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 ؟الدودة عاملة إيه  عبد الناصر:

 
 .الحمد هلل أحسن ..ال : مرعى

 
 ؟فيكميغلب امين ه  عبد الناصر:

 
 .ربنا يسهل السنة دى : مرعى

 
 !رقبتك واهللى هنمسك ف ..عندناش حاجة غير القطناالسنة دى مى يعن عبد الناصر:

 
وى، والجيل األول اكتشف إن قالمجهود معمول كتير  ..إن شاء اهلل، ال ..ال : مرعى

  !بس شوية إمبارحهو فيه صعوبة من  ،الخسائر ضعيفة جدا
 

 بالنسبة لشغل عبد المحسن تقدر تشيله وال إيه؟   عبد الناصر:
 

  .قعد  فى مصر يومين أو ثالثة أو أربعة أيام تقريباافى الفترة الحالية ممكن، أنا ب : مرعى
 

  ؟والمؤسسات عبد الناصر:
 

  .لو الفترة الحالية بس يثبت معايا شويةى يعن :  مرعى
 

 ده. طيب نشوف لجنة ونشوف الشئون ونشوف الشغل صوت: 
 

 ؟متىإلغاية ى أنا متهيأل  عبد الناصر:
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ألننا قمنا خالص، على عشرة أغسطس كان الموضوع  ف أغسطسلحد نهاية أو نص : مرعى
 أصل الحقيقية إن تكاليف المراحل اآللية كتير من الجيل األول. ؛بسيط

 
، وبعدين أنا شايف بكرهالعملية من ى الحقيقة ف محسن خالصى أصل أنا عايز أفض عبد الناصر:

ن العملية كلها  ؟أعمل وزارة جديدة، وال إيه يا محسنى إنى داع مافيشبرضه إن  وا 
 تقدر تتلم.

 
ويبقى يعرضوا علينا الحاجات  ،:  أنا عامل لجنة من رؤساء المؤسسات يمشوا الشغلأبو النور

 . إزاىى . هو عبد الرقيب بيشوف الشغل ماش.األساسية بس
 

بقى نعملها وزارة واحدة، ن ؛حتى بنعدلى على أساس يعن تشوف العملية كلهاى أنا رأي  عبد الناصر:
اإلتحاد ى نفس الوقت بيشتغل فى وف الدولة وزيرويبقى محسن موجود معانا هنا 

عملية نقد  النهاردهى يعن ؛صاحية بشكل غريب جداى حتى الناس بقت يعن .االشتراكى
 إزاى يبقى وزيرمن  ..وسع، لكن كل حاجة بقىبت إمبارح، وأنا اتكلمت عليها ىذات

زاى، و ىاألراض زاىنمشى، و  ا  زاىكذا، و  ا   ؟كذا ا 
 

  .:  إنما الموضوع إن شاء اهلل يمشى بشكل ميسرمرعى
 

 )ضحك( !يامحسن أو الليلة يعنى بكرهسالم بقى ل  عبد الناصر:
 

 ..بالنسبة بقى للميزانية : ضيف
 

ى الل commitments الــ الكالم عن الميزانية برضه نلم تانى، إيهى يهمنا هنا ف إحنا  عبد الناصر:
نظرة كرغم إننى مضيت الحاجات دى وبتاع، وبرضه الواحد  ؟هنحطها على الناس كلها

إيه  .ملينه، وبعد كده يمكن نقدر نتكلم على الميزانيةافعال ع اللى احناأخيرة بنشوف إيه 
 ؟اإلجراءات دى بكام مليونمن جايبين  إحنا ؟ممكن نعملها اللى احنااإلجراءات 

 
 .٪35.9واإلجراءات اللى على الناس جايبة  ،011:  اإلجراءات جايبة ضيف
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  ؟اللى على الناس  عبد الناصر:
 

 .واألسعار الضرائبى صوت:  دى يعنى اللى ه
 

اللى جه فوق النص  اإلدخار، وبعدين فيه طبعا ٪35.9ية ر :  اإلجراءات الضريبية والسعضيف
ى يناير اللى ف تتوزعابعدين فيه األرباح اللى مش ه .مليون 4ده كمان بتاع  ..يوم
الباب األول اإلجراء بتاع المنحة ى مليون، وبعدين فيه ف 7دى بتاعت  ..ىاج

 مليون جنيه. 07.3دول مجموعهم االثنين مع بعض  ..السنوية
 

 ؟ربع البدالت ..بدالت  عبد الناصر:
 

تبعا لبدالت التمثيل اللى  ؛، وفيه بدالت الثلث، وفيه بدالت الربع٪31فيه بدالت  : ضيف
 ،، بدالت التمثيل الخاصة مخفضة تقريبا تنزل الثلث٪31تحفظتش قبل كده تنزل ام

  ..عدا بدالتماي، ف٪53والبدالت الباقية كلها بتنزل 
 

 ؟بدالت إيه  عبد الناصر:
 

 .عدا بدالت األغذية وغالء المعيشةومابدالت السفر واالنتقاالت،  : ضيف
 

 !؟هو لسه فيه بدل غالء معيشة  عبد الناصر:
 
ى القانون يفهم منها فى أصحاب المعاشات بياخدوا، وبعدين ف ..تبقى كلها معاشات : ضيف  

 .استثنينا غالء المعيشة إحناالمقصود غالء المعيشة، 
 

وغالء المعيشة لو سمحت، الربع ده هينطبق أيضا على الجميع من  الدخلضريبة  : القيسونى 
أنا  .الحقيقة الغالءى اللى هو بدل التمثيل، اللى هو أصال ف ..الخارجيةى الناس اللى ف

ى فعال، أ للى الناس تقبضهعرضت على سيادتك المشروع على أساس بالنسبة 
 .ليا بياخده هو اللى يضبطاليصبح فيه ضريبة دخل، يعنى الصافى اللى هو حا

وبعدين  ،بدل ما نطلع عملة صعبة نوفر عملة صعبةوبالطريقة دى هنقدر 
 !راكم األعباء على الناس فمش هيقدورا يدفعواتنضمنش اللى ممكن يحصل، والام
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هنرجعها كعالوة  ..يسموها بدل التمثيل االضافىى فنرجع عالوة األجور الكاملة اللى ه
 يبقى مبنطبقش على الكل.دى وبالطريقة  ..غالء

 
  .الموضوع دهى بقى اشتغل مع زكريا فإ  عبد الناصر:

 
شكل ى مليون جنيه ف 35يوصل لحاجة بتاعت  ؛يعنى العبء كله بيجى على األفراد : القيسونى

 تخفيض.
 

 ؟ده اللى أنت قلته وال ده حاجة ثانية  عبد الناصر:
 

 .مليون جنيه 35هو المجموع الذى سيقع عليهم  ..ال : القيسونى
 

 نسينا الكالم اللى اتقال قبل كده، والا  ..تفكرنا بيهم تانى لحسن نسينا 35.9عايزين  إحنا  عبد الناصر:
 ؟نسيته أنا كمان، يعنى كده نعمل تقدير موقف ى؟فاكره يا صدق ؟فاكرينه

 
 .53.9:  الضرائب والرسوم مجموعها ضيف

  
 .تفصيلها بقى ،53.9  الناصر:عبد 

 
  .مليون 07:  ضريبة األمن القومى ضيف

 
  ؟معدل إيه بقىى دى اللى ه 07  عبد الناصر:

 
  ؟من ضريبة الدفاع ٪31ى اللى ه : ضيف

 
 ؟بما فيها األرض  عبد الناصر:

 
 .األرض ٪53: ضيف
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  ه.أيو  ٪53ن األرض إكنا اتفقنا على  إحناصوت: هو 
 

  !وى يعنىقتش ينساأنا م  عبد الناصر:
 

 . ٪1.7بقية الضرائب النوعية، ضريبة المالهى  ٪31:  ضيف
 

  ؟٪1.7  عبد الناصر:
 

 .٪6.5ضريبة الدمغة  ..: أيوةضيف
 

  ؟مش كده ..القرارى قلنا ف إحناعفها االدمغة هنض عبد الناصر:
 

  .مليون 05: هتطلع حوالى ضيف
 

  .ستة بس ..:  الالقيسونى
 

الستة هو الصافى  ى إن نصها هيجى من القطاع العام، أ :عفناها وقلنااض إحنا ..: الضيف
كات مليون الحصيلة، لكن ستة مليون نصفها هتيجى من شر  05وده هتتحمله الوزارة، 

مليون  6.5فالصافى الذى سيقع على األفراد هو  ؛ومن الهيئات الحكومية القطاع العام
  .فقط

 
 المالهى كام؟   عبد الناصر:

 
  .مليون 1.3ألف جنيه، عربيات الركوب والتاكسيات  711، ٪7:  ضيف

 
  .هنزود النص، أنا عايز أعرف أكثر، المهم نعرف قد إيهى أ ..ده النص  عبد الناصر:

 
سكى وعلى يرسوم أخرى على البيرة وعلى الو  .مليون جنيه 55 ــأى ب ٪51التليفزيون : ضيف

 ..اغ على اإلزازةصعلى البيرة بواقع قرشين  ..ألف 711النبيذ تدينى الخمور وعلى 
 مليون جنيه. 05اإلجراءات السارية: أسعار السجائر  .دى الضرائب والرسوم
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 السجائر هنزود العلبة إيه؟  عبد الناصر:
 

نتيجة خدناها من البطاقة  ..سكرلن تتأثر، ال ..اغ، من غير السجائر الشعبيةص:  قرشين ضيف
  .بيجيب أربعة مليون ونصف رالح

 
 ؟البطاقة قد إيه بقىى هنزل ف  عبد الناصر:

 
  .جرام الى نصف كيلو 731:  الثلث، من ضيف

 
 ؟للفرد  عبد الناصر:

 
 .المتوسطى ف ٪31للفرد، إطارات السيارات زيادة بواقع  : ضيف

 
 ؟إطارات السيارات  عبد الناصر:

 
 .مليون 5ألف جنيه، نقل ركاب السكك الحديد  311سيارات الركوب  : ضيف

  
 قد إيه يعنى الزيادة؟ ..آه   عبد الناصر:

 
  .جنيش من السيد/ محمود يونساالحقيقة لسه المشروع م !يافندممش معروفة  :  ضيف

 
 ؟يونس مش هنا    عبد الناصر:

 
إنما الفصيلة المفروض إنها  !معروفة:  برضه نقل ركاب السيارات النسب بتاعته مش ضيف

  .مليون 5، البريد مليون 0.3تجيب 
 

  ة.هنعملها قرشين مش مد   عبد الناصر:
 

  .هتبقى قرشين بدل قرش، وبعدين كل حاجة مسجلة بنفس النسبة ..:   اليونس
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 المائة؟ى نزود كام فايعنى ه  عبد الناصر:
 

هيبقى  5.3اغ، وعن مسجل مثال بدل صالسعر، هيبقى قرشين ى :  العادى اللى هو فيونس
  .بنسب معروفةى أ 3.3

 
 مليون. 0.3هيجيب  ..بس، واالشتراك السنوى ٪31:  التليفون بنسبة ضيف

 
  .هى، أى بس االشتراكا:  التعريفة زى ميونس

 
الزجاج ، ونصفهتجيب مليون  ..جرام 411 ـــالقطع الى الصابون زيادة تعريفة ف :ضيف

هذه  ..ألف 611أى  ٪55المتر المربع بواقع ى قرش ف 51األبيض المسطح زيادة 
 اإلجراءات السعرية.ى ه

 
  ؟البطاقةى الزيت مش مطلعينه ف  عبد الناصر:

 
 .:  الزيت طلع من البطاقة وارتفعضيف

 
  ..بأنه نرفع سعر يافندماقتراح  يه:   فقره   
 

 .ال أنا عايز على القديم  عبد الناصر:
 
على القديم، كان قدم اقتراح لكن لم يناقش، لكن هو للحد من االستيراد ومن  : قره   

 اء، فسعر السوق السوداءبقى فيه سوق سوديه ..بقى فيه سوق سودهيوه .االستهالك
تنزل اه ..قراراتمنزل الكمية بعد التعديل من الاقرش، وه 51الى  03ما بين  النهارده

قرش الى  05السعر من ى لكن أراع ،الحر زيادةى أزود فى قترح إنافأنا ب .الكمية شوية
ألف، ومع الزيت  311دى تدينا حصيلة حوالى  ..الطنى جنيه ف 41قرش أى  06

ى صعوبة ف يهوهو هيبقى ف .ن مع بعضييترفع السمن الصناعى ألن االثنين ماشي
، وهيبقى فيه تخوف إن جايز الكمية هيبقى حرنقل للتوفير الكمية بالكامل؛ ألن أغلبه 

فيه  ؛له أسعار مختلفة النهاردهالسمن  .على طول فيه إتجاه الستخدام السمن الصناعى
 ..لهوش تسعيرةاالواقع مى من اإلنتاج، الباقى ف ٪41 يمثل قرش نمرة واحد 43 ــب
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لو نوحده الى  :قولاأنا ب .قرش 37الثانى الى و  ،صفيحةالى قرش ف 43تتراوح مابين 
وبالطريقة  .فالصنف تقريبا واحد ..الصنفى ألنه كله إنتاج من نوع واحد ف قرش 33

يبقاش فيه إتجاه للنوع بتاع الزيت يتجه الى السمن اوم ،دى نحد من االستهالك شوية
البضاعة ى وده اليمكن سلعة تقدر تخش ف .ومش هيبقى فيه كميات تغطى ،الصناعى
وداخل كل محافظة، رفع سعرها هو  ..كل محافظةى صرف الكمية فى تلفة فألنها مخ

 يمكن هو األسلوب الطبيعى للحد شوية من االستهالك.
 

صوت:  إذا كان هيطلع برة البطاقة كمية يعنى من الزيت، فالجماعة بتوع شمال الدلتا اللى هم 
 ..إذا كان ممكن بالش شمال الدلتا .عامة الشعب بيستخدموا الزيت بكميات كبيرة جدا

بالنسبة لشمال الدلتا باعتبارها أنهم أكثر مستهلكين ومعيشتهم كلها بالنسبة لألكل على 
 .الزيت

 
كان موجود فعال نظام حاليا فيه حوالى سبعة وعشرين ى الل ،:  لما جينا نعدل المقرراتقره    

حطينا  إحناف .المقررى اختالف ف القرية المجاورة لقرية أخرى فيهى مقرر؛ وجد إن ف
جرام وده  431جميع المناطق الساحلية تبقى مقرر واحد  المبدأ على أساس اآلتى:
جرام وفيه بعض البالد بتاخد  431البالد كانت بتاخد  ضأعلى مقرر، وكان فيه بع

الى  551كانت بتاخد من  ،أخدنا مناطق القرى الساحلية .الوسطى جرام وفيه ف 731
زى القرى الساحلية،  511الى  573، القاهرة لوضعها الخاص من 511عملناها  411

فبالطريقة  .011ورفعتها الى  93والقرى من  ،511باقى المدن والبنادر والمحافظات 
نفس الوقت بيبقى ى طن شهريا، وف 0311دى بقلل من القدر بتاع االستهالك حوالى 

ى نظام معيشتها فى طالما أنها تتفق ف ،المنطقة تكان يانظام التوزيع أ ىفيه عدالة ف
ألنها أغلبهم بيعتمدوا  ؛مقرر واحدى أسلوب واحد، أى جميع المناطق الساحلية تبقى ف

 على السمك.
 

 .الميزانيةى نتكلم فابعد مالى طيب نخلى الحاجات الجديدة   عبد الناصر:
 

ببدالت  - االجتماع السابق الخاص ببدالت الحضورى كنت أثرته ففيه إجراء سيادتك  : القيسونى 
حناو  - التمثيل والحضور لكن هو ظهر أنه  ،نه كان فيه تشريع صدرإ :كنا قلنا ا 
فلو طبق  ،فعال قدمنا إجراءاته لكن لم يستكمل بشكله القانونى إحنا !التشريع لم يصدر
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ألف  531على الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة يجيب 
 يعنى. خفيضبالت ..جنيه

 
 هذا الموضوع؟ى هل حد فيكم له رأى ف ،طيب بالنسبة لإلجراءات  عبد الناصر:

 
فيه اقتراح يمكن هو مقبول، إن الذهب لما ينشغل ولما بيتباع بندفع مليم للوزن على  : ضيف

بجنيه لما بيطلع الذهب بيبقى  الجراملجرام عشان إشعار الوزن، طبعا اللى يشترى ا
 اغ.صجنيه وعشرة 

 
حد  !نت لما رفعت إيدك متهيأليش إنك هتلغىإده على الجديد، أنا عايز من القديم،   عبد الناصر:

 ؟موضوع السكرى ماش ..سكرالشايف مثال 
 
 .السعرى :  فيه زيادة فقره   
 
من ثالث أرباع كيلو الى نصف  وفى البطاقة ،السعرى نه فيه زيادة فإأنا فاهم  ..ال الناصر:عبد 

 .كيلو
 

 .فيش حاجة، وده فعال مشى، مشى من الشهر دهابرة البطاقة م : قره    
 

  .وكان فيه موافقة على ده ،:  حسب الكميةضيف
 

الزيادة على بنود معينه مش عديدة، يعنى لو البنود اللى  تأنا متهيألى لو اقتصر  : مرعى
بنزود عشرين سلعة مثال لو هم افبدل م ؛بتجيب مبالغ صغيرة لو بنحملها لحاجة ثانية

اللى بتجيب مبالغ صغيرة ى عشرة يكون أفضل من لو كانوا عشرين، فلو يفتح ف
 ر.يمكن الشعور بيها يبقى طبيعى أكث ..حملها على حاجة تانيةأو 

 
 .هو السلع لو جبنا السكر والسجاير والصابون  عبد الناصر:
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ف من بنود أخرى لو كانت ليها اغ مرة واحدة على السجاير، وأخ  ص 5مثال لو حطينا  : مرعى
 قيمة.

 
 !فهاش حاجةام الصغيرةصوت:  أصل 

 
 ؟أنت بتشرب سجاير ..ليه  عبد الناصر:

 
 !اغص 5كل حاجة ى عشان ميبقاش ف :قولاشرب سجاير أيوة، با:  بمرعى

 
  .مش كثير صوت: 

 
فعملنا السنة اللى فاتت قرشين  ؛أنا رأيى إن قرشين ؟اغ على السجاير مش إيهص 5  عبد الناصر:

 عملنا قرشين. ؟مش كده ..برضه على السجاير
 

 ؟هيجرى إيه ،صوت:  لو رفعناه قرش كمان
 

 :قول بقىابخمسة شلن وعليها الضريبة عالية، أنا بمعظم دول العالم علب السجاير ى ف : مرعى
 لو أركزهم وأدور على الحاجات الصغيرة وأخلص منها.

 
 .عبارة عن السيارات والتلفزيون والخمور يافندم هناأصل الصغير  : ضيف

 
 .مش مشكلة يعنى ..هاش حاجة يعنىيفاأى حاجات م صوت: 

 
بيتساءل فيه، نقل الركاب ونقل السيارات والبريد والتليفون البند الوحيد اللى الواحد   عبد الناصر:

طارات السيارات بتمشى كل الحاجات دى بتمشى ماعدا  ..والصابون واإلزاز بيمشى وا 
 هو موضوع السكر، هل بيمشى يعنى؟ ..تساءل فيهاموضوع اللى أنا ب

  
 من الشهر الجاى هيمشى. ..بيمشى :  قره   
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 ؟جديدةالبطاقات الى مش ف صوت: 
 

يوم  03ــ لهاش دعوة. المقررات وطريقة الصرف أنا بصرف قبلها باصوت:  البطاقات الجديدة م
المقررات صرفت على أساس التعديل الجديد،  .على األقل؛ إنه بوزع لجميع المحافظات

لكن أخطرت جميع  .لكن ده مش مبدأ ،خذ بيه يمكن تعديله بالكاملؤ لكن لو لم ي
هو معروف فعال  ..أول الشهر، والسجاير معروفى ده هيمشى فالجهات فعال بأن 

 .والناس عرفته
 

  .الناس عارفة ومستعدة صوت: 
 
 .الزيت بالذاتى صعوبة ف يافندمهو هيبقى فيه  : قره   
 

أنا  ..البطاقةى أنا كنت فاهم إن الزيت اتخفض ف كده، هنتكلم على الزيت بعد إحنا  عبد الناصر:
 .ولذلك أنا بسأل !كنت فاهم كده

 
، فالمناطق الساحلية 631ولذلك اللى كان بياخد  ،يافندم هأيو  ..يتخفضاه يافندم هأيو  : قره   

 .، يبقى فيه عدالة431فعدلت كله وخليته  ؛431منها بتاخد ى وف ،731كانت بتاخد 
 

  ؟الحرنت بقى عايز ترفع ثمن الزيت إ عبد الناصر:
 
 .الحر الزيت: أنا عايز أرفع ثمن قره   
 

 .اآلخر برضهى طيب نتكلم ف عبد الناصر:
 

 .يافندم:  اإلجراءات ضيف
 

 ؟فاضل حاجة تانى  عبد الناصر:
 

  .فيه مجال إلجراء اقتراحات جديدة ..:  الضيف
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وأنا الصبح األخ زكريا  ؟الميزانيةى االقتراحات الجديدة قبل ما نتكلم فى تحبوا نتكلم ف  عبد الناصر:
 .هيلم اقتراحات جديدةنه إ :قال

 
 .أنا اتصلت بيهم واالقتراحات موجودة قدامهم : محى الدين

 
، إمبارحالكالم بتاع ى يعنى مش عايزين نلعبك ف :تتكلموااأنا عايز أقول حاجة قبل م  عبد الناصر:

 ؛إمبارحونبقى لعبكنا الكالم بتاع  ،وقبل مانبتدى االقتراحات الجديدة النهاردهإذا جينا 
 .فإذا لعبكناه هيأثر على الموضوع ،برضه يعنى الكالم ده هيسند فترة معينة محدودة 

 
الشرائح الكبيرة ى اللى ه ؛فى اإلعالمتك فيه مسألة عايزة توضح دايلى س لو سمحت : فائق

ألن دى نقطة هتخلى الناس  ؛كتوضيح ..الزم توضح بنسبة كام بالنسبة للسكر
 مستريحة.

 
 .لما نربط الميزانيةهنوضحها  صوت: 

 
يدى أى حتش فار اتتناول الدخول، أى لسه م اإلجراءات المقترحة بالباب األول يافندمهو  : ضيف

بدل ما تعملوا حسابكم بأن هيجلكم مبلغ  :لهمل و بس من دلوقتى بنق ،تحققتشاالناس وم
ى ف اتخاذ إجراءاتى ده متهيألى إجراء ف ..المستقبلى قد كده، هيجلكم مبلغ أقل ف

فالزيادة اللى جاية  ؛األجور مهم ألنه حسب الموقف الميزانيةى برضه ف .الباب األول
كان ممكن نتصور إنها نسبة عن السنة اللى فاتت، دى  ٪5.5الباب األول بتاعت ى ف

فنقوم ناخد  ٪3أو  ٪4ــ اإلنتاج مثال بيزيد ب .الظروف العاديةى وى لو كنا فقكويسة 
إنما السنة دى والسنة  .تهالك، الباقى يروح لالستثمار واالدخارنسبة هذه الزيادة لالس

يعنى جايز اإلنتاج نفسه  !اللى فاتت مش عارفين إذا كان اإلنتاج هيزيد خالص
فكل محاولة  !خامات أقل ومورادنا المباشرة من قناة السويس مؤكد إنها نازلة ؛هينقص

ى يعنى برضه تبقى حركة ف ٪5.5بدل  ٪0.5يمكن للنص  5.5من الضغط من 
  .االتجاه السليم

ذا حصل ف نبقى  ؛وجدنا إن دخلنا أو اإلنتاج بتاعنا زاد إن احناالمستقبل ى وا 
فاإلجراء المقترح،  .نرفع األجور من جديد تانى إن احنانقدر ساعتها بإجراءات أخرى 

ات، وممكن واحد منهم وكلهم ينصبوا على العالو  ؛الحقيقةى أو هم ثالثة إجراءات ف
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ى شأنهم هو الذى وأهم اقتراح ف .نقدر ناخد كل واحد منهم لوحده أو الثالثة مع بعض
 مايو اللى جاى بنسب متدرجة.ى يتناول تخفيض العالوة اللى هتيجى ف

 
نفذ نه إن احنا: هو أصل كل دراسة بالنسبة للعالوة، وهذه الدراسة موجودة بغض النظر القيسونى

 ، فهى معروضة بصورة أخرى الحقيقة.بها النهادرة وال أل
 
بنتدرج  إن احنا - مبارحاتطبيقا للكالم اللى سيادتك قلته  -برضه  إن احنافلو تصورنا  : ضيف      

 05الدرجة ى ف -أدنى الدرجات ى تحميل أعباء التضحية مع ارتفاع األجور اللى فى ف
 ــب 4الى  7فقط، ومن  ٪51العالوة السنوية بتاعتهم بتنخفض الى  - 3الى الدرجة 

ولو طبقنا هذا اإلجراء هيدينا  .٪31الى وكيل وزارة الى  5ى تلت، وبعدين من أ 55٪
هيظهر واحد  ..ومش هيظهر أثره كل السنة ،عبء العالوةى مليون ف 5.6وفر قدره 

، لكن 0963 / 0967ألف فقط من ميزانية  611يعنى تقريبا  ،أى السدس 05على 
 نها هيظهر بالكامل.السنة اللى بعد م

بنقول: إن الخريجين الجداد اللى نعينهم ميجلهمش عالوة  ،فيه أيضا اقتراح آخر
يتعين برضه بعشرين جنيه زى أى واحد تانى، بس  .ينهميإال بعد مضى سنتين من تع

وده  ؛بنعتبر السنتين دول زى أى فترة اختبار مبيخدش عالوة إال بعد مضى سنتين
 السنة.ى ألف جنيه ف 533بيدينا وفر قدره 

يعنى بياخد عالوة  - وهو كل واحد بيترقى ،فيه إجراء ثالث جايز بنعتبره منطقى
تاريخ ى جى فيألن الترقية بت ؛نفس السنة العالوة السنويةى مياخدش أيضا ف -ترقية 

وبعدين بيجى  .ديسمبرى جى فيبت 46الكادرات رقمها ى ده ف ..ديسمبرى مثال عادة ف
دى بتدى بتاع  -العالوة العادية بتاعت الدرجة  - مايو أيضا وياخد عالوة الدرجةى ف

ألف  531فالحسبة تقريبية، إنما مقدرة بحاجة و ..ألف جنيه على أساس تقريب 531
 السنة.ى مليون جنيه ف 4.5ثالث إجراءات دى بيجلنا وفر قدره الفلو أخدنا ب .جنيه

تتخفض العمال العالوة  ،خفض العالوات السنويةى اللى هالعملية األولى 
 .٪50المتوسط كلهم على بعض بنسبة ى ، والموظفين ف٪51بتاعتهم بنسبة 

 
 ؟والقطاع الخاصده يعنى اإلجراء المطروح اللى هيمشى على القطاع العام   عبد الناصر:

 
على ميزانية الدولة، إنما نقدر كمبدأ نطبقه على  ..الحسبة طبعا معمولة على الحكومة : ضيف

 القطاع العام أيضا.
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وأفتكر إن آخر نسبة  الئحة القطاع العام ما يسمح بتخفيض العالوة بأى نسبة،ى وف : القيسونى 

بتقبض  النهارده، يعنى الشركات ٪31إن وصلنا نسبة القطاع العام الى  وصلنا اليها
الجداول اللى تقريبا مماثلة لعالوة الحكومة، ال بتقبض ى مش بالعالوة الموجودة ف

 من العالوة. ٪31 النهارده
 

 هذا الموضوع؟ى حد ليه رأى ف  عبد الناصر:
 

ع ، لما جينا تعرضنا لموضو فى لجنة الخطة واهلل هو كان أثناء مناقشة الموضوع كله : الشافعى
ظروف تاريخية، وبقى فيه نوع ى نه البدالت تكونت فإالبدالت بالذات كان عرضنا رأى 

وكنا اقترحنا اقتراح يمكن برضه بيرد  .تكون على مرور الزمنى من الحق المكتسب الل
مجال ى وخصوصا ف ،نقط تفصيلية كثيرةى على النقطة بتاعت تعدد المطالب ف

أو تحميل األجور كلها  وهو لما يبقى فيه خصم نسبة مئوية ؛الضرائب الغير مباشرة
فإذا كان عندنا مجموع األجور نفترض أنه  ،شرائح نوعيةى ة وبعدين تخش فبنسبة مئوي

شرائح معينة النسبة  دإذا حددنا نسبة مئوية، وبعدين بع إحناف ،مليون جنيه 311مثال 
الخصم أو التحميل على الكل مع التبسيط ى يمكن يقبل العدالة ف ؛المئوية دى بتزيد

  .سطيمكن تكون أب ،العمليةاالدارى بتاع 
إن ، أو المطلوب ٪3أو  4إذا كنا عايزين  ،مليون جنيه 311فإذا كان عندنا 

 ؛ا المئوية من مجموع األجور كذاهنسبت :بنقول ،مليون جنيه 311نحصل على  احنا
الضرائب الغير ى فدى حتى متبقاش فيها ظلم على اللى بيدخن أو اللى مبيدخنش ف

وبعدين فيها تبسيط إدارى وسهولة  .اآلخرينمباشرة فيها، أى التحميل على ناس دون 
التنفيذ، وتحقق الهدف بنفس الدرجة، وخصوصا منجيش نتعرض للعالوة الدورية أو ى ف

قى ودى هتال !ال أول لها وال آخرى نتعرض لبدالت أو نتعرض للحاجات التفصيلية الت
أثناء ى والحقيقة ف .يوازى التفصيل التفصيلى دهالحتى عبء إدارى على التنفيذ 

 ككل. موضوعمجال الرأى بالنسبة للى أنا بشوف أنه يصلح ف ،مناقشته بالنسبة للبدالت
 

األجور فيه عدالة، لكن الناس ى االقتراح ده ممكن كان يكون سليم لو كان التفاوت ف : صبرى
هاش يفاتفاوت أو فيه بدالت م يهف ..األجور من األصلى لة فداع مافيششاعرة برضه 

ى وأخذ نسبة ف !فترات معينة بدون تخطيط معينى وأخذت بظروف معينة وفعدالة، 
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الواقع بتبقى مضرة أكثر من اللى أجوره منخفضة عن األجور المرتفعة من دون وجه 
  .حق

بالنسبة للمقترحات اللى قالها نزيه دلوقتى، أنا شايف حقيقة إن االقتراح الوحيد 
األجور ى زيادة ف 5.5أما الباقى فإن  .الثالث بسالمعقول بالنسبة للناس هو االقتراح 

نه إعتقد اب ؛األسعار أو خالفهى سنويا مع اإلجراءات الغير مباشرة اللى اتخذت سواء ف
 يبقى ضغط كبير جدا على الناس.

 
كإجمالى وليست  لما بنعلى األجور بنعملها إحنا، يعنى ىكالم األخ عل  :  للتعقيب علىضيف

وبهذا  ؛كأجر أصلى، فبيخش فيها جميع البدالت وجميع ما يحصل عليه الشخص
 الكلى وليس على أساس األجر األصلى.األساس تتساوى كل الناس على 

 
 الدول بتطبق هذاكثير من ى ف ؛بناخد نسبة على األجور عموما إن احناالفكرة ى :  هالشافعى

وبعدين أنا برضه بأيد هذا الرأى، فأعتقد إذا كان واحد  .كل هذه التفاصيلى ف التدخلو 
نفس الوقت بيتاخد منه خمسة ى بياخد خمسين جنيه، وبياخد بدالت خمسين جنيه وف

 .بنخصم منه خمسة جنيه يعنى ..صم منه أكتر من اللى بياخد خمسينخفيت ؛جنيه
فشلنا من البدالت وشلنا من  ؛هنحسب مجمل األجور فهذا بيدى تأثير إن احنالما اط

فإن المصدر الثانى لما نشيل الحاجات دى بتحقق اللى سيادتك  ؛كذا وشلنا من كذا
إن كثير من الميزات التى أعطيت لبعض الناس بنقدر  اللى احناو  ،إمبارحكنت بتقوله 

ا نشوف إذ اللى احنانا بأيد الرأى أإن  :يعنى االثنين بنقول فيهم ؛هنتصرف فيها احنا
 كنا عايزين نخصم حاجة عامة ممكن برضه نخصمها.

 
ى بنلم العملية ونركزها ف إن احنا: هو يمكن بس اقتراح األخ حسين كان مبنى على أساس ضيف

كالمه المثل بتاع السجائر، بس أحب أذكر إن  ىوذكر ف ..جورإجراء واحد بالنسبة لأل
نما ى ملين فاهذه اإلجراءات لن تسرى فقط على قطاع الحكومة أو الع الحكومة وا 

ى يعنى الزم األعباء بتتوزع على العاملين ف ؛هتسرى أيضا على القطاع الخاص
 القطاع العام وأيضا بتوع القطاع الخاص.

 
نشيل من مخنا حكاية الضرائب  إن احنايجب  ،نظام زى نظامناى هو الحقيقة ف  عبد الناصر:

زمان ونقول ليه الضرائب مباشرة وضرائب غير المباشرة وغير مباشرة، وكنا بنتكلم فيها 
منقدرش نقول ضرائب  ،والحقيقة بعد ما أخدنا كل حاجة من الناس تقريبا .مباشرة
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يجب أن األساسية ئب اأى دولة اشتراكية الضر ى وف !مباشرة وضرائب غير مباشرة
فالشعار بتاع الضرائب المباشرة والضرائب الغير  ؛تكون فيها ضرائب غير مباشرة

حاجة لكن مكنتش عارف  مبارحاوالحقيقة أنا قلت  !وقته مباشرة نعتبر إنه مضى
اللى هو الناس  :محتواها، لكن قلتها بناء على الكالم اللى جالى من عدة مصادر

هذه العجالة  ىقدرتش فاالحقيقة مى الحقيقة بتقول إن فيه ناس خدوا امتيازات، وأنا ف
يادوبك قبل الخطبة إن أنا أعرف إيه  إمبارحوأنا يادوبك كنت خلصت الكالم 

العربيات، لكن هل فيه  ..البدالت إن احنا إمبارحلكن أنا قصدت بكالم  .االمتيازات
   !فعال االمتيازات دى؟ الناس اللى بتتكلم بتقول إن فيه امتيازاتى امتيازات؟ إيه ه

الناس اللى  -الكالم ى محدش بيفسر ف -ينى وبين نفسى وأنا قعدت أحاول ب
 !االمتيازاتى محدش مفسر إيه ه ؛شوفتهم والجوابات اللى جاتلى والتقارير اللى جاتلى

ن ى فيه شعور ف :هم بيقولوا ن وا  ن فيه طبقة جديدة تتمتع وا  البلد إن فيه امتيازات، وا 
ن  ليه اللى هو عمليات تكييف الهواءوأنا ده أشرت ا ،والحقيقة بيقصد بهذا الفخفخة .وا 

ن كل واحد يجيب مكتب من  ،والفخفخة والفرش لكن  !الى آخر العمليات ..لىو ترومبنوا 
إن عملية الشقق أيضا  :قولاأنا طبعا ب !البلدى إيه الحقيقة؟ ده موضوع مسبب عقدة ف

ملية الشقق بتاعت ع - وأنا مقدرتش أمنع عملية الشقق دى !البلدى سببت عقدة ف
الدولة جريوا وراء شقق الحراسة، وضباط الجيش خدوا عدد ى وكبار الناس ف - الحراسة

يعتقل كان اخدها جمال عفيفى قبل ماكبير من شقق الحراسة يعنى، وآخر شقة كان و 
 !حهااعامل حفلة الفتت

 
ن كان و الزمالك وهو كان عامل حفلة، ى إنها كانت ف :الناس قالت صوت:   !هذا بعد العدوانا 

 
دناوى وال يشقة صى حفلة لالفتتاح، اللى هى عمل حفلة بعد العدوان وبارتى اللى ه  عبد الناصر:

هذا الموضوع ألنه كان بيباشر هذه ى ديشقة الحراسة، ويعرف أمين هو ! إيه؟
موضوع الشقق ده ى موضوع الشقق الحقيقة عمل، ولهذا أنا عايز فى ف ؛الموضوعات
 ناخد حاجة.

 
 .تماما، اللى فات ..خذآصوت:  
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 ..خدوها على اإليجار إيه ..أنا عايز اللى فات، إن كل واحد خد شقة من الحراسة  عبد الناصر:
ذا كان القانون يمنعنا  ؟!معرفش إيه يعنى بنعدل إيجارات هذه الشقق ولو بالقانون، وا 

 من إيجارات هذه الشقق نعدل إيجارات هذه الشقق.
 

 منحة.ألنه كأنه أخد  صوت: 
 

ألنه طبعا هم الناس القادرين راحوا أخدوا أحسن شقق، وخدوها بأسعار قليلة وأسعار   عبد الناصر:
ممكن نحسب كل الشقق اللى  !شقق اتخدت على اإليجار القديم يهرخيصة، ويمكن ف

اتخدت من الحراسة، وأظن األخ زكريا يحسب لنا هذا الموضوع، ونرفع اإليجار، واللى 
ألن ليه الناس  ؛اللى مش عجبه نطلعه من الشقة !عجبه عجبه واللى مش عجبه يتفلق

 !فيهاى بتجرى وراء شقق الحراسة؟ لرخصها والديكور الل
 

  .فظيعة وصلت لحرب ..صوت: لرخصها وحرب
 

 .صوت: مش بس شقق الحراسة، الحراسة وشركات التأمين، وكل الكالم ده
 

ألن مين اللى بيقدر  ..مسببةى وكل الكالم ده، الحقيقة ه مأنا أقصد الحراسة والتأمي  عبد الناصر:
  !؟ياخد

 
 !األقوى صوت: 

 
وممكن يوصل  )ضحك( اللى بيقدر يوصل ألمين هويدى هو اللى بيقدر ياخد الشقق،  عبد الناصر:

 ؟مش كده ..ألمين هويدى عن طريقى، أو عن طريق غيرى
 

 .بس أنا كنت عايز أوضح : هويدى
 

 !وضح ياسيدى  عبد الناصر:
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:  كانت عالقتى بهذا الموضوع عالقة وطيدة جدا على المستوى اإلنسانى، ويمكن كنت هويدى
ى هذا الضغط ف ىوتوال !الضغطمواجهة هذا ى أنا واألخ عزيز دائما نتبادل المواساة ف

أنا  ؛وأخيرا لما كان الضغط زايد جدا .سليمان يعلم هذا صدقىهذه العملية، وكان السيد 
اضطريت أن أرفع إيدى نهائيا من هذه العملية، وما كنت أبص ألى ورقة بهذا 

 الخصوص نهائى.
 

 هذا العملية. يافندمأوقفنا فيه ى وهذا هو الوقت الذ : هويدى
 

  .ألن عملية البيع مش عشان حاجة، عشان الضغط اللى كان موجود صوت: 
 

نفس اليوم تكونت جمعية المنتفعين بفرض ى يوم فرض الحراسة على السعوديين، ف  عبد الناصر:
وأنا اتصلت شخصيا بأمين  !نفس اليومى ف ..الحراسة على السعوديين على طول

ين إال بموافقتى أنا يشقة والفيال تعطى، أنا عايز يفضلوا فاض مافيش :له هويدى وقلت
 :هذا هو السبيل الوحيد، أما الناس لما تعرف إن أنا اللى الزم أوافق يقولوا !شخصيا

 !ش عايزين، ومحدش يعنى ومجليش وال طلبإحناام ..حشو بنر ام ..ال
 

 !إحنابس كان بيجلنا :  هويدى
 

 اتقال له:ياخد فيال المرشدى، وبعدين لما عايز جه طلب واحد اللى هو شمس، كان   عبد الناصر:
إن الناس حاسة  :قولهافاللى أنا ب !ساب الموضوع ومشى ..إن الموضوع عندى رجع
وأنا معرفش إذا كان األخ  ،نصلح :قولافأنا ب !وناس انتفعت إن فيه حاجات اتعملت

 ؟عزيز يقدر يعمل كده وال ال
 

أما حكاية المزايا نعمل حصر، أنا لما سمعت سيادتك بتقول المزايا أنا قعدت أفكر  : القيسونى
 !؟المزاياى يعنى أنا نفسى أسأل أعرف إيه ه ..وأسأل

 
 !أنا تساءلت ..ال ؟أنا برضه نفسى أعرف إيه هى المزايا  عبد الناصر:
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أنا محتار  ..نفوذ، لكن حكاية المزايا حكاية الشقق دى نسميها استغالل مثال سلطة أو : القيسونى
 ؟!المزاياى الحقيقة، أنا مش عارف فين ه

 
  !أنا بدى أسأل  عبد الناصر:

 
برضه  - األجورى والتفاوت ف األجورعن  -بعد إذن سيادتك  -:  كمان أنا عايز أشير القيسونى

واضحة عن حقيقة لنا دراسة الحقيقة تبقى قدامنا ل أنا نفسى تعم - بنتكلم فيها كثير
نه يشكل نوع من عدم إهل صحيح فيه تفاوت كبير يسمح  .األجورى التفاوت ف

ى نشوف إيه أقصى أجور بتعطى، وبعدين فيه حد أدنى لألجور وده موجود ف ؟العدالة
 ..ال -وال أتكلم إن نعمل مقارنة مع دول رأسمالية  -ونشوف نفسنا مع  .مصر الحقيقة

 .اشتراكية، وبالذات أكتر دولة تبقى ماشية على نظام التقشفنعمل مقارنات مع دول 
ونشوف هل الحقيقة فيه  ،المثل بها، ونعمل مقارنة الحقيقةإذا كان مثل روسيا نعمل 

 ؟ونشوف إيه أقصى حد لألجور ؟تفاوت
 

 !طبعا هناك تفاوت : عبد الناصر
 

هو بالضرورة ام ،فيه الحد األعلىهو ام ؟وبعدين إيه المقصود بالتفاوت ؟نسبته إيه : القيسونى
اللى يهمنا بقى هل الحد األعلى ده  !األجورى روسيا فيها تفاوت ف ..هيكون فيه تفاوت

وناخد  ،هو فيه فائض؟ الحد األعلى الذى يصرف للناس مع المستوى المتوسط
بنضغط على بعض  إن احناوده بيمكن بحيث  .المتوسط المعقول بتاع المعيشة

، وسيادتك اكتشفت أكثر من مرة بالنسبة إن فيه مؤسسات، إن النهاردهالمسئولين 
هل  .فنحط عليهم مسئوليات عامة كبيرة ؛منضغطش عليهم باستمرار أكثر من الالزم

نقدر نقول إن فيه فائض يكفيه يبقى  ،المبالغ اللى هو بياخدهاى ف النهاردههو عنده 
 النهارده للضغطى الضبط بالنسبة أنا متصور إن الناس عايشة عل  ..فيها نوع من

 :التى تقع من الناس بيقولك النهارده اتبالنسبة للتخفيضات اللى بتوصله، فأى تخفيض
 !عنده أصال، اللى طلع من مصاريفه نها تقع من مبالغ مش فائضةإفعال 
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واحد بياخد ستين جنيه  ..وتتكلم على اآلتىاالمتيازات أنا معتبر إن الناس اللى بتقول   عبد الناصر:
فيه عندنا أمثلة لهذا كثيرة جدا، فيه  !مثال بياخد مائة وخمسين جنيه النهاردهبقى 

ضباط كان مرتبه سبعين جنيه راح شركة بقى ياخد مائة وخمسين جنيه أو مائة 
  !وثمانين جنيه

 
ظفين أو و أو كبار الم أنا تصورت كلمة مزايا لطبقة معينة وظيفية مثال !يافندم:  استغالل القيسونى

  .المؤسسات
 

بأن الناس بتقول إن فيه  وأنا قارنتها بعد كده ،للى اتاخدتالناس لما بتتكلم عن المزايا ا  عبد الناصر:
فيه فعال ناس كانت بتاخد سبعين جنيه  ،دول ورا بعض :أنا فعال قلت !طبقة جديدة

نتم عارفين هذا ا  أنا لو أسيب الباب هنا ممكن تتكلموا و  !بقى ياخد مائة وخمسين جنيه
 .الموضوع بالذات

  
 .سيادتك قلت على الطبقة الجديدة قبل كده : الشافعى

 
الجيش واخد ى رأيى بعدين عملية الجمع بين المرتب والمعاش، بيطلع واحد فى وأنا ف  عبد الناصر:

 !مائة وخمسين جنيهمعاش تسعين جنيه، وبيروح ألى شركة ياخد مرتب 
 

 .صوت:  بطلت
 

 .هو ده كان بقرار جمهورى ..تها أنا شخصيايجاتلى قرارات أنا ومض !بطلتشام ..ال  عبد الناصر:
 .عسكريين يهقطعا ف ..أنا بعد ما لغتها برضه المحاوالت وحصلت وأكثرهم عسكريين

هناك فرقة عسكريين بحالها بيجمعوا بين  ،مثل للجمعية التعاونية للبترول مأنا هديك
هو الواحد لما ا، ماكل الحاجات دى الناس شايفاه !المرتب والمعاش وقاعدين بالشغل

 .لى هذا الموضوعل يعنى أنا اتكلمت مع ثروت قا ..الميزاتى بيقعد لما بيجى يتكلم ف
 

يعنى فيه بعض ناس تشغل أكثر من وظيفة  ؛االزدواج الوظيفى يافندمأنا كنت أقصد  : عكاشة
الدولة، ويخيل للناس أنها تأخذ مرتب على كل وظيفة من هذه الوظائف، هل ده ى ف

  !أما إذا كان مش حقيقى، إنما الناس فاهمة كدا ..حقيقى؟ إذا كان حقيقى
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  .هو فيه قانون يمنع االزدواج الوظيفى ..ال ..ال عبد الناصر:
 

 .أستاذة الجامعات ..بالنسبة للجامعات:  إال محى الدين 
 

  !بياخدوا فلوس يعنى -أستاذة الجامعات  -معات، هم بياخدوا اإال بالنسبة ألساتذة الج  عبد الناصر:
 

 .نه يكون منتدبإبيقدر  : محى الدين 
 

 .فيه قانون يمنع االزدواج الوظيفى   عبد الناصر:
  

 .موجود، وهنوضح ده للناس فده مش ٪31لحد  صوت:  
 

هناك قانون يمنع االزدواج الوظيفى خالص، لكن أنا شفت ناس كثير وسمعت ناس   عبد الناصر:
موضوع ى للى اتكلم فاالحقيقة  !يعنى فرصة :بيتكلم وبيقول النهاردهوكل واحد  ،كثير

الشقق، أو موضوع العربيات، موضوع الجمع بين المرتب والمعاش، مواضيع السفر بره 
جنيه، وناس قعدت ثالث سنين بره  03.111جنيه و  04.111أخدت للعالج وناس 

مش ممكن ده لكل الناس،  !أو أربع سنين تاخد شهريا مبالغ كبيرة جدا باالسترلينى
لك أو اللى بيوصل ل لى أو بيوصل اللى بيوص !فاللى بيقدر يوصل هو اللى بيسافر

 !ده بيعتبر كل ده امتيازات لفئة محدودة من الناس ؛لآلخر
  
هيه ااتحاد دولى أو اتحاد عربى بياخد مى فيه مثال واحد بيبقى موظف كبير ومعين ف : عكاشة 

فالجمع بين االثنين برضه بيعمل  ؛أو حاجة من االتحاد 036فياخدله  ،جنيه 031
  !هيته أكثر من رئيس وزراءايعنى بيطلع م ..كالم

  
موظف حكومة وضباط أو كذا بيروحوا الجامعة  !الجامعة العربيةى مثال اللى ف ..ال  عبد الناصر:

 نهم بيروحوا على طول الجامعة العربية بياخدوا مرتبهم من هناك.إنعتبر  ؛العربية
 
الحكومة، وبعدين بيشغل مثال وظيفة مدير مكتب ى ده فيه واحد يعنى موظف ف ..ال : عكاشة 

هيته افم ؛الحاجات دىتحاد العربى، الفريق األول لالتحاد العربى أو حاجة من الا
  !جنيه 531جنيه أو  511ماشية هنا وبياخد من هناك أكثر منهم، فبيطلع حوالى 
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 .صده هو اللى عامل العملية دىانت قاالدولة ى صده؟ تالقيه واحد فامين اللى انت ق  عبد الناصر:

 
  .:  فيه كذا واحدعكاشة 

 
يعنى الصحافة بتتكلم على  - وحضرتك مستها فى المؤتمر اإلنتاجى - هو فيه : فائق 

وبعدين أنا خايف إنهم ميتوصلوش بكل هذه العملية إنهم بياخدوا مرتبات  ،االمتيازات
  .إجمالى

دخول الدولة بتضحى وتجيب،  يهف إزاى :لىل أنا جالى مرة أحمد سعيد وقا
كام؟  تمثيلطيب أحمد سعيد بياخد بدل  .وقعد يدينى محاضرة نص ساعة على كده

يروا ثوهم بي !جنيه 531ــهية توصل لاخدش وال مليم إنما بياخد إجمالى ماطبعا مبي
الناس على هذه العملية، وهم واثقين وبيقدموا برنامج وهم واثقين لن يضاروا ولن يتأثروا 

من ذلك،  كترأهياتهم مهيات كبيرة جدا اتوصل مبكثير جدا من الصحفيين  !بها
إنهم بياخدوا مرتب  -بعض البنوك ى يمكن إال ف -الدولة ناس فى عتقدش إن فيه ااوم

 ،متمتعة هى دى الفئة الوحيدة اللى كانت .جنيه 6111جنيه أو  3111إجمالى 
الحقيقة  .يعتبر بدلبجنيه والباقى  5111إنهم بيعتبر كانوا  وكانت فيه مشروعات قديمة

فيه عمليات إشارة للناس دول إنهم لن يضاروا بأى قرارات تتخذ بالنسبة للقطاع العام أو 
 ؟ف هل األخ نزيه هيراعى هذا وال أل، وأنا الأعر للحكومةبالنسبة 

  
ى جنيه إال بقرار جمهورى ف 0311حدش ياخد أكثر من اإن م :قلنا مثال إحنايعنى   عبد الناصر:

أحمد  !فيه ثورة على هذه األوضاع، تحايلوا بقى على هذه األوضاعوقت ما ألن كان 
جنيه، هتالقيه  531هيته مش هتالقيها اجنيه، م 531نه بياخد إسعيد أنا عارف 

 !بيشتغل بالقطعة وبالحتة وبيعمل مش فاهم إيه
 
  .:  أنا قريت كتبهفائق  
 

هذا ى ؟ فيه ناس فنانين فإزاىجنيه،  531ال غير كده بياخد من اإلذاعة  ..ال  عبد الناصر:
  !هذا الموضوعى يتفننوا فى أ ..الموضوع
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 ؟السنةى نتم حددتم كام للممثل فإبياخدوا، فنعتبره زى ممثل، وأظن  الممثلينهو ام صوت: 
 .السنة، حاجة زى كده يعنىى جنيه أظن ف 3111

 
ى لمين فيأكثر من ف وايمثلو ، واشترطنا إنهم ال٪53الممثلين السنوى تخفيض أجور  : عكاشة  

بالنسبة كمان ألن عمر الفنان قصير كالزهرة،  .كان تخطيط كبير جدا افهذ ..العام
 .نضغطش أكثر من كده يعنىانساعد يعنى وم إن احناوجب علينا 

  
ألن بالنسبة للفن واألدب والحضارة والكالم  ؛يعنى أنا مش موافق على العملية األساسية  عبد الناصر:

  !فدى مواضيع يعنى متقدرش تحددها الحقيقة ؛لهاش أبدا قيمةاده، م
 

قطاع ى ع يحتاج الى بحث كبير عشان أقول لسيادتك على الخراب الموجود فو :  الموضعكاشة
ن العجلة تستمر إال إذا كان نعمل  إن احنايمكن وكان ال !السينما  ،جذرى شئنستمر وا 

  !نوقف األرقام الخيالية اللى كانوا بيتقاضوها بعض الناس إن احناونحاول 
وهو  وبهذا بيبقى فيه عرض موجود ؛الحقيقة إنك تطلع إثباتى العملية األصلية ف  عبد الناصر:

الحقيقة بيجروا على لبنان ومستعدين يدوهم ى ألن على طول ف ؛موضوع حقيقة تانى
 !لهم، وفيه طبعا محاولة لجذب السينما الى لبنانوا باالسترلينى ويحفظ

 
  .:  ده صحيحعكاشة 

 
 يهف -اللى هو أثرته سيادتك  -الناس هنا بتتكلم على نطاق واسع  ،مسألة االمتيازات :  أبو النور 

، لكن فيه مفهومةالعربيات والشقق والحاجات دى حاجات  .مزايا عديدة لبعض الناس
 ،الكادرات العامةى يعنى مثال لما نيجى ف .تكلم عنهاتالناس بزايا أخرى مبدالت وفيه 

حناو  !شك إن فيه نقد شديد جدا على كادر القوات المسلحة مافيش كلنا عارفين لما كنا  ا 
ودى  -بنعمل الكادر العام وبعدين جه كادر القوات المسلح بعدها، الناس بتشوف 

أو المزايا العديدة اللى بتستفاد منها ، كادر القوات المسلحة وكادر -البلد ى بتتقال ف
   .الدولةى القوات المسلحة أو بعض العاملين ف

 ،إن بدالت طبيعة العمل إزاىمعرفش  ؛ت أخرى اللى طلعنا فيهافيه بدال
طائفة مخدتش حاجة باسم طبيعة  مافيشبحيث  ؛هذا مدة طويلةى تسابق ف حصلو 

ابتدت الكيماويين وبعدين الزراعيين وكل واحد  !ابتدت الناس تتكلم فيها برضه ..العمل
بحيث أصبح يقتضى أجرا باسم طبيعة العمل  ؛عمل له طبيعة خاصة بهى بيشتغل ف
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ثم فيه نوع من المزايا األخرى تتراءى  .المحل له، وابتدت تؤمن به الطوائف من الناس
العسكرية  لكلياتاى نظير كده فى وف !فيها مثل أساتذة الجامعة مثال وأبناء االساتذة

أبناء العاملين بياخد مكان ألن  ؛وفيه نوع برضه بيثير الناس .وأبناء الضباط المشاركة
  !معة أو ألن أبوه ضابط بوليس أو ضابط جيش أو غير هذااالجى أبوه أستاذ ف

موضوع آخر من االمتيازات التى كانت موضع نقد شديد جدا من الناس ألنها 
بيهمهاش تفاوت اا كانت تتكلم عن االمتيازات الحقيقة مكانت موجودة، والناس لم

إما  ؛عه حاجات أخرىبكان بيت األجورى األجور فاألجور مسلم بها، لكن التفاوت ف
نفسها المقصود بها  الكادراتى أو بدالت طائفية أو تفاوت من غير مبرر ف ةنييع مزايا

  .طوائف معينة بالنسبة لطوائف أخرى
االمتيازات التى يتكلم عنها الناس، فالناس مبتخدش بالها على هذه هى طبيعة 

لكن خلص منها على مدى  ،تفاوت األجور، والناس بتسلم إن العمل مرتبط باألجر
خلق طبيعة عمل ى خلق بدالت وفى خلق االمتيازات وفى ترقيع كادرات وفى طويل ف

فأرجو أن  !ه امتيازاتما تسمييعت كل هذا فجمالناس  ؛خلق حتى امتيازات أدبيةى وف
ى ذهذا الى ونشوف إيه اللى يعتبر امتيازات ف ،يدرس هذا الموضوع دراسة تفصيلية
 .تعترض عليها الناس حتى نعلق عليها

 
 ايعنى كادر القوات المسلحة مقدرش أعمل فيه حاجة، وبعدين برضه أناألسف مع   عبد الناصر:

موضوع البدالت هم القوات ى إن أكثر ناس هيتأثروا ف ..بدى أسأل أمين هويدى
 عرفش هل هو حسب هذا الموضوع أو ال؟ االمسلحة، م

 
  .الشهرى جنيه ف 31الكلية الحربية بياخد ى :  الطالب  فهويدى

  
  .51وبتاع الجامعة بياخد  ، بياخد كام طيب؟31بس بياخد  :  شقير 
 

 .أكثر ناس بتوع الجامعة ..نظيره بتاع الجامعة ، وكذلك31المتخرج حديثا بياخد  صوت:  
 
جنيه، ثم  51بتكلم عن خريجى الجامعة العادى بياخد  امش عشان بتوع الجامعة، أن : شقير 

وكل  -الخارج والبدالت بتاعت أساتذة الجامعة، ثم بدل طبيعة العمل ى العالج ف
  !عنها تكلمونيكل ذلك يتكوم عند الناس ف - طائفة بتاخد طبيعة عمل

 



  سرى للغاية 

25 

 

مليون  4هو كل التخفيض متجمع من البدالت بتاعت القوات المسلحة حوالى  ..ال : هويدى
 .جنيه

 
  ؟مليون جنيه، لكن مثال المالزم هيدفع قد إيه  4 عبد الناصر:

 
  .واهلل مش عارف كام بالضبط، إنما الواحد ممكن يحسبها : هويدى

 
 . ٪53؟ بنسبة هى هتخفض بنسبة قد إيه : ضيف

 
 .عنده بدل سكن، وبدل مراسلة  عبد الناصر:

 
 النسبة قد إيه يا عبد المنعم؟  : ضيف

 
 .جنيه، ال مش بتوصل ألربعة جنيه 4بياخد بدل سكن  : القيسونى

 
  ؟بياخد كام هو  عبد الناصر:

 
جنيه، وبتاع  3فرقة مظالت  ..دى عايزة لفرقة مظالت  45هو بياخد دلوقتى يمكن  : هويدى

 .المظالت أخذ عالوتين دوريتين
 

 .جنيه 05هى البدالت  : ضيف
  

تخفيض قرارات البدالت ى لو فيه عدالة ف :قولاسيادتك تساءلت عن المزايا، أنا ب : يونس
قرارات  يهف ..الخارج للعالجى يعنى مثال  السفر ف ؛والقواعد الموجودة الناس هترتاح

بحثتها  اهذه القرارات يمكن أن .ملية وواضحة جدا ومريحة كل واحد فعالتنظم هذه الع
نها تضمن إن كل واحد قبل ما إبحيث  ؛أكثر من مرة ووافية تماماى وى فنبمع الدكتور 

والى آخره، وبعدين بتقرر هل يسافر أو  ..يسافر للعالج ممكن أن يعرض على اللجنة
حد، وبعدين  اترتاح وال حدش يجرى ور االكالم لو طبق فعال كل الناس ه .مايسافرش

ى أطباء أجانب دلوقتى بيتاجروا ف -وأنا واثق من هذا الكالم  -تكون برة كما سمعت 
بيجى الواحد يسافر للعالج بره على أساس  ؟إزاى .العواصم المختلفةى هذه العملية ف
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عمر ما فيه واحد سافر ورجع  ؛جنيه 611غ إنه مقدرله إنه يقعد شهر أو شهرين بمبل
ى وأصبح هناك بره ف -بيروح للدكتور  !له فيها القرار دهى بعد المدة التى اتمض

 !وبيديله أى جواب على أساس مد العالج بتاعه، وبتمدد مره واثنين وثالثة - الخارج
إن فيه بعض الناس كبيرة جدا وصرفت فلوس كثيرة  :وده السر اللى سيادتك قلت عليه

هذا الموضوع، وكان ى وكان أنا كلمت سيادة النائب زكريا ف .جدا على هذه العملية
اللى بالنسبة للظروف  ؛هذه الفترةى الخارج فى فيش سفر للعالج فادى توجيه بأن مإ

 ده مثل من األمثلة. ..بنمر فيها احنا
وكان فيه قرارات من السادة  ،السفر للخارجمثل ثانى من األمثلة التصادق على 

الزمالء، ثق سيادتك إن فيه مأموريات يمكن للسفارة القيام بها وممكن المكاتب المختلفة 
  .المتعددة اللى بنصرف عليها سنويا فلوس كثيرة جدا تكون مخفضة

تكرر اوبعدين جه  ،الناس اللى بتسافروكنا بنحاول تخفيض العدد التساع هذه 
ناس بتسافر ثالث أو أربع  ،وفيه إحصائيات لهذا ..وأنا أعلم !نفس الناس اللى بتسافر

 مإال حاجة بسيطة جدا يكون قد يش يمكث فى القاهرةبحيث ال يكاد  ؛السنةى مرات ف
رر سنويا بتطلع تكمأموريات معينة ت يهوبعدين ف !وبعدين يرجع يسافر ثانى ،نفسه فيها

لغرض منها الدراسة أو أى ابالعشرات، هذه المأموريات بتلف بالد العالم لمأموريات 
ى أنا ف ،ترااوهذه الدراسة تستمر أو فيها موضوعات خاصة ببعض الوز  ،حاجة

 ن الموجود.عنها بتقل بكثير جدا إاعتقادى 
من السيد يها الخارج كان صدر قرار فى الخارج، المكاتب فى كذلك المكاتب ف

بالتقليل من هذه المكاتب، فيه رغبة حالية الى إعادة فتح بعض من هذه على صبرى 
، ونقدر نكتفى بالموجود بره نتالفاهرأيى إن هذا الموضوع ى وأنا ف !الخارجى المكاتب ف

التعيينات  .فتح المكتب الجديد قبلالخارج، ويقوم بأعمال نفس العمل المطلوب منه ى ف
يمكن الخارج إال ى فيش واحد بيخرج بره فاالمكاتب الناس بتبصلها ألن مهذه ى ف

قصدش تعميم لكن بعضهم بيخرج من غير كفاءة ااوأنا م ،معندوش كفاءةأقصد وال
 ةمستمر  ناسى وف .ن تتكلم عن ذلك الموضوعأوالناس حريصة  ،ولكن لمعرفة معينة

الخارج، ويادوب ى بيقضوها بره فحتى أجازاتهم  ،لفترات طويلة لدرجة أنهم نسيوا مصر
الناس اللى بتشوف  برضه !بيجوا مأموريات وبعدين بيسافر تانى بيمضى أجازاته هناك

إن فيه تفرقة بين ما يعتبر السفر للخارج مجزية سواء من الناحية المالية أو من الناحية 
  .هذا الموضوعى برضه الناس بتتكلم ف ..قاعدة لهذا الكالم مافيشالمنصب، و 

صر جهة معينة على تيجى تأى  - والكالم ده أنا لمسته برضه - األعراض
 ؟!واحد طالب حد من مجلس الدولة كل يوم، ليه ؟طب ليه ،نها تطلب فالن باالسمإ
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بتاعته كذا كذا كذا، أو مطلوب واحد يقوم لنا  applicationــ عايزين واحد ال إحنا
اللى  applicationــ ال، ونترك الرد للمسئول أنه يحدد االسم تبع الفالنىبالشغل 
إن  ،ترتب عن هذا إيه؟ وأنا سمعت الكالم ده من رئيس مجلس الدولة .موجودة

ى المحاولة فى ف المؤسساتوبدأوا يلفوا على الشركات و  المستشارين سابوا المكاتب
طيب واحد  !شركةى أو ف مؤسسةى يخرج يقعد فى لك ؛التهرب من القيام بواجباتهم

لرئيس  أو إما لشئون الموظفين، ونترك االسم application ـالعايز أى حد يطلب 
جى يوطلع وحش بنغيره، ولكن ن applicationــ اللو أديله  .يحددهى المصلحة هو الذ

 برضه الناس بتتلكم عن هذا الموضوع. ..نطلب واحد باالسم ونمثل
حنااالستراحات كثير جدا موجودة و  ..االستراحات عندنا حصر، وثق سيادتك  ا 

ة وعايزة خدم ومش ااالستراحة عايزة نور وعايزة مي !إنها  تكلف كثير جدا جدا جدا
وكنا بنحاول أن نقلل من عدد هذه االستراحات وهى  ،وتم حصر هذا الكالم .عارف إيه

ؤسسات فعال لها االستراحات بعض الم النهاردهلدرجة  ؛كل حتةى موجودة ومنتشرة ف
ممكن هذا  !أى جنب الحاجة اللى بتتبنى االستراحة بتاعتها ..جديد واتبنىبتاعتها 
 بنبص عليه. إن احناالكالم 

السيد/  بعض الناس احتاروا ،يعنى أضرب لسيادتك مثل غريب جدا يعنى
سليمان واخد على الموضوع اللى قلته لسيادتك بتاع بيع الشقق بتاعت  صدقى

جالنا اسم مكنتش بتصدق إن الكالم ده كان هيتنفذ، ناس بتقول ما  إحنا .الحراسات
يا سيدى ده فيه قرار وفيه موافقة على  !ممكن نتصرف إيه يعنى لما نبيع وبتاع إحنا

على تطبيق القواعد  اعتادتالناس لو  نش ممكن إقناع الناس ألناوماك .هذا الكالم
واحترامها؛ فيسود العدالة ويسود القانون ويبقى فيه احترام للقواعد المقررة والقرارات التى 

نتحايل عليه بعد فترات، وبعد شوية نرجع  إن احناالناس عارفة بعد فترة  .اليه تصبوا
فى الميزانية ل موجودة ففيه مشاك .نفس المشكلة ..نالقى نفس المشكلة نجدها تكاثرت

بنتكلم فيها من سنين متعددة ونعود تانى نتكلم فيها مرة أخرى، ليس إنه إال قرار صدر، 
 ؛لكن لو أعطى الطرف وأعطيت القاعدة واتنفذ على الجميع !حوله نلتفونرجع تانى 

لكن مازال المعنى مفقود،  .ده ممكن يكون سبب إلرضاء الناس وتخفيف الكالم بتاعهم
ولكن هى التحايل على القواعد  ،الواقع الواحد ميقدرش يحدد إال حاجات بسيطةى ف

 اللى بتبقى موجودة.
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بعد قرار بيع الشقق بتاع القطاع العام  ،أضرب مثل لسيادتك على موضوع التحايل:  هويدى
القطاع الخاص بشقه ى واحد بده يبادل شقة ف ؛بصيت لقيت انهال علينا نموذج جديد

نفس ى وقفت فيها ورفضتها بصيت لقيت تبادالت ف ،ىالعام مع واحد تانالقطاع ى ف
وحشة هينقل  ةشقى واحد ساكن ف ة،كويس ىكل شقه هتفضى يعن !شقق القطاع العام

عبد الحميد  األخمت لصبح كلا النهاردهلدرجه  ؛الشقق الوحشة ىهتتباع هى لوال ،ليهاا
  !تبادل بالمرة مافيشن إر أمى دن هو م  إب :قال ؛سراجال

ى وا لشقه فأفراحوا لج ،ادلة الى مدى أمر بهذاوكان باين من الخطابات المتب
واقفين كل  ،واقفين التبادالت إحنا له: قلت :ىلل رده بيقو االنهى واحد جايل .الحراسة

عمارة ى فى واحد بينقل من الدور األرض يهفى اللحظة دى ده ف :ىلل قا .هذه األنواع
 ه:ل سراج قلتالكلمت األخ عبد الحميد  !يستحيل ه:ل قلت !فوقى للدور اللالتامين 
الحراسة كانت ى ن الشقة فإفتبين  !وأنا متأكد :ىلل قا ؟ن ده ميحصلشإمتأكد 

ى لال ىعشان ه ؛شقه تانيه طلع يحل محلهى فواحد ف ،فيها خرجى لمفروشة وبعدين ال
فيه ى يعن ل؛تفضى الل ىن الوحشه هالحراسة تحت وبعديالى تفضى الوحشة وينتقلوا 

determination  بنقف بمنتهى  إحناولوال  ،نها توصل لسبل بمنتهى الغرابةإبحيث
  !خرام بتتفتحإى الشدة هنالق

 
ن القرارات والحقيقة تبقى منظمه لحد كبير إ - قالما األخ أمين ى ز  - برضهى يعن :المهندس

سيد النائب زكريا لما ال ،عاملين القرار إحنا .الخارجى تكلم عن العالج فأبى يعن ..جدا
 :وبعدين مركز العالج يقولوا ،وبعدين يروح مركز من مراكز العالج ،كمان عملنا لجنة

 6عملت إحصاءات ى العملية د .الخارجى ال بحاجه خاصة فإن مش ممكن يتعالج إ
دخلوا مراكز ى الل ،تقدموا للجان 511 ،بيمشوا عن طريق اللجانى أشهر بالنسبة لل

لما جينا  .أشهر 6مدى ى دول كانوا ف ..07سافروا ى الل ،31وأ 71ى العالج حوال
والى  ،معاهم عشرات من الحاالتبيسافر ى إنما بيج ،نشوف انعكاس هذه القرارات

 ةلجناللها  وبعدين بعتنا -واألخ أمين عارفها  -بعض الحاالت جت  يهن فإ ةدرج
ناس كانوا  يهف !؟لها اللجنة الطبية وبيسافروا برضه يعرض إزاىوزعلت  ،الطبية

 ؛بيسافروا بوسائلهم الخاصة ،عن طريق اللجنة الطبية كنبيسافروا مش عن طريقنا ول
 .الحاجاتى باقى ه فضمثل هذا بر ى جة فبتجسم هذه العملية فيفبتكون النت
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حناو ى يعن ة!المسئولين عن كل حاج إن احنا ،نطلع بنتيجة من كل هذا الكالم كله هو  عبد الناصر:  ا 
حد أبدا  مافيشو  ،ننفذ مبادئ معينه الزم ننفذها إن احناهنا كمجلس الوزراء اذا صممنا 

ى بيجر ى فبيبقى كل واحد منا مسئول عن العمل ال !خارقه ةحد عنده قو  مافيشمسنود و 
 هحد يشوفى ن السيد زكريا والنواب وأإ :ىتننا بنعمل اآلإ برضهقول اوب .قطاعهى ف

قواعد وأصول نضع بنقعد  ،بالتفصيلى أمين عارف المواضيع دى ز يجى السيد زكريا 
  .عليها الدولةى بتمش

 ،هاوس عليه مبنىب مينانمن اإلسكندرية لقيت تل هناك جى نا جأأنا مره و 
 )ضحك( ة!رئيس ياجماعى أ !ده استراحة الريس :ىلا قالو  ؟يه المبنى دهإ ..فبسأل

وأنا قلت حتى  ،طلعت استراحة لوزارة التربية والتعليم ..وبعدين على هذا األساس سألت
على  حته جميله جداى تنفع الستريو ويأخدها ألنها فى ن أمين ياخدها دإ :وقتهاى ف

  .ربوة
 

  .ب الهرمنج صوت: 
 

 .يافندمخالص  ةجديد صوت: 
 

نكملها ونرجعك أمريكا  ؟وال ةفكر  هأمين عندعرفش ام ،لسه مكملتش جديدة طالعه  عبد الناصر:
 :ىل وقالت ىجت هدى بنت ،عبد الرحمنى وبعدين وهم بيعملوا سيد )ضحك( !بسيطة

طلب أبدا أوأنا لم  !لمشيرللريس و لنهم عاملين استراحتين هناك وبتاع استراحة إ
زمان  كنت -روحتهاش اسنين م 4ى القناطر أنا بقالى استراحة فى وأنا عند !استراحة

 4ى بقالى دلوقت ،روح يمكن كل شهرأاستراحة حلوة وكويسه كنت زمان ب - روحهاأب
 ىهى استراحة البساتين ال ىروحها هأأنا بى واالستراحة الوحيدة ال !روحتهاشاسنين م

وأفقر  ؟نهايعرفش عارفام !البلد كلهاى أوحش استراحة ف ىوه ،بتاعة برج العرب
أصلها كانت موجودة من زمان  ،ىشناو  يمكن األخعارفها  !استراحة وأغلب استراحة

وأنا  ،انهم بيبنوا استراحة للريس :العين السخنة قالواى تعمل فاأما  .متبنتش جديد
عاملين استراحة  :قالوا ،دفوإفيها مصنع ى لالبلد الى حتى ف !اتصلت ولغيت هذا الكالم

 ؟!ىمش كده يا صدق ..ادفو أبدإروح ادفو وال هإروحت امى نا عمر أو  ،للريس
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  .عشان افتتاح المصنع : سليمان
 

ن إى وسهل قو  !دفوإى نهم عاملين استراحة للريس فإالكالم ى عرفش بس جالاام  عبد الناصر:
 ؟طب مين المسئول !فتتح المصنعان هإعلى أساس  ؛عملوا استراحة للريسإ :يقولوا

 ! كلنا مسئولين عن هذا الموضوع
بناخد فيها  ،نداتاكو بنعملها ل ،موجودة بنبيعهاالاالستراحات .. عندنا االستراحات

اتخدت من الحراسة ى الشقق الل ؛اتكلم عنها أمين كلها بنشوفهاى الحاجات ال .قرارات
واذا كان  ،ىعدوا مش عاوز يمشقعدوا فيها يقبنرفع إيجاراتها عايزين ي ،تهاابنشوف إجار 

  !العمليةالقانون بيمنع هذا بنعمل قانون لهذه 
السلطة  ىهى لالنفخة ال ىهى لال ..االمتيازاتى طبعا بقى بعد كده بتيج

عندنا قانون من أين  حناإوالحقيقة ى موضوع طبيع برضهوده  !ىوالهيلمان المظهر يعن
ن النظام مش فيه النقاوة الثورية إوالناس الحقيقة النهارده بتجرح النظام وبتقول  ،لك هذا

ونشوف  ،عاوزين نطبق قانون من أين لك هذا إحنا !األولى فيه فكانت موجودة ى الل
 ،هذه الدولةى يه من أول رئيس الجمهورية لكل واحد خدم فإيه وبيملك إكل واحد عنده 

  .يهإ ىيه وبقإيه وكان إ هيه وحالإ هيه وفرشه إوبيت
الحته ى بيتاخد واحد وكان ساكن ف ؟يهإلك ل ن النهارده يقو الحقيقة ألى واهلل يعن

أنا  !ىطبعا  بتبوظ النقاء الثور  ؛وبعدين ينتقل للحته الفالنيه ثم الحته الفالنيه ،الفالنية
 برضه ،مطلوبة للجميع ةالحقيقة عملي ،ىن أتكلم على النقاء الثور أ تتعمد إمبارح

فيش وزير ام ..كلمت أمين ةوأنا مر  !جات من الحراسة ليها تأثيراخذوا حأى لالوزراء ال
ن عينا إمن الحراسة معنى هذا  ةخد حاجأن إذا واحد منا أل ؛حاجه من الحراسةياخد 

خد آطب ما أنا كنت قادر  !إنسانى ن نحاسب أأالنستطيع  ..انكسرت قدام البلد كلها
ى لب منودورت على شقق وط   !مش ممكن ..ال :وقلت !الحراسةى لهدى أحسن شقه ف

أحسن حاجه بدل  :فقلت !هذه العمليةى جنيه ف 6.111جنيه و 4.111أنا خلو رجل 
 5.111من مصر الجديدة  ةسلفي دخآو  ،رض من مصر الجديدةأخد آممكن  ،ىبنأكده 
من كل العمليات رخص أتطلع ى والعملية ممكن تمش ،ةسن 03واألرض على  ،جنيه
ولو جبت مقاول من  !مش عاوز مقاول من القطاع العام :وقلتى ما جت تبنأو  ة!التاني

بنا جه مقاول من القطاع الخاص غلا ! على حساب البلدى ببنى نإ :القطاع العام هيقولوا
 عمارةى الحراسة فى شقه فأحسن خد آنا كنت أ ىلل كان أسه !ألنه قعد سنتين

مين يبنوا شقق جديدة فوق السطوح وبيبنوا شقق أال أقول لبتوع شركات التا  و  ،الشمس
 !ىنا عارف الطلبات دأو  ..فوق السطوح فيالت ..جديدة
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ن الكالم عن االشتراكية هو كالم إ :وبيقولوا ة،كل حاج ةجدا وشايف ةالبلد مفتح
 ..فالحقيقة أوال .بيتكلم عن االشتراكية الزم يطبق االشتراكية على نفسهى ن اللأل !فارغ
 ؛بالنسبة للدولة كلها وقانون من أين لك هذا إن احنا :باقولنا أو  ،المثلى الزم ند إحنا

مسئولين عن سفر  إحناوبعدين  .القانون الزم نطبقه والزم حد يتولى تطبيق هذا القانون
 إحنا ،مسئولين عن بناء االستراحات إحنا ،مسئولين عن السفر للعالج إحنا ،الناس

الفترة الجايه ونمسك الحقيقة ى كناش نقدر نمسك البلد فاذا مإ !مسئولين عن كل كلمة
 !يبقى كالم فارغ إمبارح هنا قلتأى والكالم الل ة!فايد مافيشوزاراتنا مسكه جامدة يبقى 

إذا كنا بنعين  ضهولكن بر  .لنا للتخدير ولن يطبق حقيقةل نه كالم بيتقاإ :والناس بتقول
ى الل إحناهو اذا كنا بنعين ناس وحشين مإ ،بنعين الناسى لال إحناهو ام برضهناس 

ى ن كل واحد فينا يتحاسب على أإوالحقيقة  .خر هذا الموضوعآالى  !بنعين وحشين
والعيب  ،ىحدش فيه بينتقد التانان مإعيب مجلس الوزراء  :قولانا بأو  ،عمل بيعمله

 .مجلس الوزراءى ف ىده الموضوع األساس !ن محدش فيه عاوز يتكلمإفيه ى األساس
 :قلت ،أكون رئيس مجلس الوزراءى نإقررت فيها ى هذه المرحلة اللى وأنا ف

 ..ىناس مسئولين وكل واحد مش مسئول فنى يعن ؛عمل مجلس وزراء صحيحأعاوز 
ذا إن أل !اهلل يتكلم غلطويتكلم انشا ،ىقبل ما يكون مسئول فنى كل واحد مسئول سياس

ثم  !هو البلد هتنتقدانتوا هتنتقدوا مإكنتوش ماذا ا  و  ،نتوا هتتكلموا البلد هتتكلمإكنتوش ما
 مافيشال يبقى ا  و  ،عاوزين مجلس وزراء ناس فيه تتكلمى يعن ؟!ماذا ستكون النتيجة

  !لمجلس الوزراءى داع
وأنا قلت  د،ن نباشر فيه النقأويجب  ،وبعدين عاوزين مجلس وزراء النجامل فيه

ى بيبنى هويدن أمين إ :ىبكر  يقولى استراحة بيجى بيبنى ذا أمين هويدا  و  .هذا الكالم
ونعتبر ده  ،يوليو 54جلسه ى اتكلمنا عليه فى وهذا الكالم مخالف للكالم ال، استراحة

ذا كان قره عنده ناس حراميه بيج .البلدى فى بيأثر على الوضع المعنو  ى كمال هنر ى وا 
ذا كان ف ،وزارة التموينى ف ةناس حرامي يهن فإ :بيقول فايق ى السياحة حراميه بيج ىوا 
ن إوزارة التموين مش معنى ده أبدا ى ف ةذا كان فيه حراميإن أل .كذا وكذا يهف :ويقول

حرامية  يهكل وزارة فى ن فأل ؛زارة  التموينو ى موجودين فى قره موافق على الحراميه الل
ذا كان ف ،ىحدش يعرف داوم الداخلية يضربوا الناس ويستغلوا ويعملوا ى حد ف يهوا 

  .بتعمل كذا وكذاناس  يهن فإ :ونقولى بنيج
نش كل واحد يعتبر نفسه مسئول عن الدولة كلها لن نستطيع اكاذا مة إالحقيق

كل مجلس وزراء اشتغلت فيه لغاية ى نا يعنأبكل أسف  !ننا نشتغل كمجلس وزراء أبداإ
اشتغلوا معايا لمدة طويلة يمكن بيذكروا هذا ى ن اللأل - أنا بعتبره فشلى دلوقت
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 هل مش هيغفرهاى التانى ذا واحد اتكلم عن التانإف ،عارف الحساسياتنا أن أل - الكالم
  !العملية بهذا الشكلماهياش  !يغفرشام ..أبدا

فيها قواعد لنا ى قالحقيقة بنمر بمرحلة ونقطة بداية جديدة والزم يب إحنالكن 
بيتقال ى فيه الكالم الل ةأول كلم ؛يانشتغل مجلس وزراء كمجلس وزراءى يعن ،جديدة

 ..بره بيتقال أنا عارفبيتقال هنا ى الكالم اللى نا عارف لغاية دلوقتأو  ،لش برهاهنا ميتق
وبهذا نقدر نشتغل كمجلس وزراء  ؛حد أبداى بيتقال هنا ميتقالش بره ألى لالكالم ال

ننا إ ..بيقولوا متسائلوا منكيناس ب يهفى يعن ..لك على أدق األمورل نا أقو أ وأقدر
  !نعرفش أدق األمورامجلس وزراء م

كالم  يهن فأل !ن ببقى بخربهاألمعاكم تكلم أفإذا الكالم بيطلع بره مش هقدر 
ذا الكالم مبيطلعش بره !ذا طلع بره يضر البلدإكتير   ةمسئولي هوكل واحد عند ،وا 

يبقى  ،ومسئول مسئولية كاملة عن البلدى سياس ولكن هوى نه مش بس فنإوعارف 
أول  افد ..ن الكالم ميطلعش برهإمع ضمان  ،خطر المواضيعأى نقدر نتكلم هنا ف

  .موضوع
إذا فايق اعتبر  ؛كل واحد يعتبر نفسه مسئول عن البلد كلها :ىالموضوع التان

معتبر ى والسيد مرع !نفسه مسئول بس عن اإلذاعة ميبقاش وزير هيبقى مدير إذاعة
 !؟وال أل هكد !مدير زراعة نفسه مسئول بس عن الزراعة يبقى وكيل وزارة الزراعة أو

ن إ :قولاوب ،عملناش تقاليداسنة م 03بعد  إحنا برضهو  ،لكن الحقيقة عاوزين نتعلم
ى جمال عبد الناصر مش الق :وبيقولوا ،مالبلد كلكى ف مالبلد ومسكاكى الناس هرياكوا ف

 !فالنالمرح وجايب فالن وطلع ى الثالثى وعاملين ز  ،غير هذه التشكيلة عملها وزراء
عاوزين  :قولوايوب ،ه لكمباقولو  نا سمعت هذا الكالمأهذا الكالم  مكنتوش سمعتاذا ما  و 

  .أنا سمعت هذا الكالم ؟!سمعتوش هذا الكالمانتوا مإ !ناس جداد
جديدة  ةجبش حاجافاكرين جمال عبد الناصر مفين وزارة جمال عبد الناصر؟! 

طب  !تفنيطة الكوتشينةى نفس التشكيلة ز  ىهام !ده على ده زائد ده على ده طلع ده
 النهاردهافرض الوزارة لو طلعت  ؛وزارة العمالإمسك متمسك انجلترا طب ماانجلترا 

لو  ،وامسك المحافظين !هم نفس الوزراءى هيرجعوا هم هم اللام ،سنيين 3ورجعت بعد 
زير فيهم بس كل و  ،هم موجودين معاهى هيجيب نفس الوزراء الل مرجع بكره لورد هيو 

 باقولى بكل أسف يعن .تقيل قدام البلدى ووضع سياس ..ىوله وضع سياس مكانةله 
  !البلدى فى له وضع سياس محدش فيكام :لكم بكل صراحة

وأنا مستعد  ،ىالزم كل واحد يبقى له وضع سياس ةن مجلس وزراء له قيمعايزي
خدت على مجلس الوزراء أولكن البلد  .ونساعد الوضع باستمرار مهذا أتعاون معاكى ف
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بتطلعوا  منتاو  ،بالسياسة ةلهومش دعو امى نه مجموعه من الناس اللإعلى رده االنه
ن أل ؛هذه الصفة ملنفسك مديتإى الل منتا  و  !بنعرفش الموضوع دهام إحناواهلل  :تقولوا بره

نا أواهلل  ،عرفشانا مأواهلل  ابيقولو ى قول للأومستعد  ،ىسامنا عارف ومتأكد وعارف األأ
وبهذا البلد  .كل البلدى حتت ومنشور فى اتقال هذا الكالم واتقال ف !ةليش دعو ام

ى لغاية لما يتبت فى نا مستنأواهلل  :و يقولأ ،ساس كذا وكذاأن بالوزراء على بتستهي
 ةمش كد ،تقل الوزير زمانى رده مش ز االحقيقة تقل الوزير النهى يعن ..ال !الموضوع

  !؟مش كده ،كل وزير ليه تقلى حزب سيد مرعفى ن اكان موجود زم !؟يهإوال 
 

 سم والمظهر بتاع القائمين علىكان السلطة واإلالوضع  يافندمبداية الثورة ى ن فأل : مرعى
ى ز  -ظروف عامة كتير حصلت أثرت فيه ن إلكن الواقع  ،مستوى مجلس الوزراء

عن طريق هذه ى العمل السياسى ثار فئاست يهنه حصل فإقطعا  - سيادتك بتقولما
 أصبح مفهوم عزل الوزير من العملى وبالتال ؛التكوينات السياسية ىهى التكوينات الل

مثال الجمعية ى يعن ؛ثيرأعملية بتتعرض على الوزير قطعا ليها تى أ .السياسى بتاعه
كلها بجانب  ؛و توزيعهاأمجال بناء المصانع ى الصناعة ف ،ىالتعاونية داخل مجال الر 

ن الوزير أل ؛قد سلب من الوزيرى هذا الجانب السياس .ىفيها جانب سياسى عملها الفن
قوم بالعمل أى نإ ةالقو ى ينإدى نه يدير عمل سياسإإذا عاوز  !صبحش وزيرأما

  .خدآنا مستعد أسياسيا و ى رأيى بدأفرصه ى دينإ ،ىالسياس
هذه ى يتصرف فعلى مستوى المحافظات ى ن أمين االتحاد االشتراكإإنما أجد 

أرضك ى نت مهمل فإ :لهل فالن يقو ى يجييقوم  ،راجل فالح يمرى يعن ،المحافظة
 ةن كل كلمإ :نا جيت قلتأول يوم أمن  !وبيحدث هذا ..رضك وتؤجرأهتتاخد منك 

وتكون  ؛و خايفأهوش مسئول اوزير جديد مى جيهنا قطعا ب .قولهاأشعر بيها الزم أ
ذا إقطعا الوزير  !خافش على نفسهانه مإويكون نتيجة ده  ،ن الوزير يعزلإه تنتيج

يبقاش  اإنما م ،بعض األحوالى عمله جايز يعمل بيه فى مسك الناحية الفنية بس فأ
ن إ :النهاردهى قول كلمتأشوف و انا بأرده و اسيادتك النه .ىمسئول عن العمل السياس

يد الوزير فيه جزء قطعا إى قرار فى أف ؛ىوعمل فنى اسمها عمل سياس ةفيش حاجام
  .نعكس على النظام العام كلهيه

سكندرية إى كتر من مره ناس كتير فأوأنا سمعت  ،نا مع سيادتك تماماأو 
قاعدين ى فيش وزير مبيشتغلش من اللان مإعرف انا بأ ؟كتر من واحد ليهأمن  هوسمعت

الوزير منا ى يعن .ليلالوبيرجع بالصبح لغاية اتنين  3مكتبه من ى مبيشتغلش ف ..هنا
موجود العامل  ،ىالسياسى فيش العامل األساسان مأل ؛اليومى ساعة ف 05بيشتغل 
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معين  roleــ بنظهره ب ؟ىكيف نظهر العمل السياس !ةالوزير مدير مصلحى يعن ..ىالفن
معزل ى نكونش فاوجود مى االتحاد االشتراكى الزم يكون لنا ف ؛ىاالتحاد االشتراكى ف

ى ف ةرات جوهرييحاجات بتحصل بتحدث تغي يهف يافندموبعدين  .ىعن العمل السياس
نه من أسباب متاعب إنا على ثقة أو  .وسيادتك تعلم بهذا الموضوع ،عملية التصويت

جزء كبير منه على  شئنا ؛ىالقطاع الريفى ومتاعب الفالحين ف ةعام ةالريفيين بصف
االتحاد ى ويحصل اجتماع ف ،هذاى يحصل تغيير فنه الزم ا  و  ،الدولةى مسئولين ف
  .االجتماعفى ويثار هذا  ،سليمان باشاى نادى قصر النيل فى فى االشتراك

ومن يخرج عن التسويق ى هو أسلوب اشتراكى كيف يعلن عن التسويق التعاون
مر من أ .سمع بهأنا أيناقش هذا و  ؟!ىيبقى بيخرج عن األسلوب االشتراكى التعاون
ذا غيرت من نظام إخرج عن االشتراكية فيما اهى نإ :كش وأقولأنكمش و أما إيا :اتنين

ى عمل سياسى فإذا سيادتك بتطلب من ؟يه دهإ ..سألأى نإما وا   ،ىالتسويق التعاون
  !قرارات سياسية يكون لنان أيجب 

خلى سيادتك تشوف مندوب من االتحاد  ،وبعدين على مستوى المؤسسات
قليل جدا من رؤساء  !بيجرى بها األمورى طريقة اللالشوف  ،موظفى أى االشتراك

 ،األغلبية انساقوا ورا النقابات العماليةكده أو نهم يحافظوا على إقدروا ى المؤسسات الل
الثورة اللى  عد هذه الطالئع الجديدة كلهاتوتب ،ىات االتحاد االشتراكانانساقوا ورا بي

واحد من االتحاد ى الرقابة أو أى عضو فى وأصبح أ ،سخرت نفسها لها من أول يوم
 ةوحصل لألسف سيادتك كنت مدركه من فتر  ..وده حصل لألسف !بيهربى االشتراك
  .طويلة

 ..حثبن هذا الموضوع إى االتحاد االشتراك ةذكر أيام األمانة العامة بتاعأنا أو 
ماأصبحش  ،داخل المؤسسات داخل الشركات توزيع سلطةالوضع  ؛كل هذه األعمال
موجودة داخل هذا العهد  ...ى اللو لقائمين عن العمل وال معاونيه لمين أالشعور عن الت

نا وأنا أى كانت موجودة عندى بقاش عندهم القوة األساسية الكبيرة اللام .مرتبطة بها
ى ليش تاريخ فانا لسه ناشئ ومأو  ،35سنة فى االصالح الزراعى فى عضو منتدب 

ل ابط يقو ضى يه ألإهتقول  ،تقرير مخابراتى ال هاممنى على مكتبقعد أكنت ب ؛الثورة
نا قاعد على هذا أوكنت طول ماماكنتش أسأل فى هذا،  !هيترقى مش هيترقى :ىل

  .ىهو العمل بتاعى ساندنى اللى الكرس
بيتم هذا التغيير عند أول  ،الزراعة لفترة من الفترات ةذكر مسئول مصلحأنا أو 

 يهن فإالوزير منا بيحس  ،الجزيرةى عد ما اجتمعنا مع سيادتك فال بإ ،ىتوزيع أراض
من  ةملكها مع مجموعأالزم  ،ىنا لوحدأكهاش لماأمور أساسية تمثل خطوط عميقة ما
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كون أمش خايف من المسئولية عشان  ،يملكها على مستوى مجلس الوزراء ؛الناس
خطه حسب ى قاعدين هنا يفرق فى وزير من اللى ينفعش أام .ىخطى منسق ف
ن مازال أل ،ىهو الخط االشتراكى يربطنا كلنا اللعام خط  يهن فأل ؛مش ممكن ..تفكيره

 !هذا البلد متغيرى فى لغاية النهارده المفهوم االشتراك
نك إ -هو من سنين عديدة ى الل -من الجلسات  ةجلسى ذكر لسيادتك فأنا أو 

االشتراكية ى نا مذكره فأقدمت  ..قدمنا مذكرات .نسوا حكاية التعديالتإ :لنا قلت
وسيادتك  .فى مصر متغيرومازال هذا موجود ومازال مفهوم االشتراكية  ،الزراعية

ى إنما هل االمتيازات بالصورة الل ،االمتيازات كتيرى اتكلمت عن االمتيازات واتكلمنا ف
  ؟!اتكلمنا فيها بس

 
وسيادتك  !شتراكيينن البلد حزبين اإننا مش عاوزين نعترف إالعامل األكبر 

ى عمل نظام حزبين فأهل  ..لءساتنك بتإ :ةطبخى من المرات قلت ف ةمر ى جيت ف
ن الناس الزم تتشد الى ألى ذهنى وهذه الكلمة ف .مجلس األمة ةخطبى ف ؟هذا البلد

الشعار لو نزل  ..ر من فوقيمثلهاش تمثيل شعاام ،يمثلها تمثيل حقى تمثيل جماهير 
نا كراجل أى ذا طلع من قلبإإنما  ،القيمة لهى حاسس به من قلبنا مش أمن فوق و 
حصل ى الل .ىوجزء من حياتى هذا الشعب هذا الشعار يمثل جزء من كيانى مواطن ف

فط كتيرة موجودة شعارات الي !ثرشأمبتوبالتالى ن الشعارات بتنزل من فوق إرده االنه
ومع ذلك االشتراكيين  ،االشتراكيينا الحزبين مسليم وهالجزء الس البلد فيها أمتعددة ر 

ن إ :لكل ناس تقو  يهف، ضرب مثل الزراعةن ..ن بيتوجد مجالإ :ىيه كاآلتإخطورتهم 
وده بيمثل  ؛فدادين 01و أفدادين  3و أفدان  51على للملكية الزم يكون الحد األ

الزم  إحنا :لكل ناس تقو  يهوف .نقدرش نهملهاله احترامه ومى مدرسة وبيمثل الناس ورأ
ل ناس تقو  يهوف .هو القانون القائم حالياى لال ؛فدان 011ونحدد الملكية العامة ى نستن
 .ىو استنهم هيعملوا بالإد كذا وقايلين قده المساحة  :لك

نا أو  ،اإلطار العام بتاعهمى مدارس لهذه العملية كلها داخلة ف 5 يههنا ف ذا  إ
 011 ــوأتمسك بال ..ال :أقولى إنما أج ،ياريت يزيد الحد العام للملكية :هقول برضاب

ى وعل .ىتعبير عن هذا الرأى والزم يكون عند ،ىردش عن االتحاد االشتراكافدان م
كان ى ن البعد الجماهير إجزم أنا أكاد أف ،ن سيادتك بصدد تكوين اللجنة العلياإذلك ف
دأ بعد الدورة وهذا االنفصال ب !نفصال بين مجلس األمة والجماهيرهو اإل ىللا تهنتيج
الدورة  ،الدورة التالتة أقل ،الدورة التانية أقل ،تالحمى كان فى الدورة األول ..يافندم
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دبح نإن لو المجلس ده إن الناس بتتكلم عن إلدرجة  ؛الرابعة حصل انفصال كامل
  !مجلس األمةى هتصفق مش هتزعل عل النهارده

 :السبب األول ..نيلسبب اللجنة المركزيةى وحش فأى هذه الصورة ستتكرر عل
مجلس األمة ييجى  .باالنتخابى بالتعيين مش هتيجى ن اللجنة المركزية هتيجأل

ى رأيهم فى دى ممكن الناس تبق ،أسماء معينةى يهم فرأى ممكن الناس تبدباالنتخاب 
 ،الناسى يوم هيشرعوا ز ى الجنة المركزية تانى ل عليهم فأممكن الناس تس ،ناس معينة
  ؟ىيف تشد اللجنة المركزية اإلسهام الجماهير وبعدين ك
رتبط بمجموعة جماهيرية تعبر عن بعض هذه يى نا عايز اإلسهام الجماهير أ
وده  ..المعاصرةمدرسة االشتراكية المتقدمة واالشتراكية  ..تضم مدرستين ؛المدارس

فيه  و مجلس األمة ميبقاش موجودأطب ليه اللجنة المركزية نفسها  .خالف عليهال
االتنين دول ى طب لما تالق ؛ناس تواجد فيه األغلبية واألقليةإذا إتوجد فيه  !؟هذا

األقل وجهة نظرهم قد ى يعرفوا عل ،األقليةى األغلبية يافى جماهيرية هتالقيهم ياف
  .قد نوقشت ..تثير

شوف حضرتك  ؛مجلس األمة مش فيه موضوع للنقاشى حاصل فى لنما الإ
ى وقارن بق !من أوحش ما يمكن ..مجلس األمةى حصل فى لالنقاش الى مستو 

إمسك اللجان الدائمة اللى كانت تتناقش مع  –مقتنع به ى للك  الل عشان أقو  -سيادتك
ى مستو ى هذه المناقشات جميعها عل !وضة مقفولةأى ترابيزة فى علالسيد أنور السادات 

  !كتيرة صور -لسيادتك  باقولماى ز  -المجلس 
نالقيش نتيجة اكلنا بنتدخل ولما م !؟المجلسى مستو ى علطب وهل ده 

مؤسسات الن عن بيحصل انعزال للشعب إالنتيجة النهائية  ؛قشات الداخليةللمنا
نها إن اليمكن للجنة المركزية وأل ،وبيحصل هذا االنعزال للجنة المركزية ،ريةيهاالجم

  .ما لم تتأقلم مع أراء الشعب الحقيقية .هذه الحالة الحرجةى راء الشعب فآتمثل عن 
دا  التعاونىالنظام  :ىلل يقو ى قعد مع الفالح واسمعه بيجانا هأ ؟يهإهو بيقول 

 :لهل أقو  ،ننا نشيل النظامإش باقولام !؟نكر هذاأن أى كيف يمكنن !نا تعبان منهأفاسد و 
الراجل مش عارف ن إ ..لك حسبأطب  ؟التعاونى النظامى يه فإنت تعبان من إطب 

ننا نهملها من إيمكن إطالقا ل الئاسمى د !الجمعية التعاونيةى مستو ى حساباته عل
  .الناحية الزراعية
ى نه المصلحة فإنه شايف ا  و  ؟!ن ندير شركةأكيف يمكننا  ،ىالصناعى والمستو 

 ؟!يهإى يعن !نصطدم بالمؤسسات الجماهيرية الموجودةبعدين و  ،ن ننفذ هذاأونريد  ذاك
  !نت المسئول األولأ :لهل لمدير الشركة ونقو ى وبعدين نيج



  سرى للغاية 

37 

 

ى لغلب الأو  -الثورة ى ز ى يعن ؛عايزين حاجة تسند ..عايزين النظام يسند إحنا
ى هل ف ؟ننا كلنا اشتركناإكر نتواحد مننا  يههل ف -الثورة ى قاعدين هنا مشتركين ف

 ؟!الثورةى قادرين يضيفوا علده الن الموظفين القادة الحقيقيين النهار إواحد يمكن يقول 
  !؟هل عندنا الشجاعة

مرتبط بهذا العهد ى نأل ؛نا واحد عنده الشجاعة من كتر ما شفت من مناظرأ
أنا  .ىبيتى نا فأو أى الكرسى عد فقاسواء  ..ىكل ناحية من النواحى مرتبطة فى وحيات
ذا جر ى حيات قول أسنة ه 03من كتر أى حياتى هذا العهد فى جزء من هذا العهد وا 

يه إوبدون تقارير مخابرات ومعرفش به إذا ماساندتناش مساندة كاملة نا مرتبط أما !؟يهإ
ذا همضيها و  ،خسرأ ى ورق إنىمضأنا بأذا ابتديت و إ ،هيإوتقارير  ى نا واثق من نفسأوا 

  .نه راجل كويسإوواثق من جمال عبد الناصر 
وتوزيع السلطة  ،المنظمات الجماهيريةتعدد و تعدد األجهزة وتعدد أجهزة الرقابة 

وعدم قيام الوزراء بالعمل  ،بيقول عليهى لهو ده ال ؛هذه المنظمات الجماهيريةى ف
ودول كانوا  ،الصورة بكل صراحةى فد !نت مش مقتنع بهذه التقاريرإوطبعا  ،ىالسياس

كون مندفع أنا ممكن أإنما  ،وبينكى أقولهم لسيادتك بينى نإ ىا على يعنى قلبى كلمتين ف
  !ىفقلتهم دلوقت
 

 ،نه اتكلمإظاهرة صحية جدا  ..نك قلتهمإكويس  ،كالم األخ سيدى على تعليق)ضحك(   عبد الناصر:
الكالم ى ف منا عمال أجرجر فيكأو  ،تتكلموا موعايزك ،كتير مبطنكى نه فإى رأيى وأنا ف

 ،البلدى هيئة موجودة فى علأمجلس الوزراء هو لسبب؛ ى يمكن من أول اجتماع يعن
 ؟!هسمع من الناس بره !؟نا هسمع منينأنش كل واحد فيه يتكلم طيب ما اكاذا ما  و 

سمع أعايز  :قولأهنا ى جآسمع و أب ،شوفهابى لأساس الى سمع علابشوف ناس وب
  .لما نتكلم يمكن كل حاجة نعالجها ونعالجها عالج صح !حدش يتكلمام ،كالم

مجلس الوزراء  إزاى .بنحط ده سؤال ؟ىسياس له وضعى الوزير يبق إزاى
ده أيضا  ؟المؤسسات والمنظمات الشعبيةو والوزراء يقدروا يمنعوا التناقض بين الحكم 

تناقضات  يهألن ف ؛كترأ يهن فإ :قولأنا بأو  ،ن حزبينإى وأنا مش مع سيد ف .سؤال
  !واالشتراكية أيضا فيها يمين وأيضا فيها يسار ،المجتمع بتاعناى موجودة ف

حناو  ..وأما نقعد نتكلم إسكندرية أيام ى اجتماعنا ف إحنا ،أيام تحديد األرض ا 
نت ا  يه أيام تحديد الملكية للمرة التانية و إقولك حصل اه .60سنة ى تحديد األرض ف

اجتمعوا معانا هذا الموضوع واإلخوان ى إسكندرية تكلمنا فى اجتمعنا ف :كنت وزير
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ى جمعوا علأ 5ى ف :كل واحد قال رأيه .وأنا عرضت موضوع تحديد األرض ،كلهم
  .فدان 53 ؟همش كد ..فدان 53 ــتحديد األرض ب

نت إ .فدان 73 :ناس قالوا يهوف ،نحددش الملكية للمرة التانيةام :ناس قالوا يهوف
هذا ى حصل ف ،قاعدة مع بعض وتعرف بعض وكذاى هى لعارف المجموعة ال

ى لم نصل ال !قرارى ولم نصل إل ،تهذا التفاو  -البيت ى فى وكان عند -االجتماع 
نا أن إى نهم فوضونإ ..إليه متخر قرار وصلآفدان و  31 :يمكن حد قال يهف ..قرار

 )ضحك( !الموضوعى أتصرف ف
 ،فدان 011 ــالى على رسأ أنووجدت  ،نا قعدت حسبت الحسبة كلهاأوبعدين 
 يهلكن لما قعدنا كان ف ،كانوش يعرفوااتصلتش بيهم وماافدان وم 011 ــوطلعت القرار ب
 يهن فإده ى مش معن ؛73بيقول  يهكان فو  ،فدان 53ى ن الزم يبقإجدل عنيف 

  .اشتراكيتين أبدا بالعكس
هذا ى فدان كان كمال حسين ف 53 ــــكتر واحد كان متحمس للأ :قولابعدين ب
يمكن كالمهم النهارده بيختلف عن الكالم  ،فدان 53ى اتكلموا على لالى الوقت وبغداد

 ،االشتراكية مراحل ؛اشتراكيات متعددة يهن فإده أبدا ى ولكن مش معن .حصلى لال
ن إقلتوش اوده م ،تأميم األرضى االشتراكية ه :لكل االشتراكية بتقو ى ناس ف يهطبعا ف

المرحلة ى ف .صحيحى اشتراكى ورأى اشتراكى رأى ده ممكن يبق ،األرض تتأمم كلها
وده  ..هناك تناقض الحقيقة كبير جدا بين تفكير الناس ده ،فيها اللى احنا

  .يضايقناشام
ى يعن ،نقطة الكبتى كالمك فى أنت قلتها فى ولكن الحقيقة النقطة األساسية ال

ليه خايفين ليه من  ؟!بنكبتإحنا ليه  ..هذاى والسبب ف ؛وخلصى مجلس األمة انته
البلد ى كتر ناس النهارده بيتكلموا فأب ما هو أعضاء مجلس األمة نفسهم ط ؟!الكالم

شلة بيتكلم ى كل واحد قاعد ف ،طب إذا كانوا أعضاء مجلس األمة بتوعنا !كالم مضاد
  ؟!المجلسى طيب مبيتكلمش ليه ف ..كالم مضاد
وبعدين  ،يزين دول يبقوا بتوعناوعا !عملية مجلس األمة بهذا الشكل فشلت ا  إذ

قد  .قطاعى ن كل واحد موجود فأل ؛اآلراء السليمةى لنا علا عايزينهم يقنعونا ويقولو 
  .مش وحشينى لكن الباق ،01تكون هناك مجموعة وحشة وال يزيدوا عن 

ى ونرجو تجاوبونا عل !؟وزيرى نرجع الوزير يبق إزاى :النهاردهالسؤال ى يبق اد
زاىو  ،هذا السؤال  36لغاية  :قول حاجةأنا بأوبعدين  ؟البلدى قيمة ف ى لهالوزير يبق ا 

ى قدر أقول كان ماشأالوضع ب 33ولغاية  ..ىكويس أظن كدا يعنى الوضع كان ماش
  .كويس
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أما حصلت الوحدة ضاع مجلس  33من أول  ،بعد كدا لما حصلت الوحدة
الوقت ى ف ؛33أول ى الوحدة حصلت ف .هذه المرحلةى نت كنت موجود فا  و  !الوزراء

وكانت العملية كلها ماشية  ،صحى من أول الثورة لغاية الوحدة كان مجلس الوزراء ماش
وحصل تمزقات  ،متاهات كبيرة جداى الحقيقة توهنا ف 33بعد  .33صح لغاية أول 

يعلم هذا وحسن عباس ى والقيسون -نتيجة الحكومة المركزية  !الحكمى عنيفة جدا ف
ى وا الوزراء يشتموا فأوبد! اسمها التنفيذيةى لوالتانية ال -يعلم هذا وأنت تعلم هذا ى زك

 ،الوزير وزيرى دلوقت ..ىوهذا السب العلن !البلدى فى بعض شتيمة علنية وسب علن
 !طول ضاعت قيمة الوزيرى عل ؛البلدى فى بيسبوا بعض سب علن ءذا كان الوزراإلكن 

  .60بعد كدا لغاية 
ى تمزق ف يهكان ف ؛ىومشينا بعملية المجلس التنفيذ 65وبعد االنفصال ابتدينا 

 ءن الوزراإ ؟هو هذا التمزقما ،هذا أيضا عدة مراتى وانا أتكلمت ف !مجلس الوزراء
علم من الصحفيين بيتقال أوأنا كنت  !بعض للصحفيينى بعض وبيشتموا فى بيشتموا ف

ى وقلت ف ،كانوا بيتكلمواى لومشيت عدد من ال !الوزراء اآلخرينى يه من الوزراء علإ
ن إذا كان الوزراء هيشتموا أل ؛بعض بيهد النظام كلهى كالم على أن إ :مجلس الوزراء

  !بعضى ف
جت ى صبر ى لغاية وزارة عل deteriorationن بهذا ابتدت بداية إعتبر انا بأو 

وأيضا  ،بعضهاى كتر من شتيمة الناس فأحصل تمزق ى صبر ى وزارة على وف ،64
البلد ى فى صبر ى على عل ىمشى عتبر الكالم الأنا بأو  !ىصبر ى كالمهم على عل

 يهن فا  ف و فيش تآلفيش انسجام أبدا والان مإوكان باين  ،أساسه الوزراء النهاردهلغاية 
نا متصور أولكن  ،هذه التفاصيلى عل ملك باقولولو تحبوا تفاصيل  .عداوات موجودة

  .تعرفوا هذه التفاصيل مكلك أنكم
زاىالوزراء و  مكانةنستعيد  إزاى :قولنب النهارده  ؟نستعيد مكانة مجلس الوزراء ا 

ذا صبح الصبح عبد المحسن إى ايه يعنى يعن ،ىالتانى ن محدش يشتم فإ ..أول حاجة
كيت وكيت ى سيد مرع :لهمل وقا ،وجاب الصحافيينى السيد مرعى أبو النور شتم ف

بو النور خربها وعمل أواهلل ده عبد المحسن  :وقالى ذا جه سيد مرعا  و  !والكالم ده
، وكذاى الوزارة وعمل وسو ى ما كان فأوهو  !؟يهإبيحصل وال ى ما ده الكالم ال !ىوسو 

إذا حصل هذا  !بيحصلى هو ده ال ؛الوزارة كان الوضع أحسنى وأيام أنا ما كنت ف
 ..بيحصلى لوبكل أسف هذا هو الكالم ال !بيقعن الحكم كله إيه؟ معناه إالكالم معناه 
 !بيحصلى لده الكالم ال
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بيتكلم بهذا ى لوال ،كلمة بهذا الشكلى أغفر أال ىنا إننأ ىويجب الحقيقة عل
ن عملية إعتبر اوأنا بعد كدا ب !خد إجراء حاسمآنقعدهوش يوم الحقيقة و االشكل م
وكان  مواءماتفاتت عملت ى لالفترة الى ن أنا فإعتبر اب هنا برضأو  .انتهت المواءمة

نا شفته بعد أى لخصوصا بعد ال ؛ىجاية دى لالفترة الى وف !ليها مساوئ كثيرة جدا
عاهد ربنا لن أيونيو ب 9نا بعد أى يعن ..طلعت الناسحصل وبعد ماى لوبعد ال ،النكسة

 !وال هناالبلد وال هنا ى الجيش وال فى ال ف ؛ىرقبتى أبدا ولو عل مواءماتعمل أ
  !هيغلط مش هسيبه الحقيقةى لوال ،٪011بالسيف القاطع ى يعنى وهمش

الدولة  ،هتقدروا تتصوروها والهتقدروا تعرفوهاباب الأس المواءماتوبعدين أسباب 
إقطاعية وكده ى الوزارة إقطاعية والجيش إقطاعية واالتحاد االشتراك !اتكانت إقطاعي
وكل وزير أيضا عامل إقطاعية وكل حاجة عاملة  ،نش فيه دولةاكاوم !بكل صراحة

  .ده كله ونلم الدولةى النهارده نقدر نغط !إقطاعية
 ،وماسك مجلس الوزراءى ماسك الجيش وماسك االتحاد االشتراكى نا دلوقتأ

 ،قدر اشتغلأو ى االتحاد االشتراكى الوزارة وهشتغل فى الجيش وهشتغل فى وبشتغل ف
هيئة ى علأ مباعتبارك النهارده نتما  و  .أشهر بناية كاملة 4ل من قأى الدولة فى ونقدر نبن

بو النور هم أمع عبد المحسن ى لالى قول االتحاد االشتراكأقدرش اأنا مأما ،قيادية
هل عبد  -ى عبد الحميد غاز  ؟يهإاسمه  -ى غاز ى لالهيئة القيادية بتاعت البلد ال

ى لال منتإذا مكنتوش إ النهارده ؟بيقود البلدى لمين ال !؟بيقود البلدى لهو الى الحميد غاز 
 ،ن مسئوليتكم مسئولية سياسية ومسئولية تنفيذيةإتاخدوا هذه المسئولية الحقيقة وتعتبروا 

ى لل نت بتقو إ ؟!سلطةى بأ ..يطرد واحد من األرضى عبد الحميد غاز ى يجي إزاى
  !بتاع الفالحين

 
  ..ده ..ال مرعى: 

 
 !هزلتى ده تبق عبد الناصر: 

  
  ؟: وهو الموظف بيسمع كالمه ليهمرعى

 
  ؟!هابطب ليه تسي  عبد الناصر:
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  .األفرادى مستو ى عل يافندمده  : مرعى
 

مين  ..متبقاشنت ممكن تخاف و إما ،نت وقفتهاإن إ :نت بتقولا  و  ..نت وقفتهاإطب   عبد الناصر:
  ؟بتخاف من مين !؟البلد يا سيدى بيخوفك فى لالى بق

 
ى بالنسبة ل ،هذه الثورة من األول عاصرواى لال ى دلوقتأنا هجاوب على هذا السؤال..  :  مرعى

ن خسر هذه الثقة ألأنا أخاف أ ،أنا كسبت ثقة سيادتكى يعنى نا لو عبرت عن نفسأ
خسر هذه الثقة أطب ه ؛خسر هذه الثقةأأخاف ى نإ ..دمآى كبن ىهذه الثقة تؤثر ف

ى التقارير عنى نا قادر عشان أتفادأفده بكل صراحة  ،ىرير تديناذا كانت التقإ ؟إزاى
  !انكمش

 
ويمكن  -نا التقارير أ !تقاريرى نا بتجيلأن إتصور  يهف :صورة مكل قولأى نا بدأ : عبد الناصر

 .له كنت ببعتهاى كانت بتجيلى لكل التقارير ال -وهو رئيس الوزراء  صدقى عارف
نا مبيجيليش ألكن  ،هذا التقرير لحاتم شخصياتقرير عن اإلذاعة مرة بعت ى يمكن جال

واهلل جهاز  ،جهاز موجود بيعمل تقارير يهن فإتصور  يهف .تقارير عن الوزراء أبدا
 ..صورين خيالمتى يعن ..متصورين خيال نتمإ !خايب وياريته يقدر يعمل تقارير

 !فيشام ؟!أجهزة تقدر تعمل تقارير وكالم بهذا الشكل يهن فإمتصورين 
  

  .حادثة زمانله يمكن عشان  صوت: 
 

 !المخابراتى كانش حتاده م -ة يالرقابة اإلدار  - بتاعت زمانى الحادثة د  عبد الناصر:
 

دش تخيل من سنين حمى يعن ..فينا أبداى تقارير بتيج يهن فإش متخيل نا مأوبعدين  صوت: 
  !فيناى تقارير بتيج يهن فإ

  
نك إتقرير ى عند ننىإ :لهل جيبه وأقو أنا الزم أ واحد ماى تقرير فى ذا جالإوبعدين  عبد الناصر:

ى ال طالما اذا مجبتكش ومطلبتكش يبقا  و  ،كذا كذا كذا كذاى عملت الشئ الفالن
نا أطب  ،تقرير عنك سئ جداى نا جالأن إفرض إ ..ن تقريرأل .معنديش تقرير عنك

 ؟!البلدى فى حاجة تمنعن يهف ؟خذ إجراءآأواجهك بهذا الموضوع و ى نإى يمنعنى ليه الإ
  .أبداى فيش حاجة تمنعنام
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الحقيقة بتوع مجلس األمة  ،فترة من الفتراتى فى مثال عبد العزيز السيد مش
عبد ى فى فقدت ثقت أننىكدا ى هل معن ،كان مصلحة لهم ..عملوا عليه حملة كذا وكذا

   .إطالقا ؟السيد العزيز
ولكن  - ويعلم هذا وهو موجود هنا -وأنا اتصلت بيه بعد ما ساب الوزارة 

ى لنت تعلم الظرف الأو  ؟يه الظرفإ ،ظرفى نت مشيت فإ ..ىالظروف كانت تستدع
ى ما فألكن  !ىخالص كان الزم تمشى يعن ..ت فيهاسر دخلت معركة وخ ؛مشيت فيه

سيد  :نا قلتأ ،الترشيح للوكالةى وف ،رشح نفسك :لك لك قلت نا بعتأ ،مجلس األمة
  .فقد ثقة أبدا الحقيقة يهنش فاكاوكونك خرجت من الوزارة م ،ىمرع

ى نا حتأوبعدين  ،كذاى و لعب فأفلوس ى لعب فى حدش قال سيد مرعامى يعن
عداء أله ى ن سيد مرعأل ؟ىليه يعن !خذ بيهآنا بعتبر الكالم اليمكن أذا سمعت كالم إ
كن يتقال عليه الكالم كل واحد مم ،عداءأه ل موكل واحد هنا منك ،ناس عايزة تهده يهوف
 other side of ذا شفتإال إ ،بداأخذ بهذا الكالم آيمكن النا أن إ قول لكم:ابو  !ده

the coin   سمعه ابى بالكالم الى لو ماشى البلد دى نا فأو  .للعملةى التان هالوج
نك كنت قاعد إعليك ى لل تقاانا أو  !ىدحلو ى كان زمان ..معايا ناسى بقى كنتش يعنام

نت إتقال واهلل عليك ا .صدق هذا الكالمأوأنا لم  !9بعد العملية وبعد  يماتنتقد وتسب ف
ى تقال عليك هذا الكالم تصدق يعنا ..نت جيت الوزارة بالرغم من هذا الكالما  و  ،بالذات

 ؟!واال متصدقش
  

  !.. مااتصوروش بأى صورةأل : مرعى
 
خذ آلم  ..ال عن واحدنقى واتقال ،خدتش الكالمانا مأولكن  ،نتإلك بالذات عليك ل قو اب  الناصر:عبد 

كتر من ناس كتير أنا أعرفك أ هلسبب بسيط برض ؛حقيقةإنه  خذأهذا الكالم م
هذا الكالم لم  ا  إذ؛ ا الموضوعمطلوب مننا تعميق هذ إحنا هالحقيقة برض .يعرفوكما
ن مجاليش تقرير المخابرات إتصدقوا  !مبيجيليش ..تقرير مخابرات وبعدين ،خذه جدآ

  م!واحد منكى عل
بتتكلموه ى لوالكالم ال ،مبينكى لالخناقات الى هى كتر عملية بتضايقنأهو ى يعن

ذا إنا أو  ،٪011مطمئن ى ن كل واحد يبقإفمن هذه الناحية الزم الحقيقة  !بعضى عل
نه قد أل ؛خذ جدأخذه مآيإما لن  ..هعمل حاجة من االتنين محد فيكى سمعت كالم عل
خذ جد وأجيب أخذه مأما هإيا - هذه المراحلى نت عارف فإ - ىيكون كالم نقل

  !عليك كالم :لهل عليه الكالم وأقو ى لالشخص ال
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 برضهلسبب  ؛صدقتوشانا مأقال هذا الكالم ى ن سيد مرعإ :ىلال أنا لما اتق
يه كان إوسامع أيضا  ،مرحلةهذه الى يه كان وضعك فإصورة تانية ى نا كان عندأ

ى سواء وأنت ف -نك مرتبط إوعارف  .هذه المرحلةى يه كانت حالتك فا  و  ،يهوضعك ف
قانون ى مرتبط بينا ومشيت ف -نت وكيل مجلس األمة أالوزارة ماى و مش فأالوزارة 

 ،عبد المحسن كالمى يتقال علاوحيتقال عليك كالم وح. صدقتشام ..ىاإلصالح الزراع
مرحلة ى ود ..هيتقال عليه كالم مكل واحد ممكن فيك ؛كمال رفعت كالمى يتقال علاوح

  !المممكن يحصل فيها ك
البلد  إزاى ؟نعيد لمجلس الوزراء وللحكومة هيبتها أوال إزاى ..السؤال النهارده

نعيد  إزاى !حكومة يهن فإن البلد مش حاسة إ ه:قول برضاب ؟حكومة يهن فإتشعر 
سلطة الدولة فوق جميع ى تبق إزاى ؟نرجع قيمة الوزير كما كانت إزاى ؟للوزير قيمته

  !الدنيا ضايعةى ده موضوع الحقيقة إذا لم نعالجه بتبق ؟السلطات
 مافيشن إ :الناس تقول وقلت لكم: ،نا اتكلمتأنت اتكلمت بعد ماإن إقول انا بأو 
سمع هذا اب ىنإ منتإوتستغربوا  ؟!وهم مين دول ..ىجاية دى لوالحكومة ال !حكومة
ى يبق ،نفس الكالم حصل معاكى ل نت قلتإ !هذا الكالمى لل ن الناس بتقو ا  الكالم و 
ن إالزم البلد تشعر  ،شئأهم ى الحقيقة معالجة هذا الموقف ه ؟نعالج ده إزاى ..السؤال

  .حكومة يهف
عمل أو ى ممكن أهز البلد تان ..عمل مجلس ثورةأى يبق ؟!تنفعشاهل الحكومة م

ى البلد صاحية للصبح ز ى ما يجتمع مجلس ثورة يبقأن البلد إوبحيث  ؛فيها مجلس ثورة
 سهل !هياشام ..هياش أبدا مرحلة مجلس الثورةام ؟المرحلةى هى بس هل د !ما كانت

  !نحل مجلس األمة ونعمل مجلس ثورةى و ق
وحطينا  ،لو عملنا لجنة مركزية كويسة وشغلناها كويس إن احناى تصور ى أنا ف

وممكن  ،ىهذه اللجنة ممكن تكون مجلس ثورة حقيق ؛فيها ناس بتتكلم كويس مش نمر
  .وكل الناس تتكلم ،نعمل فيها دورات مفتوحة ودورات مقفولة

فيش ام برضهى هيبق ..هيتقال ،مالمجلس بتاعكى واهلل لو جت اللجنة المركزية ز 
دا أنا  ؟رؤساء المؤسسات يبقوا سياسيين إزاى ؟البلدى نوزع القيادات فعال ف إزاى !فايدة

وكل واحد مش عاجبه الوزير وبيعتبر  ،الوزراءى بعرف تالت أربعاهم قاعدين ينتقدوا ف
 ؟نوضع حد لكل هذا إزاى !وعايز يهدم وياكلوا فى بعض ،نفسه أحق من الوزير
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دتك فتحت اسي .نتكلم بشكل عام. .جلسة من هذا النوع كثر منالحقيقة محتاجين أل صوت: 
وبعدين األخ سيد  ،لمجلس الوزراء ىهو موضوع العمل السياسى لال ؛ىموضوع أساس
 !نفسه أشياء كثيرة كان عايز يقولها ويخلص منهاى يظهر ف ..بدأ يرد عليه

 
 )ضحك( !األخ عصام يمكن مش محضر نفسه تانى  عبد الناصر:

 
 كانت الميزانية. حسونة:     

 
 

 )ضحك( !الميزانية جرجرتنا للكالم داى ماه ،الموضوعى نا اتجرجرت الحقيقة فأ ..ال  عبد الناصر:
 

 .ن شاء اهللإلها موضوعات الحقيقة عاوزة كالم ك : حسونة
 

 ى.يعن يافندم اجةهاش حيفاأصل الميزانية م صوت: 
 

 .ضيعهاشأافرصة الكالم من إى عتبر يعنالكن أنا ب ..معلش  عبد الناصر:
 

ى ذا كان رأإى يعن ،مجلس الوزراءى فى العمل السياسى هى نقطة قبل كدا برضه الل : رياض
فالحقيقة النقطة  ،كهيئة موجودة ..كمجلس ..أعلى سلطة كمجموعةى د سيادتك بتعتبر

جات اميكفيش الكالم أبدا عن بعض المظاهر أو بعض الحى يعن .تحديد ةعايز ى د
مجلس ى ف ممارسة !ىن السلطة عبارة عن العمل السياسإ ..ن الوزراءإيجب ى الل

يه إيه عملها؟ إيه اختصاصها؟ إوالمهم  ،و لجنة مركزيةأالوزراء  الثورة مثال أو مجلس
  ؟هتمارسهاى السلطة الل

أول ى ولذلك مجلس الثورة ف ؛مجلس الثورة كان عنده سلطات مثال بيمارسها
ن المجلس إ :حتى قلت ..عرفشاانا مأمجلس الوزراء الحقيقة  .الثورة له وضعه وعمله

أو  33كان عليه قبل ى نا معرفش الحقيقة الوضع اللأ !كان عليهى بيعود للوضع الل
هل هو  .يهإكان عليه ى فمعرفش الوضع الل ؛64سنة قبل المجلس ى شتركتش فاام

لكن  ؟النفوسى دة فعبارة عن حاجة كانت موجو ى مجرد كان  تيار موجود والهيبة د
 هو بيمارس ،ىبقاش بيمارس عمل سياسان المجلس فعال مإ 64عرفه من سنة أى الل

بتاع ى وحتى العمل الفن ،الناحية الفنية بتاعتهى كل وزير فى يعن ..فقط عمل فنى
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ى محاوالت للربط فى ولكن كان بتجر  !خرينزير كان غير منطبق مع الوزراء اآلالو 
كيف ى العمل الفنمايعرفش حتى  يعنىواحد بره ى يعن ،أما بقية المجلس .نطاق اللجان

نش اكامى العمل الفنى حتى ف !مش موجود ..ىهذا العمل الفنى يه فإأو رأيه  ،ىيجر 
  .ىفالمجلس مابيمارسش الحقيقة عمل سياس ،المجلسى فيه جماعية ف

يه هو إ، ىالسياسنه يمارس العمل إالبد ى ياخد دور سياس ىإنما عشان يبق
و أبرد ى نا مش بحاول دلوقتأ .وتحديد عاوز مناقشةى ؟ ودا اللىبقى العمل السياس

  .حاجة تانيةى نقطة بداية الحقيقة قبل مناقشة أى إنما ه ،فكرةى و بدأبعلق 
ى يه اللا  ماتتحدد وتتوضح الصورة الحقيقة بالنسبة لعمل المجلس و ى بعد د
 .ة تحتاج كل واحدة منهم للمناقشةأثيرت الحقيقى النقط التانية الل هبعد كد ،ممكن نعمله

الكالم على االشتراكية موضوعه  ،يه وعملهاإن كانت اللجنة المركزية ووضعها يكون إ
 يهكالمهم، وفى مواضيع كتير تعرضوا لها اإلخوان ف .ىاالشتراك واالتحاد ،طويلى يعن

س مواضيع تحتاج كل و رؤ ى لكن تقول كل د ،أشياء كثيرة الواحد  برضه يقدر يقولها
ومجلس الوزراء  ،يقدر يشتغلى حتى الجهاز الحكوم ؛واحدة منهم الحقيقة للمناقشة

  .يه؟ كفاءة عمل الدولةإالنهاية المقصود به ى ألنه ف ؛واإلنتاج يزيد ،يقدر يشتغل
 عشانالنهاية مش ى ماهو ف ..له هيبة مجلس الوزراء ،نتكلم عن مجلس الوزراء

وكل  ،الشعب بالخدمة المطلوبة بزيادة اإلنتاج تخدمن الحكومة إالعمل ينتظم بحيث 
مثال  ..ن الناس تخافإبنسعاش طبعا لمنظر الهيبة ام ،ىواحد يشوف شغله صح يعن

ى ن زيادة اإلنتاج والعمل يمشإالمقصود  ..ال !ن الناس تخاف مثالإالمقصود بها 
  .فيه النهارده اللى احنابشكل أفضل من الشكل 

نا لو خصصنا جلسة وكل واحد يفكر برضه أباعتقد ى الل ىود ..كان بيتم هذا
عمل الهيئة تكيف  ،ن لو سيادتك توافق على نقطة البداية الحقيقةإ على أساس ؛ىتان
الهيئة الموجودة، كيف تعمل ى مجلس ثورة ود مافيشن إ ؟النهاردهموجودة ى الل

الطابع  النهاردهن هو ا  و  ؟ىمش مجرد عمل فنى سياسبالتنسيق فيما بينها كعمل 
والجماهير تشعر بهذا  ،ىالمجلس، كيف يمكن فعال إنها تعمل عمل سياسى الموجود ف

 ؟وتحصل على ثقة
الحقيقة نقطة أساسية  -ماسيادتك بتقول ى ز  -عملش المجلس اإذا مى وبالتال
مش ممكن هعمل  ؟تمنهالعالج ميزدش  إزاى إن طيب كيف هنخلق ،ىالعمل السياس
 قوبعدين خل ،ىنش مجلس الوزراء فعال يمارس العمل السياساكان مإى عمل سياس

  !؟قيادات سياسية  إزاىطب ماهتتوجد  ..القيادات السياسية
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ادة يهواش شعور قامى يعن ..ىذا كان المجلس هو لغاية النهارده عمل فنإ
خر وال آمستوى ى سياسية على أاليمكن هتتوجد قيادات ى بالتال ىيبق ؛سياسية فيه
وعايز  ،وضع المؤسسات عايز مناقشة تانية ىوبعدين بق !و غيره الحقيقةأالمؤسسات 

ووجود أكثر من منافسة وأكثر من تشكيل وأكثر من  ،فاتتى على ضوء التجربة الل
كل نقطة تكون ن إال عن طريق إى ودا مش هيج .كله عايز يتحسن الحقيقة ؛وضع

تتناولوا الموضوع مرة تانية  - بعد ما يحصل من اإلخوان استعراض -ىمن النقط د
ويحصل فيها  ،الحقيقة تتمسكى وبعد كدا تتحدد كل نقطة ف ،استعراض عامى وتالتة ف
 .على شكل جدول أعمالمناقشة 
 

بالنسبة ى تعليق على كلمة األخ السيد مرع ىنا لأ ،الكالمى طبقا لمبدأ الحرية ف :  أبو النور
ى هو الحقيقة يمكن الواحد شعر الفترة الل ..المناقشةفى وما دار ى للتسويق التعاون

  ..نقطتين اتنينى نه فعال الثورة بقالها جذور لدى الجماهير فإفاتت 
ا رد فعل عند هكان ل ،ن األرض ستردإالجرائد ى والنية: لما نشر فالنقطة األ

  !؟الثورة وال ألى هل هناك ردة ف ؛وابتدت الناس تتناقل رسايل ،الجماهير كبير جدا
ن يمكن بعض الجرائد نزلت إذكر أنا أو  ،ىالتعاون التسويق :ىالسؤال الثان

ق يسو تالى إعادة النظر ف - ىالسيد مرع - نشتات يمكن خالل ما بنفكر فيهاابم
سنين نازلين بمبدأ  5بقالنا يمكن  إحناالحقيقة  ،ىيم التسويق التعاونيإعادة تق ،ىالتعاون

أخطاء وقد  يهوقد يكون ف -الناس خدت هذا  .ىوالتجميع الزراعى التسويق التعاون
نا لما بشوف الجماهير أف ؛الثورة فعال دكأحد عقائخدته ى لكن ه -عيوب  يهيكون ف

ى هيتلغو أى و يرفع التسويق التعاونأهيعاد  إزاى ..جتمع فورااالحقيقة النهارده ب
ى ن دإعتبر انا الحقيقة بأ !تبنيناها إحناتدافع عن عقيدة ى وتبد !؟ىالتسويق التعاون

 .عالمة صحة فعال
منهم  ؛ىمستو ى يجب نتقبل نقد الجماهير على أ إن احنا :النقطة التانية

حناو  .لجنة المحافظة الىى لجنة االتحاد االشتراك منجماعة ال األصالة  بيمكن  ا 
ى بداية العمل السياس :قولانا بأ !و بنخاف نواجهأحريصين شوية من ناحية النقد 

نناقش الجماهير فيما ينقدون  إن احنانتقبل النقد ونكون قادرين على  إن احنا ؛الصحيح
  .وال نستنكر الحقيقة التسويق دا من الثورة ،فيه

 ،قصر النيلى فى التنفيذ المجلسى ن بينتقل الإ ..حصل كالم بتوع قصر النيل
ادة الشعبية ين ينتقد القأجدا من الوزير ى ودا تصرف ديمقراط .مفتوحة مناقشةوبيفتح 

 ىبين االتحاد االشتراكى هذه الحالة بيحصل تالحم قومى وف .نا بناقشكم وبطمنكمأو 
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ن الجماهير إالعملية  ىوتبق ،طولى على ويكسب الجولة سيد مرع ،وبين الجماهير
خدوا ابيى الوقت نفسه األخ السيد مرعى وف .خدتها لن تتغيرى ن المكاسب اللإاطمأنت 

  .الوزير بيباشرهى وفعال دا عمل سياس ،ىصلة طيبة جدا بينه وبين االتحاد االشتراك
العالقة ى هى الل !خشى منها باستمرار ألنها بتتكررأنا بأو  :النقطة التانية الحقيقة

ى مع تقدير  -قول على أطباع انا بأو  يافندمالحقيقة  .ومجالس إدارة الشركات بين العمال
هناك انفصال  -لكل رؤساء المؤسسات ومدير مجالس إدارة الشركات ى للمستوى الفن

سيادتك بترفع من مستوى  !انعزال بين المسئولين وبين طبقة العمالتعالى و هناك و 
ولكن الصورة عندما تنعكس إلى  ،سيادتك بتحدد العمال بثورية وبتربطهم بيه ،العمال

ليس هناك عالقة حب أو عالقات  !هناك تناقضى قل من هذا يجأى القيادات الل
كثير من الشركات  ى بيتصور فى بل بالعكس يعن ،إنسانية بين مدير الشركة والعمال

الحقيقة  !هوش العامل وبيحتقر ى تب فرجله على المك طقاعد على وحاطى المسئول الفن
األخطاء من العمال أو من أعضاء مجلس الشركات أو المندوبين هناك كون تقد ى يعن
وبينزل كل مؤسسة لو بينزل كل رئيس  ؛يقع عليهمأن اللوم الى تصور ى نا فألكن  ،فيها
 ،بتاعتهبتقوله سيادتك ويلتحم بالقاعدة ى لالكالم الى مل فألو كل واحد بيت ،مدير
  .ومجالس اإلدارة فيه تناقض بين العمالأن يكون كن مالي

هيباشر ى لطب مين ال ،فؤاد سراج الدين األرض اتسلمت لبنت :النهارده بيقولوا
بقى لو رجع فؤاد أنا عايز أقول تصور سيادتك  !دول بنات ومعنديش حد ؟األرض

 ؟فما تأثيرها على الجماهير ،سراج الدين الى منطقته
 

 ؟هو فؤاد سراج عنده أرض  الناصر: عبد
 
 .القرارات الجمهورية الخاصة باإلفراج عنه : مرعى  
  

 ؟اتنفذت ىليه ه  عبد الناصر:
 
 -نص ى ن من غير ز إإنما التعليمات لدى الحراسة العامة  ،كل القرارات اتنفذت ..أه : مرعى  

ى النقطة د .سيادتكأن أناقش فيها ى ل النقطة دى اسمح - يافندمدا نص القرار 
ى والذ ة،ورينه تنفيذ قرارات جمهإنه كل ما تم فى موضوع الحراسات عبارة عن إبالذات 

لنا كشوفات ى وبيج ،مش وزارة الزراعة ..االصالح الزراعىالحراسة مش  ىفيها ه تيب
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رقم كذا برقم كذا بتاريخ ى من الحراسة مكتوب فيها فالن الفالنى أفرج عنه بقرار جمهور 
 ..إذا كان برضهى يعنى وبعدين األخ شعراو  ،وبمقتضى هذا اإلخطار اللى بيجيلنا ،اكذ

  
فعال هو  ..ىو طبقا للقرار الجمهور أسواء حراسه  ةى صور أيعنى هو ب ..:  أنا الأقصدأبو النور

الجماهير هتشوف  !حقيقة واقعةى فعال د ..خد أرضاصورة حفيدة سراج الدين هتى بأ
ى الظروف الحالية دى سواء بقى سيادتك ف ،ده راح بلقاس وال بلدهسراج الدين فؤاد 

ومش هيرتفع صوت فؤاد سراج الدين بس دا  ،أكثر من تفكيرى والجماهير هتفكر ف
  !الناس نتيجة لهذا التغيير هيرتفع صوت كثير من

حناو  ،هذاى شك فى ماف الجماهيرصحة فى  يهنه فإ :قولانا بأيعنى  ن أيجب  ا 
دا  .ويجب نخليهم يدافعوا عن كل شبر أو كل مكسب حققته الثورة ،المفاهيمنؤكد هذه 

لو خافوا أو لو انتقدونا  من هإنزعج على اإلطالق نوال  ،لثورةاالضمان الوحيد الستمرار 
 ؟و متجهه الى اليسارأنها متجهه الى اليمين إهل  !؟طب الثورة رايحه فين :قالوا أو لو

جمال عبد  أرساهاى الديدبان على المبادئ ال ورس وهويبقى الشعب فعال هو الحا
  .ىلحد السنه د 35الناصر من 

 ؟كوزراء النخطئ إحناهل  ؟ن عن األوليبهتكوزراء من إحناهل  :النقطة التانيه
ن تثق أذا أردنا إنه أ ؛نقطة مهمةى ن دإأنا متصور  ؟نطمئن الناسكوزراء ال إحناهل 

سواء من خالل أعمالنا أو  ؛النظر فى جميع تصرفاتناإعادة فينا الجماهير يجب فعال 
ويجب كل واحد منا يراجع نفسه  ،وكل واحد منا له أخطاء ؟غلطنا إحناهل من خالل 

و على تصرفاته أقد تكون صغيره على مستوى الوزير هذه األخطاء  .فى هذه األخطاء
 ،جدا الحقيقةعندما تنزل الى  القاعدة تظهر تحت الميكروسكوب واضحة  ،الشخصية

ى تصرف الوزير الشخص هننا برضإيجب فعال  !ويمكن دا اللى بيهز ثقة الناس فينا
عمله ومن ناحية  ةيعنى الوزير يبرح من ناحي ؛نين مطلقاثوال فرق بين االوالعام 

الوزير  .بل أكثر من هذا من ناحية أصدقائه ومن ناحية معارفه ،تصرفاته الشخصية
ويجب علينا باستمرار  ،الدولةى مركز ف ركوب كرجل بيتصدباستمرار تحت الميكروس

كسرنا  إحناهل  ؟فضلنا ناس على ناس إحناهل  ؟جاملنا إحناونالحظ هل  ،نفسنا دننق
ذا تبين ألنفسنا  ؟القواعد والمبادئ  نقطة هامة.عتقد ان دى أنا بأن نسيطر عليه أوا 

وكانت  ،العمل الفنى والعمل المكتبى اللى تفرغنا له ىاللى ه ،نقطه كمان
ى ممكن كان ف! وال نلتحم بهنمر جدا وال نطلع  ةظاهرة مهم ؛بنغير فيه إن احناالنتيجه 
ويلتحم مع ى ويمر هو باالتحاد االشتراك ،ى وزير يطلع ويمرأن إفاتت ى لالسنة ال
ن هو يقوم ا  هو ممكن يمر و ن إ ة؛و عضو أمانه وال مش عضو أمانسواء ه ..القاعدة
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وكانت  ،يستغرق جزء كبير من عمل الوزارةى لكن الحقيقة العمل المكتب ،ىبعمل سياس
أين  لاءن الناس بتتسإللشعور  يمكنوده  ..كترأن الناس بتقعد فى المكاتب إالنتيجة 
  !الوزراء

 
له قيمته لدى ن بعض المبادئ هى اللى تجعل مجلس الوزراء إى يصوت : من المتصور فى رأ

ن االجتماعات إى أول حاجه فى رأي .وياخد وضعه الصحيح من الجماهير ،الجماهير
 ةوتجعل فيه مفاهيم مشترك ،ةواحد ةبتجعل مجلس الوزراء وحد ءالمستمرة لمجلس الوزرا

ن كل واحد وهو أل ؛وتجعل هناك تفاهم  بين الوزراء وبين بعضهم ،بينهم وبين بعض
فمابيقدروش يعرفوا بعض  !قابل التانى أو فين لما بيتصل بالتانىفى مكتبه فين لما بي

ى الحساسية ف ..اللى تجعل هناك النقطة اللى سيادتك بتتكلم فيها ،المعرفة الحقيقية
 .الكالم

ب السيد مرعى نقعد مع السيد مرعى باستمرار وقاعد جأنا النهارده بأيعنى هو 
نتقد أنا بأو أما السيد مرعى ينتقدنى فى موضوع يبقى يوم  ؛تكلم مع السيد مرعىاوب

حاجه إطالقا  مافيش ..االتنين إحنان نخرج نضحك أالسيد مرعى فى موضوع بننتهى 
توجد الحساسية ال ..وكل الموضوع بينتهى داخل مجلس الوزراء ،بينا وبين بعض

  .انتقد التانى إنهن واحد  يكش من إيوجد وال
ى أن إاللى بيحصل النهارده  ..األمورهى المعرفة الكاملة بجميع  :النقطة التانيه

 ،ىى مكان عام وعايز يشتغل بالعمل السياسأى حته بيقعد فى أوزير لو راح قعد فى 
 ةكون ماسك زراعأما نا لأيعنى  ..بيسألش أسئلة فى مجال اختصاصهام ةلئسأسأل ي  و 
بيسألونى فى أوضاع أخرى شافوها فى جورنال  ،بطلعش بس يسألونى فى الزراعةام

اللى نا دارى بجميع األمور األساسية أكنتش اذا مإ .ى حاجه من هذا القبيلأو أالصبح 
 ،يه ومشترك فى المناقشةإنا دارى بالدنيا كلها فيها أن إبحيث  ء؛بتدرس بمجلس الوزرا

لية البسيطة العمليات يصمش العمليات التف -وعلى علم بكل مجريات األمور األساسية 
وأناقش  ،يه أسباب هذا الكالما  نا أقدر أدافع عن عمل الوزارة و أن إبحيث  -األساسية 

سكت معرفش أرد أو أ عرفش فى هذا الموضوعاام :نا أقف وأقولأن إمن دل قنع بأو 
ن دا إفعال بيعرفوا  !حاجه فى نظر الناس مافيشطلع أنا أن إبتكون النتيجة ! عليه

 ىومش هيقدرو يقولوا عل !عن هذا القبيل ةفيش وزير والبيعرف حاجاوم ةوزار فيش ام
نا راجل وزير أن إفاهمين  ..ال !ىبفهمش غير بس فنى فى عملانا راجل مأن إغير 

  .ممثل للوزارة كاملة فى هذا االجتماع
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 ،ن يبت فيها هناأالمواضيع األساسية فى جميع الوزارات البد  :النقطة التانيه
ادئ األساسية واألمور األساسية تتعرض هنا وتناقش بين الجميع ثم يبت فيها هنا المب
كان الواحد زمان ى يعن .وهذه القرارات تصدر نتيجة اجتماعات مجلس الوزراء ،بقرار

نا أبيستنى اجتماعات مجلس الوزراء علشان يشوف مجلس الوزراء هو طلع حاجات 
ها منشوره نتيجة نهاية أقر أو  ءطالعه بقرار مجلس الوزراالقيها أ ،نا مستنيهاأبدور عليها 

  .ىالفالن شئيقرر ال ءو تانى يوم الصبح مجلس الوزراأ ،اجتماع
 اكلمات فى الجورنال اليودو  5ويطلع  ءمجلس الوزرا فكانت النتيجة إن

واألمور  !ى حاجه إطالقاأ ءوالحد شاف من نتيجة اجتماعات مجلس الوزرا ،اواليجيبو 
 ة!نفسه شاف حاج ءن مجلس الوزراإسية يابتطلع من اللجان يابتطلع والحد دارى األسا

نه فعال عامل مؤثر يبان منه إوال  ،له نتيجة هد ءن مجلس الوزراإشوفوش يباولذلك م
 !ءالنتائج اللى كل إنسان بينتظرها من مجلس الوزرا

ى أن تغير بمعرفة أن المبادئ الرئيسية للحكم اليجب إى يفى رأ :النقطة األخرى
نا بضرب مثل بالنقطة اللى قالها أو  .ال لما تعرض على مجلس الوزراء عامةإ ،وزير

ناقش فيها نياجماعه ه :ىالنقطة اللى قالها بالنسبة للتسويق التعاون ..السيد مرعى
وكل  .دا كمبدأ مبدأ التسويق فى الميثاق وموجود عامة ،مش مجالناى التسويق التعاون
حدش بينزل هذا الكالم إطالقا ام ،من هذا القبيل شئو أفيه أخطاء ى التسويق التعاون
  !دا مفروغ منه

لكن ميطلعش فى الجرايد مانشيت  ؛البد.. وكون كل حاجه فيها أخطاء تصلح
  ..و أوأو اتحادات للتسويق أوعمل اتحادات للتجار ى التسويق التعاونى بإعادة النظر ف
 ةمبادئ األساسية بتاعال فى ىن هناك تغيير أساسإمعنى هذا  !القبيل كالم من هذا

وال بتاخد   ،ولم تطلع بقرار من مجلس الوزراء ،الدولة لم تعرض على مجلس الوزراء
ن أصبحت العملية إيعنى معنى هذا  !بل بكالم من الوزراء ،بيان من هذا القبيل

ن يغير فيها كيف أى وزير ممكن أل ؛الناساألساسية اللى بتعتقد بيها الناس وبتعتنقها 
  !يشاء

حال ى اليمكن بأ ،من المبادئ الرئيسية لهذه الثورةى رئيسى أساس شئكل  إذا  
ن يحصل هذا التفكير بصوت أ ،ن حتى لو كان الوزير بيفكر فيه بنفسهإمن األحوال 

لمبدأ ال بعد ما يطلع هنا ويعرض هنا ويقرر هذا اإ ،ى جورنالأويطلع فى ى عال
وممكن على هذا  ،وبهذا الشكل بيطلع كقرار من مجلس الوزراء وله أسباب .وتغييره

 ..وكل منا حتى لو نزل للجماهير وتيجى تسأله ،األساس كل منا بيعرف هذا الكالم
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 ،يه أسبابهإويشرح نه يقف ويدافع إممكن بهذه الحالة  ؟نت غيرت هذا الموضوع ليهإ
  .ن يقنع الناسأالى  ،هذا القبيلافع وكل حاجه من يه الدو ا  و 

بعد هذا البد من النزول الى الناس بصفه مستمرة والقعاد . .ثم النزول الى الناس
على علم بمجريات ويبقى وبعدين الناس تسأل وهو يجاوب  .مع الناس والتالحم معاهم

ن هو يقدر يدافع على علم ويقدر يدافع عن جميع أعمال الوزارة إبحيث  ؛األمور
 -ش على النقط الصغيرة باقولاالمبادئ األساسية م ىاللى ه -لوزارة كلها ويناقشها وا

 ،مترابطة ةن فيه وزار إويقدر فى هذه الحالة تبان حقيقة منظر  .ويناقشها ويقنع الناس
وتقدر تاخد وتعطى مع الناس  ،ىووزارة تقدر تتالحم مع الناس وتعمل عمل سياس

  .ىيدا رأ ..وتناقش الناس
 

ى عتقد إعطاء الوزير وضع سياسانا بأ ،فى الموضوع اللى فتحته سيادتك يافندمصوت : 
يمكن مرتبط بظروف خارجية وموقف الثورة كلها  ؛فيه فى الفترة الماضية والضعف اللى

 ،ن فيه اتفاقإهذا الحزب  ةبحيث ميز  ؛فى كل األنظمة يمكن بتنشأ العملية .حتى اآلن
ما  .تشتغل فى الحزب مع بعضناس الو  ،ةعام ةفيه فلسف هذه الفلسفة إما بالنقاش وا 

ن إعتقد يمكن أنا بأو  ،كانش دا الظرف اللى نشأنا فيهافى الواقع م .بالتعامل مع بعض
عن هذا باجتماع  وضتعسن يأأمكن  ،الناس فى الفترة الماضية فى إقامة هذا الحزب

مستمرة وفيه يؤخذ فيها  ةفكان بيبقى فيه مناقش ؛مستوى مجلس الثورةمحدود على يبقى 
إنه ى السياس، زاد من ضعف الوزير ستمرتش العملية على نفس النمطاايمكن م ،أىر 

   .السلطة الوحيدة فى الوزارة مابقاش
فكان يبقى فيه مستويات موجودة داخل  ،ن فيه مركزإسيادتك ذكرت فى مثال 

 ان بعض الوزراء قفلو إ ةباإلضافة  للنظرية يمكن كان فيها فكر  :نا بدى أقولأ !الوزارة
ن أقوى بيبقى من حقه ن يمكن الوزير األإلدرجة  ؛ىشويه فى مركزهم من الوضع الحال

 !والثانى مايقدرشه مباشرة تيتناسب مع وزار اللى يتخذ اإلجراء 
ن أ شئو أهم أأهم نقطة بداية فيه  ،ىن إعطاء الوزير وضع سياسأعتقد أب
نه هيباشر السلطة دى إلكن مش معنى ذلك  ،الوحيدة فى الوزارةوال السلطة أيكون 
حناو  ة.عامالمبادئ لخطوط أو الخارج ا ن أل ؛فى الواقعى كانش لينا عمل سياسام ا 

لما بنيجى كلنا ناخد وندى مع الجماهير  .معاهم ناقشنقدام عينى بى العمل السياس
  ،ىحتى يكون الوزير مسئول عن هذا الجانب السياسو  !ةفكري ةفيش وحدان مبنختلف أل

 يهن فإفيه بعض البالد بيكون  ،فيه بعض البالد بيخلوها مسئولية باالتصال بالجماهير
الوزير دا معروف بيبقى  ة،داخل الحزب مسئولة عن أشياء معينلجنة سياسية معينة 
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ن الوزير هياخد وضع إى فكبر الطبائع أن من إعتقد انا بأ العملية.نه مسئول عن هذه إ
ن أل - ما سيادتك معاك السلطة كلها مش متوزعةى ز  -المرحلة ى فإن  ؛ىسياس

إن الخط اللى ماشى فيه  هنا ونتناقش وبنطلع معتقدينى ن كلنا هنقدر نيجإمعنى ذلك 
  .واحد

يطبق المبادئ  ،الوزارة بتاعتهالوحيد فى ن الزم الوزير المسئول إ :النقطة التانية
 .مسئولية سياسية معينةى المتفق عليها الل

 
أبدا األوضاع ى ؤدتش تناكام - 60نا هتكلم عن سنة أ -بتاع الوزير ى الوضع السياس : السيد

وزارة كان  يهنش فاكام ..الوزارة ،60خدنا سنة لو ى يعن !ىالموجودة إلى وضع سياس
نه موظف إللوزير أكثر من ى ولم يكن هناك مجال إطالقا للعمل السياس ،عاتقطا يهف
نش اكام ..ن الوزيرإ -الزم نعترف بالواقع ى يعن -ى وابتدى هذا المفهوم يمش !ىفن

   .كان فيه قطاع عام ولجان وكلها لجان فنية على األغلب ؛ءفيه مجلس وزرا
فيش ان مإ بانى الل ،وبعدين جه الدستور المؤقت 65لما جت الوزارة سنة 

فيش ام ،ىلوش وضع دستور ان مإ :وقيل !ءفيش مجلس وزراان مإوقيل  ،ءمجلس وزرا
سمه رئيس إسمه رئيس مجلس الوزراء إن مش ا  سمها قرارات مجلس الوزراء، و إقرارات 

  !تشكيلة معينةى ن الوزير مازال موظفا فنيا فا  الوزراء، و 
بمقتضى ى سياسى كيان دستور  ،الوزراءمجلس ى وعلى هذا صار الوضع كله ف

 !كبير بيشتغلى نه موظف فنإولذلك برضه ابتدى الوزير يفهم على  .الدستور المؤقت
ى يعن ..سياسيينناس اش ومماه ،فيش وزراءان مإالتقرير ى نا كتبت لسيادتك فأويمكن 

  !ىنفسه وضع سياسلل عمكنش بياالوزير م ..هياش وظيفة سياسيةام
 ماى نا راجل سياسأ ..ىلما سبت الوزارة وجدت نفس :عاوز أقولنا أى يعن
ى البيت بعد خدمة طويلة وفى راجل قاعد ف !ىتنظيم سياسى أملحق بى وجدت نفس

بيجيش للوزير االوضع دا م .ىكان بيكلمونى راجل سياسكنه إوكان المفروض  ،الوزارة
ى ن له وضع سياسأن دا راجل وصل الى هذا المركز باعتباره إدا مفهوم ى يعن ،بس

 ؛ىن هو بيتغير موقعه من العمل السياسإو غير وزير أن هو وزير إومجرد  ،معين
جميع البالد سواء ى و خارج الوزارة فأالوزارة ى فكونه ف ؛ىكون له وضع سياسين أريد أ

زال نه الا  و  ،قلأو أن دا تغيير موقع ال أكثر إمفروض . .و غير حزبيةأكانت حزبية 
  .ىبالعمل السياس متصال

 :يخرج يقولواوبعد ما ،نه موظفأمل على جميع األحوال عو ى ولكن الوزير ف
ى هذا الوضع غير مقبول حقيقة ف. تكلم بصراحةأ !لك وظيفة لما نشوف ىاستن
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إلى هذا له وضع السياسة ووصل ى دا راجل اشتغل فى يعن ..األوضاع السياسية
يبعده عن موقع  بداأالوزارة ليس هذا ى و مش فأالوزارة ى يبقى كونه ف ؛معينى سياس

نه غير صالح أخرج من هذه السياسة بأ  ذا إال إ ،هو متصل بهى السياسة اللى معين ف
نا أويمكن  ،فدا وضع كان غير مقبول ؛نه يطلع موظفأوضع بالنه يغير هذا إما أ !لها

  .كتيراتكلمت فيه 
برضه الى ى كانت تؤد ،كانت موجودةى األوضاع العامة اللى فى تانى لما نيج

ى مة فن مجلس األأل ؛ن يكون هيئة سياسيةأيمكن راء الو مجلس الوز أن الوزير أ
يه وضع مجلس األمة بالنسبة للهيئة إ ،بطضنش مفهوم مراده بالاكاالدستور المؤقت م

 !نش واضحاكام ؟اللجنة التنفيذية العلياو ى وبالنسبة لالتحاد االشتراك ،التنفيذية
أذهان كثير من الناس كان هو وضع مجلس النواب ى ولذلك مجلس األمة ف

ى عالقات السلطات التنفيذية وفى وف ،التشكيلةى ن الوضع مختلف فإمع  ،القديم
ى نفس الاليحة بتاع على وبالعكس مش !نش واضحاكام :بيقولواى االتحاد االشتراك

ن إوعلى  ،لهكش علىى ولذلك مش ؛مجلس النواب القديم مع عدم وجود األحزاب
نها تضغط عليه إالحكومة والهيئة السياسية بتضطر ما ا  و  ،لما بشلإ كالمجلس بيحر 
كذلك مش باينة، و ى وبعدين عالقته باالتحاد االشتراك! توجيه معين هعشان توجه

  !التنفيذية العلياعالقته باللجنة 
 ؛باإلضافة الى ذلك الزال عندنا برضه الوزير مشغول بأعمال إدارية فوق طاقته

تنظيم ى ولذلك برضه ف !نه يقدر يعملهاإى راد ان يكون رجل سياسأالتمكنه حتى لو 
بحيث   ؛قرارات واألعمال اإلداريةمن ال الكثيرن الوزير يوقف عن إ اإلداريةاألعمال 

 هغلب عملأنما إ، مسائل عامةى و الفصل فأهو يبقى راجل بس للرقابة العامة ن إ
النهار ى ساعات ف 7ل مايشغل نفسه بد ؛امة بتاع الدولة وبتاع وزارتهللسياسة الع

حيث بالمسائل الصغيرة والمسائل الكبيرة ى ن يفصل فأالى  ،ىمقتضى التنظيم اإلدار 
 !غلب بالد العالمأى ملهاش مثيل فى ود ..نه موظفإيشعر 

 ى قاعد طول النهار يبت فى هواش موظف كبير إدار الوزير بيقى راجل ماى يعن
 .كلهاى المسائل د ..يهإمسائل الموظفين وتربية الموظفين ونقد الموظفين ومش عارف 

له الهيمنة العامة على هذه االدارة وعلى سياستها ى راجل سياس ىوبعدين الوزير بيبق
  .السياسةى بتمكنه بعد ذلك بيشترك ف ثم، وعلى مديرها

 ؛للوزيرى قولها علشان بتعوق المعنى السياسأحبيت ى بس المالحظات اللى فد
ويكون الراجل بيشعر  ،عامل الوزير نفسهتبو  ،يتعلق بالعالقات بين السلطات المختلفة

  .وبعد ذلك لم يخرجى عمل تنفيذى الوزارة بيؤدى ن له مدة مؤقتة فأ
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 )ضحك( ؟راح كاليفورنياى والل  الناصر:عبد 

 
بيطلع عشان ى الوزير اللى ومع ذلك مش الق ،سنين 4واشتغلت ى نا راجل سياسأ: السيد 

 ..يدور
 

 !ىخدوك كاليفورنيا يعنى ما عشان راجل سياس  عبد الناصر:
 
لمجلس بالنسبة ى فيه تركيز على العمل السياسى حدث يعنى و الكالم اللأالمناقشة  : رفعت 

حد يتعلم من العمل ى ن أإو أنه يقوم إاليمكن ى العمل السياس ىوتقدير  .ءالوزرا
فرد حتى مش ى أساس طبعا أى فالممارسة ه ؛أساساى مالم يمارسه يعنى السياس
الواقع الواحد مالحظ بصفة ى ف .ىنه يقدر يقوم بالعمل السياسإيكون وزير ى ضرور 

عموما بتمس مواضيع  ءمجلس الوزراى ث فبتحدى ن معظم المناقشات اللإ ؛امةع
  .ة عامةيع سياسيضاتنفيذية وال تمس مو 

و موضوع خاص أمهندس مثال بيعرض موضوع خاص بالصحة المثال ى يعن
وقد يكون  .العملية على هذا األساسى وتنته ،و موضوع خاص بالداخليةأبالتموين 
ألنها مواضيع تفصيلية  ؛الموضوعى ف اهتماملوش او مأالموضوع ى ف اهتمامالواحد له 

ومن هنا  .خرهآالى  ..الدولةى سياسة األمن ف ،سياسة عالج ..ماتمس سياسة عامة
مناقشة ى و يساهم فأن يشارك أن يستطيع أدون  ،زير يمكن بيتقوقع داخل نفسهكل و 

  .ارأيه فيهى ن يبدأكل واحد يستطيع  ،مواضيع سياسية عامة
ى يمارسوا العمل السياسأن  ءالمجلس اليستطيع الوزراى هم حاجه فأى فتقدير 

إال  ،و خارجية بشكل واسعأسواء سياسة داخلية  ..وطرح مواضيع بتمس سياسة الدولة
هذه ى رأيه فى نه يبدإبحيث يستطيع كل واحد  ؛تخصص لها جلسات عامة بعد أن

  .المواضيع
ى النظرة الى المشاكل اللى بتتوجد نوع من الوحدة الفكرية فى نا تقدير أومن هنا 

ى فى برضه من أسباب عدم ممارسة العمل السياسى ن تقدير أل ؛بتواجه المجتمع بتاعه
فيش مواضيع سياسية بيتبادل ان مإنتيجة  ؛فقدان هذه الوحدة الفكرية أساسا ،المجلس
  .انوحد فكرنا عليه أنونستطيع ى فيها الرأ
نا أ :لهل حد يسأله يقو ى أيخرج بره و وزير ى ممكن أ ،بتقول ماسيادتك ماى وز 

ومن هنا التقيم  !خرهآالى  ة..عرفش عنه حاجااو مأعنديش فكرة عن هذا الموضوع ام
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ى ومن هنا كل واحد قد يبد ،ىبل على أساس شخصى المواضيع على أساس موضوع
 ،فقطى بيبقى بيعبر عن رأيه الشخص ؛مجالى أى و اجتمع فأرأيه حتى إذا قعد بره 

، اآلراء المختلفة يهف تخذأ  ملتزم بيه نوقش وطرح للمناقشة و ى سياسى وليس رأ
  .بعد كداى ن كل واحد يتبنى هذا الرأإوالمفروض 

ى داخل عمله وفى هذا بينعكس أيضا على تصرف الوزير فيما بعد حتى ف
 ،ىبل على أساس شخصى يبقاش قائم على أساس موضوعان عمله مإ ؛داخل وزارته

وعالقات ى بل على أساس شخصى أساس موضوععلى ه للناس ماهواش واختيار 
  !هو بيشرف عليهاى األجهزة اللى ودا بيهدم حتى ف ؛شخصية

ى هو كفاءة التنظيم نفسه ف ،بتجعل نوع من التفتتى من أهم النقط أيضا الل
 شئبسط أن إبحيث  ؛موضوع واحدى بتعمل فى وتعدد األجهزة الل ،ىالجهاز الحكوم

نفس ى طالما بيجد أجهزة مختلفة بتعمل ف ،ىالواحد ممكن ياخد موقف سلبن إ
ما إيا ،تحنااتحصل مشو ما يتخانق إيا تهفبتكون نتيج ؛هو بيعمل فيهى الموضوع الل

  !ىنه بياخد موقف سلبإ شئأسهل 
 ،مثال وزارة عمل بجدى يعن ديد؛شوزارة العمل ى يمكن فى مثل يعنى دأوأنا 

بتاع ى من ناحية العمل العاد ،ىتحاد اشتراكالاى أمانة عمال ف ،اتحاد عمال بجد
ومن هنا بنجد عدة  ؛وحاجات خاصة بوزارة العمل ،الوزارة مثال جهة التنظيم واإلدارة

  .بتعمل فى مجال واحد ةأجهز 
واحد  ت كلحناات أو على األقل لتفادى هذه المشحنااالحل ياإما بتحصل مش

إعادة التنظيم وتحديد اختصاصات وتحديد ى من الضرور  ا  إذ !بياخد موقف ثابت
 ةحمل مسئوليفيش حد يتاوم ،وليتهائيتحمل مس ةن كل واحد بيتولى سلطا  و  ،مسؤوليات

 !ةيبقاش يتحمل مسئولياكون له سلطه وميأو بالعكس واحد  ة،بدون ما تكون له سلط
أشار إليه األخ واللى  -وهو مبدأ سيادة القانون  ..خرآجرنا الى موضوع يوده 

ن الثورية هى مخالفة إن فيه كثير من الناس بتعتبر أل - حسونة فى الجلسة الماضية
وده طبعا  !ن كل شخص تزداد ثوريته كل ما ازداد أكثر فى مخالفة القانونأو  ،القانون
جة وبتكون النتي ،حدش يتقيد بالقانونان مإالى مبدأ خطير جدا وهتكون النتيجة ى بيجرن

  !ن يمارس عمله ممارسه صحيحةأن نفس جهاز الدولة اليستطيع إ
ن أساسا تستند على مبدأ إيجب  ،المفروض تتعمل ةدى إجراءات ثوري تإذا كان

يكفل هذا فممكن يتغير الى إذا كان القانون الحال ،أو لها سند من القانونى قانون
  .لكن المهم يكون فيه مبدأ لسيادة القانون ،القانون
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 ،ةداخل دول ةن كل قطاع بيعمل دولإ ،قلتها سيادتك بالذات ةعن هذا كلم يتفرع
يحدد العالقة بين هذه  الذىفيش القانون ان مأل ؛وكل جهاز بينفصل عن التانى

وكل  ،ن كل جهاز بينفرد لوحده وكل قطاع بينفرد لوحدهإالنتيجة  !األجهزة المختلفة
بتحكم  ةفيش حاجان مأل ؛يتراءى لهواحد بيتصرف فى هذا القطاع حسب ما هو 

ن سيادة إبيستتبع هذا طالما  .و بتنسق العالقة بين هذه األجهزة المختلفةأالعملية 
بدون مراعاة  ،ى شركاءأن كل واحد طبعا هيحاول يضمن الناس حواليه و إالقانون 

ولذلك يحدث تكتم أكثر فأكثر فى  ؛كلهاى على أساس شخص ،ىوموضوعى أساس
لموضوع اللى ذكر فى اإلصالح لبالنسبة  قاله األخ السيد مرعىى لوالمثل ال ،األجهزة
  .عدم سيادة مبدأ القانون نده بيدينا مثل ع هبرض ..ىفى االتحاد االشتراكى الزراع

ومن  ؛ن فيه انفصال بين األجهزة العليا للدولةإمن هنا الشعب بيشعر عموما 
و أى سواء عادة قيادات فى الجهاز الحكوم ..هنا تنشأ الفجوة بين القاعدة وبين القيادات

حتى فى داخل  البيروقراطيةبينشأ نوع من ى وبالتال .ىالقيادات فى الجهاز الشعب
ودى بتزيد الهوة بين القاعدة الشعبية وبين  ؛األجهزة الحكومية واألجهزة السياسية

ن النتيجة دائما إفبتكون  ىبل إذا كان األساس هو أساس شخص ،ولةاألجهزة العليا للد
واليراعى قوانين  ،ةن المسيطر عليها شخص ال يتقيد بقوانين معينإطالما  - ن القاعدةإ

ن يراعى أنه بيتصرف كما يشاء دون إ - وال يكون عمله مرتبط بتنظيم معين ةمعين
ومن هنا قد نجد كثير من العناصر  !عامةالدولة ى األساس اللى بيقوم عليه النظام ف

 هوى لهذا الطريق ال نن تصل عأاالنتهازية وكثير من العناصر الوصولية بتحاول 
  .ةقوانين معينوال ةحدود معينى يتقيد بأال

 ى ومن هنا يجب بتقدير  ،بالذات إمبارحتكلمت عن الديمقراطية والحرية اسيادتك 
ماشيين  اللى احناما هو معنى الديمقراطية فى مجتمعنا حسب النظام  ..نحدد إن احنا

وكيف يتحمل الشعب مسئوليته خصوصا  ؟وكيف يمارس الشعب هذه الديمقراطية ؟بيه
  ؟ةالمرحلة اللى جاي

الشعب هو اللى عايز يحارب ويتحمل  ذا  إ ؛هنحارب :النهارده الشعب هيقول
نه إ ةيبقى يتحمل مسئولي ،مش عايز يحارب. ذا كان عايز يحاربإ ربمسئولية الح

دا فى األيام القادمة يمكن ى ير دوتق ،ن ينظمأيجب ى ير دودا تق !مش عايز يحارب
عشان بعد كده  ؛يه اللى هيعملهإشعب اللى هيقرر ال .يكون من المواضيع األساسية

 ..ذان يؤدى دور فى هأبل يجب  ،و قريب من العمليةأنه بعيد عن العملية إيقولش ام
 .دى يمكن النقط يعنى اللى حبيت أثيرها فى هذه الجلسة

  



  سرى للغاية 

57 

 

هنخلص  ..ال ..ال  ؟خ عصامأفاكره يا  ،نىبعد بكره للموضوع االوأل ةنعمل جلس : عبد الناصر
 .خر متكلمآمش هنأجلها ونسمع األخ البشرى ك الميزانية النهارده

  
 ،ىنه يباشر العمل السياسإلوزير لى األساسالوجه ن إفيش جدال إال اهو الحقيقة م : البشرى  

وهيبقى مغلق  ،هيبقى محيط ضيق جدا -حضرتك تفضلت وقلت زى ما -وغير كده 
ن يمارس أإنما الوزير وقيمته من الناحية السياسية  ،وده مش مطلوب ..ىفى عمل فن
  ة..الحقيقة بترتبط ببعض نقط معين .هذا العمل

ى الوزير عشان يمارس عمل سياس ،خاصة بالتنظيم ةنها نقطإعتقد أ ة:أول نقط
فالوزير بينتمى  .ليهاى اللى هو ينتم التنظيم ةهو فى الواقع بتنعكس عليه القدرة بتاع

ى قدرة ممارسة العمل السياس منعلى قدر ما يعطى مجلس الوزراء  ،لمجلس الوزراء
  .ىل السياسيرفع من قدره فى ممارسة العمى وبالتال ،ينعكس هذا على الوزير

عبارة ى العمل الفن ..ىعن العمل الفن ةالحقيقة يختلف شويى ن العمل السياسأل
العمل  .نه يقدر يباشرها ويدفعها باستمرارإعن خبره واحد بيديها ويعطيها وممكن 

 ارتباطهاومدى  ،هانه بيرتبط أكثر بنظرة الجماهير نفسإب ؛ةبيختلف شويى السياس
فكل ماكان الوزير  ..انعكاس لصفات الشخص لدى الجماهير لهال ن بيعمأل ؛اإلنسانب

بقى تذا كان المستوى نفسه متوسط هإ .مهتم يبقى هو هيستقى من هذا المبدأ العام
  .محدودة بالمستوى اللى هو بينتمى اليهى قدرته فى ممارسته على العمل السياسى بالتال

كان نقدر  الحقيقة ،64سنه فى التنظيم العام بتاع الدولة فى الواقع اللى جرى 
وقطاع  ،وقطاع القوات المسلحة ،قطاع يمثل الوزارة والرئيس ..قطاعات 5ن فيه إنقول 

الحقيقة الترابط بين هذه التشكيالت كلها كانت بتتم على مستوى  .ىاالتحاد االشتراك
 ..الجميع وعمليه التنسيق

   
 ! )ضحك(إذا كانت بتتم يعنى : عبد الناصر 

  
ن اليمكن تتم إوالحقيقة  ،: عمليه التنسيق على مستوى القمة من أصعب الصعوباتالبشرى

التنسيق  .الرأسى ن قطاعات كبرى بهذا الشكل ويكون تنسيقها فإواليمكن نتصور 
ن إقول افمن هنا ب .يا مع الجميعضنها تكون مترابطة عر إويجب  ،عمليه متصلة

function  ن كل مكان اتوجدت فيه تكون مرتبطة ببعض فى إدى كلها يعنىorgan 
 ،شملأشمل كل ماكان اإللمام بالسياسات العامة أكل ماكانت عملية التنسيق  ،واحد
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دى النقطه المتعلقة  ..نه يقدر يمارس العملإماكانت القدرة السياسية للوزير  وكل
   .بالتنظيم

طبعا السادة اللى  ،متعلقة بالمستوى واألسلوب بتاع االختصاص ة:النقطة التاني
كل مااهتم بالمواضيع التى تعرض على أن الى  ..سبقونى ذكروا فى هذا الحديث

السياسات العامة واالتجاهات العريضة اللى تربطنا بالجماهير بمجلس الوزراء 
فى   مكانةله ى وزير مسلح بآراء معينه فعال بتعطيبقى فعال هيكون  ؛باستمرار
ن هو يسعى الى الدخول فى الجماهير واالتحاد مع إوفعال بتساعده على  ،مناقشاته
وبعدين الواحد  ،كنا بنقعد فيها وبعدين يثار موضوع ةيمكن فيه مناسبات كثير  .الجماهير

و أالصمت فى هذا الموضوع  بيفضلوطبعا  !إزاىمش عارف محتوى هذا الموضوع 
 .ةاتجاهات عامنه يتكلم فى إ يؤثر

وطبعا  ،ل من الجرايدبيعنى فعال الواحد بيستق ، اآلناونىعموضوع التسويق الت
الواحد فعال فى الحاجات ف ؛وى بيحبوا يسألواق ةسأل مواضيع حيوية بالنسبة لناس كتير بت  

كان الشخص ملم بالخطوط لو وى قالصورة تبقى أفضل  !بقاش ملم طبعايادى م
 .العريضة

 -إذا سيادتك سمحتلى  - فى هذه المناسبة نهجا على  الصراحة هيمكن برض
فى  حناانا فاكر و أيعنى  ،الموضوع نفسه بتاع بدء العمليات الحربيةبفيما يختص 

تيحت أن دى الفرصة الوحيدة التى إيمكن يكون  ،مجلس الوزراء كنا بعيدين كل البعد
دقائق عن  01بتاع  ةعام ةفكر دانا إواألخ شمس ى لنا يوم مااجتمعنا مع األخ صدق

وطبعا يعنى  .ةيعنى الموضوع بسيط بهذا الشكل لمجرد إعطاء فكر  ..هذه العملية
ى إنما فى موضوع حيو  ،شئى أف طبعا آراء وال يكنا هنض إن احناقولش ابام

ن هذا الموضوع يناقش على مستوى إلو كان التنظيم يسمح  ،بهذا الشكلى ومصير 
 .من غير شك كان يبقى بيدينا القدرة على التعبير عن أنفسنا فى هذا المجال ؛الوزارة

كل ما فعال بيبقى  ،فيها وى بتاع المجموعة اللى هوكل أما الواحد يشعر بانتقاء المست
  .ىالعمل السياس ةعلى ممارس ةأكثر قدر 

م ن الوزير برغإ -عايز أقول  - هيعنى برضى ن العمل السياسإالواضح دلوقتى 
ى إنما يمكن بيشتغل فى عمل سياس ،ىمن هذه الظروف مش منعزل عن العمل السياس

  .فى محيط ضعيف
نا مشرف على عدد من البحوثات طبعا أ ،خد المثل بتاعىآعلى سبيل المثال 

 ؛نى أشوف اإلنتاجإقول دى شغلتى بس أنما مقدرش أبدا إ ،الفنية بتاعتهاى ليها النواح
فى محيط المؤسسات إحدى األسس الرئيسية اللى يمكن ى السياسشوف العمل انى بأل



  سرى للغاية 

59 

 

فالوزير فى ظل الظروف القائمة  ..ىعلشان نمارس العمل الفنى يدإعلى طول فى  ىه
  !ولكن نشاطه محدودى يمارس عمل سياس

عرض أوالصورة  ،عرض بكثير لو كان يلم بسياسة عملأطبعا الصورة تبقى 
توجد ى التحام مباشر بين الوزارات وبين أجهزة االتحاد االشتراك يهبكثير لو كان ف

 .االلتحام ةالميديا نفسها اللى داخله عملي
  

والموضوع اللى اتكلمنا فيه  ،نكمل بعد بكره بالنسبة للموضوع بتاع الجلسة اللى فاتت : عبد الناصر
نا أ ،ن حصل كالمإوى النهارده قيعنى أنا مبسوط  .كترأسمع كالم أعايز  ..النهارده

ذا إ إن احناى تصور ى والحقيقة ف ،ن الجلسة ربع ساعة بسإ :لى الصبحل كان زكريا قا
فعال عشان  !بوطه هنجد قدامنا طريق صعب وهنتعثر فيهضماابتديناش بداية جديدة م

  .نبتدى بداية جديدة كل واحد الزم يتكلم كل اللى شايفه
وشعور فى  -ة تاني ةقول ده وأكرره مر أه -فيش حكومة ان مإالشعور فى البلد 

  ة.تاني ةبكرر هذا الموضوع مر  ..أيضا ءالوزرا ةقيم
 اأرأسنا كان ممكن مأن إ ،نا رأست الوزارةأن إفى  ةفكر  ىنا كان لأطبعا 

نا أن إالحقيقة فكرتى أساسا فى رئاسة الوزارة  !تهاكان ممكن أكلف حد برئاس ..الوزارة
 ةن تبقى فيه وزار إوكل الناس  ٪011 أتأكد نتك وعايز ،األشخاص حقيقة منبخاف 

ن أل !يطلعش برهاالكالم م هوكل الناس تقدر تتكلم فيها وبرض ،يقدر الواحد يتكلم فيها
وال يعامل الناس  ،يخليش الحقيقة الواحد يتكلم أبداان الكالم بيطلع بره مإالشعور ب

ن ممكن نتكلم كالم أل !أبدا قتىالبشرى دلو تكلم فيه االموجودين على المستوى اللى 
وممكن واحد  ،ممكن الواحد يقول وجهة نظر سخيفة ،ةوممكن نتكلم مناقش ،غلط

  !نها سخيفةإ لهله وجهة نظره دى ويثبت  يسخف
كل واحد  ،حدش أبدا هيجى يتكلم تانىان مإإذا اتقال هذا الكالم بره معنى هذا 

ألنه إذا طلعت فكرته سخيفة فى مجلس الوزراء بكره البلد كلها  ؛هيخاف على نفسه
  !فى مجلس الوزراء سخيفة ةن هو قال فكر إهتعرف ب

انخفاض مستوى مجلس ى ودا يمكن اللى كان من ضمن األسباب اللى تسببت ف
دا  ،الكالم اللى قاله عبد العزيز السيد .بصرف النظر عن الدستور ،الوزراء باستمرار

ى أتيجى تشوف الدستور ممكن  .ش العملية دستوراهياموضوع تانى خالص يعنى م
فيه الكالم عن مجلس الوزراء  !واحد عايز يتحايل على الدستور بيتحايل على الدستور

نا واضع الدستور وفاكره أو  - والدستور .فى الدستور وعن اختصاص مجلس الوزراء
سمه إيعنى مش بس  ..رئيس لمجلس الوزراءسمه رئيس الوزراء وأيضا إهو  - كويس
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من رئيس ى قو أعتبر رئيس الوزراء اوأنا ب .سمه رئيس مجلس الوزراءا  رئيس الوزراء و 
 ؛مجلس الوزراءى ن رئيس مجلس الوزراء عبارة عن شخص موجود فأل ؛مجلس الوزراء

  !إال فى مجلس الوزراء وال كلمة له
ن إباعتبار طبعا  ،ىنه نظام برلمانإنقدرش نقول انظامنا م إحنالسه فى الحقيقة 

ى على أساس نظام رئاس كانلما عمل  والدستور .ةوفيه رئيس جمهوري ةفيه رئيس وزار 
ى أاألولى واألخيرة فى  ةكلماللى  -رئيس الجمهورية  - ناأو  ،ىهوش نظام برلمانام

ذا كان بيبقى رئيس الجمهورية  !موضوع نه يقبل إعبارة عن  ةرئيس جمهوريأى ى ز وا 
 - زى ماهو موجود فى بلد زى الهند -العتماد بس ويقوم بالعمليات الرسمية اأوراق 

وأشوف واحد تانى عشان يكون رئيس  ،ةهذه العملية كان الزم أنا أكون رئيس وزار ى ف
  !ةجمهوري

ى ولكن مش ،ىمش نظام برلمانى ن نظام رئاسإوالدستور عمل على أساس 
 .ىمن النظام البرلمان شئبيكون فيه ى مع وجود النظام الرئاس إن احنا ةالدستور بطريق

نه إعتبر انا بأ ،عبد العزيز السيد بالنسبة البرلمان ومجلس األمة هالكالم اللى قال هبرض
  .الدستورى موضح توضيح كامل بمسئولياته بالنسبة للحكومة ف

موضوع االتحاد ى ه ةمش موضحى لالعملية ال ،الموضوع أبدا مش هو الدستور
هو ى ولكن االتحاد االشتراك ،ليس سلطةى ن االتحاد االشتراكإى وأنا رأي .ىاالشتراك

 ؛صيرنلجنة الدستور بتاع أبو ى وأنا حتى غير موافق على ما أثير ف .ىتنظيم جماهير 
ن إى أنا رأي ..ال !ىهو االتحاد االشتراكى لن الدستور نحط فيه بند عن سلطة رابعة الإ

ن إ :قولابعدين أنا ب .كلهاى بيدير العملية دى هو تنظيم جماهير ى تحاد االشتراكاال
البرلمان مش البرلمان ى بتمشى لالى بلد من العالم هى أى لها األغلبية فى لالحكومة ال

  !الحكومةى بيمشى لهو ال
والبرلمان موجود وحكومة حزب العمال موجودة  ،انجلترا ونمسك النهارده

 ،البرلمانى بيمشى لال ويلسون هو ..مالواألغلبية لحزب العمال، حكومة حزب الع
ويجب أن تلتزم بالقرارات  ةواألغلبية ماشي ،وويلسون هو معين كروسمون رئيس للبرلمان

حدش ان مإ :قال ،وأما ناس خرجوا وسبق ويلسون .بتاخدها اللجنة التنفيذية للحزبى لال
ى لن الإومعروف  .ةمرة تانيينبح ومحدش من دول  ةح إال مرة واحدبنه ينإله حق 

اتنج علشان حرب السويس مقدرش نصل نه أما ف  ا  و  ،يخرج عن قرار الحزب يفصل
 !ىيدخل البرلمان تان

 نكمل بعد بكره. متشكرين.
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