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لغاية  ،قرارمحاولة جديدة لوضع مشروع  يهن فإوصل لغاية دلوقتى  ئخر شآ :فوزى
ما يسموه مبادئ يتفق عليها خارج الوصول الى على أمل نقط مجموعة ى دلوقتى ه
واتصاال بالمبادئ دى يعين  ممثل لألمين العام  ،تم هذا يعلنها المجلسإذا  .المجلس

ويحاول القيام بعملية استكشاف إلمكانيات تنفيذ  ،المنطقةى جى هنا فيلألم المتحدة ي
  .كون المجلس اتفق عليهايللى اوتطبيق المبادئ 

ن أهمها ما ينتظر من أواضح  ،عدة عقبات يهبطبيعة الحال هيكون ف
ننا كلنا إبد وال .التنفيذى وبعد كده ف ،بداية من الناحية النظرية اسرائيلمعارضة 

 ،تجاه التنفيذ ستكون خطوة عسيرةإى صغيرة ف ن كل خطوة حتىإمحضرين ذهننا 
المزيد من استعدادنا ومن تقوية ى ننا نستمر فإهذا هو ى ف شئهم أوبطبيعة الحال 
  .األوضاع بتاعتنا
شير لها فى أن أإذا أذن لى الرئيس  - نيويوركعالمات حول  يهرغم هذا ف

على التعامل معانا خصوصا يتزايد كتير وبسرعة اإلقبال بنه بيتزايد و ى إوه - دقيقة
ن أكبر العالمات على أمن  -ى مانتوا عارفين ز  -ودى  .فى الميدان االقتصادى

 ما كانال ا  و  ،ننا دولة لها مستقبل ولها إمكانيات متزايدةفعال إالعالم بينظر الينا 
وبالشكل اللى الحظناه خصوصا  ،بدا يحصل هذا االقبال على التعامل معاناأيمكن 

 . فى األسابيع األخيرة واأليام األخيرة
تعلن موافقتها على هذه  هانإهل سيطلب من الدول العربية ، أكتر من كده
نه مطلوب إيوه أ :لهل اللى بيقو  ؟نه يقررهاإالى ن المجلس متجه إالمبادئ اللى يقال 

ن هذه المبادئ ستشتمل على أكذلك بيفترض  ،ن الدول العربية تعلن موافقتهاأ
  !سرائيللة المرور فى قناة السويس الأوهى مس ..جدا عسيرةمسائل بالنسبة لينا 

ما حصل بقناة السويس اللى  علىزيادة  ،ىمريكوبجانب هذا التحول األ
التحول اللى حصل بالنسبة للخطوط الفاصلة بين  ؛البدايةى نوش بيدققوا عليها فاماك

وبعدين  ،ةننا نسميها خطوط هدنإكانوا األول بيرضوا  !اسرائيلن الدول العربية وبي
وفى المدة األخيرة بقوا  ه،يوني 5العودة الى خطوط ما قبل يوم  :طيب نقول :قالوا

 أكترى يعنى كما وضحوا ف !العودة الى خطوط سالم :يةمريكيقولوا وجهة النظر األ
المقصود بهذا هو  ،من مناسبة فى المقابالت الخاصة وفى بعض التصريحات

 5كثر مما كانت حينما التزمت بخطوط قبل أبالوجود فيها  اسرائيلخطوط لتطمئن 
  !يونيو
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هل  ،زاى هيكون موقف الدول العربية كلهاإنهائيا  هبجانب هذا مانعرفش لس
فاذا حصل هذا يبقى  ؟األمنمناقشات مجلس ى هتيجى وتصر بعدها مثال باالشتراك ف

ن كان من ا  ن الموقف و إفكل هذه االعتبارات تورى  !ن المسالة ماتمشيشإاحتمال  يهف
  !نلحد اآل ماتبلورش هولكن لس ،نه يتبلورإالمحتمل 
ن دلوقتى أل ؛األمنمجلس ى ذكر للدول الغير دائمة فأعلى ما  هاجتماع بكر  يهف

 - انمريكوخصوصا من ناحية األ -ان والروس ابتدوا يقولوا مريكنه األإالطبعة األخيرة 
 -والواقع  !اللى تقدم مشروع قرارى ه األمنمجلس ى حسن نترك الدول الغير دائمة فأ

من االتحاد  ابدون موافقة مقدم ؛ ألنهده مايعملش فرق كبير -زى ما انتوا شايفين 
الواقع ى وهى ف ،شئحد هيقدم مشروع قرار وال لسوفيتى ومن الواليات المتحدة ماا

  .لة واقعيةأكثر منها مسأمسألة شكلية 
 ى سوال.أ يهكان فإذا  الإكتفى بهذا أذن سيادة الرئيس أن إ
 

كل  إن احنامن الواضح  !نيويوركنا مش متفائل بالنسبة لما يجرى فى أالحقيقة ى هو ف عبد الناصر:
حناو  .كثرأوا بثيتشان مريكما نوافق على حاجة األ  :قلنا ،وافقنا على كالمنا معاهم ا 

السوفيتى اللى كانت رفضته الدول العربية  -ى مريكاللى هو األ ؛موافقين على القرار
  ..نقط 3ا على أساساللى هو مبنى 

  .الخاصة باألمم المتحددة والكالم ده :النقطة األولى
ولكن  ،يونيو 4خطوط  الىاالنسحاب بدون تحديد االنسحاب  :والنقطة التانية

  .مناطق المحتلةالاالنسحاب من 
ى العيش ففى وهى حق كل دولة  الثالثة..النقط  -ربع نقط أ - :والنقطة التالتة

  .سالم
ين ينيقسم خاص بحقوق الالجئين الفلسط ..والنقطة الرابعة هتنقسم الى نقطتين

  .المالحةحرية وهى  :والنقطة التانية ،وحل مشكلتهم
قناة السويس بحل مشكلة ى ننا بنربط حرية المالحة فإ :كالمنا قلناى ولكن ف

   .جئينالال
  ..ان نقطتينمريككالم األى النقطة دى فى وكان واضح ف

  !يونيو 5قبل اللى نهم مش عايزين يلتزموا بخطوط إ :يةساسالنقطة األ
 !الجئين بموضوع القناةلبدا موضوع اأمش عايزين يربطوا  :والنقطة التانية
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هنتكلم  :الواحد بيقول برضه ،يكون فيه الوسيطنهم عايزين قرار إ :قالوا ..وأخيرا 
 اللى هم الالجئين ..فيه نقطتينن إوالنى القرار األى والنقطة ف ؟يهإمع الوسيط على 

  .النقطتين دول أساسوكان قبول الوسيط على  ،وقنال السويس
ن أل ؛أكترتبقى العملية بهوأت  ..وهيحطوا وسيط ئهيحطوا عدة مباد النهارده

هيجى الوسيط هيتكلم على االنسحاب من قناة السويس بدل ربط الالجئين بقناة 
ان كل شوية مريكن موقف األإى يأر ى ف .بيربطوا االنسحاب بقناة السويس ..السويس

  !أكتر بثبيتش
بالنسبة لألسلحة  وهم .حسنأن موقف الروس كل شوية بيكون إأيضا يى أر ى ف

وكنت كلمتهم لما  .الفترة األخيرةى لحيت عليهم فأنا كنت أو  ،قيات المطلوبةادونا االتفإ
على حاجة اليهم ى ف إن احناعتقد أنا أو  ،ينيو الفنأهنا على المستشارين  ه بادجورنىج

الحقيقة والمستشارين بيدونا  ،حسن تعليمأالزم ندرب الجيش ونعلمه على  إن احناأساس 
حناو  ،العلمبدا فى موضوع أوال نتعالى  فرصة لالستفادة و كان أكان عندنا مستشارين  ا 

  .ين وخبرايعندنا فن
وعلى األخص  ،شخصيا طلبت منه مستشارين لبرجنيفنا بعت أوأخيرا 

القوات الجوية تحتاج لمزيد من  برضهنه أل ؛المستشارين المطلوبين للقوات الجوية
 نائب وزير الدفاع علشان هنهاردليجى اينه هإوهم بلغونى  .التعليم ومزيد من التدريب

  ؟ماعرفش جه وال أل ..يوقع االتفاقية
 

 .يافندم لسه ..أل :هويدى
 

 وبرجنيف وضح هذا الكالم. ..نه موضوع الفلوس ماهواشإ :وقالوا ،بالنسبة للمستشارين  عبد الناصر:
 :لىل خر قاواآل ،نو خر مرة لما شفته جابلى صورة جواب من كوسيجن لجونسآالسفير و 
 !ن الجوابات مابتعملش حاجةإى واهلل أير ى ف :له قلت ؟حاجة يهيك وبتاع لو فأيه ر إ

هنا قادرين بقواتنا  إن احنانهم يشعروا إ ؛انمريكاأل على ثرأبتاللى  والحاجة الوحيدة
  .نغيرأن المسلحة 

نا الزلت أو  ،ى الجواب قوى جدا وبيبن الروس أيضا متحركينأير ى ن فإولو 
بناء قواتنا المسلحة  ،و مانحاربشأنحارب  إن احنان حتى بصرف النظر على إعتقد أ

 اذها عرفو يفكل الناس  لكل الناس، نسبةبالى ساساألالعامل ها هيكون هو دواستعدا
 الكالم.
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ان لغاية مريكدينا بنجرى ورا األأ ..انمريكنجرى ورا األ إن احنا عمليةما أ

قصى نه يتصل ويتكلم ألإنا كنت موافق مع رياض أولكن  !لما حفينا الفترة األخيرة
حناو  ..فرصة لم نستنفذها يهفكان  إن احناعلشان مانقولش  ؛يمكنما كده استنفذنا  ا 

  .كل الفرص
 ،ثيرأن يكون لها تإبرضه عتقد أت توصل و أبد ،اليمنى بالنسبة لقواتنا ف

  .ثيرأيكون لها تبرضه ب (1)مبارحإعتقد أيضا بالنسبة لمعركة اوب
 - !والواحد كان قراه وهو بيغلى -دى تصريح إربع أيام أبين كان من اهو ر 
األسطول ن ا  و  ه!نيمش القي ىمصر ال األسطوليدوروا على  قاعدين :وهو بيقول
  !ربع أيامأمستخبى منهم من  المصرى

إنه ولكن العملية عملية تهذيب ال يمكن للواحد  ،جرايدناى تنشرش فطبعا ما
ال..  :لهم قلت .ةضربوا مدمر إنهم  :لىا مبارح لما قالو إنهم إمع  !يتصورها
ن انتوا إنا مش مصدق أو  يونيو! 5أنا لسه عندى عقدة  ..ضربتوا مدمرة ماتقولوش

 )ضحك( قولوا: قطعة! !ضربتوا مدمرة
ننا إ :يقولواهالزم  ،لهم مدمرة مش هيقدروا يخبوهاا اليهود لو ضربنو 

  ..ن نفس الحدث هوإ ،خبار اللى الواحد شايفهامن ضمن األ النهاردهو  !ربناض  
 ..ماحصلش !التاريخى غرقها فنول مدمرة أن إ ..الحدث بيمثل حاجة :أوال

  !ول حاجةأده 
نهم واقعين تحت إل !اسرائيلى نه عمل هزة فإ :بيقولوا ..الحدث التانى

 ىن األسلحة الروسا  و  ،عندنا ةماتقدرش نستخدم األسلحة الموجود إن احناثير أت
  !مهااال يمكن استخد إيدينى اللى موجوده عندنا ف

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل المنطقة البحرية و المصرية ودخ ةقليميالمياه اإل " على اختراقيالتإ"المدمرة  دأبت ،1691يونيه  5 عدوانبعد  (1)
ها، فهجم لنشين صواريخ قاما القوات البحرية بتدمير لى قيادة اصدرت توجيهات  1691أكتوبر  11 وفى .لبورسعيد
إضافة  .يتكون من نحو مائه فرد ىوعليها طاقمها الذ ،ميال بحريا شمال شرق بورسعيد 11على مسافة تبعد  بإغراقها

 رحلة تدريبية.  ىإلى دفعة من طلبة الكلية البحرية كانت ف
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يعنى ضابط  -قائد العملية نقيب  ،الوصف بتاع العملية النهاردهنا سمعت أو 
 ؛يونيو 5جت وعملت فينا فصل بايخ بعد ى د "يالت"إصل أوبعدين الحقيقة  -صغير 
وحصل نوع  !مبارح دى كدهإعملية زى عملية ى فتوربيد عند بورسعيد  1لنا ا اصطادو 

م هم ج !ع علشان هذه العمليةاديبورسعيد راح لالستى والقائد اللى كان ف ،من الغباوة
اللى هو  !توربيدقوارب  1وضيع  ،مرتبينه زى ماهمكده الفخ ى ورتبوا فخ والقائد دخل ف

عاقدين ولما رجعوا رجعوا  ،الباخرة وعمل عملية انتحارية ودخلتى ضرب فواحد منهم 
  .اليهود دكبر قطعة عنأوهى ، البيرق وراجعين

المعنوية  هاالناس روحكل و  ،النهاردهالبلد ى رفع الروح المعنوية ف :والحقيقة ثانيا
 .حسنأن التدريب إ ،تينقال عن الخبرا السوفيحتى والكالم اللى الواحد سمعه  .مرتفعة

حناو  والواحد  ،نحل إن احنايعنى نحاول بكل الوسائل  ؛ذا نصبرالحقيقة على هى ف ا 
يحل لم إذا  ولكن .نحل الموضوع سلميا بالعقل يعنى من الناحية العقلية إن احنا يتمنى

ولكن  !متر ..مترولو رضنا أنحارب لنسترد  إن احناإال مامنا أفليس  ،الموضوع سلميا
ا عايزة تدى أمريكن أل ؛نيويوركى نا غير متفائل لما يحدث فأنى إ ه:قولانا بأاللى 

 !شئكل  اسرائيل
 ى نقط؟أ يهف
 

 موقف مع إنجلترا؟ال  :فوزى 
 

العالقة الشخصية فى األساس هو أصال يعنى  ،الحقيقةالموقف مع إنجلترا ماشى كويس  عبد الناصر:
نا حكيت أو  ،العملية دىى فانساق فشوية ن براون  مهووس إوالحقيقة هو  ،مع براون

  .المواضيع دى اللى قلناها األسبوع الماضىالى آخر  ..لى جواب نه بعتإ :لكم
مفيدة  ةن عودة العالقات عمليإى ينا رأأو  ،هم حريصين على عودة العالقات

عادت العالقات  ذاإ ن؛ ألهذا نبيه جداى وهو براون ف .ثيرأبرضه إنجلترا لها ت ..جدا
والدول العربية اللى  ،فريقية اللى قطعتع الدول اإلنه هيعيد العالقات مإمعانا معنى هذا 

 ،هذا الموضوعى ف السوريينوهنتكلم بكره مع  .ده مركزينى الغالب هم فى ف ..قطعت
! ولما هيروح زكريا للجزائر أل ..أل ..كل حاجة هيقولوا عليها أل السوريين باعتبرنا أو 

حناو  ،هيتكلم مع الجزائريين مع برضه واتكلمنا قبل كده  ،نياتكلمنا قبل كده مع السوداني ا 
مع  عدنا العالقاتأخر السنة نكون آولكن نأمل قبل  ،والسوريين والعراقيينين يالجزائر 
 .انجلترا
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 088 يهن فإ :يقال ..ثيرأالجرايد مش عارف كان يبقى ليه تى شر فنتموضوع ا يهفكان  :رفعت
 !من المصريين عائدين من العريش

  
 .ما هو ده الكالم ..هآ  عبد الناصر:

   
 ..مصرين 088ن إن العريش مش مصرية يعنى إمحمل على ممكن تتاخد   :رفعت

 
 ؟لندن الجرايد وال راديوى ده ف عبد الناصر: 

  
 .الجرايدى ف ..ال  :رفعت

 
 .هآ  عبد الناصر:

 
 .دول كلهم ستات وعائالت  :محى الدين

  
 ،وده عمل أثر وده عمل مش فاهم إيهالعمليات دى لو الواحد قعد دقق فيها ى يعنى ه  عبد الناصر:

ى وفى الحقيقة لما سمعته ف ،لندنى نا سمعت الكالم ده فأ !؟يهإمال هم أماهم مصريين 
ولكن  ،الغيظ للمصدر طبعاى دإن الواحد أل ؛ماتغظتشهنا ا شفته ولم !اتغظتلندن 
  ه.مين يبقى يشوفأممكن 

  ؟ى نقطأ ..أخرى اتى موضوعأ يهف
مش )ضحك(  !كلنا هنقعد هنا وهو يروح يحارب إحنامين يستعد أالمهم يبقى 

حناو  .يعنىشد حيلك  ؟يهإكده وال  ال إمافتكرتوش على صبرى الجمعة اللى فاتت نسينا  ا 
يعنى  ..سمع الكالم مره تانيةأنا مستعد أ متهيألىكلمنى ولكن  النهاردهشوفته  ،لما قومنا

 .يحب يقوله لكم
  

 سهنى ماكنتش لماتكلمتش على بورسعيد أل ،والسويس سماعيليةإالمره اللى اتكلمنا عن   :صبرى
قبل مانتكلم على بورسعيد بورسعيد. سبوع اللى فات روحت األسبوع ده واأل ..روحت

صبح مؤمن لحد كبير جدا من ناحية الهجرة أسماعيلية إللبالنسبة  الموقف :قدر أقولأ
 118تعداد  أساسمن  فى اإلسماعيلية ألف 18 مايقرب فاضل تقريبا ،حسب الخطة
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اإلسماعيلية ممكن ى ف باقيينوحتى اللى  ،من اإلسماعيليةألف  188جر يعنى ه   ؛ألف
  .تخفيفهم

وحدات  يهف ،نها تشتغلإاللى موجوده هناك واللى ممكن  نتاجوحدات اإل وأساسا
إخوانا نا اتكلمت مع أو  .داخل الجمهورية هناى ف إنتاجوحدات  يهف وأمماثلة  إنتاج

وهيئة القنال بالذات عندها بعض الورش وبعض الوحدات اللى  ،الوزراء المختصين بهذا
نهم إمن وأيضا بتمكنهم  ،هتخفف من ناحية ىود .الرى مبابة تبع وزارةإى هتشتغل هنا ف

على وحدات النقل أساسا بيشتغل  نتاجن هذا اإلإوخصوصا  ؛حسنأسرع و أينتجوا 
  .فالتعداد وصل للحد األدنى ماعدا بعد البقايا. .النيلى ا بتشتغل فأساسالنهرى اللى 

المرافق  ،ومن ناحية تأمين الوحدات ،تمت ئمن ناحية تأمين المواطنين والمخاب
ن الناحية إونقدر نعتبر  -المواعيد وقبل المواعيد ى تمت ف - منها ٪66تمت  ةالعام

 .اإلسماعيليةى ف قوىمؤمنة لحد كبير 
من ألف  18تعداد يقدر دلوقتى  :قدر أقولأ ،المدينة نفسها بالنسبة للسويس

ويمكن السويس هيفضل الرقم  .ه جرواألف  118حوالى  يهفف ؛تقريباألف  108صل أ
ال اللى  -زى البترول والسماد  -خمة هناك ض إنتاجوحدات  يهن فأل ؛عالى زى ماقلت

مع ذلك ولكن المدينة نفسها  ،full capacityشغال على  نتاجن اإلأل ؛ن نخليهمأيمكن 
  .خفت خالص

والمرافق العامة أيضا  ،منتلمواطنين اللى عايشين فيها أ  مين لأمن ناحية الت
ى مامنا اللى هأالكبرى  ةوهتفضل المشكل .كثراألخالل أسبوع على ى بتؤمن وهتخلص ف

فيها دفعة كبيرة جدا بالنسبة للمبانى  ىود ،تكرير البترول ومخازن البترولمشكلة معامل 
نه إين له كتوقيت زمنى يتعزيز مستمر للمبانى ومد يهوف ،ماشية حوالين الخزاناتلى ال

  .واخر شهر نوفمبر هتكون تمت العملية كلهاأيعنى على  ..يوم 58 خالل ىيخلص ف
مينات بالنسبة لضرب أالت ،اإلضافاتبنعمل كل شوية بعض  إن احنابرغم 

ولكن لما  ،مرمى المدفعيةى نه فإ :نا قلتأو  ،ثير هناأمصنع السماد بالذات المدفعية 
صابته إنه صعب أال إ ،مرمى المدفعيةى نه نظريا فإرحت على الطبيعة وجدت ولو 

قدامه  ة،مام نقط المراقبأمرتفع وفى بطن الجبل مش مكشوف ى وجوده ف ..لعدة أسباب
كما هو مباشر العرض التنه هيبقى إعتقدش فما ..مبانى كتيرة بتحجب الرؤية عنه

والحقيقة  ،المصنع وجارى تركيب التوسعاتى توسعات ف يهولذلك كان ف ؛بالنسبة للزيتية
  .ن من الصعب اصابتهعلى أساس إالتوسعات ى يكملوا ف :قلت لهم
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حياة وال ،ن مافيش هجرة من بورسعيدوضع بورسعيد يختلف اختالف كلى أل
ثرت على أ ىود .عمال المينا والترانزيتأ به ثرتأثر اللى تأعادية جدا خالص ماعدا الت

يتعاملوا مع المراكب التجار اللى كانوا بو أسواء كان عمال الشحن والتفريغ  ؛عدة فئات
اللى هم بيطلعوا على المراكب ويبيعوا حاجات خان  ..و بيسموهم البمبوطيةأاللى بتزور 

عمال المترتبة على الميناء وعمال الرباط اللى بيربطوا وكل األ ،الى آخره ..الخليلى
  .خرهآالى  ..المراكب

 إن احناممكن  ،حالة الزنقةى ف احناإن على أساس  ةولكن الحقيقة عملنا خط
 ةحال يهحالة تهجير هتكون فى ف هنإواضح جدا  .نعمل تهجير سريع بالنسبة لبورسعيد

طريق المعاهدة  -ى فالطريق البرى التقليد ؛االعتداءاتالضرب و عمليات وتحت ضغط 
 أكترنش اماكإن كيلو متر  38حوالى لم عرض باستمرار  -و طريق القنال الموازى أ

كون عملية التهجير ته ىوفى الحالة د ،الضفة الشرقيةى العدو ف بواسطةلضرب مباشر 
  !ةن الطريق البرى عملية مستحيلع

 ،من بورسعيد للمطريةالمتجه ننا نستخدم الممر المائى إولذلك فكرنا وبسرعة 
 يهوكان ف ،فرادهذا الممر موجود ولكن غير محدد المعالم وكان يستخدم لعمليات نقل األ

تعميق المجرى ورجوعه الى ى ن نسرع فأفاتفقت  ؛تعميقه وصيانتهى همال فإة شوي
صنادل  ..ن ممكن نستخدم وحدات نقلإبحيث  ؛حالته الطبيعية وتحديد المعالم بتاعته

  .مكن الواحدةأن إطن  188و أطن  158كبيرة بتاعة 
نه قطعه أل نه متجه غربا وصعبأل ؛بالطريقة دى هيكون الطريق مؤمنو 

لها  نظرنالنقطة دى بتاعة الطريق المائى ب .اهوسط الميى ده ف ..ش طريق محدداهوام
ثناء أى مش بس ف ،نها عملية اقتصادية رابحة لناإ باعتبرو  ،من الناحية االقتصادية

أوال  تطريق البرى الطويل كانالطريقة النقل عن  نأل ؛ثناء السلمأى الحرب بل أيضا ف
ثناء السلم أحتى  .محدودة بإمكانية النقل على الطرق وعلى السكة الحديد :ثانيا ،مكلفة

كانت أثناء السلم حتى وكانت كفاءة الميناء  ،سعيدر سماعيلية وبو إكان الخط مفرد بين 
من وسائل لو قدرنا نعمق هذا المجرى المائى واستخدمناه كوسيلة  !بتشتغل بنص كفاءة

ى ميناء بورسعيد نقدر نشغلها حتى ف باعتبر ،الدلتارخيصة بين بورسعيد وبين النقل ال
فراد سبة لتشغيل األبالنة تحل المشاكل االقتصادية الموجود هذه الظروف بطاقة كبيرة

  .ثروا من تشغيل الميناءأوالناس اللى ات
دانى ميعاد أوائل الشهر اللى إمحمود يونس األخ و  ،الصبح النهاردهفاتفقنا فعال 

وحدات النقل النهرى  ضنا ننقل بعوبالطريقة دى لوقدر  .يكون جاهز الممر المائى ىجا
و أ ،تفاق مع وزارة التموينالنقل مع اإلى الممر فهذا ونشتغل عن طريق  ،و الصنادلأ
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ن كفاءة الميناء تشتغل إكبر من المراكب تتجه لبورسعيد بحيث أنوجه مراكب وعدد 
ومايبقاش عندنا  ،ن الحياه تبقى عادية لبورسعيدإيبقى معقول جدا  ،اليومى طن ف 1888

عملية ى ن فييماش هذاومع  .حجام كبيرةأعانات نضطر ندفعها للناس بإو أى مشاكل أ
ولكن  ويمكن متأخرة شوية .وا اليهاأوالمالجئ اللى بيلج ئتأمين المدينة من ناحية المخاب

الناس وهم قاعدين يشعروا بنوع من حتى ن إث بحي ؛هنبتدى فيها بسرعة من األسبوع ده
ده الحقيقة الموقف . .و غارات جويةأضرب بالمدفعية  يهن كان فإسواء  ،االطمئنان

  .بالنسبة لمنطقة القنال عموما
 

ين للداخل الرعاية بالنسبة لهم رعاية ر فالمهج ،بس بالنسبة للمهجرين للداخل يههو ف أبو النور:
وجميع األجهزة التنفذية كل مكان ى والسادة المحافظين واالتحاد االشتراكى ف ،كويسة جدا

ى لهم كل إمكانية ممكنه فا خوانهم المواطنين فعال بيبذلو ا  و  ،عاهم بكل استطاعتهابتر 
عايزة و جماع إار ثو تالتة يعنى مأنقطتين  يهنا شفته منهم فأبس اللى  .و المدنأالقرى 
  ..حل

قرش  38خدوه االحد األعلى اللى بي ،خدوه لإلعانةااألعلى اللى بيبالنسبة للحد 
قرش  38ن إوطبعا بيعتبروا  ،فراد وحاجات من هذا القبيلأ 18عائالت كبيرة يعنى  يهوف

قرش  38رفع يإذا كان فكانوا بيطالبوا  !طالقا وال يقدروا يعملوا بيهم حاجةإغير كافية 
 .قرش للعائالت الكبيرة 48الى 

 .48الى  38ولهذا ينطبق من  ،5صاغ بدل  18 ىولالحالة األ ..هو تم االتفاق  :الشافعى 
   

 ؛يتغطى بيها حاجةى أجزء كبير راح من غير  يهف -البطاطين  -بالنسبة لألغطية   :أبو النور
قسم  :نوعينى فف .فعندهم مشكلة ..فعندهم مشكل الغطا والبطاطين وداخلين على شتا

غطية وبطاطين من بلده يعنى من يرجع يجيب له بعض األ ..عايز يرجع ممثلين له
الته علشان آوعايز يجيب  ،التهآن ساب يوبعض منهم حرفي .و اإلسماعيليةأالسويس 

حاجة يروح استمارة أو نه يدوله إفعايز سماح  ؛الحته اللى هو فيهاى يشتغل بيها ف
  .قسمده  ..يجيب الحاجة بتاعته ويرجع

االتحاد االشتراكى بيحاولوا ى وهم ف - بطاطين – خر ماعندوش غطاآوقسم 
بس  ،وجمعوا فعال بعض المبالغ علشان يشتروا لهم بطاطين ،نهم يجمعوا بعض المبالغإ
 معقولةظن بطاطين أبتتباع  -قرش  158 - اطين من الرخيصةننا نوفرلهم بطإجوا ر بي

محافظات التهجير بعض البطاطين يقدروا ليوفر  أو إذا كان ،األخ قرهكانت جاية عند 
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ده بالنسبة  ..فكده يقدروا يشتروا عدد كبير شوية للناس المحتاجين بطاطين ؛يشتروا لهم
  .للبطاطين

لموا كوات ،كان صدر قانون اللى هو بيأجل الكمبياالت ،بالنسبة لبعض الناس
كان إذا  انوا عايزينكف ؛الكمبياالت كمان غيرناس بتدى شيكات  يهكان ف :بيقولوا

 .الشيكات أيضاالقانون يشمل 
  

مش  شيكاتتأجيل  ،المنطقةى جلناها لكل الناس فأن عملية الكمبياالت إاتفقنا  إحنا :القيسونى
شيكات فردية هتبقى فلوس  يهالشيكات فى لكن لو دخلنا ف ،لكن الكمبيالة ده دين !هنقدر

 .ىائتمان للبنك مصرف
 
يعنى واحد مثال استلم بضاعة من حد وبعدين  ،يهإ أساسكانوا بيتكلموا على  هم ..ال :النورأبو 

نه هيبيع ويحط إوهو عامل حسابه  ،شهرأ 3نه هيدفعه بعد إ أساسبيدى شيك على 
 ،فبالتالى مش هيالقى الفلوس ةن مافيش حاجصبح اآلأف ؛فلوسه يالقى تانى الفلوس

 .اأساسبس هو كان مدى شيك  ..بس هو كان مدى شيك يعنى ..ال
  

 تيجىبدل ما ،كان يحاول يحل قبل الجلسة ،العملياتى كان حقك اتكلمت مع على ف  عبد الناصر:
 ؟كان عندك حاجات تانية !متاهاتى دخلنا فتتحيرنا و 

  
سمالية ألر لتك اتكلمت بالنسبة دكان سيا ،سمالية الوطنيةأموضوع الر  يهكان ف ..هآ :أبو النور

خرها آسمالية الوطنية كان ألر لعملنا عدد من االجتماعات  ..الوطنية المرة اللى فاتت
وبعدين  ،القاهرةى سمالية الوطنية فألر لكانت عند األخ عبدالمجيد فريد بالنسبة  ،النهارده

  ..تكدعرضها على سيااهم لهم بعض المشاكل البسيطة ه
ورعاية فعلية  ،رعاية قانونية ..الرعايةنهم كانوا طالبين نوعين من إ ..ةاجحول أ
  .تنفيذية

سرعة تعديل القوانين الخاصة بالسجل التجارى ى تتمثل ف ،الرعاية القانونية
وال تتمشى مع الوضع  ،سمالىأنظام الر الأساس نها وضعت على أل ؛والغرف التجارية

 .واالعمل بتاعهمعملية القيد ى بتتعبهم فى ود !النهاردهين عليه ياللى ماشى الحال
ضافة التجار الذين يزاولون المهنة ا  و  ،وطالبين أيضا إعادة حصر السجالت التجارية

ناس بتزاول المهنة فعال  يهن فأل ؛ةالمهنهذه واستبعاد الناس اللى مش بتزاول  ،فعال
موش و السجل التجارى ومابيقى ناس مقيدين ف يهوف ،وار نهم لم يحصومستبعدين عنها أل
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ده من الناحية  ..كوسطاء من غير مايكونوا عاملين تجارة فعلية النهاردهشتغلوا وبي ،فعال
  .القانونية

نهم عايزين تجار القطاع الخاص يساهموا مع إ ،من ناحية الرعاية الفعلية
نهم إهم مش طالبين  ،تنظيم عملية االستيراد .القطاع العام عن طريق الغرف التجارية

األشياء اللى بتيجى غير متكاملة ومش على حسب فيه  :لكن بيقولوا ،يقوموا بحاجة
ع أنواى ننا نساعد استشاريا عن طريق الغرف التجارية فإوممكن  ،احتياجات السوق

ن القطاع العام إبحيث  ؛يه من األنواع المتكاملةإالسوق بيحتاج نقول: و  ،السلع المختلفة
مثال استوردوا  مثل.. بيضربوا .هذه الحالة يجيب حاجات متكاملةى لما يجيبها يبقى ف
فكانت  ؛خدهاانها تإخشاب لزام تجار األا  و  ،الفاخرالماهوجنى خشاب كمية كبيرة من األ

وهى غير  ،خشابس المال بتاعهم علشان هذه األأنهم حجزوا كمية من ر إالنتيجة 
سر ن القلم اللى ينكإفكانت النتيجة  !وكذلك استيراد أقالم حبر من غير سنون !مستعملة

نابيب بتاع قالم جافة من غير األأو  ،علشان هذه األقالم آخرقيش سن السن بتاعه مايال
  .ده من الناحية الفعلية !فبيخلص الحبر الجاف يبقى مالهاش فايدة ،لجافاالحبر 

هم بيخشوا من  ،من ناحية االحتكار وتجارة الجملة ..من ناحية أخرى
ن إبس خايفين من  ،تجارة الجملة ورحبوا بيها جدالغاء إهم موافقين طبعا على  ؛موضوع

وبتكون  ،بيروحوا للقطاع العام وبيعملوا كموزعين للقطاع العام ةبعض تجار الجمل
ن إ :مثال قالوا ..مثلةأبوا بيها ر وض !ن بتيجى تجارة الجملة من طريق مقنعإنتيجة ال

ال إ ،ناحية رملة بوالقئة شركة الحديد والصلب قامت بافتتاح محل لبيع منتجاتها بالتجز 
ى ن المحل هأوبعدين تبين  !القطاع الخاصتجار نها امتنعت عن البيع لعدد كبير من أ

جرته منه الشركة نظير أستملك واحد تاجر اسمه سيد اسماعيل ا ،خدته علشان تبيع فيه
 ،المتجرى ن الشركة هى اللى تتحمل مرتبات جميع العاملين اللى فأعلما ب ؛٪3عمولة 

 !كل حاجةى وهو فعال اللى قايم بالنيابة عنها ف
قانون بيدين الحاجات  يهف :هم بيقولوا ،خاصة بالغش التجارى ،النقطة األخرى

 :وتقول ،وجدت مغشوشة بتحاسب عليها التاجرإذا  ،المعبأة بتحاسب عليها وزارة التموين
 ،دخل ماليشنه بياخد حاجة معبأة إ :وهو بيقول !غش تجارىن التاجر غشها إ

نا باقدم أو  ،صنعه مش غش تجارىاى بنا اللأن مش المفروض ده يكون غش صناعى أل
  !ماليش دخل فيهاعلى حاجة على المحاكمة 
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ماشى  النهاردهالتوزيع  :بيقولوا ،التوزيعى عدالة فببيطالبوا  ،بالنسبة للتوزيع
امكانيتهم يوزعوا ى اللى فن الكثير من التجار أل ؛بطريقة مافيهاش الكثير من العدالة

نصبة قليلة من التجارة أبياخدوا  -وهم أصال بيوزعوا بكميات كبيرة  -بكميات كبيرة 
نصبة أغير استطاعتهم التوزيع بكميات كبيرة بيأخذوا ى وهناك من التجار ف ،لتوزيعها

د اللى بيروح عن ،كبرأنه يصرف كمية إإمكانه ى ن التاجر اللى فإفبتكون النتيجة  ؛كبيرة
وبيضطر على هذا  ،غلىأكثر وياخدها منه بتمن أإمكانه يوزع وواخد كمية فى مش 
  !السوق السودة بسعر يخالف التسعيرةى يبيعها ف ساساأل

بعض ى كان ممكن عدم احتكار محالت القطاع العام فإذا  وبعدين بيطالبوا
القطاع العام والقطاع لبوا بتحديد حصة لكل من اوبيط ،األصناف اللى بيتاجروا فيها

دى بتسبب  نإ ؛نقطة التحميلى اتكلموا كتير ف ،وبعدين جم لنقطة التحميل .الخاص
ن الجمعية التعاونية إ :قالوا ،مثلةأمخالفة التسعيرة وضربوا  وأفالس كتير للتجار إ

كالصابون البودرة والصابون  -حياء الشعبية بتحمل أصناف صابون غير مطلوبة فى األ
وفى هذه الحالة مايقدروش ، على أصناف الصابون المستعملة شعبيا -السائل 
 !يصرفوها

ومابيقدروش  ٪15بنسبة ى وبعدين تحميل تجار الخشب بالخشب الحبيب
 !كالعجوة والبلح ..شياء ال صله لها بتجارة العطارةأوتحميل تجار العطارة ب ،يصرفوه

 !الريف زى الشيتى ال فإصناف مش بتمشى أالقاهرة بى قمشة فوتحميل تجار األ
 .ده من ناحية التحميل !وتحميل تجار البقالة بشراء الصناديق الفارغة مع كل كمية شاى

 ..تم بكسور القروش والمالليمتن التسعيرة إبيشكوا  :ما من ناحية التسعيرةأ
بعض ى التسعيرة مش بتشمل ف نا  و  ،مخالفاتى عملية التعامل وبتوقعهم فى بتتعبهم ف

 ٪ 8.5كبعض األصناف كالسكر نسبة الربح فيها  ؛األحيان ربح مجزى لتاجر التجزئة
من قل أن بعض األصناف يتم تسعيرها بإبل  !مليم 48والسمن ربح الصفيحة  ٪4والرز

فيضطر التاجر الى إضافة كمية من  -زى السبرتو  -سعر شرائها من القطاع العام 
  !اليه لتغطية المصاريفالمياه 

 ؛ضبطن التسعيرة بتصدر مافيهاش تحديد للصنف بالإ ،وبعدين نقطة أخرى
فمثال تسعيرة العرقسوس ال توضح  !مخالفات التسعيرةى فويقعوا بيحصل عليهم إشكال 

رة ولما يطلب فبيبعوه التجار صحيح بالتسعي ؛روشاجو مأكان يباع صحيحا إذا  ما
ن ده مخالف للتسعيرة إفبيحسبوهم  ،ةضافيإله مصاريف ا فو يبيضنه يطحنه فإالعميل 

شراف ممثلين من إوهم طالبين توحيد جهة التسعيرة مع ! ساسوبيحاسبوهم على هذا األ
  .عملية التسعيرةى التجار كلجنة استشارية ف
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عملية التسهيالت ى صبحوا يتعبوا جدا فأ، وبالنسبة للتسهيالت االئتمانية
 النهاردهصبحت البنوك أف !و عن طريق البنوكأسواء عن طريق القطاع العام  ؛االئتمانية

 ؛بتعرقل تسهيالت ائتمانية والقطاع العام أيضا مش بيديهم التسهيالت االئتمانية
يقدروا يجيبوا البضاعة بتاعتهم وهم ماعندهمش  النهاردهزاى إ ..مشكلى صبحوا فأف

نهم يدفعوا إبيطلب منهم زى القطاع العام  ،يشتروها كاش نهم يقدرواإمادية المكانية اإل
  !كاش

م نع دخولهم فيها وق صر فيها  ،لقطاع العامبالنسبة اوبعدين بالنسبة للعطاءات 
 ،ى عطاءاتأى ال مع القطاع العام فإيعنى القطاع العام ال يتعامل  !على القطاع العام

  !عملية التجارةى وده بيقلل طبعا ف ..العامقل من القطاع أنهم بيدخلوا يدوا أسعار إرغم 
من هذا القبيل يفضل  ٪18ين القطاع العام وبينهم بنسبة طبعا هو لو حصل نسبة ب

  .يبقى فيها إمكانية وشئ من التنافس ،فيها القطاع العام
الرخصة بتاعتهم وفى األماكن ى بوا فر نهم بيحاإبالنسبة للباعة الجائلين بيشكوا 

وبيحاولوا يبعدوهم عن  ،باستمرار بيحاولوا يسحبوا منهم الرخص ..فيها عواياللى بيب
وبيطالبوا بنظام للرخص للناس اللى  !المناطق اللى بيبعوا فيها وبيشردوا عدد كبير منهم

لهم الجهة  هاوتحدد ،وأماكن يقدروا يقعدوا فيها ،كباعة جائلين النهاردهتاجر لغاية ت
نهم ينضفوها قبل أيلزموهم ب ،من هذا القبيل شئو أوسخوها ذا كانوا مثال بيا  و  .لةئو المس

بدل مايسحبوا الرخصة ويقطعوا عشهم من هذا  ،و يحاسبوهم على هذا الكالمأمايمشوا 
  .ده كل اللى جه من العمليات !المكان

 
ن احناو  ،ن القطاع ده كبيرإ ؛نانعيأبرضه مع وضع الهدف نصب  ..تمام عبد الناصر: عايزين  ا 

 .لنا الجمعة اللى جاية حلولا بو يوتج ،نريح هذا القطاع
   

غلب أو  ،هذاى بتاعة الدور اللى فات الشك فقره مذكرة ى حلول كثيرة مقدمة ف يهقطعا ف  :محى الدين
اللجنة ى ن شاء اهلل فإ هالموضوع سهل نخلص متهيألىو  ،هذه النقط ذكرت من قبل

 .الجاية
   

    ؟التجارةى يه فإعايزين تقولوا عملتوا   عبد الناصر:
 

   .الجمعة اللى جاية  صوت:
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 .فى التسويق التعاونى : الجمعة اللى جاية حيتكلم سيدعبد الناصر
   

 .نقطة صغيرة يهالعملية كان فى قبل ماننقل ف  :البشرى
   

 .نعم  عبد الناصر:
   

التسويق التعاونى ى فيها بس قبل ما نتكلم فترجى أتكلم اكنت ب ،نقطة صغيرة يهكان ف  :البشرى
أن استكمال الوقاية ات بشجراءكان هنتخذ اإلإذا  .السويسى علشان مصنع التكرير ف

مصنع تكرير  ..زى السويس يعنى إسكندريةفى بمصنع التكرير  هعلى نمط مشاب
 ؟هل هنعمل وسائل الوقاية ونبدأ فيها فورا زى السويس إسكندرية

   
 ،األرضمن الضرب بالطيران والسويس الضرب  إسكندريةن إاالعتبار ى مع وضع ف  :عبد الناصر

بنعمل  إن احنا أساسالدور اللى فات على ى اتكلمنا ف احنا ،ناالطير بظن الضرب أو 
 .حتة تانيةى ماتروحش ففى حته بحيث لو حصلت حريقة  ،وقاية

   
نا أو  ،البتروليةثار موضوع وقاية المنشأت أالمجلس الجلسة اللى قبل اللى فاتت ى ف  :يونس

ى ن اللى اعتمد فعال فإعلى النقطة دى  أيىور  ،ير الموضوع اللى هتكلم عليهثاه
االعتبار ال ى خذ فيؤ ولم  ،لجنة الخطة كان مليون جنيه ونصى اعتمادات الطوارئ ف

 إسكندريةن معمل إنا ذاكر مع المرفق اللى بعته مع المذكرة أو  !إسكندريةالقاهرة وال 
على  ؛نقيه برضه من نفس األسس والنظامسكنا إذا  ،اضافى هجنيألف  318هيحتاج 
ما إذا  الحد من انتشار الحرائقى بالعكس ه ،مش وقاية من الطائراتى اعتبار ه
رد طمسى ن موجود فإ ،ردطمسى ف ةويقاس هذا على القاهر  .اتحد المستودعأأصيب 

  .نفس النقطة
الخزانات  -الموضوع الخاص بالكهرباء  صدقى سليماننائب الثار السيد أو 

عتقد المستودعات اللى أنها إولو  ،جنيهويطالب بربع مليون  -المطلوبة بتاعة الكهرباء 
خرة نظرا للضغط أن نديها مرحلة متإممكن  ،فيها سائل مش سريع االلتهاب زى المازوت

 .الموجود على وسائل النقل
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 ذا انضربا  و  ،ل بالحل السياسى فالزم نكون مستعدينؤ عدم التفا أساسهو طبعا على   عبد الناصر:
  ..وى من الفلوس اللىقبكتير  أكترهنصرف  متهيألى إسكندرية معمل

 
  !األمنى من اللى هنكسبه ف أكترهنخسر   :مرعى

 
   ؟والقاهرة  عبد الناصر:

 
القاهرة ى ف هجنيألف  088 أساسعلى  ،لجنة الخطة وبعتها للسكرتاريةى نا مقدم فأ  :يونس

سكندريةو   .عمال وقائيةأ ا 
   

 !يوم 14ى مليون جنيه خسائر تقريبا ف 1السويس ى اللى حصل ف  :صبرى
   

لما تقدمنا واتكلمنا عليها  إن احناقصد أنا أ ..ماقصدش ،الوقاية قيمةقللش من انا مابأ  :يونس
نتكلم عن  ولم نبدأ ،السويس بسل مإصابة معا أساسكان على  ،لجنة الخطةى ف

جلسة اللى ى جلسة مجلس الوزارء فى ثير الموضوع فألما  .وال القاهرة إسكندريةموضوع 
قصد أو  ؛والقاهرة إسكندريةنا فعال تقدمت بمذكرة الخطة وفيها طلبات أ ،قبل اللى فاتت
سكندريةرد وغمرة و طبيها طبعا مس ى الكهربا فولو دخلنا  - إسكندريةمعمل ى اللى ه - ا 

   !لفأ 188مليون وحوالى الموضوع نبقى محتاجين 
 

نه إ -رد طمعرفش الموقف بالنسبة لمس - إسكندريةنا عندى تقرير عن ألو سمحت   :صبرى
فعلى األقل لغاية لما نعمل الوقاية أجهزة  !المعملى حتى أجهزة اإلطفاء غير مستكملة ف

 .بما فيها األجهزة الثابته فوق الخزانات ،اإلطفاء تكون كاملة
   

للحوائط ألف  198 ؛إسكندريةلمعمل جنيه ألف  318طالبين  إحنا ،من ضمن الرقم  :يونس
ة ة اللى موجوداوالميالرغوية زى الترومبات  ..و استكمال وسائل الوقايةألزيادة ألف  58و
 .الين المستودعاتو ح

   
و تجمعات خزانات الوقود نعملها أمن دلوقتى كل الخزانات  متهيألى ،النقطة التانية  :صبرى

 .تخلصى وبسرعة العملية د ،كاموفالش
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 أساسعلى  ؛بمستودعات البترول اللى فوق األرض الخاصةنا مش مقتنع بالفكرة أهو  :يونس
 .نها معروفة ومعروف مكانهاإ

   
الخزان بيلمع قدامه ومنشن  ميل شايف 18يار جاى على ب عد طفرق بين ال يهمعلش ف  :صبرى

 !تفرق طبعا ..نه بيدور عليهإغير  ،عليه
  

شايف المطار وداخل عليه وبيدور  ،فرق بين واحد عارف المطار يهف ،بالنسبة للطيران  عبد الناصر:
   !عليه

 
تتضمن زى استعراض للسنة المحصولية  ،المذكرة اللى اتوزعت على السادة الوزراءى ف  :مرعى

  ..خمس ست دقائقى هلخصها خالص ف .للقطن التسويق التعاونىنظام ومن ضمنها 
بيظهر  ،حالة اإلصابة بديدان القطن السنة دىى ستعرض محصول القطن فاب

أيضا من  أكترو  99بكتير من سنة  أكتركانت  91إصابات سنة  يهنه فإمن الجدول 
 ،اللوز السنة دىى ن اإلصابات فا  و  .طعو متوسط اللأطع سواء متعدد الل   ؛91

وفى الوجى  ،6الى  13الوجه القبلى من ى انخفضت عن السنة اللى فاتت بالمقارنة ف
 .9.0الى  0.3 البحرى من

شرت أبالرغم من اإلصابة اللى  ،كليا 91سنة ى ف ،وبالنسبة لتكاليف المقاومة
تكاليف المقاومة  .10.114.888كانت  99بالمقابل سنة  .15.390.888اليها كانت 
كانت  99بينما سنة  ،0.488.888بلغت  ..99من سنة  أكتركانت  91اليدوية لسنة 

كانت  99ى بينما ف ،9.688.888كانت  91نما المقاومة الكيماوية لسنة إ .مليون 9
ويمكن اللى  .91لسنة  99انخفض ما يخص الفدان من سنة ى وبالتال ،11.981.888

تكاليف ى ه -من كده  أكترنها كانت تنخفض إالمفروض  - 91رفع النسبة شوية لسنة 
بنجدها عملية داخلية للفلوس  ،نظر للمقاومة اليدويةاالواقع بى نا فأو  .المقاومة اليدوية

 الريفية. داخل البيئة ى دور فيها الفالح واللى باخداللى بي
السنة دى مزروع  !عجز يههو ف ..91سنة ى لمحصول القطن فى ئالمبد التقدير
نما ا  و  !فدانألف  33الفرق بيهم  ،فدان 1.056.888فدان مقابل  1.919.888

ن شاء اهلل لنفس إننا هنصل إوتقديرنا  ،حسن من السنة اللى فاتتأمحصول السنة دى 
وده ناشئ من زيادة المحصول  .مليون قنطار 6ى محصول السنة اللى فاتت يعنى بحوال

حسن من أن الصافى السنة دى ا  و  ،زيد شوية من السنة اللى فاتتأوالسنة دى  ،بالفدان
  .حسنأالسنة اللى فاتت بنسبة 
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 المساحة المزروعة يهن فأل ؛الرز السنة دى بيبشر بخير كتيرمحصول 
عمرها  ..مصر بهذا الرقمى عمرها ما اتزرعت ف ىوالمساحة د ،فدان 1.890.888
ن وزارة الرى قامت بمجهود مشكور لتوفير المياه للمساحة إوالواقع  !مصرى ماتزرعت ف

  .دى
ن مساحة الرز بتاعتنا إننا ناخدها قاعدة إ ،ويمكن لو السيد وزير الرى وافقنى
ن اقتصاديات الرز إن ثابت أل ؛نش تزيدان ماكإتكون بصفة مستمرة حول المليون فدان 

  .حساب الصادراتى وخصوصا ف بتلعب دور مهم
 ،ى المترتب على زيادة المساحة وعلى الزيادة المحصولية أيضائالتقدير المبد

ن احناو  تقديرنا للزيادة المحصولية ماحبناش نزيد عن تقدير الزيادة ى الواقع فى ف ا 
وبينما فعال  - 1.1يعنى قدرنا  - ٪1.11هو و  ،المحصولية بتاعة السنة اللى فاتت

المناطق ى ة فابالظروف الجوية والبيئة المناسبة اللى قابلها وتوفير المي ،لسنة دىالرز ا
نا أو  ،ضريبةألف  519ن شاء اهلل هتكون إن الزيادة إحسن وبنقدر أمحصوله  ،بتاعته

  .التصديرى نهم يشتغلوا فإكى ز بلغت األخ حسن عباس 
 419بدل طن ألف  188الى  988من  - ألف 419السنة اللى فاتت كان 

 188ثناء هذه المدة ممكن نزود الكمية عن أوربما  !وىقالجانب السليم ى ف -طن ألف 
  .طنألف 

 .كناتج الرز محصول الذرة أيضا
  

 عبد الناصر: فيه حاجة ياأخ قره؟
 
لكن التقدير بتاع  ،أكتر نتاجومتوسط اإل أكترن المساحة إالبيان ى ى فجا. .يافندمأيوه   :قره   

د من الفدان ضريبة ونص فالمفروض نا باخأنى أل ؛شوية يهنه مبالغ فإعتقد أالتصدير 
فدان ألف  111ى ما يمكن الحصول عليه من زيادة األرض ف .زود على التصديرأ

 158ضريبة هتدى ألف  198و  .ضريبةألف  198وواحد ونص هيطلع على طول 
السنة اللى فاتت  !طنألف  158 ــزيادة عن السنة اللى فاتت ب يهفهيبقى ف ؛طنألف 

 148يعنى الزيادة  ..الفآ 18الستهالك المحلى لبداية الموسم ى كان عندنا رصيد ف
ن ده مرتبط برتبة أل ،سيب الكسرانا بأ ،454هو  415التصدير الفعلى مش  .ألف

كان هيصدر برتب إذا  ،ذا كان هيصدر مثال الكسر الزيادة هيقل الكسرإف ،التصدير
 .أكتر يهفعالية يبقى 
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 !يا قره لما يطلع الرز  عبد الناصر:
   

ولما الرز يخش  588هنقدر ندى هدف  ،طش من دلوقتىتبعلشان مانر  :قولانا بأف  :قره   
 !94مشكلة سنة ى زى ماوقعنا مرة ف ..التقديرى ديسمبر يعاد النظر فى ف
  
 ! )ضحك(الرز كان زكريا غلى  عبد الناصر:

   
 )ضحك( !بعد كده مش هغلى تانى  :محى الدين

   
حناو  ،حسنأدى  ةمحصول الذرة برضه السن  :مرعى  .ردبأألف  188 ــبنقدر الزيادة يمكن ب ا 

خاصة  ،الجلسة اللى فاتتى الجزء الزراعى كانت نقطة أثيرت فى خر حاجة فآ
ألف  59كان  91وسنة  99هو بروجرام لسنة  ؛المستصلحة األراضىبزيادة مساحة 

الت إمكانيات اآلى ف ثتنا بحأو  .فدانألف  34كان  90و  91وبروجرام سنة  ،فدان
ألف  36من  أكترماتقدرش تعمل االبتدائية الت التسوية آن إوجدت  ،عندنا ةالموجود

عمال تسوية أحيل اليها أ  ن إبسبب  ؛فدانألف  over 34فدان آالف  5يعنى  ..فدان
نقوم بهذه العملية  إن احنالجنة الخطة ى وتقرر ف .نش مسواهاتماك ؛ ألنهالحياض

فدان ممكنة ألف  34زيادة ى وبالتال ؛الت الى عملية التسويةآلحولنا جزء من ا ،هميتهاأل
حناو  .فدانألف  48تصل الى  بحيث إنها ؛الف فدانآ 9و أفدان  آالف 5حدود ى ف  ا 

ذا ا  و  ،بتاعه يردشوف التقأروجرام علشان براجع الانا بس بأف، ممكن نطلب هذا الطلب
لقنى السنة االواقع الرقم ده مش قى ف .فدانألف  48درين هنقدر نصل الى اننا قإلقيت 
أيضا يهمنا  ،الخطةى ألننا هنعمل استعداد للسنة اللى جاية ألننا هنعمل استكمال ف ؛دى
وعندنا  .األراضىها حتى نحسن النتيجة االقتصادية لعمليات استصالح كملننا نستإ

من شوية نشط أن السنة اللى جاية نقدر ندخل ببروجرام ا  و  ،عملية الحياض لها أهميتها
 .ألف فدان 34بتاع الــ  البروجرام اللى دخلنا فيه هذا العام

   
يه تانى؟ شغالتعملوا لجنة مع األ ..طيب تعمله من دلوقتى  عبد الناصر:  وا 
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 - ننا نراجعإيبقى المفروض  ،الرى واإلسكان والكهرباء هو اللجنة لو تعاملنا معاها ومع :مرعى
كل ى نعمله مع بعض ف ..تنسيق كامل ىنعمل بق -مش بس البروجرام اللى جاى 

 .بين القطاعات نه يكون مربوطإونعمل البروجرام الجديد بحيث  ،العمليات
   

 .اإلسكان والكهرباء والرى والزراعة  عبد الناصر:
   

 .وبنستعرض كل المناطق منطقة منطقة  :مرعى
   

 ؟وال لسهخالص  يوغسالفالاتفقتوا مع   :محى الدين
   

 .فدانألف  14اليوغسالف لسه تقريبا هنتفق معاهم على   :مرعى
   

 االتفاق ماتمش؟ هلس  :محى الدين
  
اليوغسالفى ول لما ننهى االتفاق أ ،over above 34 9و أ 5هم هيعملوا  لسه.. لسه  :مرعى

و عن طريق أعن طريق االتفاق اليوغسالفى ى ده ه 34ننا نزيد إملى أنا أ .هنقدر نعمل
المذكرة أيضا متضمنة بالجزء الخاص ببرامج  .فدانألف  45ننا نوصل إزيادة لو فوقنا 

فمافيش  عملنا لجنة فرعية -سيادتك  -ومادام  .والصعوبات اللى بنواجهها زراعاالست
  .ها مجلس الوزراء ونبقى ندرسها على مستوى اللجنة بتاعتناداعى ندوش بي

ى أخذ ر آالمذكرة خاصة بالوادى الجديد المعروضة علشان ى النقطة األخيرة ف
ن االستثمارات اللى إالبيانات اللى جاية عن الوادى الجديد وبتبين فى الواقع  ،فيها

ى لكن ه ،فدان استصلحواألف  45ن إوتبين  ،جنيهمليون  15لى المشروع اتصرفت ع
وباقى المناطق فيها  ،ألف 19مرحلة  حل..مراعلى  متقسمةفدان ألف  45الواقع ى ف

  .٪ 11الى  ٪ 18بار فيها بنسب مختلفة من اآل تصرفاتكالم وانخفضت 
استكمال بالدراسات  ،ن نعتبر مشروع الوادى الجديد ده تجريبىأروض فن الما  و 

اللى تمت لغاية  الدراسات من مستفيديننبدأ  ،ننا لما نبدأإالخاصة باقتصادياته بحيث 
يعنى الوادى الجديد مش  .الوادى الجديدى ف ةمبات األعماق كتجربلوهنركب ط ،دلوقتى
ن اعلششوية؛  أكترمل ونظرة دراسة أله كنظرة ت نظراب ،له كنظرة توسعية بصأقادر 

والحاجات ديه ى االستعداد المبان ..من العيوب القائمة إحناهو  .نقدر نستفيد بس حناإ
  .نستفيد منه إن احناويجب نستفيد من هذا االستعداد وهنحاول  ،استعداد هائل
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 .وده تقريبا ملخص المذكرة الزراعية لما نيجى لموضوع التسويق التعاونى
  

 .نقطة خاصة بتركيب المحصول يهظن فأ  :محى الدين
  

هو النقطة الخاصة بتركيب المحصول مختلف عليها بينا وبين التخطيط  ..يافندميوه أ  :مرعى
نما هو مشاهد فيها لما باخد متوسطات محصول إ ،وبينا وبين وزارة االقتصاد الى حد ما

قناطير  3جد الخط الشمالى كله فيه المحصول كله منخفض أ ،الجمهورية من القطن
لما  .0و أ 1الى  -القليوبية و المنوفية  زى -بى جد الخط الجنو أبينما  ،راقنط 3.5الى 

  .3.5و أقناطير  3ن المحصول منخفض الى إجد أهاج سو ى ف أكترنزل تحت اب
تركيب المحصول فيما لو غير التركيب المحصولى  ،المذكرة متضمنة المقارنة

ده طلب و  ..زادت مساحة األرز على حساب مساحة القطنإذا  ،المناطق الشماليةى ف
 ؛وبتظهر لها نتيجة اقتصادية فعالة ،فالنتائج االقتصادية مترتبة على هذا .أيضااألهالى 

الرز لما هو  ةبزيادة مساح ؛ل القومىو بالنسبة للدخأسواء بالنسبة لدخل المزارع 
الرز لتوفير كميات ى طبعا بيحد من ده مدى التوسع ف .األسواق الخارجيةى مطلوب ف

وقت من األوقات ال ى كان ف ،شايفين إحنانما زى ما إ .يدرس نمر ممكأنما ده إ ةاالمي
اة كانت كويسة ين الما  و  ،زى ماوصل 1.198.888ن يصل محصول الرز الى أيمكن 

ى ن يحصل نقص فإنما بيجى هنا ا  و  .الشمالى ة فاننا ندرس مسالة الميإوممكن 
االقتصادية ن النتيجة إنقص المساحة القطنية مابيخوفناش طالما  ..المساحة القطنية

  .مصلحة الرزى بتيجى ف
ثابت  ،للقطنخدنا هذا الى دراسة فرعية أخرى وهى السياسة السعرية بالنسبة اي
نهم مش عايزين إ ؛شديد جدا من كافة الزراع وفى كافة المناطق ىوضغط عل النهارده
قل من أالى  1.988.888ن المساحة القطنية تنخفض من إنا خايف أو  !قطنيزرعوا 

 ؛ ألنهاماتضرش -زى كفر الشيخ  -المناطق الشمالية لما تنخفض فى  .1.988.888
جنوب الدلتا تستعوض و الوجة القبلى ى نه فإوانما اللى خايف منه  .تتعوض بزراعة رزب

أقل من زراعة نتيجة االقتصادية بتاعتها ستكون هذه الحالة الى فف ؛والقمح ةبزراعة الذر 
 !القطن

   
 عملية؟هذه الهل ممكن نكسب من   عبد الناصر:
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 ؟الحكومة ..عملية القطن  :مرعى
  
 .هآ  عبد الناصر:

   
بعض األصناف  يهف -من المرات  ةمر ى شرح فقيسونى زى ما دكتور  - يافندمهو   :مرعى

نما حصيلة الصادرات إ ،مابتكسبشالحكومة بتكسب وفى بعض األصناف الحكومة 
 .مليون جنيه 18

   
 .الوضع الطبيعى بتدىى ف  الناصر:عبد 

  
 14 ــن الرز الدولة بتستلمه بإ يافندمخاصة  ،الوضع الطبيعى الزم أدى الفالحى ف  :مرعى

مليون  15فبتححق مكاسب  ؛جنيه 55و أ 98 ــوتبيعه ب ،مايزيد 41طن وللجنيه 
 .جنيه

   
   ؟اللجنة االقتصاديةى مذكور ده ف  عبد الناصر:

 
 .بس نتنهى فيها ،ريةيتركيب المحصول والسياسة التسعى ى هلال ..هآ  :مرعى

 
 ألنك !الحسابى ف أخط يهالمذكرة قطعا فى ل اللى عمله فو الجد ،مالحظة يهبس ف  محى الدين:

زاى الفرق إف ،فدان قطن 1.088.888بتاع  نتاجحققت نفس اإل 1.988.888 :لتق
فقطعا يعنى لو مشينا على  !؟الجدولى الفائض التجارى اللى كاتبينه فى وجود ده فمال

الفائض التجارى المذكور ى تدرج ف يهف ؛أفضليمكن يكون مساحة قطنية  1.988.888
 .هالجدول مش محسوب حسابى ف

   
تحقق نفس الهدف ونفس الفائض التجارى بتاع  1.988.888 متهيألىنا أ  :زكى 

ى خصوصا ف -اللى مابتنتجش القطن كويس  األراضىن فعال أل ؛1.088.888
 !نه مابيجبش عائدمازرعوش أل - الشمال
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نا عايز أوضح أبس  ،للمساحة كلها بياننا عندى أ ..كفر الشيخ زارعة مساحة ..ال  :مرعى
ى ففاتت نرجع الحصائية خمسين سنة  إن احنا ؛النظرية اللى سيادتك بتقولها

ن إبنجد ارتباط قوى بين المساحة والمحصول بحيث  ،ومساحاته احصائيات القطن
لما انتجنا  ،1.188.888و  1.988.888مصر ى جى فييحسن محصول بأ

 .الزراعة ماشيةفى المحصول كان بينزل ودى نظرية  1.688.888
   

 !بتجيلنا بعد أسبوعين للهندالحاجات اللى بتروح   عبد الناصر:
   

ننا إمرت بأن إذا سمحت سيادتك ا  و  ،هو نفس تركيب المحصول والسياسة السعرية  :مرعى
 .نجتمع األول كلجنة داخلية وبعدين نروح للجنة اقتصادية

   
 .مذكرة مدروسة وتكون  :محى الدين

   
  .مذكرة واحدةى ننا نخش فإسهل لو اجتمعنا األ ،زى لجنة التسويق :باقولنا أ  :مرعى

وهو سيادتك كنت  ،الموضوع األخير وهو موضوع التسويق التعاونىوبعد كده 
  .عن التحصيل التسويقشرت الى فصل عمليات أ

 ،اصة بهذا الموضوعخنا كنت مقدمها الألجنة الخطة استعرضت المذكرة اللى 
 حسنالسيد ونى و سيقوانتهينا الى تشكيل لجنة من السيد دكتور ال ،والمناقشة فيها كتيرة

نما إ ،واجتمعت اللجنة فعال واستعرضنا الموضوع بكل نواحيه .ودكتور نزيه عباس زكى
النقطة  ..نقط 3ننا الزم نعالج إ ؛عن التسليففصل التحصيل ى القينا علشان نخش ف

 ..زراع وتحديد مدويناتهمضبط حسابات ال ىولاأل
  

 !يعنى المفروض ده يكون موجود  عبد الناصر:
   

بالرغم من  ،بس بصراحة ماستكملش السنه دى ،هو المفروض يكون موجود ..هآ  :مرعى
ن إ :قدر أقولأيعنى  ،٪188ننا وصلنا إأقول لسيادتك  ماقدرش .المجهود المبذول

للمحافظين  أوامردى إعلى صبرى  السيد !يهإسيادتك ال تتخيل المجهود قد  ..المجهود
أقول لسيادتك  نما ماقدرشإوزارة الزراعة اشتغلت  ،كل محافظ بمنطقته واألجهزة تشتغل

نا أن إ ؛نا ضربت مثل بلجنة الخطةأو  !للمديونياتبة بالنس ٪ 188 ــننا وصلنا لأ
 !جنيه مالهمش وجود 149 ــلى ب شخصيا حساباتى مع جمعية من الجمعيات مدين
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صلحة ووكيل م ،ن دكتور نزيه نفس الحكايةإوبعدين تبين  ،الين نفحص فيهاموع
 !مش عارفين ..االجتماع نفس الحكايةى فالمقررة األموال 

   
 ! )ضحك(أمالككلهم أصحاب   عبد الناصر:

   
عملية الحسابات ى ن فإقدرش أقول افم !ملكمش صاحب  وكيل مصلحة األموال  :مرعى

 ٪ 08 ــوصلنا ل ..قلأن الشكاوى إ :قدر أقولأيعنى ى د ةلكن السن ،٪ 188وصلنا 
  .أكترعايزين نضبط العملية ديه  إحنابس 

اللى هو باين  -يعنى حطينا الوضع الخاص بالحسابات  ،ضنا للمذكرةااستعر ى ف
حاجات ى ه .خدش وقت طويلاالمذكرة كافى علشان مانى ووجوده ف -المذكرة ى ف

  .ليفودور بنك التس ،كلها إجرائية خاصة بدور مصلحة األموال المقررة
ى بعملية أساساللى هو يرتبط ارتباط  -لما جينا للتسويق التعاونى كموضوع 

  ..اقتراحين أساساستعرضناه على  - التسليف والتحصيل
وكلها  -ة القطن يإعادة السماح للشركات المشتر ى يتلخص ف :االقتراح األول
لتتولى شراء المحصول من الزراع مباشرة  بالنزول الى الريف - تابعة لمؤسسة القطن

نفس الوقت نظام مبسط ى ن يستمر أيضا فأوعلى  ،المنافسة الحرةمن  أساسعلى 
و تسليم أبالبيع مباشرة للشركات الكاملة نتج الحرية بحيث يكون للم ؛للتسويق التعاونى

حسن أم بدورها بعرضه على الشركات للحصول على و تقى الت ،قطنه للجمعية التعاونية
 .األسعار

نه ليس ا  و  ،نه له كامل الحرية للبيع بأحد النظامينإوبهذه الطريقة يشعر الفالح 
حيث ستترك اليه حرية االختيار بين البيع المباشر  ؛مقيدا بنظام واحد مفروض عليه
  .للجمعية التعاونيةنه يسلمه إو أعلى األسعار أوبين الجهات التى تعرض عليه 

نه هيحصل إوبيطئمن  ،ن المزارع بيحس بملكيته لمحصولهإاالقتراح ده بيمتاز ب
  ومشكلة األكياس. وبيوفر على تكاليف النقل والتجميع ،القطن الحقيقىتمن على 

أسعار ى ن أسعار القطن اللى تحددها الدولة هإ ،نما بيعاب على هذا االقتراحا  و 
وعدم ، ة بين الشركاتيمنافسة حقيقمجال فليس هناك  ؛والرتب واحدة لجميع األنواع

مليون  من  كثرأوجود إمكانيات للشركات اللى بتشترى القطن حاليا للتعامل مع 
ن تنفيذ هذا االقتراح يتطلب أو ، للفرازينوعدم وجود القوة الكافية ، الحائزينونصف من 

اح لتجارة الداخل كمندوبين هو يعنى إعادة السم ..عادة السماح لتجارة الداخلإ
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ضرار األ ىزاته وديم ىد. .وهو يخشى من استغالل التجار للزراع ،و كتجارأللشركات 
  .هتبتاع

تجربة لمعرفة مدى  إجراءنه من الممكن أرأت اللجنة  ،ا االقتراحوبعد مناقشة هذ
 .وفى محافظة واحدة قدر اإلمكان ،نجاحه عن طريق تنفيذه على نوع واحد من القطن

لقطن بشراء محصول القطن ليقضى بقيام الشركات المشترية  :االقتراح التانى
تقريبا ى الوضع الحالهو زى و  ؛التسليفها وتديرها بنوك ئتنشى من مراكز التجميع الت

وبعدين الشركات بتيجى مشترية  ،طنبيقوم بالتجميع وبعدين يحط الق التسليفن بنك إ
بس بقى بيفرق هذا االقتراح عن النظام اللى بنتبعه  ،لقطن على مستوى مركز التجميعل

ن بينتهى عالقة الفالح بالقطن بتاعه نهائيا عند إده  ؛السابقهالسنه دى عن األنظمة 
  .٪65دى وقدره  ةبدل التمن السن ٪188مركز التجميع بتمن قدره 

نهى عالقته بالقطن هو أإذا  الفالحن أل ؛بتريح الفالحين فعال ىالواقع دى ف
ن الرتبة اللى بيدهاله على إ :وسيادة وزير االقتصاد قال !الباقىى مل فأماعندوش 
ن التصافى هتقدر على متوسط ا  و  ،بتدى ربع رتبة زيادة للفالحين ىود ،رعحسب الش

ة زيد من ذلك فهترد للجمعية التعاونيأن التصافى أذا وجد ا  و  ،التصافى بتاع الجهة
وذكرت ، من القطن ومش هتغير الجوهر ٪5هترفع للفالحين  ىود ؛بصفة عائد

  .الميزات بتاع هذا االقتراح
القطن ى نه له التصرف فإن الفالح مابيحسش إ ،االقتراحهذا وطبعا من عيوب 

  .نفس االتجاه هنه بيتجإبتاعه بل 
وهى صرف التمن للمزارع وتسديد المستحقات  :الموضوعى النقطة األخيرة ف

  ..اقتراحين يههو ف ،ومتطلبات بنك التسليفاإلدارية 
 - ن كل مزارع يصرف مباشرة نصف تمن القطن عند تقديمهأ :االقتراح األول

اللى هو هيكون عنده  -ن الفالح لما ياخد النقدى ده يروح للصراف ا  و  -يصرفه نقدى 
ويسدد  - و البيانات الخاصة من األموال المقررةأ ليفالتس كل البيانات الخاصة ببنك

نه يجيب إيصال من إالتانية مرهونة ب ٪58الــ ن ا  و  ،اللى هياخدها ٪58للصراف من 
  .نه قام بالسداد اللى عليهأالصراف 

ن ده إهيعتبر  ٪58نه الفالح لما بياخد إ ..ده فيه عيوب االقتراحن أوالواقع 
رجع للفلوس بتاعتى أ :وهيرجع للصراف ويقول للصراف ،هيسددهجيبه مش ى هيحطه ف
كننا بندفع أيعنى  ..شكوى الحسابنفس المأساه بتاعة  تالجمعية وتكرر ى ف ةالموجود

  ده العيب األول. ..القطنمن تمن  58٪
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تجاوزت سلفيات بنك إذا  إن ،الموجود فى هذا االقتراح أيضاى العيب الثان
من تمن المحصول،  ٪58ــ أكن الدولة حددت الحد األقصى للسداد ب ٪58 التسليف

 الميزة إنها بتحط الفالح فى الموقف بقوة إنه يحاسب الصراف قبل ما يروح.
إنه  ،وهو أقرب ما يمكن الى الناحية العملية فى التنفيذ :البديل ىاالقتراح الثان

من مستحقات أميرية  بعد خصم ما عليه ،يصرف للمزارع تمن القطن دفعة واحدة
إنه بيروح للصراف قبل ما بيورد  ..ىإنما وضع النظام اآلت .ومطلوبات بنك التسليف

له الحساب بتاعه، بياخد قسيمة معينة من الصراف إنه قد ى الصراف بيصفو القطن 
على ى وبمقتضى هذه القسيمة بيحصل قطع الحساب النهائ ،ارتضى هذا الحساب

بيستتبع ذلك إن نظام  ،ع علشان يكون الموضوع تم البحثفى الواق .مستوى المركز
ألن  ؛من الهدوء فى اإلقراض شوية شئعلى نظام اإلقراض من بنك التسليف بيكون 

ى وبالتال.. عليهم القروضالى زيادة ى بيؤدى االندفاع فى االقراض للفالحين هو الل
  !بيحسوش بفائض المحصول بتاعهمما

 قنطارمليون  5 ىلامراكز التجميع لحد دلوقت حو دخل ى مثال اللى السنة د
 ىيعنالثمن. من  ٪58صرفوا تقريبا  ..للفالحين قنطارمليون  4ى اتصرف فلوسه حوال

مليون جنيه،  31مليون يبقى الفالحين خدوا  94تمنهم  قنطارمليون  4ــ كان الإذا 
إنه فصل الحساب  ،اتجاه للجنة يهومع ذلك ف .مليون بالطريق ده 31والدولة حصلت 

ى إنما الحساب النهائ ،ما أن يبقى الحساب جهة مختلفة ةأصبح المحاسب هو جه
 .على حق الدولةيكون عن طريق جمعية وذلك محافظة 

 
الورق كويس، لى الكالم عى تعليق فى الكالم ده، يعن ى؟ هو أنا لكالم حد عندهى ف عبد الناصر:

 بنريح الناس، وعشان نريح الناس الكالم ده احناإن هو الهدف  ؟ننفذى زاإالمهم لكن 
هوش بيبقى نفذتالورق وال لى لو حطينا كالم ع ؛ننفذه الورق الزملى نحطه ع الذى

ع الداخل، ونرج   تجارةنعود الى  إن احناوبيبقى باين إن الهدف  !مافيش فايدةالعملية 
 !من فرنسا ، ومش عارف مينإيطاليا بباوى من

 
بالنسبة  كده علىوافق المجلس إذا  ،اقترحنا فى اللجنة فى محافظة واحدة إحناهو  : القيسونى

عن طريق ى هتشتر ى اللى ومع العلم إنها هتبقى الشركات بتاعتنا ه ،لصنف واحد
إننا  ؛سادت علينا فى اللجنةى هو بس الفكرة يمكن الل .وبسعر محدد اهالمندوبين بتوع

إنه حر ياإما يبيع  ..منافسة على شراء القطن بتاعه يهنه فإالفالح شعور بى عايزين ند
 لده ياإما يبيعه لده.
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ذاإذا  ،حرية إنه يبيع لده ويبيع لدهالهو فكرة ى يعن عبد الناصر: ذا ماغلتوش، وا   ..اديت الفالح حقه وا 
 

ذا كان سعر القطن مناسب : مرعى  .ساسهو ده األ ..وا 
 

 الحقيقة.ى وكده يمشى كده يمشى كان، يعنإذا   عبد الناصر:
 

حسابات بتاعت الى هو إن يعن ،دههو أنا باعتبر إن أهم الحاجات فى تقرير اللجنة  : القيسونى
أو الضريبة أو أموال أو حسابات  سواء الضريبة المستحقة عليه ؛المزارع هتبقى واضحة

عمل جنيه ألف  988هم طالبين فيها ى ، ويعنقوى ةنقطة مهمى دى يعن ..التسليفبنك 
 .ىإضاف

 
 !؟ىما بيهمش حد ما بيهمكوش يعن !مابيهمناش الفالح يسب الدين ويسب الدولة عبد الناصر:

 
فوق ى اتعمل فى الحسابات يعنى كد لسيادتك إن المجهود اللأأنا بى يعن !طبعاى إزا ..ال : مرعى

وبعدين النقطة إن  ،دين قديم من بنك التسليفى لما يجى العملية يعن يافندمبس  !البشر
إن  :وبنقول ،مثال لما بنعلن على مقر الجمعية الديونى يعن ..بيستجبشبطبيعته ماى يعن

 !لصرفاالشكوى وقت  تيجىما بيبلغش، وبعدين  ..فى ظرف كذا يوم يبلغ
هنفتح بعض البنوك  إحناهنعمله بتاع بنك القرية،  اللى احنابس هو فى النظام 

كل  يه، مش هيبقى فىهيحسمها حسم نهائى يعنى هو هيحسم النقطة د .يوم التالت
أنا ى عدا المحافظات الل ،ده للتطبيق فى عموم المحافظات ،بنقوله هنا اللى احناالكالم 
هيبقى المسئولية  .ىالموقف نهائى ألن بنك القرية هيحسم ل ؛بنك القريةفيها  هاعمل

بنك، بس طبعا ى شخص مع أى بتاع أى الحساب التجار ى ز  ،الحسابية واضحة
بذل ى كد لسيادتك إن المجهود اللأأعمل ده على مستوى الجمهورية، إنما أنا ب ماقدرش

 .فى الحسابات هذا العام.
 

  هيعمل إيه؟ ،هل واحد عنده نص فدان عبد الناصر:
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 !بيروحوشا هو عشان كده عشان كده الناس مام هما هو أيو  : مرعى
 

 !سعنده نص فدان وده محتاى اتكلم على إن الفالح هو اللب عبد الناصر:
 

وبعدين المشكلة بتتجسم معانا فى وقت الصرف، وبعدين الحسابات بتبقى  ،كده ضبطبال : مرعى
وبعدين بتتجسم المشكلة  ،موجودة بنحاول نخبر بيها بنراجعها على مستويات مختلفة

محاوالت عمالء كبيرة إن  يهف .جودةوهو بيبقى فى جيبه بطاقة زراعية مو  !وقت الصرف
الفالح بقى معاه بطاقة زراعية، والمفروض إن البطاقة الزرعية عندما يقدمها أو إنه 

 ..يجب إنه
 

  عن هذا أى فايدة؟ هل ينتج  عبد الناصر:
 

 !أبدا ..ال : مرعى
 

والقطن بيتنقل من غير ما ياخد تصريح من  ،يسلم قطن يرضاشما يافندمممكن برضه  : القيسونى
 !الصراف بإنه سدد

 
 !هآ عبد الناصر:

 
 بنحاول بس ننظم طريقة إعطاء هذا. إحنا : القيسونى

 
 .ىماناخدش العملية روتينى ، يعنعايزين ننظم عبد الناصر:

 
 - الصراف جعلى هى الل ؛للتنفيذاقتراح أقرب ى لجنة يعن يافندمهو االقتراح بتاع  ..ال : مرعى

ى يجيهو المحاسب بتاع الفالح كمحاسب والتحصيل  - بيقولماالدكتور عبد المنعم ى ز 
بنوازن بين مطلوبات الدولة من  ..بنوازن بين حاجتين إحناألن برضه  ؛مع المحصول

 ..كبيرة جداى هى ناحية الل
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 ؟بتحصل عند الصرافى والنقطة د : محى الدين
 

خد وقت كتير من المجلس، إنما آعاملين حسابها، بس أنا مش عاوز  فكرة فى بالناى ه : مرعى
وعاملين حسابها  ،فى األول فى إعالنات الحيازةى عاملين حسابها فى دفاتر الحيازة الل

معمول ى يعن ..يات بتاعتهفمعينة السلتسليف هيخطر بعد كل مدة الكمان إن بنك 
 حسابها.

 
 ..يافندمحصلش فصل بين عملية التسويق وعملية الحسابات العملية بس هو ما : رفعت

 
إنك سلمت الفالح المبلغ ى خطورة الفصل هى يعن ،ناقشنا طريقة الفصل إحنا.. ال : مرعى

ألن ممكن  ؛خوف كتير جدا على مطلوبات الدولة من الفالح يهفى والقطن يعن .بالكامل
، والمركز ىالقطن المجمع على المركز التعاون :نقول إن احناوأسهل مايمكن ى و ق

نت ا  بس من الناحية التانية على طول و  .يصرف قيمة القطن بالكامل للفالحى التعاون
على القطاع  مليون جنيه 48ولك متأخرات  ضإقرا جنيه مليون 15 النهاردهلك 

هيحصل نقص كبير جدا فى ى فبالتال ؛يدهإدينا الفالح المبلغ كله فى إفإذا  ،الزراعى
بتريح الفالحين كلهم وتبسطهم إنما نتيجتها إنها بتخل ى وطبعا د ،الدولةمتحصالت 

  !فى الدولة إخالل كبير ضباإلقرا
من التمن  ٪58ى إنه طب ند ،لجأنا الى اقتراح بسيط إن احناومع ذلك تجد 

يروح يحاسب الصراف  ..بيها أمورهى يروح يسو  ٪58ــإنه يأخد ال أساسللفالح على 
ويدفع له، ويحاسب الناحية الثانية ويدفع لها، وبعدين يجيب التسوية الحسابية الى المقر 

إن  ؛فيها ضررى النقطة د :ماقلتى ، إنما ز ىناقشنا النقطة د إحناى يعن .ىالمركز 
، مش هيحاسب فى جيبهى هيعتبر إن ده الفائض الل ٪58ــ الفالح بمجرد ما أخد ال

ألنك  ؛أوحشى هى الل ىدخلت فى نفس المشكلة فى النص الثان ىهتبص تالقى وبالتال
  .تخش المشكلة عالكل أحسن، مع ذلك هنا هو ضغطنا

إن  - قوى ماهياش كبيرةى وهو شكوته يعن -أما نقف نتصور شكوى الفالحين 
كان لو ى يعن ..لك الحقيقةل يقو ى الشكوى د ىمش ه ،التحصيل منفصل عنالتسليف 

ومع ذلك مثال سيادتك  !قلتى كان تبص الشكاو  ،له إيرادى وبيج تمن القطن مرتفع
ألنه محصول القطن فيها كبير  ؛جاية من المنوفية أقل من القليوبيةى اللى تشوف الشكاو 

ى الشكاو ى المناطق الشمالية حضرتك تبص السنة دمن ى الشكاو  .والعائد فيها أكبر
من الحسابات كمان أقل، إنما ما ى أقل، والشكاو ى السنة د من التسويقى قليلة، الشكاو 
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أقطع إن هذه الحسابات أصبحت ى ماوصلتش إنى يعن !اأنا أتمناهى وصلتش للدرجة الل
 .٪188سليمة 

نقطة موضوعية، وبعدين فى جميع ى ه.. بنفصل التسليف والتحصيل إحناف
، وتحصيل القروض ىهو التسويق جزء من األسلوب التعاون ىأساليب التسويق التعاون

نطلع من حتة نتزنق فى حتة  خايفين إحنا .أحسن صورة له إنك تطلع من الصراف
ل ده مثال يأنا أدفع التمن والتحصى أحسن ل ..هو أحسن لنا إننا ندفع التمن !تانية

بنطلع من  إن احناأنا بانظر برضه لمصلحة الدولة ككل، الخوف  .األموال المقررة تتواله
وزنا بيه  اللى احناه يند يطلعى يعنى نظام نقع فى قبضة الصراف، والصراف الل

يهمه،  والسيارلو األموال بتهم معانا همة كبيرة ى يعن ،وبنقول االقتراح الثالث ده !األمور
 أشهر يمكن يكون حل وسط 4 - 1دة مى نظمها، وال نيجنو الحيازة ونعمل كشوفات 

 معقول.
مركز التجميع هتفرز  - مركز التجميع - هو بيسلم قطنه فى المركز النهارده

بياخد  -أيام  4 - 3تجاوز تال  -ى خالل الفترة دى وف .ساعة 14القطن خالل  منه
  .من التمن 188٪

  ..لدو  االقتراحينهو التمن هيندفع له صحيح عن طريق 
  !شيدفعيتصرف حر فيه يدفع ما مقدم، ء من التمنإنه ياخد جز اقتراح 

الشركة بتروح تعمل جدول وتكتب فيه أسماء  ،بيقولى وبعدين االقتراح التان
على يد  فوتطلع التمن ده كله بتديه لبنك التسلي ،العمالء وتحط التمن لكل واحد

ا ويقسط إنت عليك كذا وكذ :ويقول ،البنك بيمسك حساب كل واحد وبيفرزه .الصراف
 ده االقتراح. ..الصراف حسابهى دأحسابه و  لفالنى دأكذا، 

 
 حد عنده؟ عبد الناصر:

 
ى بالنسبة للفالح، فالفالح بيشتك النهاردهالمشكلة متعددة األسباب  فى رأيى إنأنا ى يعن : هويدى

 .النهارده اإلداريةأوال كثرة المصاريف  ..من عدة أشياء
 
 !؟ةكثر  الناصر:عبد 
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بيتكلفش الفالح كان زمان يمكن ماى بتتحسب على القنطار، يعنى المصاريف اإلدارية الل : هويدى
بيكلف مصاريف كتيرة  دهمثال النهار  ؛قروش على وزن القنطار 5مصاريف إدارية إال 

  حاجة.ى فد ..قرش على الكيس 15أنا سمعت إنها قد تصل الى جنيه وجنيه و ..جدا
 

 الناصر: حقيقى؟ عبد
 

 مصاريف إدارية. يههو الحقيقة أنا معاه إن ف ..ال : مرعى
 

 !يافندميف إدارية كتيرة جدا ر مصا يهف ..هآ: هويدى
 

 !إنما ماتصلش طبعا للرقم ده : مرعى
 

 عن األول. يافندمبتصل الى أرقام كبيرة جدا  : هويدى
 

  المسائل اللى بيعملوها السادة المالحظين. بعض -سيادتك  -بيضاف إليها  : سليمان
 

 بوط كده.ضم ..هآ صوت: 
 

 !من موضوع الفرزى : إن الحاجة التانية إن الفالح بيشتكهويدى
 

 ضريبة.يفرض واحد ى نلغيه، اليمكن أل المالحظينالحقيقة موضوع  عبد الناصر:
 

 !قرش وجنيه 15حتت بتدفع  يهف صوت: 
 

 !المنوفية ..وجنيه صوت: 
 

 .الحليج على يهف صوت: 
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 !قرش 15أعتقد بيصل  ..هآ صوت: 
 

 يههل ف ؟منين فلوس بيجيبالمحافظين بعد كده هو  ،بنعمل المحافظات إحناى يعن عبد الناصر:
 ؟قانون

 
 .15كل المسموح له هو  صوت: 

 
 ؟قانون صوت: 

 
 مخالفة. ..مخالفة مش قانونى ه ..ال : ضيف

 
 ..خالكى الليه الدافع إ عبد الناصر:

 
دخلناها فى هذا  إحناف ،ابتدت بإنشاء روتين خدمة عامة للمحافظات ومعونة الشتاءى ه : ضيف

عدين الحقيقة الفالح بيتلخبط فى وب !محل شكوى وأصبحت دين توسعت جداالباب، وبع
محافظ ثالث عامل  ،58عامل ى محافظ تان ،18المحافظ عامل ى يجألن بي ها؛حسابات

ولهذا تجد سيادتك المحافظين عندهم ميزانية جانبية يستطيعوا إنهم يفتحوا بيها  !15
 .الخطةأبواب خارج 

 
حناممكن تعمل مؤتمر للمحافظين، و  عبد الناصر: يه، إالحقيقة أوال ندرس الموضوع ونشوف بيلموا  ا 

 !واحد يفرض ضريبةى مش من حقهم أإن  :ونقول
 

 .ىعلى ما هو عليه، إنما الماض ما أنا جمدت الموضوع : محى الدين
 

 أنا كلمتك فى هذا. عبد الناصر:
 

 يه.إشكله ى عرفش الماضأجمدت كل العمليات بس ما  ..هآ : محى الدين
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 .الصورة إيهنعرف  ..نعرف عبد الناصر:
 

 ..ومختلف وعالرز والجناين : مرعى
 

 كامل بالقوانين.الحقيقة كل واحد الزم يبقى ملتزم إلتزام ى يعن عبد الناصر:
 

 يريح. ..بقرار : مرعى
 

 ه.آ عبد الناصر:
 

 .الجناينوبعدين تبقى ضريبة مافيش ما يمنع نزود ضريبة  : مرعى
 

نظام ضريبة  ،٪11ى ه مسموح للمحافظين إنهم يجمعوهاى : هو الضريبة الوحيدة اللالقيسونى
 األطيان.

 
 ..تيجىبى ما د : مرعى

 
 قرار من مجلس المحافظة.ب ٪15ى تزيد من لال وممكن إنها تضاف : القيسونى

 
 !يمشوا ..يمشوا - ىمافيهاش إحراج يعن ..هآ – هيخالف هذا الكالمى والمحافظ الل عبد الناصر:

 
لخزانة على طول لهنرجع  !؟يهإعشان الميزانيات هيبقى شكلها ى مش عارف السنة د صوت: 

 طبعا.
 

 .يافندمالقطن  صوت: 
 

 وزير.بموافقة  صوت: 
 

 !يه؟إوزير  عبد الناصر:
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 .ىوزير الحكم المحل صوت: 
 

 .من عندىحدش يفرض إال بموافقة الحاجات الجديدة قلت ما ..نا موافقوأ : ضيف
 

 !ىمتوسع والحاجات د وجيه أباظةقطعا  عبد الناصر:
 

الميزانية، جنيه خارج ألف  188ى هو يمكن المحافظة بيدخلها حوال :قول لسيادتكاه : ضيف
 .ىده على األقل يعن !على األقل مليون جنيه يهفى يعن

 
والجمعة الجاية يدونا فى المواضيع بناء على هذا  ،المحافظين على ممكن يشوفطيب  عبد الناصر:

يحق إن  :كنا بنسمح بحاجة فنسمح بقانون، ونعمل قانون ونقولإذا  الكالم، بعدين نشوف
 للمحافظ كذا.

 
 رسوم بعد موافقة وزير. ..زمان اإلدارة المحليةقانون  صوت: 

 
 برة الميزانية.. ال. صوت: 

 
  ..خلينا برضه بتبقى أبواب، واألبواب السايبة التصرف فيها من دونى وبعدين الفلوس د عبد الناصر:

حناو  ات تعاونية يعمل جمعى والل ،مشاريع وباظت عملتمحافظات  يهعارفين إن ف ا 
كالم حتى على الذمم من  يهوف ،كبيرة خسارات يهيه وخسروا، وفإعملوا ى وباظت، والل

يقدم األخ على فالجمعة الجاية إن شاء اهلل  !الواحد بيشوفهاى اللى بات ومن الشكاو االجو 
 .لنا تقرير عن الموضوع

 
 افظبيفرضها المحى عالوة على الحاجات الل ،: هو أنا كنت باقصد بالمصاريف اإلداريةهويدى

ل أو مصاريف الكيس، أو مصاريف الوزن، أو مصاريف بيبقى مصاريف مشا يهف
بنود فى النهاية بتحصل مبلغ  0 - 1ى سيادتك حوال بتجد !يهإعرفش أمصاريف ما 

أعيد النظر فيه بنوفر جزء للفالح من المصاريف اإلدارية إذا  ممكن ،كبير جدا
يف اإلدارية لعلنا نقدر نخفض منه ن يعاد النظر فى بند المصار أفأنا باقترح  .الموجودة

 لو أعدنا النظر فيه. شئ
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  .لنا األخ سيد بيقول عبد الناصر:
 

فرز القطن دايما بيجيب كالم  ،موضوع الفرز بتاع القطنى ده موضوع، الموضوع الثان : هويدى
 !عن نتيجة الفرز بتاعهى كتير جدا فى كل عام، مافيش فالح بيكون راض

 
 كان أحسن.ى إن السنة دى بتهيأل عبد الناصر:

 
 .: أحسن شوية ولكن.هويدى

 
 ..فاتتى قبل اللى الرتب السنة الل عبد الناصر:

 
 !: ولكن مازالت الشكوى موجودةهويدى

 
 قبليها.ى فاتت برضه كان أحسن من السنة اللى والسنة الل عبد الناصر:

 
موجود نظام من أحسن ى صحيح النظام الل ..فأيضا موضوع الفرز بيحتاج ..هيو أ : هويدى

مابيكونش مريح بالنسبة  -سيادتك ما تفضلت دلوقت ى ز  -ولكن نفس تطبيقه  ،مايمكن
زا !آخر شئوالتطبيق  شئالكالم  ..للفالح بيتحكم فى ى ودايما بيثار كالم عن الفراز وا 

زا  !زال موجودالى آخره الكالم ده ما ..بوطضبيقولش نتيجة الفرز مماى الفرز، وا 
 - فاتتى قلت عن السنة اللى ولو إن السنة د -أيضا بزيادة مصاريف النقاوة 

تمن قطنار  ..يمكن الفدان بيتاخد منه قنطار على طول ؛ولكن مازالت المصاريف كتير
وده التأثير بتاعه كبير جدا فى  ..أيضا ارتفاع طبعا أجر العامل !فى موضوع النقاوة

ة تمعة التانية أو التالماحدش بيجمع الج   النهاردهألن  ؛موضوع التصييفة بتاعت القطن
كمية كبيرة من ى وده بيضيع على البلد أنا فى رأي ..رتفاع سعر العمالة الموجودنظرا إل
  .محتاجينه إحناصنف 

ما لفى تقديرنا إن الفالح بنحط أيضا  ،ىأشياء أخرى خالف القطن العاد يهف
أنا باتكلم على الفالح  !مابيسددش محصول آخرى بيستلف على الذرة أو بيستلف على أ

ألنه يدوب بيطلع له شوية الذرة بياكلهم، أو شوية القمح يادوب بيكفيهم فى  ؛ىالعاد
زرعة القطن بيكون متحوش ى بتيجى يعن .محوش كل حاجة لزرعة القطن فيظل ؛األكل
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أنا فصل عملية ى فى رأي -ولذلك  !بتاعت بنك التسليف ..كل الديون بتاعتهعليه 
 ؛الحكومة ةمش حتكون عملية بالنسبة لتحصيل الفلوس بتاعى يمكن يعن ..التحصيل

هو بيعول عليها طول ى والل ،بيجيله فيها اإليراد بتاعهى الفرصة الوحيدة اللى ألن د
كان عاوز يجوز إذا  ..حاجةى يقدر يعمل أالسنة عشان يسدد الديون بتاعته وعلشان 

 .كده ما قداموش إال محصول القطنى حاجة ز ى حد أو بتاع أو أ
إن الحساب الزم  :صحيح إنه بيقال !بيعرفش الحساب بتاعهالفالح أيضا ما

 .الى آخره ..يتحط على باب الجمعية التعاونية، والزم الفالح يشوف الحساب بتاعه
عدم قناعة من إنه مابيعرفش الحساب بتاعه  يهوف ،الكالم ده ما بيحصلش

اإلنسان ى يعن ؛وبدأت تتناقص فى األولجدا فعال كانت كتيرة ى دى الشكاو  .ضبطبال
ولكن لو  ،أيضا قليلةى السنة دو كانت قليلة نسبيا  ..السنة الماضيةى لما بيشوف الشكاو 

لو عرف قلت، ارية لو إن المصاريف اإلد ،سعر القطن كان مناسب بالنسبة للفالح
الشكوى من تحصيل الديون أو المستحقات بتاعته  :قولاأنا ب ؛ضبطالحساب بتاعه بال

 أنا ذكرتها.ى هتكون فى مرتبة أقل بكثير جدا من عالج األسباب الل
 

أنا متفق معك فى حكاية ى يعن ،أمينعايز سيادتك تعليق صغير على كالم األخ  : مرعى
بس لألسف األسبوعين  ،اباحب أطمنه إن أنا انتبهت له ،المصاريف اإلدارية

وأصدرت قرار فعال بالنسبة  - ما كنتش متصور إنه هيحصلى ألن - الماضيين
يقافها وما بينضفش    .ىالضرور  شئالى يعنإال للمصاريف اإلدارية وا 

ضافات بتحصل  شئ يهوأنا معاه إنه كان ف الفالحين من  علىمن المبالغات وا 
  .إجراءتخذ فيه أفعال ى يعن ..إنما ده اتوقف ،غير ما يعرفوها
 موجودين بين شد وجذب. إن احنا النهاردههو الحقيقة  ،القطن لفرزبالنسبة 
 أيضا.ى من الفرز هى بتشك عند حسن زكى ،الشركات !ناشكوا منيب ،بالنسبة للفالحين

هيئة ى د ،فى الواقع ماهياش وسيطة للشركات وهى ،الفرازين بيجوا من هيئة تحكيم
وبعدين عشان أنا  .وبعدين موجود نظام لالستئناف ،برة العمليةى يعن ىقاضى التحكيم ز 

قاعدين فى ى يعن -ى فرازين فى مكتب 18ى ن برضه للموضوع، أنا جبت عندئأطم
 38فرازين من بنك مصر ال عالقة لهم من هيئة التحكيم، وبقالهم  9منهم  -المكتب 
 بهيئة تحكيم وال ودول ال لهم عالقة ال ؛وأربعة من خلف القطن ،سنة 35بقالهم  سنة وال  

  !مستمر ششنىى حاجة، وبيعملوا لى بأ بالشركات وال
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أنا ، بتتعمل، إنما أقدر أقرر إنه الواقع عملية الفرزى بتيجى اللى أول الشكاو 

بالنسبة للفالحين إنما أقرب ما يمكن وضاغط أنا إن  الفرز يبقى أحسن ى كان يهمن
سببها سماسرة  ؛من مراكز التجميع سببها غريب جداى بتيجى الشوشرة الل .للسالمة

 !بيشتغلوا فى القطاع العامى القطن وتجار القطن الل
طب  !مالوش شغالنة وعامل نفسه عريف فى القطنى كل واحد منهم قاعد فاض

ى دانإ :إنما بيطلع بيقول !وربع جودمن الفولى  جود من الجودفولى هو الفالح هيعرف 
ده ياخد فولى  ،بيخش الراجل السمسار بيروح مقلب فى القطن كده بيقول ده جود ،جود
ده الموقف بتاع ى يعن !يصدقناشفى ذهن الفالح يصدق السمسار وما تثبت جود!

 عملية الفرز.
وممكن  ،إنها مازالت كبيرةعاه أنا موافق مى يعن ،بالنسبة لزيادة مصاريف النقاوة

ألن  ،وبالنسبة للتحصيل .عالج سعر القطن عن طريق تخفيض تمن المبيدات الحشرية
 .محصول القطن أنا برضه متفق معك إن كل الدين بيتركز على

 
 المحصول. :هويدى

 
يمكن ى زاإ ..المسألة بسيطةى ه فى جزء كبير منه ،تكلم عن موضوع الفرزأ: عاوز القيسونى

أو يحكم على  ،كان هو نفسه فرازإذا  أو كويس إال ئالفالح أن يحكم على إن الفرز س
ألن مافيش شك فى ذلك، أمال هو ى أثارت غضب ،عشان أنا خبير فى الجزء ده ؟القطن
  ليه؟ى بيشتك

قطن ال خد منهو أنا أفهمه إن هو ى الل ..ىالسبب الثان ،سبب قاله األخ سيد
لمحصول ا إيرادألن  ؟قبلهاى فاتت أو السنة اللى خد كام السنة الل ،فاتتى السنة الل

أحسن، ى هدى السنة  ،أقلالمعدالت كانت ى يعن ؛ىده حقيقى متوسط القطن ده يعن
الدليل  .فده بيعكس على المنتج ..أقل بنسبة كبيرةى العاد الرتبى يعن ..المتوسط أقل

 ،ألن القطن بيتصرف ؛من ذلكى الشركات بتشك : إن نفسما بنقولى على ذلك إن ز 
ى ، واللىتحكيم وتحكيم عال يهألن فى وده فرز نهائ ،إسكندريةتفرز فى يالنهاية بى وف

  .ساسعلى هذا األ بيشترىى بيشتر 
فى األرياف هم ى الفرز الل ألنى بتشتكابتدت حتى الشركات  ،ىفبترجع تشتك
عملية  :ما بنقولى ز  !بيبقى أقل شوية من كده إسكندرية، فى ساسبيشتروه على هذا األ
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عموما  -طبعا مش كل الفرز  -ده يمكن لصالح الفرز والفالح نسبيا  ؛الفرز مش واحد
 .للقطن الرتبة الحقيقية أساسإنه المفروض إن الفرز يكون على 

 ،وعية الكبيرة لوزارة الزراعةتالزم الى يعن ؛مرتينى هو الحقيقة إن الفالح الزم ينق
ن  ؛الماضيةالسنة ه األسعار أساساتعدلت على ى الل ساسواأل دت أسعار عالية إوا 
عشان تشجع الفالح إنه  ..لريا 18لرتب األعلى وعلت لغاية فى بعض الرتب كانت ل

 ده الوضع  الحقيقة. ..يصل الى الرتب العاليةينقص و 
أنا شايف النظام الجديد هياخد  ،مسألة األسعارى هى الل ىفيما يختص بالشكاو 

إنه عدد االستمارات مكان  ؛هااليى هذا النظام سيؤدى ألن من ضمن الحاجات الل ؛عليه
منهم استمارة تطلع  يهف ،ده فرق كبير ..هتروح كلها استمارة 15ى عملية التسويق حوال

استمارة مافيش حاجة غير  15 ،فيها تكاليف ومصاريف، ووقت وضغط اع ماربأ تالت
وفرق  ،الناحية النفسية بتاعتهى عالوة على يعن !ده بيتعب الفالح ..ىالتعقيد اإلدار 
 كبير من الشكاوى. بينعكس بدون شك وممكن يقضى على جانبالسعر ده 

 
بتقوم على التسويق ى هو الفالح فقد الثقة فى األجهزة الل ،سيادتكى هو لو سمحت ل : صبرى

، الرتبةوهو بيعتقد إن هناك تعليمات لفرازين بخفض  !من ناحية شركات القطن ىونالتعا
ن هناك فعال هيئة تحكيم حكومة والحكاية كلها ى إن هيئة التحكيم د :ولكنه بيقول ،وا 

ن  ،ه فلوسلنه مش عايز يديإهو بيعتقد  ،بالنسبة لبنك التسليف !حكومة فى حكومة وا 
 !وزارة الزراعة بتكبده تكاليف زيادة

 إن احناللفالح، ومعنى هذا ى يجب نعيد الثقة فى التسويق التعاون إحناالحقيقة 
إن أنا كنت بافكر  ،سيادتكى سمحت لإذا  .الفالحى ة شكاو عبد بندرس على الطبيال

 ىما ناخدش قرار فى هذا النظام الجديد، وبتنزل وزارة الزراعة مع االتحاد االشتراك احنا
وبندرس معاهم هذه االقتراحات الجديدة، وهنشوف  ،يوم 15فى مؤتمرات فى الريف لفترة 

ذا أمكن  .تريحهمى هم فى الطبيعة بعض التعديالت أو بعض الحاجات الللقد يكون  وا 
مقترحات يبقى الفالح مقتنع  يمكن بنوصل الىى متهيأل ،اساتإننا ناخد خالصة هذه الدر 

 !ومستريح لها، وأنا أخشى إننا بنبص لكثير من الدراسات من خالل الموظفين بيها
 

ى أنا ز  -على الورق ى نقطة بخصوص الفرز بتاع القطن، الكالم الل يهف يافندمهو بس  : هويدى
فاتت فى هذا الموضوع ى وأنا يمكن كلمت األخ عبد المحسن أبو النور السنة الل باقولما

 .عادة يتم هذا الكالم ..الفرز بيتم بدون وجود صاحب المحصولى يعن - أكثر من مرة
كان صوته إذا  ودايما بيبقى الرتبة مرتفعة بالنسبة الرتفاع درجة الشخص فى القرية،



  سرى للغاية 

38 
 

 يهلو حصل إن ف !بترتفع شويتين نتيجة لهذا الموضوعفعال الرتبة بتاعته يمكن ى عال
فى عربية نفس ى بتيجى ما ه .هيئة التحكيمى واحد اشتكى من واحد بيفرز بتيج

بيستدعيها، وبيتم االجتماع بينهم وبين بعض دون حضور صاحب ى الشخص وهو الل
إن  ؛ىالنظام الموضوع نظام نموذج !عدم ثقة فعال فى موضوع الفرز يهفف ؛المحصول

يه، لكن تطبيقه على الطبيعة فعال إهيئة تحكيم وبيتظلم ومش فاهم  يهفراز وف يهف
ها، وده بيولد عدم ثقة عند باقولأنا ى ألسباب الللشكوى مازالت موجودة ى ود ؛بيختلف

 !ه على المحصول بتاعهل بتقدرى الفالح فعال فى الرتبة بتاعته الل
 

للتسويق التعاونى. ولكن المشكلة تعود الى السنة األولى  ،سيبحثنعتبر أن الموضوع  عبد الناصر:
هذا وأنا  باقولبرضه أنا  !الفالح ما أخدش حقه ،ىالتعاونالتسويق السنة األولى من 

 - جوابات الفالحينى يعن -ى بتجيلى كلمت محسن فى هذا الوقت نتيجة الجوابات الل
الصورة، ى يبعت فريق مندوبين ويجيب لم إنه هرامن األ توبعدين طلب ،وبعدين سألت

 !دتش حاجةاماخ، الحقيقة الناس بتاع األهرام التقرير توشوف
كل الناس، وعملنا ونشرنا فى الجرايد وبينا كذا من وهذا الكالم أنا تأكدت منه   

. نشوف االتحاد .الفرزمع عملية تحسين رفع السعر وبعدين الحقيقة برضه عملية  .وكذا
 .نشوف حل الحقيقةاالشتراكى و 

 
 ؛ىاألوالناألخ سيد على نقطة بتلفت النظر فى تقرير  ،أتكلم على المقاومةى : وأنا بدالقيسونى

 المقاومة مقاومة الدودة. ..تمتى هو طريقة المقاومة اللى الل
 

 عبد الناصر: باليد؟
 

عليها وزارة الزراعة، فالمقاومة باليد  نهنئى المقاومة اللنجاح عالوة طبعا على  ..هآ: القيسونى
مش  .ىعالوة على إنها مطرت علينا نقد أجنب ،باين إنها جابت نتيجة إيجابية كويسة

 !؟يهإنركز عليها فى السنين المقبلة بقى وال ى الطريقة بقى اللى كان دإذا  عارف
كانت إذا  ،دعم التجارب ..يبين إن فكرة أو استمرار التجاربى جدول تان يهوبعدين ف

ويمكن جابت نتيجة  - الحزام حول المدنى هى الل -فاتت ى مشيت من سنين الل
 .عليها فى السنين الجاية. لو ركزت ويمكن وزارة الزراعة ،إيجابية
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قطعا ى ه ،بالنسبة للمقاومة اليدوية -ى ونسيقيمكن الدكتور ال -سنتين فاتت  يههو ف : مرعى
إن المقاومة اليدوية السنة ى أشكر يعنى وأنا بانتهز هذه الفرصة إن .سيادتك تستمر فيها

أجهزة االتحاد  تتعاونو ى صبر ى تعاون فيها السيد عل ؛عملتهاش وزارة الزراعةماى د
  .جميع األجهزة ساعدت معانا مساعدة فى جمع القطنى يعن ..ىاالشتراك

 ؛بعض المناطقجت من عملية الحزام من ى شكاو  يههو ف ،بالنسبة للحزام
 بل وهنعممها.هنستمر  إحنا الظنإنما فى أغلب  ،محل دراسةى دى الشكاو 

 
 ويجب إنكم تعرفوا المشاكل الموجودة فى البلد. ،عبد الناصر: كل اللى أنا عايزه إنكم تشتغلوا سياسى

 
طورنا  ءبعد االعتدا ،موضوع البترول معقد ومتشابك وسأحاول ألخص بعض المواضيع: يونس

مرجان بدل ما كنا بنعتمد على  مننا نستغل خاإحتى  ؛السويسى بعض أجهزة المعامل ف
 والتطور األخير برضه بتاع حقل مرجان بتاع االرتفاع .ىخليج العربال موخا مالعيب مخا

أوائل ى يعنى ف .جعل مننا حتى بعض العقود ؛ألف 188الى ألف  18من  لالنتاج
ابتدينا دلوقتى نتنازل عنها وكل اللى استغليناه  ،كنا دايما بناخدهاالسنة المالية الحالية 

يعنى عايز  .سوإخدناهم من شركة ألف  طن وخمسينألف  بالنسبة للمنطقة تسعين
  .العادة عادية تكفينا من ناحية المنتجاتى ننا عندنا مقدرة للتكرير فإخرج من هذا بأ

بنتوسع  إن احناالمفروض  ،ستقبلالماالستهالك فى ى لكن مع التطور األخير ف
وتوسيع  ،إسكندريةالخطة بتاعة توسيع معمل ى المعامل وفى المشروع اللى موجود فى ف

 علىسيد الفتكر أو  -وشركة النصر طبعا مش هانقدر نتوسع  .معمل شركة النصر
 إحنارية دسكنإى لكن ف .وطبعا ده حاجة طبيعية -ننا نبطل توسع إمر بأصبرى 

ى المعمل ف لزالة آثار العدوان هايستكمإ، وبعد وده هايدينا مليون تانى ؛هانمشى فيه
 . بإذن اهلل ةيوهايبقى عندنا طاقة من التكرير تفى باالحتماالت المستقبل ،السويس

السويس تعرضت فعال لعوامل مختلفة نتيجة ، موقف التكرير بالنسبة للعدوان
وطبعا  .ى الى توقف المعامل الى فترةدأوده  ؛ق اللى حصلالعدوان أهمها طبعا الحري

المعامل اللى هى كفاءة وقلل من  ،ده غير من الخطة الموضوعة بالنسبة للمنتجات
ن تغيير نوع الخام برضه قعد مننا فترة لغاية ما نجعل استخدام إفضال عن  .بتشتغل

الحقول من أو عملية التكرير تتناسب مع المنتج  ،الخام ده يتناسب مع عملية التكرير
قل من أذلك المعامل كانت بتشتغل بعلى و  ،خدت مننا وقت ..غرب السويسى اللى ف

  !الكفاءة بتاعتها
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و بعض الجهات كانت أ ،ن بعض العوامل كانت بتقضى بايقافإ :نقطة تانية
ن إفتكر دلوقتى أو  !نها تقفإداعى  يهنش فاكاوقات مأى بتأمر بايقاف المعامل ف

فعال فضال على ى ن دأل؛ القاهرةى ط الظروف اللى بتبقى فتحت ضغ ال تقفالمعامل 
جهزة ن بعض األأل ؛ضافيةإنما كانت بتحملنا مصاريف إ ،المعامل إنتاجنها بتأثر على إ
فضال عن  !يوم 15ن لما بنيجى نعيد تشغيلها بنتعطل إبحيث  ..بتتأثرفجأة بتقف  الم
فتكر يعنى أوده  ؛يعنى وقت كبيرن بعض الحاجات الداخلية بتحتاج لتغيير وبتاخد إ

  .ظروف معينةى ال فإدلوقتى منتظم ومش هانفاجأ بحاجة 
بنضطر لو حصل  - الموقف الحاضرى زى الظروف اللى ف -أحيانا برضه 
الحقول ى ننا نخلى المنتجات اللى موجودة فإبنضطر  ،السويسى تبادل اطالق النار ف

وده برضه بيخلينا مضطرين  ا..نخرجه احناإن بنقدرش ام ؛السويسى و اللى موجود فأ
  .ى نفس المستوىلو نمشى عأحيانا أ نتاجما نقلل اإلإننا إ

فيما يختص بعملية  -المذكرة ى هو فازى التسلسل م -هانتقل دلوقتى برضه 
يدينا عبارة عن خطوط أى وسائل النقل المتيسرة ف، نقل المنتجات من الموانى الى الداخل

ن دى وسيلة رئيسية ومهمة إ باعتبرنا أو  ؛لموجودة مابين السويس والقاهرةنابيب ااأل
ممكن نحصل على المنتجات  إحناولذلك  .نها وسيلة غير معرضة لالعتداء الجوىأل

نها ممكن تشتغل بصفة مستمرة إفضال عن كده  ،فعال من السويس مباشرة الى القاهرة
ى بنسميه ف اللى احناالخام اللى بيتكرر  اممكن ننقل عليه ؛وبننقل عليها كل حاجة
ممكن ننقل فيها حتى البنزين والكيروسين بعد عملية غسيل  السويس خليط المنتجات،

حنابسيطة و    .فعال الخطوط دى تعتبر عامل رئيسى بالنسبة ليناف ..ماشيين ا 
فعال  ؛سكنرية وما بين طنطا واصل الى المحلةإخط موجود ما بين ال نكما يهف

  .همية ونفس المزاياله نفس األ أيضاده 
ول ممكن ننقل بعض المنتجات من السويس الى األى كان ف :الوسيلة التانية

ده يجعلنا  .ننا نقوم بيهاإطبعا دى حاليا عجزنا  ؛السويس قناةعن طريق  سكندريةاإل
عتقد انا بأننا نوصلها بالقاهرة، و إنابيب حتى وجوب استكمال شبكة خطوط األى نفكر ف

الخط  .والقاهرة وطالع من القاهرة الى طلخا إسكندريةن المشروع القديم كان واصل بين إ
تكلم فيه عن الغازات أنا هارجع أ مازوتما الأ ،نه يستكمل بالنسبة للمنتجاتإده ممكن 

  .ثر الغازاتأو 
حناطبعا الوسائل األخرى و   -و الصنادل النهرية أالسكة الحديد  -عارفينها  ا 

ننا الزم نهتم إعتقد انا بأو  ،الصنادل النهريةى عجز فعال ف يهف .وسائل رئيسيةودى 
نه رخيص وكل العوامل بتدعم أل ؛خرىبالنقل النهرى عموما باالضافة الى الوسائل األ
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ن نستغلها وهى أمكن أ ذاإخصوصا  ،نقل الوقودى وتشجع استخدام الصنادل النهرية ف
ننا إبحيث  ساسوده فعال بيدرس على هذا األ ..نقل خامات زى الفوسفاتى عائدة ف

 النهاردهبنواجهه لغاية  اللى احناالعيب الوحيد  .نقدر نستفيد فعال من النقل النهرى
وده برضه هاتكلم  ..و النيل بالليلأهوسة هو عدم استخدام األ ،بالنسبة للنقل النهرى

 .تكلم عن قطاع النقلأجى آعليه لما 
  

 )ضحك( !كل حاجة هاتتكلم عليها بعدين؟ ىه عبد الناصر:
 

التوزيع  ،يبقى قصادنا التوزيع بعد النقل ..علشان نخلص بس يافندمالنقل ى ده ف ..: اليونس
 ،٪00نها عبارة عن أل -لجمعية التعاونية لشركة مصر ا اللى هى -ا أساس إحنا

موا قو دول بي .سوإة هى شركة موبيل وشرك ..جنبية بتعمل هناوبعض الشركات األ
داخلى وتوزيع خارجى على السفن والطائرات، ودول نثير برضه النقطة  بعملية التوزيع

 ؟هم تجار جملة وال تجار تجزئةهل بتاعة 
 

 .ال سيبهم دلوقتى ..ال عبد الناصر:
 

من الجمعية  النهاردهنا هاقول لسيادتك هم بياخدوا فعال أ اهم تجار تجزئة، م ..: نسيبهميونس
  .فهم معتبرين كنصف جملة ..بيخدوش مباشرة من المعاملاالتعاونية م

طبعا االستهالك كان قبل العدوان سبعة مليون وبعد العدوان حوالى  ،االستهالك
  .كاملة ده التقدير كان معمول على مدار سنة مالية ..9.394.888

القيود اللى وضعتها وزارة التموين ودى  ،حالة توقف المعاملى االستهالك ف
ى موجود لو لال نتاجن اإلإلكن اللى نقدر نطمئن اليه الى  ،أثيرت وهتناقش بالتفصيل

 إسكندريةهانضمن وجود خام كافى لمعمل  إحنا ،إسكندريةوقفت المعامل بالنسبة لمعمل 
شهر أالستة ى طن فألف  488نها هاتدينا إننا اتفقنا فعال مع الجزائر على إ أساسعلى 
وفى نفس الوقت  .شهر تانيينألف دول الى ستة أ 488ــ ذا حصل نقدر نمد الا  و  ،القادمة
وبكده تبقى احتياجات معامل  ؛السنة من السوفييتى بنحصل على مليون طن ف إحنا

 .ننا نستوردإبنرتب نفسنا على  إحنافيما يختص بالمنتجات األخرى  ة.مستوفا إسكندرية
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 ؟كام إسكندرية إنتاج الناصر:عبد 
 
 ؛ثر اللى هايحدث بالنسبة لعدم االعتماد على السويس، األ1.388.888 إسكندرية إنتاج: يونس 

حناو  .هايحصل عندنا ضغط على وسائل النقل لجنة الخطة بعض ى طلبنا ف ا 
اللى هى تضمن  ؛النقلننا نقدر نشترى أو نكمل وسائل إاالعتمادات االضافية حتى 

نها إماف يننا نتفق مع شركة سإمكن أو  .المنتجات الى جميع المحافظات بكفاية وصول
وهانبتدى  ،تحول خمسين عربية سكة حديد من عربيات صندوق الى عربيات صهريج

  .خر الشهر الجاىآنستلمهم اعتبارا من 
لكن تحت نظام  ،التخزين الحالية فعال كافية لالحتياجات ةسع، سعات التخزين

يجب يكون عندنا كمية مخزون  إن احنا :ابتدينا نقول ،الطوارئ وفى الظروف المختلفة
ننا نوسع طاقة إوده يحتاج  ..من المنتجات تكفى لحوالى من شهرين الى شهرين ونص

  .لف طن اضافيةأ 138التخزين 
 ،يوم 11يام، والسوالر أ 9وسين ر يوم، الكي 16و أيوم  10البنزين هنحتاج ى ف

حناو  .يوم 11والمازوت  ننا نقلنا إفضال عن  ،فعال ابتدينا نبنى مستودعات اضافية ا 
حتى  -زى الكيروسين  -و بعض المنتجات أبعض من االحتياجات من المستودعات 

لو نظرنا  نحتاجه عموما اللى احناو أنجعل سعة التخزين تتناسب مع اللى موجود 
  .ندناللسعات االضافية اللى موجودة ع

نفس الوقت بنغطى احتياجات القوات المسلحة من المنتجات ومن ى ف إحنا
المناطق ى بنخصص باالتفاق مع وزارة الحربية بعض المستودعات ف ،سعات التخزين
كل  يغطىفتكر ده يمكن أو  .هذه الناحيةى تعاون كامل ف يهوعلى ذلك ف ؛اللى بيحددوها
 .اللى بينا وبين القوات المسلحة النقط المثارة

هو كان العجز  ،بنزين الطيارات هو اللى كان فيه نوع من العجز المؤقت
ى بتشتغل ف ىبالنسبة للفرق ما بين ما توصل مركب ومركب بالنسبة للشركات اللى ه

 ،السويسى مستودع فولهم  -سو إهى شركة موبيل وشركة  -التسويق الخارجى 
حناو  ،نابيبط األيق خوبينقلوا كان عن طر  حيانا بيبقى علينا ضغط بالنسبة لخط أ ا 

 .سبقيةلألننا ننقل إنابيب فبنضطر األ
هاتكلم على  ،النقط اللى قلت هاتكلم عليها بعدين اللى سيادتك بتقول كتير

 ،بو ماضىأننتجها من حقل  إن احنامايختص بموضوع الغازات، الغازات المنتظر 
 ،هيطلع بديل للمازوت اللىن الغاز إعلى اعتبار  النهاردهتحتاج مننا الى تفكير من 
ننا نوفر بين إممكن  ،بو ماضىأيدينا نتيجة حقل إى والمعلومات اللى موجودة ف
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نابيب اللى ما استكملنا خطوط األإذا  ،مليون طن مازوت سنويا 1الى  1.988.888
 .وكفر الزيات -القاهرة  -بو ماضى الى طنطا أبتوصل بين حقل 

  
 نابيب ؟يه األإد أيتكلف  :محى الدين

 
 .مليون جنيه 11نابيب يكفى حوالى : االستغالل كله بما فيه األيونس

 
 يه؟: تستخدم إلالشافعى

 
 ،ى مصنع محطة كهربا يحل مطرح المازوتأى يعنى ف ،: تستخدم مطرح المازوت مباشرةيونس

 .التشغيل ..النظمى نه الفرق بس فلغاليات بتاعته ألاى ى فأساسهواش عايز تعديل اوم
حناو  خبير  يهوف ،دراسة تفصيلية مع الشريك اللى معانا علشان نعرف التكلفة يهفعال ف ا 

  .لعمل الدراسة التفصيلية هايوصل الجمعة الجاية
ننا إالمستقبل مستودعات المازوت هانبقى بنضطر فى  :باقولوده علشان أنا 

ن بعد كده شوية أل اهايبقى هانتزنق فيه .علشان كده تصرفنا فيها ؛لحاجة أخرىننقلها 
ن كل حتة هانستخدم فيها أل ؛ى بنعملها مبانى هاتبقى مستودعات طوارئلالمستودعات ال

  .و للبنزينأالغاز المبانى مش هاينفع بالشكل الموجود كمستودع للكيروسين 
اتفقنا فعال مع وزارة االقتصاد على  إحنا ،ترقام الخاصة بالميزانية واالقتراحااأل
ى صل ففكان األ .اللى طلبت توزيعهااإلضافية المذكرة ى وهو موجود ف، رقامتعديل األ

 ..31.669.888و أمليون  31يون خ فض الرقم ده الى مل 39الميزانية المقترحة حوالى 
  .وده باالتفاق مع وزارة االقتصاد

 3.181.888 ــكان مقدر ب نتاجن اإلإ ،مثار تساؤلنقط كانت يمكن تكون  يهف
  .3.940.888طن بينما االقتراح المعدل 

ى جزء استخدم ف يهن فإوالنية الحاجة األ ..جودة هنا سببها حاجتينرقام المو األ
هاتروح لتسديد جزء ألف  588لف  وأ 188منه حوالى إحناونصيبنا  ،كفاءة التكرير فعر 

  .ولذلك ده الفرق الواضح فيما يختص بالكمية ..جنبىمن الجانب األ
خدناهم هانكررهم أاللى ألف  188ــ ال ،المنتجات النقصى طبعا هايقف قصاده ف

فى الجدول عندنا  ،نتاجويبقى الفرق هايجيلك من اإل ،زء من المنتجاتجوبالتالى هانسد 
 .1.036.888دول منتجات قصاد  ؛4.980.888
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 الجلسة الجاية. نناقشعبد الناصر: 
  

 .يافندميونس: تحت أمرك 
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