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 هجص!موضوع الصحة  :عبد الناصر

  هجص!الكالم عن مجلس سيادة أو رئاسة برضه 
 مبارح بيقولوا صورة زكريا.! إ؟فى البلد نمش عايشي ولا  تش الكالم دهو ماسمع

 
 أصوات: بقالها أسبوعين.

 
 !نها كدبإمبارح لقيت إلت فى المطبعة أأنا س ؟سبوعينأن بقالها إيش عرفك يا زكريا إ :عبد الناصر

 
 .بيقولوا فى مطابع محرمأصوات: 

 
وبرضه تغيير ، بس برضه ماسكها ضابط بوليس ،مطابع محرم قالوا النهارده ..هآ :عبد الناصر

  !الوزراة
طبعا الواحد بيشيل . الصحة الحمد هلل كويسة والباقى ل مثيل له من الصحة

ن إفيها  حناااللى  األوضاعنتهى من نن ألى الين يوهنفضل شا ،هموم فى الظروف دى
 شاء اهلل.

ن الوقت إناس متصورة  يهمافيش أى حاجة جديدة.. ف ،الموقف السياسى الدولى
قدر مايكون ب أقوياءما نكون  وكل ،أنا متصور أن الوقت فى صالحنا ،مش فى صالحنا

 أفضل لنا.الوقت 
فالقرار شئ والحل  ..أنا ل أمل عندى فى حل سلمى حتى لو وصلوا إلى قرار

بالنسبة  ،الخرطوممن قرارات  .وننشئ قوات مسلحة قادرة عبئولذلك يجب أن ن ؛شئ
 للدعم المادى تساعدنا أن نقف على رجلينا.

نستسلم أن  إل إذا قبلنا كالم قديم ،الكالم عن قناة السويس والناقالت الكبيرة
 وده غير ممكن. !ونوافق على طلبات جونسون

ذا طال بينا الزمن  ،انملزم يكون عندنا احتياطى والقمح ك ،بالنسبة للتموين وا 
 نستطيع أن نضغط كثير من الحاجات دى.

ن كمال حسين وبغدادى لم يوافقوا إغير الكالم ة، موريمأأدينا  إحنابالنسبة لليمن 
وعملنا مجلس  ،فى مجلس الرئاسة يناقشوده غير حقيقى. الكالم ده كان  ..على اليمن
 !إجماع يهوكان ف ،زكريا وكان فيه كمال حسين وكان بيناقش الميزانية يهدفاع كان ف
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ثنين وكتيبة إو أول كانت المساعدات طائرة فى األ ..سوء تقدير يهكان ف
 !ثم تطور إلى ما وصل إليه ،صاعقة

قاسينا من  إحنابل  ،مافيش فرق بينهم ..ن والجمهوريينأنا أعرف الملكيي
 !وكانت العملية ابتزاز ،الجمهوريين أكثر من الملكيين
حققنا أهداف كبيرة جدا بالنسبة لليمن  إحنا، لواءات 7كان عندنا هناك 

 ..والجنوب
خضعوا... السعودى ولو  النفوذولن يكونوا تحت  ،اإلمامةنتهت ا ،بالنسبة لليمن -1

 هيبيعوهم.
حناانجلترا هتطلع و  ،للجنوببالنسبة  -2  الجبهة القومية.اللى عملنا  ا 
فى اليمن لنحمى  نظلهل  ،الساللهو فقط موضوع  فاضلالموضوع اللى  -3

.. الملكيين استجابوا والسالل اللجنة الثالثية للمصالحة بندحطينا فى الخرطوم ! السالل؟
 !لح على عدم خروجناأالسالل  ،الناس اللى هنا أيضا أبدوا استعداد للمصالحة !رفض

هنطلع  !مش هنطلع منها ول بعد عشرين سنة النهاردهإذا لم نخرج من اليمن 
 فى الحديدة الى أن يتم النسحاب.ونظل  13صباح يوم 

ة مماوهذا ليس غريب سواء فى عهد اإل ،مستمرة وال حربقد تحدث مصالحة 
 !أو بعد ذلك

عندنا هناك خسائر  ،فرضتها 1692ظروف  ،ولكن ل نندم على عملية اليمن
سواء  ؛الجزيرة العربية من وجهة النظر الثورية هفى شب ولكننا عملنا الكثير ،مالية وبشرية

 فى اليمن أو الجنوب أو السعودية نفسها.
 الغاز. –كنت عايز الجمعة اللى جاية نناقش البترول 

 من المنطقة إذا كان فيه طلبات. هاللى شاف نعنسمع من األخ على فكرة 
 

 الغرض من المأمورية:: صبرى
 لعدوان.ل المعرضةفى المدن  تأمين المواطنين -1

 
 لص من متاعبه! برضه ده غير حقيقى.هم بيقولوا: إحنا نفيناه علشان نخ :عبد الناصر
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 الغرض من المأمورية:: صبرى
 .المواطنينتأمين  -1
 .بحث مشاكل األهالى فى هذه المدن -2

وضوح ماكانش فيه  ..السبب ،سماعيليةاإلمن السويس كانت متماسكة أكثر 
 ؟المدارس هتفتح ول أل ؟.. هل هيعقدوا ول يمشواسكانبالنسبة لل ورؤيا

خسائر األرواح كانت نتيجة للتعرض  ،الروح المعنوية فى المدينتين عالية جدا
 . للوقاية دون وعى

 سبوع الماضى لتأمين المواطنين:اللى تم فى األ
 تهجير أكبر عدد ألن تقليل العدد = تقليل نسية الخسائر. -1
ووقاية المساكن التى هى أكثر تعرضا  ،غلقةمالمكشوفة وال الخنادقالوقاية من ناحية  -2

 للضرب.
أما الذين  ،فيها ىصممت أن يبقى فى المدينة األفراد الذين لهم عمل أساس

وزارات  .تى لو كانت مصانع أو وحدات انتاجفينقلوا ح ؛يمكن أن يعملوا من أماكن أخرى
ربية والتعليم والصحة مثل الت ؛الخدمات ننقلها الى خارج المدينةجهاز الخدمات و 
 والزراعة.

جراءات التى تمت والموافقة من سيادة الرئيس اإل ،بالنسبة لحل مشاكل المواطنين
نا فى وزارات الخدمات ناو خا  و  ،خففت من المشاكل ،عانات لبعض الناسإعطاء إعلى 

 ولكن فى المرحلة هنا فيه نقطتين:، عاونونا كثيرا
 ن هذه القرارات وسائل تطبيقها تنفذ بنفس الروح اللى تمت مع الوزراء.أ -1
فى المحافظات اللى تم تهجير أى  ،القناةقل المشاكل الرئيسية خارج محافظات تستن -2

ل هيض !ليهااهؤلء الناس  اللى فى  عائالتهمأو  ،طوا للعودة تانىغلزم نراعيهم وا 
ترعاهم فى المقاومة المطلوب فى الفترة القادمة  !المنطقة هيبقوا قلقين عليهم
 المحافظات اللى نقلوا إليها.
مكانية ضرب إ والعد أننا إذا كنا هنفوت على ،هاصدبالنسبة للنقطة التى أق

فتقديرى أنه سيتجه فى  ،المدنيين فى األحياء الشعبية لما بيتزنق فى العمليات العسكرية
محطات  - المرحلة القادمة الى ضرب أهداف اقتصادية ووحدات خدمات ) مصانع

 المجارى(. – المياه
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 ؛والخدماتنتاجية جراءات حماية للوحدات الإبنعمل  إحنا ،سماعيليةبالنسبة لإل
فضل أمامه ال مصنع واحد بتاع هي فمش ..وأننا لن نترك وحدات انتاج كبيرةخاصة 

 ونعمل حلول تبادلية لو ضربت وحدة. ،ضياتر األ
شركة  ،شركة التكرير -معامل التكرير  ساساأو  ،أما اللى مقلق هو السويس

ضريه ضرب ن عسكريا صعب إولو  ،مصنع السماد فى مدى المدفعية نظريا - النصر
فهنا ممكن  ..عتماده الحقيقة على معمل التكريرالكن  ،وفى بطن الجبل بعيد هألن ؛مؤثر

 يركز على األم أو األساس وهو التكرير.
وواضح أن  ،يةتناقشت هناك مع المسئولين عن حماية المصنع كيفية حماية الزي

تفقنا اكما  ،املةويجب أن نعبئ لها تعبئة ك !نقطة الضعف األساسية هى فى الخزانات
 ،يجب أن نسرع فيها تها.لحماي كل خزان نشاء قميص طوب حولإمع وزارة السكان ب

رف هنا يساوى ثمن ألن أى صوأى  ،ول نقنع بعملية مقاولة ومناقصة بطريقة روتينية
 !همليون جني 2.2اللى ضرب = يساوى  فالخسائر فى الخزان ؛خسارة تقدر بالماليين

ليست  -وهى أخطر من الخزانات ولزم أديها أولوية  ،الثانيةنقطة الضعف 
ألنها فى وسط  ؛ل وحدة الجمعية التعاونية للبوتاجازقفوهى  - ةخاصة بحماية الزيتي

متر وكان  33على بعد  ةنداة وقعت ر خر مآو  !وهى عبارة عن مخزن متفجرات ةالزيتي
 !قنبلة 3333أنبوبة بوتاجاز يعنى  3333فيه 

ومدى توافر البوتاجاز فى السوق فى  ،نستحمل شوية خلل فى عملية النقليعنى 
قتراح بنقلها الى عجرود أو نفكر فى حل مؤقت الى أن تنقل الى ا يهمقابل النقل. وف

 !ورؤساء الشركات مرعوبين منها أكثر من اليهود ،عجرود
ر شئ ألن البنزين أخط ؛بنزين طائرات سكافى ثاكدم يجب أن تنقل الى عجرود

فاألجهزة  ،م مش خايفين على األجهزة بقدر خوفهم من الخزاناته فى عملية الحريق..
وذلك  ،صابة التى تصيبهاريب محلى ل يمتد الى أكثر من اإلممكن يحصل فيها تخ

 !عكس الخزانات
نها إ :نهم بيقولواإرغم  ،طفاءعالوة على تدعيم وسائل اإل ،ةيقاو ده من ناحية ال

 ده بالنسبة للسويس.. مكان ندعمها.قدر اإلكويسة إل أن ب
ألن مبانيها أضعف  ؛سماعيليةا مدينة السويس معرضة أكثر من اإلفيما عدا هذ
وسنحاول من تخفيف السكان فى هذه المناطق وننقلهم الى مناطق  ،من مبانى السويس

 أكثر أمنا.
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 ،من األرضى.. بورسعيد ليس فيها مشكلة الضرب روح بورسعيداالمرة الجاية ه
 !ليا الناس اللى تعطلوا عن العملنما مشاكلها حاإ

 
خدها ادى مشكلة لزم ن ؛لى قيمة تأجيرهاعيشوا عيبالنسبة للناس اللى بيوتهم هتتفضى وب :عبد الناصر

 عتبار.فى اإل
 

بنحاول نوفر منازل فى  ،خارج هذه المحافظات سكانعدة مشاكل خاصة باإل يهف صبرى:
 !ا العالقات اللى بين الناس هى اللى متعبةأم، محافظات أخرى

 
نما فيه ناس هتسيب إ ،وقاعد فى بيته ده ل دخل لنا بيه ههلأالراجل اللى يهجر  ..ل :عبد الناصر

 !البيوت
 

خذوا اهي ،هجني 6خدوا الحد األدنى لألعانة اناس تعطلوا وبي هفي فيه الحقيقة المشكلتين: صبرى:
 !صاحب الملكعانة وبيبلطجوا على إ

 
 ه.ناللى هو كان له بيت بيتعايش م ؛ممكن اعتبار هذه الفئات من اللى تعطلوا  الشافعى:

 
 .القوات المسلحة اللى هناك.  :القيسونى 

 
 عنوحتى ل يبعدوا  ،حتى ل تصبح هدف ؛القوات المسلحة كلها تخرج من البيوت :عبد الناصر

ماظنش دلوقت عايشين فى بيوت  !عساكرهممع لزم يعيشوا على األرض  ..عساكرهم
جراءات الوقاية إية اللى فى و نحن ل نتكلم عن الوقاية من الغارات الج كان األول.

 سكندرية .ا  السويس زى القاهرة و  ،ةفالمعرو 
 

سياستنا  ،فيها بنزين خام خطر الشتعال ،بالنسبة للضرب ألرض هذه المصانع واألهدافيونس: 
تقررت المبالغ  ،فيما يختص بوقايتها من النتاج الى الدلتا.كن ميأن نسحب كل ما

ف أكثر من خزان لم تكن للوقاية الحوائط اللى مكل ..بدأ البناء وبناء الحوائط ،الالزمة
يضا أاتفقنا  نما الحوائط الجديدة الواقية ستأخذ شهرين ونصف.إ، نما لمنع التسريبا  و 

 ادرة من المستودع المضروب.على كيفية منع تأثر مستودع بالحرارة الص
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نما ا  ول خطورة فيه و  ،ص بمصنع التكريرجزء الخا ،األجهزة نفسها جزئين
 ؛م المازوت فى شركة التكريريجهزة تفحأنما الخطورة من إ الصابات ممكن اصالحها.

ل بتتعطل ا  يقافه فجأة و إب نحننا ل إولو  ،نها بتشتغل بالضغط وممكن توقف المصنعأل
 !يوم 12

 
 هل حمولة العربية تمشى على طول؟ :عبد الناصر

 
 .درساأنا ه يونس:

 
ودى الفترة اللى هيضرب  ،بعد فترة هنبدأ العمليات إحنا! العملية مش عايزة دراسة ..ل :عبد الناصر

تكلم عن ضرب اأنا ب ..لو نبدأ يبقى هيضرب إنمادلوقت قد ل يضرب  عمل..مفيها ال
قادرين على  النهارده حناان إهم عارفين  اعقط ،حيفايعنى لما يضرب هنضرب  أرضى.

هل  ،هنفكر مرتين إذا كنا هنضرب بالجو إحنايعنى  .ى طائرة.يجألن الطائرات بت ؛الرد
 نضرب؟

ن اليهود فى وقت العمليات هيفكروا مرتين قبل ضرب المدنيين إفى رأيى 
العمليات. لو نشوف ننقل المصنع ونؤجل فترة  إحناهذا األساس ممكن  وعلى ؛تآشنوالم

 ألن الوقت مهم. الموضوع لزم نرسى فيه
 

 ت فى بطن الجبل وليس عجرود.آممكن ننقل المنش يونس:
 

 هل نعتمد على بنزين السويس فقط؟ ،اتطائر بالنسبة لنقطه بنزين ال :عبد الناصر
 

 بيجلنا من بره برضه. هويدى:
 

 .اره ثم القاهرة بخط أنابيبفنبيروح  ،بيستوردجزء بينتج وجزء  يونس:
 

ارة يضرب سالح فنربت ضهل إذا  ،ارةفنحتياطى مستودعات الطيران فى ابرضه  :عبد الناصر
 طيران؟ال
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حناو ، تخزين فى أماكن أخرى يهف هويدى:  بنأخذ جزء من النتاج المحلى. ا 
 

 ..نعطى الحربية إحنا فى هذا الموضوع :عبد الناصر
 

 عجرود ونشوف. –طنطا  –كفر الدوار  ،هو موزع فى ثالث أماكن هويدى:
 

 .ألف 123السويس  ،لفأ 33سكندرية .. إنا بعتبر البوتاجازأ :هقر     
 

 ؟سكندريةإ دمش ممكن نزو  :عبد الناصر
 

 .بالستيراد يافندم يونس:
 

ع الخطوط ضالى كل وزارة ت ةباإلضاف ،النقل لتغيير خطة النقل اتفق على ترتيبات :هقر    
 التفصيلية.

 
لزم  .سكندريةفى حالة بدء العمليات ينتظر ضرب بترول اإل، سكندرية أيضابالنسبة إل :عبد الناصر

 !يضاأألن البترول لو ضرب هنا وهنا تقف محطات الكهرباء  ؛جراءات وقايةإنأخذ 
 

القادم نستعرضها.  وفى األسبوعة دراسة كامل يهوف ،البترول بالكامل خطةلو ندرس  :محى الدين
 نفذ أشياء بالنسبة لتوصيل الكميات المخزونة الى حدود زمنية أعلى.تا حالي

يكون عندنا  -سكندرية والسويس إإذا ضربت  -متوسط سيكون عندنا فى ال
 شهرين نستورد فيهم.

 fullـذا كان ممكن خالل هذه الفترة أن نشغل المصنع بالإ ،الوقتنفس فى 
capacity.  

 
 الجزء الخاص بالبترول. ،سكندريةإن عبالنسبة للدفاع  :عبد الناصر

 
بس سيادتك  ،كل هذه المناطق داخلة فى الدفاع الجوى بالنسبة للمناطق الحيوية هويدى:

 .عارف.
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سكندرية صعب ضربة من طيران عالى لزم .. يعنى  مصنع تكرير اإلطبعا ده بيجرنا :عبد الناصر
 يبقى لزم زيادة المدافع. ؛واطىطيران 

 
 ... هويدى:

 
نما الطيران الواطى عايز إ !وكان متغطى على الورق فقط فارغنه كالم إثبت الكالم ده  :عبد الناصر

 قاذفة القنابل لزم تطير طيران واطى. ..رشاشات
 

ألن الطائرات كانت  ؛ر كبير جدا لعدم ضرب الطيران للمصنعثفى السويس كان األ صبرى:
 !جعلته يلقى الصواريخ ويجرى النيرانولكن كمية  ،بالصواريخ

 
 ؟بالنسبة للغاز :عبد الناصر

 
 هنشوفها. يونس:

 
نا أ . ده اللى.ل تأثرت علشان سيناءو ر ألن كمية البت ؛ناخذها على حساب األهالى :محى الدين

 .٪23بيشغلوا على  ..نسبة لشركة النصرفى النتاج بال drop يهف ،فاهمه
 

 ..خلى األرصفة علشانندلوقت ب إحنا يونس:
 

نقول فى خالل  ؛عطى مسئوليات محددة لناس محددينلزم ن ..شركة 033دول كانوا  :عبد الناصر
 !وبعدين نشوف مين لم ينفذ ،شهر فى خالل كذا

 
 ناس ماعندهاش دفع الجمارك. يهف جراءاتاضى عن بعض اإلغلزم نت يونس:

 
 اللى عايز فلوس للجمارك يأخذ سلفية من البنك. ؟!نقص المستندات :الناصرعبد 

حتى فى  ،كلنا بنعرف فى الحرب الثانية الحماية بتكون محددة بالنسبة للقاذفات
الضرب بيتوقف على المفأجاة فى التوقيت والطيران  ؛عمليات فيتنام مافيش الحماية

المقاتالت لن تصل  ؛هاعم fightersــ والطلع القاذفات نن أتصور أولكن ل  الواطى.
بيب هى نفس أوتل  قشميون كان زمان بيقول المسافة بين در جو  نب ..ألكثر من سبب
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النهارده هذا ل ينطبق على المسافة بين القاهرة وتل  !بيب ودمشقأالمسافة زى تل 
 .بيبأ

 21 ــهم أعطونا ال !ن الميراج تصل والميج ل تصلإتلكيك  يهالنهارده ف
جات لم يعطوها للبالد ادونا حا  و  ،all weather 21  ،21 night fighterالمقاتالت،  

ده ؛ عملنا تجارب ونجحت إحنا !فاتايل بكشلواليهود هجموا على القدس بال! الشيوعية
 .قبل ذلك يهيونيو ولم يتكلم أحد ف 2كالم طلع بعد 

إذا لم  !21 وقالوا عندنا ،عطائهاإوجودة فى روسيا ولم يوافقوا على م 22اك يال
 ؛روحوا اشتروا :وقال لهم -اروف خهم حصل مشادة بينهم وبين زا - نأخذ من الروس

 !من غير فلوس أو بالتقسيط النهارده دبناخ إحنا
قاذفات القنابل العراقية . الحاجات الحيوية معروفة ،لم أبحث خطط دلوقت
حمى وبالهوكر ى الباكستان ،الميراجع الهانتر ضربوا و بتو  ،وصلت وضربت داخل اسرائيل

 !طائرات ميراج اللى سريعة جدا 0 هانتر البطيئة بدون صواريخ ضرب
 حدث طائرة أدونا ا  ده اللى عندنا و  :ن الروس قالوا لناإ :قولهااهو النقطة اللى ب

all weather 21 و/ جوج نوفيها صاروخي. 
 

 .21تغل الميج سزم نعرف نل إحنا ،اليهود عرفوا يستخدموا مزايا الميراج صبرى:
 

الى  2نقلوا يوم  ..ربضشئ  ولكنهم أول 33كان عندنا . TU16حسن قاذفات أدونا إهم  :عبد الناصر
 ..خفاءإللبنعمل مطارات جديدة وممرات بالنسبة ! بنى سويف وضربوا بعدها بربع ساعة

 .أمين كان فى المطارات أمس ،انتهت
 

 ،ضعافأ 3م/ط زادت الى  ـال مر والحال أحسن..نكنا ب ،د.عزيزكان معايا و  ..أيوه هويدى:
 توع السكان قائمين بمجهود كويس.خوانا با  و 

 
 !بل عندنا طائرات دون طيارين ،يونيو تقريبا 2زى قبل  ىعندنا طائرات دلوقت :عبد الناصر

 خر واحد.آأظن يونس كان عايز يتكلم  ..نكمل موضوع الجمعة اللى فاتت
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 ،رة األخيرةتالمتاعب التموينية فى الف: عرض السياسة التموينة ثالث نقط يبدو لى فى مرعى:
 أنها أقل ما يمكن. شعورى

 
 .ماعدا الفراخ :عبد الناصر

 
 ...من يوم الخميس هالسبب أن :رهق   
 

ومذكرة وزير التموين واخده الموضوع تدريجيا وقدرت  - الجملةة عندما نتكلم عن تجار   مرعى:
نا شخصيا ل يهمنى حل موضوع تجارة الجملة خاصة وأنها أ - المهلة لسنة ونصف

واق الناس ذأتجارة الجملة فيجب دراسة  وحدتذا إولكن  تمس عدد قليل من الناس.
لغاء إولكن عند  ف،لصناعة أقدر على تحليل ذلك الموقووزير ا .)مثل صناعة النسيج(

ن يؤخذ فى العتبار هزات أويجب  ،عتباراق فى اإلذو تجارة الجملة يجب أن نأخذ األ
 السوق فى الوقت الحالى.

رغم أنها أكثر  ،هم أكبر طبقة مظلومة فى البلد ينيالحرف ،نقطتين لم يردوا يهف
ولكن تقديرات بعض المصادر الموثوق  ،صل اليهأم لالعدد  !الطبقات عمال وهم كادحين

 .الخ ..الجزم -ينالنجار  .مليون.فيها 
خان  صناعة خلية أين دور الحرفيين ومتاعبهم؟اطيب فى تنظيم التجارة الد

 ةمقال يهفى الصحافة أخيرا كان ف. .اسرائيل دخلت هذا المجال وسبقتناو الخليلى تدهورت 
 ! عن ذلك

أن  قلهكان أ ،فى الحصول على المواد األوليةكذلك مشاكل الحرفيين ومتاعبهم 
 تبرز لنا وزارة التموين هذا الموضوع.

ولكن  ،ا سعر الجملة يمكن أن تؤدى عملهاههذه إذا ضمن ل ،تجارة التجزئة
تجاه اتجهنا او لو  !عديدة سبب مشاكلي -ة مع النظام قوهى طب -حرمان تجار التجزئة 

 التعاونىمثلما حدث فى التسويق  ،تتحمل مسئوليتهمسبب عطل فى هذه الطبقة فالدولة 
 !للقطن واألرز
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 !ع أسس ومبادئ ثم يحصل لف فى تفكيرناضحيانا بنأ :الحقيقة أنا عايز أقول حاجة :عبد الناصر
ولكن  ،سعاريجاد الجمعيات الستهالكية كان منع البقالين من رفع األإالهدف من 

خلت أن الجمعيات احتكرت وحصلت حاجات إ ..حصل عدة خطوات غيرت الهدف
احتكار مايهمكش تبيع  يهقى فولما يب ،نتيجة لهذا نجد الطوابير على الجمعية !بالهدف
  !يبدأ بهدف ثم تظهر حاجات تانية الموضوع ..أو أل

 يجب -ل الناس المستغلين اللى لهم سجل إ –فى الحقيقة الجمعيات والبقالين 
فى  وجعلناهامن البقالين  لألصنافذا عملنا منع إة. سأن يأخدو فرصة متساوية للمناف

  !الناس هتشترى من السوق السوداء ومش هتقف فى الطابور ؛الجمعيات
 ده تعليقى على ناحية التجزئة.

 
مذكرة وزعت  يهوف ،هتمام من الوزارة من بدء عملهااده كان  ،ص بالحرفيينتفيما يخ :هقر   

ن هؤلء األفراد إ :قولنلذلك  .ضمن المشروع وهى خاصة بالحرفيين وهو مشروع كامل
 وق.ذرغامهم على التقيد بالإولكن دون  ،ن جمعيات تعاونية لهمييجب تكو 

 :وبنقول ،مكانية تجميعهم والتعرف على احتياجاتهمإساس أوالمشروع مبنى على 
 ده كان هدف المشروع. .مستواهم تدريجيا. ، ونرفعجتماعيةيأخذوا الرعاية ال
 ،لياتيحرفى موب 0333حذية ، أحرفى  9333طبيق فعال فى دمياط : بدأنا ت

 ،بالنسبة للتمويل تراكى ولكن العدوان أوقفت العملية.شنا مع المحافظ والتحاد الخطتو 
 لجأنا الى بنك ليعطيهم مساعدة.

 ،الحرفية بالستشاراتمن أهداف الغرف التجارية من الجمعيات  النقطة الثانية
 ت فى الدرب األحمر.أجمعية نش يهف

حين تكون السلعة محدودة  :الوزارة ولكن قلنا هلعلم تف ،بالنسبة لتجارة التجزئة
ولكن  ،مكانية الرقابة فى حالة ندرة السلعةاع العام فى التجزئة نصيب أكبر إلنأخذ للقط
تحت ضغط  هجني 6الى  13ثمنه نزل من  ..للتفرقة بالنسبة لزيت البوية وجودحاليا ل 
  .المنافسة

 حكام الرقابة.إظروف التنمية تضطرنا الى ايجاد ضغط على بعض السلع وعدم 
ألن  ؛سم للتحايلاوهو  ،جمعيات التعاونية للخدماتالبالنسبة لهذا الموضوع استحدثنا 

 طريق الكتتاب.نتاجية أو عن إما إلجمعية ا
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عملنا مخزن لهم بنمدهم ، بقال انضموا للجمعية 179فى الدرب األحمر 
أن ل يدفع الفائدة لتاجر  ،بالحتياجات فى وسط مقر عملهم . الفائدة لتاجر التجزئة هنا

 هدفعات احتياجات 3دى له اب .والسلعة تصله حتى مقر عمله ،الجملة أو المصنع
حتى نتعرف على األخطاء  يهوبرضه لن نتوسع ف ،حتى ل يدفع مبالغ كبيرة ؛الشهرية

 الموجودة.
شابها ولكن يشوبها التسجيل غير العادى الذى  ،هميتهاأتجارة التجزئة بنعطيها 

 بنى سويف وطلعنا بتقييم غير عادى لهذه العملية. ةربوعملنا تج ،1693منذ سنة 
ففعال  .مسجلةوغير ع غير موجودة اهم وسلحصرن ،ينفالحرفيين غير معرو 

كن فيه بعض الظروف تحتم علينا اعطاء بعض ول ،مكملة للتجارة الخارجيةالعملية 
 كبر للقطاع العام.أاألشياء بكميات 

فيه ستطيع الدخول أفى قطاع ل  همليون جني 103 يهف، بالنسبة لتجارة الجملة
الباقى: ، مليون للمنسوجات 93فاضل  ،السجايرمليون فى قطاع  133الزراعة،  ..ناآل
 مليون للكماويات. 2مليون سلع هندسة و  0

 يهليس ف موضوع المسلى.مثال .. 216كما قلت المدة الماضية مجموعهم 
قطاع . ألن عددهم ليس كبير ؛تخوف كبير لنقل العاملين فى هذا القطاع الى الصناعة

دلوقت رجعوا  ،المنسوجات تطوروقطاع  ،موعجالمنسوجات اللى له أهمية تحسن الم
وهو يمكن السبب الرئيسى هى عملية  ،الشعبى أخذناه من بداية يناير :خرآلنظام 
 التحويل.
تفق مع بكرى فى أن التخطيط اوب ،خلل غير عادى بالنسبة لعمليات النتاج يهف

صبح أ قرش 19و  قرش 10والحاجات اللى كان سعرها ب  ،لم ينجح فى القطاع العام
 لمراجعة الشركات. وىقجهاز رقابة  -كما فى المذكرة  - وتطلب األمر !قرش 21

اللى  ؛العام مثل القطاع الخاص القطاعتجربة ناجحة عاملت  ،فى التموين
 !لنيابةايخالف يروح 

 ان يستمروا فى هذأب ،من التجاريين فى هذه الصناعة ضغطصعوبة و  يهف
أن  ،جهاز محايد يهن يكون فأطالب بأعلشان كده  ؛رباح غير عاديةأيحقق  هالنظام ألن

  وبذلك نوازن العمليات لتستمر الجودة. ..رباح ثابتة للمصنعأتحدد 
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وأنا خايف السنة دى من ، النهارده العمليات اللى بتمشى عمليات غير عادية
 !ألن القطاع التموينى لن يشتريه ؛نواعالكستور لبعض األ

 
اللى يؤكد أن  ؛والبرنامج التفصيلى واآلليةلزم نرسى على النظام  إحناسه مالواحد ل اللى الشافعى:

 فى مقدورنا سد المتطلبات الرئيسية.
 

 موضوع قائم بذاته. هنرأيى نأجل موضوع الحرفيين بعد الموضوعات األخرى أل :عبد الناصر
ش ناقأأنا  ؛هىتبرضه علشان نلم المناقشة يعتبر أن تأميم تجارة الجملة ده من

 ؟مةيكيف نطبق العملية بحيث أنها تقوم بطريقة سل
الموضوع  ،أعلنت هذا الكالم السنة اللى فاتت ،بالنسبة لموضوع تجارة الجملة

كيف نطبق المبدأ  ،نما نتكلم على األسلوبا  ل نتكلم على المبدأ و  وموزعين. منتجينفيه 
 ؟التطبيق السليم

خدنا  إحنا قول:ابنما أنا إ ،التراجعلما اتكلمت الجلسة اللى فاتت لم أقصد 
تكلم على المثل اللى اوب !بت لنا مشاكلبولكن ألننا لم نكن جاهزين س ،خطوات سليمة
 ؛سليمةخطوة غير العتبر هذه أالحقيقة أنا كنت ب .الناس اللى وظفناهم ..قاله سيد مرعى

زى  -موظفين  نا ناس الىبلق إحناولكن  ،م نفسهأقلألن هذا الصنف من الناس بي
وظفه يبقى عملت جهاز من الموظفين يسئ ألكن لما  - اونىعماحصل فى التسويق الت

 !شتراكيةالى ال
عندنا الطلب على العمالة أكثر من  ،hire and fireأنا اتكلمت عن مبدأ 

 ،شتغلت ةناس بره مستني يهألن ف ؛الحاجة يبقى لزم كل واحد يبذل جهده األقصى
 هذه الموضوعات عايزه حل. !ات كبيرة مش عايزهمعنده درج :بيقول

ماهو اختصاص التموين واختصاص التجارة  ،تداخل الختصاصات بيبان
 ؟ماهى العالقات بين المنتجين وبين الموزعين؟ الداخلية

 الموضوعات الموجودة: رؤوسبصرف النظر عن القوانين  ،خر المذكرةآفى 
 ..نامج التجريبى لنقل تجارة الجملةالبر 

 عدد تجار الجملة   سيارات الركوب
 13   لوريات وأتوبيس

 11    دراجات
 2   موتوسيكالت
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 20   ثالجات وتكييف
 إلخ.

 
نهيتكلم عن المنسوجات  :هقر      مسئوليتها. على تولىقادر  وا 
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