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 .ون اليه يتبنى كل مطالب اسرائيلجونس
الجيش غير قادر على القتال قبل سنتين، ولذلك الحرب فى هذا الوقت ليست عملية سهلة؛ 

 .ال نقدر أن نضرب فى داخل اسرائيلطالما أن الدفاع الجوى غير قادر، وطالما أننا 
ولكن البد من إعطاء  ،مانصل الى حل سياسى ولكن ليس تسلينه فى هذه المرحلة أطبيعى 
 .شئ كمقابل

ومطالبنا  –االقتراح األمريكى السوفيتى  –إن الروس واألمريكان متفقين على حل سلمى 
كذلك رفضوا العسكرية من الروس لم يوافقوا إال على جزء منها للضغط حتى نقبل هذا الحل، 

 !المساعدات االقتصادية
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تنسحب  نأ: بيقول إقتراحالرئيس تيتو عنده  ،مع الرئيس تيتو يخيربالنسبة لالجتماع األ   عبد الناصر:

ى بمعن أو ي من الحدود األمننفس الوقت مجلس ى وف ،المحتلةى را اسرائيل من األ
 . هو من عندهى اللى الكالم يعنده  ..يخر الدول الكبرى ت من الحدودآ

له ل له رسالة من جونسون بيقو  بيوم جاتى يجي نفس الوقت هو قبل ماى لكن ف
 :المو وعى فيها رأيه ف

أوال: القبول بالقرار األيخير اللى كانت األمم المتحدة اللى هو إسمه القرار 
وبعدين حق اسرائيل فى  - تكلم عليه محمود رياض هناااللى  - السوفيتى -األمريكى
وبعدين حق اسرائيل فى  .بحث مو وع القدس ومو وع الالجئينيبعد كدا و  ،الوجود

 .يمكن أهم النقط اللى اتقالت ىد ..استيخدام م يق تيران وقنال السويس
ب بها يعنى اللى بتطال إسرائيل..هو طبعا معنى هذا الكالم تحقيق كل مطالب 

كثر من كالم األمريكان أفى مصلحتنا  عتقده أنااطبعا فى الحقيقة مشروع تيتو ب !اسرائيل
هذا الكالم ا نهم يحطو إ :له فى جواب جونسونا أو فى نفس الوقت هم قالو  ،إذا قبل يعنى

 .فى مو ع االعتبار -علنه قبل كدا أنه كان ألده  اللى هو رأيه -
الحقيقة  ،أو اعنا الحالية أساسى نقطة على عل أتكلمبدى بر ه  الحقيقة أنا

ومستوى  -هذا الكالم  أقولبر ه بدى ى يعن - القتال قبل سنتينى الجيش غير قادر عل
 ؛القتالى مستوى القوات المسلحة علشان يكون قادر عل ..الجيش عايز جهد كبير جدا

عندناش امى دلوقت إحناى يعن ،نفس الوقتى ف !حصلى يخصوصا بعد اليخسائر وبعد الل
عندنا ى يو كان عندنا  عف اللنيو  5يوم ى يعن ..يونيو  5كان عندنا يوم ى ص اللن  

حرب بهذا الشكل ى فالواحد طبعا إذا فكر ف ،هذا الشكلى إذا كان الو ع عل !هالنهارد
 إن احنايخصوصا  ؛الحرب طبعا ماهياش عملية سهلةى يعن ،طبعا مش معقولةى يبق

ى عندنا تقريبا نص الل إحناطبعا علشان نحارب  !هنبتدى هنبتدى :بنقولى اللى دلوقت
 !يه؟إمش كدا يا أمين وال  ،كان عندنا
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ة لو حسبناها من الناحية العددي معدات يهف ..قل من كدا بكتيرأحاجات كمان يه ف ..هآ: هويدى
 !هنالقيها أقل من كدا بكتير جدا

 
طبعا  - سلحةستيخدام األامستوى  - مستوى التدريبى بتاع الروس عل بر هبعدين الكالم   عبد الناصر:

ى وز الحقيقة جهد كبير جدا علشان يقف علاعى الجيش كمان بعد ماطلع من العملية دى بق
 رجليه.

الحقيقة ممكن  !فرق بين فيتنام وهنا يهف ..مش فيتنام إحنا بر هالنقطة التانية: 
بالطيارات  جوان هيإالنتيجة  -قبل كدا ده  قلت أناظن أ - سيناء حرب عصاباتى نحارب ف
طالما  هذا قطعا بيحسب كل العمليات الناتجةى الواحد ف !لنا كل المنشآت الحيويةا وي ربو 

حناو  !ن الدفاع الجوى بتاعنا غير قادرأ قدرش أولكن م ،بنحسن الدفاع الجوىى لغاية دلوقت ا 
ى أنقدر نعمل  إن احنابدا نقول أنقدرش امى فلغاية دلوقت ؛ن عندنا دفاع جوى كاملإ أقول

نوجد لها حل  إن احناهذه المرحلة ى من صالحنا جدا فى وطبعا بيبق .سيناءدايخل ى عملية ف
الواحد عبر عنه ى ودا الل ؛أي اهواش تحقير اهواش تسليم وماطبعا مى حل سياس ..ىسياس

لكن لما هذا الكالم. يخر آالى  ..نقبلش حاجاتايمكن نصبر شويه وم ،ىبالن ال السياس
ى حل سياس يهالزم ف ..مو وع معروفده  الزم هاتدى حاجةى تعمل حل سياسى تيج

 !هتدى شئ
مش  ن احناأل !تيخريفى كالم يعنده  عتبرهأب أنا ،حرب فيتنامى على اللى الكالم بق

لنا ل محطة مجارى القاهرة تعم -زكريا ى رأى عل -ولو ان ربت  ،بلد مفتوحة إحنافيتنام 
ى هى الل -فاتت ى الحرب اللى حصل فى والل !نعرفش لها حلامشكلة نحتار فيها ويمكن م

ى ف ، ربوش المنشآت المدنيةاومبس المنشآت العسكرية  ان اليهود  ربو إ -يونيو  5
ى شوفناها اللى دليل الصور الل !فيه المنشآت المدنية اي ربو  ايقدرو  اكانو ى الوقت الل
ا هم كانو ى يعن ؛جنبيةالمجالت األى مصور فوق القلعة فى ومصور الهرم والل ..ةمتصور 
مش زى  إحنا ؛الحسابى فده  الزم نحط !القاهرة بس اهم لو مسكو  ..فوق القاهرةا بيتفسحو 
 فيتنام و عهم بييختلف عننا. ..فيتنام
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نقدر نتصدى لطيارات  إن احناالحقيقة مش بس  ،وبعدين مو وع الدفاع الجوى
كم اد دفاع جوى  ؛ن مهما تصدينا لطيارات العدو البد عدد منها هيعدى ويديخلأل ..العدو
ماهو  !بييخليه يعمل حسابى اللده  ن هوأل ..بي ربكنك تقدر ت ربه زى كمان ماإهو 
نقدر  إحناالزم بيفكر ويحسب ويشوف هل  أي اهو  ،ن ن ربهأبنعمل حساب  هالنهارد إحنا

إذا  ،ىنه ييجإنقدر ن ربه فيفكر مرتين اه إن احناإذا وجد  ،ن ربه وال مش هنقدر ن ربه
  !سهلة هالعملية بالنسبة ليى نقدرش ن رب المرافق بتاعته طبعا تبقام إن احناوجد 

ى كل القاذفات اللى يعن إسرائيل؛دايخل ى منقدرش ن رب ف إن احنا النهاردهالو ع 
والطيارات  !اتكسرواى يعن ا،ن ربو إ -  TU16همى قاذفة الل 03كان عندنا  -كانت عندنا 

دايخل ى نها توصل الإوال تستطيع  ،الطيارات المدى بتاعها قصيرى ه النهاردهعندنا ى الل
 ،سيناءى وبتستيخدم مطاراتنا الموجودة فى وبعدين طبعا اسرائيل عندها فرصة دلوقت !إسرائيل

 .ىوالو ع بهذا ييختلف من كل النواح
ه إسمن إبدليل ى حل سلمى ان متفقين علمريكن الروس واألأالنقطة التانية: الحقيقة 

كنا اتفقنا ى والل -كنا طالبينها من الروس ى والحاجات الل ،ىالسوفيت –ى مريكاأل قتراحاإل
 !جزء منهاى وافقوا بس عل ،وافقوش عليها كلهاام - يام زيخاروف ما كان هناأى عليها حت
لعبد المنعم ى يعن اوقالو  !هذه الرسالةى بعت رسالة لكوسيجن مجاليش رد على نإورغم 

 هطيارة بكر مرك أوا عين تحت  إن احنا :ىرياض كدا بكل بساطة بعد ما وصلت رسالت
 !سيخيفةى الحقيقة عاملونا معاملة يعنى يعن ،ىالصبح علشان تمش

كنا  !لنا ر يوش يدوهااعايزينها بر ه م اللى احنابعدين الحاجات ال رورية يمكن 
الحرب العالمية  ةالف من البنادق بتاعآوعشرة  ..الفآدونا عشرة إلف بندقية أ 053طالبين 
نهم إ :اقالو  ،كنا طالبين مدافع م ادة للطيارات وبشدة الحاجة اليها !بالترباسى التانية الل

 ةلنا شويا جم وجابو ى األول يعنى ف .بالنسبة لحاجاتى مثلة كتيرة يعنأ يهوف !عندهمشام
ن دى عملية إعتبر أب وأنا ؛يدهم يخالصإمسكوا ى ولكن دلوقت ،أسلحة ةالطيارات وشوي

 !هم متفقين عليهى لل غط علشان نقبل الحل الل
جواب ى لا نهم يبعتو إ قتراحا يهست كان فبمؤتمر بوداى ن فإ :كالم تيتو قالى ف

ولكن هو قاوم  - ىاألمريك/ ى الروس قتراحهو اإلى الل - يخيراأل قتراحقبل اإلأى لل غط حت
ن إهذا ى معن .حصلى بس مذكرة عن الكالم الل انهم يبعتو إى علوا رسيو  ،جدا هذه الفكرة

  !حل هذا المو وع بطريقة ماى على أمريك -ى روس إتفاق يهف
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 ؛الجرايدى جاية دى وعمالة تطلع فى والوفود اللبالنسبة للمساعدات االقتصادية 
 يه؟إوال  !ىفيش حاجة لغاية دلوقتام

 
مواد طبية  يهوف ،شكل مواد تموينيةى مليون دوالر ف 7يمكن بحوالى حاجات عينية  يهفى يعن : قره  

 .مليون 7ى مجموعها كلها يمكن حوال أي ا
 

ية القمح مع إتفاقى زكريا على ل قالها هموجود فيها قر عرفش كان اعت رواية مسما وبعدين أن  عبد الناصر:
  ؟ىوال كان فيها حسن عباس زك ،الروس

 
 وكالم بيخصوص البترول. ،من حيث السعر والكميةى بر ه كان فيها يعن هقر  محى الدين:

 
نوع من الصعوبة ى طلب فيه يعن ،لفأ 053قدموا جواب للسداد بتاع العملية بتاع  النهارده  :قره  

من يخالل  ..ن السداد يكون يخالل سنتين مش بعد سنتينإطالبين  ؛من االمكانيات من جانبنا
من التمن غزل  ٪55 :ىتولكن مشترطين باآل .سنتين من تاريخ تسليم كل شحنة بدون فوائد

وبعدين كمية بسيطة طبعا من الموالح  ،أهمها المنسوجات وأحذيةى يخرى يعنأمواد  55٪
كان  ،فيما ييختص بالبترول !هذه الكميةى مايغطى عندناش يعنان إن مهم عارفي ،والكونياك

كان ى الكمية اللى حت !تفقوشاامى ولغاية دلوقت ،فيه مليون طن طالبين بداله بالكامل قطن
تسعين ولكن حقيقته ى عل بال غطبكم  الف طن من اليخام وافقو أ 053بدل من  ،متفق عليها

وعلشان كدا  ؛جميع الموادى المواد البترولية بالكامل فى عجز ف يهفى هيبقى يعن !ستين
ى الحاجات الل ه.الجاى نشتريه بالعملة من بر  نص مليون جنيه للشهرى اتايخد موافقة عل

 .عار ينها يخالف القمح.
 

 القمح والسعر.  عبد الناصر:
 

: كدا بالنص اوقالو  ،75ى عل ادوالر صممو  30 ــنشتريه كاش ب إحنابدل ما  ..:  السعرقره   
"Take it or leave it"!  
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 عبد الناصر: هى دى بس اللى كنت عايز أسمعها!
 
ى موقف غريب بالنسبة حتى فكان يعن ؛الشركة إدارةقالها رئيس مجلس ى دى اللى ه قره:  

حناو  !للطريقة نشترى مقابل له من  إن احنا :لها وقالو  ،ننا نساوم كتيرإموقفنا ماهواش يقبل  ا 
تسليم  70 ـالعالم بيبعوه بى لكن السعر بتاعهم ف ،مرتفع ..ىالسعر الكندى فعال عال !كندا

فرق  يهف ؛بس كاش 30ـهذا الوقت بى ف إحنااشترينا  ،77لـكنا قبلنا ا إحنا .لندن زى عندنا
 دوالر. 0، 7 حوالىاشتريناه وبتاعهم  اللى احنابين القمح 

النوع ى نوع الكندى دايما مرتفع علال ..بس نوعها ميختلف 70ــ ه بكندا بتبيع
ا أمريكى هو مماثل لهم فى الل ،ده مرتفع عن السعرى انأمريككمان نوع  يهوف ،ىالروس

 .37 ،33 ـيوصل هنا ب 55 ـبيتباع ب
  

 ؟ىهيوصل نوع كندى وال نوع روسى لكن الل : القيسونى
 

 .ىروس ..أل : قره   
 

  !ماهواش شيخص مفوض  ؟Take it or leave it"" :قالى الل جايز :القيسونى 
 

 -رئيس مؤسسة  -شديد بعديها  وكلمت أنا ،أول مرة يحصل منهم ..المستشار التجارى قره:       
طالبين  اوكان قبليها كانو  .أنا غير مفوض :لهل قا !مش معقولى يعن ة:له كلم قلتو 

حناجيبوه و  اابعتو  :لهم قلت ،رئيس المؤسسة ايجيبو  :اوبعدين قالو  ،العقد ايعملو    .نقدر نكلمه ا 
 قلتكلمت سيادتك ى حت .طيب :قالى خ حسن عباس زكاأل ،وجدنا الموقف كدا

ا أنف، العمليةى نرفع سعر القطن وبالطريقة دى نغط إحنا "قال ؟العمليةى يك فأيه ر إ :لك
 ،رومانيا هنايخد منها ؛لف من البالد كلهاأ 333،733ى هنشترى حوال إحنا ..ال :له قلت

بنفس  افكلهم هيتشبثو  ؛لمانياأكمية صغيرة يخالص من  يهفى حت ،الصين هنايخد منها
هو فيه نوع من ال غط زى  .رفع عليهم السعر بتاع القطن ويخالصا أنا بام :فقال !السعر

 ماسيادتك بتقول يخصوصا وهم عارفين البترول موقفه وحش.
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 يه؟إد قعندنا بترول  ..بالنسبة لتيخزين البترول بر ه عندنا  عبد الناصر:
 
تش اجايخر الشهر إذا مآلكن لغاية  ،عندنا شهر ونص من جميع المواد تقريبا النهارده : قره   

ى فى اللى يوم ه 75، الـــ يوم 53حاجات  يهيوم ف 75حاجات  يهف ؛هينزلى كميات تغط
 الديزل والمازوت.

 
 طب إذا ان رب البترول عندنا بتيخزن فين؟ عبد الناصر:

 
 .جميع المحافظاتى وزعناه بالكامل ومتوزع عل ،كل الجمهوريةى ف يافندم:  بتيخزن قره   
 

ذا ان رب السويس؟   عبد الناصر:  وا 
 

مصنع النصر  ..يافندم 0 يهماهو ف ،حسب نوع ال ربى نه علأل ؛:  الموقف أوحش طبعاقره   
موقفنا وحش ى يبقاه ..لو ات رب منهم واحد فالزم يت رب كله ؛ماهم جنب بعض كلهم

 !وىق
 

نهم يايخدو إى نتفق مع المستهلكين عل إن احناعن طريق  ؛هل نقدر نزود كمية التيخزين  :القيسونى
 ؟ ىمستودعات صغيرة يعنى الكميات ف

 
 بالشكل دا. يافندمنص نقدر نوصل لشهرين و   :قره 
 

يقوم يجيب ى بدال مايجيب فنطاس احتياط ،هابور مياى واحد عنده مثال و أى بمعن  :القيسونى
 نه هو أناأل ؛الجمهوريةى كبر فأبالطريقة دى كمية التيخزين  ..برميلين مثال ..فنطاسين

 !شهرأ 5شهر أو أ 0لكن دى هتايخد  ،مستودعات جديدةى تفقت مع يونس علشان نبنا
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لف طن أ 03ى ودى مأجرة حوال ،السويسى نا الل مركب بتنقل يهن فأل ؛هو الموقف متأزم  :يونس
bunker compressorــ فال ؛monitors  نها بر ه إالصبح ى بلغون النهاردهبتاعة الدفة

كانو  !صعبأالموقف ى يبقاهى ها حاجة يعنل حصل هلو بكر  ،ورهكلمت مش !عطلت
كان  ..ش حاجةتجامى لغاية دلوقت ،لهم السويسى تيج انهإى طالبين من الروس مركب عل

 !لسه مش معروفةى اأول الشهر الجى نها تيجإالمفروض 
 

نفس ى ولكن ف ،الزم نحل سلميا إن احناى باين دلوقتى الموقف اللده  ىكل حال يعنى عل عبد الناصر: 
 أي انصلح  نحاولو  ،تناانفسنا وبنصلح دفاعى نفس الوقت بنبنى ف .نستسلمشاالوقت م

 نزود ميخزوننا بالنسبة للبترول. بر ه ،التموينيةى موقفنا بالنسبة للنواح
 

ظن صرفت نصف مليون أى يعن ،كترأبط و  سبقية زى القمح بالأيايخد ى هو البترول دلوقت : يف
  .جنيه

 
 .النهاردهتك دنجيبها لسيااهى دراسة كاملة للعملية بق يهوهو ف يونس: 
 

تن رب مثال هيحصل ى الحاجات الل ،دراسة كاملة بالنسبة للموا يع كلها عاوزينبر ه   عبد الناصر:
  .الموقفى جمالإن عنايخد صورة ى بر ه نبق ؟يهإهنعمل فيها  ؟يهإو عها 

 حد عنده مالحظات؟
 

ن إتيتو كانت بتقول جونسون الى من  الرسالةى كنت بتقول يعن سيادتك :عندى سؤال صوت:  أنا
ات دى قتراحاإلى يعنسأل أبدى  ،ىاألمريك -ى السوفيت قتراحاإل عرضى جونسون يعن

 ؟االقتراحات األمريكية ..سوأ مما كان عليهأف ل وال أى يعن
 

 -ىالسوفيت قتراحهو اإلى كثر يعنأالتعقيد  ،ن هو يمكن معقد شويه المو وعإى أنا بيتهيأل  عبد الناصر:
من فيها نوع ى ه :الفقرة التانية فيه .عليه رياض تكلماعليه هنا لما  مسمعت نتمإ ،ىاألمريك

المنطقة ى فى هو حق كل الدول اللى الل ؛ىالوجود االسرائيل :اولكن هم بيقولو  ،الغموض
ده  ؛تيران وقنال السويسى المرور فى حق اسرائيل ف :بعد كدا بيقولوبعدين  .الوجودى ف
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كان الدكتور فوزى ا مأ -كالم الروس  !بر هى جديد يعنده  المشروعى مش موجود ف
كل ى وهو جايب حق اسرائيل ف .السويس يخارج يخالص هذه العمليةن مو وع إ -هناك 
 ثم مو وع القدس. ،وبحث مو وع الالجئين ،كذا وكذا وكذاى حاجة ف

 
 ؟ىكالم يعنده  صوت:

  
صل أى هى يعن ؛بمشروعينده  قبل المشروع ..ده يخر غير المشروعآمشروع  يهدا ف  عبد الناصر:

 -ى مريكللمشروع األ ايخر وصلو اآلى وف ،مشاريع 7أو  3ى المشاريع وصلت لحوال
رف ته  ةالدول العربيى الل ،ننا مستعدين لدراستهإلدكتور فوزى لبعتنا  اللى احناى الروس
 يا دكتور؟ده  فاكر المشروع !هناك

 
ويسوى مسألة عدم القيام بأى عمل  ؛نهاء حالة الحربإنه إفيه  ساسهو األ ..يوه متذكرهأ :فوزى

 نهاء.يتعارض مع اإل
 

  ؟دا كان حاططها كدا  عبد الناصر:
 

وبعدين  !كداى لكن من جواها كانت ه ،ىكانت شكل تان هلكن من جو  ،دى البوية البرانية فوزى:      
جابش امقابلة مى تان ،عن السويسيخفيف  تكلمإأول مقابلة ى راسك ف ..الكالم من ناحيتين

حناو  .مسألة العقبةى  غط عل  عاسيرة السويس كان و  استعدادنا  :ن قلنابأنا وياهم وصل ا 
ى ربع دول الدائمة فاألى هى الل ؛دول 3لــده  قلنا ..يخليج العقبةى لتمرير المالحة البريئة ف

ن ،ونهم اليخاص معانااعتبار تعإب ؛بجانب الصين والهند ويوغوسالفيا األمنمجلس  هذا  وا 
  .العقبةيخليج ى نعترض المرور فان مش هإكتأكيد مننا بى يكف

المقابلة التانية سكت ى ن راسك فأى  افة الباإل -كو ميجرو  ،فيما يتعلق بالسويس
قناة ى نه التغيير المقترح ال يسمح بالمرور فإعتبر وحكومتنا تعتبر أ أنا :قال -عنها بالمرة 

حناو  .السويس عتبار إب ؛نأهذا الشى عن وجهة نظركم ف األمنمجلس ى مستعدين للدفاع ف ا 
ى بجانب لكم سيادة على ر أنها لها و ع إقل تعتبر األى نظرنا على قناة السويس فن أ

 ولها و ع ييختلف عن الو ع بالنسبة ليخليج العقبة.  ،الجانبين من القناة
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بيسموه ى الل قتراحالرئيس تيتو أو باإل إقتراحسواء بى نه الو ع هيبقإى الشاهد يعن
ى عتراف يعنإمش  ..عتداشي  انه ما  عترف بوجودها و هيقولوا اسرائيل ي   ؛ىانأمريك –ى سوفيت

ن الدول إ الو قالو ى حت ،نه ال يسمح باالعتداء عليهاا  نها قائمة و أنسلم بى نعترف بها يعن
 .عند كدا اهذا الوجود وسكتو  اي منو  األمنالكبرى أو مجلس 
مفهوم ى يبقاطبعا ه !يخليج العقبةى مسألة المرور فى نهم ساكتين علإى هذا ال يعن

 - يف أحب أوبعدين  ،يخليج العقبةى المرور فى ها اعتراض علإسمفيش حاجة انه مإ
يخصوصا فيما يتصل  ؛الهدنة والكالم ده كله إتفاقالصلة بين  -سيادة الرئيس بعد إذن 

ننص بشكل من  عاوزين -ية الهدنة إتفاقرغم قيام  - اهم ليه بيقولو  .نهاء حالة الحربإب
 إتفاقوجود  ..ن قيام الهدنةإنه دايما كان الموقف أل ؟حالة الحربنهاء إى شكال علاأل

مهما كانت  -ى ذاتها ال تكفى الهدنة ف إذا   .قانونا مع قيام حالة الحربى الهدنة ال يتناف
ى النص على عل اعلشان كدا بيدققو  ..نهاء حالة الحربإلى ال تكف -ظاهرها ى نصوصها ف

ى أى ف هصرفنااه حالة الحرب مإسمى عمرنا الشيك الل إحنا ،ثم من الناحية العملية .اذه
ى وف ،قناة السويسى ال فقط فيما يتعلق بالمرور فإستعملناش حالة الحرب اامى يعن ؛بنك

دى  باقول أنا ..العام مدة وجود قوة الطوارئى ين كانت الحركة مرة فينايخر العشر سنين األ
 .ىبداء رأإكعملية حسابية مش كى يعن

 
كل  انهم هيعو و إى ة السوفيتية فمو حكبتاع ال االتجاهى تحول كبير ف يهن فإمن الوا ح  : البشرى

ى من الموقف الغريب الل اكتر مابيكسبو أ انهم بييخسرو إى بيتهيأل أنا !ناصابتأى الل اليخسائر
 !الجديدة دى ستجد أو من المقاومةإ

 
واتزنق ى ن إذا ديخلنا حرب تانأل ؛نحارب اعاوزينهم مش  :لكل قو اه أناى رأيى ف  عبد الناصر:

 اجو ينهم يإى مطالبين هم بر ه تانى يبقاه - ويوني 5ى زى ما حصل ف - وان ربنا
الروس  :ابيقولو  اوالناس كانو  ،يونيو 3يونيو و 5زى ماحصل يوم  ايساعدونا أو يتصدو 

نفسهم ليه  اوهيزنقو  ،من الدوشة دى كلها انهم عايزين ييخلصو إى رأي فأنا !اذيخانونا وك
  !؟ىتان
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بقاش مو وع االكن م ،سنين 7، 3، 5ديخل حرب لمدة أقدر أهى نإتأكد مثال أقدر أأنا  البشرى:     
الدفاع ى حت إحنافرق ممكن  يهف !عنديش قوة دفاعام ،عنديش سالحان أنا مإمهدد 

قل األى لكن عل ،كتر من كداأنصبر ى لو أردنا ممكن يعن ،نقدرش نحارب لمدة سنتينام
  اطمئنان. يهيكون ف

 
ى شهر الجاية بيبقأيخالل التالت ى بحيث ف ؛تمكنا من الدفاع أسلحةنا كمية هم مديى يعن عبد الناصر:

ان مريكبين الروس واأل إتفاق يهن فإى رأي أنا .الدفاع غرب القنالى موقفنا كويس جدا ف
أنا ى اللده  ..هذا المو وع تسوية سلمية ة رورة تسويى السبورو علجى حصل ف
 .متصوره

 
 !من قبل جالسبورو ياسيادة الرئيس هوكان االتجاه كد :فوزى
   

والو ع  ،انمريكبين الروس واألى تغير بالنسبة لنظرية التعايش السلمإطبعا هو الموقف   عبد الناصر:
ان مريكواأل .وكذاى البناء الدايخل أساسى عل ان الروس قبلوا هذه العملية ومشيو إ النهارده

فيش حرب ذرية الزم نشتغل امى طيب طالما بق :اولكن قالو  ،ىقبلوا عملية التعايش السلم
وكان واحد من مستشارين  -دى ييام كنأوابتدوا فعال من  .الحرب المحدودة أساسى عل
ى وبيطبقوها فهذه العملية ى ف اوبعدين مشيو  - دى هو صاحب نظرية الحرب المحدودةيكن

ى مواجهة لهذه أأبدا  ايقدروش يعملو االروس الحقيقة م .العالم ونجحتى مناطق عدة ف
  .الحرب المحدودة

هذه الحرب المحدودة ى مواجهة ف أى ايعملو  ايقدرو امش ه ،فترة طويلةى الى رأيى وف
ى ف ،الشرق األوسطى فى بقى لكن تعال .همبعيدة عنهم غير الدول المتايخمة لى دولة أل
ى فى بان يعنى اللده  !أبدا يقدروش يعملوا حاجةاالحتت دى الروس مى ف ،سياآى ف ،فريقياإ

 فاتت.ى العملية الل
 

 !تييان والسوفمريكبين األ إتفاقهيحصل ى الغالب يعن ،قبل العدوان إذا حصل حرب صوت:
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ده  حصل فيناى نه إذا حصل حرب هيحصل اللإكناش متصورين ابر ه م إحناى يعن  عبد الناصر:
 ،كان عندنا قوات كبيرة جدا إحنا. الموقفى فى ساسالحقيقة هو العامل األده  هو ؛ىيعن

كانت العملية كلها  .. ربنا اليهود كانت األو اع ايختلفت ايختالف كامل إحناطبعا لو كنا 
 قرر العملية كلها الحقيقة النتيجة العسكرية.ى هو الل؛ ايختلفت ايختالف كامل

 
 تيتو. إقتراحقبول ى واحتمال يعن  :السيد

 
 من مين؟  عبد الناصر:

 
 األمنن الدول الكبرى ومجلس إبتاعه  قتراحاإل -هو تيتو ى اللى يعن - يخرمن الجانب اآل :فائق

سرائيلالدول العربية ى على ماشده  ،بت من الحدود ى طبعا هو بالنسبة السرائيل حت .وا 
 النهاردهى حت ،رضألها حكومة وشعب و  مدولة بتقو ى أن أل ؛مكسب كبير قتراحهذا اإل

ى حسن الحلول فأبالنسبة لنا يمكن ده  لكن االعتراف بالحدود !رضألهاش ااسرائيل دوليا م
 ، هل هذا الحل هم قابلينه؟المرحلة دى

 
هو ى الل ،ىمريكهم عندهم ال مان األ ما :كدا، أوالى رأي ..يقبلوهوشااليهود مى أنا رأي  عبد الناصر:

قرروه قبل ى والل ،بتاع المنطقة integrity ـيخاص بالى دى اللييام كنأحصل ى عالن اللاإل
ى اسرائيل وال ينطبق على ينطبق علده  نإ :روستو قال لبعض السفراءى والل ،العدوان

 ،هو الحقيقة قبل العدوان !هم عندهم ال مان ..لهم كدا بو وحل قاى يعن !الدول العربية
ى اللى بيان زى البيان الثالث اويصدرو  اربع دول يجتمعو ن األإاسرائيل ى فكالم  يهكان ف

 .0550أو  0553ظن سنة أتعمل إ ،كان موجود قبل كدا
 

 تيتو.  قتراحانما إا أمريكال نقصد   :السيد
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 ..لئس ،الموقف أساسى اتصل بوزارة اليخارجية على ن السفير التركإكان حصل  ..اأمريك   عبد الناصر:
ى هى النقطة اللى ا فأساسا ينحصر أمريكن موقف إ :فقال ؟انمريكيه موقف األا  طب و 

ما أطبعا  .نهاء حالة الحربإكل الموا يع ى ف ءنقطة االبتداى يعن ؛نهاء حالة الحربإ
قاله جونسون ى ودا هيجمعه نقط تانية هتتبحث من الكالم الل ..نهاء حالة الحربإيتقال 
 .ليبحث بقية النقط دى كلهاى بعد كدا ممكن يتعين وسيط دولنه إ ؛رسالتهى لتيتو ف

 
إن من الصعب  اإلسرائيلية، –تجاه المشكلة العربية ى فيما يتعلق بموقف االتحاد السوفيت  :شاكر

الواقع ى ف .غير موقفه بعد الهزيمة بتاعة الجيش المصرىى ن االتحاد السوفيتإنقول  احنا
 محاولةى أى بدا علأبيوافقش امى ن االتحاد السوفيتإكنا بنحس من فترة طويلة  إحنا

وا ح من التصريحات بتاعة ده  وكان الكالم. المشكلة بطريق الحرب هلتسوية هذ
  .للمشكلةى  رورة الحل السياسى عل ابيلحو  اوكانو  ،السفراء بتوعهم موعن كال ،المصريين

له ى ن االتحاد السوفيتإ :قلتو  ،قبل قيام الحربى جلسة اللالى ت فتكلما ويمكن أنا
مصالح اقتصادية ومصالح مالية  ؛يةمريكمع الواليات المتحدة األ مصالح كبيرة جداحاليا 

ى سبب من تصورى غير مستعد ألى فى واالتحاد السوفيت ،ومصالح استراتيجية
بهذه المصالح ى ن ي حأ -يخرى أوال علشان مشاكل  ىمشكلة دالال علشان  - سباباأل
 .يسوى مشكلة من هذه المشاكلنه إسبيل ى ف

بعد  -حاليا صناعة السيارات فيه  -زى ماسيادتك عارف  -ى االتحاد السوفيت
مليار دوالر  7ى محتاج الده  والعقد ،بتبنيها فيات ورينو -يخمسين سنة من قيام الثورة 

credit، ــ دفع القسط األول من الى اللcredit ية مريكبنوك نيويورك ب مان الحكومة األ
 !وقال مليارى ل فتكر الدكتور لبيب صححأو  ،مليون دوالر 533

 
 العملية دى.ى وافقش علام ..وافقوش الكونجرس الجمعة دىام  عبد الناصر:

 
دفع من نأوروبا والمبلغ اى ية لها فروع فمريككل حال البنوك األى على لكن يعن ،وافقشام  :شاكر

  .وعهذه الفر 
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الرئيس جونسون رفع الحظر عن  ،33فبراير ى ن فإسيادتك عارف  ..الحاجة التانية
كما هو ى واالتحاد السوفيت .ىمادة يخام وسلعة استهالكية لالتحاد السوفيت 753تصدير 

ى هى لنقص المواد اليخام الل ٪53و ٪53بتشتغل ى معلوم كان عنده بعض الصناعات الت
ى ثر كبير جدا علأله  يكوناشك ههذا الرفع ال  ؛بتسيطر عليها االحتكارات الغربية

  .ىاقتصاديات االتحاد السوفيت
ى نه ييخش فإيقبل ى ن االتحاد السوفيتإبدا أال نتصور  إحنا ،طار هذه الظروفإى ف

 .االسرائيلية –ية علشان يخاطر المشكلة العربية مريكصدام مع الواليات المتحدة األ
حرب مع اسرائيل ى من جانبنا للديخول ف محاولةن الإأو حت بكل جالء ى وسيادتك دلوقت

          ، صالأأو القيام بعمليات فدائية زى حرب فيتنام عملية غير ممكنة  ،لتسوية المشكلة
  .مرواقع األى ف تحققش نتيجةام ..وثانيا

الحل  ..ىامكانيات الحل السياسى ندرس دلوقت إن احناعلينا ى ينبغ إحناى يبق
ى ف .نعمل بعض التنازالت إن احنايحتاج مننا قطعا اماتف لت هزى ماسيادتك ى السياس

 اللى احناالتنازالت ى يه هإ ؛ندرسها إن احنا النهاردهمننا  ةن الحاجة المطلوبإتصورى 
  !؟نقبلهاشام اللى احناالتنازالت ى يه ها  و  ؟نقبلها

جت من ى اللنباء ن األا  و  ،نه كان حل قابل للمناقشةإعتقد أ ،يخيراألى الحل السوفيت
ى والتنازالت المطلوبة ف .التنازالت المطلوبةى العالم عن مهمة الرئيس تيتو بتشير ال

ى السماح بالمرور فى يعن ؛ناتحرجفيهاش حاجات كتيرة ان مإشايف  أناى الحقيقة يعن
 طب ماهو بر ه ..نهاء حالة الحربإعالن باإل !و ع قائمده  ىطب يعن ..يخليج العقبة

  .حالة الحرب انتهت ما !واقعده 
 ..حرجى نها ت عنا فإعالن بانهاء حالة الحرب جايز واإل

ى ى دولة يبقأفيش بينا حرب وبين ادام مام ،طبقا لمعاهدة قسطنطينية إن احناأوال: 
ن تكون محل أن هذه النقطة ممكن إولو  .قناة السويس فىنها تمر إمن حق هذه الدولة 

ى يخرى فأالمتحدة أو تحت علم دولة  األممتحت علم  ايمرو نهم أب اواليهود بيعر و  ،مناقشة
همية بالنسبة للتجارة اليخارجية ألهاش االواقع مى ن قناة السويس فأ أي االمعروف . األول
هيمر من  ؛فريقياإيصل لمنطقة شرق اه ؟لفين من القناةيصل ان هو هأل ؛اسرائيل بتاعة

من يخليج ى يمشاطبيعة الحال ه ؟هيمر من يخليج العقبة والا  ،القناة علشان يدفع فلوس
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ى ف بر ه أنا ،نهاء حالة الحربإبباإلعالن الحكاية  !من قناة السويسى العقبة مش هيج
  .تحرجناشاتصورى عملية م

قابل للمناقشة بس هو ده  أي ا ،مر واقعأى الواقع يعنى كان فى المشروع السوفيت
مع  والا  إحناهذا الحل هيكون مع مين؟ معانا ى عل تفاقاإل - تتصور  كما -الصعوبة 

ن كان الوصول إشايف  أنا ؟كاملة العربيةمع المجموعة  والا  ؟الدول الواقع عليها العدوان
 يهفى ن يعنأل ؛طار المجموعة العربية الكاملة شبه مستحيلإى ف إتفاقى أ إتفاقى ال

 اومش هي ربو  ة ربوش طلقام - قلتزى ماسيادتك  -هذه المجموعة ى بعض ناس ف
 ؛أل ا:هم أول ناس بيقولو  ،حل مناسبى ن تؤدى الأمكن مولما بتقدم مشروعات  ،طلقة
 !حقيرة جدا كلها لغة شماتة تإذاعاوقاعدين يذيعوا  ،هذا الو ع يستمر عاوزيننهم إل

 ..واليهود محتلين مش عارف ال فة ،يهإ ابقيتو ى ودلوقت 50سنة ى يه فإ مكنت منتأ اوشوفو 
 !ريخيص جدا وبنسميه عمليات ردحى كالم يعن

بر ه من يخالل العاطفة مش من يخالل  ..أل ا:ناس بيقولو  يهيخر فوالجانب اآل
ننا نجد يخط وسط نجمع عليه إ الإبنجدش سبيل ام وبتنتهى العملية الى أننا !تحكيم العقل

قيادة و رية ناصالعربية الن منذ قيام الثورة إتصورى ى ف أنا .وجهات النظر العربية الميختلفة
تفقوش اما ،تفقوا عليهالزم يبنتفق عليه هم  اللى احنان الرأى إالبد  ،القاهرةى الحركة هنا ف

كتر من أ حينا ى الل إحنا ،المعركةى فى الل إحنا ،المشكلةى فى الل إحنا ؛حرارأعليه هم 
  .الكل

مات من ى مجموع الل، ىردنمن الجيش األ اماتو ى ن عدد اللإعت مثال سما أنى يعن
حد معاه مسدس  يهكانش فام ،بنتربعين أنابلس ديخلتها  !نفرال فة الشرقية ميت ى هالأ

ظل ى مش ممكن اطالقا فف ؛علينا الجرم طول الوقتى الل إحنا !علشان يدافع عن البلد
 73قاعدين واحد يدفع ى الل ،يخريننترك مصيرنا لمزاج الجماعة اآل إن احناهذه الظروف 

 ،وواحد يقول كلمتين مجاملة ،عليه وزيادةى نه عمل الواجب اللإجنيه ويعتقد  مليون
ن سيادتك تجد لها إالنقطة اللى  دىعتقد ابى فيعن !مورويصعب لنا األبيحرجنا ى والتان
هو ى الل ؛مشتركى عن طريق عرب عن طريقنا والا  تفاقوهل اإل ؟يتفقاهى مين الل ..حل
 .يةظروف الحالالى استحالة فصبح شبه أتصورى ى ف

 



  سرى للغاية 

15 

 

 ،نه مستحيلإى رأيى ف أي اى حل أنا أى على عرب إتفاقأو ى جماع عربإى أهو طبعا   عبد الناصر:
الحقيقة ده  وبعدين .حاربتش والدول الرجعيةامى وبالذات هتحصل مزايدات من الدول الل

ى رسالته على ليه جونسون بيصمم ف ..التساؤلى ال بر هها بتجرنا قلتنت إنقطة  يهف
 ؛استيخدام قنال السويسغير معنية بن اسرائيل فعال أعلما  ،استيخدام قنال السويس

  ؟!ليه ى رور  ..لقنال السويسى عندهاش سفن يعنام
بر ه  ،النهاردهالعملية كلها ى هى يعن.. ىتهو طبعا العملية مقصود بيها اآل

ربنا عسكريا مطلوب     إحنا !إحنا ربنا  أي اهذه الحاجات مقصود بيها ى التصميم عل
 إحنابل  ،الدايخل هنا عاطفيينى بر ه الناس ف ؟ ربنا سياسيا ليه .. ربنا سياسيا

ونعمل زى فيتنام وكالم بهذا  ؟ىقبل حل سلمنزاى إ :ويقولى عاطفى ساعات الواحد بيبق
وى نقف نتكلم قسهلة ى يعن !بداأتمشيش ايحسب الحسبة يالقيها مى جيولما ي !الشكل

يه بين رب؟ فيتنام إفيتنام فيها ى لما نحسب مثال يعنلكن  ،ونقول نعمل زى فيتنام
ن إ أساسى عل !هداف كتيرة بتن ربأعندنا  إحنابالنسبة لينا  !فيهاش حاجة بتن ربام

زى اليخرطوم  ،فيها مجارىن فيتنام إعتقدش ااوم ،يخرة جداأفيتنام تعتبر بالنسبة لينا دولة مت
الميه وبتغذى  بترفعنها إ أساسى عل -القناطر ى مسك حتأوبعدين  !فيهاش مجارىام

هم  ..ىالمو وع تانى بيتهيأل ؟!يهإطب إذا ان ربت القناطر اليخيرية بيحصل  - الترعة
  .المطرى عل اهم ناس بيشتغلو  ،قناطر يخالصى لأعندهمش بيتهيام

وبعدين النقطة التانية  .بدا ذات مو وعأة مقارنتنا بفيتنام مقارنة ليست الحقيق
حناو  ،سنة 73بقالهم  االناس دول بيحاربو .. بر ه اعيلية سماإلى نزل عل الحقيقة لما ا 

 ،والبلد كلها طلعت والمقاومة الشعبية مشيت ،واحد 073هم مات فيهم ى الل ؛يخمس قنابل
 :هملل أقو معاهم و  أتكلمناقشهم و أناس لما  يهف ؟بر ه الحقيقة هل نستحمل إحناى يعن
وبعدين  .فيه ناس قالوا هذا الكالم !يكسروها :ايقولو  ،البلد االقاهرة ويكسرو  ايكسرو  اجو يهي

  !تتكسر تتكسر وبعدين نبنيها ..نبنيها
هنبنيها  ،تتكسر وبعدين نبنيها ..لبدا يفكر بهذا الشكأينفعش االحقيقة الواحد م

وبعدين مثال البترول لو حصل نقص البترول وان رب البترول بتقف السكة ؟! زاىإ
 !وبتقف الدنيا كلها ،وبتقف محطات الكهربا ،الحديد
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ى حقيق ،كل حاجة ..رضبتروى األى الل بوابير الميه ،العربيات البنزين ،: السكة الحديدمرعى 
 !محطات الصرف ،كل حاجة ..يش ممكن تقفنفس عربيات الج ،يخطر حاجةأالبترول 

 
طبعا بعد الهزيمة  :يهإى الواحد بيقول بقى يعن ..فالواحد الحقيقة العملية حسابها كبير  عبد الناصر:

حل  :اناس كتير بيقولو  يهن طبعا فأل ؛الدايخلى نتأثر سياسيا ف إن احناالعسكرية مطلوب 
وبعدين طبعا  ،دايخليا هيحصلى فنفس الحل السلم !؟ىزاى نصل لحل سلما  و  ؟يهإى سلم

وبعدين بعد كدا  ،البساطةى نت بتتكلم عليها بمنتهإى بتتقال دى اللى قبول الحاجات الل
  !الحقيقة عربيا بتتأثر يخالص

 اللى احنان فكرة القومية العربية أل ؛عربيا هنتأثر جدا جدا ،ىودا الهدف التان
بكل  اولو اهم ح !ىبت يع يعن ؛قوتناى ماسكينها وماسكين قيادتها ولها الحقيقة تأثير ف

 إحناى وبعدين نبق ،وصلوشافاتت مى هذا الهدف السنوات اللى ال انهم يصلو إالوسائل 
حسابه ى كل دى حاجات قطعا الواحد يحطها ف ..، وو عنا الدايخلى يتأثرانعزلنا عربيا

 يه.إيه ويسيب إهو بيفكر يدى و 
 

 ؛ى شئأى عل تفاقاإلقد يكون من المستحيل  ،تعليق بسيط على كالم األخ أمين شاكر :عكاشة
نتفق مع  إن احناال يمكن أ ؛ىالمحيط العربفى بتقاومنا ى يخاصة الدول الرجعية والدول الل

الزعماء عدد من طلب ى نرسل فى يعن ؟بهذاى الدول العربية ونكتفى التقدمية ف حزاباأل
ونتفاهم معاهم موقفنا لهم  نشرح ،تقدمية أحزابفيها ى كافة البالد العربية اللى التقدميين ف

 .ساسهذا األى عل
 

وييخلينا من ناحية  ،كل الدنياى بيطلع فى بيبق هالواحد بيقوله هنا لو قاله بر ى هو الكالم الل  عبد الناصر:
 يهلكن ف ،النهاردهه قلتا أنى لكن هو قطعا الواحد رغم الكالم الل .حرية الحركة تعبانين جدا
الزم ى فأنا كان رأي.. الجرايد عن الن ال وعن فيتنام وعن كذاى وجهات نظر اتكتبت ف

 إن احنا ؛نيخرجش هذا المو وع من حسابنااوبعدين بر ه م .هذا الكالم أي انسيب 
ننا نقدر ن رب اسرائيل زى إنفس الوقت بنجهز نفسنا ى وف ،بنجهز دفاعنا الجوى

  .مابت ربنا
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الحقيقة إحنا النهارده  ،ال عف غير الكالم من مركز القوة من مركز الحقيقة الكالم

من أسوأ األوقات اللى بنتكلم فيها، ويمكن لو نصبر أكتر بيبان إن حالنا يقوى شوية 
بتبين  ؛وممكن تصل قريب هذه القاذفات ،نابلبشوية. الروس مثال وافقوا يدونا قاذفات ق

الحقيقة الكالم فى  !عدد أقل ..مركز تهديد السرائيل ولكن مش زى العدد اللى كان عندنا
حنا ظروفنا النهارده سيئة جدا بنتكلم  ..أى مو وع من مركز ال عف بيبقى وحش جدا، وا 

 من مركز ال عف، مركز ال غط السياسى اللى موجود علينا.
.. نا فى تصورى ال نتسرع فى إن احنا نقول للناس الكالم اللى أنا قلته النهاردهوأ  

إال إذا  بأشرح لكم الموقف، لكن ال نتسرع إن احنا نقول للناس هذا الموقف قلتها علشان
 كانوا ناس موثوقين جدا.

 وبعدين، مين بقى األحزاب التقدمية فى العالم العربى؟! نمسك بلد بلد..  
وال يمكن إن احنا  ،فيه الحكومة وفيه أحزاب قومية كثيرة وميختلفة ،العراقنمسك   

والحزب  - أحزاب 5 - نقنع أى حزب منهم بهذا الكالم، وبعدين فيه أحزاب البعث
 الشيوعى. 

وهم مستعدين للحرب  ،فى سوريا فيه البعث، فى لبنان فيه أحزاب تقدمية بالكالم  
مو وع.  وبعدين األردن والسعودية واليمن وبعدين آليخر جندى مصرى! الى آيخر هذا ال

فيه الشيوعى والوطنى واالتحادى والشعبى. وليبيا.. مافيش، تونس.. مافيش،  ،فى السودان
 فى المغرب؟ يعنى ده المو وع. ،الجزائر.. مافيش غير حزب الحكومة

راكنا ويحصل كالم معاهم بدون اش ،لو بنقول بنعمل مؤتمر شعبى ألفراد تقدميين  
على أساس إنهم يكونوا ناس الحقيقة ميختارين  ؛إحنا ولكن نشترك بطريق غير مباشر

لكن الشيوعيين لما يعرفوا هذا المنطق، يقولوا: نروح موسكو ونتكلم. لكن أنا  ،ومعروفين
مش دايخل ميخى إنى أبعت موسكو وفد من األحزاب الشيوعية العربية علشان تطلب من 

 ؛يعنى حصل هذا االقتراح !منعول أبوهم".. باقولها كده بصراحةموسكو تتساهل معايا! "
  !يطلع مندوبين من األحزاب الشيوعية بيروحوا موسكو علشان يتكلموا فى هذا المو وع
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فايدة الحقيقة، وبعدين األحزاب التقدمية اللى بتتكلم عليها هاتيجى فالعملية مافيهاش   
بدليل الحملة اللى طلعت على  ؛أبداماحدش فيهم هيتراجع مليمتر  ..فى مو وع فلسطين

اتبهدل بهدلة واتشتم شتيمة من  ..هيكل فى العالم العربى بعد مقالته اللى كتبها على أمريكا
 مين؟ من ناس اللى المفروض إنهم معانا!

عا طب !مسكه شتمه وبهدله - اللى هو بتاع جريدة األنوار - يحهفيه هناك سعيد فر   
وعندها تأكيدات من أمريكا وعندها تفاهمات مع  ،لبنان مالهاش دعوة بالحرب وال حاجة

 ! اسرائيل، والحدود مفتوحة يعنى بين البلدين
ماحدش هيتراجع مليمتر؛ ألن هو كل التقدميين  ،عربيا بالنسبة للعناصر التقدمية  

 عايزين إيه عربيا؟ كل واحد فى بلده عايز يكسب ناس.
 

زعيم دايخل العالم وهى مش مجاملة فى الواقع، أنا ال أتوقع  نقطة مهمة جدا يهولكن هو ف شاكر:        
وفيه فارق بين كالم  ،العربى أو يخارج العالم العربى يتمتع بتأييد وثقة الناس زى سيادتك

 !هيكتبه هيكل وكالم هاتقوله سيادتك
مؤكد  ..قبلنا هذا الحل السياسىسيادتك لما هتشرح للناس فى العالم العربى ليه   

هيقتنعوا. أنا ماباقولش الحل السياسى مش هيت من تنازالت وهيبقى لها الصدمة العاطفية 
 05ألن الناس متعودة إن سيادتك وايخدهم من نصر الى نصر كده لمدة  ؛فى نفوس الناس

ولية وهم . سيادتك شلت المسئ.إدلعوا وحطوا المسئولية كلها على أكتاف سيادتك .سنة.
 !قاعدين مرتاحين

البد أن يكون فيه حل  ؛العمل السياسى فيه مد وجزر، طب ما الجيش انهزم  
سياسى. أنا متأكد إن الحل السياسى لن يحدث فيه انهيار فى الجبهة العربية مثلما تتمنى 

 هيعمل صحيح صدمة لكن الناس هتف ل ملتفة حول سيادتك. ؛الجبهة المعادية
 

قد يكون غرض  - مثلما تف لت سيادتك اآلن - أى حل سياسى ال يقصد به االستسالم هويدى:      
قد يكون مقبول  ،النظام نفسه عن طريق أى حل سياسىاألمريكان نفسه الوصول الى 

هذا يقت ى تحديد ما هو الحد الذى فيه  ؛دايخليا أو يخارجيا يخاصة فى العالم العربى
 مانقدرش نتنازل أكثر منه.
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قناة السويس مثال،  ..ن الحل السياسى يشمل فى تفاصيله عدة نقاطبمعنى أ  
هل هيحصل عليها كالم؟ هل  ،األمريكان قد يكون دافعهم التأثير علينا فى الواقع. سيناء

ستكون فيها مناطق منزوعة السالح؟ قطاع غزة وو عه؟ واألردن فيها ال فة الغربية 
قد  ،سوريا أر ها محتلة !لملك حسينوالقدس، والواحد مش عارف الى أى مدى وصل ا

 ينسحبوا على أساس تأمين و عهم على المناطق المرتفعة.
 م مون كالمى، ما هو الحد الذى قد نتراجع عنه فى م مون الحل السياسى؟  

 
فى هذه ! ماأقدرش أجاريك على هذا المو وع؛ ألن ذلك معناه أننا حلينا هذا المو وع عبد الناصر:

 وده فى تصورى يتوقف على عوامل كثيرة.. ،د يتحرك من يخطوة ليخطوةالموا يع الواح
ده بيبقى عامل  ؛العامل األول: العالقة بينا وبين أمريكا والحوار بينا وبين أمريكا  

نايخده من  ،يلصفنبقى واقعيين ومانايخدش بالتفا ..مؤثر ألن هو الو ع باين بالشكل ده
 ألن باعتبر بر ه النهارده الدولة الوحيدة القادرة على اسرائيل هى أمريكا. ؛ناحية ثانية

وبعدين األمريكان بيقولوا على لسان السفير التركى: مايقدروش ي غطوا على   
 هو ده اللى ي غطوا على اسرائيل علشان تمشى.  !اسرائيل إال بإنهاء حالة الحرب

السفارة، اتصل باليخارجية وابتدى نوع من وبعدين األمريكان بعتوا واحد هنا فى   
 !فالبداية ابتدت، فبر ه بيعوز مننا إننا مانندفعش ونقول إننا هنتنازل عن كذا ..الكالم

بنحاول الحقيقة فى هذه األمور إننا نكسب أكثر ما يمكن. اللى باين أي ا إن الروس 
 !نهاء حالة الحرباألمريكى الذى يشمل إ –واألمريكان مصممين على القرار الروسى 

رياض وهو فى اليخرطوم كان بعت كالم حصل مع وزير يخارجية  ،بالنسبة لألردن  
ن إ أساسى عل ؛ن كالم راسك معاهم مش كداإ ،نك بعت برقيةإأنا فاكر   األردن، فاكره؟

واليهود  ،اليهودىى والحى بس حائط المبك اوييخلو  ،ممكن ال فة الغربية والقدس ترجع
  .طريق إليه اهناك وبيعملو  ايبقوا يروحو 

 
  ؟ة العبريةزى الجامع  :فوزى

 
 وقان.طكالم ده   عبد الناصر:
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 ..الجوابى بعتوه فى وكالم راسك الل ،هو الحقيقة ماكانش نقال من راسك  :رياض

 
 .مو وع آيخرده  بعتوه للكويتى الجواب الل  عبد الناصر:

 
 .الحقيقة النهاردهرسميا قدامهم فيش مشروع كامل افم ؛ىرسملسان ى لكن مش عل  :رياض

 
االستعداد ألى احتماالت ولكن  ،وا ح طبعاى هو قطعا مو وع الحل السلم ،ةنقط يههو ف  :رفعت

نوسع  نحاولفاتت كنا باستمرار بى سياستنا اللى ف إن احنا ..الواحد بيالحظهاى النقطة الل
الجبهة بقت ى يعن ..العملية بالعكس النهارده .ىاالستعمار بيقاتل فيها يعنى الجبهة الل

نوسع  نحاولب إن احنا ماعرفش مدى إمكانية .جبهة محدودةى  يقة واالستعمار بيركز ف
ى الحل السياسى ودى قد تفيد ف ..بيقاتل فيها االستعمار عموماى يخرى اللأالجبهة مرة 

 لمصر.
 

 ؟يه توسيع الجبهةإى يعن  عبد الناصر:
 

الحل ى فى يعنى ممكن دى بتقوى موقفنا حت ..فريقىمثال النطاق العربى واإلى يعن  :رفعت
 .ىالسياس

 
كان عندنا  ..األول كنا بنوسع الجبهة هو) حك(  !؟ىصل هاوسع الجبهة بإيه يعنأ  عبد الناصر:

 73يطلب مننا شويه سالح كنا نديله ى جيلما كان حد يى يعن ؛مقومات توسيع الجبهة
 إحناى يعن !؟وسع الجبهة إزاىناعندوش بنادق هاالجيش مى دلوقت ؟مش كدا ..لف بندقيةأ

كل يوم طيارة فيها بنادق وفيها مدافع م ادة للطائرات وحاجات بهذا  غوكنا بنبعت للكون
يخدو كل جم اليهود هو أ ؛وكان عندنا ..ىوبنبعت للجنوب العرب ،وكنا بنبعت لليمن ،الشكل

 !ىحاجة دلوقت عندناشامى يعن ..ىحاجة دلوقت
ى كانت فى الل سلحةاألى يعن ،المدارس أسلحةى سيناء حتى بعتنا كل حاجة ف إحنا

إذا وبعدين  !النهاردهنوسع الجبهة ى بقى تعال !فكله راح ..كل المدارس راحت سيناء
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ول الواحد كان بيوسع الجبهة وهو األى يعن !النهاردههاوسع الجبهة هي ربونا  اتعرف إننى
بتوسع الجبهة ى يعن ؛نفسهى طمن علالواحد مش مى لكن دلوقت ،نفسه هناى مطمن عل
  ؟مش ممكن ! رب الصبحناعيلية بتسماإلى بتبص تالق
ية جدة وكذا وكذا وكذا علشان ن يق تفاقنرجع إلب :اليمن قلناى مثال ف إحناى يعن
 ) حك( !ىيعنى مه تانحنلده  تقطمإى وسطنا الللغاية ماى دلوقتى نلم نفسنا بق ..الجبهة

ن م ،ية جدة ملغاةإتفاقإن  :لكل فيصل يقو ى يجي ..صلهاأى فالحكاية كدا يعن فيش اوا 
 !ية جدةإتفاقى علما إنه هو قبل كدا كان بيتكلم عل ،ية جدةإتفاقها إسمحاجة 

 
 .ىالدولاإلفريقى و المستوى ى نعمل اتصاالت على كيد كمال قصده يعنأ  :هويدى

 
 ماشين فيه سياسيا يعنى. إحنامو وع ده  ما ..نحيازدول عدم اإلى يعن ..الجبهة الم ادة  عبد الناصر:

 
 .ىالحل السياسى يوه مش فكريا، وبعدين دى قد تقوى موقفنا فأسياسيا   :رفعت

 
ة دى عما يخير السنين األى فقوى  عفت ى ه ،نت بتتكلم عليهاإى الحقيقة الجبهة اللى ه  عبد الناصر:

 ..سبابأكانت منذ سنوات نتيجة عدة 
  .ىالسوفيت –ى السبب األول: اليخالف الصين

  .ىا واالتحاد السوفيتأمريك: التعايش السلمى بين ىالسبب التان
فريقيا إى فإمسك ى يعن !االجبهة دى واحدة ورا واحدة واتكسرو  اوالسبب التالت: إن مسكو 

ندونيسيا موجودة إى مثال ف النهارده ؛موجودين اكانو ى من الل اتجد ناس كتير يخلصو  ،وآسيا
  !ندونيسياإى ف ..يخدتها اسرائيل منناأى الل سلحةبعثة من اسرائيل بتبيع األ

لعاب الريا ية بديخول اسرائيل األ اورف و  ،ملت جنيفمن يخمس سنوات لما اتع
ى يعن ،ايختلف النهاردهالو ع  .بهذا الشكل جراءات دهم إيخدت أوليمبية واللجنة األ يها،ف

له يخبر إن موجود بعثة من اسرائيل رايحة تبيع ى جيلما بيقعد ويشوف وبي النهاردهالواحد 
مش  ..اليمين يخالصى ندونيسيا الإى حصل تغيير ف ؟ليه ،ندونيسياإى وقطع غيار ال أسلحة

 ؟!كدا
 



  سرى للغاية 

22 

 

ى بنعيد النظر ف إحنا ،قد يعنى بجانب الجبهة الدايخلية إن احنا ،نا قصدىأهو ى يعن   :رفعت
إن سياسة جديدة بحيث  دأو نبأنايخد  إن احنا ؛سياستنا العربية وسياستنا فى العالم التالت

ى نقدر نيخش معركة فامش ه إحنامع افتراض طبعا  ،نستطيع نكون جبهة قوية احنا
 تقف سياسيا معانا.أن قل نهيئ جبهة تستطيع األى ولكن عل ،الظروف الحالية

 
وقف معانا ومين ى مين الل ،األمم المتحدةى طبعا معروف من التصويت اللى حصل ف   عبد الناصر:

تعرض قرار دول عدم ا  و  ،ىمريكاأل ول القراراألى تعرض فإلما  ،وقفش معاناامى الل
 ،تتغيرشانها مإ نحاولوقفت معانا الزم ى الحقيقة الدول الل .تبنته اسرائيلى الل نحيازاإل

و دول عالم أ إنحيازها دول عدم إسمصال كان أى الل -وقفتش معانا امى والدول الل
زى اثيوبيا  ؛اإسم إنحيازها دول عدم إسمولكن الحقيقة هذه الدول  ،معاها نحاولب - تالت

تقديم المشروع ى ول فكانت مشتركة األى هده  ولكن ،نها دولة غير منحازةإ :مثال بتقول
 !ىانته كينياتاو ع ى يعن ..وبعدين كينيا ،مع يوغوسالفيا

 
 ؟مستوى منظمات مثالى وقد تمتد ال ،مستوى الحكومة يعنىى العملية على هنا بتقتصر يعن :رفعت

 
بأدونجا؟ لو اتصلت بأدونجا يحبسك كينياتا على  ؟نت لو روحت كينيا هتتصل بمينأماهو   عبد الناصر:

 !طول
 

 إن احنابحيث  ؛نقوى إن احناوقفت معانا نستطيع ى اللى الدول حت ،مش  رورى كينيا  :رفعت
 مام العالم النزال لنا فاعلية ونستطيع.أى يعن

 
هذه ى امبارح يخالل الكالم ف - نحاول إن احنا أساسى هو بر ه تيتو كان بيتكلم عل  عبد الناصر:

المتحدة مم ونجهز نفسنا لدورة األ ،نتصل بهذه الدولن أ نحاولوهم  إن احنا - الناحية
ن أل ؛تأثيره محدود أي افيه لكن ى ودا هنمش .سبتمبرى هتكون موجودة فى هى الجاية الل

يخدتش وال أبلد ما يهف ؛ىة وبال غط يعنو بالرش اهذه الق ية اشتغلو ى ان فمريكاألى يعن
مليون دوالر علشان بس تصوت مع  73يدوها  منهإا وعدوها أمريكف ؟!اأمريكدوالر من 

  .فيهى ولكن هذا المو وع يمكن نمش ،ىالمشروع التان
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ى يعن ..االشتراكية كلها واقفة مع اليهود حزاباأل ؛ىبق حزابلألى وبعدين هتيج
ية نافدنسك، وبعدين الدول اإلشتراكية واقفة مع اليهوداال حزاباأل كلوروبا أى فى تيج
 !من الحاجات الغريبة ..وقفت  دنا -فنلندا ى حت - كلها

 
ى اللى بيقول يعن ...ليل سفيرالمبارح كان عندى بإ .نشأها يهودأى اللدى  حزابمعظم األ :رياض

 !مو وع كبير حصل عندهمى بالنسبة للى يعن ..بالنسبة للمو وع داحصل عندهم 
 

 كبير بالنسبة للجيش بالذات.  عبد الناصر:
 

لمجرد إن  ؛هذا الموقف العنيف لصالح اسرائيل ايخذو ى عدد من كبار رجال الحزب الشيوع  :رياض
 ىومصممين عل ،وايخدين موقف عنيف جدا مو وعثير الأومع ذلك لما  !صلهم يهودىأ

مع الفكر  ال يتمشىموقف ى هيبقده  بحجة إن يخدش جانب العرب؛اإن الحكومة مات
 !ىالشيوع

 
ى ية والبريطانية فمريكالسياسة األاستغالل التناقض بين مدى امكانية  ..ىنقطة يعن يهف :رفعت

 .معرفش ..المنطقة
 

 زاى؟إ  عبد الناصر:
 

 .ىيعنى كتر بالنسبة للمعسكر الغربأفرنسا ى قل االعتماد علاألى و علأ ..ىبسأل يعن :رفعت
 

كله ى الباق ،فى المعسكر الغربىوقفوا معانا تقريبا ى هم الفرنساويين هم الوحيدين الل ..ال عبد الناصر:
 !وقف  دنا

 
 .ىنبتدى سياسة ايجابية يعن إن احنا أساسى عل  :رفعت
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 !فرنسا واقفة مع اليهودى االشتراكية ف حزابن كل األمن أبالرغم   عبد الناصر:
 

  ..عملناش يعنى اتصاالت معام إحناالواقع ى ف  :رفعت
 

.. او تكلمإتالتة  االعدوان طلعو  أول ما ابتدأكان ده  ؟ىزاى يعنإتعمل اتصاالت اهى يعن  عبد الناصر:
عتقد أوبر ه  - فرانس سمندي -ا أيخير من فرنسا  او تكلماوبعدين  !إيدن، جى موليه، وبينو

 اكانو ى الناس الل !فيش فايدةام. .كلهم منتقدين يخطاب ديجولوبعدين  ،يخطاب ديجول
 !إن التعبئة  د العرب عنيفة رهيبة :افرنسا بيقولو ى هناك ف

 
 لها ناتج بدرجة كبيرة هن دإعتقد أنا بأاسرائيل  ،يافندماالشتراكية  حزاببيخصوص طلب األ  :أبو النور 

واسرائيل  ،لندنى مقرها ف Social Internationalها إسمدى ليها رابطة  حزابن األأل
 ،العواصمعاصمة من ى االشتراكية بتعقد سنويا اجتماع ف حزابواأل .هذه الرابطةى ع و ف

  !واسرائيل بتح ر باستمرار
مصر ى ف نإاالشتراكية بتحس  حزابوروبا األأو أا أمريكى سواء فى والحقيقة يعن

وجود ممثلين للحكومة العربية علشان يشرح هذه  ابيتمنو  اوكانو  ،تجربة اشتراكية حقيقية
ى المؤتمرات، على مؤتمر من هذه أى شتركناش فام إحنالكن  .االشتراكية حزابالتجربة لأل

 ،صيلينأ أع اءكناش الو مى هذه المؤتمرات حتى الرغم من إن من الممكن االشتراك ف
حصل ى اللى يعن !كل سنةى قوى جدا ف delegationواسرائيل بتح ر باستمرار وبيروح 

اللى عن كل االنجازات  او تكلما  و  ،مائير وعميد الجامعة العبرية اح رته جولد 33سنة ى ف
  !صفحة 33ى كانت حوال paper اعملو  ..ميختلف القطاعاتى علعملتها اسرائيل 

الق ية بتاعتهم  اشرحو  ،للعربتعر وش امى الشطارة بتاعتهم يعنى والحقيقة يعن
 ،الكالم بتاعهم فيه مغالطات طبعاى ف .agressiveش لغة تبانامن الناحية التارييخية وم

يمكن سيادتك  !هذا الكالمى البالد العربية علشان يرد علموجود حد من  يهنش فاكاولكن م
مناقشات ى هتبقى يعن ،الرابطة دى وبنتكلمى نشترك ف اهتمينالو  إن احناى تشوف يعن

 ورقةوبنقدم  ،غير مشتركين إن احنا أساسى بنح ر على حت ،ومناقشات علمية ،مفتوحة
 وبتتقرى.
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زى  ..فيها أملى الل حزابن نبتدى نتصل باألإ ،اللى فاتتعملناه السنة ى الل إحناهو   عبد الناصر:
ن هو الحقيقة اسرائيل لها فعال أل :والأ .حزب ..آسيا حزبى زى بعض البالد ف ،يطالياإ

ظن بعد أوكان حصل اجتماع  ،مشتركين ان يمكن من قبل الثورة هم كانو أل ؛تأثير كبير
راح ى وبعدين الل ،ناس من عندنا يهكان فول اجتماع بعد الثورة أيمكن  .بورماى الثورة ف

 .مصرى إن هو بيمثل االشتراكية ف أساسى عل ؛حمد حسين فى هذا الوقتأبعد الثورة كان 
حناو  يثاق ال بعد المإكامل الالتبلور ى نش تبلور عندنا يعناكاالو ع بالنسبة لالشتراكية م ا 

37.  
ى حاطط فى علشان كل واحد يبق ؛الموقف نديكم صورة عأنا حبيت أكل حال ى عل
كالمنا ى فده  ىطبعا مش معن .يه الموقف بتاعناإكالمنا ى فى حت إحنابر ه ى تقديره يعن
ى جدا عل أثركالمنا هيى ذا بقينا انهزاميين فإن أل ؛ىبدا يعنأ ..انهزاميينى نبق إن احنا

  .الروح المعنويةى حاجة جدا الى ف إحنا ،روحنا المعنوية
ى هل حد من الل ،فاتتى كنا بنتكلم فيه الجلسة اللى للمو وع اللبالنسبة 

ى عايز يكمل كالم؟ يبق او تكلمإى هل حد من الل :ثانيا ؟ىأوال يعن تكلموش عايز يتكلماام
 والتسويقلتعاون لكنت طالب منه يجهز موا يع بالنسبة  ،ىخ سيد مرعاألى ننتقل ال
 الجلسة.ى ثيرت هنا فأوحاجات كانت  ،ىالتعاون

 
 ؛السياسة الزراعية ككلى تكلم فانا مش هأ ،لبعض المسائل الزراعيةى تعر ى : هو يمكن فمرعى

ن السياسة الل ،فيهاش تغيير يذكرااعتقادى مى ن السياسة الزراعية فإعتبار إى عل ى وا 
نما إ .مجملهاى وافق عليها فأنا أ ؛شئون وزارة الزراعة تىالفترة الما ية قبل توليى اتبعت ف

اليخدمات ى هو تطوير اليخدمات الزراعية أو نظرة الى يمكن لو حطينا عنوان للمو وع الل
ومن  ،تمتى لتقييم المشروعات الميختلفة الت محاولةودراسة و  ،مستوى القريةى الزراعية عل

ات الميختلفة لسد هذه قتراحيه اإلا  و  ،وجدتى يخالل هذا التقييم بنقدر نشوف الثغرات الل
مهمة ى  وء عل ةنحط شوي إن احنانه صار من الواجب إعتقد أالتجاه هذا اى وف .الثغرات

وتتدايخل  شرافواإل رشاداإل مهمتها بتيخرج عن دورى وهل وزارة الزراعة ف ،وزارة الزراعة
 والتوجيه؟  شرافواإل رشاداإل على دور بتقتصر والا  ،هكتر من كدأ
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ى عن تنمية االنتاج الزراع جهة مشرفة ومسئولةى ن وزارة الزراعة هإرأيى ى ف
تقوم بها ى ذلك تطبيق نتائج البحوث التى ووسيلتها ف ؛واستغالل الموارد الزراعية المتاحة

مع توفير  ،ىالزراع رشادالفالح عن طريق جهاز اإلى وتوصيلها ال ،الفنية جهزةاأل
نتاج نها مسئولة عن تطبيق االأكما  .التعاونية جهزةمستلزمات االنتاج عن طريق األ

 الناتج وتنظيم وتطوير ،وتنظيم الدورة الزراعية ،ىوذلك عن طريق التجميع الزراع ؛ىالزراع
ة يخير رة األفتالى الواقع بتمثل سياسة الدولة فى ة دى فيخير مور األأ الثالث .ىالمحصول

 .ىبالنسبة للقطاع الزراع
للنظر للفالح كجزء  محاولةو  ،الفالحى تنفيذ السياسة الزراعية هى فى لجزء التانا

ى علأى و اللأمستوى القرية ى على المنظمات الريفية اللى وتأثره وتأثيره ف ،المجتمع منمهم 
ى يه ها  و  ،هذا الشأن بنقدر نحط الفالح وصلته بالجمعية التعاونيةى وف .من مستوى القرية

ى وماه ؟التعاونيةله الجمعية  ديتهاإى المزايا اللى يه ها  و  ؟متاعبه من الجمعية التعاونية
  ؟تقبال بالنسبة للجمعية التعاونيةمسللسير بها قد نقترحها ى ات اللقتراحاإل

عمال أى كبنك مقرض ويتولى صلة الفالح ببنك التسليف الزراع ..النقطة التانية
 . الريفى كبيرة ف

لتقييم التسويق  محاولةو  ،ىصلة الفالح بالنسبة للتسويق التعاون ..النقطة التالتة
  .وو ع عالج لهذا النوع من التسويق ،موجودة فيهى ظهار لبعض الثغرات اللا  و ى التعاون

وتأثير  ،دراسة عن تسعيرة الحاصالت الزراعية ..هذا المو وعى ة فيخير والنقطة األ
  .وبعض مقترحات يخاصة بسياسة التسعيرة للحاصالت الزراعية اإلنتاج،ى ف ةهذه التسعير 

تنقل عن أوبعدين هى بعض مالحظات عن االصالح الزراعى تنقل الأكدا هوبعد 
و تم ألجزء اليخاص المكمل لما تم اصالحه ل ويخاصة بالنسبة ؛ىرا استصالح األ

 تطوير اليخدمات الزراعية.ى نا هتكلم فيها فأى تقريبا بيشكل النقاط الل هد ..استزراعه
ى تتميز الجمعية التعاونية ف :التعاونيةصلة الفالح بالجمعية ى هى الل.. ول نقطةأ

 ..والنقطة التانية .شرافو ع الجمعيات تحت اإل ..يتينأساسبحاجتين  يخيرتطويرها األ
 . قلأفدنة فأنه يخمس أبتحديد  ؛دارةوتمثيل مجالس اإل دارةانتيخابات مجالس اإلى ه

 شرافطبعا نظام اإل .مصرى جوهر التعاون ف االواقع التطويرين دول بيعتبرو ى ف
 اتبعض الجمعيى وبعدين نقل متدرج ف ،ىاالصالح الزراعى كان ف أبد ول ماأالواقع ى ف

مر إن عدد من المشرفين األ الييخلوا .نحاء الجمهوريةأجميع ى وبعدين تعمم ف ،التعاونية
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 ،جداكبر منهم بيجاهد جهاد كبير الواقع العدد األى نه فإولو  ،ةيمستوى الكفاى ماهواش ف
نما إ ،والمهمة بتاعة المشرف مهمة كبيرة ،القرية مازالت معيشة متعبةى ن المعيشة فا  و 

ما إمر من وجود بعض مشرفين بتنقصهم نما ال ييخلو األإ اإلمكان،نه ينجح بقدر إبيحاول 
 .مانةما بتنقصهم األا  اليخبرة و 

ى ف ،قلأفدادين فاليخمس ى ف دارةع اء مجلس اإلأقيم التجربة اليخاصة بأى جآلما 
سيطرة كبار المالك ى بط ه كان يقابلها بالى نه اللأل ؛ناصر هذه الفكرةأنا مازلت أالواقع 

 ،التعاونية الجمعياتى استغالل ف يهف النهاردهنه إ :وبيتقال .الجمعيات التعاونيةى عل
عدد من  منى القطاع الريفى الجمعيات التعاونية، وبتعم الشكوى ف ىاستغالل ف يهوحقيقة ف

 .بيشكوها من الجمعية التعاونية همى الشكاوى اللى وهم لهم حق ف ،الجمعيات التعاونية
كان موجود من ى حط المنظر السابق اللأو  ،كفةى حط هذه الشكاوى فأى جآولما 

ى ن االستغالل الحالإجد أ ؛كفة تانية ىف الجمعيات التعاونيةى السيطرة لكبار المالك عل
نه إالفكرة اليخاصة ب ناصرأنا الزلت أذلك ى وعل .من االستغالل السابققل بكثير أربما 

يختلف فيه هو الحد أى نما يمكن اللإ ،غار الزراعمن ص ابر ه يكونو  دارةع اء مجلس اإلأ
  ؟و غير ملزمأملزم هل ده  ..فدادين بتاع اليخمس

نه هذا الحد يرتفع بعض إقترح ابعض القرى بى وف ،ملزمى بعض القرى يبقى ف
 05فدادين و 03ى ارتفاع هذا الحد الى وف .فدان 05و يوصل أفدادين  03الشئ يوصل 

وفيما ييختص  .كترأى كثر وطبقة مسئوليتها بتبقأبايخد طبقة يمكن متنورة  ،الواقعى فدان ف
نا أى الحدود اللى الجمعية التعاونية فى عل شرافناصر فكرة اإلانا بأبر ه  ،شرافباإل
  .اليخطوة التاليةى شرحها فاه

جت ى شكاوى متعددة من التقارير الميختلفة اللى ه ،الشكاوى من الجمعيات التعاونية
من ى بتيجى و من المعلومات اللأالتفتيش  أجهزةو من أدارية سواء من الرقابة اإل ؛عنها

موال الجمعيات بالنسبة لبيع الكسب أى تالعب فى فى بتيج ؛اتصاالت الشيخص بالريف
ان القطن المسوق ثمأصرف ى تالعب ف ،ةر ادع اء مجالس اإلأوالعلف، تزايد مديونيات 

 مما يترتب عليه سحب الثقة منهم، ..دارةمجالس اإلى ع اء الجمعية فأدم ثقة ع ،تعاونيا
  .داء عملهمأى وسلبياتهم ف دارةوكذلك تفكك الكثير من مجالس اإل
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بنشوف بصفة مستمرة حل كثير من مجالس  ،كان مستمرو اع تحسين األ
تأرجح تنه ثقة الفالحين إى الواقع يعنى وف .ىبتيجى هى يخطاء اللدارات تفاديا لألاإل

دارتها ناجحة إذا كانت الجمعية إ ؛تدار بيه هذه الجمعياتى بالجمعية التعاونية بالقدر الل
  .صحيح أي اوالعكس  ،كثرأنزيهة كانت ثقة الفالحين 

 .موجودة بالنسبة للجمعية التعاونيةى دى الصورة اللى يعن ،نقل من هناابر ه ه
ى وف ،نه يمثلهإكما يجب ى بيمثل القطاع الريف إدارةالجمعية التعاونية مكونة من مجلس 

 .هاباقولنا أى سباب اللنفس الوقت هذه الجمعية التعاونية محل شكوى كبيرة من الفالحين لأل
من هذا ى نتهاوه ،نقل عالقة الفالح ببنك التسليف كجزء مكمل للجمعية التعاونيةاوه
  .و اع القائمةقد يعالج األى رأيى ممكن بعد مناقشته فى الل قتراحباإل

ى مله علح   دىيعنى بنك التسليف بي ..عباء كتيرةمع بنك التسليف بر ه األ
وعملية  ،العملية التموينيةى نه بيتعامل فأل ؛مله بنفسه كبيروهو ح   ،التعاونيةالجمعية 

عملية التسويق ى عالوة عل ،عالفأو وتوزيع مبيدات  ،سمادالوعملية توزيع  ،السماد
يهمنا نستعرض  ،بط يه بالإنما علشان نايخد فكرة عن موقف بنك التسليف إ .ىالتعاون

  .الحالة بتاعة بنك التسليف من حيث الديون
 ؟له عند الفالحينى يه المبالغ اللا  و  ؟ىالقطاع الريفى التسليف فيه هو موقف بنك إ

بط  و بالأقرب ى له عند الفالحين بتبلغ دلوقتى مبالغ اللال .ودى بتمثل مشكلة كبيرة جدا
ى انيخف ت النسبة ف ،٪53كانت  33سنة ى مليون جنيه، نسبة المتحصل حت 502733

طبعا انيخفاض النسبة  .33وسنة  33 ة المتحصل ما بين سنةنسب ىد ؛٪33ى ال 33سنة 
 يهنش فاكاسنة لما مهى ى الل - 30بتاعه لما ابتدى ينزل بعد  البيانىول اليخط أى دى ف

ى ستمرت فان التسهيالت إالواقع ى نما فا  و  ،وابتدت تسهيالت ميختلفة - محصول قطن
  !جمله التحصيل ٪33النتيجة ى دت الأن أى السنوات المتتالية ال

بر ه  .0533يخر ديسمبر آى مليون حت 502733المتأيخرات كانت  :باقولوزى ما
ى عل ؟مينى المتأيخرات دى عل ..نستعرض حالة المتأيخرات إن احناربما يكون من المفيد 

ودول  - قلأف ناليخمسة فدادينه إملكية؟ فمن جدول بسيط بيبين  أىى عل ؟شرائح أى
ودول  ..فدادين 03الى  5من  ،مليون 052773 مديونين بـ - مليون 02570عددهم 
وعددهم  - 05ى فدادين ال 03كثر من أو  ،مليون 72053 مديونين بـ -لف أ 705عددهم 

مليون  5مديونين بـ  ..75ى ال 05كثر من أو  ،الف 55مليون و 5مديونين بـ  - لفأ 75
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 50والمجموع بيطلع مديونية قدرها  !مليون وكسر 5مديونين بـ  ..75كثر من أو  ،وكسر
  .مليون

 75ى داها للقطاع الريفإى كان جملة القروض الل 35و 33يخالف ى بنك التسليف ف
مليون قروض طويلة  020 ،جلمليون جنيه قروض قصيرة األ 75منهم  ؛مليون جنيه

  .جلاأل
ى وبالتال! صبح الفالح عليه مديونية كبيرة لبنك التسليفأنه إ ،الصورة النهائية
عامل نوع من  هود !لبنك التسليف أي اصبح عليها مديونية كبيرة أالجمعيات التعاونية 

 هكدى وبيترتب عل ..قراضنه بنسير بسياسة سهلة بالنسبة لإلإإما  ؛الريفى ال غط ف
ن احناو  ،ىالريف قراضتراكمات ميختلفة بالنسبة لإل ى الفترة اللى يدنا زى ماحصل فإبنكمش  ا 

ى تناول المقترحات فألما  هقول بعدين بر انا هأو . تى.قبل توليى اللى بر ه يعنى ه
  .مديونية بنك التسليف ليصلتحى إقتراحيه إقول اه ..الحل

عدم معرفة ى هى الل ،علينا و بيزيد العملية  غطأالواقع ى بيزيد العملية ارتباك ف
 ،ىعملية التسويق التعاونى لنا مشكلة كبيرة ف ودى بتسبب ؛حسابات الزراع معرفة حقيقية
 ،ار شكوىثومومازالت دى بر ه مستمرة  ،عوام الما يةاألى وكانت مسار شكوى كبيرة ف

ى ه !هذا العامى عملية التسويق التعاونى ار شكوى فثتكون مانها بر ه هإنا يخايف أو 
وتحميل بعض الحائزين  ،ثبات قيودإقع من عمليات متراكمة يخاصة بعدم الواى نتجت ف

  !ميريةموال األتاع األميرية ال تيخصم جزء بأموال أب
عاون معانا تصبرى تكرم و ى السيد عل جى السيد نزيه  يف، يتعاون معانا،تر أنا با

الفالحين  إنى لهم ال رورة الكبيرة ف وبين ،نه جمع المحافظين كلهمإب ،المو وع دهى ف
 ،نا ببص لحسابات الفالحين مش نظرة حسابية بسأالواقع ى وف .الحسابات بتاعتهم ايعرفو 

و هو يخد أيه إعارف الحساب بتاعه ى نه الفالح يبقإ ؛نا ببصلها بنظرة سياسية كبيرة جداأ
 .يهإ

لما يروح الجمعية التعاونية بتاعته الفالح نه إ ،نا  رر كبير جدال وبعدين بيحصل
نه إوجدت ى يعن ،ة للمنيايخير األى رحلتى زى ما ف !تقيد عليه مرتينإنه قيد من القيود إيجد 

 ،الفالحين مرتين وتالت مرات نفس القيدى جميع القروض عل مسجلةهناك جمعية  يهف
 ،الفترة ال يقة الحاليةى دامى وسيلة فقنش اكاوم .بنفسه والمحافظ راح هناك وباشر العملية

ى ساعدونا ف العملية زى ما ان المحافظين يتبنو إ ؛جهاز المحافظينبال بر ه االستعانة إ
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حناو  ،ويعملوا حمالت حسابية مستمرة ،القطنمقاومة دودة ورق  ى طقم حسابية فأحطينا  ا 
  .دايخل المحافظات

ى نا فأنما إ ،زاىإشوف العملية ماشية االمحافظات الميختلفة بى مرورى على نا فأو 
صبرى، ورجائى إن ى هذا السيد على فى وبيشاركن ،هميةأنظر لها نظرة ذات ابالواقع 

نها تكون سليمة إتوقع مش م ،نتيجةى نصل ال إن احناى المعاونة دى تستمر لعل وعس
  .السالمةى قرب مايمكن الأنما تكون ا  و  033٪

  موالاألالنقطة األولى:  ..ىمحيرينا دلوقتى يتين اللأساسهو بيعتر ها حاجتين 
 ،يتينساسهم دول النقطتين األ .35المديونية قبل سنة  :والنقطة التانية ، افتهاإوطريقة 

خ خ نزيه ومع األيمكن مع األ .أنها نقاط تفصيليةاعتبار ى توسع فيهم علأنا مش عاوز أو 
فيهم  أتكلمقدر أى حد االستفسار عنهم بأال لو حب إ ،نحل حاجة فيهمى صبرى لكى عل
 .ىيعن

 
مقر ى وبعدين الطعن لما استمرت وحدة تسويق بتعرض عل ،راحة مجملة 35المديونية سنة   : يف

حناو  .الجمعية خ وهو حاول األ ؛خ محسن و عهكان األى ماشيين بر ه بنفس النظام الل ا 
نما الواقع بيصطدم إ ،ىمحسن محاوالت عديدة فى سنوات متعددة بالنسبة لل بط الحساب

فيش االورثة مى ميرية فموال األاألى مثال فى بيج !نا مصطدم بيهم بر هأى بالنقطتين الل
 ؛شيخص واحد بس من هؤالء الورثة جميعاى المال عل الصراف يروح  ايفى بيجف ،مكلفة
الصراف يروح ى فيج ،العشرين فدان ايمكن الواحد عنده فدانين من ميراث يخدو ى يعن

  !العشرين فدانى على الفدانين كل المبلغ اللى  ايف عل
ى ما بيشكى ونرجع للصراف بنيخش فى وعل ،ىوحدة التسويق يشكى يظهر ف

نه يحسم إالجمعية التعاونية ى محسن كان حاول عن طريق النشر علخ واأل !يرةبمتاهات ك
المدة دى ى ف انه يشكو ا  و  ،لها مدة معينة نه المعار ة محددينإاعتبار ى عل ؛هذه الشكوى

متاهة ى لنا الشكوى بنيخش فى نما لما بيجإالشكوى، ى بيبدر فى من الوقت بتاعها وبالتال
نرجع  عاوزين 35 ون قبل سنةيدى لما نرجع ف !فيها ابيطعنو  35ون قبل سنة يد إحنا .كبيرة

ننا إعتبار إى عل ؛دوشكم بيهاأتعقيبات كتيرة مش عاوز  يهو وع فوهكذا الم .لبنك التسليف
 بنتناولها مع السيد وزير اليخزانة وبر ه مع سيادتك.
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بيتكتب فيها مديونيته قطاع  يهقصده قبل الجمعية فأنا بأى الل هد ،بالنسبة لبنك التسليف :سليمان

 ؟ىزاى بتتكتب مرتين يعنإ ،بانتظام
 

موجودة لما سيادتك ى ن البطاقة اللأل ة؛تفاصيل عامى يخش فأنا بر ه مش عاوز أما  : مرعى
ى نها هأل ؛شيخصى صعب على يعن !ى حاجةأنك تقيد فيها إصعب جدا ى يعن ،تشوفها

جزء  يهوف ا،جدا البطاقات متقيدة فيهجزء كبير  يهوف ،البطاقة عملت متوسعة جدا ومبوبة
جزء حسابات بنك التسليف نفسها لما  يهوف ،بتمثلش حسابات بنك التسليفاالبطاقات م

ى نا فأالواقع ى نما فإ ،قائمى شكال حسابإهو ى يعن !حسابات متعددةى عل بيكونبتتقدم 
 دارةاإل أجهزةى ف ةنركز فيها شويى يعنى من األسس الل أساسعر ه كاب ،لهى عر 

 .المحلية
ى الرقم الحسابى لعلنا نصل ال -هذه المسألة ى نهم تاعبينا فأل - ةبالنسبة للصيارف

ى وبعدين ف ،مشكلة حسابية كتر منهاأنها مشكلة سياسية إعتبرها انا بأ :قلتاالسليم، وزى م
مش ن الحساب بتاعه حساب إكتر بالجمعية لما بيجد أالواقع بيعتمد عليها ثقة الفالح 

 !بوط م
بعتناهم  اللى احناواحد، والعشرين واحد  73جمعية منافيس روجعت من  ..مثال

وبعدين رجعوا البطاقات. وهناك يخطأ مادى موجود عن بنك  ،راجعوهم وم وا عليهم
فحصناها وماكناش  ،وظهر عندما سمعنا الشكوى من الفالحين ،التسليف أصال فى التقديم

 !ظهر تكرار فى القيد عليهم وا طررنا الرجوع فيها ؛مصدقين
 

 ن البحيرة عملت تجربة.إنا أسمعت   :الشناوى
 

نا عارف أن أل ؛التفاصيلى يخش فأبديش امى الواقع يعنى هو ف ،هنشير لها ..: هنشير لهامرعى
نه بنبذل كل جهدنا إحطه كعنوان الكن ب !التفاصيلى غرز فأى نإبديش اوم ،تجربة البحيرة

بر ه  قتراحاإل يهوف ،عارفى الفالح يبق إنبحيث  ؛حقيقتهاى نظهر الحسابات عل إن احنا
زاى نعمل العملية إنه إنا أى ذهنى يحسم به مستقبال فى الل قتراحقول اإلانا هأ ..قولهاهى الل
 .دى
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وبنك التسليف  ،لنا موقف الجمعية التعاونية وتطوره مور دى كلها بيبانمن األ
 قلتا زى م ؟الجمعية التعاونيةى فى يه ها  و  ،وبعدين ثقة الفالحين ،وتطور المديونية بتاعته

طب  ؛الجمعية التعاونيةى بعض الحتت هم مقبلين على وف ،بعض الحتتى نها متزعزعة فإ
  ؟زاى هنقدر طبعا معرفة الحسابات معرفة عاجلةإ ؟يه الحلإ

ى أب امشو إ :لهمل قا ،صبرى للمحافظينى السيد عل تعليماتى حت النهارده إحنا
 ،ةيستعين بالصيارف ةعايز يستعين بالصيارفى الل ،ى طريقةألنا الحسابات با طريقة طلعو 

نظهر الحسابات السنة  إن احناالمهم  ؛يبعتها يستعين بيها جهزةعايز يستعين باألى والل
عايز يستعين بورق بنك التسليف ى الل ،عايز يستعين بالبطاقات الزراعية يتف لى الل .دى

  .بأى طريقة من الطرق ..يتف ل
الوسيلة لرسم سياسة ى نما ماهإ ،نوصل لحسابات الفالح هذا العام عاوزين إحنا

ى مرينا فيها ف اللى احنابعد التجارب  -ى رأيى الوسيلة لرسم سياسة مستقبال ف ؟مستقبال
  .عن الجمعية التعاونية قراضفصل اإل ىه –الجمعية التعاونية 

ن صاحب القرض هو إ ،العالم كلهى العامة المعروفة ف قراضمن مبادئ اإل فيه
ذا كان بنك التسليف هو الذى يمنح القرض فهو صاحب إى بمعن ؛صاحب الوالية عليه

ذا ديخلت الوالية بتاع إما أ .التحصيلى وهو صاحب الوالية عل ،القرضى الوالية عل
فالنتيجة تحصل من  ؛يخر يخالف صاحب القرض نفسهآى جهاز أى تحصيل القروض ال

وهو  -ول لما بنك التسليف بيقرض كان األ !لنا من نسب التحصيلة ظاهر ى هى النتائج الل
ببساطة يخالص يروح يحجز  ؛ل عن طريق الصرافيحصا  -القرض ى صاحب الوالية عل

وكان  ،ال لما يسددإ هنه يشيل القطن بتاعإى شيخص وغير مصرح أل ،المحصولى عل
 .نسب السداد الكبيرةى بيصل ال

تلعب أن ن الجمعية التعاونية يجب أذهننا ى وكان ف ،لما جت الجمعيات التعاونية
ى القرض ماهواش هو اللى صبح صاحب الوالية علأ ؛قراضعملية اإلى دور مهم وتتول

بنك التسليف عن  دىابتقوم بعمليات التحصيل وهى اللى والجمعية التعاونية ه ،لبيحصا 
ودا  .لديون بتاعتهسيمكنه من تحصيل كافة اى عتبار إن التسويق التعاونإى عل ؛العملية

مام تسعيرة المحاصيل أذا الحصيلة انيخف ت عن التقديرات الممكنة إويخاصة  !مبيحصلش
  .تراكمت هذه الديونى وبالتال ..المنيخف ة
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نه إى رأيى ف ؟الجمعيات التعاونيةن مكيف يمكن فصل القرض  ؟يه الحل فيهاإ
معناه ى بنك القرية ف .نتائج ناجحةى مهم وهيوصلنا ال أساسعادة نظام بنوك القرى هو إ

الواقع مش جديدة ومش ى والعملية ف .مستوى القريةى هو فرع من بنك التسليف عل ،البسيط
ن يممكن حس ،وقاتفترة من األى ار فيها فسهو بنك التسليف كان  ،ناأمن تفكيرى 

يام الجمعيات أنشاء بنوك القرى إى هى الل ؛باشر العملية دى فترة من الفتراتى الشافع
بنك  ..نشئ عدد من بنوك القرىأوكان  .كانت تابعة لوزارة الشئون االجتماعية التعاونية ما

ى وبيتول ،قلب القريةى مشتمله البسيط عبارة عن يخزنة وموظف لبنك التسليف فى القرية ف
 .دون تديخل من الجمعية التعاونية قراضعملية اإل

وحجمه وطريقته ترسم  قراضن اإلإأوال:  ،كثيرا قتراحبنك القرية بيعزز هذا اإل
اقع لما الو ى ف .من مستوى الجمعية التعاونيةى علمستويات األالى وتحدد عل ،كسياسة عامة

 ..وزارة الزراعة أجهزةمن  مش من بنك التسليف نفسه بترسمبترسام قراضة اإلسياس مترس
بالتالى بنك ؟ فيهإد قطب السلفة العينية ؟ يهإد قطب السلفة النقدية  ؟يهإد قندى سلفة اه

راء تكون محل آنه تنبع منه بعض إصحيح ممكن  .بيرسمشاال منفذ مإالقرية ماهو 
  .من مستوى بنك القريةى علأمستوى ى نما رسم السياسة بيكون علإ ،عتبارإ

نه يتمكن البنك عن طريق هذا الجهاز الصغير من إالمهمة  همن مميزات وبعدين
ى أى ى فرد فأن يظهر حسابات أبحيث يمكنه  ؛فراد المتعاملين معاهمسك حسابات األ

ى شكل متعارف على شكل كل ع و تمثل فى فميزة عن طريق عمل  ..وقاتوقت من األ
 - ى بنوك القرىأ -ذه البنوك الصغيرة وتكون ه ،يخرىالبنوك التجارية األى التعامل بها ف

  .ىعلمن المستويات األى وتفتيشى حساب إشرافتحت 
ماسك نوتة عادية ى ودا يبق ،هنقعدهى بنك القرية الراجل اللى نه فإنا تصورى أ

وبعدين  ،يهإالفالحين بيايخدوه ى وبيدرج الل، ى تعقيدات وحسابأى نديخلوش فايخالص م
 .اليومية ودفتر الشهرى بتنقل هذه القيود ال، كل شهرين وأبتمر لجنة معينة كل شهر 

 ؛وبن من الحساب الجارى يوميا ،ناحية بتقيد فيهى بوط ف بن من الحساب المى وبالتال
باب القرية كل ى عالن علسواء باإل ..ية ييخطر المتعاملين معهبيقدر بنك القر ى وبالتال
تعاملك معايا موجود بالشكل  :لهل يقو  ،عالن بيخطاب لكل شيخصو باإلأ ،شهرأتالت 
 أجهزةنستعين ب إن احنا ؛علشان نتفادى زيادة عدد موظفين أي ا هنفالذ .ىالفالن

وبنديهم تدريب بسيط يخالص  ،وفيها كتبة وفيها مديرى الجمعية ،الجمعيات التعاونية القائمة
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وتابع لبنك  ،وبيبقى تابع لبنك التسليف بالنسبة لعملية التفتيش ،مسك الدفتر األولىى عل
  .ىالتسليف بالنسبة لعمليات التفتيش الحساب

ى الواقع هتبقى يه؟ مهمة الجمعية التعاونية فإمهمة الجمعية التعاونية ى تبقاه
 قراضن عملية اإلإلنا ل هتقو  ،قراضاإلى بنك القرية فى مشرفة على هتبقى ه ؛حسنأ

 .بصفة عامة قراضلسياسة اإلجت بالنسبة ى وماشية حسب التعليمات الل ،بوط ماشية م
ى عاون فتي ،دودةالمقاومة ى تعاون فينه إى بمعن ..ىمهمتها الزراعية بمعناها الحقيقى وهتبق

 ،إدارةكل السبل اللى موجودة كمجلس ى والتعاون ف ،التقاوىى تعاون فيو  ة،تجميع الزراع
اللى و عت  عمليات التسويق التعاونى علشان سداد القروضى ف أي اتعاون يوبعدين 

  .فرادلأل
نا دلوقتى تناولت صلة الفالح بالجمعية التعاونية وصلته أ :تنقل للنقطة التانيةاه

هذا النظام ى ذا استقر الرأى علإوطبعا  ،يخاص ببنوك القرى إقتراحوانتهيت ب ،ببنك التسليف
إن قترح ابى نما يعنإ ،جميع المحافظاتى سنة واحدة على نطبقه ف إن احنامش عايزين 

وهل  .يهإقابلنا ايهى ارب اللجعلشان بر ه نشوف الت ؛محافظة واحدةى نبتدى فيه فاه احنا
يعتر ها شئ من اه تكون صورة عملية والا اذهنى دى هى فى وهل الصورة الل ؟هينجح

المستقبل ى نحسن ف إن احنابنقدر  ،هنجدها اللى احنا وء الصعوبات ى وعل ؟الصعوبات
 .يخرىظات األبالنسبة للمحاف

 
 عينية ونقدية؟ى يدى كل السلفيات يعنابنك القرية ه  : يف

 
أمين ميخزن تابع لبنك  يهفى يعن ..والميخزن يبقى تابع لبنك القرية ،عينية ونقدية ..كلها :  مرعى

ى مستوى القرية اللى وبنسد من هنا شكاوى كتيرة جدا عل ؛القرية ال عالقة للجمعية التعاونية
 ،صرف السمادى والتالعبات ف ،القروضى والتالعبات ف ،السلفياتى التالعبات ف ىه

مين أالمجتمع الريفى بتتم عن طريق موظف مسئول و ى هو فى والل !وفالن قريب فالن
 .العامة اليخاصة ببنوك القرى الجردعمليات ى ف اواالتنين بييخشو  ،شونة مسئول

 
 نايخد الجزء اليخاص بالزراعة وبعدين نتكلم فيه.  عبد الناصر:
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لو نظرنا نظرة تارييخية بالنسبة للتجميع ى الواقع بر ه يعنى ف ،ىبالنسبة للتجميع الزراع : مرعى
مشى بيه ى بين التدرج اللأنى إقصد من النظرة التارييخية دى أنا بأو  ؛ول بدايتهأالزراعى هو 

التجميع ى وبعدين يمكن مالحظة بسيطة عل ،ىالحاللحد ما وصل للو ع ى التجميع الزراع
  .ىالزراع

ى لما وزعت على االصالح الزراعى أرا توزيع ى ف أبد أول مابدأى والتجميع الزراع
 0553ى وبعدين ف .و الدورة الثنائيةأتطبيق الدورة الثالثية ده  وطبعا ،و تالت حتتأحتتين 

فرق مناطق االصالح ى فى كأول تجربة لحل التجميع الزراع نواج]قرية[ اتعملت تجربة 
وبعدين عمل  ،قرية 033ى سنة حاجة وستين بر ه فى وبعد كدا طبق أظن ف .الزراعى

  .جميع الجمهوريةى بيه ف
 ؛يخطوات ناجحة ..ىتمت بالنسبة للتجميع الزراعى نا هتابع اليخطوات التأويعنى 

فادنا أهذا العام ى نه التجميع الزراعإعتقد اوب .محصول القطن ومحصول الرزى وبيخاصة ف
نش اكايه لو مإومش متصور الصورة كان يحصل  ،ة دودة القطنمو مقاى كتير جدا ف

مؤكد كان  ؛متناثرةى وكانت الغيطان تبق ،القطنى فالحالية الصورة  ىالتجميع الزراعى عل
 .ىيخطر بكثير من المركز الحالأمركزنا يبقى 

موافق عليه ى نا يعنأنظام  هود ..ىبالنسبة للتجميع الزراع مالحظتين بسيطتين
شكوتين  اهم .عليه ايتعودو  اوالفالحين ابتدو  ،نه بيدينا نتائج كويسة جداإعتقادى ا  شجعه و اوب

  ..يتين منهأساس
رض ال تصلح أى بعض التجميعات يتحط مثال قطن فى نه فأوالنية: الشكوى األ

  .بعض القرىى المرور فى بنفسى فده  نا شوفتأو  !للقطن
ونقص زراعة  ،م الشتوىالموسى بتيجى فى التانية: كانت عن المتاعب الل ىوالشكو 

بإنه يبعد الشتوى من التجميع  ؛يخد قرارأفاتت ى ظن السنة اللأخ محسن واأل .البرسيم
نه التجميع إالموافقة ى ولو إن ف .يخاصة بالشتوىى هى علشان يحسم هذه الشكوى الل

ن الواحد يجنب القطن إ ؛نما مع رفع سعر البرسيم رفع كبير جداإ ،بر ه له فائدةالشتوى 
نه البرسيم والقمح إ أساسى ويسيب الشتوى شويه عل ،يينأساسويجنب الرز كمحصولين 

  .الفالحين ابعض ويريحو  ايريحو 
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عنديش مالحظات يخالف المالحظتين انا مأ ،مجملهى فى فنظام التجميع الزراع
نه مع وزارة الرى الشكوى مستمرة من وزارة إ ،ية كمانأساسنه السنة دى عملنا نقطة ا  و  .دول

ن احناو  ،توسع الرزى الزراعة ف التسمح قطاعاتها ى بعض الترع التى الرز علفى بنتوسع  ا 
بتنقص من حتة بنروح نتيخانق مع الجماعة بتوع وزارة  اهولما المي .بزراعة مساحات معينة

حناو  !؟ليه ام تتوسعو تنإ !الرز زيادة عن الواجبى ف تمنتم توسعإ ..أل :ناا لبيقولو  ،الرى  ا 
 ،موال كبيرة من التصدير لليخارجأزيادة محصولية لمحصول بيجيب ى بيدفعنا لهذه الزيادة ه

  .الزراعة بتاعتهى محصول بيتمتع بزيادة سعرية بتشجع الفالحين علنفس الوقت ى نه فا  و 
ن بنعرض عليه جميع التجميع الزراعى لهذا إ ،الشناوىخ عبد اليخالق تفقت مع األإ

 ؛عبد اليخالق الشناوىى نعر ها علابعد مانعمل عملية التجميع الزراعى هى يعن ؛العام
نه يمونها أال يسمح قطاع الرى بى ترعة من الترع التى زراعة الرز على بحيث لو توسعنا ف

ى عل ىلى دول المالحظتين الوحيدتين الل .نغير النقطة دى إن احنا نحاول ،طول العام
  .ىالتجميع الزراع

نما كان إ ،ىاالصالح الزراعى فى بدايته كان ماشى ف، ىبالنسبة للتسويق التعاون
شركات  تهو لما كان .هاستمرينا عليها بعد كد اللى احناسس األ ةشويى يراع أساسى عل

االصالح ى تابعنا ف إحناف ،القطن قطاع يخاص وكان الفرار من االستغالل بالنسبة للفالحين
االصالح يقبل تشجيع الفالحين ى فى نه الجهاز التعاونا  و  ،ا طرارية سأسى على الزراع

والجمعية التعاونية  ،تسليم القطن بتاعهم للجمعية التعاونيةى عل ..بيع القطن بتاعهمى عل
قنطار الف آ 7العملية دى ابتدت متدرجة من  .تسويق القطن بالنيابة عن الفالحين ىتتول
 ،السنة التالتةى لف قنطار فأ 553و ألف قنطار أ 533ى وانتهت ال ،ول سنةأى ظن فأ

 إنالواقع ى وف .نطاق الجمهوريةى التسويق التعاونى على بعد كدا عملت تجارب متعددة ف
ى صورة من أنكره بأقدرش اجهد م هد ،القطن بالذات تسويقى اتعمل فى الجهد الل
  .بص للصورة متكاملة مع تقديرى لهذا الجهدأنما الزم إهو جهد كبير فعال،  ..الصور

يكون ى ن السيد حسن عباس زكإحب أنا كنت أهو  ،لو مثال تقرير مؤسسة القطن
ى يخرى فأمرة بعد ى متوال الرتب نيخفاضإن أجد أو  .هذا التقريرى دانإى ن هو اللموجود أل

و فرق أمليون جنيه تكلفة  3ما يقرب من ى ال 33عام ى ووصل انيخفاض الرتب ف ،القطن
 هود ،انيخفاض يهقبله بر ه كان فى العام اللى وف ،مليون جنيه 3الدولة تحملت  !رتب

  !موجود
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مسئول مش ى ن التسويق التعاونأل ،الرتب دىى سباب هذا االنيخفاض فأبين انا هأو 
 أتكلمنا أطلع أوبعدين لما  .كيد بيسبب نقص الرتبأنما هو عنصر ا  و  ،عنها مسئولية كلية

لما بقارن سنة  ،استعماالت اليخيشى والزيادة العنيفة جدا فى عن عنصر التسويق التعاون
استهالكات يخيش ى ماشيين ف إن احنانتج  هد ؛قبل منهاى والل 0530او  0533مثال 
الف  50ى ارتفعت استهالكات اليخيش ال 35/33سنة ى وانتهينا ف ،لف طنأ 73قدرها 
وليه انيخف ت  ؟ليه زاد استهالك اليخيش !استهالكناى لف طن فأ 03ارتفعنا ى يعن ؛طن

  ؟السنتينى ف فاتتى الفترة اللى رتب القطن ف
كياس أكان القطن كويس يايخد  ،العمليةى لما القطاع اليخاص بيشتغل ف اليخيش كان

ى حسب الزبون اللى مرة تالتة على مرة تانية ويتعبى جيب القطن يتعبأوبعدين  ،جديدة
وسيلة  يهنش فاكام ،تجميع القطن مفيش ميخازنى لما وجدنا ف إحناطبعا  .بينتج القطن

شولة أكياس وت يخم عدد ت يخم عدد األى ونتج تان .كياسأى فى نها تتعبإيخرى يخالف أ
ى بتتقدر هى وزادت زيادة الكبيرة الل ،بتاعة الرزى التعاونالتسويق ى بتستعمل فى الرز الل

  !الف طن من الشوال 53لف وأ 73 ـــهو فرق الى الل ؛مليون جنيه 5ى كمان بحوال
ى النظام اللى هو يمكن ف ..ىهو العامل التانى الل ،الواقعى نيخفاض الرتب فا

بتسبب انيخفاض رتب ى تفادى بعض النقاط الهامة الل ،خ محسن السنة دىو عه األ
ثناء الندى أهو جنى القطن ى الل ،ن الفالح بيعبى القطن بتاعهإ ؟يهإكمثل  ؛القطن

عبوة واتكبس فيها ى فى الغيط واتعبى ف لم يفرشن إ ،الغيطى الصبحية الزم يتفرش ف
 ،فلما تطلع القطن من الكيس .يتحرق الكيس كلهى حيانا حتأو وبييخفض الرتبة  ،بيصفر

بتحسين  اكانش بيهتمو انظمة السابقة فماألى نش بيحاسب عليه فاكاالرتبة مصبح فرق أو 
 ه،كدى العملية على كياس وتنتهقلب األى وكان بيايخد القطن بتاعة ويعبيه ف ،الرتبة

  !وبتتقصر التيلة نتيجة هذه العملية
ن كل إوهو  -الواقع ى كتير ف يهبقالناش فام إحناوهو  -نظام الرتب هذا العام 
ل نقو  ةرتبته وحشى علشان الفالح الل ؛مستوى مجمع القريةى فالح هيتفرز القطن بتاعه عل

العملية طبعا بقيت مت يخمة بشكل  !نقص من زميلهأويايخد فلوس  ،ن رتبته وحشةإ :له
تمنه  يدكل كيس جد .نه هنفتح كل كيسألزيادة استيخدام اليخيش ى وهتؤدى ال ،كبير جدا

فالح يقدر  هيتشق ويتفتح علشان نقدر نايخد العينة وعلشان كل ،قرش 53و أقرش  03
ى علشان نقدر نرتق ؛يخر يخالف هذاآلقيناش حل االواقع مى نما فا  و  .يعرف العينة بتاعته



  سرى للغاية 

38 

 

سمعة ى نيخسروش محافظة علانصل اليه وم إن احنايجب ى الحد اللى برتب القطن ال
  .ىمصر الالقطن 

 :ىل كان قال هخ قر ويمكن األ ،ةقل شويأالتسويق التعاونى يمكن ى الرز مشاكله ف
لناش عليه مالحظات كبيرة بالنسبة لعملية التسويق االرز يمكن م .نه له بعض المالحظاتإ

 .ذا كان له مالحظات بالنسبة لعملية الرزإو بعده نشوف أ هويمكن نقعد بكر  ،التعاونى
وزى الفول  ،وزى السمسم ،وزى البطاطس ،يخرى زى الكتانبالنسبة للمحاصيل األ

نها محاصيل إنظر لهذه المحاصيل انا بأ .يخرىألهم نظرة  نظرأنا بأفالواقع  ،ىالسودان
ومش كل مزارع  ،مش كل مزارع بيقدر يزرع الكتان ؛نوعية المزارعى بتعتمد اعتماد كبير عل

ن كان فيها إجد نيخرى بأنظر لمساحات الكتان سنة بعد نلما بى وبالتال ؛بيقدر يزرع توم
 .بنعملها علشان الناس تزرع كتانى بالرغم من المجهودات الل ،تناقص

 اللى احنانه حل هيوصلنا للنتيجة إعتقد أنا بأ ،له بالنسبة للكتان نا لجأتأى الحل الل
ببساطة يخالص تقوية الجمعية ى وه ..العمليةى ومييخرجش عن التفكير العام ف ،هاعاوزين

 لجأأنا أطيب ما ،التسويق التعاونى من فوق لجأ لعمليةأنا بدل ما أى يعن .للكتانالتعاونية 
جمعية ى بلم مزارعين الكتان كلهم ف ،عمل جمعية تعاونية للكتانابى نإ !لها من تحت

تفق الهم يخبرة بزراعة الكتان وبى نا بايخد الناس اللأهذه الحالة ى وف .تفق معاهماتعاونية وب
  .مساحات معينةزراعة ى معاهم عل

لجنة االقتصاد ى وعر ت مذكرة عل ،وفعال تم االجتماع مع ممثلين وزارة الصناعة
نه االصالح الزراعى بيتفق مع بعض الشركات إى وانتهينا فيها عل ،يخاصة بمو وع الكتان

لف أ 05الى  النهاردهالف فدان ورفعناهم آ 03نه يزرع إبحيث  ؛ىنهائ إتفاقالصناعية 
وجمعية الكتان بتتعاقد مع  .يخرى عن طريق جمعية الكتانوبيستكمل المساحات األ ،فدان

والشركات الصناعية مسئولة  ،مام الشركات الصناعيةأمسئولة ى وبتبق ،الشركات الصناعية
فراد الزراعة بييخدم جمعية الكتان واأل جهاز وزارةى ويبق ؛مام الجمعيات التعاونيةأ

 إن احنانتيجتها ى فى عملية معينة بتنتهبوهكذا بقية المحاصيل بنيخش فيها  .المشاركين
 اللى احناسلوب التسويق التعاونى أى من غير مانيخش ف ،غيره وأحاجة الصناعة ى فنو 
 .محاصيلنا الرئيسية كالقطن والرز والبصلى يخلناها فد
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اتحادات ى وهالنقاش بتاعنا ى ثيرت فأكانت ى هى لنقطة الللنا دى بتجيبنا ه
نه يكون لها اتحادات إوان بالنسبة للمحاصيل المتيخصصة ن األآنه إشوف انا بأ ؛الزراع
لما بنجيب مزارعين ى يعن ..منهاى بتيجى شعر بالفائدة الكبيرة اللأنا بأالواقع ى وف .زراع

 احناإن وبنقدر  ،مستوى الجمهورية وبنقعد معاهم قطعا بنستفيد منهم كتير جداى الكتان عل
  .نصل ليها بالنسبة لزراع الكتان عاوزين اللى احنانعمل الرسالة 

ثير هنا أومع زراع البصل كان  ،ولما بنجيب زراع البصل قطعا بيوصلونا لنتيجة
ى فى الواقع لما اجتمعنا معاهم كان لهم مالحظات عل .بر ه مو وع الحبة السودا

حناو  ،اتبعناها اللى احناالسياسة  نه االتحادات إشوف اوب .المالحظةى الحق فلهم  ديناإ ا 
نها إخ محسن كان متصور زى ما األ ..تحادات تجارإتحادات زراع مش إى النوعية ه

ى ننا لما نيجإبحيث  ؛نوعية اتحاداتى لهاش عالقة بالتجارة هامى ه ،اتحادات تجارية
حنابدل ما نحطه و  ،نحط سياسة لمحصول زى القطن والبصل والتوم منعزلين عن الناس  ا 

 ،ونقعد نكلمهم ونناقشهم ،مانقعد مع الناس دول ؛لهاش عالقة بالعمليةاو متصلين بفئات مأ
جمعية تعاونية بتقوم ى فى جاى يبقى الل ،بطن االتحاد النوعىى نه فإعندناش مانع اوم

دات وبالنسبة التحاى عندى بالنسبة للتسويق التعاونى التغير الوحيد الل هد. .بالجزء التنفيذى
 .الزراع

هو يخاص بالسياسة السعرية ى الل، السياسة الزراعيةى ف يخيرالمو وع األى بنيخش ف
خ حسن هنا خ نزيه واألواألى يسونقخ الدكتور نا عاوز األأى والواقع يعن ..لحاصالت القرية

ى اللنه جزء كبير من الشكاوى إشوف انا بأنه أل ؛هذه العمليةى نفسهم معانا ف ايحطو 
وانيخفاض سعر  !سببها الدفين كمان هو انيخفاض سعر القطنى التسويق التعاونى فى بتيج

بيسلم القطن بتاعه ى نه لما بييجأل ؛ىالقطن يجعل الفالح يشكو من التسويق التعاون
ليه يجد الفائض بسيط فبيترد ع ..الفائضوبعدين ييجى يايخد  ،وبعدين السعر منيخفض

  .بابسمامه لهذه األأالتسويق 
  ..هتناوله من زاويتينده  المو وعى ف أتكلمقدر أعلشان 

 50253كانت تكلفة الفدان  37القطن مثال سنة  ،ارتفاع التكلفةى ولى: هالزاوية األ
ى جنيه وصل ال 75القمح كان  !جنيه 70203ى ال 33وصلت سنة ى ارتفعت حت ،جنيه
نا لما أكل حال ى وعل ..نقطة مهمة يهوبعدين ف ،الزراعةى تكلفة ف يهفهناك ف .الخ ..05
نا عارف أن سعار المحاصيل الزراعية ألأطالب بزيادة جميع االتسعيرة مش هى تكلم فاب
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يه إ واويشوف يجتمعوا لب الميختصين بهذا المو وعطاانا بألكن  ،والميزانية وكله ءالعب
 .االنتاجى بينعكس علده  نهإل ؛ممكن يتعملى الحل الل

سأل أنا قمت أ !70بره ى السعر الل ..جنيه 03ى حوالى السعر الحال :مثل القطن
ى نإومع  ،زى السنة دىصابة سنة شديدة اإلى لما تيج هالقطن دى يه فإعمل أ ..نفسى

حسب ى عل -نا والسودان أوبعدين  !؟نا استعملتها دى كلهاأى استعملت المبيدات الل
 كيف - مع السودان بالنسبة للتوريدتمت ومن يخالل وزارة االقتصاد ى ة الليخير ات األتفاقاإل
ى مركز ف ىنا لأذا كان ا  و  ،زادتى نا تكلفتأذا كان إ ؟زاىإ ؟العالمى رفع سعر القطن فأ

 هو وع دمالى نا اتناقشت فأو  - هذاى يرد عل ؟رفعش سعرهاأزاى مإ ،طويل التيلة له قيمته
نا مسلم أطبعا  ..بيحكم العمليةى ن هناك سعر عالمإهذا ى الرد عل - خ عباس زكىمع األ
لبالد لبالد الغربية وبيتباع ليه من القطن بتاعنا بيتباع لإد قبس  .ىسعر عالم يهن فوا   بهذا
نا عندى يعنى أو  ؟رفع السعر ويخاصة البالد الشرقيةى ثار المترتبة علاآلى وماه ؟شرقيةال

ى ليه مايرتفعش سعر القطن الى الحد الل ،العامصابة هذا رتفاع اإلإ ووه ؛ىالسبب الكاف
يمثل حالة قائمة من زيادة تكلفة انتاج نتيجة ى الحد اللالى نما إ ،سعار العالميةفوق األ ليس

ى ولو نظرنا الى الو ع الحال ؟العملية دىى ثار المترتبة علوما هى اآل !صابة القطنإ
ليه  ،اليخارجى ف 30 بــوبيتباع  70 ـحين بن القطن بيتباع للفالإبنجد  ؛بالتسعيرة الحالية

 !ه؟رفعش سعر القطن بر ام
 

 ؟نويروح المكسب في  عبد الناصر:
 

مليون  7ال الو  همليون جني 3ى بتايخد حوال ،الشركات المصدرةى هى لشركات القطن الل  :مرعى
  !جنيه للدولة فقط

يعنى  - قرش 37 ـردب بذرة القطن بيتايخد بأن مازال إ ،من الحاجات مثال البارزة
ردب بذرة القطن مربوط أ !جنيه 525ى سعره العالمى الوقت اللى ف -قرش لألردب  37
  .جنيه 525ى وسعره العالم ،فاتتى قرش من عشرات السنين الل 37ى عل

نا أى وببق ،القطنى تمن بذرة القطن قطعا بينعكس على لى تحسين فل نا لو حصأ
نوع من ى وبيجين ،بالنسبة للمبيدات الحشرية واستعمالهاتحسين ى ل ذا حصلإ ،مكتفى بيه

تفادى المأزق انا بأوقطعا  ،كترأصل الى محصول قطن أقدر انا بأقطعا  ؛هذاى عانة فاإل
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 مليون 02333ى ن مساحة القطن المزروعة هإ ووه ؛نا موجود فيه حاليا هذا العامأى الل
ن السنة الجاية  ،فدان بس زراعة ى وايخدين معار ة عنيفة جدا من الفالحين عل إحناوا 

 !جدا اكبير  اجبار إزراعة القطن ى مجبر عل النهاردهصبح الفالح أو  ،القطن
ى بتيجى لما نحسب المصاريف بتاعته والمتاعب اللى يعن !بيصفيلوش حاجةاوهو م

بكثير له  حسنأو برسيم ورز أقطعا هو عنده دورة يمشيها قمح ورز  ؛من زراعة القطن
نقص مستمر  يهفى نه هيبقإالنتيجة  ؛فما لم يتحسن سعر القطن !جدا من عملية القطن

 02333ى نه وصلنا الإى وا ح السنة دى يخالص ف هوالنقص د ،المساحات بتاعتهى ف
نه السنة الجاية مع استعمال جميع وسائل ال غط مش هنصل إنا متأكد أو  .مليون فدان

نا أو  !ننقص المساحة إن احنا ةتجاه الدولإال لو كان إ ،المساحةزيادة ى الى نتيجة فعالة ف
 .للزراعةبالنسبة  يةن القطن مازال مادة اقتصادأل ؛مش متصور هذا

نا أى والل ،هو ارتفع السعر بتاعهى الل ،نستعرض الرز نفسهى وبعدين لما بنيج
 ،جنيه 75 ريبة  يهف ..صلى لهن السعر األإطلب انما با  بطلبلوش رفع لسعر الرز و ام

 73ـجنيه وسعر ال ريبة بتاعته بر ه ب 57سعره ى والتان ،جنيه 73سعر الطن المصدر 
مازالت الدولة بتحصل مبلغ كبير  ،تحسنإنه سعره إالرز بر ه بالرغم من ى يعن !جنيه

  .من الرز
 إن احنااليمكن  ؟سعار الحاصالت الزراعيةال يمكن يخلق صندوق موفر بالنسبة ألأ

لها نوع  ويتيخلق ،بدل مانبص لمحصول محصول ننظر الى المحاصيل مكتملة مع بعض
و يزيد أنه يزيد مساحته إمحصول معين عايز ى نا لما بيجأبحيث  ؛من صندوق الموازنة

  .بدى لهذا المحصول حتة من الحتت ،انتاجيته
القطاع ى ف اجايز هتفيدنا كتير ى يعن ،ن دى لو كانت محل تفكيرإعتقد انا بأ
ى ن السماد اللأاعتبار ى عل -صال أنشئ أ  ى دة اللسمن صندوق األإويخاصة  ؛ىالزراع

 أساسى نشئ هذا الصندوق علأو  - غلى من السعر الذى تستورد به الدولةأبيايخده الفالح 
فكرة  يهوكان ف .الفالحينى الحصيلة تستعمل بالراجع على هذه ه ؛نه تقوم حصيلة معينةإ
نه نملك الجمعيات التعاونية العامة بعض مصانع إ ؛يوليام قوانين يو أوقات من األوقت ى ف

مليون مش عارف  5و أ 0حاجة بتاع  - وبيطلع منه ماليين الجنيهات ،السماد
ال أ .ليخزينة الدولة ك ريبة بيدفعها كل فالح عن كل شوال سماد أي اوبتؤول  - بط بال

نه التعاقدات الجديدة هذا العام بالنسبة للسماد إويخاصة  -دة سميمكن استعمال صندوق األ
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صندوق موازنة ى ال يمكن استعمال مثل هذا الصندوق فأ - سعار السابقةقل من األأ
  ؟السعر بتاعهى والنظر ف

 ،بنشكو من مساحة القمح وبنشكو من محصول القمح إحناطب  ،القمحى فى هتيج
 5بنديله  إحنا !كبير للقمح محصولشوف وما لم يتغير سعر القمح بالنسبة للمزارع مش هن

ن إفالنتيجة  ؛جنيه 3ى ظن حوالأوسعر المستورد  ،من فترة طويلة يخالص النهاردهجنيه 
 حوال.فالح بيدرس مو وع السعر من كل األال

 
 ؟فى الدايخل ىدلوقت غالى  عبد الناصر:

 
 !جنيه 5ه وجني 7 النهاردهالقمح وصل   صوت:

 
وهو فيه  .جنيه 7جنيه الى  3253من الصعيد ى وف ،جنيه 7253جنيه الى  7القمح من  :قره   

بيحبش اولكن الفالح م ،وىقالمحصول كويس  االصعيد بيقولو ى حجز الكمية يخصوصا ف
الدقيق بشكل غير  من القرى لسحب محاولة يهوف ،ينزل القمح كنوع من رأس المال عنده

 !عادى
  

خ كمال رفعت واتناقشنا لرفع ولندى وشفناه مع األبهنا الوفد اللما كان  -ولندا مثال بى ف : مرعى
 :نهإى لا انتهو إلى بعد تجارب عنيفة طويلة عري ة ا قالو  - هذا المو وعى فالسعر 

ى بيطبقوه بنظام تفصيل وهم ،نه يطبقإيجب ى ى اللساسالنظام السعرى هو النظام األ
 ة.شوي

نه إنا متأكد أن أل ؛نيخافش منهاالدراسة ومنه يكون هذا المو وع محل إرجو انا بأو 
يعنى الفول لما ارتفع  .هذا الفولى فى والمثل الح اإلنتاج،ى بينعكس انعكاس كبير جدا عل

ى ف ،عرفش منيناثيوبيا ومإلين نستورد فول من امكنا ع ؛سنة قبل منهاى جنيه ف 5 ــسعره ل
فاتت ى قبل اللى السنة الل .لليخارجصبح عندنا كمية فول للتصدير أالسنة التالية مباشرة 

ت فاتى ومع ذلك بر ه طلع محصول الفول السنة الل ،كمية هتتصدر لليخارج يهكان ف
لو  ؛وعةر المساحات المز ى ثر فأجنيه و  5ن سعره أل ؟ليه ،بالرغم من الظروف الجوية
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ويخاصة  -المحاصيل  فبعض !هنيه قطعا كنا هنستورد فول من بر ج 5نش سعره اكام
  .بيخصوص السعر النظر اليهاإعادة يجب  -لالقتصاد  همية بالنسبةالمحاصيل ذات األ

وبيت من  ،نشاء بنوك القرىإهو بيت من ى تقريبا الجزء اليخاص بالزراعة الل هد
السياسة السعرية ى عادة النظر فإوبيت من  ،االتحادات النوعية للمحاصيل الميختلفة

 .للحاصالت الزراعية
 وشكرا.

 
وقاعد بتنفخ فى  ،النهارول أقاعد يعمل برجليه من  .اتف ل ..محسننبتدى بحد غيرك يا  الناصر:عبد 

 ) حك( !السيجارة
  

هل هو هيعالج حقيقة المشاكل  ..لءتساأأنا ب ،ىعر ه األخ سيد مرعى العرض الل يافندم: شقير
ى الحسابات فمشكلة ى ه ؛وحصرها هباينى ماهى ألن المشكلة ز  ؟أثيرت وال ألى الل

عملية ى هيفصل فى بينشئ بنك قرية هو اللى المقدم الل قتراحاإل .الجمعية التعاونية
مشكلة ى عتقد هاالمشكلة ب .ىوالجمعية التعاونية هتتفرغ للعمل الزراع ،قراضالمحاسبة واإل

بيو عوا ى أيا كان المكان الل ،األفراد المدربين على عمليات محاسبة ..النهايةى األفراد ف
  .بيو عوا فيهى فيه أو التنظيم الل

إن بنايخد من الجمعية  ،ىالنهاية بيكون على الشكل اآلتى ف قتراحلو بصينا لإل
هيبقى  هيبقى الحقيقة د .بنك القريةى هيشرفوا ويسيروا العمل فى التعاونية موظفين هم الل

هل  .ىسم للعمل الزراعقسم يخاص بالحسابات وق.. نظام الجمعية التعاونية بس فيه قسمين
إلى إ عاف عملية التعاون ى الفصل هيؤد :قولاأنا ب ؟مصلحة التعاون وال ألى الفصل ف

ألن جزء كبير من إقبال الفالح على التعاون مع الجمعية التعاونية هو معرفة  ؛القريةى ف
  .بتقدم له المال الالزم للزراعة اإنه

اللى ى بيبقى كل النشاط التعاون ،التعاونية قائمة بهذاإذا لم يشعر الفالح إن الجمعية 
أنا  ..محدد إقتراحك  هبر  .أو يصعب على األقل العالج ،بنعمله معرض ألنه ينهار احنا

إن دايخل ى من ال رور  :قولالكن ب ،ىقاله األخ سيد مرعى الل قتراحبعد عن اإلأمش ه
فالبد  ؛قسم متعلق بالحسابات وهنا البشر هم المهمين ..الجمعية التعاونية تنقسم إلى قسمين

إذا  .والبد من عملية تبسيط الحسابات ،من عملية تدريب للمحاسبين على شكل محدد
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لى حل نقطة االحقيقة نصل ى وصلنا لهذا دايخل الجمعية التعاونية نفسها هنبقى بنقدر ف
  .االتحادات
بعض البالد الغربية وبعض ى مطبقة فطريقة ى دى الحقيقة اتحادات الزراع هى ف

متسقة مع ى حد هى لى أاو  ؟إيه فلسفة اتحاد الزراع ..لكن السؤال ،ا الالتينيةأمريكبالد 
 ،من تحتى تعاونى يمشاعندنا هى ألن إذا كان البناء الزراع ؟فلسفة الجمعية التعاونية

  !ىتحاد زراعإأ ع على قمته ى أجى تصورش إناأيبقى أنا م
ستفيد األن أنا مش ه الزراع الكبار ؟الواقعى هيبقى مين هم ف هد ،زراعىاتحاد 

 .الجمعية التعاونيةى ألن هو ع و ف ؛اتحادى أحطه فى مطلقا من الزارع الصغير إن
ى أنا عايز أيخدها فى أنا عايز أيخدها أو المناقشة بتاعة السياسة الزراعية اللى اليخبرة الل

ى عندنا ظاهرة ف ،والواقع لو جينا لعمليات االتحاد .اهو الزارع الكبير نسبي ،اد الزراعاتح
البطاطس الجمعية ى ما بتيجى ز  -لكن العملية  ،جمعية تعاونية إسمظاهرة تحت  ؟إيه

لعملية اتحاد ى ملزم من حيث تنظيمها الدايخلى اللى البطاطس هى لما بتيج -التعاونية 
البطاطس كانت ماشية إن كبار ى لما بتيج ،ة التعاونيةأبص للجمعيى جآلكن لما  .زراع

إمكانيات وال  هألنه العند !فيش حاجةاوصغار الزراع م ،الزراع موجهين العملية لمصلحتهم
 .لهذا االتحادى جيله القدرة على إنه ي

فترات متفاوتة رفعنا ى إننا فى فى عتقد المشكلة هأأنا ب ،يافندمالسياسة السعرية 
  !دون أن ننظر نظرة متكاملة للسياسة السعرية مع بع ها ،محاصيلأسعار 

كالم  هد ..لى زيادة إنتاجهافع سعره أدى إن ر ى زاا  و  ،أشار للفولى األخ سيد مرع
 !سعر الفول أدى من ناحية أيخرى إلى اإل رار بمحصول الكتانى لكن هذا الرفع ف ،سليم

فبهذه  ؛محصول الكتانهو ممكن يديخل منافسة معاه و ألن البديل بتاع الفول بالنسبة للفالح 
  !الفول بيجيب ربح أكتر للفالح من إنه يزرع كتان جعلت ..الموازنة أثرت

الواقع السياسة السعرية بتاعة الحاصالت الزراعية عايزة يتعاد النظر فيها كلها على 
هذه ى وبصينا الفدان ف ،على  وء إن لو يخدنا دورة زراعية معينة ؟على  وء إيه ،بع ها

لى إن عائد االنهاية يصل ى الزم الفالح ف ،وفيه دورة تانية بديلة لها ؟الدورة هيجيب إيه
ى سواء العائد منسوب للفدان أو العائد منسوب للمصاريف الل ..عليه بعد يخصم التكاليف

ى على يبقاش عند الفالح مصلحة إنه يف ل الزراعة دابحيث م ؛بيصرفها يكون واحد
  .تنصحه به الدولة وتقنعه بهغير ماى فى الزراعة د
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وزارة  أجهزةهذا باالشتراك مابين ى اتعملت دراسة ف ،الحقيقةى فى هيقت  هد
والدراسة بينت إن لو عوزنا نعمل هذا التوازن يبقى  ؛التيخطيط وما بين جهاز وزارة الزراعة

 .ىا من النواحكبير جدعدد ى البد من لمس أسعار الحاصالت الزراعية لمس شديد ف
 ..جت مرحلة تانية ،بعد ماوصلت الدراسة إلى اإلجابة من الناحية الفنية ..السؤال

  .تتحمله ؟هل ميزانية الدولة هتقدر تتحمل هذا وال أل
 ؛لعملية الفالح بالنسبة الرتفاع تكلفة القطنى العالج الحقيق :باقولالحقيقة أنا ى ف

وعن طريق توسع وزارة  ،هو نيخفض من التكاليف عن طريق تيخفيض استيخدام المبيدات
الفترة ى ف .اليدويةى إنهم يعتمدوا بشدة وبقوة على النواحى إقناع الفالحين فى الزراعة ف
تجربة السنة  ،ىكان المنحنى بتاع استيخدام المبيدات عندنا صاعد بشكل قو  إحناالما ية 

الحقيقة بنقلل من ى لو وصلنا لهذا نبقى ف ؛ستيخدام المبيدات فيها أقلهيكون بالتأكيد اى د
  .بترهق الفالحى التكاليف الل

الواقع أوال له ى مش أحرار فيها ألن القطن ف إحناالواقع ى ف ،مسألة رفع سعر القطن
مهما قيل من إن له صفة احتكارية ألنه قطن  -وبعدين القطن بتاعنا  ،بدائل ممكن تستيخدم

إنتاج الغزل ى بيستطيعوا بالطرق الفنية ف ،بعد حد معين من السعر - طويل التيلة
غزل أو نسيج ى ييخلوه يد ؛والمنسوجات إنهم يستيخدموا طرق كيماوية للقطن قصير التيلة

عندنا هامش نقدر  إحناى وبالتال! يخصائصه قريبة من يخصائص القطن الطويل التيلة
كان  هود ..ن بعديه يبقى بنيخنق نفسنا من حيث األسعارلك ،رفع السعرى نتحرك لحد منه ف

  .مجال دراسات كبيرة جدا
 نهزوشاالقائم مى يمكن أف ل إن ندعم النظام التعاون :باقولأنا  يافندمبايختصار 

نما ندعم النظام التعاون ،فصله من تحت قامة اتحادات زراع فوقأب بإن هو  هد ..بالبشرى وا 
ى المشاكل اللى طب ما ه ،ناش له بشر كويسيإذا عملنا بنك القرية ومود !المشكلة البشر

فالبشر  ؛قبل من الجمعية التعاونيةاتقالت من بنك التسليف ى منها الفالح فى بيشتك
على  أي ااتحاد التعاونيين  :بنقدر نقول ،اتحاد الزراع .هو جزء مهمى والجهاز المحاسب

متفق مع  اغير هذا أنى ف .تبقى ممثلة فيه وزارة الزراعة طبعا هواالتحاد د ،مستوى الدولة
  .فيما قالهى األخ سيد مرع
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هو كالم بنسمعه لمرات ى يعن ،سمعناه من األخ سيدى بالنسبة للكالم اللى هو الحقيقة يعن : الشافعى
عتبر تبى الل ىدى ه ؛مشكلة اإلنتاجى ية وهأساسنقطة ى يتكلم فاويمكن الواحد ه ة،كتير 

ومشكلة اإلنتاج  .العملى المفروض إنه بيحكم كل تصرفاتنا فى الل ،ىالمو وع الرئيس
ى وساعات ف ،الناحية الفلسفية أو الناحية االجتماعيةى هى الل :يمكن بتتعرض لنقطتين

فبنبص نلقى  ؛المتعارف عليه للناس شئمراحل تطبيقها يمكن بتبقى بتتعارض مع ال
الموجود على الطبيعة مو ع االعتبار ى االعتبار الواقعنتيجة عدم و ع  -بيحصل 

  .يمكن بيحط لنا مشكلة - أو التدرج فيهى الكاف
بعض الحاالت يمكن ى ودايما بنبقى ف ،نتبعهااهى الطريقة الل :وبعدين النقطة التانية

ى ويخصوصا ف ؛شان نتدرجلعى بنديش العملية الوقت الكافاونتيجة االستعجال م ،مستعجلين
ى الوقت الكافى سنين بتكون يدوب ه 0ويمكن  ،دورتها طويلةى يعن ..عمليات الزراعة

بالنسبة لطول  ؛تغيير الحقيقة الزم يكون محسوب جداى ولذلك أ .بتقدر تبان فيه نتائجى الل
على ى إال إذا كان مبن شئى وعدم قدرته على تقبل أ ،وطبيعة الفالح ،مدة العملية الزراعية

  .هو بيلمسها بنفسهى النتائج اللى وثقة ف ،اقتناع كامل
 ،طبعا كانت لها طبيعة متجانسة ،ىاإلصالح الزراعى وعملية التعاون لما ابتدت ف

ة على كل وعالو  .موجودين كمنتفعين من مستوى واحد من طبيعة واحدةى وكان الناس الل
نها أل ؛وماسكة المنتفعيخرا إن سلطة النظام نفسه ماسكة الفالح آهذا كان بيحكمها أوال و 

ولذلك كانت العملية ممسوكة وممكن  .تيخرجه كمنتفعى إنها يعن أي ايدها إى كان ف
 .ولذلك كان سياسة المشرف بالنسبة لها سياسة لها مردودها ولها ما يبررها ؛عليها شرافاإل

هو نظام المشرف يخارج مناطق ى الل -وبعدين الحقيقة لما انتقل هذا المو وع 
 ؛اندماج كامل مع طبيعة القرية الموجودةى كانت العملية بتتطلب يعن -ى اإلصالح الزراع

بظروفه وأو اعه الزم الحلول بتاعة المشاكل بتاعته يكون ى بحيث إن هذا المجتمع الل
ى نش يمكن بيبقى للشيخص المستعجل مو وع فامك هفد ..اقتناعه بها جزء من نجاحها

  !ىاالعتبار بالقدر الكاف
يمكن حرمت الجمعية  ،بتاعة اليخمس أفدنة فأقل بر هوبعدين عملية التقسيم 

ى ويخصوصا القرية يعن ؛ومجالس إدارتها من بعض الطاقات الفنية والمستويات الفنية
يبقى فيه  -ى لالعتبار االجتماع بر ه -ى جيفلما بي !طاقاتها الفنية محدودة ومحدودة جدا

ى فى بالكاد القرية بتقدر توفرها عشان تقدر تمش دوبايى حرمان لبعض الطاقات الل
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بيبقى حرمان لما بنايخده على إطالقه بيحرم القرية فعال من قدرات ممكن إنها  ؛العمل
  !نجاح العملى تساعد ف

 50باين إن فيه مديونية ى الل ،يخاصة بالمديونيةى هى لنقطة الللتنقل اوبعدين أنا ه
كل مليون  75مليون متراكمة و 50 ؛مليون 75ى مليون من مجموع أموال مقدمة حوال

كانت مبنية على  57أو  53سنة ى لما ابتدت يمكن فى والحقيقة فكرة االئتمان الزراع .سنة
وعلى أن تعطى من جميع اليخدمات للحيازات الموجودة سواء  ، مان المحصول أساس

  .كانت بالنسبة للمالك أو المستأجر
نش فيه عملية الحجز اكافم ؛ديش ب مانة األرضابامى وكان مفروض إن أنا يعن

يفكر ى يجيطب ماالواحد ب ..سياسة البنك .ما كان المو وع قبل كدهى على األرض ز 
نقدر نمسك بها الفالح عشان نقدر نايخد حقنا من ى إيه الحاجة الل إحناطيب  :يقول

الوقت إال إننا هذا ى الحقيقة فى نش قدامنا سبيل فاكافم ؟القروض واليخدمات المقدمة
أو بالنسبة  ،بس سواء بالنسبة للسلفية أو بالنسبة للسماد ؛سنةى تانى نديهوش اليخدمة فام

  .يسعى إلى السداداهى فهو الل هاهو اللى محتاج ل ،أو جميع اليخدمات ،للبذور
عن طريق  ةالحقيقة كان السداد لمجرد ائتمان الناس وتنفيذ العمليى الفترة دى وف

عملية ى طبعا يعن !30السداد من ى ابتدى التيخلف ف ،٪033كان السداد .. الناس نفسها
ولكن لما التسهيالت اتعملت وابتدت ناس  ،هذاى القطن والمحصول كانت نقطة البداية ف

ى للى جيبيسدد يى وابتدت العملية طبعا الل ،مزيد من التسهيالتى تطمع فى يعن
  .وتبتدى تتسع العملية ؟!فالنى مش ز ى طب هو أنا يعن :ويقول، بيسددشام

يسددش امى وهو إن الل - أيخذها لو رجع ألصل المشروعى شوف إن يعناوأنا ب
إن محتاجين ى وبالتال ؛محتاجين لإلنتاج إن احنافيمكن بيرد على هذا  -ييخدش اليخدمة ام

ى لكن ف .نقدرش نسيب األرض من غير زراعةاوبهذا م ..يةساسنقدم الحاجات األ احنا
إال وسيدبر بطريق  ،سنةى فيش فالح هيحس إن هو مش هيايخد هذه اليخدمة تاناإن م الوقع

ولكن بعد كده  ،من الصعوبة شئأول سنة يكون فيها ى ويمكن ف .أو آيخر هذه العملية
  .بييخلينا نتأكد إن الشيخص هيسدد بالكاملى الل ساسوبيبقى هو األ ،بيتحط مبدأ
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 -ى الل ،وعملية انيخفاض الرتبى بالتسويق التعاونيخاصة ى هى نقطة تانية الل يهف
استيخدام اليخيش ارتفع ى وكذلك ف ،مليون جنيه نقص 3 يهإن ف - ما ذكر األخ سيد ى ز 

  .ميخزن القريةى ه بأن الفرز يتم فإقتراحوكان ، ألف طن 50ألف طن إلى  73من 
 .ىمن الشرح التفصيل شئيمكن عايزة  ،ىهذه النقطة مع التسويق التعاونى والحقيقة يعن

  ؟هتم بالنسبة لقيد الديونأى زاإ
 إسمبالنسبة للورثة والحيازات متوزعة وبتبقى متجمعة بى هى الل ،يمكن أثار نقطة

هو يخاص ى الل -يمكن أثرنا هذا المو وع أكثر من مرة  بر ه إحناوالحقيقة  .شيخص
 إسمالحيازات تبقى مكتوبة ببتمنع إن ى اللى ألنه يمكن رسوم التسجيل ه - برسوم التسجيل

  .بيباشر العملية الفعلية بعد كدهى الل
تجربة قدرت ى كانت يعنى د -ما بيقول األخ سيد ى ز  -وفعال  ،بالنسبة لبنك القرية

 - بر هى وه ،نفسهمأوفعال بيباشرها الناس  ،تعمل المركزية بالنسبة لواجب بنك التسليف
 إحناعلى قد ى ولذلك يعن ؛ا بعملية التدريبأساسمرتبطة  -ما قال يمكن دكتور لبيب ى ز 
  .نتوسعهندرب على قد ماما

يمكن  ،يمكن مالحظة فيما ييختص بأنها طبقت على مستوى المحافظةى بس أنا ل
 جهزةألن المركز فيه فرع بنك التسليف وفيه األ ؛ف ل إنها تطبق على مستوى المركزأأنا 

  .فعالة أكتر على مستوى المركزى ويمكن تكون يعن ،بتيخدم القرىى اإلدارية الل
ألن  ؛وأنا يمكن ايختلف مع الدكتور لبيب ،يخر نقطة يخاصة باالتحادات النوعيةآ
ى إن االتحادات النوعية بتيجى تصور ى ولكن أنا ف ،من أعلىى إنها هتيج أساسعلى 
 ،ويبقى فيها تعبير صريح ووا ح بالنسبة لحاجة المنتجين ،على مستوى الجمعيات أي ا

حساسهم بمشاكلهم الل  .حدش هيقدر يعبر عنها إال همامى وا 
  

فعال المشكلة ى ه ،مشكلة الحساباتى ه ،هو بالنسبة للعملية بتاعة الجمعيات التعاونية : أبو النور
 ،العملية بتاعة الحسابات .فاتتى قابلت الجمعيات التعاونية طول الفترة اللى الرئيسية الل

بنك التسليف ومشكلته بالنسبة  .اليمكن أن يكون حلها إن الحسابات تتبع بنك التسليف
عمل من عمليات ى أى يدها فإ طمن قبل الجمعيات التعاونية ما تح ،للناس وا حة

ا إقرا بيقوم بحسابات الجمعيات التعاونية ى ألن بنك التسليف كان هو الل ؛الحسابات
وشكوى الناس من بنك  ،المشكلة األزلية المعروفةى ومشكلته ه ،وتحصيال وحسابات
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مشكل أكبر من  يهبل كان ف ،مش بيعرفوها من بنك التسليف بر هإن الحسابات  التسليف
  !بييخدوهاشاإن المقررات بتاعتهم م ..هذا

وال لكل  ،نش محطوط مقررات سماد للمحاصيل الميختلفةاكام ،مثال السمادى يعن
من يشاء ويمنع عن من ى فبتكون النتيجة إن كان بنك التسليف بيد !فدان يبقى له أد إيه

السوق السوداء للصغير ى وبعدين يايخد ويتاجر ويبيع ف ،معاه فلوس يدفع ويايخدى الل ؛يشاء
وبتكون النتيجة إنه ياعنده  !وبيايخد بأفدح األسعار ،مبيقدرش يايخد من بنك التسليفى الل

ويؤثر هذا على المحصول بالنسبة للصغير تأثيرا كبيرا  ؛القدرة إن هو يايخد يامعندوش القدرة
  !جدا

 ؟وبعدين وجدنا إن الحل األسلم هو عبارة عن إيه ،هذا المو وعى لما جينا نبحث ف
ى كان بيد ،حللفالى هو بيدى يعن ؛عن طريق نفسهى نش بيداكام أي اهو بنك التسليف 

 تالجمعيات التعاونية كان !للفالحى والجمعيات التعاونية بتد ،للجمعيات التعاونية بر ه
  .بيقوموا بهذه العمليةى هم الل ؛عبارة عن رئيس الجمعية وسكرتيرها وأمين صندوقها

 ،طبعا المسيطرين على الجمعية التعاونية بيايخدوا هذه الفلوس ،كانت هذه العملية
يدوش ايدوه ومى يسيطروا على الناس بيدوا الل ،بيدوا نفسهم ،بيدوا قرايبهم ؟بيعملوا بها إيه

وكان مثال بتوع الزراعة  ،شان نيخرج من هذا المشكللفع !ماهم عايزينى يدوهش ز امى الل
 ،مواعيدهاى مر الشكوى من إن سواء السلفيات العينية أو النقدية ال تعطى ف اكو تيش

وهو  - بيحتاجى اللى مثال ز  -وال تعطى للصغير  ،والتعطى للناس حسب احتياجاتهم
بنك  هألن د ؛حال من األحوالى نوش بيقدروا يديخلوا بأاكاوم !عن الكبير النهاردهالغالبية 

  !عندهمش رياسة على بنك التسليفاودول بتوع الزراعة م ،التسليف له رياسة ميختلفة
 إن احنامشكلتهم  تفكان ،لما جينا نسألهم عن الزراعة إن احنافكانت النتيجة 

بنقدرش اوم ،الزمة للزراعةى هى سيطرة على مستلزمات اإلنتاج اللى ا أأساسلناش ام
ى وبعدين بتيج !حاجةى نقدرش نعمل أام يخدشام هيخد د هتأيخرت متأيخرتش دإ ؛نديخل

حناو  ،ىتسألنا عن الزراعة وعن اإلنتاج الزراع  !مش مسئولين عن المستلزمات من األصل ا 
ومن  ،اجتماعاتهم الميختلفةى وأصبح هناك شكوى كبيرة جدا من الفالحين أنفسهم وف

ب رورة  ؛ومن مجلس األمة ،المحافظاتى حصلت فى جمعياتهم التعاونية واالجتماعات الل
  !على الجمعيات التعاونية شرافتوحيد اإل
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كان بيقول عليه األخ ى نفس الل -أن ييخلق  ،ساسعلى هذا األ فكان الحل الوحيد

يخلقنا  ؟عبارة عن إيه ،الجمعية التعاونيةى وموجود بنك القرية ف ،بنك القرية -ى سيد دلوقت
 .مسئول عن عمليات السلفية سواء نقدية أو عينية ؛الجمعية التعاونيةى فى جهاز وظيف

دول مسئولين عن العملية  ؛وأمين الميخازن ،وكاتب الحسابات ،عبارة عن مدير الجمعية
ويقيدوا هذه الحسابات والفيشات  ،بيايخدوا الفلوس من بنك التسليف يسلفوها للناس ،اإلدارية
هناك جهاز آيخر مشرف على العمليات الزراعية  .من ذلك القبيل والبطاقات شئوكل 

ن كان ف ،ىعبارة عن مشرف زراع ؛مباشرة ال عمل له إال العملية الزراعية جمعيات ى وا 
على العمليات  شرافشان اإللع ؛فدان يبقى له معاون زراعة مساعد له 7333أكتر من 

وكل جمعية تعاونية وجد فيها يخزانة فيها  .الصرفى الزراعية الصرفة واإلنتاج الزراع
هذا ى ووجد فيها ميخزن السلفيات العينية موجودة ف ،السلفيات النقدية موجودة جواها

 .جداى وموجودة قبل موعد الزراعة بوقت كاف ،الميخزن
وله  -موجود ى أو عينى سواء نقد - أصبح البنك موجود ،ساسوعلى هذا األ

من  شرافطبع فقط للزراعة حتى يكون اإل ،ه هذا الجهازأساسالجهاز بتاعه شغال على 
عن صرف السلفيات  أي امسئول عن الزراعة مسئول ى يبقى الشيخص الل ؛جهة واحدة

وحتى تكون هناك رقابة على هذا الجهاز من جهة غير  .موعدهاى العينية أو النقدية ف
هو الجهة المسئولة عن  -وهو صاحب رأس المال  -أصبح بنك التسليف  ،الجهة المشرفة

كان ى هو الل ،بنك التسليف صاحب رأس المال !مش الزراعة ،التفتيش على هذه الجمعيات
فله الحق إن هو يقوم ويفتش على هذه  ؛تصرفهاى اللى راعة هذه الفلوس وهالز ى بيد

  .الهدف الصحيح وال ألى وصرفت ف أل، ويشوف الحسابات صحيحة وال ،الجمعيات
وبعدت عن األغراض الشيخصية  ،على هذا الو ع العملية ماشية بطريقة سليمة إذا  

الفلوس ويدوها للناس حسب أغرا هم هم كانوا بيايخدوا هذه ى الل ،ألع اء الجمعيات
بعدوا عن هذه العملية وأصبحوا بعاد عن السيطرة  !هؤالء الناسى ويتحكموا بها ف ،اليخاصة

بالنسبة للقرية أنا متيخانق مع ى هى الل ؛القبليةى هى وبعاد عن العمليات الل ،على الفالحين
  .الناحية نهائياوهكذا بعدوا عن هذه  !دهاشامى العيلة د
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 systemــ كله وحله والده  المشكلى يعن ..هواش هذا المشكلالو ع كله بقى ما
بناء على جميع المستويات من القرى نقاش وعمل  ،صحيح جدا systemى رأيى بتاعه ف

ى يعن ؛يقوم بهذا العملى توفر الجهاز السليم اللى المشكل كله هو ف .لغاية مجلس األمة
حاجة عينية أو نقدية من ى كل شيخص مفيش واحد يايخد أ :وقلنا ،عملنا لكل شيخص بطاقة

حاجة ى يصرف لهذا الشيخص أى والل ،البطاقةى الجمعية التعاونية إال إذا قيدت ف
وبالرغم من هذا كانوا بيصرفوا من غير  !البطاقة يعتبر كأنه ايختلسهاى قيدهاش فاوم

  !مشكل البشر ..المشكل كله هو مشكل التنفيذ إذا   ؛البطاقة
 5333شدة رقابة أكثر ويخصوصا إنهم  عايز إنه ..مشكل البشر راجع لنقطتينو 

وهذه الرقابة المستمرة  .وتحتاج إلى رقابة مستمرة عليهم ،جمعية منتشرين انتشار كبير جدا
كان المفروض أن يكون هناك كاتب من التجارة  :أوال ..عليهم كان فيها عجز لسببين

وهؤالء الناس كانوا يعينوا من هنا  ..الجمعية التعاونيةى الثانوية موجود ف ةالثانوية أو الزراع
 -مدينة ى ف - مكان آيخرى ألنه بيجد عمل ف ؛0وبعدين يسيبوا الجمعية بعد شهرين أو 

ويخصوصا إن القرية لم يكن متوفر فيها إمكانيات اإلقامة  !القريةى أسلم له من القعدة ف
العتبارات  توكان ،أمكن بناء مساكن فيهاى الجهات الل بعضى إال ف ،بالقدر المناسب

وكانت النتيجة على هذا  .هذا الطريق لفترةى السير فى الميزانية الميختلفة ما أمكنش يعن
كثير من  توأصبح ،إن اإلقامة أصبحت صعبة بالنسبة لهم فبقوا يسيبوا العمل ،ساساأل

  !الجمعيات بدون موظفين تقوم بهذا العمل
كل مركز شيخص عبارة عن مراقب حسابات لكل ى كان المفروض يكون فوبعدين 

ى أيام ف 5ى وكان المفروض إنه يمر على هذه اليخمس جمعيات ف ،يخمس جمعيات مراقب
 ،اليخمس أيام بيمر على كل جمعية يوم ؛فا لى وبعدين بيقوم بعمله اليوم الل ،األسبوع

  .الناس ويشوف صرفوا بطاقات وال ألويجيب  ،ويقعد يشوف كل حساباتها ويراجع بطاقاتها
نوش بيقعدوا اكام بر هكانوا بيتعينوا ى هذه العملية لم تتم بسبب إن هؤالء الناس الل

 0وعر ت هذا المو وع على لجنة اليخطة ومجلس الوزراء أكثر من  !حدش بيستنىاوم
التعاونية إنه الجمعيات ى يتعين فى قرارات إن ممنوع الل تحتى صدر  ؛بعض ءسنين ورا
ى ومع ذلك اشتغلوا ف ،وأبلغت بأساميهم جميع الوزارات ،وزارة من الوزاراتى أى يستيخدم ف

ى إن أصبح مفيش الجهاز الل ،ساسوكانت النتيجة على هذا األ !عندناى جميع الوزارات الل
  .النهاردهالمو وع كله ى يخلق المشكل األكبر ف هود ..يقوم بهذه العملية متوافر
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ى محافظة ه 00 يهوف ،محافظة 07أكتر من ى التسليف قايم بالعمل فعال فبنك 
ومع ذلك الشكوى من عند بنك التسليف أكتر  ،هاباقولأنا ى قايمة بالعمل بالطريقة اللى الل

  !موجودة عند الجمعيات التعاونيةى من الشكوى الل
اجتمعت أكثر من مرة مع  ،هذا العام كان  غط جامد جدا على عملية البطاقات

 ؛بيحاسبوا عليهاى وأصبح هدف من األهداف ال ،الزراعة ىإيخوانا المحافظين ومع مدير 
على  -عمليات حوافز  تواتعمل .رين الزراعة أو بالنسبة للمحافظات كمحافظاتيسواء مد

وهيطلع إعالن  ،حساباتها بتطلع متكاملةى لبالنسبة لعملية الحوافز ال -ى األخ صدقى رأ
 .هتطلع حساباتها صحيحةى للمحافظات ال

 ةحملة  يخم ةوبدأوا فعال معانا عملي ،المو وع هذاى من التنافس ف شئهنعمل 
هذه ى وحتى نتيجة التنافس أن كثير من المحافظات بدأت تبتكر ف .هذا المو وعى ف

من  من ى ساسفالمشكل األ .كانت بدت تجيب نتائجها المرجوة ة،العملية ابتكارات طيب
 ؛سنين 0عملية الصيارف و ع ألكثر من  .المشاكل بتاع الحسابات فعال عملية الصيارف

ويجب أال يحصل على الفدان إال  ،وطريقة التحصيل ةن يحصله الصيارفأيجب ى ليه الإ
 -ى ما قال األخ سيد دلوقتى ز  -يجيش واحد امى يعن ..مايقابل هذا الفدان من التزاماته

الصراف يجيب  كل التزامات ى جييقوم ي ،فدادين مؤجر لواحد فدانين 03واحد عنده ى جيوي
يجب كل فدان يبقى عليه ما  !مأجر الفدانينى العشر فدادين دول يحطهم على الواحد ال

  !طالقاإوبالرغم من هذا لم يكن يحصل هذا  ،ييخصه فقط
بشهرين على ى بدأ التسويق التعاونبنعلنها قبل ماي حناا إن ،عملنا حل لهذه المشاكل

وبعدين فيه لجان بتمسك هذه  ،يجد أن حساباته غلطى لويطعن فيها الشيخص ال ،األقل
ن الصراف واقف وعامل مشكل إ ،حعملية التصحيى قبل ما تبتد .له الحسابات وتصححها

 ،وا ح الصراف كان بيستفيد من هذه العملية فعال ،هذا المو وع بسبب شيخصى ف
قرشين  همن هنا ويحط على هنا ويايخد من د وبيقدر يشيل ،بيستفيد من عملية التحصيل

بح وأص !لينا جميعا ةووا ح ةهذا المو وع معروفى ويعمله حاجات كثيرة جدا ف ،ويعطله
بكل  ةولذلك كان بيعرقل هذه العملي ؛فيهايراد كبير جدا إبعده عن هذه العملية  يع منه 

  .الطرق
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ن أنا اتفقت معاه على إلدرجة  ؛ةأكثر من مر  نزيه أنا قعدت مع األخ ةيخر مر آحتى 
ن احناو ، نحاسب هؤالء الصيارف إن احنا تيخد سلطاآأن  ن إالزم نقيم مقر بحيث  ا 
 ؛طلع حساباته غلط البد أن يتفصليى لن الصراف الإ ةالتاني ةحاجوال .حدش يقدر يجيبهام
  .ةتتعمل بصورة بالنسبة للصيارفنها إكان البد ى لكان أحد الحلول ال هد

الملكية ى بالنسبة يعن ،لعملية نقل التكاليف ةعملية تجارب بالنسبى وبعدين بدأنا ف
ولذلك  !لسابع جدى حدش عارفها لغاية دلوقتام ةن الملكيإالمشكل  .المشكلده  نفسها ألن

حدش عارف امى ولغاية دلوقت ،المو وعى عليه فى ليه الا  له و ى ليه الإحدش عارف ام
وكان من  ،عدد من المحافظاتى عدة تجارب فى فكنا بدأنا ف !يه المال الصحيحإفعال 

 ؛كتجربة لعملية نقل التكاليف وديا أكثر منها عمليا من هذا القبيل ة منها محافظة البحير 
 تواشترك، محافظات أيخرىى أنها لو نجحت هذه العملية نقدر نعممها ف أساسوكان على 
  .بالنسبة لهذا المو وع هد ..ه العمليةذهى ف ةالصيارف معانا نقابة

ن لم يصر على أن  ،لم يوجد الجهاز الكامل المتيخصص إذان إى اعتقادى وأنا ف وا 
ى تبعناه أل ،تبعناه للجمعية التعاونية ،تبعناه لبنك التسليف ؛حسابات الناس تقيد بهذا الجهاز

بيقوم بالتقييم أو ى الجهاز ال ءسوا ؛البد من وجود الجهاز المتكامل !ةالنتيجة واحد ..ةحت
بالنسبة  ةفيش منها فايدايبقى النتيجة م .بيشرف وبيفتتش على هذه العملياتى لالجهاز ال

حناو  ،لعملية السداد ننا حاولنا طبعا إمن  ةراجعى ود ؛ينا منها عدد من السنيناسطبعا ق ا 
  .هم بيسلفوا بالربا وبيستغلوهى لالناس ال اثننطلع الفالح من بر  إن احنا

وبعدها عملية  30ويخصوصا بعد سنة ةات زيادة كبير يزادت عملية السلفوقد 
السلفيات لغاية سنه  تكانو  .ىنش بيقوم بيها حد تاناكام ،التحصيل كان بيقوم بيها الصراف

 -كان كل المحافظات  35وبعد  ،طريق الصراف محافظتين بس من غيرى بدت ف 35
ى ال تتعد ةالنسب تومع ذلك كان ،بيقوم بيها الصرافى لال - بر هماعدا محافظتين 

ن إ -ى دلوقتى شافعالقال عليه األخ حسين ى لال -ن إوسبب هذا المو وع  .٪33ـال
ى جيبي وبعدين هو ،الحجز على المحصولب اليخاصفيش اإلجراء فعال بتاع التسليف ام

لكن ى بالتسويق التعاون ةت يمكن تتحسن شويأبد !يحجز عليه مفيش حد ،المحصوليهرب 
ى أحد المشاكل الى ود .ىكان بيديخل التسويق التعاونى القطن بس ال ،مش كل المحاصيل
نش اكالما كان بيبيع للتاجر الحر م ن هوإألن طبعا الفالح وجد  ؛أي اوقعت على القطن 
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وابتدى يشكو  ،يتقطع منه مبلغ كبيرى ابتدى للتسويق التعاونلما باع  ة.حد بيايخد منه حاج
 !ىمن التسويق التعاون

يانمنع عنه السلفيات ونرجع  ..كان أمرين ،الحقيقة كانت هذه العملية بالنسبة لهذا
لى افلجأنا  .هذا المو وعى إما نستمر ف يا منه، حابين نيخرجه حنااى لالمشكل الى نوقعه ف

 :دفعش نقولامى لبعدها الى لالسنة الى ن فإ :فقلنا ،على سنين ميختلفةعدة حلول متوالية 
السلفيات العينية إن على اعتبار  ؛يحرم من السلفيات النقدية لكن بيايخد السلفيات العينية

يحطش ااألرض أو مى سماد ف يخدشام انه هو لما  و  ،واإلنتاجى لإلنتاج الزراع ةالزم ةعملي
بعدها لما وجدنا ى لوبعدين السنة ال .حيأثر على اإلنتاج ..نه يحطهايعايز ى لالبذور ال
 أيخيرغرامة ت ٪7المتأيخرات تحط عليها  :قلنا ،هذا المو وع بالرغم من هذاى تقصير ف

فاتت وقللنا من عملية السلفيات ى للغاية ماجينا السنة ال .نه مايدفعشإيأيخر ى لل ءكجزا
لسلفيات العينية ان جزء إ :أي اوقلنا  ،اعة فعالنها تكون للمقدار الالزم للزر إبحيث  ؛النقدية

  .المتأيخرين يدفعوا نصه بالنقد ونصه باآلجل ة،أفدن 03لألكثر من 
ننا نوفق فيها بين اإلنتاج وبين عملية دفع المبالغ إ نحاولطبعا كلها عمليات بى د

عملية ى وييخل ،يمكن يجيب نتيجه أكثرى دة ن الو ع بتاع السنإى اعتقادى ف .عليهمى لال
عمل فعال وجاب ى التجميع الزراع .ىأكثر التزاما بالنسبة للتجميع الزراع ةالدفع تبقى عملي

والمشكل  - ما قال األخ سيد تمامى ز  - ىنتيجة مرجوة تماما ومفيدة بالنسبة لإلنتاج الزراع
  .ابتزرع ببعض المحاصيل ال تصلح لهى لال عيفة الى را بعض األ -األخ سيد  -اآلن 

من ناحية نفس  ..ه التطبيق من ناحيتينإسم شئلى اراجع  بر ه هدالمو وع 
وهذا النظام  ..فيه نظام مو وع ،ومن ناحية الجهاز المشرف على الزراعة ،المزارعين

 ..مثال لمحصول القطن ةمحدد ةكل قرية تو ع يخرائط بدور ى مو وع على أن يبدأ ف
لى فدان بيو عوا ع 0333ـفدان ال 0333القرية مثال هذه ى يزرع فاهى لمحصول القطن ال

رط أال تكون قد زرعت قبل هذا قطن على قدر بش ؛يخريطة األرض الصالحة للقطن
 ،نفسهمأو عها ناس من كل حوض من المزارعين ى وهذه اليخريطة بيشترك ف .اإلمكان

جمعية التعاونية وبيشترك فيها رئيس ال ،وبيشترك فيها دالل المساحة ،ويشترك فيها العمدة
ولكل شيخص أن  ،الجمعية التعاونيةى وبعد هذا بتعلق هذه اليخريطة ف .ىوالمشرف الزراع

  ؟ماهو موجود هنا للقطن وال ماهياش صالحهى ز  ةن أر ه صالحهل إ ..ىع فليط
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ى والقطن بيتزرع ف ة،م فعال بيتعمل من مارس من كل سنن هذا الكالإالنتيجة 
 ..ىبيحصل اآلتى للكن ال .ةأقل من سنتين بشويى يعن ؛ةكل سنمارس من ى فبراير أو ف

ى هذا مع كثيرين من الزراع ومن أع اء االتحاد االشتراكى ناقشت فتوأنا  - بيحصلى لال
هذا ى يدهم فإى لومن كل الناس ال ،ومن أع اء الجمعيات التعاونية ،المشتركين
جايب ع و االتحاد  حوبيرو  ،المشرف بيروح حاطط اليخريطةبيحصل ى لال - المو وع
 !وبعدين يعلقها ،ةيناقشوا حاجيروح مقدمين من غير ما ،التعاونيةوبتاع الجمعية ى االشتراك

 ،يزرعيزرع وبعد ماى يجين أما بإجة وبتكون النتي !تواكليوال الفالح بيطعن وال بيسأل و 
وحاولنا  ،المو وعهذا ى عملنا وعملنا وسوينا ف إحناما !نت زارع األرض  عيفة ليه؟إطب 

منا اإلذاعة والتليفزيون وجميع واستيخد ،هذا المو وعى ف دنعمل كثير من اإلرشا إن احنا
  !األنواع

كان بوجود السيد على  - ىأنا قعدت مع جميع أمناء االتحاد االشتراك ةيخر مر آو 
از وجهى أن يبقى أمين االتحاد االشتراكى وجعلتها من رسالة االتحاد االشتراك -ى صبر 

يجيش المشرف يروح ام ،صحيحة ةتتم بصيغى ن العملية دإمسئول ى االتحاد االشتراك
ن هذه إويبقى كل واحد فيهم ملتزم على  ،صحيحة ةبصيغى نبتد !موقع وانتهى المو وع

مسئولين على ى لالى يعين مين الناس من االتحاد االشتراكى لن هو الا  و  ،العملية صحيحة
  .ةبالنسبة لهذه النقط هد ..العملهذا ى نهم يشاركوا فإ

وجميع اليخرائط  ،تفاقباإل ة دىمل السنع   ،التجميع بالنسبة لألرز ةبالنسبة لنقط
وم وا عليها المهندسين لكن  ،ىعليها مهندسين الر ى و عت وأصرينا على أن يم 

يخر آيتوقف هذا التجميع على و ع  !يخرآمشكل ى دة حصل السنى لمشكل المياه ال
  .ه عموماالو ع المي بالنسبة

هدف من أهداف ى دون شك أن التسويق التعاون ،للقطنى بالنسبة للتسويق التعاون
والدليل وا ح بين  ؛جدا ةأفاد الفالح إفادة كبير ى ودون شك أن التسويق التعاون، الدولة

ى لوالمكسب ال ،للقطنى كانت بتكسبه شركات القطن قبل التسويق التعاونى لالمكسب ال
 -بتكسبش تقريبا بالنسبة للدايخل ام ىه .للقطنى بتكسبه النهارده من التسويق التعاون

ألن  ؛كلها راحت للفالحى كانت بتكسبها هى وكل هذه المبالغ ال - للقطنى التسويق التعاون
مش حد وسيط  ،يايخدهاى لتايخدها ياالفالح الى لال ىهى يعن .المو وعى فيش وسيط فام
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 ؛يد الفالحإى ف ٪033ى ن هذه المبالغ امتنعت عن الشركات فهإطالما  .المو وعى ف
  .ةوالعملية وا حة ومعروف

زادت  33وسنة  35 ةن سنإ ..حالتينلراجعه لسوء حظ  هى ،العملية بالنسبة للرتب
وهذه اإلصابة مع ايختالف درجات الرطوبة أثرت تأثير شديد جدا  ،القطنى ف ةاإلصابة بشد

 35ن سنه إبدليل  !ىالتسويق التعاون ةعملي توليس ،اأساسوعلى الرتب كلها  ةعلى التيل
تاريخ ى تاريخ القطن فى وكانت أحسن رتب ف ،ةمحافظ 05ى فى كان هناك تسويق تعاون

ى كانت يخارج التسويق التعاونى لالست محافظات الى وبالعكس التسويق التعاون .الجمهورية
فوه من مزايا الما ش ؛عليهمى وطلبوا تعميم التسويق التعاوناجتمعوا جميعا بعد هذا العام 

ير الجو يحصل من بعد هذا من عملية تغما .وا حة المعالمى التسويق التعاونى يخدوها ف
ا على القطن وليس أساسن التأثير إ ؛اإلصابة الشديدة لدودة ورق القطن أو من عملية
  .التسويق ةالعملية بتاع
 ،ها هذا العامافالحاولنا نتى لالى فعال بالنسبة للرتب ود ةأيخرى كانت مؤثر  ةنقط

بين ى لم تكن هناك فروق وا حة المعان .السعرى كانت على الفرق بين الرتب الميختلفة ف
 ،جنيتينى الزم يجن ةكويس ةعاوز يجيب رتبى لالشيخص ال ؛الرتب الميختلفة بالنسبة للسعر

 ،يخصوصا بعد أن زادت العمالة وأجر العمالة ..نيه من دول بتكلفه مبلغ كبير جداكل ج  
يبقى فيها أكتر نوع من أنواع ى وفترة الجن .ىبقى فيها الجنيبى لالفترة الى ويخصوصا ف
أنا مريت ى يعن ..وأصبح الناس ،قرش 53و 03ــفكان وصل العامل ل ؛ةكبير  ةالعمالة بنسب

 !بيجنوشاموالناس  ةنيه تانيممكن يجنى ج   ة،نيه تانيعلى غيطان لقيت فيها قطن موجود ج  
 !ىبيجنى لجل البدفعه للر ى لقد الى ل بيتجامش ه :ىلل قا ؟بتجنيش ليهام

ن الشيخص يصرف إيجعل ى فيش سعر مجز اكان أصبح هناك م ساسعلى هذا األ
ماقال ى ز  -الزم يحط المفرش  ةكويس ةوعلشان يجيب رتب ،ةكويس ةعلشان يقدر يجيب رتب

ى لتحت الغرابيل ويخالفه من العمليات ال ةويعمل عملي ،هز ويفر  ،وينقيه -ى األخ سيد دلوقت
نش فيه هذه اكاوم ،ةبتكلف ةكويس ةويحصل على تيل ،ةكويس ةنه يايخد رتبإبتساعد على 

لى مشاكل كثيرة ا بر ههذه العملية  ةراجع !تجعله يكلف نفسه هذه التكلفةى لالفروق ال
وزارة االقتصاد بتحسبها بالنسبة  ؛ييختص باألثمان كانت بينا وبين وزارة االقتصاد فيما

مشاكل طويلة ى وكانت بتديخل ف ،يعود عليها ومكاسب الشركاتاهى لالى للسعر اليخارج
 .فكان على قدر اإلمكان بنقدر نشير بما فيه صالح الدولة ؛عري ة من هذه الناحية
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 ،سعر القطنى اللجنة التنفيذية العليا وزودت فى سيادتك تكرمت فى دة السن 
ها تأثير هذه النتيجة حتما هيكون ل .جدا بالنسبة بين األسعار وبع ها ةوعملنا فروق مجزي

هذه  .جنيه 7ألن فيه فرق بيصل بين جنيه ونص و ؛كبير جدا على رتب القطن هذا العام
ى ليقدر يكسب به أكتر من ال شئتجعل الشيخص فعال عنده  ة يخم ةهتعمل عملي

  .ىالفروق د ن هو يحسنإ ؛بيصرفه
بيتم بنفس ى الما ى استعمال اليخيش كان فى يعن ،بالنسبة الستعمال اليخيش

يد إى زمان كان ف .بنحسب اليخيش أكتر ماكنا بنحسبه إن احناى بس الو ع دلوقت ،الطريقة
 النهارده .لنفسهى بيشتر ى لمن القطاع اليخاص والى بيشتر ى بيشتر ى لوال ،القطاع اليخاص

ويتايخد منه ، بيتفرزالفرز دايما الكيس  ةعمليى ن دائما فإ ؛ةالتاني ةبنحسب الحاج إحنا
الستيخدام  ةوبالنسب .ىسواء كان أيام القطاع اليخاص أو التسويق التعاون ؛وتتشاف ةعين

كياس القطن أ إن احنا ؛بقاله أكثر من سنتينى وماش ..ىهذا ماش ،ةاألكياس أكثر من مر 
 ،ةغير اإلكثار بيايخد أكياس مستعمل ،الكبيرة القطنبيايخد األكياس ى لاإلكثار بس هو ال

 ؛مستعملين ةمليون كيس كل سن 3منها أكتر من  ومتفقين مع شركات القطن نايخد
بالنسبة للكتان والبطاطس والسمسم  ،للقطنى بالنسبة لعملية التسويق التعاون هبنستيخدمه د

  .والتوم والبصلى والفول السودان
ديخلنا م طرين ألن  حناإن االكت ..اأساسكناش دايخلين فيه ام ن احنااهو الكت

 و غطنا على الناس  غط كبير جدا. ،ن نديخل فيهأوألحت كتان الصناعة طلبت مننا 
بنقدر فكان على قدر اإلمكان ؛ وكان بتديخل فيه مشاكل طويلة عري ة من هذه الناحية

وزودت  السنة دى سيادتك تكرمت فى اللجنة التنفيذية العليا .نمشيه بما فيه صالح الدولة
هذه النتيجة حتما  .ا بالنسبة بين األسعار وبع هاجدوعملنا فروق مجزية  ،سعر القطن
فرق بيصل بين جنيه  يهألن ف ؛ا على رتب القطن هذا العامجدتأثير كبير  هايكون لها

ملية  يخمة تجعل الشيخص فعال هذه هتعمل ع .نص واتنين جنيه بين الرتب وبع هاو 
  .نه يحسن المنتج بتاعهإفى  ؛ه أكتر من اللى بيصرفهشىء يقدر يكسب ب عنده

بيتم بنفس ى استعمال اليخيش كان فى الما  ؛ىبالنسبة الستعمال اليخيش يعن
اليخيش  .بنحسب اليخيش أكتر ماكنا بنحسبه زمانى دلوقت إن احنابس الو ع كله  ،الطريقة

وكل تاجر  ،من القطاع اليخاصى بيشتر ى يد القطاع اليخاص واللى بيشتر إزمان كان فى 
 بنحسب. إحنانهارده ال ..لنفسه زى ما هو عايز ما حدش بيحسبى بيشتر 
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الكيس  وبيتفرز ،عملية الفرز دايما الكيس بيتقطعى إن دائما ف :الحاجة التانية
سواء كان أيام ما كان القطاع اليخاص أو أيام كان التسويق  ؛وبيتايخد منه عينة وبتتشاف

هذا القماش اللى بقاله أكثر من  ،بتاعه هنا. وبالنسبة الستيخدام األكياس أكثر من مرة
والقطن غير  ،بيايخد األكياس الجديدةى اإلكثار بس هو الل ،أكياس القطن إن احنا ،سنتين

شركات القطن إننا نايخد منها أكثر من ستة  مع ومتفقين ،اإلكثار بيايخد األكياس المستعملة
  .ده بالنسبة لعملية التسويق التعاونى للقطن. مليون كيس كل سنة مستعملين بنستيخدمهم.
 إن احناوالتوم والبصل، هو الكتى والفول السودان بالنسبة للكتان والبطاطس والسمسم

ن الصناعة طلبت مننا أل يخلنا فيه م طريند حناإن االكت ..اأساسكناش دايخلين فيه ما
و غطنا على الناس  !نها مش قادرة تايخد كتانأل ؛نديخل فى هذه العملية إن احنا ملحة

حاجة من مثل هذا  ال تسويق والى ساسوالسبب األ .ا علشان يزرعوا الكتانجد غط كبير 
الكتان عبارة عن شيخص بيزرع كتان وبيطلع الكتان يحطه  ؛الكتان مالهوش تسويق ..القبيل

إنها حكم بين  ،ديخل وزارة الزراعة فى هذا المو وع .الشركة تستلمهى فى غيطه وبتيج
اتيخذلهوش فى السعر والتيخذلهوش معلشان  ؛الشركة وبين صاحب الكتان ال أكثر وال أقل

 البذرة.ى فى طول الساق أو ف
إن الفالح  - شقير لبيبما قال الدكتور ى ز  -الكتان كله فالعملية إن المشكل بتاع 

نه يزرع الكتان إألف مرة من  له بيجد أن هو لو زرع فول أو لو زرع قمح أحسن ،بيحسبها
له مشاكل كتير جدا  وبيسبب ،ا لألرض وبيتعبهاجدا بإن الكتان مجهد علم ؛ة للسعربالنسب

 بالنسبة لعالج التربة بعد هذا.
طويلة جدا مع وزارة الصناعة مرات  عملنا فيه اجتماعاتى يعن ،مشكل آيخر أي او 

حال من ى ونقر فيها قرارات وال تلتزم بيها الشركات الصناعية بأ ،متعددة بمحا ر متعددة
تشيل الكتان من ى مدة محددة تيجى متفق إن ف، الشركة الصناعيةى يجتى يعن !األحوال
ى الزرعة الل ،شاغل الغيط ،محطوط فى قلب الغيط !الكتانن عماتروحش وال تسأل  ،أر ه

جل يخسران الزرعة اللى بعدها فالر  !زرعش ألن الكتان محطوط فى قلب الغيطتتبعدها ما
وبتكون  ؛اجدوالكتان يعنى محصول قابل للحريق بدرجة كبيرة  !وماحدش بيشيل منه الكتان

 أيخيروي يع على صاحب الكتان كتانه لت ،اجدن بتحصل منه حوادث كثيرة إالنتيجة 
ا من القطاع العام جدفبيكون المشكل مشكل شديد  !تشيل الكتانى الشركات إنها تيج
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 ،د كدهقد كده مدة يدفع غرامة قيتأيخر عن ى ا يعنى اللأيخير ا وو عنا وحاولنا مرار  .اأساس
 !ماهو ماينفعش ..حصل بر ه مشكلة بالنسبة للقطاع العامتيجى توبعدين 

 :ولجنة اليخطة قلنا مشاكل لدرجة إن أنا آيخر مرة فى اجتماع لمجلس الوزراءى يعن
نفس الطريقة اللى كان  ..يتبع وزراة الصناعة ؛مش هانسوق الكتان مالناش ديخل بيه

ش عارفين نعمل حاجة فى العملية احنام فى السكة ماك  ديخلنا ح   ن احناأل !بيتبعها قبل كده
 !ماته وماحدش بيقدر يعمله حاجةافيه طرف عاصى فى المو وع مابينفذش التز ألن  ؛ىد

والعملية بر ه وزراة الزراعة فى  ،قامت الجمعية التعاونية ،بالنسبة للبطاطس
ى البطاطس فى البطاطس وبين منتجى بتشتر ى الطريق عبارة عن حكم بين الشركات الل

  .الجمعية التعاونية
التموين  ..ىا بمعنى الكلمة بل هو حياز ليس تسويقا تعاوني ،سمسم والفول السودانىال

فكانت  ،التجارة لليخارجية أي او بالنسبة للتصدير ى محتاج لسمسم محتاج للفول السودان
إن كل واحد فيهم بالنسبة للفول  ؛ىالفول السودانى السمسم ومنتجى بت عم ل حيازة على منتج

ى وشغلة الزراعة ف .وبالنسبة للسمسم يورد أردبين فى مدى معين ،أردب 0السودانى يورد 
إن المواصفات المو وعة بواسطة وزارة التموين أو بواسطة شركات التجارة  ،هذا المو وع

نها تحمى إالشركات ال أكثر وال أقل، وشغلتها  فيها بين المنتج وبين هذه حكمى تبقى ه
 المنتج أكثر مما تحمى هذه الشركات.

 ومشيت بكل وسايلهاى البصل والتوم كان عملية تسويق تعاون ،نسبة للبصل والتومبال
بل كان فيها مزايا كثيرة  ،حال من األحوالى بأى نوع من أنواع الشكاو ى نش فيها أاوماك
حناأنا متفق بالنسبة للسياسة السعرية و  ،السعرية ةبالنسبة للسياس .ا بالنسبة للمنتجينجد  ا 
 دراسة مشتركة ،ست سبع شهور عملية السياسة السعرية آيخرها يمكن .متعاقبة منا سنيناقد

يه أربحيتها ..يخطيط عن جميع المحاصيلتبين الزراعة وبين ال يه عالقتها  إيه موقفها وا  وا 
ع هذا المحصول ر وال يز  ه،فالح يزرع هذا المحصول ويقبل عليوليه ال ؟بينها وبين بع ها

ن الحافز السعرى هو الحافز األ !؟وال يقبل عليه طبعا لكن  .هذا المو وع ى فىساسوا 
بالنسبة  سيادتك وافقت .التحرك الكامل ننا نتحرك فيهإا كانت بتمنع اعتبارات كثيرة جد

 .ىبالنسبة للبصل ماشى واعتقاد ،وبقى سعر معقول بالنسبة للرز تفاقوتم اإل ،للقطن
ا أساسيخاصة الحبوب  ؛المحاصيل التقليديةويخصوصا بعض  يلبقية المحاصى المشكل ف

 أوالألنها  ؛بالنسبة للدولة م طرةى لكن كان يعن .األحوال حال منى هى غير مجزية بأ
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إما يا ،العبء عليها كان كبيروكده يصبح ياإما الدولة تدفع  ..سعرها حبوب تموين لو رفع
 ةالذر  طر ترفع من سعرها ومعنى هذا رفع سعر الرغيف ويخالفه أو رفع سعر تالدولة ح
إال أن  -نش ممكن اماك - وده كان غير مستطاع ،لكالم من هذا القبيلا !للناس بالنسبة

 .نسير على هذه السياسة لفترة أيخرى
 

 نكمل الجلسة الجاية. :عبد الناصر 
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