777ــجنيه لو حبينا  نخفض ال

لو عملنا مشروع وزعناه النهارده يتبين  .ىوالنقد األجنبى فرضه النقد المحليهو ده وضع ب
إذا قدرنا نعمل إال  -النقد الحر  -ى النقد األجنبى صعوبة ف يهن جايز يكون فإمنه 

  .اتفاقيات
 
وغير  ،مليون جنية من النقد الحر 6 الى الىمليون محتاجة لحو  777ـــ:  هو الواضح حتى ال    ضيف

حاجة ى عملية حتمية أكثر منها أى فه ؛مليون جنيه 056الميزانية النقدية إال ى مخصص ف
 .تانية

 
  ؟ب بالتفصيلاالحس ينف ..ىده موضوع مش عاد  عبد الناصر:
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مليون جنيه نعمل  777 الىاستثماراتنا نزيد ن إذا أردنا أن إعتبر ابى ألن ؛عايز بحث طويل :      ضيف

  !البلدى ف بريخت
 

  !؟إيهتعمل  : عبد الناصر
  
 .بير خت :      ضيف

 
 !؟بريخت  عبد الناصر:

 
حنا السنة الل 777مستوى   الىيصحش أبدا ننزل نه ماإ ..بريخت :      ضيف   فاتت ى مليون جنيه وا 

فالبد أن نجد وسيلة أو أخرى ألننا  ؛مليون غير مبالغ الدفع االستقطاعات الثابتة 357
 577أنا مايصحش يقل عن ى رأى ف .أعلى قدر ممكن الىنحافظ على حجم االستثمارات 

 .مليون 357ين على أكثر من يسنين ماش 6لنا األننا بق ؛مليون جنيه
 

  ؟موضوعات تانية يهف ،تدرسوا الموضوععلى كل حال  عبد الناصر:
  .2ن شاء اهلل الساعة إ نجتمع يوم األحد
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