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ى الل سبو األ حصلى الل الكالم عن جديدة حاجة ىأ فيشام السياسية للتطورات بالنسبة عبد الناصر:

  .المتحدة مماألفى ى الل الكالم ..فات
 للعمال بالنسبة إستقرار عدم يهف فاتى الل سبو األ ،الداخلية واا لأل بالنسبة

 ،واقتصادىى سياس عملنا إحنا ..بيها اهتم الواحد طبعا العملية !جدا كتير حتتى ف
 من قطاعات يهوف ،معانا الجماهير من قطاعات يهف سياسيةال ناحيةال من ولكن

 القطا  هذا كانإذا  .معاناده  العمال قطا  نإ ٪011 والمفروض !ادنا الجماهير
 هذاى معن فهل ،األجور تسلم عن وامتناعات اتإاراب فيه حصلت فاتتى الل الجمعة

 !حصل هنا وحصل فى إسكندرية !؟ادناى بق العمال قطا  نإ
 نأل المواو ؛ هذا عن مباشرة مسئولية مسئولين الوزراء عتبراب ناأ الحقيقة

 العمل ساعات ..صدرت قرارات يهف !الحالة هذهى ف بتصرفاتهم ااتسببو ى الل هم الوزراء
 أجور فيها واتخفات ساعات 8 بقت قرارات يهوف ،ساعات 7 بقت واتلغت ساعات 8

 !يتصورها الواحد ممكنى اللى الفواى منتهى يعن عملية يهوف ،العمال بعض
 بنمهد إن احنا معناه ادنا ايقلبو  العمال كانإذا  ؟!اسرائيل مع بنشتغل إحنا هل
 مننا فلتإذا  نأل !الداخلى ف هنا عاوزاهى هى الل العمل مريكاأل ونمهد السرائيل
 !؟إزاى العمال هنمسك العمال

 - الفالحين قطا  ،٪011 معانا قطا  العمال قطا  إنى عل بيشتغل الواحد
 قطا  أساسى عل بنريحه الفالحين قطا  - قلت لهو ى مرع السيد جيبت لما ناأو 

 !فائدة فيه نو تك نول مطلقا فيه فائدة مافيش الرجعيين وقطا  ،٪011 معانا الفالحين
 السب ى يبق ..البلدى ف ارا اإل عدوى نتشرت وبعدين ،ابياربو  العمال النهارده كناإذا 
 هذه عن نمسئوليشخصيا  والوزراء الوزارات السب  ،العمال مش السب  يه؟إ

 !؟معندكمش وال هذا عن معلومات عندكم ماعرفش ،المواايع
 

 8 ــال عممنا لو ،ساعات 8 بيشتغل بعاها يهوف ساعات 7 بتشتغل المصانع بعض يهف: سليمان
 المصانع بعضى ف مافيش نهإ المشكلةى ه .يستريحاه الكل طبعا الكلى عل ساعات

 .العمل ساعات يخفض فبياطر إنتاج مستلزمات
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 بس العمليةى يعن هل ؟يهإ دق نوفراوه ؟نوفراه ساعات 8 هنعمل لما إحنا هل ط   عبد الناصر:
ى ف عايشينها اللى احنا السياسية واا األ بنحس  وال براه فلوس حسا ى تبق

 صالحى ف كالم دا ،النهارده لغاية أجورهم خذأ عن ممتنعين عمال لما هل !البلد؟
 عدةى وف مصرى وف إسكندريةى ف اياربو  النهارده العمال لما هل !الموجود؟ النظام
 الزم عمليات دى كل !؟هكد من كترأ نتقرف علشان كمان قرف ناقصينى يعن ،أماكن
 .الحقيقة اعتبارناى ف نحطها

 
 ،ساعات 7و ساعات 8 لمواو  بترجع هاأساس العام القطا ى ف المشاكل معظمى ه : رفعت

 ناس يهفى يعن ؛أل العمال وبقية االنتاج عمالى عل المصانع بعضى ف قهايطبتو 
 .االتنين بين المساواة المفروضى يعن ..ساعات 7 ابيقعدو  وناس ساعات 8 ابيقعدو 

 7 بيقعد العاملين وبقية ،ساعات 8 ــال عليهم بيفرض نتاجاإل عمال اللى بيحصل
  !الزمة لوشام نهإ أساسى علويخرج  ساعات

 ومجالس ،خريناآل العاملين وبين العمال بين االحتكاك من نو  بيعمل طبعا دا
 بعض يهف براه الحظت !المشكلة هذه ايعالجو  نهمإ ايحاولو  لم المديرينأو  داراتاإل

 لوائح ..بجزاءات خيراأ لوائح وصدرت لوائح بتصدر المؤسسات وبعض المصانع
  .وقتها مشأو  تؤجل نهاإ حتى المفروض كان دى الجزاءات

 ،آخرهالى  ..النقاباتأو  داراتاإل مجالس رأى فيها يؤخذ ماى حت بدون النهارده
 أيام 8 لمدة خصم عمليات يهف لدرجة ؛جدا فيها مغالى جزاءات لوائح يهف كان بحيث
  !السب  لهذا ااربو أ براه الغزل شركاتى ف العمال بعض ،العمال من

 التزال ،العام القطا عمال  قاايا لنظرلغاية دلوقتى  تأديبية محاكم وجود عدم
 القطا ى ف العمال ساساأل هذاى عل ،بكدا طالبت قوانين يهف نهإ بالرغم موجودة غير
 العمال كان لما األول وكان !اليها يصلوا عارفين ومش اايعة حقوقهم :الو بيقو  العام

 والمحاكم للمشاكل الثالثية اللجان سمهاإ لجان يهف كان العمل لقانون ابيخاعو 
 فى العامل أصبح العاملين قانون صدور بعد .؛ اللى هى بتحل هذه المشاكلالعمالية
  !التأديبية المحاكمالى  بيلجأ النهاية

 استغالل الموجودة طاقاتها كل تستغل ال مصانع يهف ،التانيةى النواح بعض
 العمل عن تتوقف العمال نإ الى بيؤدى ودا ؛فعال موجودةى الل مكانياتاال رغم ملكا

 للعمال اافيةاإل األجور صرف تمنعى يعن ؛آخرهالى  ..إاافية أجور ومابتتصرفلهاش
  !ىيعن تقوم نهاإ الممكن من نهإ مع
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المستمرة  االدماج عملية يهف العمال وسطى ف ةلالقلق من نو  براه عامل اللى
ى بيبق وبالذات !مدروسة خطة دون بتمشى دى العملية نإ ابيعتقدو  وهم ؛الشركات بين
 الدمج بين بيحصلى الل التغيير كثرة من ،العاملين إستقرار عدمأو  إستقرارى ف قلق يهف

 !المختلفة الشركات وفصل الشركات بين
 الشركات إدارات وبين العامة والنقابات العامة المؤسسات بين تام انفصال يهف

 والحد للمرتبات علىاأل الحد بين الشاسع الفرق من براه ابيشتكو  ؛النقابية انجلوال
 التنظيم تجاهل ،المختلفة والمصالح والشركات للمؤسسات بالنسبة لألجور دنىاأل

ى الت واللوائح اإلداريةو  الوزارية والقرارت للقوانين بالنسبة موراأل مختلفى فى النقاب
 رؤساء تحكم براه !مستوياتال مختلفى عل نقابيةال تنظيماتال مشورات بدون تصدر
 مجالس أعااء مشاركة ندو  لهم المخولة السلطاتب منفردين الشركات إدارة مجالس

  .التنفيذية واألوامر اللوائح بواع الشركات إدارة مجالس انفراد براه ،دارةاإل
ى الل ساعات 7 ــوال ساعات 8 ــال مواو  بجان  ،ةالعام شكاوىال تقريبا دى

 بالنسبة ؛الواحدة المؤسسةأو  الواحدة المنشأةى ف ابيشتغلو ى اللى حت بين تفرقة يهف هو
 !العمال بين قلقلة بتعملى الل اأساس ودى ..العاملين لبقية وبالنسبة نتاجاإل لعمال
 

 !العمال مش ةصلاحى الل العمليةى ف السب  إن احنا المالحظ هوى يعن  عبد الناصر:
 

 ..ابيشتكو  طولت لما وبعدين ،قصيرة لفترة تتصور بدأت العمال ،ساعات 8 تقرر لما هو: سليمان
 .ساعات 7 الى نرجع إننا أساسى عل ابيشتكو ى يعن

 
 ..العمال عدد !زيادة عمال عدد عندنا إحناما ؟حاجة لنا وفرت ساعات 8 ــال هلى يعن عبد الناصر:

 ؟ساعات 7 بيشتغلو اكانو  لماالعمال  فدنار  هل
 

ى يعن ساعات 8ى دلوقت بتشتغل يوم كل ..ساعات 7 بتشتغل مصانع يهف كان:  سليمان
  .٪01 يزيد نتاجاإل المفروض
 .نتاجاإل مستلزماتى ف المصانع بعضل نقص يهف ..متشابكة المشكلة أصلى ه

 اللوائح بيحطى الل ..اللوائح بواع داراتاإل مجالس رؤساء نفرادإ عن :يقال ما طبعا
 !اللوائح نهاإ مثال الغزل مؤسسة من الشكوىى يعن ،المؤسساتى ه
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 قدروشام اتإاراب ايعملو  احاولو  المسلمين اإلخوان إن :قولاب ناأ !اللوائح مبيهمنيش ناأ  عبد الناصر:

 ايعملو  قدروشام اتإاراب يعملو احاولو  نيالشيوعي !مصرى فات إاراب ايعملو 
حناو  !مصرى ف اتإاراب  ؛المرحلة هذهى ف اتإاراب نعمل إن احنا النهارده نجحنا ا 

  !؟يهإ وال ..لوائح مش وال لوائح عن النظر بصرف
 الغزل مصانع وهنا تانية وشركات األهلية الغزل إسكندرية منى ج النهارده

 ..السؤالى يعن !األجور عن ممتنعين عمال يهف النهارده ولغاية ،يهإ فاهم ومش سكوإ
 بهذا عملية باعتبرى يعن ده السؤال اللى أنا بسأله. !؟المواو  هذا بيتعمل مين لصالح
  !تخريبية عملية الشكل

 ناأى الل السؤال دا هو ؟!عمال إارا  نواجه إن احنا نستطيع إحنا النهارده هل
 8 عملت مصانع يهف وبعدين ؟!اتاراباإل هذهى فى بق نتسب  ليه ط  !بسأله

 ساعات 8 ــال عملت مصانع يهف نإ اشافو  التانين ؛ساعات 8 ــال عندهم ولغت ساعات
 ..فلتانة العملية تبقى ساساأل هذاى وعل! ساعات 7 ــلى تان ارجعو لغوا  يوم كام وبعد

 !فلتان مواو  كله المواو 
 

 7 صلاأل من بتشتغل كانت عمال فيه نإ المواو ى يعن ..سيادتكى ل اسمح : أبو النور
 068 عن بتاعهم العمل يزيدشام بحيث ساعات 7 بتشتغل كانت عمال يهوف ،ساعات
 88 بمجمو  إاافى أجرب تامنة ساعة بتشتغل كانت عمال يهوف ،الشهرى فساعة 
 الجمعة أيام زائد إاافى أجرب ساعات 8 بتشتغل كانت عمال يهوف ،سبو األى ف ساعة

 ساعات 7 ابيشتغلو  اكانو ى الل العمال ،ساعات 8ــ ال عمل اتقرر لما .إاافى أجرب
 عمال يهوف ،متأثرش جراأل صلاأل اأساس ..أجورهم شتومتأثر  التامنة الساعة ااشتغلو 

 انقصو  - اافىاإل جراأل منهم نقص إاافى أجرب التامنة الساعة ابيشتغلو  اكانو ى الل
  .يوم ونص خمسة حوالى انقصو  ليلالب بيشتغلو اكانو ى والل - يوم ونص ربعةأى حوال

 ٪01ى حوال انقصو  ،الجمعة ويوم التامنة الساعة ابيشتغلو  اكانو ى الل عمال يهوف
ى ف ابيشتغلو  اكانو ى الل العمال القو  ابصو  وبعدين ،بياخدوها اكانو ى الل مرتباتهم من
 7ر يماباقوش يشتغلوا غ !فصرفوه حاجة بيشتغلشام بيقعد التامنة الساعة دارةاإل

حناو ى بتمش دارةاإل ط  :ايقولو  ابقو  ينيالباق ساعات.   !إحناى اشمعن قاعدينى الل ا 
 ابدأو  وبعدين ،ساعات 7 خلوهم ساعات 8ـــ ال خفات أخرى مصانع وبعدين

 أقسام يهوف !مستمرينى الل إحناى اشمعن ،ساعة خفات زينا تانية مصانع يهف :ايقولو 
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 سببتى اللى ه عمالاأل هذه كل !8 بتشتغل أقسام وبقية 7 اشتغلت المصنع نفسى ف
 .جذرى حل عايزةى فه ..المشاكلكل هذه 

 
ى جالى جالى الل التقرير ناأ !خالص المواوعات هذهى ف بداأ ىب اتصل حدشام نإ مع عبد الناصر:

 !الداخلية من
 

 ،يازئج تتحل نهاإ يج ماكانش و  ،المواايع دقأ من العمال مواو ى يعن الحقيقة هو : الشافعى
 نهاإ من أكبر تهاانعكاسا ألن ؛محدد أساس لها تكون الزمى الل الكلية المسائلى ف

إذا  فيه التنفيذ نهأل ؛مباشر مواو  كان ساعات 8 ـــوال 7ـــ ال مواو  ويمكن .تحتمل
 فعلى ف بيساعد دا نإ شك مافيشف بالشركات متاخدأو  بالقطاعات متاخدى يبقاه كان
 7ــال غير أخرى حاجات عليه بتساعدى نفس جو يهف :أقول براه ح أ ويمكن .معين

 متعارف طريق عن بتتحل العامل عالقة كانت مثال زى ؛ساعات 8 ـــوال ساعات
 بيعرف ..التحكيم مجالى فأو  التوفيق مجالى ف سواء العمل مكت  طريق عن ..عليه
 اليها.  بيلجأ خالف حصل ذاإ ،ذلكالى  وما ..هأجر  بتحديد يختص فيما عالقاته أساس

 ناسى عل يطبقى وبق العاملين دراك ،أخرى عملية العمليةى ف يخش ابتدىى لال
 الحكومة أجهزةو  ،الحاجات بعضى ف الحكومةالى  تنتقل ابتدت والطرفية !أل وناس

 واألسلم األوفق من العالقة هذه نإ تصورىى ف ناأو  !الحاجات بعضى ف المركزية
 ماشيين كنا اللى احنا السير خط طريق وعن ،محاكم طريق عن تكون نهاإواألئمن 

 بينهى بيبق األول كان ،نزا  ىأى ف كطرف مانخش إحنا بدل نأل ؛مستمرة بصفة عليه
 تتحل بتدتا موراأل بعض .المسائل معظمى ف بتبتى اللى ه والمحكمة دارةاإل وبين
 مايجبشى الل العملياتى ف طرف بنخش بيخليناى الل الحقيقة ودا ..اإلدارى طريقال عن

 .طرف فيها نخش إن احنا
 

 يهف نإ طالقاإ علمأ لم ..ىدلوقت اتإاراب يهف نإ سمعأ مرة ولأ ناأ يافندم الحقيقةى ف: البكرى
 !اتإاراب

 
 ؟مافيش والا  يهفى يعن عبد الناصر:
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 كثير مثال عندى كان ناأى يعن والحقيقة ،عندىى الل المعلوماتى عل لسيادتك قولاب ناأ: البكرى
 يذكر ولم ،النهارده مرتين والنسيج الغزل مؤسسة ورئيس النهارده المؤسسات رؤساء من
 هذه فيها ى الل الجهات نإ يج  فكان !إارا  ىأ عن شئ ىأ علمأ وال شئ ىأى ل

 المؤسسة رئيس كانإذا  .الصورةى فى نبق نناإى حت ؛بتبليغنا تبادر نهاإ المعلومات
 .ناحية دى !المختصة الجهة من أعرف كنت األقلى عل قاليشام

 بتاعهم القرار صدر لما ،ساعات 8 ـــوال ساعات 7 ــــال بخصوص التانية الناحية
ى الل اليوم نفس حصلى الل فاالتفاق - يجوز - ساعات 8 تشغيل يجوز نهإ صدر
دارةو  المؤسسة إدارة :لهم وقلنا ،المؤسسات رؤساء كل جمعنا إن احنا ؛دا فيه صدر  ا 
 - العمال – بداأ حد مافيش نإى حت ؛ساعات 8 ـــال ايشتغلو  كلهم والعمال الشركة

 نو  ىأ من بداأ إدارة يهف نشاكام !ساعات 7 بتشتغل الشركة إدارة دا تقول تبصشام
 الى حت - المؤسسات إدارات وكل داراتاإل كل إن :قلنا إحناف ،ساعات 8 بتشتغل
 حد كانإذا  التعليمات وهذه .جميعا ساعات 8 يشتغلو نهمإ - النظرة هذه هناك يكون
 إحنا !"يجوز" فيها وذكر التعليمات تصدر  نأ وقت نماإ ،رادتهإب خالفهاى يبق خالفها

الى  ..لبعاها هتبص الناس ألن ؛هتنفع مش دى "يجوز" :قلناو  الموقف قدرنا لما
  .آخره

 ..نفسهم العمال لواع نيجى وبعدين
 

 !؟العمل عن ممتنعين اكانو  ما يومى ف سكوإ بتو  نإ عرفتشام  عبد الناصر:
 

 !بلغأ ولم عرفتشام ..أل:  البكرى
 

 كل وعملنا ،العمل عن ممتنعين نهمإ بلغت الصبح ..العمل عن ممتنعينهم و  ،بلغت أنا عبد الناصر:
 كل ..اتفاق ايعملو  أساسى على االشتراك االتحاد وراح ،لقاء يحصل علشان الجهد
 ؟!متعرفوش انت دا الكالم

 
 !يافندم ..أل: البكرى

 
 !فعال الشركة مدير مع اوقعدو : عبد الناصر
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 مرتين به اجتمعت ناأى يعن ..مرتينى جال الغزل مؤسسة رئيس نإ :سيادتكل قولاب ناأو : البكرى
 !النهارده

 
 !؟فيها األهلية الغزل نإ عرفتشام  عبد الناصر:

 
 مكافأة اعدلو  علشان ؛حركات شويه فيها كان زمان األهلية الغزل نإ عارف كنت ناأ: البكرى

  .الحاجة اصلحو  وبعدين ،تاايقت والعمال منهم عمال بعض بتاعة نتاجاإل
 النور بوأ المحسن عبد خاأل زى طبعا - ساعات 8 ــال حكاية :يافندم باقول

ى ف كان ،ورديات 0 بتشتغل كانت خصوصا ..بتشتغل كانت ناس يهف نإ - بيقول
  .إاافى ساعة بيدوهم الحاالت جميع

 يوم يشتغلوا انهم طالبين نناأل نظرا - الغزل مصانع زى - المصانع ومثال
ى ف طبعا ،ساعات 8 صدر لما .جمعةال يوم بتاخد كانت العمال من فكثير ؛الجمعة
 - يحدده نأ العمل صاح  حق من دا يةسبوعاأل الراحة اليوم الشركات من كثير
 والثالث االثنينأو  االحدأو  السبت ايدو  فيمكن - الجمعة يوم يكون شرط مشى يعن
ى الل العملية ىود .راحة يوم تاخد والعمال ،شغالة كلها الماكينات وبهذا ؛ربعواأل

 ياماأل يبطلوشام نهمإ احبو  نهمإ ؛المحمودية مصنع بتاعة ياماأل من يومى ف عملت
 .أجر عليه وياخدو الجمعة يوم ايشتغلو  نهما  و  ،دى المتتالية

 وبهذا ؛سبو األ أيام طول راحات ويدى ياماأل كل يشغل بيقدر المصنعى دلوقت
 الساعة ومنع ساعات 8 ــل التحويل بتا  العملية كلدى ف ..بداأ إاافى أجر يديشام
 جلأل هم فطبعا ؛الغزل شركات بتو  جدا الكبيرة عداداأل هم دول وطبعا .اافىاإل

  .خالص استقرت والعملية شهر كذاى جيي بقاله دا والكالم دى الحركة
 دى - خيراأل 03 القانون طلع لما ،نتاجباإل الدفعى وه التانية للحاجة نيجىو 
 بتاعته واليومية ماينتج زى وينتج يومية بياخد هو نإ -تكرهها جدا  العمال طبعا
 هم فطبعا ،قطعة كذا يطلع الزم الساعةى ف نتاجاإل يحولى ييج هو فكونه !ماشية

  !نتاجباإل جراألالى  باليومية جراألمن  ايحولو  نهمإ ..دى بيحبوهاشام
 كنترول يهف كان لكن ،واحد وقتى ف مشيت يمكن كلها دى العوامل الحقيقة

 يهإى يعن ..خيرةاأل المدةى ف السب  يهإ الحقيقة عارف ومش ،ماشية العملية وكانت
 ؟ىيعن خالهمى الل يهإ ،شهرأ 8 له ىبق مواو  دا ؟!ساعات 8 ــال حكاية الحاجات

 .الجاية الجلسة ونعراه دا المواو  مثال هنشوف تسمح سيادتك لو
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ى يعن بالذات ؛سكوإ شركة فر أ كل عند معروض كان ،دا المواو  بالنسبة سيادتك : صبرى 
 كمان المطريةى ف كان ..ال فقط الخيمة شبراى ف يكن لم هياتاالم استالم عدم

 الشركة إدارة ومجلسى االشتراك االتحاد بواسطة سدر  مواو ال وبعدين .وموجود
 .المواو  هذا عارفة الناس وكل العملية هذهى ف تحقيق ىأجر و  ،العامة والمباحث

 والوزير المؤسسة رئيس مبلغش الشركة إدارة مجلس رئيس إزاى متصور مش
 !هذا الكالم عارفة البلد كلى يعن ..معرفش

 
 الشركات بين المعاملةى وف العملى ف التفرقة ،المواو  هذاى ف يةساساأل المشكلة هو :البشرى

 احبو  جمعة يوم بتشتغل كانتى الل الناس من الشركات بعض يهفى يعن ؛وبعاها
 يومين منهم جزء افشغلو  ؛جمعة أيام ربعأ منهم هيتخصم باعتبار العمالى عل يخففوا
 ،بس ساعات 7 ــال إدت ناس يهوف ،خالص الجمعة الغو  ناس يهوف ،الشهر ىف جمعة

 عاملةى اللى ه المعاملةى ف التفرقات هذه فكل ..8 ــالى ف مستمرة لسه ناس يهوف
 !مشكلة

 
 فيحصل الوالء فيه صلاأل قطا ى يعن ،هميةاأل بالغ المواو  الحقيقة هوى سمحتل لو:  حسونة

 تلقائية المسألة هل !وااح مشى دلوقت لغاية الحقيقة األسبا  وتشخيص ،تصد  فيه
 ؟!معينة خلفية لها وال

 
ى سامباأل معروفين محراين فيهى بيبق دى زى عملية كلى ف قطعا ،أل.. مالهاش خلفية عبد الناصر:

 !ىيعن المسئولين هم ..المحراين هم مش بس ،دا والكالم
 

 :لناول قت القياداتأو  األمنأو  العمل جهات سواء ،المختلفة الجهات عاوز براهى يعن: حسونة
 ،الجزاءات لوائح وال ،الساعات فقط حكايةى هى الل ؟ألسبا ل الكامل التشخيص يهإ

ى ف مناسبةال غير القيم لبعض مثال نزول يهفأو  ،مثال القيادة سوء من نو  يهف وال
 حالةى ف نناأ وبما ،التشخيص منى ننته نأالى  ىيعن نهإ :باقول ناأ !ىالحال الوقت
 ما كل ؛وأ ..وأ ..أو ىمال تمنأو  اقتصادى تمن حياناأ هالأج من بندفع كاملة تعبئة
 وأظن !ناآل محل لوشام - مناس  العادى الوقتى ف كان لوى حت - بالبلبلة يتصل
 مش توقيتها :قلنا ،كمال األخ مع التشريعية اللجنةى ف المواوعات من كثيرى ف إحنا

  .مناس ى يبق خرآ وقتى ف ،ىالحال الوقتى ف يمكن مناس 
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ى ل أذنت لو - براه نأل ؛األسبا  تماما نتبين نأالى  المسائل وىق ممكن
ى ه صح لوى يعن ؛للمواو  والخلفية ماميةاأل األسبا  نتبين نأ يج  - سيادتك
  !؟تخلفيا لها مسألة وال ،مصادفة المسألةى ه والا  ،تنتقل عدوى

 
 يهف كان ؛فعال ساعات 8ى مش كله نأل كويس مشيت األول العملية نإ تقديرى ناأ هو عبد الناصر:

 .تغيير يحصل ابتدى كدا وبعد ،آخرهالى  ..العامة والتعبئة العدوان من الخروج عملية
 بسى ساماأل عندى كان ناأ ؛ساعات 7الى  اعادو  ثم ساعات 8 امشيو  ناس يهف
  .الكالم كل بحثت ناأ ،الورقة معايا جبتشام

 إاافى أجر نأخذ نأ يج  إحنا إذا   :ابيقولو  التانيين الكالم هذا حصل ما ولأ
 دا والتبر ى الحرب للمجهود تبر  دى التامنة الساعة نإ :لهما قالو  !التامنة الساعةى عل

 اتبرعو  ناس يهف ..ىالحرب للمجهود بيتبر  كانإذا  .مستديم غير شئ نهإ معناه الحقيقة
 هذهى ف الحقيقة حق ليهم دى الجماعةى يبق ؛اورجعو  خالص اوبطلو  شهرأ بتالت

 عن ممتنعين ولكن ،ااشتغلو  ايعملو  نهمإ العمليةالى  ااستجابو  ما بعد نهمإ ليلبد العملية.
  !القبيل هذا من وشئ إاافى أجر دى التامنة الساعة نإ :بيقول نهأل ليه؟ ،القبض

 نتسب  الوقت هذاى ف إن احنا ،المواو  هذاى فى زعجنيى الل الحقيقة ناأ هو
 وسطى ف ايشتغلو  نأ الوسائل بكل احاولو  عدائناأ نإ علما ؛الشكل بهذا عملياتى ف

 !بداأ اينجحو  ولم العمال
 ،الوسائل بكل احاولو  المسلمين اإلخوانو  الوسائل بكل احاولو  الشيوعيينى يعن

 عنصر ىأل المبرر ندى إحناف !الشكل بهذا عملية ىأ ايعملو ى يعن نهمإ اينجحو  ولم
 كلى ف بيسموهم همى الل - المواو  هذا تتصيد نهاإ ممكن عناصر يهف قطعا ،فاسد

  !مننا خدوهمأو  العمال ايكتلو  نهمإ األسبا  كل ليهم بندى إحنا - المحراين مصنع
أو  األهلية الغزل زى - كبيرة شركةأو  كبير مصنعى ييج لما النهاردهى يعن

 دنافق إن احنا هذاى معن ؛الشكل بهذا عمليات فيهم ويحصل - سكوإ شركة زى شركة
  !رافاين ااشتغلو  نهمإ رغم ولكن ،الكنترول

 ..المواو  هذا طبعا ممكن وبعدين ،البساطةى بمنته أخذ المواو  بعدين
ى نالق ونبص مصنعالى  مصنع من العملية بتنتقل نهإ ؟يهإ خطورتها ارا اإل عملية
 العمال إن طبقة بيحس  الواحدى الل الوقتى ف ،البلدى ف مشاكلى ف داخلين نفسنا
 الواحدى وييج ؛معانا ومين عدائناأ مين بيحس ى يعن !معانا الفالحين طبقة ،معانا
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ى ف الطبيعية واا األ عن ايخرجو  بتخليهمى الل الطريقة بهذه ابيعاملو  العمالى يالق
 !مقبولة غيرالحقيقة  عمليةى تبق ..الوقت هذا

 
 القيادات عن المسئولين السادة نأى وه ؛ملحةى يعن عاجلة لمسألةا ههذفى ل سمحت لو:  حسونة

 مع ،المشاكل كل اوبيشوفو  ابيجتمعو  ،العمال عن المسئولين زائد المصانعى ف اإلدارية
 دى والحاجات العمال ومعاملة نتاجباإل يتصل فيما بتاعتنا هدافاأل بعض تجني 
 تحدث قدى الل السياسات ببعض ناآل ننزل الى يعن ..المحنةى تنته نأالى  مؤقتا

  .نشقاقإأو  تصد 
 وأظن المحاكمى ف موجود القانون ..فعال قانون عاملين إحناف ،التأدي  مسألة ماأ

 لمجلس تخاع العالقة تأصبح الالئحة وبعد .المحاكمات تسهيل ..لسيادتك قدم
حناو  !العمال محاكم ابيفالو  طبعا والعمال ،العمال لمحاكم وال الدولة  ؛مزيج عملنا ا 
ى ف المحاكم بتشكيل فسمحنا ،كلها الدولةى ف تشرني نأ يستطيع ال الدولة مجلس ألن

 .العمل مواطن
 ناأ لكن ،يتحل دا االنزعاج سبا أ من سب  هذا كانإذا  ،سيادتك عند المشرو 

 ، فيهاايعين نهمإ نفسى حساسإ !بعضى ف متشابكة كلها مسائل تكونإن ى خشأ
 والسادة اإلدارية القيادة عن المسئولين السادة بين اجتما ى فيبق ؛المساواة عدم من نو 

 يحلوا وبعدين سب  ..سب  األسبا  اويشوفو  ،ويحلوها العمالية القيادة عن المسئولين
 .هذه األسبا 

 
 ،المصانعى ف المشاكل هذه كل تتحل بكرهو  دى المواايع عن مسئولين الوزراء اخوانإ عبد الناصر:

 مخر  هعتبره ..السجنى ف هحطه مشكلة عنده هيحصلى الل دارةاإل مجلس ورئيس
اللى  المشكالت مسئولية نتحمل مشكالتى ف تسببنا إحنا واذا !السجن ىف وهحطه

 !فيها بنتسب  احنا
 

 !يافندمالبكرى: براه المسئولين يبلغونا 
 

 متعرفش نكإ :ىلل بتقو ى بتيج كنتإذا يا بكرى،  يبلغوك معاك بيشتغلوى الل ماالناسعبد الناصر: 
 المؤسسة رئيس كانإذا  ،متعرفش كنتإذا  يهإ بتعمل الوزارةى ف قاعد مالأ   ،النهارده

 !؟بلغكشام
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 الجهاز كانإذا  لكن ؟!مبلغتنيش ليه :لهل هنقو  إحنا المؤسسة رئيسى يعن ماهو ..يوهأ: البكرى
  يافندم. األقلى عل تلقين يهفى يعن يكون دا نإ بتصور ناأ الوقت نفسى فى يبلغن
 هيحل نهإ أساسى عل يبلغأو  يعمل ميحبش الشركة رئيس نإ تصورأ قدرأ ناأى يعن

 .آخرهالى  ..العملية
 

 !يه؟إ هنعمل ماتطربق لغايةى هيخب واحد كل كانإذا  عبد الناصر:
 

 !المختص الجهاز منأو  مثال الداخلية من حينهى ف بلغأ لما لكن:  البكرى
 

 رئيسى يعن !؟متحاسبهمش وال مبلغوشى اللى بق وتحاس  ،تبلغ الداخلية خالص عبد الناصر:
  !بالشركات كشف عندى ناأ دا ..والشركات المؤسسة

 ساعات 8 اتعملت شركات يهف كانإذا  ،تنسيق يهفى يبق الحقيقة الزم :ثانيا
ى اللى ف سب  هباعتبر  ناأ مواو  براه دا الحقيقةى يعن ،ساعات 7 تبق وتراجعت
 !حصل

 
 حدى عل هاإنتاج مقيد الهندسية الشركات من كبير عدد أصل هو ..ىل سمحت لو: البشرى

 الشركات بعض يهف !ساعات 7ى ف الشغل عنى حت العمال من زائد عدد يهوف ،معين
 هذهى فلما بحثنا المواو   .الخطة واعتهى الل األسلو ى بمقتا ٪31ى عل بتشتغل
ى عطأو  ،جوازية ساعات 8 كان الخطةبتا  لجنة  القرار ،المصانع بعضى ف اتالشرك

 .يدهإ تحت المتوفرة االمكانيات حدودى ف نفسه يشكل نأ دارةاإل مجلس لرئيس ترخيص
ى ف سب  هتكون نهاإ أساسى عل ماأخدتهاش يمكن ناأى يعن ..مانعتشام الواقعى ف ناأ

 فكان .بنفسها ظروفها تدرس شركة وكل ،الجواز طلقأ هأصل القرار هو نأل ؛عدوى
 وبعدين ،تشتغل طاقتها من ٪01 الشركة نإ ؛متناقض واع يهف كان ..نفسه الواع
 براه نماإ مانعأ لم ناأ ،الواقعى ف المتناقض الواع هذاى فى يعن !ساعات 8 نقول
 . المواو  هذا ندرس

 
 يها  و  ؟بتعملوهى الل يهإ فكرة بعض اتدو  الزم ،الخطة لجنةى ف بعض مع منتأ اتقعدو  عبد الناصر:

 ،مثال ستةى جآ قدرأ ناأو  ونص ستةى جآب لما ناأى حتى يعن ؟عندكمى الل واا األ
 ابتجتمعو ى الل الوحيدة ةصالفر  ممكن ساعة نص بعض مع سيبكمأ فرصة نإ :باقول
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 تقعد والناس ستة قبل ابتيجو ى يعن .ونص ستة ابتيجو  وال ستة ابتيجو  ماعرفشو  ،فيها
ى يعن ..المعلومات هذه اتتبادلو  الزم الوحيدة الفرصة دىى يعن ؛دا بيكلم ودا بعاها مع
  .الكالم هذا اتقولو  اتقعدو  دقايق عشر ولأى ف

 ىأب نستطيع ال العمال قطا  النهارده إحنا :هاأقول بدى ناأى الل النقطة ناأ ولكن
 بنحس  لما النهارده !متذمرأو  معادى لقطا  نقلبه إن احنا حوالاأل من حال

  ..البلدى فى الل القطاعات
 !غيرهي   النظام نا  و  ،اغط يهوف تراجع يهف نإ وبيعتبر موجود ،الرجعية قطا 

 اعف موقفى ف يالقينا ولما ،ومااد موجود القطا  هذا نإ :قولاب ناأ الكالم وهذا
  .منه مفروغ قطا  هفد ،آخرهالى  ..كالمه بينشط

 مش المحامينى بتالق ..كدا ونصهم كدا نصهمى بتالق ،المثقفين قطا ى بييج
 قطا  معانا نإ حاس  الواحد لكن ،الواع واخدينى يعن ايه ودول يهإ ودول يهإ فاهم

 حاجات مافيش سببها إحنا لعمليات بيكر العمال قطا ى القأ بصأى جآ لما .العمال
 عن تحريات خرآ باشوف كنت النهارده لغاية ناأو  !السب  إحناى يعن ..بداأ خلفية

ن إل ؛جازيهمأ ناأ نإى داع يهف نإ شايف مش ناأ الحقيقة المحراينى حت ،المواو 
  !هم السب  المحراين مش السب  احنا

 اتعملتى الل الحاجات يهإ عن مذكراتى لا وتبعتو  ،بيتحل هبكر  فالمواو 
 .كلها الصناعة لقطاعات بالنسبة

 
 ،دارةاإل مجلس سلطةى وف داريةإ نهاإ تبدو لو إنها القرارت هذه نإ متصور براه ناأو : الشافعى

 تقابل يهف كانإذا  نهإ أساسى عل ؛النقابات مع تقابل يهفى يبق براه الزم الحقيقة لكن
 هواع وكيفية تنظيم كيفيةى عل تفاقإ يهفى يبق الممكن من كان ،القرار تخاذإ قبلى حت

ى بتتالق قابةنال تكان لما الإ بتحصل حاجة يهف ماكان ،كدا قبل وبراه .التنفيذ مواع
 دارةاإل المواايع هذه من مواو  ىأى ف نإ شكأ ناأو  ،مستمرة بصفة دارةاإل مع

 !النقابة مع تقابلتأو  تالقت
 

ى عل بالارورة هينعكس المرحلة هذهى ف هيتخذ حل ىأ هيتخذ.. قرار ىأ تصورأ ناأ: ايف
 ينطبق ساعات 8ــ بال طبعا جوازى اعتمدى الل القرار نأل ؛الموظفينى وعل الحكومة
 8 بتشتغل الارائ  مصلحة مثال عندى ناأ وبالذات ؛والوزارات العاملين ببعض
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 هم طبعا ..ساعات 8 من كترأ تشتغل الزم إاافى أجرى تتقاا وعلشان ،ساعات
 !تذمر حالةى ف يااأ

 
 حل ونشوف ،المواو  بهذا المتصلة القطاعات لكل هرظال هبكر  اجتما  هنعمل: محى الدين

 .هبكر  هرظال واحدة الساعة ى يعن ..للمسألة
 

  .كمالى وييج عبد الناصر:
 كبير قطا ى ف مواو  هو ،فيه تكلمأ عايز براه ناأى اللى التان المواو 

 باعتبر ناأ ابيمثلو  دول - الطعمية وبتو  المطاعم بتو  ،البقالين همى الل - البلدى ف قوى
 الحقيقة فى !مليون خمسة بيمثل طولى عل دا مليون كانإذا  ،مليونى حوالأو  مليون
 لهذه بالنسبة إجراءات حصلت يهف ،فاتتى الل الجمعة سمعته براهى الل الكالم

 بطابال اتخذتى الل جراءاتاإل يهإ معرفش ..الصغيرة الحلويات مصانع ،القطاعات
  !القطاعات لهذه بالنسبة

 وناس ،هنقفل ا:بيقولو  الناس !اهيقفلو  نهمإى جاتل جواباتى ف كالم يهفى يعن
 بناخدهاى دلوقت التموين من حاجات بناخد كنا :ابيقولو  وناس ،هنبيع مش ابيقولو 
  ! بنالقيها ومش منين شفمعر 

 مين نشوف الزم ،بنواجهه اللى احناى السياس الموقف ىف لما النهارده الحقيقة
ريحنا هذه إذا  الإ معانا قطاعات هناخد ممكن ومش ،معانا هناخدهاى الل القطاعات
  !ادناى تبق القطاعات هذه كل نإ هدفنا كانإال إذا  ..القطاعات
 ناأ فاهم مش ،الناس نريح وعايزين الناس مكفرين إن احنا :مرة ولأى ف قلت ناأو 

 ..سألت وبعدين ،المواو  بهذا شكاوى عندى ناأى يعن ؟اتخذتى الل جراءاتاإل يهإ
 !اهيصفو  نهمإ ا:بيقولو  ناس يهوف شكوى يهف

 
 .العامة الصحة قرار كان ظنأ كان:  صوت

 
 .للتموين بالنسبة الكالم  عبد الناصر:
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 إحنا بالعكس ،للبقالين بالنسبة ..ذكرتهم سيادتكى الل قطاعات التالت يافندم بالنسبة : قره   
 زيادة نديهم نناإ بنحاولى يعن ..منطقتهم منى حت كترأ بنديهم االمكانيات عندناى دلوقت
 بيان عندى ناأو  .الموجود منى حت كترأ اتيمك فيها نهاأب البلد نظهر عاوزين نناأل

ى ف البقالة قطا  ومابين مجمعات بين ما تفرقة مافيش .ىبيجيلى حت التوزيعى فى يوم
 من الحصص ابيسحبو  ؛البقالين كبار بعض من عملية يهف هو لكن ،بتنزلى الل السلع

 غير طريق منى بييج الربح من نو  براه نهاأل سايبينها إحنا ودى !الصغيرين
  .مباشر

 وفق بنديهم نناإ العملية بتتنظم سنة ولأ إحنا ،الطحينية الحالوة لبتو  بالنسبة
ى يبق المفروض ن احناإل ؛بالكامل ماهياشى حقيق .الفعلية طاقتهم حس ى عل حصص
ى ف بندى كناف !ألف عشرين دى السنة متوفر كانى الل كل ،سمسم طنألف  01 عندنا
 هم بنسيبها المحافظاتى ف جزاءأ يهفأو  منهم هبناخد ،بس الكمية تلتين حصة حدود

 .بيوزعوها
 .والصابون ،ىالصناع السمن مصانع قطا  ..تانيين قطاعين من شكوى يهف هو

 وتاريخها حديثة مش ونص سنة بقالها الشكوى ،ىالصناع السمن بقطا  يختص فيما
 .النهارده مش 68الى  يرجع

 
 ؟مصانع 6عبد الناصر: دول 

 
 مريت يمكن ونزلت لهم حصر عملت ناأ ..ىصناع سمن مصنع 70 دول ..يافندمقره: ال 
 لكل صور خدناأو  ،كبيرة مفروضى الل المصانعمن  8،  0 القاهرةى ف هنا يمكنى عل

 اتنين واةأ يمكن أوض عن عبارةى وه !فيها عادى غير انحراف يهوف ،موجود مصنع
 نهاإالى  باالاافة صحية غير والعملية ،جاز وابورى ف وبتسيح حلة فيها ،اتنينى ف

  ..ىحت مفيهاش
 

 !تكلمش على دولاعبد الناصر: ماب
 

 السوقى ف بس بيتبا  كان نهأل ؛الزيت اياخدو  نهمإ من مانعينهمى حقيق إحنا فدولقره: 
  .الحرة
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ى الل 03 منهم يهوف موقفهم راجعنا براه إحنا ،70 هم الصابون مصانع
ى نخش نناإ بناطر كنا ؛الشحومات موقف حس ى عل بدأنا وفعال .نتاجلإل ايصلحو 

 الستكمال الزمة كانتى الل جراءاتاإل بعض يهف وكان ،سمن بتتحول كانت نهاإ
 فترة اخدو أو  ،شهرأ 6ى ييج قيمة من مرات تالت كلهم بيهم اجتمعت ناأو  .دى المصانع

 وفعال .موقفهم ايحسنو  نهمإ - كتوبرأ شهر لغاية طلبوى الل هم - كتوبرأ شهر لغاية
 خدأى الل والعدد .حصة بياخد -أكتوبر  01 – الشهر هذا نص من ابتداء حسنى الل

 المصانع بين ما تجميع يحصل نهإ ناديت كنت ناأ ..والباقيين ،03 النهارده لغاية
 ايصلو  مابيقدروش لكن ؛الحصة ونزودلهم الكبيرة المصانع مع تصلح الى الت الصغيرة

 !وماشيين ممكن قدر أكبر يستغل عاوز واحد كل نأل تفاقإالى  بداأ
 

 مصانع ؟والغيته بالبطاقة زيت بياخد ؟والغيته بالبطاقة سكر بياخد كان حد يهف هل عبد الناصر:
 ؟مطاعم

 
ى بيعط أصال كان ،للمطاعمى بيعط كانى الل الزيت يهف كان :لسيادتك قولاهال.. ال.. : قره   

 أصال كان نهإ بينما ،الطعمية لبتو  العادى االستخدام بتا  هوى الل واحد نمرة الزيت
 :لهم قلنا حناإف !قرش 06 ــبى بق واحد نمرة الزيت نأل ؛النهارده تالتة نمرة زيت بياخد
 أصالو  ،للع  مجال يهف يبقاشام دا نأل تالتة نمرة الزيت هتاخدو واحد نمرة الزيت بدل
 واحد نمرة من القرار يتعدل نهإ اطلبو ى الل هم منهم يهف ،الشكل بهذا ابياخدو  اكانو  فعال
 زورت ناأى حت ،المحافظاتى وف فعال حصر وعملنا .تالتة نمرة وبنديهم تالتة لنمرة

ى غلأى بق نهأل ؛تالتة لنمرة واحد نمرة من وعدلناه الطل  نفس براه اطلبو  محافظتين
  !ىتان يهإل شكوى يهف بقى عارف مش! عليهم

 الصفيح نإ نتيجة ودا ؛فعال شكوى فيهاى الل دىى ه للعل  التصنيع بتا  هو
 يهوف ،طن 0111 يهف كان االستيراد بتاعة خيرةاأل الحصةى ف وعندنا ،متوفر غير
 عن ياخدوها اكانو  نهمإى رأي ناأ !لسمنل معلبات من العام القطا  مصانعى ف عجز
 ورشةى عل للسمن العام للقطا  مصنع براهى يعن ؛تشغيلهاى ف الخاص القطا  طريق

 دون توزيع حصل ولكن .الصفيح منه وباخد المصنع شغلاب ..دى بالطريقة هوبيشغلو 
 المؤسسة مابين باتفاق تكليف مرأ بواسطة ؛ىتان الربط إحنا عملنا وبعدين ،ربط

 لفترة لتشغليهم كافية ماهياش لكن ،صفيح كمية فيهم وجدناى الل الشركات وبين الغذائية
  !كافية غير الموجودة الحصص ..طويلة
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 وامرأب نشغلهم نناإ ممكن ،كبيرة كمية الجاى الشهر العام للقطا ى جا يهف
 هإنتاج وبيسلم يشتغل فبيقدر ؛عاطلين عندهمى بيبق ما بدل هبكد ابيراو  وهم ،التكليف
 هذاى عل موافق وهو المؤسسة رئيس جيبت كنت ناأو  .الغذائية المؤسسات لمصانع

ى ف مصنع يهفى يعن ..كبير لعدد للعمالة مجال يدىى يعن اءجر إ دا وفعال ؛اءجر اإل
 !111 بيقول هو ..واحد 003 يمكنى حوال يهف شبرا

 
 هنأمم شحنااما البقالين إحنا ،الوطنية الرأسمالية بنسميه اللى احنا القطا  هوى يعن عبد الناصر:

 إزاى الحقيقة الطريقة ..المطاعم وال دول الجماعة وال الترزية وال الحرفيين وال الةالبق
  ؟الناس هؤالء بنطمن إحنا

 العدالة من شئ فيها معاملة يهف يكون الزم ،الناسهؤالء  طمنأ علشان ناأ :والأ
 زيادة ربح عندهم يكون الزمن أل ؛معانا ايبقو  نهمإى طبيع الواع ودول .للكل بالنسبة

 بيوصل ومثال الربح من وبنمنعه ربحه بنقلل كناإذا  .التوزيع قبل الربح بياخد هو نأل
 بقلبه طولى على بيبق يه؟إ وال ،فايدة مشى يبق ..يهإ فاهم ومش مليم ربحالى  خرآ

 بالنسبة حسابه حطأ الزم مواو  ودا ..ربحه نقصت ناأإذا  معادى قطا الى 
 .للتسعيرة

 
 فاتتى الل السنة السكر عدلت ناأ ..فعال فيه بدأت ناأو  ،كمبدأ حطينه إحنا هكد علشان: قره   

 ..بيدوهم كان نهأل إاافى عدلت فاتى الل الشهرى وحت الرز وعدلنا
 

 نول ،مستمر قطا  هو كله القطا  هذا ،ىمكتب بس نفكر مشى سياس نفكر الزم إحنا عبد الناصر:
 الجملة تجارةى عل بنتكلم إحناى يعن ..إن احناى االشتراك النظامى فى حت إحنا يمكن
ى عل عمولة وياخد بيوز ى اللالتاجر  ،الوطنية الرأسمالية بين تحالف يهف :بنقول إحنا

 لوفاأل ..المئات يهف كانإذا  قطعا بيبقى معادى! ربحه نزلإذا  البقال ماهو التوزيع
 لصالح ؟للنظام معاديين نخليهم مين لصالح ،مكان كلى ف الشكل هذاى ف التجار من

  بأى حال. تصورأ وال القطا  هذا ملتأمي نية ىأ بداأ مافيش مين؟
 الطبقة هذه ،آخرهالى  ..والترزية المحالت هذه جميعو  مثال للمطاعم بالنسبة

 هذه ليه ..ىاالشتراك لالتحاد بالنسبة السؤالى يبق..  إن احنا متصور مش ناأ ستستمر
 ؟!متململة طبقة استمرارب الطبقة
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 خامات توفر عدم ماإ يا معظمها ،بالذات فالتوق لعملية بالنسبة الحاالت بعض يهف : رفعت 
 بتتعامل كانت ،الخاص القطا  مصانع بعض فيهأو  !بياطر يقف ..الخاص للقطا 

ى بتيج ؛معاها العام القطا  تعامل ويتوقف العام القطا ى عل وبتعتمد العام القطا  مع
 03ى حوال ستبمبر شهرى ف هناى دامق ناأى يعن !بتاعها العمل تبطل نهاإ بتاطر

 مع العام القطا  تعامل يقافإأو  خام مادة نقص ماإيا الحاالت  اربأ تالت ؛حالة
 !العملية بيوقف ..الخاص القطا 

 
 مليون يمثل كبير قطا  يهف نإ قصداب ناأ ؛قصدهاأ ناأى الل براه دى مشى هى يعن عبد الناصر:

أو  ربعةأ عيلة عنده واحد وكل ،عمال تالتةأو  اتنين عنده واحد وكل ،بيشتغل واحد
 ماكسبناهوشإذا  القطا  هذا !مليون خمسةى ف ابيدخلو على طول ى يعن ..خمسة
 االتحادى ف كامل همالإ مهمل القطا  هذا وبعدين !القلق باستمرار هيسببلنا سياسيا
 ،بالميثاق وملتزمين الميثاق عندنا إحنا !الوطنية الرأسمالية قطا  هوى الل ..ىاالشتراك
 دا الكالمى هنلغ إن احنا سبعين بعد والأو  سبعين سنةى حت متصور مش ناأ وبعدين

  !حاجة ىأى نلغ إن احنامادية  استحالة يهف ..كله
 نو  نعمل إن احنا ؟دول والجماعة للبقالين بالنسبة همتصور  كنتاللى  ناأى يعن

 يكون الزم الباقين لكن ،االستهالكية التعاونية الجمعيات بين والتوازن سةفالمنا من
ى هتبق الوا   ،هذا من ونمكنهم يكبر واحد وكل ،سنة عن سنة بيزيد .. ربحربح عندهم
 !اديةمع طبقة

 
 التوزيع بتاعة العمليةى ف االحتكارية من نو  ،المحافظات بعضى ف يافندم يهف هو: قره   

 بتاعة االستهالكية التعاونية العملية تشجيع ابيحاولو  منهأل نظرا ؛للبقالةى حت بالنسبة
ى ه الجمعيات هذه !نغير نأ يج  :قولاب ،مقدمها ناأى الل المذكرةى فى حت .المحافظة

 المحافظات بعضى ف !ارر بتعمل فعال نهاأل ؛احتكارية أجهزة وماهياش للتجزئة فر أ
 ونقل ،العملية هذه عملى الل المختص بالمحافظ اتصلت ناأو  ،الدقيقى حت حاولت
 !الجمعيةى ف فرعينالى  موز  10 من الدقيق

 
 ..وبيقرف !الناس بيقرف عبد الناصر:

 



  سرى للغاية 

18 

 

 ،10 ــال بيوزعوها اكانو ى الل للحصة تمام مماثلة حصة ناأ ديتها  و  ،العملية هذه وقفت ناأ: قره   
هو فيه  ..الجمعيات طريق عن توزعها لك احتياطى هتبق لك امان دى قلت له:و 

 .التعاونية الجمعيات لتشجيع محاوالت يهوفإجراءات فردية 
 

 . الخاطئة جراءاتاإل هذه يقافإى عل قادرين إحنا هو عبد الناصر:
 

 يمكن دا ؛كذا ..غلقى يعن ،باطشةى بتبق الحلول بعض يهف نإ لهذا ايفأ عاوز ناأ: حسونة
 المحافظى يعن كذا كذا محالت غلق ..وتذا  الصحفى ف تكت  ماإن ،ايق نطاقى ف

 لما !كلها للمجموعةى النفس القلق بعض بتثير براه دى ؛كداأو  اإلدارية والجهة
 التجاوز قوى يمكن خطأ حصلإذا  ىالحال الوقتى ف خصوصا ؛الحصانة مبيجدش

ى ف نتفاداه إن احنا مكنأ لوى بيتهيأل !الغلقى ف دا ..البطش ،الحسم سلو أ نماإ ،عنه
 .حسنأى يبق دى الفترة

 
زاىو  ،بالنسبة مذكرة ،المواو  هذاى االشتراك االتحاد فى واشوف عبد الناصر:  كان سيد خواأل ،نلم ا 

 الناس ولكن ،ىيعن كلها العملية يلم ابتدى وكان األولى ف المواو  هذاى ف شتغلا
 !هم ناس غالبة ..حد القيين مش

 
 ىأب الناس هؤالء تعامل لم الثورة !طبقة غل أ دول هم نإى رأيى ف ناأ ..غالبة ناس هم: مرعى

 !فعال غلبانين بيالقيهم منهم حد يصادف الواحد ولما ،المعاملة من نو 
 

 الغرفةى ف الفئات بجميع اجتمعنا نكون فترةى ف - ينأسبوع خاللى ف يافندم نقدر إحنا:  قره   
 إن احنا خصوصا ؛كترأ االطمئنان من نو  عندهمى يبق نخليهم ونقدر - التجارية
 .كتير تعديالت عملنا

 
 .الناس لهؤالء مانةواأل دارةاإل عنده يكون الزمى االشتراكاالتحاد عبد الناصر:

 
 وعدل ،طويلة اجتماعاتى ف طويلة فترات سكندريةاإلى وف القاهرةى ف معاهم قاعد كان: أبو النور

 !فعالإنهم بيتصفوا  فاهمين اكانو  هم نأل مفاهيمهم من
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 كوزير بيهم هو يجتمع لما نهألى يعن خيراأل االقتراح ..ىل سمحتإذا  يافندم واالقتراح: مرعى
 .يطمنهم بس ..ذهنهى ف ماهياش مشاكل ويصادفهى االشتراك االتحاد مع

  
 يهف كان ذاا  و  ،الغلقإجراءات  بالش :مقلت له المحافظين للسادة يونيه شهرى ف بعت ناأ: قره   

ى حت نا  و  ،شويه نعديها علشانى يعن نناإ بحيث ؛ىلا ابعتو  قوى جسيمة مخالفة حاجة
 منهم يهف .نعملها نناإ ميسمحش قانوناى يعن - السلطة هذه ديتكمإ كنت ذاا  و  - السلطة

 .هدوءى ف ماشيينى يعنى دلوقت كلهم والباقيين - بالذات واحد - اعترضى يعن
 

ى عل نطبقها نأ الوقت هذاى ف االجتماعية للتأميناتى داع مافيش براه ..التانية النقطة عبد الناصر:
 .فيها نتوسعشاوم ،عمال ربعأ عندهى الل وال البقالين

 
 يهف نإى دلوقت صلاحى اللى يعن ،الحرفيين همى الل للناس بالنسبة الصناعية التلمذة: أبو النور

 عداديةاإل من قلأأو  عداديةإ مثال واخدينى الل ..مدارسى ف محل لهمشام ناس
 عليهم اوياخدو  االجتماعية التأمينات بتو  ابيروحو ف ؛صنعةى ف كتلميذ ايتعلمو  ابيروحو 
حناو  ،تعلمه دى العيال من حد متاخدش طبعا الناسى بتخل ،تأمينات  عاوزين ا 
 ..الناس

 
 .العمليات من عملية كلى فى سياس تفكير نفكر الزم يهإ الحقيقة عبد الناصر:

 
 كلها دى الفترةى ف الواقعى ف - عبد المحسن األخ مابيقول زى - يافندم الحرفيين هو: قره   

 لها والسعر ،وشحيحة صعبة بقتى دلوقت الخامة نأل ؛مساعدة أى من محرومين
 شوية عاوزة كلها والعملية ،نتاجاإلى ف الزيادة للسعر قابل مش والسوق ،قوى مرتفع

 .وتنظيمها البسيطة الخامةى عل الحصولى ف إاافية مكانياتإ
 

 هذا عاوزين مش إحنا طبعا !البلدى ف نكماشإ حالة يهف نإ النهارده المالحظ هو طبعا عبد الناصر:
ى عل براه بنحس  كنا إحناى يعن .متعطلينى تبق الناس نإ لدرجةى يمش االنكماش
 مؤتمرى ف خدناهاأ احنااللى  المعونة بعدى يعن ،دى والعمليات النقدية الميزانيات
 نعطل لماى دلوقتى يعن ؛االعتبارى ف السياسية العمليات هذه كل نحط الزم الخرطوم

 ؟يهإ دأ العمليات هذه وتكاليف ؟!يهإ هيحصل ناس
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 ..لكن ،خالص السوق يريح جنيه مليون تالتة اتنين نهإى متهيأل ناأ:  قره   
 

 .هذا ابحثوا  عبد الناصر:
 

 ناآلالى  ،61 لسنة الفنية الثانوية المدارسى خريج مواو  هو براه مواو  يهف : رفعت
 كانت فتكرأو  !عايزين يشتغلوا للطلبةألف  08ى حوال طلبات عندنا يهوف ،تعينوشام

 اهذ ..معرفش .التعيينى هتتولى اللى ه العاملة القوى لجنة نإ تعليمات صدرت
  .كبير عدد وهمى تان وراقهمأ لهم نرجع بدأنا ن احناإل ؛كدا بعد تأثيره لهى يعن المواو 

 
ى خريج زى ايعينو  نهمإ الفنية الثانوية المدارسى خريج بأنه ،ثابتة قرارت يهف كان ايف:

  .تاتلغ وبعدين ،الجامعة
 

 .وقفت وبعديها 68 لغاية ااتعينو ى يعن رفعت:
 

 ؟ىيعن يهإ دأ يكلفوناى لل ق  عبد الناصر:
 

 .السنةى ف مليون اتنين زى يكلفونا ،لفأ 08ى حوال عندىى الل البيانات عندى ناأ:  رفعت
 

 نشغلهم بنعلمهمى الل الناسى يعن ؟فين اهيروحو ى يعن ..سألهاب الواحد سؤال طي  عبد الناصر:
 !نقفلها ما طي  ؟ليه فاتحينها دى الثانوية المدارس ،يامنعلمش

 
 المفروضى يعن ..مرات عشر كدا دأ بنخرج سنتين من بس ،بسيط عدد بنخرج إحنا: سليمان

 !السنةى ف واحدألف  81 األقلى عل عبنطلا 
 

 دى؟ الثانوية من عبد الناصر:
 

  .المتوسطة الفنية الدراسات من: سليمان
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  عاوزينهم؟ مش والا  عاوزينهمالسيد: 
 

 كنا سواء الحكومةى ف نعينهم مناخدهمش وعلشان ؛يستوعبهم السوق نإ المفروض سليمان:
 .عاوزينهم مشأو  عاوزينهم

 
 السوق؟ هو يهإ ؟يهإى يعن السوق  عبد الناصر:

 
 والقطا  ،العام القطا الحكومة، ى ف يشتغل وبعدين خبرةى عل يحصل نهإ بنمكن إحنا: سليمان

 .الخاص
 

 !؟منهم اشتغل حدشام موجودين دولألف  08 ــال كانإذا  ىيعن الخاص القطا ى ف فين عبد الناصر:
 

 عملى عل بيدور العمل لوزارة صحيح مقدمين هم ،كلهم شتغلوشاام نهمإ نقول نقدرشام: سليمان
 واحد كل نماإ !صع  صنعة وعنده مبيشتغلش واتنين سنة بقاله واحدى يعن نماإ ،حسنأ

فيه  ..مامون دا وكل مامونة العالوات ؛ ألنالحكومةى ف يشتغل هو نإ بيحاول
 !شغل مافيش ؟شغل

 
 ؟سنةى ف وال سنتينى ف متخرجين ودول الناصر:عبد 

 
 .7.131  :61 سنة غير من وغيرهم 01.001 :61 سنة:  رفعت 
 

 المصانعى ف كانت ،الصناعات بتا  تدري  مركزفى  الوقت نفسى ف ناس يهفى يعن : سليمان
 سبع وياخد سنة ولأ التدري  مركز توديه العامل مع تتعاقد تقوم عمال عاوزةى الل

 قرش عشرين وبعدين ،قرش 01 ــب المصنعى فى نتاجاإل التدري  يروح وبعدين ،قروش
 ناأ نإ حسنأ فرصة ديلهأ باالعدادية واحدى يعنالى  أدى النظام هذا .سنة تالتى ف
ى التزام نماإ ،للعمل أكبر فرصة عندهى ويبق الخبرةى عل ويحصل ،تدري  مركز دخلةأ

 .اعيفة دى المراكزى ف االستيعا  نسبة مابيخليش بتشغيله
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  .للعمالة براه بالنسبة خطة عندنا يكون إن احنا يج  طبعا هو عبد الناصر:
 ؟واقف والى ماش رااىاأل حصالإ هل

 
  ؟العمالة والا  الشغل ناحية من:  مرعى

 
  .الشغل ناحية منعبد الناصر: 

 
 ،جداد فدانألف  08 بتا  دى السنة البروجرام بتاعة الخطة حدودى فى ماش ..ىماش مرعى: 

حناو   .كتير عمال عندناى يعن ..التاآل كفاءة مع والعمال حسنأ وهو فيه ماشيين ا 
 
 كان وخصوصا - السن وبلوغ للمعاش ابيخرجو ى اللى بيتهأل، للمصانع وبالنسبة  الشافعى: 

ى يبق نهإب له تسمح الشهور من عدد يستكمل علشان - االجتماعية التأمينات العتبارات
ى عل مطلقة الخدمة توكان .للخروج الستين سن محددين مشى يعن اكانو  ؛معاش له

 حددنا التشريعية اللجنةى ف خيراأو ، بالمعاش له تسمح خدمة سنين عدد ونيكا  نهإ أساس
 مليون ربعةأ تالتة فيه قطا  من جدا كبير لعدد فرصة يدى هدى ويتهيأل .الستين سن

 ودى ،الفنية الثانوية من تاخد الحقيقة المصانع والزم .كبيرة عدادأ قطعا منه هيطلع
 .محله يحل المعاشات يطلع لماى يعن ..قوى يرتك العدد هذا من كترأ تستوع 

 
 إحنا ؟!لفأ 08 عندنا كانإذا  يهإ هنعمل ط  ،اءجر إ فيه ناخد الزم المواو  هذا قطعا عبد الناصر:

 !عاطلين؟ بلدى عل ندخل ..يهإ هنعمل ،التوسعى ف نزيد براه سنة بعد سنة الزم
 

 النقد ..األجنبى النقدى دلوقت لغاية حاكمناى الل هوى يعن ،موارد عندنا كان لوى يعن أل..: ايف
 ..كدا غير لكن ،عمالة فرص ونوفر ونزود نتوسع نقدر كفاية كان لو األجنبى

 
 !؟رااىاأل حصالإى ف يهإ دخله األجنبى النقد ط   عبد الناصر:

 
 !ىجنبأ نقد كلها الجديدة الماكينات ..الرى بتاعة كلها الماكينات يهف ..ال:  مرعى
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حناو  ؟فدانألف  01 مثال نصلح ليه عبد الناصر:  ؛وبتا  ناكل القيين ومش بطالة جيالنا نإ :بنقول ا 
 !فدانألف  01 نصلح نقدر :فيه بنقولى الل الوقتى ف

 
 لعملية بالنسبة جيت ناأ ما ولأ موجود كانى والل درس كان الواقعى ف البروجرام كان هو: مرعى

 االستصالح لعملية بالنسبة نظرة يهفى يعن :والأ ..نقطتين فيهاى ه نماا  و  ،حصالاإل
 دىى نواح 0بين الــ  تزانإ وعمل ،للمواو  االقتصادية الناحية من والغلة واالستزرا 

 ..رضأ كمان نهإ فايدة مافيش نهإل كلها
 

 01 بنصلح ومشألف  01 بنصلح ليه ..دا المواو ى ف نتكلمى نبق الجاية الجمعة عبد الناصر:
 !لف؟أ

 
 ندبر له أكل وخالفه. والزم االستهالك من حيز له يكون الزم يشتغل واحد كل: ايف

 
 !كلآى هالق مش استصلحتش ماإذا  ناأ ما ط  عبد الناصر:

 األرض تزود ما بدل قمح لهم وتجي  عاطلين نصها بلدى ف نإ كل سهلأى يعن
 !كالمك من فاهمه ناأى الل دا ..طلعوتا  الزراعية

 
 ؛ىحساب عامل كونأ والزم وقت بتاخد الزراعية األرض نإ ومشكلة ،األرض زوداب ناأ: ايف

ألف  08 اكانو  ما وبدل ،ىهتشتك الناس وكل هترتفع األسعارو  فلوس لهم دفعاب ناأ نأل
 الكل ،رةذ ايجيبو  فلوس ديهمأ مش رةذ مافيش رةذ اهيطلبو  !مليون اهيبقو ألف  31 وال

 نقدا عندىى الل القرشين طريقة شوفأ الزم !ىبيشتك الغيطى ف قاعدى واللى بيشتك
 .الزم الحسبة توزيع عيدأ

 
 السنينى ف هنواجهها مشكلة من جدا صغير جزء النهارده المثار المواو  طبعا هو: البشرى

 بسرعة بيتزايد السكان عدد نأل ؛حتمية مشكلة شايفها ناأى الل الصورة باعتبرو  القادمة،
ى ف التنميةى ف بننزلها اللى احنا المبالغ نهإى بمعن ..التنميةى عل قدرتنا عن جدا كبيرة

 capitalــ ال مع بيتناس  لعدد العمل وفرص العيش سبل بتفتح طبعا ،سنويا االستثمار
 أكثر بتتخلق العمل فرص نهإ شك ال االستثمار زودنا ما وكل ،بنستثمره اللى احنا



  سرى للغاية 

24 

 

 منها ذكر اقتصاديا كتيرة بعوامل محدودة االستثمارى ف قدرتها البلد ولكن ،براه
  !األجنبى النقد مواو 

 نزود إن احنا الحالية المرحلةى ف مبتتحملش الحقيقة البلد بتا  الموارد ونفس
 سيؤثر دا ان شك ال كبيرة لمبالغ االستثمار زودنا إحنا لو الا  و  ،كبيرة لمبالغ االستثمار

  !اقتصادى وغيرى طبيع غير استثمار االستثمار هذاى وهيبق ،األسعارى عل
 إن احنا الإ حلول يهف فعال شايف مش ناأى يعن ؟المواو  لهذا يهإ الحلولف

 كبيرى يعن الحقيقة مواو  دا يمكن .معينة حلول اتبعناإذا  ،نسبيا الموقف نسهل نقدر
 هذاى ف الحقيقة ىقو  متفائل مش ناأى يعن ولكن ،تفصيلية مناقشةالى  محتاج

 !المواو 
 

ى يبقطي   ابيحلو  مكانوش ولو ؟يهإ وال ايحلو  المجلس هذاى ف االقتصاديين الزم هو ما عبد الناصر:
 ؟الواع يهإ

 
ى فى يعن ..تالتة رقمين بناخد إحنا ،السكانى ف السريعة الزيادةى يعن المشكلةى ماه: القيسونى

 استثمرنا بينما كترأأو  عامل مليونى حوال العمالة زودناى األول الخمسية الخطة
 إذا !عامل نوظف علشان جنيه 0111 مال لرأس محتاجين إحناى يعن ..مليون 0111
 نصهم نإ نفرض ،سنوياألف  811 ــبالأو  بالمليون ابيزيدو ى دلوقت السكانكانوا 

 بعدى يعن - سنوياألف  811ى يعن -ى ناألوال النص هيعولهى التان والنص هيشتغل
ى ف متاحةى هتبقى الل العاملة القوىى ف الزيادة نإ متصور ناأ ،سنين ست خمس
 حناا ما زى السكان بزيادة مشينا ذاإ .السنةى فألف  811 عن هتقل مش السوق
 جديدة استثمارات عايزينى يعن - مليون 611ى يعن 0111ى فألف  811 ــال  ماشيين
 !السكانى ف الجديدة الزيادة نوظف بس علشان مليون 611 ــب سنويا

ننا نرفع إبنحاول  اللى احنا الوقتى ف ،حيوية مشكلةمشكلة تزايد السكان  هى
تحد من  إجراءات براهيج  إننا نتخد  ؛فيه مستوى المعيشة ونحسن أحوال الناس

الخطط ى مشينا فإذا  - جايز بعد باع سنين إحناى يعن .السكانى الزيادة السريعة ف
 -مجال البترول والسياحة وقناة السويس ى الظروف الطبيعية فى ية بتاعتنا فنتاجاإل

 ،مليون 611ــ نوصل لل إن احنا ةهياش مستبعدام ..مليون 611ــ ننا نوصل للإجايز 
  !مليون 611ــ نقدر نوصل لمتصور إننا سنين  7 – 6طبعا بعد ى دلوقت هو
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النقد ى معندناش دلوقت إحناى يعن ؛األجنبىالنقد ى ولكن الصعوبة حاليا ه
نقد  األقلمليون على  311خصص لالستثمارات معناها الزم أ .مليون 611 األجنبى
بالتصدير والحد  ةمرتبط المسألة !مليون أديهم لالستثمار 311ــ أنا معنديش ال ،أجنبى

  !األجور والعمالةى فى هندخل تان براهو  ،من االستهالك
 ةزودت األجور هيزيد االستهالك وهتقل المقدر إذا  ىيعن ،ةالمسائل كلها متشابك

ى بنحاول ف إحناى يعن ..المتاح لالستثمارات األجنبىعلى التصدير وهيقل النقد 
  .ةشوي  ةبعيد ةننظر نظر إننا التخطيط 

 71ــ ل 71من  ةزايد ةهل هنقدر نستوع  عمال ،71أو  71ى وبعدين بنفكر ف
بقى ين إبعد فترة أرجو ى ود !؟تستحق عليناى لاألقساط الى ففى الميزان الحسابى 

 .نقدر نناقشها ةعندنا صور 
 

 . 311يمكن   هو ..ىيعن ةدا يمكن عدد كبير شوي ؛السنةى فألف  811بس  هو: الشافعى
 

  .ىتقدير ى ف 088.111وظفنا  إحنا - 61/66سنة  -فاتت ى لال السنة إحنا هو :القيسونى
 

 .ةالسنى ف 301.111 تقديرالى فكان : الشافعى
 

سنين  01بعد  إنناى يعن ؛السنةى ف 011.111 – 811.111ولكن مع زيادة السكان  :القيسونى
 !ةالسنى ف 811.111عامله ى هيبقى عندنا قو 

 
ألف  311أقل من  - ألف 311 -011بين  يافندم ةبيخش سوق العمالى لال هو: البشرى

 01مليون عاملين من  7عندنا  ،بيزدشبيصل لسن العمالة حاليا ماى لال - ىدلوقت
 .نسبتهم تقريبا بين الربع والخمس ةمليون نسم

 
ى من القو  ٪03ى بيشتغلوا حوالى لتقديرنا ال إحنا ،شك مافيشى دلوقت ة: عندنا بطالمحى الدين

مظهرتش بالمظهر الحاد  ةالبطال .ةمتقطع ةبطالأو  مقنعة ةما بين بطالإى الباق ،ةالعامل
إذا  ولكن !الغال ى ف ةمقنع ةمخفي ةبطالى يعن ..بعض الدول الصناعيةى الموجود ف

السكان ى لكن الزيادة ف ،311.111ــ السوق بى مثال  بتقل فى دلوقت ةكانت القوى العامل
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بقى توه 08 - 01سنين هيبلغوا كلهم سن  6 - 1لكن بعد  ،معظمهم لسه صغيرين
 !وسريعة ةالزيادة مفاجئ

 
نتم إوطبعا  ،تشتغلى الزم يتعمل علشان الناس دى ليه الإ :لناولوا قنتوا الزم تإط  ما  عبد الناصر:

 ؟!بيشتغلشابنه مإحد فيكم  يهف ..والدكم كلهم بيشتغلوا
  

 ..براه: لو كنا هناخد السيد
 

ال نبقى م ،والد الناس الزم تشغلهم الحقيقةى دلوقتما كملتش لسه! )احك( : عبد الناصر بنقمش اوا 
الزم والد الناس نشغلهم  ،بنعمل اراي  بنعمل كذا .حقيقة لهذا البلد ةبمسئوليتنا كحكوم

ى بنه يقعد فإنه إبيقبل  مفيه واحد فيك .والدنا تمام أما بيكبروا بنبقى عايزنهم يشتغلواى ز 
ى لال ،كمال رفعتتكلم عليهم يبى لللنهارده الى جيوأما بن ؟!يشتغلغير ماالبيت من 

بيروحوا  :لكل بيقو ى صدق !المسئولين إحناما  ؛بيشتغلوشابيتخرجوا من الثانوية الفنية م
 هوفين  ،وديهم السوق :بيقول !القطا  الخاصى ط  شغلوهم ف !القطا  الخاص

 ؟!السوق
 

 ..7وقطاعات منهم  ةكله حكوم 0.811.111النهارده   عو القطا  العام بيست هو: سليمان
 

 ؟7 عبد الناصر:
  

 .01مليون من  06 األقلى على ه 7هياش ام ى: هسليمان
 

 ؟ىستات يعنالفيها بما  عبد الناصر:
 

  !مفيهاش ستات ..ال :سليمان
 

ن إ :وزكريا بيقول ،من الجامعات الزم نشغلهمى بيتخرجوا عندى لال اأساسى طي  دلوقتعبد الناصر: 
الزم نوجد  ؟!ط  أمال هنبقى فاتحين الجامعات ليه ؟ليه !بعد كده مش هنقدر نشغلهم

 اللى احناها الظروف باعتبر نا أى د والسنة ،ىكلمش عن السنة دتبام .لهم سبل العمل
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 ،الزم الحقيقه نشتغل الواع دهى لكن ف ،ةفيها ظروف غير عادي ..ةفيها موقفين الخط
ذا كانت األمور متشابكه  وناس  ،بنحسم األمور المتشابكة -ى قيسون .بيقول دماى ز  -وا 

 !كلها بهذا الشكل عمليةونعمل ال ،شتغلي التانىعلشان ى تاح
 :قولاوأنا ب !نهم بيشتغلواإ :ىبيقول صدق ،كمال رفعتللجماعه بتو   نيجىب

 ؛ةالتاني ةمن الدفع ٪11وى األول ةمن الدفع ٪11ونشغل  ٪11على ى بناخد كالم صدق
يكلفونا مليون جنيه لكن يبيقى فيه أمل اه .باخد بالترتي  وبالدرجات وهنزود أساسعلى 
 !مش ممكن نيأس الناس ة..يأسنا الناس من كل حاجإذا  ىيعن ،للناس

 
 .ن يحسن الواعأولكن يهمه  ،بيشتغل ه: هو قطعا فيه جزء من العدد درفعت

 
 ؟هم عندك دفعتين مش كدا ،ةمن كل دفع ٪11ناخد  :قولاطي  أنا ب عبد الناصر:

 
 .ىالمفروض يعن 66و 61: رفعت

 
  ة دى.دفعالمن  ٪11و ة دىدفعالمن  ٪11اخد ب عبد الناصر:

 
 !كمان 67: والقيسونى

  
قد  ،الجامعاتى ف براهبكره زنق تما هن. خرآوقت ى ف 67ى معلش نبقى نتكلم ف عبد الناصر:

النص حس   آخد ..والباقى للقطا  الخاص ٪11 ــبيطلع ال اللىناخد من ناطر فيه 
مسئولين عن إيجاد عمل لكل  إن احناى تصور ى ولكن ف ،هسيبهى الدرجات والباق

 .ساسعلى هذا األ ةمواطن والزم نعمل خط
 

إننا نوجد ن كل ماهنشجع الناس على إ :قولان بإ ،دا يبدو غري ى عارف الرأ انأى : يعنالقيسونى
نه إأما يبقى مطمئن ى يعن ؛تحديد النسلى يتعارض مع ده سياستنا فكل ما ،عمللهم 
 !؟ناخد كل واحد ونوظفه ط  وبعدين ..يه الحلإعمل يبقى ى هيالق

 
وواحد  !علشان نوكل الناس األرضننا منصلحش إ بيقول لنا:ى كان واحد اقتصادإذا  عبد الناصر:

 !؟يه دهإيبقى اقتصاد  !الناس علشان ميخلفوش شنشغلام :ىلل بيقو ى اقتصادى تان
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بتتحل المشاكل  !نشغل الناس والا  !األرضنصلح  يبقى الا ى العملية يعنى يعن )احك(
 !االقتصادية وتتحل مشاكل الناس

  
نما بس لو إ ةتحليل ودراسات تحليلي ةوعاوز  ،من غير شكاخمة طبعا المشكلة  هو: البشرى

ومشاكل  ،لو عنينا بدراسة القطا  الخاص إن احنا هبرز نقطه معينة..ى ل سمحت
نها وشجعنا الناس على إ ،القطا  الخاص بيحدث فيها هوى لالقطا  الخاص واألمور ال

كبرى تستوع  عاملين كثيرين  ةهيبقى مصدر طاق؛ القطا  الخاصى تنطلق ف
فعال  ،نالقطا  الخاص وقطا  الحرفييى المشاهد ف هوألنه  .باستثمارات أقل ما يمكن

 ،إنما لو كان السوق أمامه منطلق ومتفتح !يقدر يستوع  عدد كبيرو  ةاستثمارات قليل
أظن  !هناك امور باستمرار ،أن السوق مقفول وبيتقفل باستمرارى المشاهد دلوقت

ى لالورش ال ..ةهم أصحا  المصالح الصغير ى لالناس ال -السيد وزير العمل  - يمكن
  .عايزين حلولى وقت دلوقتكل ى عمل عل  وبتا  فتب

لو عنينا  :قولاإنما ب ،ايقدرش أحددها أنا شخصام ةفيه مشاكل كثير ى ليأنا بيتهأ
وحاولنا  ،تعترض القطا  الخاصى وجميع المشاكل الت ةبدراسة القطا  الخاص كمشكل

بيقوله األخ ى لمن الكالم الى جزء كبير قو ى لأأنا بتهي ؛نفتح هذه المشاكل إن احنا
  .فرص عملى ألن الناس تطلع تالق ..يبقى يتحلى صدق

الوقت نفسه الع ء ى وف ،القطا  الخاص ةألن الناس مش القي ةالمشكلة اخم
 !كله على الحكومة والقطا  العام

 
 ؟بحثوا مشاكل القطا  الخاصتممكن  هو ..طي  عبد الناصر:

 
كان فيه مساعدات فعال بتساعد  نإ ،تكلماوأنا بى ذهنى أثار مواو  كانت ف براه هو: محى الدين

يق على ين فيه تاإفعال المالحظ خالل السنتين ثالثه األخيرة  .على إيجاد فرص عمل
القطا   أجهزةالغرض أو  ،ناحية التسعيرةأو  اإلداريةسواء من الناحية  ؛القطا  الخاص

والواحد بس  !بتحاول تاغط على الناس دول بشكل غير معقول اإلدارية جهزةالعام واأل
ى يشتكيل -ى فصل يعناأنا ب -ى ماتيفصل جزمه عند واحد جز ى جيأنه أما بيى بيكف

ذكر كالم على تسعيرة الجزم  ..بيذكروا كالم !حالهى بيشتكيل براهى والترز  ،حاله مثال
 ،ولكن بخامات أقل :ما وزارة التموين قالتى عره فعال ز والنهارده س   ،ةموجودى لال

 ة!مش بتعيش أكتر من فتره قصير  ةوالجزم
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 ستغاللالا كلمة ،هذا المواو ى ف ةنبحبح شوي إن احناطبعا  ةعاوز  هىيعنى 

 ،الناس على يايق طريقها عن الواحد وممكن ،ومطاطة واسعة الحقيقة يعنى ةكلم دية
 !مواو ال لهذا تفسيره حس  على يعنى ..الناس على يوسع براه طريقها عن وممكن

 
 يهف ط  !كالم وطلع الحالقين هيسعر القاهرة محافظة فى المحافظ نإ يوم عرفت ناأ الناصر:عبد 

   !؟يعنى المانع يهإ بجنيه يحلق يروح عايز واحد
 

 )احك( !األقل على نعيما ل له:ونقو  :سليمان
  

 حالق يهوف قروش 1 ــب حالق يهف !غلط فهم العملية بنفهم ساعات ..صحيح يعنى ال عبد الناصر:
ل أقو  ،وبتا  وقت وبياخد الناس من عدد هل بيروح اللى داى الغال الحالقى خلأ ليه ،كذا
 شباعتبر ام ناأ ..أل !؟االشتراكية دى هى هل !؟قروش بخمس نتإ تبقى الزم ..ال :هل

  !الحقيقة االشتراكية دى هىإن  أبدا
 عمرنا طول ما ،دا والكالم ةوالترزي الجزم ومواو  لالستغالل براه بالنسبة

 يعنى ..يناسبه اللىى للترز  يروح فلوسه دق على والواحد بكذا وترزى بكذا كانى ترز  يهف
   !ا المواو هذ فى أتدخلى داع مافيش

 كان محمود حامد عارفين براه عمرنا طول الحقيقه ،الجزم مواو  فى نيجى
 بنروح وكنا ،لهم بنروح كناشام ؟مين فاهم ومش ةالثور  قبل من زمان من أيام من غالى
 يهف ورينلصا بين دا يهإ هاسم نإ ومعروف ،يعنى كدا رخصأ جزم فيها اللى الحتت فى
 ويالقى يدور بيروح فلوسه دق على والواحد ،رخصأ جزم فيها دى والحتت رخصأ جزم

  !ويالقى
حناو   كان ترزى واحد يهف - دى ةالعملي كويس يعرف زكريا - معروف باطا ا 

 تانى ترزى يهوف ،له او بيطلع)احك(  ورخيص كويس بيفصل ورا حارة فى عابدين فى
حناو   واحد كل ؛بكذا ودا بكذا ودا بكذا ودا بكذا دا نإ معروف الحربية الكلية فى ةطلب ا 

 ال الحقيقة العملية فدى ..يوفر عايز واللى كذا للى ويروح بعاه وياخد فلوسه دق على
  !نمنعها إن احنا يمكن

 ..رخيصة جزم بنطلع ننافس عايزين إحنا لو بنقول إحنا يعنى ،الجزم مواو 
 .هى ما زى تمشى تانيةالى النواح نسي  لكن رخيصة جزم بنطلع إحنا
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 ،براه عسماب ناأ - التعاونية الجمعية - دمياط فى ياريس النهارده stock يهف ..ال.. ال: أبو النور

 مربوط دا وبعدها ،يصدروا وال داخليا يصرفوه ال !؟والا ى حقيق معرفش تقرير هل
 هذه ناتج كانإذا  إال ،ةكبير  ةعمال يستوع  يمكن ال بتاعنا السوق .التصدير بمواو 
 كانإذا  ط  .هيصدر كبراأل والجزءى الداخل السوق فى هيستهلك منه جزء العمالة
 !ىعرب بلد كل وفى السودان فى بترفض لوقتىد وجزمنا ،ةمعين ةجود مستوى مافيش
 ..هى اللى حتى

  
 !ورجعت جزم لهم راحت ان جوابات جالى ناأ ،عدن وفى عبد الناصر:

 
 ةجمعي عاملين :وبيقولوا ،اؤ بيطسل ألنهم ؟ليه !الجزم من مخزون يهف يعنى حته كل فى: أبو النور

 واتكتبت !وبتا  هتصرف عارفه ومش مخزون عندها بقى الجمعية هذه .دمياط فى ةتعاوني
 بيهاجمى االشتراك االتحاد مكت مين أن إ :وقالوا ،يوم كام من الجمهورية فى حتى ةمقال
 صناعة فى تالته درجه اللى الناس كل لمت نهاإ :بيقول يعنى .فعال الجمعية هذه

 ،العملية هذه فى ةصنايعي عملتهم وجابتهم ،ةلصنايعي مساعدين كانوا هم واللىاألحذية 
 مستوى على تبقى جزمنا فالزم ؛الجودة مستوى على مش جزم وبيطلعواوبيشتغلوا 

  .الجودة
 مواو  ؟الحرفية الناحية فى خصوصا الجودة مستوى على يخليها اللى يهإ

 فى كدا دايما ..يىبيح والكويس بيموت وحش واللى ةسفانم يهف يكون الزم ؛سةفانالم
  .الخاص القطا 

 سيادة قالام زى - رخيصة ةجزم يشتروا نهمإ للناس فرصه ندى إن احنان اعلش
 ندخل ،ىاقتصاد أساس على مبنىى ميكانيك مصنع نجي  إن احنا - دلوقتى الرئيس
 شئأو  لالتاستوني نظرية زى ورخيصة ة،التاني الناحية من جزم ويطلع ناحيه من الجلد
 شوية عاوزين :بيقولوا ةالترزي مثال يعنى ..وىق ةكتير  حاجات يهفف !القبيل هذا من

 .يعنى وكدا بتاعهم للشغل بااعة هى اللى ،جنيه 1111 عن تزيد لن حاجات
  

 وزرار؟ خيط: صوت
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 الحقيقة ششخبناوم إجمالية ميزانيات بنعمل ن احناأل ؛أالمبد يعنى ممكن إن احنا لىأبيتهي: أبو النور
 !الحرفيين بتا  للمشاكل الرفيعة التفاصيل فى

 
 !يعنى سياسيا ..اد ةالجزمجي وكل اد ةالترزي كلاه بر  تالقى بتبص وسياسيا عبد الناصر:

 
 !وياهم المستهلك بياخدوا ماهم ،وزباينهم ..وزباينهم: سليمان

  
 :لىا بيقولو  ناس باشوف ناأ ..واحد له يدخل ما فكل ،يكلموه لزكريا بيروحوا ماأ وكل ..هآ عبد الناصر:

 نإ يةاالشتراك هى هل ة!ماشي مش والدنيا واقف لاالح :ناا لقولو بي حته نروح ماأ كل نإ
 !االشتراكية أبدا دى هى مش يعنى أبدا ؟!واقف يبقى الحال

  
 فى محدودة طاقتنا إحنا يعنى ،أخرى نقطه فى خشأ لى تسمح براه يعنى وبعدين: أبو النور 

 دى مواردنا .مواردناب هراب العام القطا  وفى الخاص القطا  فى سواء ؛االستثمار
 ااحتياجاتن استيراد من يمكننا جنبىأ نقد على والحصول التصدير على قدرتنا معناها
 .ىالسنو  لالستثمار بجزء نحتفظ إن احنامن  يمكننا الوقت نفس وفى ،االستهالك بتا 

 ةمشجع غير ةصور  ،مستقبال سنين 8ــ ل سنين 01ــ ل بالنسبة شايفها ناأ اللى الصورة
 نسمحشام إحنا ليه طي  نهإ :قولاوب أتجر أب ناأ يعنى !بالذات النقطة لهذه بالنسبة
 تحت ئشأو  هنا مصنع فعال يعمل بييجىى كويت واحد يعنى ؟ةعربي أموال لرؤوس
  .بتاعى االستثمار زودأب ناأ دىة وبالطريق ؛العام القطا  براه سيطرة

 011  أزود ،811ــ ب ستثمرأ ناأ ممكن مليون 011 ستثمراب ناأ كنتإذا  مثال
 تبقى لىال ةمعينى أجنب نقد نسبة هيدخلوا دول الناس نأل ؛الطريق هذا عن جنيه مليون
 . وتساعد تدخل ممكن جنيه مليون 31 مثال

 بوسائل وممكن معالجتها ممكن - ةسياسي - معينه محظورات يهف كانإذا  طبعا
 ممكن القطاعات ىأ فى مثال عرفشام ناأ ىيعن .المسائل هذه على كنترول نعمل معينه
 يعنى الحقيقة ؟يهإ السبيل يعنى نهأل ؛ىالمبان غيرأو  ىالمبان قطا  فى ؟تمشى العملية
 .مشكلة مس النهارده الريس سيادة

  
 !؟هاييجى حد ،ىكويت جنيه مليون 31 ــال لى هات ط  عبد الناصر:
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 !ييجى هيراى مش: صوت
  

 .ريسيا هييجى ..ال: صوت
 

 .موافق ط  ..هات موافق عبد الناصر:
 

  ..ناس يهف النهارده يعنى: صوت 
 

 المال رأس نإ :وقالوا عراوا هذا المواو  فى بغداد، - سيادتك يعنى - عراوا هم: زكى
 ليه يعنى :قلنا - األجنبية البنوك مناألرصدة  نقل مواو  يرأث لما - ىالعرب

ى العرب المال رأس استثمار لامان قانون تعملوا لو :قالوا فى أى بلد عربى؟ مبتستثمرش
 !األموال تصادر وبعدين نستثمر جايز إحنا لكن ،مانع معندناش

  
 !تصادر وبعدين تستثمر براه ممكن ما ط  وبالقانون ط  عبد الناصر:

  
 الدول مستوى على يعملوها عايزين كانوا هم ما ،قانون دا القانون نإ نئبيطم ماهو ..ال: زكى

 على فعال وبحثته ،الجزائر فى اجتمعت اللى للجنة يلأح دا تذكر سيادتك وأظن ،العربية
 وتشيكوسلوفاكيا ،فعال المجال يفتح نهإ عتقداب ناأ .يةالعرب الدول مستوى على يكون نهإ
 ..وجابت شهر كام من مؤتمر عملت دى ؛كده عملت يوغسالفياو 

  
 !مجابوش لكن اتكلموا عبد الناصر:

  
 هناك كلمتهم ناأ .االستثمار يشجعوا عايزين بأنهم وسمحوا ،البا  فتحوا . لكن.آه يعنى: زكى

 .نوريلك تيجى ما ط  :قالوا ،بالابط يهإ عملتوا أشوف عايز :وقلت
  

 ..بدوى السالم عبد .د زى يوغسالفيا فىى أخصائ هنا واحد عندنا !وشذمنف لسه عبد الناصر:
 )احك( !ىأخصائ
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 .شهرين من بس دا ..حاليا باقول ناه أد ..ال: زكى
  

 .بعد ما كان هناك:  صوت
  

 .سألته ناأ نفسه الوزير دا: زكى
 

 على أسال طبعا فبعت ،لندن جرايد فى الكالم هذا قريت لما طبعا ،يعنى بعتى أصل ناأ عبد الناصر:
 !خالص يعنى ةمحدد ةحاج مافيش دلوقتى لغاية ،المواو  هذا

  
 .ادتكيهنبعت لس: زكى
 

 يهف كان ..تطبق لم ولكن ،ةفكر  يهف وكان وبتا  سمحوا نهمإ لندن دئجرا فى قريت ناأ عبد الناصر:
 ؟ياعبد السالم طبقت الاو  ،تطبق لم لكن ةفكر 

  
 .لسه: (0)بدوى

  
 نعرف عايزين يعنى ؟والعمال والنظام االشتراكى طبقوهاته إزاى ه:ل قلت الوزير لتأس ناأ: زكى

أو  بنحلها دلوقتى إحنا ،شكالإ مش دى ماهى ..ال :قالوا ،العمال مع إزاى هتعملوا
 ؛هو مابينفردش األجنبى المستثمر مع شريك بيخش العام القطا  نإ طريق عن هنحلها
 يااأ ةدار اإل مجلس فى وبيبقى ،هد العمل فى نأش مالوش األجنبى المستثمر وبالتالى
 .كدال مؤتمر يعنى عملوا ..العام القطا  طريق عن العمال عن ممثلين

  
  .أصال ينفذ لم عبد الناصر:

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( عبد السالم بدوى، سكرتير عام الحكومة.0)
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 والزم ،جايه اللى للسنين بالنسبة خطورته وله كبير مواو  الحقيقة مواو  هو يعنى: القيسونى
 مش مؤقتا ناأ يعنى ..هآ .حلول إليجاد بالذات دى النقطة فى تركيزنا كل يكون إحنا
 الموقف تسهيل على تساعد مساعدات شايف :باقول ناأ ولكن ،ةجذري حلول يفاش

  .التعليم لسياسة بالنسبة القادمة للسنين بالنسبة
 

 على تكلمإ ،ىعمر ال الجليل عبد أيام فى الثورة أول فى ناأ ،ةنقط على علقأ بدى ناأو  عبد الناصر:
 رأس يهإ هج ،وسوينا قانون وعملنا قانون عملواإ ..نسمع وقعدنا األجنبى المال رأس
 ؟!مال

   
 .الحقيقة واهلل فاكر مش: صوت

 
 بيسمح يعنى مكانش ،10أو  13ى ف القانون كانأو  18 سنه القانون عدلنا يعنى لما: الشافعى 

 .وبتا  محدودة بنس  الإ األرباح بتحويل
  

 !وعملنا سهلنا عبد الناصر:
  

 .القناة ميمأت طولى عل جه 16 كدا بعد بس: الشافعى
  

 ماأ متصورين وكانوا اتعملت القوانين كل يعنى !جنيه 311.111 جه اللى كل يعنى ..هآ: عبد الناصر
 !مكان كل من ةجنبياأل األموال رؤوس علينا دفقتست القانون عملنا

  
 هنا سياحة ييجوا بيحبوا وكلهم ،بلدنا فى ثقه عندهم والزال ممكن العربية الدول لكن: القيسونى

 عمارات يبنوا ييجوا عاراين ناس يهف .امانات شوية عاوزين بس ،يستثمروا وممكن
 هيشغل دا وطبعا - خالص اللوكس هى اللى - قواعدلل طبعا تخاع وال المتوسط فوق
 نسبته هو يعنى ..التشغيل تحت نسبته النهارده هو اللى ،المقاوالت قطا  وهيشغل ناس

 !تشغيلال فى drop يهف يعنى يهإ
  

 .يبنى ييجى نهإ مانع مافيش: عبد الناصر
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 ..طالبين دا يافندم ال: ياسين
  

 !؟ةعمار  يبنى ييجى نهإ يمنع ما يهف هل يعنى: عبد الناصر
  

 خلقت ناأ يعنى !االيجارات قوانين عليه واليطبق ةعمار  يبنى ييجى انه طال  هو دا ..ال: ياسين
 ةشق يبنى اللى نإ بحيث جدا نادرة الشقق دى نإ طبعا نأل ؛الصالح المناخ قوانينىب

 عفيهأو  بهذا له سمحاب نىإ نظير فى ناأف !81ــ ب أجرتت ممكن بالقانون جنيه 81 تساوى
 وه يعنى .سنين 1 يجارإ طبعا يجي  استثمار يبقى دا إن المؤكد من ،القانون من
 فيه يشيل ممكن اللى المواو  على يدور وبيحاول ،جدا كىذ دايما األجنبى ستثمرمال
  .االستثمار سهولة فى األرض ات تلىالعمار  عارف سيادتك !جهد قلأوب مايمكن كترأ

 نماإ ،يتقدم عايز يكون للىى الجد االستثمار هى الصناعة باعتبر ناأ يعنى
أو  ،ىالمبان قطا  فى االستثمار حجم بتحدد قوانينب الصالح الجو ناأ خلقأب دامام
 النهارده فيها كلمتنب اللى احنا المسائل بعض بيحل دا يمكن فيه توسعنا لو فتكرأ

 لشركات أديها ما ط  ؛امتياز ياخد نهإ األجنبى المال لرأس سمحأ كونى نماإ .ةالحقيق
 سعر ىأ ..بالسعر أجرتت نهاإ فيها سمحأو  عمارات يبنوا هم جوايي لما يمكن دا .مينأت

 دا يمكن ..وغيرها يوغسالفيا فى يطبق دا ويمكن ،وخالفه السياسىالسلك و  جان لأل
 ،ةوفخم سعر ىأب يأجروها شقق بياخدوارجال السلك السياسى  .جدا طبيعى حل يكون
 عايز يعنى دا نإ عتقدأب ناأ ؛سنين 1فى عمارة  هنا ويستثمر أجري واحد ييجى لكن

 ة!شوي تفكير
  

 كل على محظورات يهفى وارور  ،موراأل ونوزن نقارن يعنى إن احنا يج  إحنا هوأ ما: محى الدين
 حل كل بتا  disadvantages ــوال advantages ــال بين نوازن الزم إحناف ؛حاجة
 مواو  فى النهارده علينا ماغوط إحنا وبعدين .إزاى هنمشى ونشوف الحلول من

فى  ماناخد قد على نعلم إن احنا :قلنا ،التعليم ةخط نعمل جينا لما يعنى ؛األماكن
 لكشام نتا  و  علمنى طي  :يقولوا ناس يهف ماهو ط  ؟!الناس وبقية ط  ..التشغيل

الى  قدرنا يعنى .المواو  بهذا بينادى المجتمع فى ىأر  دا براه ماهو !بتشغيلى دعوه
 تقريبا ،الجامعة من بيطلعوا اللىنمتص غا  الخريجين  علشان إن احنا ما حد

 بتخرج اللى األعداد يعنى موازناش دلوقتى ولغاية بتخرج اللى األعداد مابين بنوازن
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ى الصناع التعليمأو  خرىاأل للصناعات بالنسبة ؛بتاعتى والحاجة اتاالحتياج من كترأ
 .ىوالحرف الفنية والثانويةى والفن

 نإ ؛ةحرف تعلمت إنها للناس ةفرص ندى والزم نقول نقدرشام إحنا الحقيقة دا وكل
 هتقعد الغالبة النسبة لكن !ةتاني ةتح فى ويشتغل جرايه يطلع بلدنا فى يشتغل كانشام

 ااغط هيبقى الموقف يعنى ؟!سياسيا يعنى يهإ هعمل ناأ طي  ،للعمل وهاطر هنا
 ماشيين احنااللى  المعدل عنى السنو  االستثمار بزيادة الإ يحل لن ،باستمرار ىعل

 مليون 611 مستوى على نكون الزم سنين 6 - 1 بعد بيقولى قيسونال يعنى .عليه
 ناأ ،ةالموجود العمالة فى زيادة يهف سنين 6 - 1ــ لل نوصل ما لغاية طي  ،جنيه

  !؟فين وديهاأ ..فين خدهااه
 على ااغطة الزيادة وهذه ،فيها الموجودة الزيادة من بتشتكى المصانع النهارده

 له جي أ ناأ طي  ..دعم ةعاوز  بره يبيع بييجى لما وبعدين !السلعة وبتغلى الصناعة
 النهارده السلع غل أأو  السلع كل نماإ ة،تاني ةسلع بتشيل ةسلع ياريت ؟منين الدعم

 متداخلة عملية الحقيقةى فه !ىالداخل المستهلكالى  اهبر  وبنحملها ،دعمالى  محتاجة
حناو  ،ومعقدة بعاها مع  .اللجنةى ف المواو  هذا تفصيليا ندرسى يعن مستعدين ا 

 
 العوامل إيه نشوف وبعدين ،اللجنةى ف وتدرسوها دراسة لنال يعمى قيسون .د أوال هنكلف عبد الناصر:

 من نزيد تخليناى الل الوسائل إيه ،بتوعنا الناس كل نستوع  نقدر تخليناى الل المختلفة
 الواحدى يعن سنةى د بنعتبر إحنا ،ىد فيها اللى احنا السنة على منحسبش .دخاراإل

 من مانخلص بعد ولكن ،فيها موجودين اللى احنا للظروف كتير حاجات عنى متغاا
الى  نرجع عايزين ،االستثمار نزيد عايزين ،كلها الناس نشغل عايزين فيه اللى احنا

 ..على قاعد ألنه السيد العزيز عبد. د شوف .المواو  هذا آخرالى  ..كاملة خطة
 )احك(

 
 جنيه 0111 إن :بيقول ..ىسونقي .د هسأل أقول عايز كنت ..هسألهى الل السؤال أنا ..ال: السيد

 ؛0الى  0 االستثمار معامل إن زمان منك فهمت وكنت ،واحد نوظف نقدر استثمار
 زيادةى د الحسبة وال ؟واحد كل السنةى ف جنيه 111 العامل محتاج يبقى دا هلى يعن

 .111 هإنتاج هيبقى 0111 االستثمار كانإذا  هو ألن ؟إيه وال عارف مش ؟!شوية
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 .نتاجلإل االستثمار معامل بنتكلم: القيسونى 
 

ى الل العامل إنتاجى عند يكون الزم االستثمارى ف جنيه 0111 أوظف لما هو ما ،نتاجلإل: السيد
 هل لكن .لالستثمار 011 الفائاة والقيمة ،مثال 811 هأجر  ويبقى ،جنيه 111 دا جبته
 والا  الريفية الصناعاتى ز  - فيها يبقى ممكن أخرى صناعات فيه وهل ؟متوسط دا

 ؟بسى الصناع القطا ى ف دا والا  زيادة شوية فيها الخطةى يعن ؟منها أقل - حاجة
 

 عامل مليون وظفنا إحنا ،الخطة أرقام أخدناإذا  العام المتوسط ،العام المتوسط دا ..ال :القيسونى
 مليون 0111 ولكن .للتوظيف 0111 كلفنا العاملى يعن ؛مليون 0111 واستثمرنا
 .0الى  0 عليه بتقول سيادتكى الل المعامل ودا ،111 ــل الدخل بهم زودنا إحنا استثمار

 .0الى  0 المعامل يبقى مليون 111 الدخلى ف زيادةى ل جا  0111 استثمارى يعن
 عن الناشئة الدخلى ف الزيادة االعتبارى ف بتأخذى د مليون 111 ــال ،طبعا ودا

 . ىيعن للخطة سابقة كمان استثمارات
 

 ؛ىالقوم الدخلى ف زيادة يهف إن معناها ،استثمار 0111 زيادة كل مادامى ه ما ..ال السيد:
 دا هل ،111ى القوم الدخلى ف زيادة بيدينا خلقتهى الل والحل دا جبتهى الل العامل يبقى

 ؟جنيه 111 عندنا العامل متوسطى يعن ؟صحيح
 

 .381أو  311 المتوسط هو ..ال :القيسونى
 

ى الصناع القطا ى ف دا يمكن ،عمل فرص نخلق أقل باستثمار نقدر إننا :أقول أقصد: السيد
 ؟أقل يكون ممكن هل ،الريفية الصناعات قطا  إنما

 
 .الدراسةى ف هو لناول قهي: عبد الناصر

 
  !بس إليه نظر أوجه عايز كنت بس ،زمان من ىذهنى ف دا السؤال: السيد

 ،الصناعية المدارس بتو  نص نوظف :قلت تكدسيا بالنسبة  يافندم كمان فيه
 منى بنعانى دلوقت لغاية إحنا ألنه ؛المواو  دراسة لغاية شوية دا تأجيل أرجو أنا

 وعلى حتى العمل وعلى الخطة علىى قو  كبير أثر له ودا !كلهم الجامعة بتو  توظيف
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 ألن !التعليمى ف ىجد حصالإى أ نعمل أبدا نقدر مبيخلناش الواقعى ف دا ألن ؛نتاجاإل
 والاغط الجامعة على الناس إقبالى فى قو  كبير أثر له بيبقى ،هيوظف واحد كل مادام
 ،المتوسطة الصناعية المدارسى خريج توظيفالى  انتقلنا لو .آخره لىاو  ..عليها

    !فيها نتراجع مبنقدرش االتجاه هذاى ف بناخدها خطوة وكل ،أكتر اغط هيسب 
 هنقدر مش مستقبال ،كلهمأو  منهم ٪11 نوظف إنناى د السنة خدنا لوى يعن

 التعليم عايزين إن احنا :بتقول العاملة القوى لجنة باشوفى ألن ؛الخطوة هذهى ف نرجع
 كان فإذا ،العامى الثانو  التعليم أمثال 0أو  اعف يبقىى والتجار ى والزراعى الصناع
 هو دا التعليم أنا أزود فلما ،متعطلين يهف ذلك ومع العامى الثانو  التعليم ربع هواآلن 
 !عليه نقدرشامى قو  كبير ءع  هيبقى ؛جمهورية بقرارات وأوظفهم متعطلين فيه ويبقى
 .سيادتك طلبتهى الل البحث نبحث ما على شوية نتأنى إننا أرجو

 
ى ف قاعدين دول الناس سنتين بقالهم دول ؛للمستقبل بالنسبة دا تبحثوا أنتم ما ..ال: عبد الناصر

 !البيوت
 

 إننا جدا العسير من ألن ؛فيها نرجع مبنقدرش بنعملها خطوةى أ إن :أقولى قصد أنا: السيد
 !ىدلوقت ٪11 منهم هنوظف الجامعة بتو  نإ نقول نقدر

 
 !الجامعة بتو  من ٪11 هنوظف إن احنا لشاقام ،كده لشاقام الريس سيادة ..ال: محى الدين

 
 !مستقبال ممكن قولاب ..ال عبد الناصر:

 
 ؛الثانوية الصناعية المدارس لبتو  كبيرة ميزةى أد أنا إن ابتديت لو أقول عاوز دلوقت: السيد

 !اهبر  المستقبلى ف به التزام فيه هيبقى
 
 

 .بالمستقبل دعوة ملهاش ..ال ..ال: عبد الناصر
 

 ؟بسى د السنة أعملها أقدر ؟بالمستقبل دعوة ملهاش: السيد
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 !العزيز ياعبد سنتين وقفنا وبعدين عملناها إحنا ما فاتتى الل السنة: عبد الناصر
 

 ــلل بالنسبةى استثنائ اءجر إ دا هوى فيعن ،النظام هذا أوقفنا وبعدين دفعة شغلنا إحناى يعن: البشرى
 .موجودةى الل والمؤسسات الشركاتى ف امتصاصهم ممكن أظن 0111 ؛دول 08.111

 
 . المشكلة ونحل الحقيقة جنيه مليون ندفع إحناى يعن: عبد الناصر

 
 !قاعدة مقلناشى يعن ..قاعدة مش: البشرى

 
 ؛توظفوش وال طلعواى الل الدفعتين هوظف !سنتين بقاله هو ما ،61 سنة مارس من: عبد الناصر

 ؟كده مش ..عمل لهمشامى الل من األوائل ٪11 ــال همى الل دفعة كل من ٪11 هاخد
 

 منى يعن ؛حقيقةى تان فيه نتراجع بنقدرشام النهارده بناخده اءأجر  كل إن احنا باعتقد أنا: ايف
 !نتراجع قدرناشاوم 68و 60ى بخريج وبدأنا الجامعةى خريج شغلنا ما ساعة

 
 ؟!البلد هذه عن مسئولين إحنا ما إيه هنعمل ط : عبد الناصر

 
 .وسط حل نعمل الزم: ايف

 
 ؟ىيعن كام لك هيوفر: عبد الناصر

 
 .مليون نصى ل هيوفر: ايف

 
 .أكتوبر آخرى ف النهارده إحنا: عبد الناصر

 
 يوم؟ أولى ف هعينهم أنا هل هو ما: ايف
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 !؟أل وليه: عبد الناصر
 

 .شك بال وقت محتاجة العملية ..ومين األول مين أعرف عشان إجراءات يهف لسه مش: ايف
 

ى فشغالين  الناس سنتين بقالهم ط  )احك( !يخلص ما رفعت كمال قد على ..ال: عبد الناصر
 !العملية

 
 يهفى يعن ..للمهارات احتياجنا حس  يكون أن ،للنص بالنسبة براه حاجة يهف بس: سليمان

  !إليها خالص احتياج مافيش مهارات وفيه ،إليها كبير احتياج يهف مهارات بعض
 

 .ىيعنى ناألوال لكالمك بالنسبة ،مهاراتى أل محتاجين مش إنكم فاهم أنا: عبد الناصر
 

 بناخد يبقى المهارات حس  فطبعا ؛منهم خدت عايزة جهة كلى يعن ..دخ   عايزى الل: سليمان
 .النص

 
ى الل القاعدةى د ألن األوائل خدآ ؛العملية هذهى ف fair هنبقى ؟ليه ،بالترتي  أحسن: عبد الناصر

 .عليهاى نمش ممكن
 

 شوية أكتر يصح الصناعية من ياخد ..بتاعته بالطريقة ياخد مثال إنه :يقول عايز هو: محى الدين
 .يقصدهى الل دا هوى يعن ..التجارية من ٪81 ياخد ويصح ،٪71 نسبة

 
 .زراعيةالو  صناعيةالو  تجاريةال: عبد الناصر

 
 بقى يهف إنما ،اشتغلوا كلهم كهرباء ،اشتغلوا كلهم ميكانيكا ،كتير فرو ى ف محتاجين: سليمان

 !مطلوبين مش تانية أصناف
 

 .فيهاى الل الطلبة عدد نحددأو  المدارس منى د التانية األصنافى نلغ ما طي : عبد الناصر
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 . الصناعية الثانوية من جزء ياخد الجيش كانإذا  ماعرفش :رفعت
 

 .هياخد ..حتةى أ شأن شأنه: صوت
 

 ممكن متهيألىى يعن أفر  يهف لكن ،متعلمينالى  الجيشى ف بيحولوا النهارده همى متهيأل: عبد الناصر
 .تاخدوا

  
 ؛ياخده المفروضى الل المرت  من أقل هتبقى - يتجند كان لو - مرتباته هتبقىى ه بس: صوت

 !ىيعن استفاد مبقاش
 

 .أمين مع نشوف اهبر  نشوف !ويطلع التجنيد مدة هيقعد وبعدين: عبد الناصر
 

 األوائل ٪11 ــال من يشتغل لم من تشغيل هو هل ،للقرار بالنسبة يافندم سؤال يهف بس هو: السيد
 ؟المتعطلين المتخرجين من ٪11 تشغيل والا 

 
 .08.111 ــال من ٪11 ال: عبد الناصر

 
 .منهم اشتغل حدى ف كانإذا  نصهمى يعن 08.111 ــال من: صوت

 
  ..نقطة أواحى يعن أح  أنا بس ،الجزم بتا  للتسعير يافندم بالنسبة هو: قره    

 نوعين مسناهى الل ،حد لوشاوم تمن وشلام ..التفصيل مامسناش إحنا أوال
 ،العاملين الناس أغل  مع اجتمعنا إحناى يعن ودا .ونص جنيه 0 وهو أعلى حد واعنا

ى الل المواصفات مرجعها هياشام الشكوى يمكن لكن ،فعال مواصفات واتواعت
 ،زيادة ٪3 التجزئة جرالت زودنا ،زيادة ٪3 للمصنع زودنا إحنا .الربح نسبة وال واعت
 الخامات يمكن لكن ،موجودة نتشاكام إدارية مصاريف ٪07 للمصنع زودنا

 عمل الصناعة وزير والسيد .المدابغ يمكن ومرجعها !الجودة بنفسى دلوقت وشبتوصلام
 البرميلى ف الجلدى بتخلكانت  ما بدل المدابغ وألن ،المدابغ على تمر عشان لجنة

   .يافندم الحقيقة الشكوىى دى ه !أسبو و  أيام 01 النهارده بتخليه وتالتة شهرين
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 عنده باتا كان ما عمره ،موجودى الل االنكماش نتيجة تانية شكوى يمكن يهف
حناو  !الجلود من مخزون النهارده عنده ؛مخزون  مع عقد عمل سبيلى فأو  عقد عملنا ا 
 ،كاوتش جنيه 011.111 طالبين هم .جلدية لجزم تصدير جنيه 311.111 روسيا

حناو   ،فيها مشواإ :مله لتق وأنا .إاافية خامات نستورد نقدر كنا لو اإلمكانيات بنشوف ا 
 شلن 36أو  شلن 38 حدودى فى يعن ،بطالة مشى دلوقت إليها وصلناى الل األسعارو 

ى د بالطريقة .العمليةى يعن ماشية ..بوت نص بس للكاوتش شلن 8 حدودى وف ،للجلد
 األنوا  من تصريف يحصلى وبالتال ؛السوقى ف بتنزلى الل الكميات من نقلل يمكن
 .خرىاأل

 
 كتيرة مصانع عندنا وبعدين الخامة بنوفر كناإذا  ،التسعير سياسة على بتكلم كنت أنا هو: أبو النور

 .رخيصة جزمة فيه هيبقى قطعا ..يتنافسوا دول الناس بنسي  ؛وكله وحرفيين
 

 ..جزمة أقل وصلت كانت هو ما: قره   
 

 !الحرفيين مساعدة مواو  مع بيتناقض بقى دا إذا   هو ما: أبو النور
  

 .نسبة الربحى ف تالع  يهف كان حقه بياخد كانى الل ،يافندم بيكس ى اللى الحرف: قره   
 

 ؟ليه بتسعر ،فائض عندك: أبو النور
 
 بتا  الربحى ف تالع  يهف كان لكن ،وقتها فائض فيه نشاكام هو :سيادتكل قولاه: قره   

 كان وبعدين !رقابة مافيشو  بالمرة سعر بدون الفاتورة الورشة من بتطلع تكان ؛التاجر
 عشان جنيه 0 التكلفة بأن الفاتورة تطلع فكانت ؛التكلفة من ٪31 :له بيقول القانون
 .كويسة دراسة درستى يعن عمليةى ه !ونص جنيه 1 ــب الجزمة تطلع

 
 وبعدين ،تالع  بيحصل بتقول بنسعر لما إحناى دلوقتى يعن ،ىد الكلمة نقطة أهمى د: أبو النور

 تعرفشاوم ،ىد المحالت على يكبسوا بيروحوا موظفين ماهم ؟!يراق  بيروحى الل مين
 ،بيشتغل والسوق الناس بنسي  إن احناك إذا   !عيشتهمى ف بيقرفوهم وبعدين إيه بيحصل
  !فاتتى الل الجلسةى ف باختصار أنا إليها أشرتى الل اإلدارية العملية وبالش
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داريين وموظفين مفتشين يروحوا إنهم فعال بيحصلى يعن  على وبيتسلطوا ،وا 
 إيه فيها وداخل إيه صناعةى د عرفا أم ..ال :ويقولوا الحاجة ويمسكوا دول الناس
ى قو  فممكن ،حاجات تحط ..مواصفات تحط تاطر تسعيرة بتحط لما ألنه !وبتا 
ى الل الخامات مخفاين راحوا ماهم هم ؟إيه عملوا وهم !المثال هذاى ف التالع  إداريا
 الموظف بقىى جيفي ؛عاوزه أنتى الل بالسعر وباعوها نفسها الصنعةى ف داخلة

 التسعيرة من قللنا ما كل !كدهى ز  وحاجاتى رشاو  بتحصل وبعدين ،وياغط اإلدارى
 .أقصده أناى الل دا ..أحسن كان ما كل

 
ى د العملية الحقيقةى ف ،الخاص القطا  صنا  تشجيعالى  أشير عايز كنت أنا واهلل: البكرى

 كل ..أسبو  كل تقريبا معاهم وبنجتمع ،ىدلوقت شهور 01ى حوال بقالها يمكن بدأت
 وزير السادة مع واتفقت .الخاص القطا  صنا  من 61أو  11ى حوال بنجي  أسبو 
 وطلعنا .التطوير على نشجعهم إن احنا على الداخلية ووزير االقتصاد ووزير الخزانة
 ؛الخارج من خامات نجي  إن احنا المؤقت السماح بطريقة الخزانة وزير من قرار

 تحتاج الى د وبالطريقة .تصديرها ونعيد ونشغلها والخامات األجنبى النقد قلة عشان
 الخارجى ف عميل بتاعة ألنها ؛جمارك رسوم وال تصدير وال استيراد ال أذوناتالى 

 .منهم واحد 81 مع اجتمعت فاتى الل االثنين يوم مثالى يعن ..ونصدرها له نشغلها
 النقد أزمة تحل يمكنى د بالطريقة إنها تصوراب أناى يعن الحقيقة والعملية

 ونتيجة ،التصدير على شجعناهم وبعدين .ىد المصانع تشغيل على وتعمل ،بتاعنا
 بالنسبة لكنها ،صغيرة زيادة زاد الخاص القطا  من فاتواى الل شهور 0 ــالى ف التصدير

 جنيه 080.111 زادوا ..فاتتى الل السنة عن ٪81 يمكن زيادة تعتبر لتصديراتهم
  .فاتتى الل السنةى ف المشابهة المدة عن للخارج تصدير

 71 جا  الناس أحد مثالى يعن ؛نتيجة تجي ى د المؤقت السماح حكاية ابتدت
 الحبو  من كمية جالنا ،تصديرهم ويعيد طحينية حالوة يعملهم عشان سمسم طن

 جديدة طريقة إنها تصوراب أناى د العملية ؛تصديرها ويعاد تتعصر عشان الزيتية
 المؤقت السماح بتاعة العجلة إن تصوراب وأنا ،جدا مبشرة تكون قد نتائجالى  ىهتؤد

  .كويسة نتائجالى  ىهتؤد تدور ابتدت لوى د
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 عينات معاهم وخدوا ،الخاص القطا  من سافروا مبارحإ 8 يهف مثالى يعن
حناو  ،إزاى عارف مش وحاجات أويما لحاجات - يسافروا ما قبل شفتها -ى قو  كويسة  ا 

 يهف ،موبيليا الخاص القطا  من فعال باعت ابتدت ناس يهوف ،يسافروا إنهم شجعناهم
 دول ألن ؛العطرية الروائح مصدرين مع 03 الساعة اجتما  بكره معمول كان مثال

 إحنا ،الخاص بالقطا  خاصة الصناعات هذه كل .كبير مجال لهم إن اتاح براه
 بنطمنه إحنا ؛هيستغلأو  هيهر أو  هيتالع  واحد مافيش إن طالما :لهم قلنا طمناهم

  .له هيحصل مش دا آخرهالى  ..التأميم إنه على
 السماح عملية إن تصوراب أنا ،فيها هنستمر إحنا السياسة هذه تكان لو الحقيقة

 مع اتفقت أناى يعن .إطالقا عليهمى تسر  نتشامكى د المؤقت السماح عملية ..المؤقت
 ،معانا خالص ىاألول االجتماعات من اجتما  هو وحار ،الخزانة وزير السيد

 البااعة يجي  إنه هوى الل ،المؤقت السماح نجعل عشان الالزم القرار واستصدرنا
 علىى تسر  ناهايفخل ،خالص الخاص القطا  علىى بتسر  نتشامك ..تصديرها ويعيد

  .الخاص القطا 
 رؤوس وتكون ،ناحية من العمالة نحرك هنقدرى د بالطريقة إن تصوراب أنا
 إنها والتصدير لالستيراد النصر شركة مع اتفقنا اهبر  .يمكن ما أقل تقريبا األموال
 فشركة ،بااعة له يجي  الخارجى ف عميلى ليخ ميقدرش واحد يهفى يعن ؛تعاونهم
 - بيحارها االجتماعات كل - معانا االجتماعات بيحار كان رات  ومحمد النصر
 من براه بيعمل وهو .استيراد عملية لهم يسهل عشان مخصوص مكت  لهم وعمل
 منهم الاعافى يعن ؛التصدير يعيدى الل وهو ،لحسابه لهم يستورد إنه على ناحيته

 هذاى ف تساعدهم العام القطا  شركاتى لبنخ الخارجى ف اتصاالت ملهمشى الل
  .المواو 
 يهف ،العربية األموال لرؤوس بقى عكسية نقطة إن :هاأقول عاوز تانية نقطة يهوف

ى هتحتو  مهياش الحقيقةى د والمساهمة ..الخارجى ف معاهم نساهم إن احنا بتطل  ناس
 يهوف .خبرة نديهم بأننا المشاركة عن عبارة هتكونأو  ،كبيرة أموال رؤوس إخراج على
 أموال رؤوس يجيبوا إنهم مش ؛ىدى ز  عمليات عراوا براه كتير كويتيين ناس

  .هناك أموال رؤوسى ف نشاركهم إن احنا ،هنا يستغلوها
 هدرجة مصنع عندنا إن أساس على النهارده كالم يهف كانى يعن مثال هناك

 هو ويكون هناك حد نشارك نشوف طي  :فقلنا ،احتياجاتنا عن زيادة الحقيقةى ف زيوت
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 موافقة حصلت لوى د بالطريقةى هتمش براه تقربيا والعملية ،بتاعنا المال رأس دا
 .المصنع هذا نصدر إن احنا عليها

 
  ..هبنشوف مواو  كل ،العملية هذهى فى يعن مواو  مواو  نبحث: عبد الناصر

 مواو  هوى الل ..فاتتى الل جلسات 0 ــال فيه اتكلمناى الل للمواو  بالنسبة
ى ف للكالم تكرار حصل وفيه ،كامل استيفاء المواو  استوفيناى متهيأل .الجملة تجارة
  .المواو  هذاى ف متعددة اقتراحات وحصل المواو  هذا

 سيبنا ما لغايةى رأى عند نشاكام أنا ..تفكير بعد لهذا بالنسبةى رأي قولاب ناأ
 غير التموين وزارة إنى رأيى ف ؛الجملة تجارة متأمي من البد ..أوال :فاتتى الل الجلسة
 أعباء تتحمل تقدر إنها الوزارةى ف ثقة معنديش أنا لكن - هقر ى فى ثقت ومع - قادرة
  !النهارده عليها الموجودة األعباء من أكتر

 أجهزة إن اتقال الكالم ،للمنتجين بالنسبة الجملة تجارة بتكون ساساأل هذا وعلى
 جهزةأل بالنسبة مواعيد يتحدد إنه أساس على ؛الجملة تجارة تتولى نتاجاإل مؤسساتأو 
 وتشتغل والرقابة نتاجاإل على والكالم التخطيط عمليةى تتول التموين ووزارة ،نتاجاإل

  .كامل خاص قطا  كأنها الجملة وتجارة نتاجاإل أجهزة وتعامل ،تموين كوزارة
 حطهاوب ،للمواو  بالنسبة له وصلتى اللى الرأأو  للمواو  بالنسبةى رأي دا
 .للمناقشة

 
 .ىل تسمح: قره   
  

 !دا الكالم كل حافظ أنا ..إيه عارف مشى الق ومش فر  61 عندك :ىلل هتقو  ..هأيو  عبد الناصر:
 

 هو الجملة لتجارة بالنسبة ،معين قطا الى  انتقال كمواو  وليسى كمواوع المواو : قره   
 أبينى إن السابقة الجلساتى ف حاولت وأنا ،حاجتين من الواقعى فى قو  كبير تخوف فيه
 غير إن احنا :قولاب فعال اأن القطا  كلى ف النهارده .القدر بهذا شاهو ام الحجم هذا إن

 الزراعة قطا ى ف بالفعل - مليون 017 هوى الل - النص يمثل كبير جزء عن قادرين
  .الموازنة من نو  يهف يبقى إن األسماكى ف وبنحاول ،واألسماك واللحوم

 النهارده أنا .سجائر 031أو  مليون 011 منهم 080 يهف ،ىالتان القطا ى ف
 ..مسافر واحد منهم - شركات برؤساء حتى تصلتا
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 أنقلى إن شباقولام أنا - إليها وصلواى الل النسبة - بتاعهمى التجار  المدير
 تجارة قطا  يتولى العام القطا  إن :قولاب لكن ،ىالتموين القطا ى ف بالارورة
 ٪0 كان ما بعد ..للتلت وصلوا الخطة تنفيذى ف سنةى ف النهارده وصلوا - الجملة
نه ،تخوف بدون العملية نجحت إذا   .٪00 ــل وصلنا ى ف .ىوماش له مراكز بيفتح وا 
 .عليها قاينا هنبقى ونص السنة بتاعة الفترةى وف ،٪81 ــل هنوصل ديسمبر

  
 ؟لمين تابعة الجملة تجارة: عبد الناصر

 
 موظفين القائمينو  للتوزيع مراكز فعال لها إن ،طبيعتها لهاى ه ألن ذاتها للشركات تابعة: قره   

 ؛يحصل يقدرشام إنه من التخوفأو  التحصيل طريقة عشان كان ولكن .الشركة من
 يبقى 011 كمان شيلنا لو يبقى .العملية من جزء فدا ..متعهدأو  وكيل يهفى بيخل كان
 فاال يبقى ،011ى حوالى يعن 308 عاملهى الل التقديرى ف إحنا ،317 المبلغ كأن
ى ف وموجود ،التموين قطا  يروح إنه براه قولشابام .جزء ..جزء أخدت لو بسيط الرقم

 عندنا ولكن .تستمرى يعن ..نشاطهاى ف بالتجزئة توز ى الت الشركات استمرار المذكرة
 ألنها ؛والمعادن الحدايد أعمال كل تتولى تقدر التجارة مؤسسةى ف مستغلة غير إمكانيات

 موجود كبراأل الجزء ،11 بتا  رقم من ٪6 الباقية الموجودة النسبة .فر  68 فعال هاعند
 ميخدش تنفيذها العمليةى فف !؟القطا  هذاالى  أنقلهم مقدرش إزاى ،جرات 03أو  00 يهف

  .الطويلة الزمنية الفترة على أخدناهاإذا  خصوصا ؛متصورينها اللى احنا الصعوبة
 نقدر إن أعتقدى ألن ؛المدةى ف تجاوز يهف ونص سنة باقول لما حتى أنا دا

 مليون 03 منها يهف إن براه نجد ،الهندسية السلع أخذناإذا  .كده من أقلى ف نعملها
 أخذت لو وبعدين .عام قطا  يدإى ف كله المستورد ..مستوردى والباق 13 منى محل
حناو  دول 7ــ الى يعن ..7 فيها المواسير أجد سلعة سلعة ى ف بتتعامل شركات 6 عندنا ا 
 ..تتنقل تقدر ؟إليها تتنقل تقدرشام هل ،فر  08ى حوال براه وعندها ،العملية هذه

 .ىالباقى الرئيس الجزء هو، نقلها بتا  الكبير التخوف فيها شايف مش أنا فالعملية
 مكسبهم ..السنةى ف رأسمالهمى اللى للصين 0 يهف ،ىالصين أخدت لو وبعدين 

ى الل واألفر  عندناى الل المؤسسات بكل مقدرش - دول 0 ــال - دول هل .031.111
 كل وعند ،0 إن ممكن مش ألن ؛ممكن !؟إليهم يتنقل إنه ؛ىاالستهالك القطا ى ف عندنا
 الجهات إمكانيات من أكتر بكفاءة العملية هذه يتولى هو يقدر ؛أفر  0 منهم واحد
  !خرىاأل
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 كفاءة عندهم هيبقوا هم دول 00 ــال هل 00 يهف ،الزجاجية الحاجات أخدت لو
 آخر لقطا ى داب لداى داب ما بدل كانإذا  !يمكن ال دا ؟فر  811 براه من أكتر
 هذاى ف التعامل بتا  الحجم بزود :قولاب ليه ،ونص سنة :باقول وأنا ،اإلمكانيات وأزود
  ؟القطا 

 تمكنه خطة ننفذ إنناى ف بدأنا كنا وفعال ،الحراريات مؤسسة رئيس مع قعدت وأنا
 مكسبه مجمو  ؛حاجات 6ى ف بيشتغل 0 منهم 0 يهفى القيشان .ىتدريج ينقل إنه من

  !بتاعها النقلى ف الكبير التخوف يافندم مفيهاش العمليةى يعن 081.111
 النظر وجهةى ف خالف مواو  كانى هى الل - المنسوجاتى ف كانإذا 

 الوزارة :قولاب أنا ،التموين وزارة :بتقول تكدسيا .فعال تولينا إحنا ما ط  - فيها
 أنا والوزارة ،بكتير زمان من أحسن بكفاءة النهارده تأصبح المؤسسات ..والمؤسسات

 أجهزة يهف يمكن .خالص كتير حاجاتى ف المسئولية مستوى على تأصبح بأنه بقرر
 المدة إن باقول قدراب أنا سنتين اشتغلوا :قولاب كنت ولو ،دول السنتين فترةى ف أنشئت
 كامل بإخالص غير فيهم شتغليب كان حد مافيش ألن ؛سنين 8 بتاعة ىالزمن حتى

  .الهدفالى  الوصولى ف وبرغبة
 تمتى الل الدراسة جاي  ا، أندراسات عندنا نشو يكام إن متخوف يمكن سيادتك

حناو  68 سنةى ف  .التقاريرى ف بترسل وكانت فعال أرسلت وكانت ،التجارة مؤسسةى ف ا 
 .د والسيد  الوزراء رئيس وللسيد سيادتكلى جيبي كان مليون 81 ــال بتاعة الحصة وقت
 المكاتباتى عند وأنا - افيهى بناد وكنا .الوقت هذاى ف التموين وزير والسيدى قيسون

مراكز  ئننا ننشا  و  ،القطا  العامالى  فيها بنقل تجارة الجملةى بناد -وصورة الحاجات 
ننا نعمل حصر فعل ،توزيع بيها ى بناد اللى احنا وكل المبادئ ،التجزئةلتجار ى وا 

  .النهارده
 ،صيدليين 6واحد منهم  03كان عبارة عن  ،الوزارةى كان قائم فالى  الجهاز

واحد  88الجهاز النهارده فيه  إحنا .باالنتدا ى وديتهم للدكتور النبو  ..1راح منهم 
واحد ومكنتش  011فيها ى لال جبناها من مصلحة التسويق ،جبناهوش من بره الوزارةام

تخصيص أو  ولكن كانوا متوزعين بدون مسئوليات ،جبناه من الوزارة ذاتها !بتعمل
 ةوعندنا فعال دراسات واقعي .جبناها من االنتدا  من بعض المؤسسات ،واجبات لهم

 أساسلكن فيه  ،٪71 ٪81 ــن وصلنا لإ :أقولأقدر  ،٪011نها إلش و قام ،ةوفعلي
  .النهارده للعملية
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 أجهزةالى  االستيرادى فأو  يةنتاجاإل جهزةتم من األاته إذا   إذا كانت عملية النقل
وزارة الى  جهزةن أنقل هذه األإ :قولاكنت ببعتها كنت بالى  المذكراتى ف براه ،توزيع

 :جوا ى آد :ىلل وبيقو ى ل رئيس المؤسسة ذاته باعت ..أكتر من كده يهف .التموين
توزيع السلع المستورده وتوزيع السلع و شئون تخزين ى والتموين ف قيام وزارة الداخلية"

وهذا بغرض منع  ؛ىالزراع نتاجمن اإلأو  ىالصناع نتاجسواء من اإل ؛المتجه محليا
وعدم وجود خطط  ،نتاجكانت من اإل سواء توزيع السلع المنتجة محليا ،عمالازدواج األ
  التوزيع.ى سليمة ف

 ،ةها تشكيلل طر نعملابن يافندمى بتيجى لال ألن فيه السلع ؛بأيده براهوأنا 
عاوز ياخد حديد تسليح ى لالالتاجر  ،المعادنى النهارده من الشكوى الرئيسية مثال ف

ياخد ى يجيى لال !ىياخد نو  تان ةتاني ةوبعدين بيروح لشرك، بياخد مهايس من حته
 ةياخد تشكيل -السلك أو  مثالالمسامير  -المعادن ى ف براهوهو  ،ةحاجات مستورد

نه إبتكون النتيجة  - ةوكلها حصص صغير  -ياخد حصة  تانيةيروح لشركه  ،ةمن حت
  !ةبيبع حصته علشان ميتكلفش ياخد هذه العملي

ى لال نا أقدر أديله التشكيلةأن إ نهنام ،جهاز واحدى بينما إذ تركزت كلها ف
من  وهو دا الغرض ؛إاافيةتكلفه أو  تع أو  طالبها بدون ما يبقى عليه عناء زيادة هو

 :وبعدين رئيس المؤسسة نفسه بيقول .ليها مع بعضأن نجمع كل الحتت مع بعض ونخ
ترح وكيل وزارة ونق ،ة ووزارة التموينمن المؤسس ةولذلك نرجو الموافقة على تشكيل لجن"

: فصل ىوتحدد اللجنة اآلت ،ويحدد رئيس لهذه اللجنة ،سابقا المؤسسةتموين مدير عام 
 ..ىأنا مش جايبها من عندى يعن ..عمليات التوزيع

 
 .يا قره عاوز أقاطعك ..شعل: معبد الناصر

 
 : أيوه.قره   
 

اختيار ى ن المنتج ليه الحق فإ باعتبرأنا ى يعن ؟تهايبن براه أساسى : هذه الفكرة على أعبد الناصر
ى ندخل فأو  مشاكلى بدون ما ندخل فى نمش إن احنابحيث  ؛طريقة تصريف بااعته

 :باقولف .من الوسائل ةوسيلى بتاعهم بأ نتاجبالنسبة للمنتجين نعيق اإلأو  ،احتكارات
 ،وزارة التموينالى  القطا  العام مشالى  بننقل تجارة الجملة إن احنا ..ىاألولالعملية 



  سرى للغاية 

49 

 

فاتت ى لال المناقشة ى أنا الحظته فى لال .هذا كمثالى مؤسسة األدوية ف براهوبناخد 
 !ن المنتجين مش عايزين يتعاملوا معاكإ

 
 !: دا منتج واحدقره   
 

ولكن يج  أن ننقل تجارة  !مش عايزين تتعاملوا مع هذا الموز  :لهمل قو افأنا ب)احك( : عبد الناصر
حد عاوز يتعامل  يهكان فإذا  .نتوا تجارة الجملةإتولوا  إذا   ؛القطا  العامالى  الجملة

فيهاش االحرية ومى بهذا تبقى العملية فيها منته ؛إنه يتعاملمعاك كموز  معنديش مانع 
  !معوقاتى احتكار نبص نالقيه دخلنا ف

وبعدين  ،هذه العمليةى أحرر المنتجين فى بد براهأنا ى يعن ،بالنسبة للمنتجين
أبدا مواو  ى جآأنا مش عايز  -كمنتج ى السيد مرعى يعن -حتى بالنسبة للزراعة 

 !؟أبدا ال يمكن ..تجارة الخاار والفواكه نتإ: خد كلل أقو هنا والسمك و ى لال الزراعة
السوق ى ويدخل ف ،عندهى لال الجمعية التعاونيةى ف ةجمل ةبيعمل تجار  هوو  هوكان إذا 

 .للمناقشةأياا وأنا حاطط الفكرة  ،دا الفكر ..هذاى أطول بنحاول نمش ةعلى مد
 

زيادة مناقشة ى ترازل فابكون بى نإش أنا خايف يمكن معل ..ىل لو سمحت يافندم براه: قره   
هو الهدف من كل  .إليه بوانص اللى احنا بإيمان للوصول للهدف هوولكن  ،ىمن جانب

التاجر  ة..والحاجة التاني ،للمستهلك حصوله على حاجته بيسر نيسرهذه العملية أن 
 التعامل.ى السهولة ف يبقى عنده

 
 ؟منتجى كوزارة التموين بتحاس  أ نتمسئوليتك إى : دعبد الناصر

 
ى لال ةسلعى ال يمكن أن تحقق خصوصا فى مسئوليت ،يافندمه عاوز أوصل لى لال و: ما هقره   

ط   !هذه المنتجاتى مش هنقدر أبدا نخل ..وأنا جبت بيان بسب  التحميل !ةمسعر  ىه
ت نبقى امأ ؛أنا باقول: أنا أخدت هذه المنتجات المسعرة، ومش عايز حاجة تانى

 هو ،ةما معناه تجارة الجمل ..االحتكار بتا  تجارة الجملة .التعاملى أسيبه حر فى الباق
 .ما بين تجارة التجزئةى ه ةيلكن المنافسة الحقيق ،للمستهلك ةش بيعمل خدمهو ابيوز  م

فاالستيراد فيه  ،فيه احتكار نتاجكان النهارده اإلإذا  ،عاوز يمكن أذكرها ةفيه نقطه تاني
 أقلهم احتكارية!ى تجارة الجملة يمكن د ،احتكار
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ى بالنسبة لمواو  الشركات يعن ،براه جملةعتبره تجارة : االستيراد هنا أنا عايز أعبد الناصر
ى يعنالتاجر  كان هذاإذا  ،جملة جراوبتستورد ويبقى تى الشركات بتفال كما ه

 .يتعاملوا معاك ..االستيراد عايزين يتعاملوا معاك
 

 ..ىفعال ف ةفيه صعوبى يعن ؟!يافندم إزاى: ويتعاملوا معايا قره   
 

 !؟: محدش عايز يتعامل معاكعبد الناصر
 

كنت  وقت ماى وأنا رأي -الشركات التجارية ى يعن ،ةكبير  ةمسئوليى هو سيادتك بتدينا: مقره   
ننا ال يمكن إ ةى عمليلكن ه -ى رئيس المؤسسة التالى مؤسسة التجارة جبت رأفى 

طي  ما شركة تجارة الخش  النهارده  ،فيه شركة تجارة خش ى يعن ..نخليها بالشكل
حناو  ،فر  07موجود لها    .فى األفر حتى بأكتر من كده ى نادنكنا ب ا 
د قألن عملية االستيراد فيها بجهاز  ؛ا التوزيعأساس ..ينئبتشمل جز  ةعمليى وه

هوش يفابنظام موحد بأسلو  واحد م ،يقوم بيه كله مع الكتلة الشرقية ةشركى أى كده ف
 ةبصيت لقيت القشر  !؟ليه يستمر مع قطا  خالف القطا  المختص ..التوزيع ،الصعوبة

 إزاىوبعدين  ؟نقدر نتابعها إزاىوبعدين مين اللى حط هذا؟!  !قرش 81الى  31من 
التنفيذ مش من السهل أبدا ى مشاكل فى كل د ؟ىد ةالناحيى وز  ف : أل..نقدر نقول

عملية تجارة  ىمتولى لال هوعام  النهاردهن فيه قطا  إخصوصا ! ةبقى ميسر إنها ت
 الجملة بالكامل. 

مابناخدش تنظيمنا من فراغ  إحناما  يافندممعلش  - اشتراكىبلد ى أخدنا أإذا 
كمان  ةطورناه شوي إحنايمكن  ،ةونتيجة ممارسة بناخده من أسس موجودة ونتيجة تجرب

 ةموزع ،للحاجات الكهربائيةى جآلما  - كان موجودلى لاالجامد  هوش بالشكلانخالام
شركات وكل  7ــ الزم يمر على ال ةيروح ياخد سلع جراوبعدين علشان ت ،حتت 7على 
حناو  ،ةبتواع لها تسعير  ةشرك موجودة بس ى وه ،ةواعنا تسعير  68سنه ى ف براه ا 

 - شركات مؤسسة التجارة - ىحط للشركات بتاعتاكنت ب .التنفيذالى  طريقى لم تأخذ أ
الحلقات بتاعت ى حلقات الربح لباق ددالتموين ح سيد وزيرياى الباق :قولاوب ،ربح ومحدد

اللى  الجزء .بهذا الشكل كان يبقى فيه فعال عمل ميسر للتجارة واإلشراف عليها .التجارة
ن فيه جهة مختلفة إال المنسوجات وهو بسب  إعتقدش أبدا ام ،مختلفين عليه احنا
 ..واحد
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 ةالوجه ..موجودةى لال عرض وجهتين النظراوبى أنا قعدت مع األخ بكر ى يعن
 :ىلل قا .جملةبدون تجار  ىنظام الرأساليمكن قلت له: بس توز   ،ن أنا أوز إبتاعت 

أنا مش شايف  !سنوات 1الى  ولفترة طويلة قد تصل ةالزم عن طريق تجارة جمل ..ال
ذا وصلنا بهذا  ؟!هذه المسئوليةى ليه أد أنا من وجهة  !لعملية بالكاملده هدم لوا 
 أكبرحتى لو التجار وزعوا على عدد  :قولاب اولكن أن -جايز أكون خاطئ  - ىنظر 

  .خر العمليةآأو  هيلموا بطريق
ى فى وكنت يمكن هقولها النهارده وه ،حلول 0واعنا لها  إحنا ،عملية االئتمان

خر آتكون يتوالها جهاز  إن الحاجات الرئيسيةأبدا فعال مش شايف  .التطبيق فعال
أخدنا البطاطين بالكامل  ،فاتتى لال السنهبالكامل أنا أخدت الكستور  .ونستمر فيها

أخدنا  !؟ىير النظام تان، ليه نغاتأخدنا البلوفر  ،ها بالكاملانيولتوقت ما فيها عجز و 
 أغير ليه النظام ،ىالفترة من أول يناير لغاية دلوقتى ف -ور الدبالن والدم -ى الشعب

يه إونشوف  األسبا ونقوم ندرس هذه  ،ألن هناك فيه أسبا  إال ؟!نجحنا فيه اللى احنا
 لجنة الخطة ونصلى وممكن نناقشه ف ؟يه هو العالجا  و  ؟التحميل هويه إ ؟السب  هو

فالعملية بهذا الشكل بتوزيعها  .العالج هويه ا  السب  و  هويه إونشوف  ،حلولالى 
 أكتر من الموجودة حاليا. مشكلةفيه شوف إن وتفتيتها با

 
 ى نرع إن احنايمكن بيتجه  ،ىسيادة الريس للمناقشة دلوقتواعه الى  ىالرأ هوى : يعنمحى الدين

ى التقديم فى ف ةلرئيسياالنقطة ى يعن ؛مشاكل التوزيعى قبل ما نفكر ف نتاجمصلحه اإل
  .ثر على المنتجؤ ت ةداريإقرارات أى أو  ىتنظيم إدار ى مانعملش أ إن احنا ،المناقشة

 ،ةحتى اآلن لسه غير محدد هذا القطا ى والمسئوليات ف ،قطا  عام يهف إحنا
يجيش يتحجج بعد كده االفرصة للمنتج عشان مى دأأنا الزم  !المتابعةى وفيه صعوبة ف

موجود الزم أديله ى لال سب  المخزون هوو  !كذا ىقطا  التوزيع عمل ف ويقول لى:
جو ى ختنق فأمتتروكونيش  :قال ،فاتتى الجلسة اللى ف ىشر البوعبر عنه  ،منفذ

  !التوزيع لجهاز اإلداريةالقرارات 
التجارة  أجهزةن هو يتنافس مع إله  بنسمح إحنا ،بالنسبة للمنتجى هو يعن

نه إلمنتج ل محبنس إحناالدولة، ى ف ةماشيى النهارده القواعد والسياسة اللى يعن .الخارجية
سلعية لجان  يهاالتنين النهارده بيصدروا، وفى يعن ؛التجارة بتصدر أجهزة وأياا ،يصدر
وعن  .سعرى أسعر ودا جاي   ىأب ي بتنسق هذه العملية، وبنشوف دا جا ةموجود
  .خنقش المنتجانا مبأنفس الوقت ى لكن ف ،بيحصل متابعة وتنسيقاللجان السلعية طريق 
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وبعدين  ،ال بجنيهإى السوق الخارجى لك ف عيبأنا مش هاقدر أ :هلل أقو وبعدين 
ممكن نبيعه مثال  إحنادا  ..أل :وقالوا ،نتاجقطا  اإلى نه حصل كالم فإنتوا تذكروا إ

وبنترك  ،هذا المواو ى منقدرش نخش ف إحنا ىيبق !وحصل كالم ،المتر قرش 011 
  .عليهى علشان ما يتحللش من المسئولية الل نتاجاإلالحرية لقطا  
 براهفالزم كذلك  ،ىوالسوق الخارجى القطا  الخارجى دا موجود ف كانإذا 

نت تمتص هذه إالخدمة ممكن  أداءعن حسن  ىوبيبق ،ىالسوق الداخلى نطبقه ف
بتعمل ى ن وزارة التموين ماتعملش شركات تجارة داخلية، هإ :محدش قالى يعن .العملية

 .نك تاخد كل العمليةإكن ممكن عن طريق خدمة الناس دول لو  ،ةشركات تجارة داخلي
 
حناو  ،التنافسروح : سيادة النائ  مس قره   تنافس فيه يكون  ..يكونش فيه تنافسابنقولش مما ا 

  .بس من عن طريق تجار جملة
 

 0حتى كنا ى أقصحددنا حد إحنا  ..كالم الخمس سنين ،تأميم تجارة الجملة األول: القرار عبد الناصر
دا  ..السنة ونصى الكالم دا مش هيقدر ينفذ ف .منها سنة ونص فاتنعتبر  ،سنين
  !آخرمواو   ىبيبق

 ،مؤسسات ىعايزها تبق ،متبقاش شركات الجملةتجارة  براه عايز أناوبعدين 
تجارة الجملة بالنسبة للمؤسسة  ىوتبق ،تقوم بعملية التجارةى اللى ليه؟ المؤسسة ه

 براه يةنتاجاإلالمؤسسات  .دا مواو  بنبحثه ..بهذا الشكلى الل والعملية يةالكهربائ
يه المشاكل إوعارف  ،الشرقيةالدول ى موجود فى الليه إ عارف أنا ..يهإى قصد يعناب

  !بيبيعوا بالطن وبيبيعوا بكذا ..الموجودة
 األسلو ناخذ  إن احنا ،ىلتطبيق االشتراكتفكيره بالنسبة لى الواحد فالحقيقة 

ى الرأسمال األسلو ى ف أصالالمنتج  .ناجح أسلو نه إ أساسالعمل على ى فى الرأسمال
هو ى الل -جملة واحد  جراتى عندنا دلوقت إحناهو عايزه، فى جملة اللال جرابيروح لت

  .هو تجارة الجملةى مش عايز بيتولى عايز يتعامل معاك يتعامل، اللى الل -نت إ
مع تجار  عاملنه هيتإعملية  مافيشسنة ونص بيكون تم تأميم التجارة، لكن ى ف

 ىبتبق !ن هو مايقدرشإمن النهارده  لناول قبي ،بهذا الواعيقوم ميقدرش ى والل ،جملة
 .جملة بتاخد العملية جراكت أنت
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 كانت بتتعامل مع شركة واحدة اسمهاى ه - مستهاسيادتك  -المؤسسات الكهربية  :قره   
كان معارض  .وعنده فرعينى انامت فعال للقطا  التموينى ود ،سنرديكيت وشائر

 ،ش حاجةئلكن ماينشمنهم نه يبيع بالتجزئة إمش اد  إحنا ؛النهارده بيبيع فيهم بالتجزئة
ال جديدة وبعدين ازدواج  ،إاافية إدارية فتكالي أوال ..ازدواج يهن هيكون فإهيحصل  وا 

  !؟حاجة تانية ئينشنه إى يه الداعإوبعدين  ،العملى ف
كل ى الكهربائية ف األدواتفعال على توزيع  controlلينا  إحناالنهارده 

هيبقوا  - ىما قال الدكتور نبو ى ز  -جهازين ى أالقبص أبكره ى جآ ؛الجمهورية
 باقولن إحكم أقدر أنا منين أ .المتابعةى فو نظام التوزيع ى السياسة فى متعاراين ف

 أخرىحتة ى يزيد فأو  ىوهو ممكن يحجم عن الحتة د ،لمحافظة كذا قد كذا بعتإ :له
هو دا التنظيم  !البعيدةقر  حتى للنقل يقوم مايبعتش للمحافظة أعشان  ..قر  لهأ ألنها

 .جهازين يهالتعارض لو كان فى بنخشى منه  ف اللى احنا
 

 !رحشمانه إوتقول ى رحش هتخبا: طي  ما هو لو عندك براه المحافظة معبد الناصر
 

 النهارده  وأناالمسئول عن مراقبة السوق،  أنادا بالعكس دا  ؟!ىخبأنا ليه أ ..يافندم ..: القره   
ثيرت، أى لكل نقط الل تفصيلنا جاي  ألو كنت  .المتابعة بتاعتنا أسلو عاملين ى يعن
ع  من المحافظات من الش   ؛بس من المباحث وال من التموين بسى مش باخد متابعت أنا

  .الغرفى التجارية ف
النهارده عن كل سلعة ى تقرير شهر ى بيجيلى عند أنا ،ولو كنت تشوف سيادتك
طورنا النظام بتا   إحناى يعن .ودا مصدر من المصادر ..من كل غرفة، وبعدين بتتجمع

أى ى ننا نقدر فإطورناه بحيث  ..عالفطورناه  إحنايمكن مابنعلنش كتير لكن  ،العمل
 يهف !عجزفيها  ليهو  ،يه منها وفينإ قدموجود  أقولقدر أ ،حاجةى أوقت سيادتك تقول 

 ؛التنسيقى ف حتىغير خااعة ى هى الل جهزةاألى ف ابنقدرش نعرفهاتاع  يمكن مم
فيه اجتما  وبيتم  أسبو كل ى تعاون كامل وف يهف ،البترول خدت عملياتأمثال لو ى يعن

 أعرف ..وفيه تعاون يديناإكل حاجة تحت  يهالمؤسسة الغذائية ف ،فيه معرفة كل حاجة
  .ن عنده ناقص كذاإ

جات اكل الح ،السكرى الرز فى فى المسلى الصابون فى ونقلنا تجارة الجملة ف
 ،رئيسيةلسلعة  ىبق نيجىلكن لما . الغذائية اتنقلت بهدوء من غير ما حصل فيها حاجة

  سعر.بدون تحديد  أسعاريحط حتى  ى له الباق  يسانا بأ ؛فيها شعبية :باقولنا أى وه
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ن العرض والطل  أل ؟منافسة بين المنتجين ليه يههو ف ،ىالنظام الرأسمالى وف
حتكره منا أى النظامى النهارده ف ،بتنزل السلعة للسوقى اللى ه نتاجاإلبتاعت  والتكلفة
  ؟!المنافسةى ففين ه

 إن احناويج   ،ن نظام التنميط لم ينجحإن اتفقنا براه إى بكر  األخمع  أنا
 ،standardشركة  ..ناخد الشركة بأننا ؛خرآقدم للجنة الخطة بنظام توهن ،نعيد التسعيرة
فيه تنافس بين الشركات المنتجة  ىوبالشكل دا يبق ؛تحتى فوق واللى اللى وبعدين بنعد

 .لصالح المستهلك فعال
 

ولو  !من بعض اتن الشركات بتسرق الرسومإحالة ى ل نا جتأدا  ،نا فاهمهأى اللى : يعنعبد الناصر
 .بين الشركات تنافس يهقطا  عام لكن ف إنها

  
 !سروصلت لحالة ال تى النمطى وصلنا ليها ف اللى احناوالصورة  نتاجاإل يافندم: بالعكس قره   

 .هذا الكالمى فى يمكن موافقنى بكر  واألخ
 

 أصوات: )احك(
 

 .عندك خالص ..عندكى الل :قولابى دلوقتنا أهو :  عبد الناصر
 

 !؟هارجع فيههل  ،ىخدت الشعبأ الكستورخدت أخدت البطاطين أنا أطي  ما : قره   
 

 وأنا ،فكرة للمناقشة ..ىقرار نهائأو  ىحط رأامش ب براه حط فكرة للمناقشةانا بأى :  يعنعبد الناصر
 .هنا ٪11هنا و ٪11نه يروح إ ..كانوا ٪11زكريا رأيه  .مع زكريا هذاى ف مااتكلمتش

ن إ ىتصور ى ف ،تنجحالحقيقة عايز الواحد العملية  ،فاتتى عدت المناقشات اللأن إ
 .نجحالمنتج لو خد المسئولية العملية هت

 
ى روح اختار المصنع اللاجملة ه جرانا كتأ ،ى: طي  سيادتك مش بتقول بنظام رأسمالقره   

ى فى المصانع حت تختارش حتىانت مإ ..ال :ىلا طلبت هذا قالو  ؟مش كدا ..باخد منه
ع بتطلع نالمصاى باق نات منابيى عند ىخد بس يبقآتجاو  و أ :قلت !ىالنظام الرأس

 .الشرايح بتا  السعرى ومتتحدش غير ف ،يهإ
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تجار الجملة دول ى لغانا هأ -تجار الجملة  همى الل -ى ليك منافسين دلوقت نتإ: ما عبد الناصر
تجار  تجار الجملة خالص وال يتعامل حد معى خالل كذا شهر بنلغى هنقول ف ؛خالص
 ،فيهاش مشكلةامى سنتر ليك بيتهيألى نه بيدإبتقول عليه ى بتا  الكهربا دا الل .الجملة

ى نا يعنأو  ،ذهافن تنأنك لن نستطيع إى رأيى نا فأ .طالبها نتإى جات اللابتقول الح
 .الشركات بتاعت التجارة الخارجية بتقول عايز

 
 standard stationeryشركة الورق  يهوبعدين ف ،األخشا شركة  يافندم: دول كلهم قره   

النظام بتاعها ال يمكن ى بخليها توز  لكن فى الل أنا ،وبتوز ى مكملة لشركة عندى هو 
مطبعة  0011هارده بنوز  على نال إن احناان ن عشإجد أ !نها تستمر بهذا الشكلإ

ى هل ف ؛بنجيبهاى اللالكتابية  األدواتارس التربية والتعليم، دالورق والكت  بتاعت م
باخد و مطبعة  0011وز  فعال على ابى ألن ؛مافيش ؟مشكلة يهكان ف األخيرتينالسنتين 

ن أل ؟ليه ،سيادتك تشوفها غير معقولةى المشاكل الل هاتوزيع إعادةى ولكن ف ،هاإنتاج
 !إمكانياتعنديش ام ..ىنقلش للمحافظة دانا مأ :يقول !ش خااع للتعليماتاهو ام

 ؟!ده امأنا ليه أطي  
 

قول كدا يبى نعمل القوانين لل -بتاعت وزارة التموين  - بنطبق عليه القوانين بتاعتك إحنا: عبد الناصر
  .قاعد بتخطط وتدير العمليةى يعن ىقبنت تإ !قفلهبن

 .ياقره آخرى طي  نسمع رأ
 

 standard والشركة بتاعت ،أخشا  شركةى هى د يرفاكر جزء كب سيادتك: علشان قره   
stationery وبعدين بتو  المعادن  .ىنها ورق ومطبوعات فعال وتكمل نشاط التانأل

 8 - 0  يهكل شركة فى ويمكن ف ،شركات 6ى هم موزعين ف ..شركات 6 جمعهم مناب
 يهجمعهم كلهم  وفاب ؛فراد بيديروا العمليةأ 8 - 0وجى هو مخزن ..اسكينهامى فراد اللأ

بعدين التوزيع  يبقى اإلشراف كامل.ليها بحيث اامهم ابى القطا  التموينى شركة ف
 3 يهوبعدين ف ،ىقطا  عام ومصانع وبتستمر كما ه 0هم نموزعين م 1 يهف ،النهارده

  .من قطا  خاص
 ..تا وشركة تانية بتاعتيشركة ناسى هى الل - ألغيهمعايز ى دول الل 3ــ نا الأ

 ؛كملهم مع بعضأالموجودة بعد ما  فر األالى  نقل نشاطهم من تجار الجملةأ :باقولو 
 61 جهة واحده بدل ما بيروح يمر الراجل علىى كلها موجودة ف التشكيلة ىعشان تبق
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الراجل يروح  إزاى ؛ما اديت المثل بتا  المسامير بياخد ربع صندوقى وبعدين ز  !حتة
من وبعدين ياخد من الشركة التانية ربع صندوق وبعدين  !عشان يستلم ربع صندوق
  !حاجته مرة واحدة ههديل ..تجميعها مع بعض ،الشركة التالته ربع صندوق
 إحنابنستورد  .االستيراد المختلفة أسعارما بين عمل له موازنة وبالطريقة دى با

زيادة وممكن  بيبقى سعر  فيه استيراد ن نفس النو إجد أ ،مساميرحتت  6 من مثال
 ،السوقى ف األسعارى تفاوت ف يهيبقاش فان مإالسعر بحيث  أوازن ..قدرانقص بأ

 .عاوزينها اللى احنا جهزةاألكل ى دأ !مش السعر المحدد األعلىوكلهم بيبيعوا بالسعر 
 

 . استراحة يعنى! )احك(.عبد الناصر: ط  يا قره خالص
 

المسئولين عن  ينومسئولية المدير  دارةاإل: وأنا الحقيقة ببص للمواو  من ناحية مسئولية سليمان
 لحين وصول إنتاجمسئولة عن  دارةاإلن إ دارةاإلأول مبدأ من مبادئ  .نتاجعملية اإل
ها دسواء عن ؛مسئولة عن كل البااعة المخزونة دارةاإلن إمعنى كدا ى يعن االنتاج ده.

دا هو سبيل  ..القائمة للتوزيعاألخرى الشركات و  مخازن وزارة التموينى فأو مخازنها ى ف
ى عملية النمطى يعن .نتاجتحسين اإلالى  ىوسع ،ننا نامن قيام منافسة بين المنتجينإ

مدارين ى   يعنألهاش ام ..ن األقمشة بتخرج من المصنع ليس لها أ ؟ ألفشلت ليه
ن يتم أال يمكن  نتاجوتحسين اإل ،نتاجعملية تحسين اإلى منها كل واحد مبيدقش ف
 !نتاجاإلعملية هياش مسئولة مسئولية مباشرة عن ما أجهزةبوسائل إدارية عن طريق 

 ..ن البالد الشرقيةإعلى  أشار هر ق األخى يعن ،واع معظم التسويق المقترح
 !وعملية التوزيع نتاجاإلنها فصلت بين عملية أ الشرقيةفشل البالد  أسبا سب  من 

 ،عقود مباشرةبن المصانع تتعاقد مع محالت البيع إ ؛نظرية جديدةالى  والنهارده بترجع
المعي   نتاجاإلن المخزون زاد أل ؛تالوزارامن ال من مؤسسات وال  إدارىبدون تدخل 

  !هذا النظام خالها تخلت عنى الل ؛فيها وتكدس المخزون
نها إن عمسئولة  نتاجاإلومؤسسات  نتاجاإلن شركات إى تصور يعنانا بأف

 ىننا نقاإبحيث  ؛توزيع جديدة أجهزةتقيم أو  ،القطا  العامفى توزيع  أجهزةتتعاون مع 
 .الجملة فترة معقولة على تجارةى ف

بين مؤسسات التموين وشركات التموين تكون العالقة  ىنه هيخلإده ال شك 
ن مجال أل ؛التعاون هاأساس إنما اإلجبار هاأساسعالقة مش  ،نتاجاإلوبين شركات 
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نه إيكون على صلة مباشرة بالمستهلك حتى  تجالمنبد فال ،االثنين أمامالتعاون مفتوح 
  .دارةاإل بمشكلةالناحية الخاصة ى د ..مبتكراتى نمطية يد أنوا ميديش 

هو بنحرم  ،وزارة معينةى عيو  قصر التجارة الداخلية على شركات معينة ف
فيدنا للرقابة على نشاط يبى ساساألالعنصر  اود ..نتاجاإلمن رسم سياسة  إنتاج أجهزة
دا  ..من استخدام الطاقات المتاحة عبر االستخدام إنتاج أجهزةحرمان  .الشركاتهذه 

 ،لةحاجة اسمها بااعة خما مافيشطبعا  .فاتتى كنا بنتكلم فيه المرة اللى الكالم الل
ن الطل  بااعة سهلة التسويق أل يهتسويقها وفى مجهود فالى بااعة تحتاج  يهف

  .عليها شديد
 – السوق الحر تنافى ذلك مع سياسةمع  -ى كافة السلع للتسعير الجبر  إخاا 

حناو  .الدولة لوزارة التموين إنتاج أجهزةكافة  إخاا معناه دا  وزارة ن سلطات إعارفين  ا 
ى قد تحصل فى الل األخطاء نتاجاإل أجهزةهتتحمل ى فبالتال ؛التموين غير محدودة

ترح  بالتعاون مع وزارة  نتاجاإل أجهزةن إ :نقولبيخلينا ى دا هو الل !التوزيععملية 
 إنهاءعن  نتاجاإل أجهزةومسئولية  ،لتوزيع هذه السلع األسسسلم أالتموين على واع 

أو  خالل فترة معقولة بالتعاون مش بالقواعد فىالجملة  تجارةسياسة  ..سياسة الجملة
 .النظم اإلدارية

  
 إخاا نها إ - ىصدق خاأل ماقالى ز  -ن بعض القطاعات بتعتقد إ يافندمى خشانا بأ: قره   

الوقت ى تصل السلعة ف أنالهدف  ..مش دا الهدف !الوزارة إلشراف خرىاألالقطاعات 
  .ىكبرنامج زمن وجودوالمكان المناس  وفق التحديد الم

ى حقيق ،بترسمها وزارة التموينعمرها ما نتاجاإلرسم سياسة  ،جة التانيةاالح
المؤسسة مرات وفق طل   0واتعدلت  ،المنسوجاتى عملنا فماى بتترسم باالشتراك ز 
  !ا.. حاارطي  حاار ننزل منه على تصدير أكثر..

وبشرايح   بنحدد حجم وبنو  إحنا ،فيهامش بندخل  إحنا يةنتاجاإلفرسم السياسة 
ن البطاطين مثال إ :أقوللما ى يعن !بتاايق شويةى يمكن اللى دى ه ؛السعرى ف

  ؛ونصه جني 0ميزدش سعره عن  ٪11 عاوزينهم عاوز منهم اللى احنا ،711.111
 !بيار السوقى ماهو دا الل ..ىوبعدين ينتج عكس ،نيةاألوالالشريحة ى هى االل

: بنقولفعال ى هو دا  فعال الل ..جنيه 01من  بس أعلى ٪01 :أقولوبعدين 
لكن لو سبتها خارج هذه  ،تكون موجودة هانإج  يى الل الحاجة ىود .طاقة المستهلك
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 إحنادا  ..من طاقة المستهلكأعلى يمكن  أنوا ن بينتج كله من إبتكون النتيجة  ،الحدود
  !يمكن بنقول عليه دا غير مطلو 

لجنة مركزية للتنسيق  يهن يكون فأبنقترح  ةالمذكر ى ف ،يافندم ةالحاجة التاني
ى ف وايبت يقدرواى فيها ناس على المستوى اللموجود بس  ،مابين جميع القطاعات

بتحدد الرسم السياسة  ،بتحدد االحتياج على اوء الموجود ،وبتتحدد النس  ،األمور
 .بتتابع

  
 .:  موافقين على هذه اللجنةعبد الناصر

 
واذا  .ش مشكلة رئيسيةاهو امإذا  التوزيع  بيبقى ..شكلها مختلف ىالتوزيع بس بتبق إذا   :قره   

حناو  ،مشاكل بتتحلى أ كان فيه نجحت  .ونجحت.توليناها ى جات اللاالحى جربناها ف ا 
 .مع بعضكنا و ها اكل حاجة تولينى نجحت ف ،الورقى نجحت ف ،البطاريات إنتاجى ف

  !بتبقاش خااعةامى اللأو مابنقولش فيها  ىجات اللاالحى مانجحتش ف
ى نتاجاإلن مؤسسة التعاون أل ؛شركة للجلودنشاء إن مثال إالنهارده بى نادانا بأو 

 !جرات 306وا وبق توزعواا جرات 36وبعد ما كانوا  ،بالسياسة الموجودة ى قدرتش تمشام
جهاز فعال  يهوالعملية الزم يكون ف تانيةحتة ى فى الحتة الفالنية تدى وز  ف :بنقول
  .ليتولى العمليةى إدار 

 :بنقول ،زيادة عن الموجود هاشائإنببنطال  ى يمكن الشركة الوحيدة الل ىد ىه
مانقدرش  إذا   العملية !جملة تجار 0ن فيه أل ؛المنصورةى ف يعملوهدمياط ى عمل فر  فأ

ى ناداكنت بى الشركة الوحيدة اللى دو  .جهاز يتولى العملية يهال فعكان فإذا  الإنتابعها 
 إاافة ،تكلفة إداريةبنامها كلها مع بعض دون  أفر  صغيرة كلهاى الباق أما ،بإنشائها

 أفالى نا متهيألأ ،المواو  بتا   المنسوجات .ىممكن نعمل التشكيلة مع بعض وتمش
ى يعن :باقولنا كنت بحدد أبس  ،تفصيالت كبيرة يهن فلجنة الخطة ألى حاجة يدرس ف

 .يبقاش فيه تجار جملة وسيادتك وافقتان مإالمبادئ 
 

 ؟المواو  كله أساسى دا يعن: عبد الناصر
 

 .وجهة نظر الصناعة مختلفة  :قره   
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 .ظن كالم مفروغ منهأفاتت و ى لال الجلسة الكالم دا اتكلمنا فيه  ..ال  :عبد الناصر
 

 .للتجزئة ماديش للجملةى دأى يعن ،مش للجملة يافندملتجزئة ل : قره   
  

 .سنةى :  هيعمل هو تجارة جملة يخلصها فعبد الناصر
 

حنامليون جنيه و  8طلبوا  بنقول: ..قبل كدا يافندممليون جنيه  8اطلعت م: قره    عندنا جهاز  ا 
 .موجود

 
 .لناول ق:  معلش بيعبد الناصر

  
 .موجودة أجهزةفعال ى نا عندأى يعن ؟يه الكالم داإ ..: ياخد محالت استهالكيةقره   
 

نا ألتها نت قإلمة كل ك ..فاتتى جلسات الل 0قلته  نتاى نا سمعت كل الكالم اللأ: عبد الناصر
 !يهإيه وعندك إفر  وعندك مش فاهم  61عندك  ..ىتان بتكررى نت دلوقتا  سمعتها، و 

  
 .جهاز قائم يهن فإ يافندمبين أ: طي  ما هو علشان قره   
 

، ىقاله بشر ى والكالم الل ىقاله بكر ى ما الواحد، وسمعت الكالم الل ساعةكل دا  أناو : عبد الناصر
عنديش فكرة عن امنا أى نإ :لكم فات  قلتى نا قمت الدور اللأى يعن .والواحد فكر

 .اآلراء قيةهنسمع ب ،عنسم ..ىرأ ماعنديشالمواو  خالص 
  

يصح  ،ىويمكن دا براه مثال عمل ،شركة األخشا  مواو الى  أشاراألخ قره : هو البكرى
المؤسسة مع ى براه ف إحناننا بحثناه أل ؟تطبيقه عليهنشوف المواو  كيف يمكن 

   .الشركة
ى أأو  شركة األخشا  هنلالقتراح ألى مؤددا معناه إنه  ،مواو  األخشا 

ى يعن ..عن طريق شركاتهاهتنظر للسوق   عاطب ،نو  هتستورد سلعةال هذاشركة من 
الوقت ى وف  ،ازدواج يهن فطبعا دا مش للمصلحة أل ؛مباشرة بالمستهلكمش متصلة 

األخشا  فى العالم كلها ن تجارة إى جيبيى اإلشكال العمل .العملى اشكالية ف يهنفسه ف
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 ؛بنستورد من الدول الشرقية مثال بقوائم سلعية إحنا .جرابيتى ن اللم ةمعروف معروفة..
وبعدين  ،أصناف 0ى دول حوال ..متر مكع   311.111ى ناخد مدروسنا حوالى بنيج
  .سم 78الى  بتصل -العروض واألطوال ى هى الل -نات االتخ

ن يجوز يزيد وينقص إ ،كافة دول العالمى تجارة األخشا  فى وطبقا لهذا العقد ف
 ىقبفلما بنعزل المستورد عن السوق بي ،هو يتخير من هذه المجموعةى يعن ..لىميل 31

ماسك السوق ى المستورد هو اللكان إذا  هنأل ؛م بين االتنينئاو ييقدر نه إمن المستحيل 
 ،بيقدر هو ينفذ العقد ويقدر ينفذ تجارته الخارجية صح ،التوزيع من حيث األصنافى ف
 ،يةساسبوجهة النظر األ ىمع تسليم ؛المتوسطى حاجة السوق فى الوقت نفسه يوفى وف
ى وبالنظام اللبتحددها التموين ى ال بالخساير اللإن الشركات ال توز  إ :يااأقول اب ىننإ

ى نش محل إيفام ىيبق ،ىن دا مغطإطالما  .نا ملتزم بهذاأى يعن ..بتحدده وزارة التموين
  .جهاز جديد هيعوز تمويل جديدأو  شركة جديدة ئنشاه

ة قد تكون غير ءهيعوز كفا ،هيعوز تمويل جديد ،مهما قيل من وسائل الحل
ى بيستورد واللى ن اللأل ؛دم نصينآى قسم بناقسم الشركة باوبالوقت نفسه لما ه .موجودة

المنتج ألنه يهمه  ى ف حتىبراه هنجدها ى ود ..يتعزلوش عن بعض أبدابيوز  الزم ما
  باستمرار.ه يشوف السوق ويعيش معاه إنتاجن هو إ

شركة من ى هو يعنأ ؛بتقوله سيادتك دا مثالى ن االقتراح اللإ ،ىتصور ى نا فأف
يمكن يستحيل  هوعكس ،العملية الوجهةسلم من أ ..صحيحسلم أن دا إالشركات تؤكد 

 !مثل هذا المثالى تنفيذه ف
 

سواء من أو  من المستوردة تسواء كان ؛فعال تولى تصريفها هر قبعض أصناف األخ  يه: وفأبو النور
وفعال عمل  ،والجهاز بتاعها وجد وعرف السوق ،عملية تصريفهاى ونجح ف ،المنتجة

خدوا واتصرفوا فعال ونجح ى قترح اللانا بأف .هذا المواو ى كامال ف هالتصريف بتاعت
ما  ى يظل معاه ويظل يصرفه ز  ؛موجود أصبحتصريفه ودرس السوق بتاعه وجهازه ى ف

  .كان قائم بتصريفه قبل كدا
نش اهو كان بيصرف عن طريق تجار الجملة وما كى الل -خر الجزء اآل

يقوم بتصريفه عن يقدر ن هو إهذا الجزء مفروض مسموح للمنتج  - هر قبيصرفه األخ 
ى ن مش فوجد إإذا  .المواو ى مايستخدمش تجار الجملة ف ،طريقه كقطا  عام

 :لهل ويقو  ،ويقعد معاه ه يعنىر قيقدر يتعامل مع األخ  ،السوق كلهى يغط هنإاستطاعته 
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نا هتولى أوالمحافظة الفالنية و تاخد المحافظة الفالنية أو  نت تاخد كذا وتاخد كذاإ
  .الطريق بهذا يمشوا إنهم ممكن ..ويتعاونوا على هذا الواع ،ىالباق

 االثنينى يعن ،الجملة تجار بياخده كان وجزء قرة األخ بياخده كان آخر جزء يهف
 والجزء ،معاه بيظل رةق األخ بياخده كانى الل الجزء .المواو  هذاى ف مشتركين كانوا
ى الل هو يايستمر المنتج .للمنتج الحرية مطلق براه يبقى الجملة تجار هبياخد كانى الل

 هذا على بقىتو  ،بالكامل كله التوزيع يديله إنه على قرة األخ مع يايتفق ،توزيعا به يقوم
 جزء يصرف هو إن المنتج إمكانية حس  على ؛االتنين وبين بينهم كلها العملية الاوء

  .السلع هذه من
 إن أخشى أنا ألن .التسعيرة احترام ،المواو  هذاى ف يةأساس نقطة البد لكن

ى جيي فلما ،به يوز  إنه على جهازأو  لمحالت النهارده إمكانية عندوشام المنتج
 يحملأو  يزيد هو إن يح  وأياا !جديدة استثمارات عايز الحالة هذهى فف هينشئ

 المحدد بالسعر يرتبط أن البد !التسعيرة يزود فيقوم ؛السعر على التوزيع بتا  اءجر اإل
ال  .تتحل العملية ممكن ساساأل هذا على. .يوز  قرة األخى يد وا 

 
 والحقيقة ،خالص سليمة أسسى ه للمناقشة واعتها تكدسياى الل األسس الحقيقةى ف هو: البشرى

 المنتج إن ؛هر ق األخ لفائدة حاجة فيهاى د بالعكس قره األخ بتا ى الرأ مع التتعارض
 لو لكن ،جدا مهمة نقطةى ود ..السلع تتصرف أنالى  مسئوليته وأكدنا له خلقنا النهارده
ى ف وهنخش عذر عنده باستمرار يبقى وبعدين ،المسئولية من الخط هذا نفصل نيجى

  !آخر وال لها أول ال مناقشات عن عبارة متاهات
 يهف ؛قائمة جهزةأل تكرار هتنشئ يةنتاجاإل جهزةاأل إن القرار هذا معنى مش

 التجارة لشركات طواعية عن بتسلم النهارده فعال بتطلعى الل البااعة من كبير جان 
  .موجودة وستظل هتبقى وفعال ،كثيرةى نواح فى نجاح بتصادف وفعال ،الداخلية

 مثالى يعن ..أخرى منافذ لها كان تانية حاجات يهف إن ،فاالةى الل النقطة
 شركات طريق عن بنصرفها معينة حاجةأو  معين مكن من أنوا أو  المسامير من أنوا 
 والهندسة المحاريث شركات ..التجارة لمؤسسة تابعة بالصدفة إنما ،براه عام قطا 

  .قائمة العالقة هذه تظل هذا من الكثيرة والحاجات
 عن إنها ،مفتوح البا  أمامها الداخلية التجارة شركات براه هر ق األخ وبعدين

الى  بتايف بل ،الحلقة تكمل فعال بأنها المنتج إشعار وعن ،تؤديهاى الت الخدمة حسن
 هتتطور نفسهاى ه العمليةى متهيأل ..بها يقوم ال هو يمكن فائدة التسويق بتاعة الحلقة
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 الوقتى وف ،المسئولية خط بنأكد أوال إن احنا العملية هذه بتا  الحسن .السبيل هذاى ف
 شئونه يرعى المنتجأو  الراجل إنى ف فائدة بتخلق نفسها المسئولية ألن ..بنخلق نفسه
 ماى ز  - تكرارى أ عنها هينتج مش العملية نفسه الوقتى وف .للنهاية يصل أنالى 

 ،الخدمة مستوى وتحسين فالخدمة -ى أمام الموجودةى الل المواايعى ف المتصور
شعار  قبل من األول المقام واخد بتاعه نتاجاإل وتصريف فعال مصلحته إنالى  المنتج وا 
 ،موجودى الل التوازن تخلق أنهاالى  نفسهاى ف كفيلةى دى متهيأل أنا ؛التجارة شركات
 من العظمى النسبة تاخد الداخلية التجارة شركات أنالى  القطا  النهايةى ف ويصل
 .والترغي  الرغبة طريق عن التوزيع

 
 لألداء مستوى ألحسن نوصل عشان ،ىاألول المصلحة صاح  هوى يعن المنتج هو: الشافعى

 أنجح من كان ،باتا مثل ناخد لما .بيوز ى يعن الموز  إنما ،نفسها السلعة ولمستوى
 يبقى إن القدرة عنده واحد كل مش طبعا .بتاعه التوزيع جهاز له كان ألن الشركات

ى ف بطابال السوق طل  بيعرف كان دا باتا بتا  التوزيع جهاز طبعا .توزيع جهاز عنده
 .بلحظة ولحظة بيوم يوم السوق مطال  على بيتكيف باستمرار هإنتاجى وبالتال ؛ئش كل

 هيبقى ،يةإنتاج مؤسسة لكل بالنسبةى الكل االنطالق لهذا البا  فتحناى يعنإذا  وطبعا
  !التوزيع من النو  هذا تنشئ إنها المؤسسات بعض على تصع  قدى يعن عملية

 إن نجد بينما ،أكبر بدرجة التصديرالى  تتجه إنها ترى قد المنتج مصلحة
 اد يبقى ويمكن ،ىالمحل للسوق يدبر هو إن دايما مصلحته والتموين الداخلية التجارة

  !السوق احتياجات تدبير بيعنيه ألنه التصدير
 ،األول االعتبارى ف يةساساأل أهدافهى يعن وأحط  للمنتج بالنسبة أناى جآ أما

 نفسه نتاجلإل األحسن للحاجة تنافس فيه هيبقىى وبالتال النو  مستوى هتحسن دايماى د
 وللدخل نتاجلإل يحققه أن يمكن ما أقصى هيحققى يعن ؛يحققها شانلع وللمنتج
 بالنسبة دا ..السوق احتياجات يحدد هو إن هذاى ف التموين واج  بالتالى ..ىالقوم

  .نتاجاإل لعمليات
ى يعن تكون الزمى د ،ويحددها يتابعها المنتج يقدرشامى الل المجاالت بقى يهف
 المؤسساتى ف القادر الجهاز عندنا كان لو إذا   .كلية والتموين الداخلية التجارة مسئولية

 فطبعا ؛التصدير لحد التسويق لحد نتاجاإل أول من ويتابعها العملية يتولىى الل يةنتاجاإل
 ميمكنشى الل الحاجات .العملية لهذه متابعتهى ف عائد أكبر يدينا عشان يشجع الزم دا

  .والتموين الداخلية التجارة يتوالها الزم طبعا ،عليها بتشرف حتة وملهاش
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 ناحية ومن المصانع يةإنتاج ناحية من للمواو  أدخلى بد أنا ،تكدسياى ل سمحت لو: القيسونى
ى ف بتواجهناى الل العوامل منى رئيس عامل إن باعتقد أناى يعن ..عمالاأل قطا  فائض
 ،يةنتاجاإل والوحدات المصنع يةإنتاجب االرتفا  مدى ؛الخطة لنجاح جايةى الل السنين
 .الفائض بنزود يةنتاجاإل زودناإذا  ..مترابطين االثنين هم ،عمالاأل قطا  فائض وزيادة
 بالمدخرات نرتفع عايزين كناإذا  ألننا ؛جايةى الل السنينى ف جدا مهمةى د :باقول وأنا

 هذا نحقق نقدراه مش، 611أو  111الى  مليون 011أو  011 مثال من بتاعتنا
 وخفض يةنتاجاإل زيادة طريق عن ولكن ،عامة بصفة األسعار زيادة طريق عن االرتفا 
  .آخرهالى  ..التكاليف

 إنه أخشى أنا ،طريقه عن بتاعته البااعة تصريف حرية للمنتج تركناإذا 
أو  ىالتجار  الربح طريق عن بتاعته األرباح ويزود بتاعته األرباح يحقق إنه يحاول
 نتاجاإل تكاليف تتوه نأ وأخشى !للمستهلك البيع من عليه بيحصلى اللى التجار  الهامش
ن ،البيع أرباح وسط  تكاليف وتخفيض نتاجاإل لعمليات الكافية العناية المنتج ميوليش وا 
 للمستهلك البيع هوى الل الربح مصادر من آخر مصدر عنده هيبقى ألنه ؛نتاجاإل

 كثيرى ف نقص فيهاى الل فيها اللى احنا الظروفى ف هوى الل .ىالتجار  الهامش وتحقيق
 يتحكم إنه بيستطيع المنتجى يعن ى..خر أ سلعى ف احتكار شبهى يعن وفيها ،السلع من
 ميهتمشى يعن إنه أخشى ،السعرى ف بيتحكم نفسه المنتج هو كانإذا  !السعرى ف

 ألنه ؛ىالكاف االهتمام نتاجاإل تكاليف وتخفيض نتاجاإل وتحسين نتاجاإل بمسائل
 .التجارةى ف الربح طريق عن نفسه هيعوض

 للوحداتأو  كلية للمنتجين تترك الى يعن المسألة إن قترحاب أناى يعن لذلك
 للتجارة أجهزةالى  تنقل إنها القري  األمدى ف بتاعنا الهدف يكون ولكن ،كلية يةنتاجاإل

 ؛التصريف بعمليات الداخلية التجارة أجهزةأو  التموين وزارة قيام أرى أناى يعن .الداخلية
 مانع مافيشى يعن انتقالية مرحلةى ف ولكن ،بتاعناى النهائ الهدف يكون يج ى الل هو
 تشترك التموين وزارة إن ،االنتقالية المرحلةى ف حتى إن أرى ولكن .يشتركوا االثنين إن
 ..منافسة يهف يكون حتى ؛ىالداخل التصريف أعباء من جزء تحملى ف نتاجاإل أجهزة مع

ى ف هتبقىى يعن .الخزانة وصالح المستهلك صالحى ف هتكون عتقدأ براه والمنافسة
 ألنها الخزانة صالحى ف وهتبقى ،منخفض بسعر السلعة له هتوفر ألنها المستهلك صالح
  .الداخلية للتجارة الربح هامش تخفيضى ف التنافسالى  ىهتؤد
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 أعتقد ،مثال المنسوجات بتجارة يختص فيما موجود كانى الل النظام هوى فيعن
 إننا ؛فاتتى الل الجلسةى فى بكر  األخ اقترحه كانى الل واالقتراح التعديل من ئبش إنه

 ..وشركاتها التموين لوزارة ونديه - ٪11أو  ٪81ى يعن - معينى رأس قطا  ناخد
ننا سليم اقتراح إنه عتقدأ  ٪11 بتوز  التموين كونتهى د الحالةى وف .به ناخد ممكن وا 

 المنتجة القطاعات وبعدين ،الرئيسية القطاعاتى ف تجارة كل من ٪61أو  ٪81أو 
 .بتاعتها الجملة تجارة طريق عنى الباق بتوز  المنتجة الوحداتأو  نفسها

 
ى اللى ه المؤسسة أجهزة بأن ؛هذا على بترد الريس سيادة قالهاى الل الفكرة الحقيقة: صبرى

 ميزانية المنتجة الشركة ميزانية إن بمعنى .المنتجة الشركات وليست بالتوزيع هتقوم
 بالتوزيع بيقومى الل هو المؤسسة وجهاز ،بواوح والخسائر األرباح فيها هيبان منفصلة

 مباشرة متصل مش هنا نتاجفاإل .نتاجاإل محاسبة ممكنى وبالتال ..الميزانيات عن بعيدا
نما نتاجاإل وحدة من  األرباح إن من تخوف يحصل الى وبالتال ..المؤسسة خالل من وا 

  .نتاجاإل كفاءة على تطغى التجارية
 صاحبةى وه ،التوزيع على أجهزة أجدرى ه نتاجاإل أجهزة إنه ،ىرأي الحقيقة هو
 كناإذا  ولكن .واحتياجاته السوق ومعرفة نتاجاإل وحسن التوزيعى ف األكيدة المصلحة

 األقل علىأو  سلعة سلعة ونصنفها السلع ناخد إن احنا ممكن ،المواو  نبحث
  .السلع من مجموعة

نها تمثل حجم كبير أل المنسوجات على كان ،المناقشةى ف ساساأل إنى قو  باين
تمثل أو  فرعية وتمثل حجم كبير خرى، وبعدين فيه بعض السلع األةجدا من التجار 

وبناخد المنسوجات  ،على السلع بالترتي  وأهميتها وحجمها ةفاذا قصرنا المناقش ؛نشاط
وبتقوم بالتوزيع فى الخارج  ،فعال على التوزيع ةقادر  ةالمنسوجات عندنا مؤسس .كمثل

ذا ا  و  .الخارجمئات من التجار فى أو  وبتتعامل مع يمكن عشرات ،ى الداخلفمش بس 
، هعلى التوزيع فى الخارج والتعاقد فى الخارج والمواصفات وخالف ةكان عندها هذه المقدر 

نها ماتقدرش تقوم بمسئوليتها فى الداخل والتوزيع على بعض إ إزاىفأنا مش شايف 
  !مراكز الجملة

عند مناقشة تجارة الجملة  ،ذكر مناقشات دارت طويال فى هذا المواو أنا أو 
فراد وبيايع وال يستغلها بعض األ إاافىنها تصبح كمورد أو  ،فى المنسوجات بالذات

ن مؤسسة بالذات وهى إيها أياموكان وااح  .للدخل إاافىموال قد تكون مورد أعلينا 
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كانت جاهزة للقيام  -وده كان الكالم ده من ثالث سنين  -ات جمؤسسة المنسو 
   !أى صعوبة ةنتش واجداللتوزيع بالكامل داخل الجمهورية وما كبمسئوليتها 
ن تجارة إففى رأيى  ،هداف بتاعتناذا كان هذه هى األا  ذا كان هذا هو الواع و إف

وتقتصر  ه،تحققها وفى ميعاد محدد وتلتزم بين تقوم بها المؤسسة و أن كالمنسوجات يم
كان وزارة التموين هاتقوم إذا  نهأل ؛الرقابة ةعلى عملي ةالتموين والتجارة الداخلي ةعملي

من خبرتنا فى الفترات المااية  !ن سوق التوزيع هايختفىإبالرقابة والتوزيع فى رأيى 
 ..نهم مسئولين عن التوزيعنه بيغطوا على سوء التوزيع ألإب ؛هايختفى سوق التوزيع

 .ةوالتجارة الداخليية لوزارة التموين ساسفالرقابة هنا هتكون العملية األ
  

ماهياش كل شركة ة التجارة الداخلي عمليةالمؤسسة هى التى تباشر ن إ ،: هو فيه نقطةمحى الدين
يعنى  !جابة عليه من القطاعات المختصةإوده مواو  الحقيقة مسمعناش  ..على حده

يعنى هل مؤسسة النسيج هى مؤسسة  ؟!هل الحقيقة النقطة مش وااحة فى ذهننا
فى التوزيع بين مثال  مشكلةهايبقى فيه  قادرة النهارده علشان تقوم بهذه العملية والا 

يعنى لو تنورنا القطاعات النوعية بالنسبة  ؟هخر آالى  ..شركة المحلة وشركة كفر الدوار
المحلة  ؛لكل شركةن فيه حافز للبيع بالنسبة إتصور أنا أيعنى  .لهذه النقطة بالذات

النهارده حتى  ،لكن المؤسسة دى جهاز متابعة ،كفر الدوار عايزة تبيع ،عايزة تبيع
نما كل إ ،مة ماليةذلها  holdingحس  تنظيم قانون المؤسسات مابقتش المؤسسة هى 

 .نا فيهاو هو بس النقطة واهلل تنور  ..منفصلة ةية ليها ذمة ماليإنتاج ةوحد
  

أو  جراهتشرف عليها ومثال مافيش ت ،العملية تنظمن المؤسسة هإ يافندمتصور انا بأ: البكرى
وبعدين  ،وهكذا ..جملة جراتالى  موز  ياخد حصص من كل الشركات وينقل  مثال

 .ن هو مش موجودأل هنظمنوه هناعكيد هأالنظام التفصيلى 
  

 ؟ المنسوجات كلها ةتفال تاخد عملي دلوقتى باعتبارك منتج هل  عبد الناصر:
 
  .يافندم أيوه:  البكرى 

 
  ؟وال بتدى جزء عبد الناصر:
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خد كل اكبيرة وهات أجهزةباعتبارها  ؛التموين طبعا أجهزةهانتعاون مع  إحنا يافندم: بالتاكيد البكرى

 )احك(  .احتياجاتنا
 

 .جملة جراكت رهباعتبا ..بيوز  هجملة مش باعتبار  جرانا بتكلم معاك كتأ ..ال عبد الناصر:
  

خد اجملة هو هاي جراوى لكن هو مش هايبقى تأخد جزء كبير اهاي ،خر النهارآ: ماهو فى البكرى
 ..المصنوعات وصيدناوىبيع فى  فروعه كلهان أل ،وىقكبير  ىن هو قطاعجملة أل
فى  ..فده طبعا هيكون عميل -محل  311مثال  -بقى المحالت دى مفتوحة تيعنى ها
  .التوزيع أساسولكن على  ،عميل أكبرحوال التموين هيكون جميع األ

 
 زى ما هو طال ؟  هطي  هل النمطى يستنى عند قر  عبد الناصر:

 
بدا أى أمافيش فيه  أصل ..النمطى !األكيدده هو مواع الخالف  باألساس: النمطى ده البكرى

نا أ :يعنى لما نقول ،لى بتبيع البااعةصناف الدى األ .وال البطاطين هشطارة فى توزيع
يعنى مثال لما يقدم لنا التاجر  يعنى ده بالعكس ده !خدتش حاجةنا ماأ طىمالنخدت 

 ..طلبات التجار
 

 )احك(  !سابيع لوراأتالت  هنرجعطي   عبد الناصر:
 

نا أ !ىخ بشر زى ما قال األ أجهزةن التموين بيترك إمن حيث عجي  هو فيه كالم  ..والأ: قره   
 :قولافى المذكرة بكات  نا أبالعكس ده  ،نا عاوز الحاجات الفنيةأن إبدا ألتش قو ام

تستمر فى  ..وبعض الحاجات الفنية ةالفنية التى تتطل  صيان جهزةوتستمر األ
نى إوالغلط كله  ،ةوالمذكرة موجود .بتاعتها طالما بتوز  عن طريق قطا  عام واا األ
قصد بيها شركات اوكنت ب ،القطا  العامالى  نقل بس الجزء اللى فى القطا  الخاصأ

اللى هى الحاجات  ..مرربع شركات هندسية تقدر تقوم بهذا األأن فيه التجارة أل
  .لسيارات وحاجات الكابالت وزى حاجات التالجاتل
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نا مارست هذه العملية أ ،خشا بتا  األ الجزء الوحيد اللى فيه اختالف اللى هو
 00والجهاز الفنى بتا  االستيراد عبارة عن  ،بتتعاقد ذاتهاوكانت المؤسسة هى اللى 

وشركة  ،شركة التجارة الخارجية :بين شركتين هما موجود موز  ماأصالوكان  ،واحد
ن اللى بيحدد ا  و  ،ده العقد بيتعمل مرة وبينتهى ،امعاي 78ن فيه إ ةوعملي .النصر

تجبش ما قلت له:خ حسن زكى بعت لأل ..والسنة دى حتى اتعاونا .ناالحتياج هو التموي
  .مليون 01 ــون جي  بيمل08ــ مليون وال ب 03 ــب

 ةبالعكس دى عملي ،فصل عن السلطة ةاالستيراد مش عملي ةعمليإذا  
نه فيه محار ا  نا عارف و أو  .التوزيع ةفى الجزء بتا  االستيراد عملي متخصصة وتستمر

بتا  هذه العملية  األرباحن إالنقاش على كل وكان  ،يه كرئيس مؤسسةنا حارت فأ
  .ةللتجارة الداخلي وال ننقلها ةكبير 

ع يش بتاعتنا والعائد فى جمن هذه العملية مإ ،وكان ردى فى المحار موجود
والمبدأ بتا   ،مش بناقض نفسى ومابرجعش فى مبادئى افأن .حوال بيعود للدولةاأل

نا أ !ال بعد خمس سنواتإنفس المذكرة ولم يوخذ بها و  ،63سنة  من كان هالتجارة وتركيز 
وبعدين هانرجع  .د فيه فترة طويلةااء بتا  التخوف هانخجر ن اإلإبراه  خايف هنا

هى جزء من شركة بتاعت تجارة  ،خدها كبيرةآنا عايز أبراه، وبعدين مافيش وحدات 
دى  باقولو  ؛فر أولها ثالث  نرىشيودى عندها ستاندرد ست ،خارجية زى الشركة العربية

 .خشا  علشان يحصل الكنترول الكاملالجزء بتا  شركات األ ..تنام للجزء الثانى
فراد أفيهاش بتا  خمس ام ةكل واحد ،فى المعادن ةدو فر  موجأوبعدين الجزء بتا  ست 

 وتركيزها هايخلى فيه سيطرة.
  

 ؛نا قرار كاملل فى رأيى لجنة الخطة تقعد وتعمل ،كلهاسمعنا المبادئ العامة  إحنايعنى  عبد الناصر:
يعنى  ..لتجارة الجملة فى القطا  الخاص هى سنة ونص ةقصى مدأن إ أساسعلى 

 .حاجات هنا ستة شهور وحاجات سنة وحاجات سنة ونص يهخالل سنة ونص ف
 نتاجالمبادئ الثانية بالنسبة لإل أساسعلى  ؛فى التموين ةوبعدين الحاجات اللى موجود

  .ن ناس عايزة تدى للمنتجينإنبحث فى 
 ؟ينأسبوعلى الكالم ده بعد ا ممكن تجيبو 

  
 .بيبقى محدد فى الشركة بالنو  والصنف والعدد :محى الدين
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 .يعنى خطة تنفذ  عبد الناصر:
الناس بتاخد  ،التأميم ..النهارده فى الجرائد ةرجاء الكلمة بتاع ى، بس لة: تفصيليا موجودقره   

 !ننا هنستولى على الشئ ويبقى للقطا  العامإالتأميم على 
  

 !نا قلت التأميمأ ..قلنا إحناعبد الناصر: 
 

  إيااح بسيط. لها يمكن لو كان يطلع :قره   
 

 .يعنى مافيش تراجع ..إنتم( شدوا حيلكم احك) !التأميم أقول النهاردهنا متعمد أ ..أل عبد الناصر:
  

 .مش تراجع ..أل :قره   
  

 .هالكالم اللى اتكلمنا عبد الناصر:
 

 .سألانا بس بأ ..أل ..ال :قره   
  

 .مافيش فيه تراجع عبد الناصر:
  

 !للقطا  العام هنه هاستولى زى مثال على مصنع وهانديإالناس بتاخده على  ،التأميم :قره   
  

ن أل ؛نزل كلمة التأميمأومتعمد  ..بتا  التأميمنا اللى مدى الخبر أالنهارده  ،نا متعمدأ عبد الناصر:
كل الكالم اللى  ،.. ماشيين فى سكتنامافيش تراجع !ن فيه تراجعإالكالم اللى فى البلد 

 نهألباعت عايز يرجع من روما  الشوربجى .ىاتقال هايتنفذ والتطبيق االشتراكى هيمش
 ه!هانتراجع عن تأميم إن احناخبار أعنده 

  
 !هناخد رؤوس أموالهم نناإن الناس تعتقد إتخوف من مبس كنت  :قره   
  

  !مش هاتالقى عندهم عبد الناصر:
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ن لو حد إيكون جاهز على  هر قخ رجو األانا بأ ،تكدهو فيه بس نقطة لو سمحت سيا :أبو النور
 همالسأتجارة الجملة بتاعتة خوفا على ر  عمليةمن تجار الجملة بدا يكش التعامل فى 

 ه.ودى فرصتة ويقدر يحل هنه يكون جاهز يحل محلإ ؛اللى موجود
 

 !المنسوجاتنت شايف بتو  إ أصال ،عددالهو مافيش  عبد الناصر:
  

 هى فرصة يقدر يحل على طول .  ،دى ةيعنى هو يبقى جاهز للعملي أيوه : أبو النور
 

  ..ماشيين فيها هى اللى احناوالسكة  !بنلفشما إحنايعنى   عبد الناصر:
 

 !القطا  العامالى  هو نقل تجارة الجملة ،عبرتش كويسقصدى يمكن ما :قره   
  

 رأسمالهر  يهواحد ه ..كان هايحصل أى حاجةإذا  ،هو تأميم تجارة الجملة ..ال.. ال عبد الناصر:
 )احك(  !نت مسئولإهاتبقى 

 
ويمكن  -كلهم من البنوك اللى عندى ومسحوباتهم  بالتجار يافندمنا عملت حصر أده  : قره   

 :هلل أقو نه قبل ما يحصل حاجة باخطر البنك و إبحيث  -الدكتور النبوى مرة شاف 
 !تسع شهور هن بقالتغير ألا يمكن ..اإلجراءوعملت هذا  ،خلى بالك

  
خدنا بتو  أاخدهم نوظفهم زى ما نومش ه ،تجزئةالى  اقطعا تجار الجملة هيتحولو  عبد الناصر:

 !القطن
فى  ،التعاونىتكلم فيه براه بالنسبة للتسويق أح  أنا كان عندى مواو  أهو 

كان ماشى  براه عايزين نمشى زى القطا  الخاص ما ،فى األولتكلم فيه أنى إمخى 
  .التعاونى فى التسويق

بنسوق تعاونى يعنى  عملية تعويق!تيسير مش  عمليةيعنى االشتراكية هى 
زى ماكنا بناخدها زمان  ؟زمان إزاىوالمتحصالت كنا بناخدها  .بندى للناس فلوسهم

كان الراجل هايسلمك بااعتة إذا  لكن .وبهذا ينجح التسويق التعاونى ؛ناخدها دلوقتى
 ؟!التسويق التعاونى وليه يح  ؟!ليه هايسلمك بااعتة ؛وبعد كده مش هاتديلة وال قرش

  !؟ننا بالعمليات اللى عملناها خربنا بيتهإايقولش وليه م
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 همش تكري لهبنعم اللى احناهى تحبي  الناس فى النظام  ،يعنى االشتراكية
 ؛حجز عليهنبأو مابيديلوش كان زمان اللى ما بيدفعش المتحصالت البنك  !الناس فيه

 !الناسنعملها على بال يبقى التسويق التعاونى عقوبة ا  و سلو  نمشى بهذا األ
  

 .المتحصالت ةعمليهى ومشلكة التسويق التعاونى فعال  ،هدالمبدأ لو سيادتك تخلى  :أبو النور
  

 هثم نكر  ،نعقد هذه االشتراكية ثم ،بناخد العملية وبنقول عايزين نعمل اشتراكية إحنايعنى  عبد الناصر:
 ،منهابنعملها الناس بتخاف  ةوكل عملي !االشتراكىالناس فى االشتراكية وفى النظام 

بيها تيجى  ههخدم ةعملي هل ول ماهعملأ !نا حكومةأن إ أساسمنها على بتخاف  !؟ليه
  !الحكومة تدخل تخر  بيته

 ،يه ده بباوى بتا  القطنإ هسمإ !ةن التسويق التعاونى مش حكومإ :قولافأنا ب
هل بباوى كان بييجى يحصل من  .بطازى ما كان بباوى بيشتغل بال النهاردهشتغل اب

 ز وجهاز بنك التسليفجوح يحمش كان فيه جهاز بير  ؟!عند المزارعين هاالحكومة طلبات
 ؟بيعمل

 ،سلو كنا عاوزين التسويق التعاونى ينجح الزم نمشى بنفس األإذا  :قولانا بأ
نا السنة اللى فاتت أ .فصل مواو  المتحصالت والكالم ده ونشتغل علشان ننجحأو 

وقت جاتلى شتيمة السنة اللى فاتت  أكبر ..جالى جوابات فى التسويق التعاونى شتيمة
 !فى التسويق التعاونى

افتكرت هذا المواو  على  ،نا لما شوفت التسويق التعاونى فى الرزأالنهارده 
الحكومة ليها متحصالت  .نخلطش دهوماونشتغل  الزم نبسط العمليات ؛دهالم كال أساس
بنتحصل عليها نتحصل عليها زمان زى ماكنا  ؟إزاىزمان بيتحصلوا عليها  اكانو 

 ،بتديش تسليفبتروح تحجز ما ..وال أخلط بين التسويق التعاونى وبين الحكومة ،دلوقتى
فسدت أحطيت ده فى التسويق التعاونى إذا  لكن ،يه زى دهإمش فاهم بيعمل 

 .نعمله إن احنااللى يج  وده الكالم  !االشتراكية
 

يعنى هو دون شك  ،ةدأ مكمل للعمليبلى سيادتك نقطة بالنسبة للتحصيل كم لو سمحت :أبو النور
التسويق هايريح العملية جدا، لكن هايبقى قدامنا مشكل  عمليةفصل التحصيل عن 

ول مبدأ: أ ..ادتك فيهايبادئ براه ناخذ رأى سيعنى شوية م .التحصيل عمليةبالنسبة ل
 يعنى حجز ونز  ملكية فى سبيل هذه المتحصالت. ،نز  ملكية عمليةيعنى 
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 ..هآ ..هآ  عبد الناصر:
 

 .يبقى مبدأ مواوعى :أبو النور
  

 .زى ماكنا بنعمل زمان  :عبد الناصر
  

 ..أجرمست ..بتدفعش ماأصالن الناس اللى إ: ىمبدأ تان :أبو النور
 

 .هاتعمل نفس المشكلة  :صوت
  

 .يعنى دلوقتى التسويق التعاونى خطوة اشتراكية !بس ملهاش دعوة باالشتراكية ..ال ..ال عبد الناصر:
  

 .مابننزعش ملكية إحنا ،ريسلى بس يا سمحإ :البكرى
    

هو  !هآجى للمواو .. إنت بتحجز على المحصول ومابتاخدش محصولنا أما  ..ال :أبو النور
وبعدين  ،وبعدين بيهر  المحصول ،بتحجز على المحصول ؟يهإاللى بيحصل 

فبتروح تحجز عند  ؛يدك هو اللى بيبقى فيه التسويق التعاونىإالمحصول اللى بيبقى فى 
 .هانرجع لنفس المشكلة !التسويق التعاونى فبياطر ياخد منه تانى

  
 .فيش نز  ملكيةبس ما :البكرى

  
بالنسبة للشخص  ،الناحية التانية ،دى ناحية ..األرضالحجز على الى  هاترجع ارورى :أبو النور

ى دا مبدأ قيب ..فى هذه الحالة هامنع عنة سلفيات ؛اللى هو معندوش ملك أجرالمست
 !هنى مش هاديلإموجود براه 

 
اللى التاجر  التسويق التعاونى زى باعتبرنى إهو يعنى العملية  ،لى سيادتك سمحإ : صبرى

القطن بيحصل له وبعدين لما بيجى يدى  ،بيدى للراجل مقدم التاجر كان إيه؟ ،بيحصل
 هبنعتبر أو  الحكومةكنا بنعتبرة إذا  - ن اللى بيدى للتسويق التعاونىإنا أ باعتبرفهنا  ؛منه

  .بيحصل فلوسة من ده وده -بنك التسليف 
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 ؛بيقعد يدى للراجل طول السنة على القطن ،التجار زمان هاللى كان بيعملو 
 -وبعدين لما ييجى ياخد القطن منه  ،يها  يه و إمش عارف  هلى الكيماوى ويد هلى يشتر 

نا خدت منك له: أ كان بيقول - الجملة اللى كان بياخد من الفالحين جرااللى هو ت
  .عليك عشرين وخد عشرين هربعين جنيأب

ن اللى إكنا بنعتبر إذا  ،التاجر اللى حصل دلوقتى التسويق التعاونى بنعتبرة هو
نه هنا لما هياخد تسويق تعاونى إيبقى حتما  ،بيدى للراجل الفلوسبيدى تسويق تعاونى 

خد آجى آلما  هوفى الوقت نفس ،خليه يستلف منىأنا أن إ ةعملي إنما .ههايحصل فلوس
  !يبقى العملية ملهاش دعوة باالشتراكية !الفلوس بالكامل هديلأ القطن منه

ن إبحيث  ؛الجملة بالشكل العام بالكامل جرانا دخلت بدل تأن إ ةالعملية عملي
فكان بياخد  - ةكانش فيه بنك بيدى السلفيام - ةالسلفي هالجملة هو اللى كان بيديل جرات

اللى وكل الحاجات  ىعليها كمان برب هويحاسب ،اللى هو فى القريةالتاجر  من ةالسلفي
 !رفينهااع احنا

  
كنا بنحصل بالطريقة العادية مش  ،كان بياخد سلفيات ،عمل التسويق التعاونىأقبل ما  عبد الناصر:

 .بالتسويق التعاونى
  
  ..نه كان بيبيعوكنا بنحجز على المحصول أل ،تيسيرات يافندم: ما هو دى كانت صبرى 
 

ماتمشيش  ؟!كفر الناسأعمل تسويق تعاونى و ابقى بألكن  !ىيبقى مانعملش تسويق تعاون عبد الناصر:
 .بهذا الشكل العملية

  
بس اللى  ،القطا  الخاص أياممن قبل التسويق التعاونى ومن  ةهى المشكلة موجود : محى الدين

وهم اللى كانوا بيتحملوا اللوم بتا   ،خرين فى القريةآكان بيتلقى الصدمة هم ناس 
 هوالفالح من طبيعت ،النهارده الدولة هى اللى بتتحمل الحقيقة كل المشاكل دى !المزار 

  !ودى طبيعته ..الحقيقة عاوز مايدفعش
عملت نه هايزعل براه لو أل ؛نا مش شايف فيه حل بالنسبة لهذا المواو أ

نه هايعتبر أل ؛يعنى لما نيجى نحجز على المحصول هانالقى شكاوى !حجز عليه
اللى هو  ؛هلغينا إحنامافيش غير حل واحد وده حل  !الحكومة حجزت على المحصول

يشتغلوا ويتعاملوا مع الفالح اللى  وهم ،الداخل ونعتبرهم تجار تجزئة تجارع ننا نرجا إ
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اللى تمنع شكاوى الفالحين فى مواو   ةالحاجة الوحيد ىد .ويوردوا المحصول
 )احك( !كمان يدهإوأهو رفع  ،مع طبعا محظورات وكده ،التسويق

  
كان  :قولانا بأ ،خ زكريااليها األالنتيجة اللى وصل الى  من كالمىماقصدش يعنى  عبد الناصر:

مال بتحجز على المحصول اللى مابيدفعش ال -فالحين الوكلنا نعرف  -الحكومة زمان 
خلط التسويق أنا أليه  ،بنمشى بالطريقة دى !خر بتحجز على المحصولأواللى بيت

اشتراكية موالها، والتسويق التعاونى ده خطوة أالحكومة بتحصل  ؟!التعاونى بهذه العملية
  ؟هيو أ ..تمشى فى طريقها

 
نا كنت بالصدفة عامل مذكرة راحت لجنة الخطة فعال فى أ ،سيادتكلى  لو سمحت : مرعى

نا أن إيعنى بالرغم  ،نقد التسويق التعاونىا، وكنت بادئ بىمواو  التسويق التعاون
المذكرة متسعة  ؛نا شايف الثغرات اللى موجوده فيهأنما إ مشرف عليهعامله.. اللى 

 جلها لجلسة تانية. ؤ نأو  تك تدينا فرصة نتكلم فيها دلوقتىيادكان سإذا  ماعرفش
 

 .الساعة عشرة وربع ..المواو نأجل  ..ال عبد الناصر:
 

نها نها سرى ألإ :نا قدمت كام مذكرة وقلتأو  ،ن الواقع لها مالبسات كتيرةأل ..هآ : مرعى
نا حاسس أنما إقولش جانى شكاوى كتير اوماب ،كلهامتناولة المواو  والثغرات 

  !نه فيه شكاوى وصحيحةإيعنى بينى وبين نفسى شاعر  ..بالثغرات
 .نه هنعانى جدا من المساحة القطنية العام القادمإن من اآل :سيادتكل قولانا بأو 

ن السنة الجايه مش إكد أنا بأو  ،فدان قطن بس 0.611.111السنة دى عندنا  إحنا
 !ومن امن العوامل سعر القطن وتسويق القطن ،فدان 0.811.111هاتوصل 
ا وقالو  ،مجلس أمة من منطقة بلقاس أعااءنا كان عندى فالحين النهارده و أو 

 ؛لما تشوفها سيادتك يافندمن العملية أل !هعايزين امش هانزر  واعملوا فينا اللى انتو  :لى
 اللى احنابين وما ه،إنتاجبين تكلفة وما -رسها الواحد يد - ما بين التكلفة بتا  القطن

  !اخرهولها آلأغير مقبولة من  عملية ..فى التسويقفيهم  هبنعمل
 ؛هى استيالء الحكومة على المحصولال تعاونية و هى ال هى اشتراكية وال 

ول با  أده  !ريح الفالحين :لىل وسيادتك بتقو  ،مدربكة فى بعايها كده داخلة ةعملي
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ن ده إعى نما د  إ ،غير فيهأنى إالمواو  ده وحاولت  غيرأنا حاولت أ .لراحة الفالحين
 ..نما فى الواقعإفانكمشت  !عن االشتراكية ةدر  

  
 ؟ ىعد  مين اللى  عبد الناصر:

 
 :وقلت ،ثرت مواو  التسويق التعاونىأ فى أول الجلسات لما ،يافندمفى الجلسة هنا  : مرعى

عن  ةن ده ردإ :لىا فقالو  ،يحصل فيه تغييرنه ا  ن يغير تغيير جذرى و أنه يج  إ
 !كون مرتد عن االشتراكيةأنا ماحبش أفطعبا  !االشتراكية

  
 يه االشتراكية؟إهى  عبد الناصر:

  
منع االستغالل عن أريح الفالح و ى أنإ ،شوف االشتراكية فى القطا  الزراعىانا بأما هو  : مرعى

 .تحت ةاللى الموجودبص للطبقة أبصش للفالح الكبير وما ،الفالح
 

هذه هى  ..فعال بنيسر الحياة لكل الناس إن احناما هى االشتراكية؟ يعنى االشتراكية  عبد الناصر:
 !خد محصول وماديلوش حاجةآ ..خر ماديلوش فلوسلكن اشتراكية وفى اآل .االشتراكية

  
 مليون عشر خمسة، تسويق القطن فوق العشرةيعنى تخيل سيادتك الدولة تتكلف فى   :مرعى

من عملة  هلقطن ما يقر  من عشرين مليون جنيا ةالدولة تخسر فى عملي ..هجني
نا جاى من مكتبى النهارده أيعنى  .الدولة أجهزةالدولة و  !هصعبة قدرها عشرة مليون جني

ن الرز دخل على القطن فى مراكز أل ؛طالع من المكت  على البيت على مجلس الوزراء
 ،ين الدولةراا إحناوال  ،رااين الفالحين إحناوال  ؛وقاعدين يعنى العملية !المجمعات

نا أفبراه  !يعنى العملية مانية ..وال رااين الناس ،المحصول نلمعارفين  إحناوال 
فيها نحقق  ؛بستسمح سيادتك ننظر فى هذا المواو  بنظرة تحررية كاملة الهدف

 .مصلحة الفالح قطعا
 

 يعنى فيه حلول يعنى؟   :صوت
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ننا ندرسها إحبيت سيادتك إذا  مقدم حلول والمذكرة عند سيادتك فى لجنة الخطة ..مقدم : مرعى
نا معدل عيو  التسويق هذا العام أو  ،ن المواو  قالقنىأل ؛أيامربع أوبعتها من تالت 
ن نا شايفها ألأيعنى جاي  عيو  التسويق اللى  ..ىحرج عل يهعلشان مايبقاش ف

 ،يهإنا لمستها وحاسس بيها وحاسس بمتاعبها شكلها أن أل ؛اميرى ما يخلصنيش
نظام  إزاىقايل،  ؟نحصل فلوس إزاى !خرآأول وال وجع دماغ مالوش الى  وبتؤدى
  ؟!ن يكون نظام التسويق التعاونى زى الكلمة بتاعتهأيج   إزاىقايل،  ؟التسويق
خد منك آنا بأ :للفالح أقولجى آبنى إمثال  ..الرز عمليةوى فى قفهم أنا أ
 ه:لل أقو السمسم  عمليةجى فى آنى إفهم أنا أ .هذا الكالم مقبول ومعقول ..المحصول

ومع ذلك  !هحبتش تديلى ومالذا ماإف ،نك تديلىإ أساسعطيلك سعر عالى على انا بأ
  !قلأن المساحة إمع أكتر وارد السمسم السنة دى 

 ،التسويق ةالسياسة التسعيرية وعملي ..عندنا حاجتين متداخلين مع بعض إحناف
  !نهم كفرانين من زراعة القطنإ نمن اآل :قول لسيادتكانا بأو 

  
 يه؟ إبقى عندنا  ةالجمعة الجاي  عبد الناصر:

 
 .ح الزراعىصالاإل :مرعى

  
 .رااىاستصالح األ ..آه عبد الناصر:

    
 .المحصولونظرة عامة على  : مرعى

  
 .ونشوف بقية المذكرات اللى جات لنا عبد الناصر:

  
 .هو موجود؟ األولالخطة  ههنا وال ناخد هوسيادتك التسويق نجيب : مرعى

  
 .حدتجيلنا يوم األ عبد الناصر:

  
 
 



  سرى للغاية 

76 

 

 .ممكن : مرعى
  

 .نت فى لجنة الخطةإما  عبد الناصر:


	غلاف50
	محضر50

