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 ؟مواضيع عامة جديدةى أ يهف ..بالكالم برضهى نبتد عبد الناصر:

 
وجهزت دراسة ترد على كافة  ،سيادتك سألتهاى لإلجابة على المسألة الل يافندم: أنا جاهز عكاشة

 .تكلم فيهأ ..تكلم فيهإنى أتأمر  سيادتكإذا كان  ،رت الموضوعالتوجيهات وحض  
  

 .بعد مانشوف إيه الموضوعات الجديدة عبد الناصر:
 

هو خاص بقناة و أطرح ى إنى إذا سمحت ل ،ىذهنى موضوع بس هو مش ناضج ف يه: هو فزكى
كالم كتير عن القناة بالنسبة  يهوف ،الصحافةى فى ألنه بنقرا كتير دلوقت ؛السويس

مراكب أو خمسة  4ا كان فيه كالم إن فيه طبع .ى اليابانابتدوا ينتجوها فى للمراكب الل
ى هل يعن .والموضوع كان محل مناقشة من الناحية االقتصادية ،ألف طن 022حمولة 

وكان واضح  ؟!القناةى ال يمروا فاإنهم يلفوا حول رأس الرجاء الصالح و ى اقتصاد هد
ا طبع ..هرد على كد يهولكن كان ف ،إنها تبقى مركب كبيرةى عند حد معين يبقى اقتصاد

ى وهو خاص باألنابيب الل ،وبعدين فيه مشروع آخر .القناة بترد على هذاالتوسعة بتاعة 
ن األنابيب د ،أسدودالى  من إيالت ى قول بإنها تشيل حوال يهوف ،بوصة 40سعة ى وا 

 !ألف طن 02
 

 .مليون 02 عبد الناصر:
 

ا الموضوع بعد كده بيقيم موقف وطبع !تلت قناة السويس -متأسف  -مليون طن  02: زكى
 - 02الخطة عاملين حسابنا إن القناة تجيب ى ف إحناا طبع .المستقبلى القناة ف
ى يعن ؛إنه عايز بحثى فالموضوع يتهيأل ،سنوات 7بعد  030لغاية  – 032 – 022

 .من ناحية هد ؟ال المسألة عاوزة إعادة تدويرامتفائلين أكتر من الالزم و  إحناهل المسألة 
ى يعن ؛زيد الطلب على المراكب الكبيرةي ىابتد إنه :قول يهإنه ف :من الناحية التانية

معرفش مدى  -فرنسا ى كالم سمعناه ف يهف ،األول كانوا بيقولوا خمس ست مراكب
مقدمين هذه الطلبات ى فيقال إنه لو عرفوا الل !مركب 33 يهدا ف ..ال :بيقولوا – صحته
يمكن ينسحب جانب  -العامة من الناحية ى ولو يعن -احتمال إن القناة تتفتح  يهإن ف

  .ىكبير من الطلبات د
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 ،الوقت نفسه تأخير حل الموضوع بيؤكد إنه هتستمر هذه الطلبات قائمةى وف
ى هيبقى يعن ،دام دفعوا فلوس فإذا حصل ارتباط بها من المؤكد إنهم مش هينسحبوا ما

ى إيه الل ..إعادة تقديرى هو الموقف عاوز يعن .هتستغلشكل مراكب ى قنوات صغيرة ف
ى وف ،نشجعش اإلقبال على بناء المراكب الكبيرة من ناحيةاعشان م إحنانقدر نعمله 

 ،الخطة سليمةى المستقبل عشان يبقى تقديراتنا لها فى قيم القناة فنالوقت نفسه نقدر 
ذا كان المسألة عاوزة إجراء أو آخر  .يدرك ..وا 

 
ى هم عندهم الناقالت اللى يعن ..نقطة يهولكن هو ف ،من قبل قفل القناة ههو الموضوع د عبد الناصر:

 برضهو  ؟!هيعملوا فيها إيهى مهما بنوا ناقالت أكبر الناقالت دى يعن ،القناةى فى بتعد
 إن احنا :نقول ؟هنفتح القناةى يعن ؟ىهنعمله دلوقتى ولكن إيه الل .الزم يستفيدوا منها
ولكن  ،ضغط من دول أوروبا على حل يبقاش فيهامعنى هذا إن م ؟ىهنفتح القناة دلوقت

 .يونس يدرس الموضوع لغاية ما تتفتح القناةى بنخل
 

وهو إنه لو إن الدول العربية مثال  ،غير قفل القناة -إذا سمحت  -: هو فيه حاجة تانية زكى
يبتدوا يتصلوا  -إعالن وال حاجة ى مش ضرور ى يعن -الصورة معانا ى عشان يبقوا ف

 يهمعناه إنه ف هألن د .المستقبل لمشاكلى هذا يعرضهم فى إن التوسع ف ..بالشركات
أو استعمال القناة بين  ،عليناى نوع من الحصار أو نوع من الضغط االقتصادى يعن

ى ويصح يقاطعوا أو نسبب لهم مشاكل ف ،لناى يعتبر عمل عدائ هد ..إيالت وأسدود
 ؛ن الشعوب العربية تطالب بالتأميمألالمستقبل ى وقد يعرضهم ف !داخل الدول العربية

فلو تفهم هذا من اآلن  .بتخلق لنفسها هذه المشاكلى اللى فيبقى كأن شركات البترول ه
لو نعمل ى يأثر تأثير يعن برضه هيمكن د ؛عن طريق الدول العربية من الناحية السياسية

 .إجراء
  

الدول العربية تمنع بترولها من إنه يروح يأثر إن ى هو الل ،إنه هيأثرى مش متهيأل عبد الناصر:
ألن لما  ؛ىبيروح إيالت هو بس البترول اإليرانى والبترول الل .ممنوع فعال هود ،إيالت

بيروح لها هو بترول ى كان البترول الل ،فاتتى العشر سنين اللى كانت إيالت مفتوحة ف
دولة عربية إنه يروح ى بترول من أى أنمنع  إن احنانستطيع  إحنالكن  .من إيران بس

 .مليون طن 02مش ممكن يوصل ى والبترول اإليران ،إيالت
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هو ى مليون الل 02 ،وصلشامى لغاية  دلوقت ..وصلشامى البترول اإليران ،مليون 00: يونس
 –هو إيالت ى بوصة الل 40ابتدوا فعال يمولوه ى بيفكروا فيه أو اللى الخط بتاع الل

موجودة  كانتى الدراسة اللى ونخل ،ولو سمحت سيادتك نعمل دراسة كاملة .أسدود
ضيف يمكن كلمة ابس ب -ى وأنا بعتقد يعن .ا للظروف الحاليةحديثة طبقكده  عندنا قبل

هم  ،قناة السويس إحناإن بناء السفن الكبيرة مهما كبرنا  -أو اتنين لكالم الدكتور حسن 
نقدرش ناخدها ام اللى احناهم يستخدموا السفن الكبيرة نإى وه ؛سياسة محددةى ماشيين ف

واحدة  ؛أوروباى على ميناء أو اتنين ف ،قناة السويس عن طريق رأس الرجاء الصالحى ف
ى بتتبنى هى وبتاعة روتردام ينقلوا بها أساسا للسفن الل ،اسمها يوروبورت ابتدوا يكبروها

 !02 ــيمكن وصلت ل 33 ــمش بأوامر  يهفعال فى يعنى دلوقتى هى والل ،جديد
بعد كده تاخد من الميناء األساسية وتوزع لبقية  ،وبيستخدموا السفن الموجودة حاليا

  .المناطق
كنا  - ىالماضى ف قلت سيادتكما ى ز  -مشروع التوسيع ى لما فكرنا ف إحنا

لما  إن احنا :وقلنا ،الموجود حتى من السفن الكبيرةى بنحسب على األسطول العالم
ما يمكن إنه  ،ىمن األسطول العالمى هم يعنى القناة عندنا من العمالء الل قهنعم
  .مصاريفنا ويدينا ربح مناسبى يغط

حتى إذا كنا هنعمل خط أنابيب طبعا  إحنا ،تفكيرناى فحتى ى التطور الحال
نبقى كأننا  ن احناأل - قلت سيادتكما ى ز  -وال نعلن هذا ى نقدرش نبتدايجب إنه م

نعمل الدراسة  إحنالكن  ،بيةو بنكسبه عن طريق الدول األور  اللى احناالضغط ى بنفرط ف
 .الدوسيه وتبقى جاهزةى ونحطها ف

  
 النهاردهإن قناة السويس لغاية  ،موضوع مهم جدا بالنسبة لقناة السويس يهف يافندم: هو شاكر

 ،نسبة قليلة جداى تمثل لغاية دلوقت ،dry carbonــ بتعتمد على البترول وال ٪32لمدى 
السنوات المقبلة تتزايد بمعدالت أكبر جدا من معدالت زيادة ى والواقع إن هذه النسبة ف

 ،بصفة عامةبتاع التجارة العالمية ى بسبب الوضع الحال ،معوقة النهاردهى ه .البترول
 ؛بيةو السوق األور ى فتزيد من اشتراكها ى عندهاش العملة اللافريقيا مإسيا وشرق آودول 

الواقع ألن إذا قل معدل زيادة البترول ى خوف على مستقبل قناة السويس ف مافيشف
  .dry carbonــ الهيزيد جدا معدل زيادة 
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بنحصله  اللى احناالسوق على الرسم ى دراسة اتعملت ف يهف ،حاجة تانية يهف
ولكن بعتقد إن الدراسة  ،قدرتش أجيب نتيجة هذه الدراسةاأنا م ..على قناة السويس

  !الزم ناخده اللى احنابنحصله أقل من الرسم  اللى احناإن الرسم الى  انتهت
 اللى احناالواقع من الرسم ى نحصل رسم أعلى ف إن احنابتدينا حق  00اتفاقية 

ى بيعوض لو فيه انخفاض ف ،dry carbonــ الففرق الرسم زائد امتياز  ؛بناخده حاليا
  .البترول معدالت زيادة

 ؛داهالنا وزير البترولاأنا كنت بعتها من فنزويال كان  ،دراسة كمان يافندم يهف
 3معدالت استهالك العالم من البترول هتكون  0222سنة ى إنه عاملين دراسة إن ف

 .كان موجودى أمثال االستهالك الل
 

 ؟سنة كام عبد الناصر:
 

 .0222: سنة شاكر
 

حناو  عبد الناصر:  !؟سنة كامى دلوقت ا 
  

  .0007: شاكر
 0222سنة ى مقدرين إن ف ،ىعاملين دراسة فعال مع الشركات األمريكان

كبيرة جدا ى بعتقد نسبة الزيادة د ،ىأمثال االستهالك الحال 3معدالت االستهالك هتبقى 
 .تقدرش تاخد نسب أعلى منهااالقناة مى مشروع حتى فى بحيث إن أ

  
 :بيقولوا ،مجالت البترولى الواحد قراها فى من الحاجات الل ،فعالى هو بالنسبة للنقطة د عبد الناصر:

لن يمكن  ،البالد العربيةى إن القنال وخطوط األنابيب حتى مع إنشاء خطوط أنابيب ف
 .المنطقةى هيطلع فى أن تستوعب البترول الل

 
إلقاء المقارنة على هذا األساس ى يعن هأنا بعتقد إن د ،: بس حكاية رفع الرسم بالنسبة للقناةيونس

ألن بناء السفن الكبيرة مع إدخال عوامل  ..الواقعى ألنها ف ؛لتفسير برضهيمكن تحتاج 
بيجعل  ،آخرهالى  ..نها بتشتغل بأقل عدد من العمالإ ،autonomationــ الى خرى ز أ

بتعبر ى قية للسفن الضخمة اللالرسم وبين التكلفة الحقيى رفع فى إن الفاصل بين أ
إمكان رفع الرسوم بصفة ى يجعلنا إننا نفكر أكتر من مرة ف ،حوالين رأس الرجاء الصالح
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نقدرش ام إحناف .المنافسة أسهلى بيخل ..بيبعدى ألن دا بيقلل الفاصل وبالتال ؛مستمرة
باستمرار كل  07سنة ى قدمت مننا فى الرفع طبقا للمذكرة القديمة اللى نفضل نستمر ف

مش الكبيرة  gapــ وأعتقد إنها ال ،يحتاج لتفاصيل برضهألن الموضوع  ؛آخرهالى  ..سنة
لكن أنا معتقدتش إنها  ،كبيرة فجوةإن فيه ى ما الوضع العام يكون مظهره الخارجى ز 

 .كبيرة
  

  ..نقط عايز أتكلم عنهم 3ى وأنا عند عبد الناصر:
وزير ى المطلوب الحقيقة إن قبل أ ،الخارجالى  سفر الوزراءى ه :النقطة األولى

والزم يصدر قرار  ،ىالفالن شئيسافر للخارج إنه يقدم مذكرة ويقول إنه مسافر عشان الما
  .بالسفرى جمهور 

موضوع األفراد بالذات بالنسبة  ..موضوع التعييناتى ه :النقطة التانية
 0022كانت بانتداب أو مفوض أو سواء  ؛ىموضوع أساس هعتقد إن داأنا ب ،يناتيللتع

وأنا أشوف القانون بتاع  .بعت طلب بالنسبة لهذه التعييناتتوالزم ي ،جنيه فأكثر
هعدل هذه  !من هذا القبيل شئوفيه إن أظن وزير ممكن ينتدب أو  ،المؤسسات
تبعت  !بعد كده ياهيفضل ياهنكرشه ونعين واحد جديدى يعن هألن بتنتدب ؛الداخليات

 !ه أو ألآلك ل بنقو ى مذكرة بتقول إن أنا عايز أعين فالن الفالن
الحقيقة موضوعات التوعية  ،ىهو الخاص باالتحاد االشتراك :الموضوع التالت

يقول إن أنا مش  مايقدرشبيروح و ى اللى يعن ؛ملخبطة الناس جداى االتحاد االشتراكى ف
يجاوب عليه  مايقدرشإذا كان  ،ل السؤالئبيتسى يعن !عارف أجاوب على السؤال

 ،بيعملش طريقة إنه الحقيقة تروح له أسئلةاأو م ،يقدرش يجاوب عليهايقولش إنه مام
يه الل ،يجاوب عليه يجاوب عليهى وبعدين يشوف الل يجاوب عليه  مايقدرشى وا 

  .وعلى هذا األساس بيبقى فيه بلبلة كبيرة عند الناس !يجاوب عليه مايقدرش
نقلل شوية من التوعية عشان يبقوا  :الحاجة األولى ..طالب حاجتينفهو أنا 

يبقوا  -ماشيين بها  اللى احناالطريقة  ىد -التوعية ى كل ما نقلل ف ..الناس أحسن
  .الناس أحسن
هماش ام ،بيطلعوا فيها عشان التوعيةى إن األمانة والناس الل ؛ىرأيى وأنا ف

ى تيج ،عندكم أسئلة عشان التوعية وعايزين تعرفوهاإذا كان  !إزاىفاهمين الدنيا ماشية 
حصل أسئلة و  ،أنا سمعت عن جلسات توعية .وتسألى الجلسة تسأل أو تتصل بى هنا ف

 ،وكل واحد بيحاول يتفلسف والزم يخلق إجابة ،مش فاهم إيهو مثال عن مدكور أبو العز 
  !فبيلخبط الدنيا أكتر
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 ؛مش هنرجع األرض أو نرجع األمالك أبدا إن احناأنا بلغتكم  :مواضيع الحراسة
لكن الناس الزالوا تحت  ،الحقيقة لتصفية الموضوع 04قانون صدر سنة  يهف هد

الراجل من تحت  نشيل .عايزين نصفيها اللى احناالمواضيع ى فهذه ه !الحراسة
كده  حصلت بعدى العملية الل .رجع له أمالكه وال هنرجع له أرضهنلكن مش ه ،الحراسة

ى وبعدين بنصف ،خالل أسبوعى فها كمال واللجنة بتاعة تصفية اإلقطاع فو شيلجنة  يهف
 إن احنا -طلع عن الحراسة ى الكالم الل - إن احنان إذا فهم أل ؛أوضاع هؤالء الناس

  .هنرجع الناس
فكان الرد أصل  ؟ليه الكالم دا اتعمل ..ئلواندوة س  ى وبعدين أنا سمعت إن ف

 ؛وجهاز المخابرات كان جهاز منحرف ،الناس دول المخابرات قدمت عنهم تقارير
 ،هواش الحقيقة أبدااكالم طبعا م !هذه التقاريرى نعيد النظر ف إن احناى فبنضطر دلوقت

ى والتهم وكل اللهذه الفترة ى إذا الناس دول مظلومين كلهم فى الناس الرد بقى يعنى يعن
  .جاب القديم والجديد هألنه د ؛حت الحراسةاتحطوا ت

كون الشخص ملتزم مش ى يعن ،فرق بين اإللزام وااللتزام يهفى يعن برضهبعدين 
بيتقال ى يجب أن يقبل الكالم الل ،ولكن كنا نفسر االلتزام بأنه إلزام ،يناقشامعناه إنه م

  !يخلق لنا على طول عناصر مضادة ؛له فرضا
قناة ى بالمرور ف سرائيلحدى الندوات عن السماح الإى ف سؤال اتسأل يهف برضه

ومش معقول إن جمال عبد الناصر  ،القيادةى يجب أن تثقوا ف ؟الرد كان إيه ،السويس
الرد  ههواش دامى يعن ،ومال التوعية بتاعتكمى طب أنا مال !هيخون ومش فاهم إيه

ى إن الناس الل :قولهاب ىاللى يعن .قناة السويسى لم نسمح بالمرور ف إحناالحقيقة 
يعرفش االواحد فيهم إنه يقول إنه م مايقدرشو  ،هماش فاهمين حاجةابيروحوا يوعوا م
  !سؤالى اإلجابة على أ

سألوه عن  برضهواحد  ،وبعدين الحقيقة النتيجة الناس صاحية والناس متنبهة
وهذا الكالم بهذا الشكل  ،إن الغرض من هذا هو الوحدة الوطنية :قال لهم ،الحراسة
  .هواش الموضوعام برضه

إذا اتسألتوا عن هذا  :وقال لك ،كلمكى أظن سام ،لوائوأنا تنبهت إن هتتس
  !هنرجع إن احناهواش االموضوع م ..الموضوع فتقولوا إيه الموضوع
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ى ممكن يساهموا فى إن الوزراء يعنى رأيى وف ،الزمى الحقيقة عملية التوعية د
ى بنعملها دلوقت اللى احناعرفش أنا متصور إن الجلسات ام ..الموضوع على قدهذا 

  !حاجةى أى كل موضوع وعندكم وقت إنكم تسألوا فى وبنتكلم ف ،جلسات مفيدة
 
 

عتقد إن أو  ،الوزراءى الصورة ز ى هماش فافاألمانة العامة وأعضاء األمانة م
 يهوخصوصا إن ف ؛االجتماعاتممكن الوزراء يروحوا باالتفاق معاهم يحضروا 

 اللى احنا برضهوبعدين المواضيع  .فيها عدد كبير من الناس يحضراجتماعات ب
مش عيب الواحد  ..مش عيب ..ىاجتماع تانى نعرفهاش ممكن بنقول بنرد عليها فام

ى واألسئلة الل ،أو نرتب تجيلنا األسئلة قبل ميعاد االجتماع بكام يوم !مش عارف :يقول
أما عملية التوعية  .هذه األسئلةى ونقدر نقول إيه اإلجابة ف ،ىعارفينها بتتصلوا بمش 

 !ضر أكترتب ،شئكل ى وبما يجعل الناس يفقدوا ثقتهم ف ،بما يخلق البلبلة بين الناس
  .قليل من التوعيةى المطلوب دلوقت

تاع الحقيقة كل واحد بيروح بيعمل نفسه ب ،الكالمى وبعدين النقطة التانية ف
جانبا واتكلمنا كسياسة بنقدر ى الحقيقة لو سيبنا األيديولوج ،ويقعد يتكلمى أيديولوج
عتقد إن أو  !أكتر شئالحقيقة الناس بتتعقد وال بتفهم  ،ألن إذا كل الواحد متفلسف ؛نسلك

الحقيقة ى والناس يعن ،من هذا القبيل شئمستعدين تحضروا جلسات التوعية و ى كلكم يعن
مع محاولة تقليل هذه الجلسات أو االجتماعات بقدر  ،بتحصلى للتوعية اللاعتبار ى تد

  .اإلمكان
 

فيه اجتماعات بتعملها المكاتب التنفيذية  ..هو بالنسبة للتوعية نوعين ،يافندم: لو سمحت أبو النور
مراحل ى اجتماعات بتنزل من األمانة ف يهوف ،المحافظاتى فى الشهر ى عملها الروتينى ف

بنعمل اجتماعات مع أمناء المكاتب  إحنا ،بالنسبة للمكاتب التنفيذية أو األمانة .مختلفة
 سيادتكى وبنشرح لهم كل الل ،كل مرحلةى أو مع األمانة ف ،المحافظاتى التنفيذية ف

لنا كبنرد عليها بالتفصيل بحيث نكون  وبيسألوا وكل أسئلتهم ،بتقوله هنا بالتفصيل
 كل عملية.ى موحدين الفكر ف

على طول ى أنا اتصلت بسام ،الصبح إمبارحطلعت ى النقطة بتاعة الحراسة الل
ى عشان ند ،تفسير الموضوعى سيادة الريس فى عايزين ناخد رأ :له قلتو  ،بعدها

  .الردود تبقى كلها موحدة لكل الناس ،هيبقى مجال سؤال هنازلين ألن دى اإلخوان الل
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راح قبل ما تتم  ،الجيزةى ف إمبارحالديب ى إن فتح :حصلتى النقطة الوحيدة الل
ى رده فى وف ،هو حدده قبل ما يتم هذا الموضوعى الميعاد اللى كان يعن ..هذه العملية

وبحثت التظلمات  ،الناس دول كانوا مقدمين تظلمات : إنرد واحد قال ،هذه النقطة اتكلم
  .هيفرج عنهم ..وهذه اللجنة وجدت إنهم يستحقوا يفرج عنهم ،لجنةى ف

 
 
 
 
ألنه كان لألسف  ؛وكانت قبل ما ناخد التفسير بالكامل ،قالهاى النقطة الل ىد

  .وقت ما طلعت هذه العمليةى حدد الميعاد فى يعن
الديب عن لسان الملك ى لت لفتحس ئ برضه ،قناة السويسى بالنسبة للمرور ف

 ،الرئيس جمال عبد الناصرى إن هو بيعبر عن رأ :اتقال إن الملك حسين قال ،حسين
ن ف هذا الكالم أنا  :لهمل قا !كذا يهوف ..كذا يهوف ..كذا يهوف ،قناة السويسى مرور ف يهوا 

من ى جيبيى نكم بتسمعوا الكالم اللإنتم معناه ا  و  ؟!نتم بتجيبوه منينإشخصيا معرفوش 
لنا مبادئ متفقين  إحنا .األفكارى بتحب تعمل بلبلة فى وبهذا الكالم ه ،محطات الغرب

نغير  إن احناحال من األحوال ى وال يمكن بأ ،سايرين عليها إحناوهذه المبادئ  ،عليها
ألن القيادة بتاعتكم حريصة  ؛القيادة بتاعتكمى والبد أن يكون لكم ثقة ف ،هذه المبادئى ف

  .فيه ضرر لهذه البلد شئعلى إنها ال يمكن توافق على 
 هومش كل حاجة تسمعوها من بر  ،على هذا الوضع هو قالهاى النقطة الل ىد
  .بهذه الطريقةى ويبقى هذا الكالم ماش !ترددوها

 إحناوبعدين السادة الوزراء  ،لكن كله موحد الفكر كامال ،بسى النقط دى دا ف
وقته إن هو يقدر يفرغ جزء من ى استطاعته فى فى بنستفيد من اإلخوان الوزراء الل

 .هوفيه خمسة من إخوانا الوزراء نازلين األسبوع د ،الوقت لهذا الكالم
  

ى تفتكروا ف ،األولى أثرنا مواضيع ف إحنافراجات مثال فيه بالنسبة لإل ؟مواضيع تانية يه: فعبد الناصر
وكان فيه كالم بالنسبة  ،أول المناقشات بعد تشكيل الوزارة كان فيه كالم بالنسبة للحراسة

ى نعمل أ إن احناإن هذا الوقت غير مناسب أبدا ى رأيى وأنا الحقيقة كان ف .للمعتقلين
ى فو  .ىبنجر  إن احنامعناها ى يعن ،routى حركة هناخدها هى ألنه كان يبان إن أ ؛شئ

ى كان ممكن يتحرك ف ،نش على ثقة أبدا من األوضاع الداخليةاكاالواحد م ،نفس الوقت
ى وكان عند ،هناى بيجر ى والل .هناى بيجر ى والل ،الجيشى فى بيجر ى الصورة بالنسبة لل
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وكنت راكنها على المكتب لغاية ما أحس إن األوضاع  ،مذكرات عن هذه المواضيع
نتيجة ى ولكن ه ؛الداخلية تسمح باتخاذ إجراءات وال تؤخذ أبدا على إنها نتيجة ضعف

  .حقوق
إجراء من هذه ى أالوقت التخاذ الى  وصلنا إن احنا ،ىتقدير ى وكان ف

أو الهرولة لإلرضاءات الجزئية  routالــ ال يمكن إنه يؤخذ على إنه نوع من  ،اإلجراءات
  !عشان كسب تأييد من الناس

 
 
عندنا معتقلين  ،3222ى عندنا معتقلين من اإلخوان حوال إحناالحقيقة ى ف

 .برضه 3222ى اإلجرام حوال
  

 .وشوية 3222: جمعة
 

أنا ى يعن ..يسببوشاليهم إنهم ماوصلوا ى هيطلعوا من اإلخوان اللى الل ..وشوية 3222 عبد الناصر:
ى يعن ..التنظيمات السريةى كانوا فى نطلع اإلخوان جميعا عدا الناس الل إن احناطلبت 

نطلع  إن احناألن من الخطورة  ؛تنظيمات سالحى اتمرنوا على السالح ودخلوا فى الل
 ؟كان تقدير الداخلية إنهم كام ،هؤالء الناس

 
دول أساسا روحهم مش  ..نحتجزهم إن احناهو ممكن ى الل ،يافندمواحد  302ى : حوالجمعة

هم ى بتقول عليهم الل سيادتكى واحد يدخل فيهم جزء من الل 0722 فيهوبعدين  .ويانا
نطلع ممكن يحصل فيهم الغربلة ونقدر ى دول الل ،القديمى من أعضاء الجهاز السر 

 .هوشوي 0222أو  0222ى حوال
 

 ؛أول ما طلعوا بدأوا يعملوا تنظيمات ،لما طلعناهم 04ى الحقيقة ثبت فى ألن ف عبد الناصر:
  .يعملوا تنظيمات سرية جديدة ابتوع التنظيمات السرية بدأو خصوصا 

موضوع االعتقاالت بتاعة  عأنا مش بالى يعن ،بالنسبة لموضوع اإلجرام الحقيقة
نقدرش نمسك اإن دول م :وجهة نظر أخرى بتقولى وف ..إن احنا :قولاأنا ب !ىاإلجرام د
ولكن هيبقى  ،بناخدها بالبوليس إن احناى لكن عمليات اإلجرام الوضع الطبيع ،لهم حاجة
هماش االحقيقة م ،واسمنا معتقلين هذا العدد من الناس 7222أو  0222معتقلين 

 .قلين سياسيينمعت
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عملية ى يعن ..لما اتمسكواى : بالنسبة لتجار المخدرات الحقيقة ريحوا البلد كتير قو جمعة

ى لالموقف بحيث مش هنخى بنصف إحناعلى العموم  .ىالمخدرات قلت بدرجة كبيرة قو 
سابقة  02سابقة و 02بعض ناس بيبقى لهم  يهف .كله هنطلعهى إال الخطرين جدا والباق

القضاء ببتاخد وقت ى وكونها العملية تخش ف ،أو المنطقةى فارض إتاوة على الحوبيبقى 
الوقت نفسه بيحد ى وف ،اطمئنانى فهنا االعتقال أو تحديد اإلقامة يمكن بيد ؛طويل جدا

لى فترات او  شئتفيد بعض ال نطاقأضيق ى خليناها ف إحنالو  .من خطورة الناس دول
 .يحصل تجديد فيها ممكن يبقىى يعن ..ش طويلةاتبقام

  
 

ى داخلين فى أفرجنا عن كل الناس ما عدا الناس الل ،بالنسبة للمعتقلين السياسيين عبد الناصر:
 .والبهائيين "هوهاي شهود"شيوعيين ياجماعة اسمهم يا ،إخوان مسلمينيا ؛تنظيمات بالذات

ى من وجهة نظر  -والجماعة دول  ،مابيهمنيش بتوع البهائيين برضهأنا ى يعن
 !؟مسكهمى الحكمة إيه ف - السياسية

 
هم بيحاولوا ياخدوا ى يعن ..للصهيونيةعلى أساس إنهم دعاة  ،بالذات "هوهاي شهود": هم جمعة

 .سرائيلنوع  من الناس اللى جايين الالى  المسيحيين ويحولوهم
 

 ؟يتحاكموا طب دول مش ممكن عبد الناصر:
 

لكن على  الرغم من هذا فيه  ،تنظيمهمقانون يمنع  يهفنهم طبعا أل ؛هو التحكيم البد منه :جمعة
 .جزء بيستمر باستمرار االجتماع

  
بيتمسكوا ويتحاكموا  ينيعو شي يهباشا كان فى أيام صدق ،نا عارفه مثالأيعنى اللى  عبد الناصر:

 ا.ويتحبسوا ويتمسكوا ويتحاكموا ويتحبسو 
 

 .: وكانوا بياخدو أحكامحسونة
  

حناطب ليه مثال دلوقتى و  ..هآ عبد الناصر: قانون يمنع دول  مافيشذا كان إ !؟بنستسهل االعتقال ا 
 .بنعمل قانون
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 .هو القانون معمول ..: الجمعة

 
 ؟حوش المحكمةو ير ا: طب ليه معبد الناصر

  
 .هم  دلوقتى ونحولهم للقضاءييعنى ممكن نسب  إحناصل أهو  :جمعة 
  
 

 
 .يه رأيكم بالنسبة لإلجرامإمعرفش يعنى   ..أسهل، بالنسبة لإلجرامى تهيألينا بأ: يعنى عبد الناصر

 
للوجه القبلى  بالنسبةدلوقتى بتبحث فيه يعنى  ةشيام ةلجن يافندمنا شايف أ ،هو اإلجرام :جمعة

 العاداتن إعارف  سيادتكدى  ةمن الناحي ،فراد به استقرارعتقد بعض األأنا أ .بالذات
سطو وحوادث قتل وبعدين بيبقوا  بيبقى فيه حوادث، يبلغحدش بيحاول ام الصعيد فى

مثل ى االعتقاالت تقدر توفر ف ةعملي. عنها حدش بيحاول يبلغافم ،عايزين االستقرار
 .اطمئنان فى البلد ةوبتدى حال ،هذه األحوال

 
بتوع  بالنسبة إلجرام بتوع قبلى خصوصاى نا متفق مع األخ شعراو أ ،هو بالنسبة لإلجرام :أبو النور

  .ان حتى السنة دى كان فيه زيادة فى أعداد الخطف فيهإخصوصا  ؛الخطف
اللى هو الناس اللى أصال ى وهو إجرام سياس ،بالنسبة لإلجرام ةفيه نقطه ثاني

ذا كان إنا برضه أ .اسطة استخدام المجرمين فى القرىلهم سلطان على الفالحين بو 
 .مايفرجش عنهمممكن دول الواضح منهم هذه العملية 

 
 .واحد 32ى هم دول حوال عبد الناصر:

 
 .واحد 33: جمعة

 
 !3222كتر من أعندنا المعتقلين  إحناواحد، لكن  32اللى بنتكلم عليهم دول يطلعوا 32 عبد الناصر:
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 ،الخطة ةبتوع  لجن 33إجرام المخدرات االثنين مع بعض هم  ،بس 3222اإلجرام عندنا  :جمعة
 .الدراسة و العودة بناء علىأ ةقامو يترفع عنهم تحديد اإليندرسوا أنهم إوسيادتك أمرت 

 
لردع ل ةطبعا دى عملي ،بداألالى  ين تستمرييه اعتقال الجنائن عملإ: هو مش متصور محى الدين

وبنراقبه  ةسن ةستة أشهر لمد ةوبعدين الزم يتساب الشخص لمد ،معينة ةبتاخد فتر 
بحيث  ةلكن العمليه الزم يكون فيها مرون .وبعدين يصح نعتقله تانى ،والبوليس يتابعه

 ةو سنأيجى سنتين ي وخصوصا دول بقالهم ،ةطويل ةبنفرج دلوقتى بعد مرور فتر  إن احنا
 ..عدد ممكن كبرأوبعدين بنفرج عن  ،نراجع هذه األسماء إن احنافيصح  ؛ونصف
ذا حد منهم انحرف تانى إوبعدين  ،بعواافراج خالص وبيراقبوا ويتباإل وأقامتهم إبنحدد 
 .يرجع

 
 

حناو  ،لهذا الموضوع بالنسبةبالتوجيه قبل العدوان وبعد العدوان  كلفنىالريس ة سياد :جمعة  ا 
 322و ،ةبسيط ةمن فتر  322 ؛واحد من بتوع اإلجرام 322حوالى  عن فرجنا دلوقتىأ

 ،الريس وافق على المبدأ ةسياد لو :باقول ناأو  ،ةبنعيد العملي إحناويعنى  ،ةبعدها بشوي
الظروف ى وكل ما تستدع ،جرام لكن بنفرجلإل بالنسبةبنقفلش باب االعتقال ام إحنايعنى 

 .تانى نفرجمن هذه الحالة وبعدين  شويةنستأذن سيادتك ناخد 
 

 !عدد كبير 3022هو طبعا عدد  عبد الناصر:
 

جهاز الشرطة من يعنى لو فيه قانون ما هو اللى بيعتقل مؤكد بيعتقل  ،يافندم مافيش: ياسين
بتكون  ةدلواأل ،شواهد دى كلهاالوبنحاكمهم وب ةلما بيتصوروا العملي ،ينيفيه قانونو 
قطعا الناس دول اللى بيقر اعتقالهم هو قرره بناء على شعور كامل بأن  ؛دعةمها رااحكأ

 .الناس دول مجرمين
 

ن وجودهم خطر على األمن، إعلى  ةلذوى السوابق واللى عليهم أدل ةفيه نسب هو أصال :حسونة
اللى مشتبه  ،ولما بننتهى يبقى بننتهى ةقانون كنا بنصدره كوكالء نياب ..فيه قانون اشتباه

 قامته.إهى اللى تحدد  ةدار فيه يبقى من حق اإل
 

 !؟قامتهإتحدد  عبد الناصر:
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 .تحدد إقامته ..هآصوت: 

 
 ؟ )ضحك(تحدد إقامته فى سجن ممكنصوت: 

 
فى مكان آمن يعنى، وفى قانون  ..هتحدد إقامته طبعا فى مكان ما ..البالفعل : حسونة

 .و بيسموها االحترازيةأيعنى التدابير الوقائية  ؛الوقاية ةأخدنا بنظري إحناالعقوبات الجديد 
 ذا البوليس قدمإألن  ؛ير من هذه المشاكلتبيحل ك ةيخلصه مجلس األمما القانون  أول

فيقدر  - ةمعين ةيعنى مثال فى حاج - من الحاجات تفيد وجوده فى مكان ةلو حاج
 وممكن يمنعه من العودة ،وممكن يضعه فى مكان معين ،ةمعين ةمكنأمن دخول  هيمنع
 العقوبات.فى قانون  ةجديد ةوأخدناها كفلسف ،بلدهالى 

 
ن هم بيشرفوا على المعتقلين إالحقيقة كلما أمكن  :تقول سيادتكابزى م

سلم من أبتكون ى األسلوب الطبيعالى  السياسيين، كلما أمكن نقل المعتقلين الجنائيين
زى  ةومن الناحية التاني ،سياسيينالطبعا تبرئة الدولة من عدد المعتقلين  ةناحي ؛ناحيتين

لو سبناهم كده  إحناا يعنى م ..ةماهو مش ممكن تحديد مد :زكرياالنائب  ةما قال سياد
الخوف من وقوع جريمة من متهم ما أشد من عقوبة  ةيعنى هى ممكن تصل لعقوب

 !القتل
 

حناسيادة القانون و  :وقلتى نا فى خطبأ ،تكلمنا قبل كده مرتين إحناهو  عبد الناصر: اللى بنعمل  ا 
العدل وال القضاه وال القضاء هو  ةمش وزار  ؟!يعنى مين اللى بيعمل القانون ..القانون

ذا إنهم ينفذوا هذا القانون، فإاللى بنعمل القانون وهم عليهم  إحنا ،اللى بيعمل القانون
الهند  ،اللى أنا أعرفه ..لين عن هذائو الحقيقة المس إحناكان هناك قصور فى القانون ف

 ،منذ االستقالل ةممن مجلس األ ةوهذا القانون بيجدد كل سن ،لاالعتقا ةفيه قانون سلط
وتقرر  -معرفش فيها مين  -تجتمع وأظن  ةوهو يجدد حتى اآلن، ولكن هناك لجن

  .نهم بيعملوا ده علشان منع المدابح والفتن والحاجات اللى حصلتإ :وهم قالوا .لاالعتقا
مش  ،لتقرر االعتقا ةيعنى لجن ،بهذا الشكل ةممكن يعنى نعمل حاج إحناف
لكن  .نفذ هذا القانوننوبهذا نبقى فعال عاملين قانون وب؛ بالدليل ولكن بالشبهاتى ضرور 

وكل  ،كان عدد بسيط لكن بيزيد الحقيقة ،النهارده طبعا أول ما ابتدوا ابتدوا باإلجرام ده
 .عتقال لإلجرام ألنه بقى سهل أوىيعنى أوامر على اال ..يوم يجيلى طلبات
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 .ابط النقطةضسهل يعنى بالنسبة لأ :حسونة

 
 ةعمليالى  يعنى وبيتضخم العدد بيجرجرنا اوبيزيدو  ،كترأو أ 3022: ولكونهم وصلوا الىعبد الناصر

 !كبر الحقيقةأ
 

 ..وبتبحث الموقف ،الداخلية اسمها لجنه األمن ةمستديمة فى وزار  ة: هو فيه سيادتك لجنجمعة
 ةثم بعد هذه الدراس ،وبتبحثطلبات بتيجى األمن الجى كل األمن العام وكل ييعنى بي

هو الحقيقه  .ما بيرفض هذا كلهإما بتعرض على سيادتك يا ا  و  ؛بتيجى لوزير الداخلية
اللى هو  ؛و اللى ساعدأإلجرام لفراج على المعتقلين اللى ساعد على موقف عدم اإل

  .موقف الحرب
الحرب جوه  ةنحتفظ بهؤالء الناس فى فتر  إن احناالحقيقة هو كان من مصلحتنا 

حرب باستمرار ال ةوحال ،ألن ده طبعا بيخلى الناس أكتر اطمئنانا ؛المعتقالت برضه
 .بهذا الشكل ىاالستقرار األمنى دعستتب

 
بنقول كالم  إن احنايقولوش ابرضه علشان الناس م ،: يعنى هو الكالم على سيادة القانونعبد الناصر

عدا الخطيرين من بنفرج عن كل الناس ما إن احنا ؛نا متصورهأاللى  !وشذومابنف
  .الحقيقة هنا متصور أده اللى  ..اإلخوان المسلمين

 
 .يافندمحاضر  جمعة:

 
 .نا برضه بناقش الموضوعأ ..عرفش ألمعبد الناصر: 

 
بالنسبة للسياسيين بعد اإلخوان  ةعندناش حاجام ،يافندم: يعنى هو بالنسبة للسياسيين جمعة

 .المسلمين
 

كمين اكنا ح إحناصال أدول  ،هم الحقيقة اإلخوان المسلمين بتوع التنظيمات السرية ..: الالناصرعبد 
 .دناهم إفراجاعليهم و 

  
 ؟يهإهو القانون باسم  صوت:
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 .000صوت: قانون 

 
 .: هو حسب مدى خططنا إن القانون نفسه بيسمححسونة

 
 .لكن ..هآ: عبد الناصر

 
بالنسبة  ةكنا هندخل فى صدام طبعا بيبقى مسألة غير طبيعيذا إ ،ةحال يه: يعنى هو فحسونة

 .ال اللى اتكلمنا عنهلالعتق
 
 

 
 

ذا كان فيه اصطدام إ ؟يهإالخطرين على األمن هيعملوا  ةيعنى الصعايد ..ال يه؟إهيعملوا  :عبد الناصر
 !هو محصل بعضهاوال مش اصطدام م

 
لف أفيها مثال  :ذا قلناإفى مدينه زى دى  ،ضعفأالدولة طبعا بتبقى  ةبتبقى سلط ..: الجمعة

سبيلها والحاالت اللى  نشوف ويخلىنما من اآلن ممكن إ ،وبتوع خطف سطوزى بتوع 
 .ممكن يتناولها القانون

  
لى بيبقى المحافظين لهم أوبيتهي ،ىهو فى وقت الصدام المسلح بيبقى فيه حكم عسكر  :محى الدين

على أساس حجز  ةغير مركزي ةوممكن يتصرفوا بطريق ،هذه الحالةى ف ةسلطات معين
وبعدين يبقوا تحت  ،يعنى ممكن نفرج ..فى المحافظات ةالناس دول فى أماكن معين

 .المراقبة
 

 .ةصوت: يعنى المحافظين التالت
 

أصل الحقيقة التوسع فى التفويض بيخلى الصورة تطلع من قدام الواحد  ..هآ: بس عبد الناصر
 ..ةن االعتقال ده أصله أسهل عمليإوأنا عارف  !يعنى ىيه اللى بيجر إبيبقاش عارف ام

 !اعتقال يقدر يحل مشاكله بأنه يعتقل ةيعنى اللى عنده سلط
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حنا: و جمعة حناو  -هات سيادتك يحسب توج - يافندم ا  بنراجع جميع المعتقلين السياسيين كلهم  ا 

فعال  ةنا مشكل لجنأيعنى  ..وبعرض على سيادتك موقف الكل ومش هيفضل حد ،يعنى
قل عدد أال فى إنخليش حد ام إن احنارجو يعنى أو  ،من ساعة ما سيادتك قلت وبندرس

 ةم فى سوهاج والغنايم فى أسيوط مشكلتالنهارده بت ةكبير  ةمشكلى يعنى أنا عند .ممكن
 ؛ةصور ى ن طبعا مش عايز أدعنيفة فيها أل خد إجراءاتآوبرضه مش قادر  ،جدا ةصعب

  !حدش بيبلغ لألسف الشديداوم جدا ةن فيه عمليات خطف متزايدأل
 ةوالتوعيى لنا معانا االتحاد االشتراكدخ   إن احنا ،عملناها ةخر محاولآوبعدين 
وحتى  ،بنه اتخطفإن إن جه فرد بلغ عن إوجابت نتيجة واحدة  ؛وقعدنا مع الناس

قادر ة ال رفع من الروح المعنوية، لكن مشكلأاعات وبتاع عشان بس سديتهم او  متهئفاك
   ة.منع حاجأتحتل البلد مثال علشان  ةمثال بوليسي ةنزل قو أ

 
 
 
 

نيش قادر أقدمهم اسياسيا ال يليق، وفى الوقت نفسه م ىالنهارده فى الظروف د
بوهم وغير معترفين يويج ةللعيل ةتاو بيروحوا يدفعوا اإل ،اعترافات مافيشن للقضاء أل

يعنى ليس  ميش،اقدايعنى م !فأنا محتار الحقيقة .بسلطة البوليس فى هذا الموضوع
من الناس دول يقوم هذه  ةبنعتقل مجموع إن احناال إهناك سلطات بمثل هذه الظروف 

  .ةهتحل معايا وموجودى ال األهالاهيحل و  القضاءنما ال إالعملية دى تنجح، 
  

 العائالت؟: بين حسونة
 

وموجود فى الغنايم وعملت مركز فى الغنايم اليومين دول  ،بيحصل خطف فى قناآه..  :جمعة
والقصب هناك كتير  ،طبعا المنطقة فقيرة جدا .بيخطفوا ..حد من هذا الموقفأعلشان 

يروح يدفع  ،ويروحوا خاطفين األوالد وبيعرفوا بعض ،القصبى وبيروحوا يستخبوا ف
هيقدر  القضاءال  ،تم العملية بيعرف الناستبعد ما .حصلش تبليغايوم .الفلوس ويرجع

  !هذا الموقف وال الشرطة هتقدر تتدخلى يتدخل ف
الطريقة الوحيدة للحد من هذا هو  ،هم بيقوموا بهذاى إنما لو اتعرف األفراد الل
من ضمن ى حاالت يعنى د ..بتتولى هذا الموضوعى عشان خاطر رؤساء العائالت الل
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والشرطة واألجهزة التنفيذية ى وأنا منزل مع االتحاد االشتراك .موجودةى هى الحاالت الل
مظهر من  دخآن أنا إعملية توعية كاملة عشان أقدر أحد من هذا دون ى ف ،كلها

  .المظاهر الغير عادية
 

 .منطقة الواحاتى : نقدر نحدد إقامتهم حسب القانون فمحى الدين
  

 ؟يعنى هتاخد إجراءسيادتك ى : يعنجمعة
 

مكان آخر غير فى لكن تحديد إقامة  ،: اعتقال مش على أساس صدور أمر اعتقالمحى الدين
 .بيحصل فيه الخطفى المكان الل

 
 ؟ىسيادتك بتبعده عن نفس البلد يعن :جمعة

 
 
 

 ؟ىبس بنخلص موضوع االعتقال يعن ..هآ :محى الدين
 

 .ىنسمع للدكتور فوز  ؟خرىأمواضيع ى فيش أاطب م عبد الناصر:
  

إنه البرازيل ومعاها  ،احتمال لسه مش مؤكدى الصورة دلوقتى : ربما يكون آخر حاجة ففوزى
 ،مجلس األمنى ف هتفكير إنه بعد جلسة بكر  يهف .األرجنتين بيبحثوا تقديم مشروع قرار

جه لغاية ى الل .تعطى فرصة يومين على فكرة إفساح المجال لالتفاق على مشروع قرار
يقال عنه ى ن مروره بالشكل اللإولو  ،احتمال إن هذا المشروع يمر ،بعد الظهر النهارده
نفس ى إن البرازيل واألرجنتين يقدموا ف ،مفروض ابتداءى يعن .مشكوك فيهى دلوقت

لكن هذا الوضع  ،أثناء الدورة االستثنائيةى كان عليها المشروع الالتينى فى الخطوط الل
ا إنهم رادت البرازيل أو األرجنتين أساسويشك بأن مهما أ ،الواليات المتحدةتقبلوش ام

ى على أ .ىإنهم هيخرجوا كلية عن التأثر بالضغط األمريك ،يظهروا بمظهر االستقالل
  ه.هيكون بعد جلسة بكر ى وهنشوف إيه الل ،الهواى كالم لسه ف هحال د

ى وهو الل ،بعض اإلذاعاتى كان كتبت عنه الجرايد وجه فى اللى عنصر تان
ولكن سمته اليابان والوفد  ،مش مشروعى الواقع لغاية دلوقتى هو ف .ىسموه مشروع يابان
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 .يعتبر مشروع قرارى المستوى اللالى  رتقاشاالسه م ،نيويورك ورقة عملى بتاعها ف
 برضهو  ،ىسرائيلاالى متأثر خالص باالتجاه األمريكى يعن ؛تنفعناشاالخطوط بتاعته م
كل واحد الزم ينسحب من  :وقت من األوقات يقولى فى جيمثال ي !طريقة التالعب

عايزين نضمن لكل دولة حدود سياسية  :نفس الوقت يقولى وف ،يحتلهاى اللى األراض
  !يونيو 4تكون عند خطوط ى بدون ما يقول إن الحدود د ،دائمة الكل موافقين عليها

 ..كالم عن خيار ابنسمع أو بنقر  النهارده ،وضع الزم نواجهه باستمرارككذلك 
مش  ؟مجلس األمن بالغالبية رغم معارضة الواليات المتحدةى المشروع فى هل نمش

ضد هذا ى ولكن المعارضة بإخبارنا باتخاذ موقف سياس ،حق االعتراضى معارضة ف
إذا  مشروع هيطلع يقدم ضد إرادتهمى إن أ ،وهم أنذرونا أكتر من مرة !المشروع

ى يعن !تنفيذهى ستعملوش حق االعتراض عليه راح يمتنعوا عن المساهمة فاام
بيقوله أو ى هذا تلميح من اللى وف! إنها تنفذهى ف اسرائيلضغط على ى يستعملوش أام

 .من بعضهم
 
 
 
 

طب إيه الفايدة إن أنا أحصل على مشروع ال ينتظر أن تساهم الواليات المتحدة 
إنه حتى ولو  ؛ىالحالة دى فى كأن الخيار التالى طب يعن !؟المعاونة على تنفيذهى ف
الواليات المتحدة يصح  مادام المشروع اتوافق عليه من ،تنازالت أكتر من الالزم يهف

الى  المقصود إنه بقدر المستطاع يوصل ..مش المقصود هطبعا د .قبوله ىالتفكير ف
ى خطوطه العامة وفى ويكون ف ،مشروع تعد الواليات المتحدة بالمعاونة على تنفيذه

  .معهى نسبية األشياء مما نستطيع التماش
 ..وهو هل هنالك خيار تالت غير أحد األسلوبين ،سؤال جاهز خالص يهطبعا ف

أو  ،نها غير راضية عنهإأساس ى تنفيذه على إما مشروع ال تساهم الواليات المتحدة ف
بيفكر ى طبعا الخيار التالت الل !ال نرضى نحن عنه وترضى عنه واشنطنى مشروع يعن

  !ئإنه أحسن بالش يطلع مشروع خالص من إنه يفرض علينا مشروع س ؛فيه هو
من الصعب إنها ال ترد على ذهن الجميع نتاج تجارب ى يعن ،حاجة يهثم ف

الواليات المتحدة وافقت  طيب ماى ه ؛اتصاال بقضية فلسطين ..السنين الطويلة الماضية
وال  ؟عملت إيه عشان تنفذها ،وخاصة بفلسطين ،كتير خاصة بالالجئينعلى مشروعات 

وال اتفاقيات الهدنة تنفيذ  ،ال قرار التقسيم ؛جهد اتعمل عشان تنفيذى أ مافيش !حاجة
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وال القرارات المتكررة  ،اسرائيلوال القرارات الخاصة بقوات الطوارئ فيما يتعلق ب ،كامل
  !الواليات المتحدة نفسهاووفق عليها وباشتراك ى والت

رغم  ،تقدم مشروع القرار للجمعية العامة عن الالجئينى التى وأحيانا كانت ه
 ..وكان المفروض بداهة إنها هتضغط كل الضغط عشان تنفيذه !نفذتوشام برضههذا 

االهتمام بأن يكون المشروع مما توافق ى بنبالغ فى لما نقول إننا يعن فإذا   !حصلشام
  .حتى هذا ليس فيه ضمان لتنفيذه بعد صدوره ؛يات المتحدةعليه الوال

أمامنا إما مشروع بقدر اإلمكان نقدر إننا نتماشى  ،إذا أذنتم ىتلخيصا للنقطة د
نقطة ابتداء إلعادة بنائنا ونتفرغ ألمور  دخالكن عشان ن ،من التململ شئمعه ولو ب

ما مشروع يمر بالغالبية وال تستعمل الواليات المتحدة ضده حق االعتراض .خرىأ  ،وا 
ما نترك األمور أو ندفعها قدر ما نستطيع  .المعاونة على تنفيذهى ولكنها ال تساهم ف وا 

مشروع يمكننا على طالما إننا لسنا مستطيعين أن نحصل  ،بحيث ال يصدر مشروع
  .معهى التماش

 
 
 
 
 ده..عناصر متواتية مع هذا أمر بها مرورا النهار  يهف ،الريسسيادة ى ن أذن لإ

إن موقف فرنسا صامد معانا ومش متفق أبدا مع ى أكد لو  ،إمبارحأنا شفت سفير فرنسا 
بيعتبروا نفسهم هم ى يعن ؛وبيعتبره ضار بالواليات المتحدة نفسها ،ىاألسلوب األمريكان

والتزام ولو  ،وجوب عدم  اختصام العربالى  لما بينبهوهاف ،أصدقاء للواليات المتحدة
من كالمه هو تأكيد جديد ألن فرنسا مش  ؛الحد األدنى من الخلق ومن العدل والشعور

  .هذاى راح تكون متماشية مع الواليات المتحدة ف
 ،نمن الشك مش متأكدي شئعندهم  ،إنه بالنسبة لموقف بريطانيا :وهو بيقول

ن كان  ،عن موقف الواليات المتحدة شئقد يختلف موقفها بعض ال :إنما بيقولوا  برضهوا 
بيتمنوا ى من ضمن اللى ويمكن ه !ئعالمات تدل على إنه لندن بتتراجع بعض الش يهف

ى ز  -مشروع آخر ى وأ ،من جهةى أن يصدر مشروع تالت غير المشروع األمريك
أو إذا  ،يمكن يصدرى الل -ى الالتينأو المشروع ى سيو آ - المشروع األفرو النهارده

حتى تخرج لندن من حرج التصويت ضد  ؛مشروعالى تحولت ورقة العمل اليابانية 
 .وهو أمر أظن مستبعد شوية ..مشروع الواليات المتحدة
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بيقولها هناك والضغط الكبير ى والحاجات الل ،هو الملك حسينى عنصر تان
مسألة ى دى فيعن !حت من كتر هذا الضغطقرب دراعه ينزل لتى يعن ..الواقع عليه

  .عاوزة منتهى التنبه برضه
مش انسحاب الى  بعض النصوص إشارةى فى ه ،مسألة تفصيلية يهوبعدين ف

بل  - المشروعات السابقةى فى كما كان يأت - اسرائيلالجهات المتعددة أو انسحاب 
بعض ى من اللبس أو التخوف ف شئودا أوجد  .بيتكلموا عن انسحاب القوات المسلحة

بقى إداريا الكن ه ،المسلحةى سحب قواتاه اأن :تقول مثال اسرائيلى األذهان إنه تبتد
فربما يحسن إزاء هذا  !ىوبعدين إذا حد عمل حاجة ضد هذا يقولوا عليه معتد !ومدنيا

بير يميعوا التعى أو إذا حبوا يعن ،اسرائيلإنه يكون النص صريح وواضح إنه انسحاب 
ى كل واحد محتل أراض ..انسحاب األطراف :يقولوا ،ىبدون المساس بالتطبيق العمل

يبقاش فقط انسحاب القوات ام ،بإدارته بأوضاعه المدنية بكلهى كله يعن ؛ينسحب منها
 .محتاجة تفصيلية نسبيةى ه -ما عرضت ى ز  -ى د ..المسلحة
  

 ؟ىالمشروع اليابان هد عبد الناصر:
  

ونجعل الوضع  ،مسألة سهل خالص إننا ناخد بالنا منهاى د ،وبيناقض نفسه ..ه: أيو فوزى
 .بهذاى فإذا أذنتم هكتف ..بالنسبة لها واضح

  
حل  ..أصعب موقف هود !موقفنا عايزين حل ال فيه استسالم وال فيه حرب إحناهو طبعا  عبد الناصر:

إن ى لغاية دلوقت برضهباين ى الل ،ال نستسلم للمطالب اليهودية وبعدين بيجنبنا الحرب
مريكا لن ينفذ أقرار لن توافق عليه ى قطعا أ .وضعملهذا الصعوبة جدا إننا نوصل  يهف

  ؟هينفذى هو مين الل !تنفذوشام :ألنها هتقول لليهود
حاولنا فيها مع  اللى احناله بعد الفترة الطويلة  قلتوأنا كنت بعت برقية لرياض 

 ؛تبقى عملية تانية بين الروس واألمريكان نرجع العملية احناإن من الواجب  :األمريكان
وجولدبرج  وقح  ،نهم يثيروا أعصابناإنهم هدفهم إمعاملتنا مع األمريكان ى ألن باين ف

ى والحقيقة الروس دلوقت .يثير أعصابنان أقصده كده ى يعن !كالمه مع رياضى جدا ف
ويبقى  ،ىنرجعهم تان إن احناعتبر من المصلحة اوب ،حد كبيرالى  الموضوع هطلعوا بر 
مشروع عشان ينجح الزم يوافق عليه ى ألن أ .مع األمريكان يتكلمواع الروس و الموض

ى الل ..على النقط األربعةى طبعا على أساس إن المشروع يكون مبن ؛الروس واألمريكان
  .وصلنا إليه إحناتمثل آخر تنازل ى ه
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ى قابلينه اللى وال المشروع الالتين ..األمريكان برضهإن  ،النهاردهمن الواضح 
هم كانوا وافقوا ى قابلينه اللى األمريك -ى وال المشروع السوفيت ،هم كانوا وافقوا عليه

وتسليم  ،سرائيلبعمل حدود جديدة الى وشايفين إنهم الزم يحلوا المشكلة حل نهائ .عليه
كتر من أبل و  ،اسرائيلصلح بين العرب و ثم إقامة ِسلم أو نوع من ال ،سرائيلالقدس ال

  .هذا يمثل استسالم !هذا طالبوا باالعتراف
ى لو  منن كالم الملك حسين بالرغم إى رأيى أنا ف ،الموضوع الحقيقةى الجديد ف

ى متضايقين من اللهجة الل - أبا إيبانعلى كالم  -واليهود فعال  .مفيد لينا هو هدراع
 :وبيقولوا ،لكن السوريين أيضا ابتدوا يعارضوا هذا الكالم علنا ،بيتكلم بيها الملك حسين

بيدخل الدول  هود ..نهم هيروحوا مجلس األمن ويتكلموا ويعارضوا هذا الكالم علناإ
 .قسمالموقف المنى العربية ف

 !أيضا كان كالم وقحى كالم األمريكان مع نائب وزير خارجية االتحاد السوفيت
 هن أظن د: إلها ردوا عليه وقالو  ،ىاألمريك –ى المشروع السوفيتالى  لما أشارى يعن

بهذا  ةبطريق مسك اتكلم معاهالما ر  !من هذا القبيل شئحمار ميت أو حصان ميت أو 
على أساس  !ةهذا الميدان قلالت الحيلى نهم فإالروس بان  برضهوبعدين  .الشكل
 ،الليلهى جاى صبر ى وعل ؟!يهإنهم هيعملوا إ ..فاتى لال اتكلمناه الدورى لال الكالم

  .موسكوى له فه قالو ى لال وهنشوف الكالم
 
 
ى لال ولكن ،ىنهم عايزين حل سلمإ ،ىصبر ى أنا بعته مع على الكالم اللى يعن

ه د ؛قادرين على الحرب حناا إننا يشوفوا ءن أعداإهو ى حل سلمالى  ممكن يوصلنا
مش  ةهجومي ةعندناش قدر ان مإلكن طالما هم عارفين  ،ىيخليهم يوصلوا لحل سلم

  .ىحل سلمالى  ممكن هيوصوا
 ،مشروع فيه استسالمى ال نقبل أى يعن إن احناى رأيى أنا ف ،على كل حال

ن طلع مشروع فيه حاجات م ،يتعملش مشروعات خالصان مإواألفضل  نقبلهاش ال اوا 
 .نعارض هذا المشروع إن احنااليهود أعلنوا  ماى ونعلن هذا ز  !ننفذ هذا المشروع

 ةمركز قو ى ف إن احنانا يفهموا ءأعدا نعلى أساس إ ونصبر لغاية ما نكون قادرين
أو يبقى  ،الكالمى بهذا تتغير اللهجة أو الطريقة بتاعتهم فو  ؛يمكننا من استعادة أرضنا

 ننا نستعيد أرضنا بالحرب. إوهو  ،قدامنا الحل الوحيد
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متأخره ى جتش الحاجات دام ،فاتتى لال بالنسبة للجنة بتاعت الجمعة
 ة.شفتهاش الحقيقام

 
 .سيادتكى ل : هو اسمحصدقى

  
 .: اتفضلعبد الناصر

 
علشان نشوف صورة ى بشر بد الوهاب العاألخ محمود يونس واألخ  ،اجتمعنا إحنا: صدقى

المرة ى أثيرت فى لال النظرساعات على األقل من وجهة  3ــ تطبيق نظام ال ؛الموضوع
 7ساعات بدل  3نتيجة للتشغيل  اإلنتاجى تقييم إذا كان هناك زيادة فى وه ..الماضية
ى ساعات وفر ف 7ــ ساعات بدل ال 3ــ هل يحقق تشغيل ال ة:ومن الناحية الثاني .ساعات

 ،تبعهى لال ةعملنا بيانات كل واحد من التكلف إحناالحقيقه  ؟ذلكالى  األجور وما
  .وبمرفقاتها ةالمقدم ةالمذكر ى وقدمناها ف

نه إ ،بالنسبة للمؤسسات التابعة لوزارة الصناعة :يتبين بالنسبة للنقطة األولى
شهور  3ــ ساعات ال 3فيها ى لالعلشان نقيم يبقى الفترة  إن احناحاولنا ى الفعل اإلنتاج

ى الفترة من العام الماض ها بنفساوقارن ،يوليو أغسطس وسبتمبر ..سنةاألولى من ال
 ،0 ،0ى نه فإ اإلنتاجلزيادة  بالنسبةنه  إفتبين  ؛على أساس موحد ةعلشان تبقى المقارن

 ،بسيطة جدا ةمنهم بنسب 0 ،اإلنتاجزاد فيهم  3 .مؤسسات 3 ،7 ،0 ،0 ،4 ،3
مؤسسات  0و ،مؤسسة الغزل والنسيجى ه ..كانت الزيادة فيها مؤسساتى لال والوحيدة
 اإلنتاجمجموع ى ف .ىمن العام الماض ةالمقابل ةعن الفتر ى د ةالفتر ى ف اإلنتاجنقص 

فاتت ى لال السنةى كان ف ،جنيهمليون  000 ىربع السنة من العام الحال تهقيمى لال
جنيه  053005222القطاع كله ى تحققت فى لال الزيادة كلهاى يعن ؛جنيهمليون  000
  .أقل من المتوسطات العاديةى وه

أو  اإلنتاجتنعكس على زيادة ساعات  3ــ نه زيادة الإالواقع ناحيه ى فمما يبين 
نه على ضوء البيانات إالواقع و  .واضحغير  هد ..اإلنتاجزيادة الى  مباشرةى تؤد

  ..لعدة عواملى حقيق هاألخ عبد الوهاب دى وأيضا رأ ..به ةالخاص
ساعة بصرف النظر  04بتشتغل ى لال نه بالنسبة للشركاتإهو  :العامل األول

هذا ى ففبصرف النظر عن التشغيل.  اإلنتاجبتحدد قيمة لى لاى ه ةالماكن ،عن الوقت
  .ال يتأثر بزيادة عدد الساعات اإلنتاجالنوع من 
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وما سبق ظروفنا الحالية ى فى تحكمه بالنسبة لالقتصاد المصر  ،خرالجزء اآل
 7علشان مصنع يشتغل ى يعن ..خرىأتحكمه عوامل  ..السنوات الماضيةى ف حتى

 3نه العامل اشتغل إلو  ،نه يشتغل وردية واحدةإفيه نفرض ى لال ساعات العمال
يزيد  اإلنتاجنه إيبقى مفروض  ؛شغلنا المصنع أيضا ساعة إضافيةى وبالتال ،ساعات

ى لال اإلنتاجننا نوفر له من الخامات ومستلزمات إنه البد إمعناه  هفرق الساعة د .04٪
  .هذاى يضمن التشغيل ف

تزويد القدرتنا على  ىبيحدد ساعات العمل هى لال حاصلى لال نهإالواقع  فى
 ةأشهر األوالني 3ى بعض المصانع يمكن يبان فى نه فعال فإبحيث  ؛بمستلزمات االنتاج

 اإلنتاجساعات يشتغل ويزيد  7ساعات بتاع  3لو شغلناه   إن احنا ،شهور 0ــ أو فترة ال
 ىوه - معناه ؛هى هى ةله على مدى السن هايبدى لال ةإنما نظرا ألن الخام ،٪04ــ ب

أيضا   ةألن الخام ؛بريل وأقفإى فى جآى نإمعناه  - ةساعات على مدار السن 7تكفيه 
ى لال إال إذا استوردنا كميات أو وفرنا له كميات من الخامات اإلنتاجى ف زيادة مافيش

 ةولكن ممكن أن يتحقق بنسب ،مجموعه صعب التطبيقى ف هود .ةتمكنه من الزياد
 .ةكويس رةنوفر لها الخامات بصو  إن احناممكن ى لال بعض الصناعاتى بسيطة ف

ظروف ى ف اإلنتاجنه من ناحية زيادة إعلى  ،المناقشةى ف ةالثالث إحناولذلك اتفقنا 
ال نتتظر  ،ظلهاى بيعمل فى االقتصاد المصر واللى  نمشى فيهانشير  اللى احنا العمل
 .للعمال مقابل الساعة اإلضافية اإلنتاجى ملموسة ف ةزياد

 
 
 
بالنسبة  ؟األجورى ف ةوفر  اإلضافية الساعةهل يحقق تشغيل  :لنقطه الثانيها
 3فيه بعض العمال بنشغله فعال ى يعن ..ىأجر إضافى بتشتغل بتدى لال للمصانع
جر ساعات بنفس األ 3نقول بنشغل ى لما نيج ،حدود طاقة المصنع الحاليةى ساعات ف

 كان بياخدها.ى اللى جر الساعة االضافأبنوفر ى يبق ؛ساعات 7بتاع 
والحقيقة  ،على نطاق واسعالصناعة ى دا معمول بيه فى موضوع األجر اإلضاف

  .خر وهو العمالة والتشغيلآألنه بيجرنا لموضوع  ؛هذا الموضوع دهى أنا بختلف ف
قد إيه؟  ةساعات يوفر زياد 7ــ ساعات بدال من ال 3ــ ال حالة تشغيلى حسبنا ف

الى  السنة كلهاى المجموع يوصل ف - وزارة الصناعة - فلقينا بالنسبة لقطاع الصناعة
األرقام بالنسبة  .األشهر األولى من السنة 3ى من واقع التطبيق ف ،جنيه057345222
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ى وبالنسبة لإلنتاج الحرب ،السنةى ألف جنيه ف 702لقطاع الثروة المعدنية والبترول 
 ..ىف

 
 .الشهرى جنيه ف025222: األجور اإلضافية خافضه البشرى

  
 .أو أقلجنيه مليون  350ى المجموع كله يوصل لحوال ،السنةى ألف جنيه ف 002ى : يعنصدقى

إنما  ،لو بنشغل ساعة إضافية من غير ما ندفع األجر إن احناموضوع واضح  هطبعا د
بتزيد ى ألنه عملية التشغيل اإلضاف ؛نها ملفتة للنظرإالواقع ى فى صورة التشغيل اإلضاف

أصبح الرقم النهارده ى يعن ؛ةالسنة الماضية زادت زيادة كبير ى ويمكن ف ،ةبعد سن ةسن
  0ى بنشغل إضاف إن احنا ،قطاع الصناعة التابع لوزارة الصناعةى فى للتشغيل اإلضاف

 .جنيهمليون 
   

 ؟ىيه تشغيل إضافإى يعن عبد الناصر:
 

فالساعتين اإلضافيتين دول  ،0اليوم بنشغله ى ساعات ف 7شتغل يبى لال العاملى : يعنصدقى
 دفعت خالل السنة باإلضافةى لال مجموع األجور اإلضافية ،ىبياخد عليهم أجر إضاف

القطاعات ى ف شويةمليون جنيه و  0 إحناللعمال بلغت عندنا ى األجر األصلالى 
 .مليون جنيه 3عندنا ى فيبق ،بط بيطلع مبلغضمش عارف بالى الرقم اإلجمال .األخرى
 ؛قلت عليهأنا ى لال ة(  نتيج00 -00العام )ى ف ةكده حصل زيادة كبير ى حاجه ز 
 ةعملنا حسب إحنا .بدل ما إنها تعين عامل جديدى نها تشغل إضافإالمصانع  فلجأت

 050425222ــ القطاع بتاعنا لوحده الى نه إذا كان عندنا فإفلقينا  ،هذاى بسيطة ف
تتطلب  ةقطعا عملية التشغيل نفسها الفني - بتطع أجور إضافية ىهى لال - جنيه

  .األجور اإلضافية بالكاملى نقدرش نقول هتلغامى تشغيل إضاف
 الفنيةى النواحى نه مستمر فإعلى اعتبار  ،فإذا استبقينا ثلث هذا الرقم مثال

نشغل عامل  إحناننا عينا عمال جدد بدل ما إلو  :نقول إن احناى ممكن قو ى يبق
already  ى لال ؛مليون 4ــ حدود الى ونديله أجر ف ،ىإضاف 3بياخد أجره ساعتين أو

بندفعه ى لال جمالىوالمبلغ اإلى التشغيل اإلضاف - الفرق بين احتياجات العمل ىه
ى شغالين ف alreadyلعمال بند فيها  ؛أجور مليون جنيه 4النهارده يبقى عندنا 

 ،كنا هنشغله فيهاى لال الرقم نحسبلو وجهناها لتعيين عمال جدد نقدر  .الصناعة
 .022ى بنقدره بحوال إحنامل الجديد االمتوسط ألجر تشغيل الع
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نه إسلمنا ب ..هذا فإذا قرش يرتفع عن 00ــ طبعا بيقل عن هذا لمستويات ال هو
بدون ما  ،ألف عامل بهذا القدر 42نقدر نعين  إن احنامعناها ى يبق ؛جنيه 022ــب

لواحد ى أجر إضافى العملية كلها أنا بدال مابد ىه .الصناعة تتحمل أجور إضافية
السياسة بألنه متعلق  هثير أموضوع ب هد .فعال شغال بشغل واحد بداله أو نص عامل

ألنه  ؛ةجدي ةأصبحت تتطلب نظر  ةعمليين العمال ينه من ناحية تعإنا شاعر أو  ،العامة
  .أوى يعنى ةكان فيه بطالة كبير 

أو  ةعداديإدى كالم كتير الناس اللى خدوا  ةطقالن ..لى سيادتك ذا سمحتإ
فى  ماقبلناهمشطب وبعدين  ،ةتجاري ةأو ثانوي زراعية ةأو ثانويالصناعية  ةخدوا الثانوي

طب األربعين خمسين ألف  ..وبعدين طلعنا قرارات بمنع التعيين ،جامعات أو معاهد
خريجى الجامعات الى  اإلضافةدا ب ،واحد دول يعنى قاعدين فى بيوتهم مالهمش مكان

 ةن الصور الواضحإطالما  بأربط هذه المسألةنا أ هد .ينيأيضا ذو قدرة  زى العمال العاد
ا ننإ أمكنذا إنعيد النظر فى موضوع األجور اإلضافية  إن احنامجال  يهنه فإ ،مامناأ
يمكن  ،جدداللتعيين العمال  ةوالوضع اللى هنحققه فى األجور اإلضافية نتيج ،نكمشن

  ة.الحالي ةمشكلة البطالل ولو جزئى ..دى تكون حل
اللى كانت  ةيعنى الصور   ،اإلنتاجالحقيقة مرتبط بهذا أيضا دراسة اقتصاديات 

  .عمالة زائدةن فيه إمامنا أ ةواضح
شغل أيه قدر حتى لو كنا هنفرق إ ؟ىهل هذا حقيق ..هنا سؤال الزم يترد عليه  

أنا أخدت  ؟انشغلش عمال جددننا مإبحيث  ،شتغلوش اللى هم متواجدينا امالعمال اللى 
نا خدت سنة أ ؟ليه ،00 – 00 ةمن سن ةمقارن التأميموللعمال من سنة األرقام لالنتاج 

نش فيه اكاقطاع خاص مالوفى  ،ألنه طبعا غالبية الصناعات كانت قطاع خاص التأميم
 هكد ةطائل ةنش فيه كدا عمالاكايعنى م ..عنده مالوش عملعامل مل بيعين عصاحب 

نش فيه عدد عمال مالوش اكانما هنا مإ ،فى العمل نفسه ةكفاء متعيين يمكن فيه عد
  .لزوم داخل المصانع

 ىاللى ه - 00/03 ةبالنسبة لمجموع المؤسسات بتاعتنا سن اإلنتاجرقام أوجبت 
يعنى العامل بيطلع قانونيا  ،وبالتالى جبت إنتاجية العامل بالجنيه - عدد العمال التأميم
فأنا  .جنيه 0072 الىاللى بعدها نزل  ةالسن ،جنيه 0033طلع سنة التأميم  ؛انتاج

 02و 0مل بيشتغل اكان الع ،العمل اتساعدى خفضنا  سنةألنه ال ؟وضح ليهأحب أ
تنزل انتاجية العامل  7 ــل 3نه ينزل عدد أقل من إوطبيعى  ،ساعات 7ساعات حددت 

  .450الى  نزلتهى  ٪04ــ نها تنزل لإفبدال من  ،٪04 ــب
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ن إن نعترف أوبالرغم من هذا يجب  ،العامل زادت انتاجيةن إهى  فحقيقة األمر
عينا  إحنايضا أدى  سنةال ،٪04ة بنسب 00 - 04 ةالعامل نقصت فى السن نتاجيةإ

بيكونش على نفس اكان طبعا العامل الجديد مألف عامل.  00عينا  ..عدد كبير
 ةنتاجيإنه ارتفع إاللى بعدها  سنةلذلك نالقى ال ؛زى القدام ةوالخبر  ةالمستوى من المهار 

 ةاألساس اللى هى سن ةعن سن ٪050نقص  ةى بنسبأ ..جنيه 0002الى  العامل
 زيادة ٪057ى بنسبة أ ،جنيه 0033صبحت انتاجية العامل أ 00/00سنة  ،00/03
  .أو فى ظل سنة التأميم نتاجيته  فى ظل القطاع الخاصإعن 

ى كبير غير منتج ف ةن فيه فائض عمالإمعنى هذا  ؟قول هذاانا ليه بأ
ن إننظر  إن احنامما يسمح  ؛نهايكر اف اللى احناهياش بالضخامة ايمكن م ،الصناعة
نعين عمال  إن احنا ،تتطلب اإلنتاجذا كان احتياجات التشغيل واحتياجات إمانع  مافيش
 .اإلنتاجنقولش نزود أجور بالنسبة لكمية ام إن احناكله فى ظل  هطبعا دنعينهم. جداد 

فى تعيين استخدامه و االضافى تشغيل  موضوعبنبدأ على األقل  بالنظر فى  :باقول ناأ
 .عمال جدد
واحدة على أجر إضافى عامل  ةجى مر آمش هنقدر  ،ةقرينا هذا العمليأ إحنالو 
ونصف هنقدر ننزل برقم  ةعلى مدى سن ..ةننا على مدى سنإ :باقول نماإ ،حسابه عليه

  .مليون جنيه 4مليون جنيه  3هتتكلف  اإلضافىلتشغيل 
بتاع  اإلنتاجاللى هى مقارنة  ،الصورة وضوح كامليوضح اللى الرقم  فىهى 

 ،٪3054عدد العاملين زاد بنسبة  ،٪3050 ةزاد بنسب اإلنتاج ،00/00 ــب 00/03سنة 
وبالتالى بيبقى انتاجية العامل زادت  ،أكبر من عدد العاملين ةزاد بنسب اإلنتاجن إأى 

  .٪057بنسبة 
 
 ةر دى الصو  إنفالواقع  ،ةالميزاني واقعمن  ةاألرقام الفعلي هكدهى ن إ :باقول ناأ

واألرقام  ةسسرقام المؤ أبدون دخول فى  إن احناعتقد أو  ،ةلها اللجن اللى وصلت ةالعام
  .بها ةالخاص

رؤساء الشركات نفسهم  ،اجتمعت بالمؤسسات وبالشركات أننى :ةتاني ةنقط يهف
 جابتحتى المؤسسات اللى ؛ ساعات 0ــ ساعات ال 3ــ عن موضوع ال بالعدولطالبوا 

اللى هى بالذات اللى كان اتحقق فيها زيادة  ،الغزل والنسيج مؤسسة .اإلنتاجفى  ةزياد
هى  ،ساعات 3ــ ل  ةهياش راجعام زيادةن الإ :باقول ناأ ،إنتاج فى الثالثة أشهر دى

بعض المصانع اللى كانت  وحدات إنتاج جديدة دخلت، ؛كثر من عاملأل ةزيادة راجع
  .يوم 302يوم وشغلناها 302يوم أو  302بتشتغل 
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يوليو ألكتوبر  ةبتاع ةألن الفتر  ؛اللى فاتت ةالسن يبقى واقفعادة كان التشغيل 
اللى  ةهى دى المؤسس برغم إنوبعدين  ،شغلناها ة. السنة دىالسنوي ةمر هى بتاعة الع  

لغاء نظام إطالبوا ب ،والنسيج ة لمؤسسة الغزلعللشركات التاب شركة 07 ةحصل فيها زياد
 3 ــمن تطبيق نظام ال ةالمشاكل الناتج ؟ قالوا:ليه ،ساعات 7 ــساعات والرجوع ل 3 ــال

نهم مش إالخالفات فيما يختص  ،طراب العمالساعات اض 7 ــساعات بدل من ال
ألنه طبيعة تسلسل  ؛ساعات ألنه خمس ساعات 7قادرين يشغلوا قسم من األقسام 

كان فى  ،ساعات 3بينما التانى بيشتغل  ،ساعات 3يشتغلش انه مإنتاج ميسمحش الا
كل المشاكل التى نتجت عن هذا ال تعادل  .ةضافى ونقص منه ساعإده األول بنشغل 

  .اللى حصلت اإلنتاجالمكسب فى قيمه 
يعنى  ..اإلنتاجبيبقى عيوب فى أصبحت حيانا أوهى  ،أشاروا اليها ةتاني ةنقط

فى الساعة طبعا العامل  ةبقت اضافي الساعةيعنى  ،ضافىتهاون نتيجة التشغيل اإل
  .االضافية مابيبقاش.

بعتت تقول  ةشرك 07ــ ال ،طلبنا منهم كل واحد يدى رأيه إحنا ،على كل حال
على  ،ساعات 3ــ نه نستمر لإطلب  - 0رقم  أظناللى  - واحد يهف ،ساعات 7 ــعن ال

ذن ساعات يعنى الزم يوافقوا باإل 7 ــيضا الأنه إيعنى  ..ن ندفع السعر اإلضافىأ
 3 ــقرار الى مانع  من االستمرار ف مافيش :شركات قالوا 4 يهوف ،ضافىللتشغيل اإل

  .ةالعام ةفدى الصور  ..ساعات
 ةمبرر من الناحيهناك ليس سيادتك ترى ذا كان إنه إ ،بعتقد ةنا الحقيقأو 

 3 ــنظام العن عالن رجوع إ ،ساعات 3ــ قوى يخلينا نستمر فى موضوع ال ةقتصادياال
بيدفع  3ساعات واللى اشتغلوا  7يعنى اللى اشتغلوا  ؛لنظام السابق بأوضاعهلساعات 

ير من المشاكل الموجودة حاليا فى قطاع تهيحل ك ،اإلضافية سنةن الع إضافىأجر 
 منتظرين هذا.نفس العمال  إن هنه مش بس كدإ عتقدأو  ،العمال

 
 ةواضح ىاللى ه ةاألوالني ةالنقط ،الدكتور عزيز اللى قالهضيف بس على الكالم أحب أ: يونس

لما  ةضيفت عمالأفعال  ،ةساع 04ن فى الشركات أو المصانع اللى بيشتغلوا إ ؛خالص
فيه ن إحصل  ،ساعات 3 ــال التطوع بتاععيد نظام ألما  .النظام السبع ساعات طبق

 .ى وقتفى أظهرش منها افلم توجد وم ،فعال ةموجود ةالمفائض ع
ن جزء من الشركات اللى هى  كانت بتعمل على النظام إ ة:التاني ةالنقط

فعال فيه فعال  - نا فى قطاع المناجمأيمكن واضح عندى  هود - اإلنتاجو بأبالقطعة 
ن مع هذا الزيادة ولك ،حاجةوال مش عايز مستخدمات انتاج  هألن د ؛اإلنتاجزيادة فى 



  سرى للغاية 

28 
 

 7 ــب بحجم عمل مطالب ىبق ةالتطبيقي ةنه فعال من الناحيإال إ ة،دى كانت واضح
ساعات بيروح  0 يههو مرتبط بحجم عمل بيوعد بيه طبق ف .ساعات 3ساعات أو 

 ؛نوع من المشاكلترة بيثيروا كل ف برضهوهؤالء العمال  .ساعات بيروح 7 يهوطبق ف
مؤقتة وينتظروا نه العملية كانت موجودة لفتره إ هد ،التطوع يبقى بالتبرعن إساس أعلى 

  .إنهم يرجعوا عن هذا القرار
 ةساع دفعبت ةى جهأن إ اإلضافيةن الساعات فى إ ىه ،فعال ةالموضح ةالنقط

نها إعتقد أ ة.فائض ودى موجود اللى ظهرت ىه الثامنةدى  الساعة ،كترأو أضافيه إ
 3 ــفضلنا على ال ةضافيإ ةساعات هندفع ساع 7 ــيعنى رجعنا ل ،وهتظلاألثر الواضح 

  .ضافىساعات قبل اإل 3بندفع ما يزيد عن  إحناساعات 
منهم  ،ةبقالهم سنين طويل اإلضافيةبعض العمال ماشى على نظام الساعات 

 ةحاج هن دإفبيعتبر  ،ةضافيإشتغلش ساعات ا احتى لو م ،ضافىإ ٪00الزال بياخد 
 .ساعات 3 ــتأثر بنظام ال هفطبعا د ،عنده ةثابت

 
السنتين األخيرتين  اإلضافيةاألجور  ةهو زياد ،عشان بس نقيم ..: هو لو سمحت سيادتكصدقى

 0050كانت  ،فى مؤسسة الغزلن األجور األصلية إ .عن عدد العمال ةكبير  ةزاد نسب
حوالى  ةالنسبالزيادة يعنى  ،00/07 سنة 305335222أصبحت  ،04/00 سنةمليون 

يعنى زادت بنسبه  ،452005222الى  053225222زادت من  ةاألجور األصلي .3٪
 اإلضافى بدل تعيين العمال.لتشغيل للجأنا  إن احنامعنى هذا  .٪02حوالى 

حناو  ،ةعام ةنه كسياسإ :باقول ناأ عمال المحتاجين المن  ةعداد متزايدأبنواجه  ا 
  فى هذا. الزم نعيد النظر إن احنارأيى  هد ..لعملل

 
 

 الصناعةطبعا القطاع بوزارة  ،ستعرضنا األرقام كلهااتمعنا و جبعد ما ا ةهو فى الحقيق البشرى:
خدوها من اممكن ي ةهو الحقيق. ٪054ودى تمثل  ،مليون 053عن  ةعبار  اإلنتاجزيادة 
فعال ينتج عن  نإكبرى من العاملين على أساس  ةجاباست يهلكن هو كان ف ،ةتاني ةزاوي

  .ثر دى طبعا بيتحمله عن طيب خاطرأو  ،اإلنتاجفى  ةكبير  ةزياد اإلضافية ةالساع
نتاج زيادة اإلالنهارده لما بنقارن  ،ةالزياد ةالحق المكتسب عن األجور والساع

 ةالصور  ىفيبق؛ مليون 053 اإلضافيةوالوفر فى األجور  ،مليون 053 الصناعة فى قطاع
كبر من أنها تكون إالمفروض اللى  ،لم تتحقق بالقدر الكافى اإلنتاجن زيادة إفى الواقع 
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ن العمال فعال تتنازل يعنى إمبرر قوى  هيبقى د ؛مليون 04أو  02الى  هذا بكثير تصل
  .مليون 053على ما تعتبره حق لها يوازى 

ن بعض المؤسسات إوجدنا فعال  ،لما ركبنا القطاعات كلها على بعضها ةالصور 
كلها على  ةالحسب لما نحسبنما إ ،ةمعينى فى نواح ةيددت اتجاهات صعو إاألخرى 
  .أثرش كثيرا على المحيط العامتاأن هذه المؤسسات منجد بعضها 

اللى  ةزى المر  -فعال  برضهوخصوصا  ،ةالصور بيردنا برضه الى  ةفالحقيق
فشئ ا شئ منإ ،ساعات 3 ــفيما يختص بال ةقوي ةاستجاب يههو فعال كان ف -فاتت 
نوع موضوع  يهيبقى ف برضهوابتدى  ،شيئا فشيئا تفترفى الواقع  ةستجابه القلبياال تابتد

 !خرن آلآمن  ةعلى األقل بيبقى موضوع بيتفتح للمناقش
نقدر نلجأ لزيادة انتاج  وفى الوقت نفسه ،لو رجعنا للواقع إن احنانا فى رأيى أ
 برضهلى أفأنا بيهي؛ بواسطة االتحاد االشتراكىقناع إعن طريق  ةتشجيعي خرىأبوسائل 

 ةفى هذه الناحي ؛نتحدث فيها ويبقى موضوع بناء وطنى ةعملي ةلو نخلى هذه العملي
 ة نقضى على البذوروفى الوقت نفسه تبقى العملي ،من غير شك نبلنا جا هتعوض
 نتاج.احية من نواحى اإلى نيستغلها محرضين كثيرين فخر طبعا ن آلآاللى من 

 
 ةالت التغير بالنسبامن هو معإ ،بالجدول المقدم قدامنا ةخاصالاألولى  ةيجب فى النقط شاكر:

انتاجية ة: التالت ،عدد العاملين :ةالتاني ،اإلنتاج ةقيم :األولى ةالخان ،نتاج للعماللال
 00/00فى  اإلنتاجهل قيمة  ،ةهنا مهم ةنقط يهف .00/00، 03/ 00العاملين من بين 

 فى ةاللى كانت موجود األسعاروال على  00 ةاللى كانت موجود األسعارحسبت على 
منتجات التسعير فى زيادة  يهف 00/00 و 00/03ألن المعروف اللى ما بين  ؟00/00

  .على األقل ٪02حوالى  ةالصناعي
 
 

وبالتالى تبقى  ؛ألف 072ألف فى  022 ةالفعلي ةطرحنا يبقى القيم إحناذا إف
 ةفيه العمال فى الوقت اللى زادت ،ألف 022ألف و  022ما بين  اإلنتاج ةبقيم زيادةال

 ةمن قيم ةالزياد ،٪33يبقى فيه زيادة فى العماله  ..ألف 377الى  ألف 322من 
  .ألف 022ألف و 022ما بين  ٪00قدرها  اإلنتاج

  ،جينيبالمبالغ من توفير األجور وتعيين عدد من الخر  ةالخاص ة:النقطه التاني
 7بنعلن عن  إحنايعنى  ..سين بهاح كلناموقف  وبتلمس ،جدا ةمهم ةالواقع دى نقط
الناس من  ضغط يهحاسين ف إحنايعنى واقع األمر  !طالب 322لنا  وظائف يتقدم
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اللى  ةجتماعيالنتائج اال ؛حد اختيارينأمامنا أ إحناولكن  ،لحصول على الوظائفل
اللى هتترتب على  ةقتصاديأو النتائج اال ،ةهتترتب على تعيين عمال جدد ودى مهم

 فى العمالة. فى التضخم ةعن الزياد ةاللى ناتج ةالمشكل ةزياد
 

 سنةما بين  اإلنتاجعن مقارنة قيمة  ،األخ أمين شاكر هيمكن الكالم اللى بيقول يافندم: هو القيسونى
عشان نحسب  األسعارمن ارتفاع  ننقيهن أيعنى يجب  ؛00/00وما بين سنة  03 /00

فى  ةفيبقى الزياد ،ةالجاري األسعارساس أعلى  ةمحسوب األسعار تذا كانإ .ةياإلنتاج
  .كتر من حقيقتهاأيعنى تبدو  ةياإلنتاج

لما  إحنايعنى  !بنظلم فيها العامل إحنان المقارنة دى يعنى إ :باقول ناأولكن 
ن ساعات العمل إفى االعتبار بنخدش ام ،على عدد العمال اإلنتاجبنقسم قيمة 

 ةننا نشوف انتاجيإنتاجية العامل يجب ا سنقي علشانيعنى  ؛7الى  0انخفضت من 
يعنى كأننا  ،ساعات 7الى  3من  نتاجيةااللما نقصنا  إحنايعنى  ،العمل فى الساعة

  .٪04 بــنقصنا فترة العمل الفعلية اللى بيعملها العامل 
نه إاألسعار يجب يعنى حتى أما ننقيها من ارتفاع  ،الصناعةمل فى اإنتاجية الع

نا أ ،الصناعةفى  ةالعمل فى الساع ةنتاجيإف ؛أيضا ننقيها من انخفاض ساعات العمل
ولكن من ناحية  .نها زادتإناها على هذا األساس تطلع سبذا حإننا إفى اعتقادى 
اللى بتواجهنا واللى يمكن واجهتنا  ةن المشكلإ ،اإلنتاجب ةبالمقارن ةللعمال ةالتكاليف الفعلي

 ؟كبر من العمالأكيف نوظف عدد هى  اللى ؛03و00 سنة
كتر من العمال من غير ما نزود أنوظف عدد  ،00 سنةهدف بتاعنا الكان  هود
لعمال اللى كانوا ل بالنسبة اإلضافيةننا نلغى األجور إ :00يعنى كنا قلنا سنة  .التكاليف

 .نعين به عمال جدد اإلضافيةفى األجور  هوالوفر اللى بنعمل ،اإلضافيةخدوا األجور ابي
مليون جنيه هتمكنا من توظيف  ةربعن األإفيعنى دلوقتى لما الدكتور عزيز بيحسب 

ذا كان أو نتخذ من إن نكون متأكدين أوال أننا يجب إلى أنا متهيأ ،عامل 425222مثال 
نه إبحيث  ؛اإلضافيةأو تخفيض األجور  اإلضافيةاإلجراءات ما يمكنا من إلغاء األجور 

يترتبش االيه وم ننا نسعىإهدف يجب يعنى  هود ..يترتبتش على تعيين عمال جددام
 ة.ضافيإعليه أعباء 

  
هو  ،مضبوطاألخ أمين والدكتور القيسونى  هالكالم اللى بيقول سيادتك : هو لو سمحتصدقى

لكن طبعا الدكتور  .هياش على حساب سنة األساسام ةالتالي اإلنتاج ةننا هنا جبنا قيمإ
هى أكثر من هذا.  ٪04هياش بس انه خفض ساعات العمل مالى إالقيسونى أشار 
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 7 الى ها كلهااساعات ونزلن 02ساعات و 0استلمنا المصانع كانت بتشغل  إحنا
  .زاد الساعةالعامل فى  انتاجيةنه إساعات فالواقع 

يعنى العامل بيشتغل زى ما بيشتغل فى القطاع  ،تبرزنها إ يجب ودى صوره
  ؟يه اللى خاله يشتغل ويتجاوب معاناإ ؟ليه هبنقول د إحنا .كترأالخاص ويمكن 

ن إ ملتأميألنه صاحب ا !م انتاجها زاديمكن البلد الوحيدة اللى بعد التأمي إحنا
فكانت االستجابة  ؛يحققوها  إنهمنش يحلموا اكاوم ،كانوا يتمنوهاأخدوا حقوق العمال 

القطاع  الىالقطاع الخاص االنتقال من ى اللى عوضت هبالذات  سنةللعمال فى تلك ال
اللى  للشركات اإلنتاجزاد  من فى السنة األولى بعد التأميإ ،ذكرأنا على ما أو  .العام

انخفاض ت حصل منجلترا لما أمإيعنى حتى  ،هزى كد ةأو حاج ٪02بمتوسط  أخدناها
  !سنةول أفى  جامد

أو  ةضافيإ ةساع ةيعنى العملية مش مسأل ،فأنا بلم العملية كلها على بعضها
ساعات مش  3ــ نه موضوع الإاللى فاتت  ةوسيادتك ذكرت فى المر  ،ةضافيإ ةساعمش 

األثر النفسى لدى العمال وشعورهم بأن هناك  :باقول ناأ .موضوع دائم على كل حال
ضعاف هذا أضعاف أ اإلنتاج ةهيخسرنا فى قيم ،هم خدوها اللىرجوع فى القرارات 

  .الرقم
ن اإلشعارات ا  و  ،اللى حصلت لبعض المصانع االضطراباتن إأظن واضح 

ن إ ةلما بتبدى العملي .يافندميدل على هذا يعنى  ،بتصلنى من األخ شعراوىاللى كانت 
يدى بدا أن هذا الجو ال يمكن إمعناه  هطب ما د ؟عمال بيعتصموا مش هنقبض

 االستقرار ويدى االستمرار. 
على  ،الزم نتدرج فيه بالتدريج ةواحد ةمش هنقدر نعمله مر  هما ذكرت دى ز و 

ن السوق محتاج إوالواقع  .ألف عامل جداد 32- 02سنتين بنقدر بنستوعب  سنةدى م
بتبدأ ى لال وحدات والتوسعاتالالى  فهايننا هنضإإضافات البد الى  اإلضافةب ه،طبعا د

 .المذكور ةفى حجم العمال ةنتش طبعا موجوداكاوم ،اإلنتاجى ف
   

العامل   نتاجيةإ زيادةتكلم عن اهو لما  ،استفسار صغير  للدكتور عزيز يههو بس ف  :السيد
المصانع ى ف ةمصطعن ةفى الواقع عطل مافيشنه إويرتب على ذلك  ،نها فى تزايدا  و 
ال االعامل ارتفعت و  ةطب تقصد كفاي ..سألأوكنت عايز  ،نه يمكن نوظف جدادا  و 
 ؟ية لهاإلنتاجنتاجية العامل أو الكفاية إ

 
 .ما هم االثنين واحد ..العامل األول ة:  إنتاجيصدقى
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 ،تسعير ..تعلق باقتصاديات المشروع نفسهتالعامل  انتاجية زيادةو  نتاجيةاإل ةهل الكفاي  :السيد

 نتاجيةاال ةتفع الكفاير أكتر دون أن ت يةنتاجإتقوم تديك  ةيجوز تستخدم ماكينات جديد
العمال بحسب  نتاجيةإن إن أفهم إ معناه ،قلته سيادتكى لال هل الكالم .للعامل نفسه

 ةحاج اإلنتاجألن قيمة  ة؛يث الجودة والكم مش من حيث القيمهذا المفهوم من ح
 ة.هذه المدى نها زادت فإأفهم   ..ةتاني

 
حالة كل مصنع ى تقييم ف  qualificationsله ل سيادتك بتقوله نعمى لال : هو الكالمصدقى

 إن احناعب جدا صي ةعام ةإلعطاء صور  ،ىالصناع اإلنتاجمجموع ى أما ف .ةعلى حد
 !سيادتك بتقولهى لال نعمل التخصيص

 
نبعت نجيبه من  ؟للجمعة الجايةبدل ما تقعدوا هربتوا من الناس  ،ةعلى السالم اهلل : حمدعبد الناصر

 خير. ..المطار
 

  : الحمد هلل.صبرى
 

 )ضحك(  !ح بقىرو   عبد الناصر:
 ،ثار العدوانآ ةزالإلغاية ساعات  3ــ إبقاء الى هو الواحد كان بيفكر الحقيقه ف

  .عدة مشاكلى ن دا هياخد وقت وهندخل فإولكن أنا شايف 
 فإذا   ؛عايزين نلم العمال ،ةسابق ةجلسى للعمال ف بالنسبةالكالم اللى قلته طبعا 

  .أعتقد الكالم بتاع النهارده يبرر هذا ،ساعات 7ــ نرجع لبد من إن احنا  مافيش
 
 
 

والسبب  ،التعيين الزائد للتعيين حتىى أنا باستمرار كان اتجاه ،بالنسبة للتعيين
 .نش سبب أكثر من هذااكام ،من العمالكان ساعات ناخد عدد أكبر  7ــ الى ف

؛ ةكل شركى حدود األجور الموجودة فى ن فينفتح باب التعي إن احناأنا أرى 
بيان بالعمالة نكم تقدموا للجنة الخطة كل شهر إعلى  ،دش هذه األجوريتز ابحيث م
 .بيحل الموضوع كله هدن إعتبر أ ..واألجور
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عدم تمكنهم من أثاروا ى مع بعض الشركات اتفى اجتماع ،يافندمفيه طلب واحد هو  :صدقى
 . .هم محتاجين لتعيينى مع التشغيل اإلضاف ،متأثرنفسه  اإلنتاجو  ،التعيين

 
  .طيب ما تيسر عبد الناصر:

 
نتيجة عدم تمكنها من تعيين عامل ال ؛ناقص نفسه اإلنتاجلتعيين ناس و  ة: محتاجصدقى
  .إضافى

 
 ؟يهإال علشان او ى : علشان التوسعات يعنعبد الناصر

 
 .ويحتاج أليدى عاملة بتاعها فعال بيتزايد اإلنتاج: علشان صدقى

 
لجنة الخطة بيانات ى هنعين طبعا على أساس بتد إن احناالمفروض  ،للتوسع بالنسبة عبد الناصر:

 .بهذا ةشهري
  

طبقا  الموجوده فيها الكشوفاتى ل فدتعإن كل شركة  ،كان فيه قرار فى لجنة الخطة: يونس
هيسرى على طبعا القرارا ده مش  .األجورنها ال تخرج على مجمل إبحيث  ؛الحتياجاتها

 ساعات. 7الشركات اللى تسير على نظام الــ 
 

 .نعم عبد الناصر:
 

 ..ساعات 7ــ : قرار العوده لنظام اليونس
 
 

ى لال ،ىكتر خيركم وبنرجع لوضعنا الطبيع :لهمل نقو  ،ةفيه ناس تطوعت بساعى يعن عبد الناصر:
 !يه؟إعمل له اتطوعش بقى هاام

 
الخاصة  :ةأول نقط ..النظر إليهم هفيه بس نقطتين بوج هو ،سيادتكى ل : لو سمحتأبو النور

 ؛مشكلوهتعمل  هتتأثر مرتباتهم الناس دول ة.بتاخد أجور إضافي ةبقالها فتر ى لال الناسب
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هياتها امى نالق ،للناسمبادئ نتفق عليها علشان مانجرش مشكل تانى  ةشوي ةعايز ى فه
  .اإلضافية تأثرت من نقص األجورإ

السد  ،ىالعالالتعيين عمال السد ى فى براع برضه إن احنا :ةالثاني ةالناحي
التعيينات ى نستوعبها ف إن احناونرجو  ،ةالنهارده أصبح عنده عمال فائضى العال

 .الشركات المختلفةى ما يصلح منها للعمل ف ..ةالجديد
  

 ..بالنسبة للتعيين ة: وفيه نقطرفعت
 

 ؟! )ضحك(تكلم ما اتكلمتوش ليهأأما قبل ما  عبد الناصر:
 

 ،ةهو حسب الئحة العاملين للمؤسسات بتعين مباشر ، ةنقط يهف : بالنسبة لموضوع التعيينرفعت
 .التقديم أسبقية ودول ليهم ،ألف عامل 33ى مكاتب العمل النهارده مقيد حوالى فيه ف

التعيين أو ى دول بيفقدوا حقهم ف ،بيحصل لما المؤسسات بتعين من عندها مباشرةى لال
 إحناعايزة عمال من المؤسسات  مؤسسة تإذا كان :بنقول إحناف .التعيين ةأسبقي ىف

هم عايزينه ى لال وياخدوا برضهويختبروهم  ،نهايهم طالبى لال بنبعت لهم أعداد أزيد من
ى لال وتكافؤ الفرص موجود للناس أسبقية القيدى ولذلك نخل ؛يرجعوهمى والباقمنهم 

 .بنختارهم
 

 .مانع مافيشى لأ: بتهيعبد الناصر
 

 -0 .ونلتزم بيها ئفيه مبادى ن يبقإ -0 نقط أثيرت 3ن فيه إ ..سيادتكى ل : اسمحصدقى
 . العمل مكاتب -3 .عمال السد

 شوية ةننا نترك حريإالزم نلجأ إليه ى لال أنا شايفى لال المبدأ ،بالنسبة للمبادئ
 إنها تشتغل. للشركات 
 

من ى ن أنا جالإدرجة الى  ،يديتق ةن إدارات الشركات أصبحت مقيدإلمست أنا 
عاوز ينقل  مذكرةى وكيل الوزارة عامل ،وكيل الوزارةالى  مؤسسةرئيس الى  شركةرئيس 

ى لال نه هوإمطلوب من وزير الصناعة  نع!قوة العمل بالمصالى  نتيناعمال من الك 4
ن هذا إفأنا شايف  !مؤسسةيبعت يرد على وكيل الوزارة ووكيل الوزارة يرد على ال

 رؤساء ،نزل اإلنتاج ؛ىقلناها دى لال ن النتايجإالى  ىأدى لال هو يافندماألسلوب 
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دول  :ال ،يقينضانهم متإخوانا كلها إموجودة عند ى لال ةالشركات بعكس الصور 
ردش يبقى هو ان مإوالوزير يايرد يا ،خالى المسئوليةى هو دلوقت !مبسوطين جدا من هذا

!على لال وأنا عملت ،المسئول  ى 
وفيه  عامةفيه قواعد  شركةرئيس ال، شويةنشتغل بقى بيزنس  إن احنافأنا أرجو 

  :لهل بنقو  إحنا .نتركه ليها إن احناقوانين ويجب 
 .اإلنتاجنش عامل ال يحتاجه يتعنك ماإ -0
  .األجور اإلضافيةى حدود الوفر فى نه التعيين الجديد فإ -0

ال  شويةونتركه  ى د ..المسئول مش هوه وبعدين ببقى أنا بنقيد إحنايشتغل وا 
 ةجلسى ن شاء اهلل الموضوع دا يستحق المناقشة فإى وأنا أرجو الحقيقه يعن ة.أول نقط

  .نناقش هذه النقطة إن احناطالما أن الدولة أصبحت قطاع عام كبير  ،أسلوب العمل
طبعا يجب  ،الصبح النهاردهى األخ عبد المحسن كلمن ،بتاع عمال السد ةالتاني

 ..المرتباتى هنا وه ةواحد ةبتبرز مشكل .لعمال السد إذا كان هنعين ةاألولويى نعطأن 
هذا العامل موجود  ،ىعامل ميكانيك ةمثال عاوز  شركةيمكن الى يعن .مستوى المرتبات
عندها لو أن ى لال كيتة اللى بأن األجر بتاع الوظيف ةملتزم شركةال؛ بين عمال السد

ى عندناش مانع ندانلتزم م :بنقول إحناف !يه الحل؟إ ،رتالسد أكى فاللى عامل للاألجر 
 .المرتبات المقررة فى هذه الشركاتحدود ى نه يبقى فإاألولوية على شرط 
 هد ،تكافؤ الفرصمكاتب العمل الموضوع  ،بتاع مكاتب العمل ةالنقطة الثالث

 ،ىميكانيكأقول ى قيد نفسأنا لما باروح إن إى ليه؟ ألنه علشان يبقى حقيق ،ىغير حقيق
بتطلب  شركةلكن ال .ولى األولوية ىوأبقى أنا بقيت ميكانيكى الزم أكون ميكانيك

طيب بعدها  .ىن عمره ما اشتغل ميكانيكإبعتلها واحد يطلع يب ،لمكتب العملى ميكانيك
وأنا الموضوع  -مكاتب العمل  .يطلع كان أصله نجار فيردوا ويقولوا ،ىيبعتولنا واحد تان

علشان نشغل مكاتب  - أنا اتكلمت فيه ،ماكنت فى مركز الكفاية االنتاجيةمن أيام  هد
متقدم ى لال ن يبقى فيه اختبار للعاملإالزم يصاحب هذا  ة،فرص متكافئى العمل وتعط

ذا كان نجار يبقى نجار ،ىميكانيكى يعن ..ىنه ميكانيكإعلشان يثبت  تبقى ى بالتالو  ..وا 
 .ةسليم ةاألولوي

 ةمعطل ةعملي هوهذا الموضوع  ،ال أنتقدك وأنا أتكلم بصراحةاألخ كمال أنا 
  !ولن تحقق تكافؤ فرص العمل

 اإلنتاجى من نقص فى النهارده بنعان إحنايا نشتغل بيزنس ونعرف  :باقول فأنا
باقول  ماى نها ز يطاح اللى احنا ير منها من القيودتلكن ك ،يةاإلنتاجالكفاءة ى ونقص ف
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ى لال نراجع األجهزه ،لشركات تشتغل أيضال نترك شويةعايزين  إحنا .بالنسبة للشركات
  !للعمل ةوضعت كال منها قيود وأصبحت معطل

خ كمال أنا واأل - وموضوع التأمينات االجتماعيةهو  ةالحقيق هوالموضوع د
 ألنه أصبح مجال شكوى ؛من الدولة ةالموضوع يستحق نظر  - نك مهتم بهذاإعارف 

  .على نطاق واسع جدا
 

ى شك فى ليس هناك أ ،ىتبع السد العال ةشغالى لال : بالنسبة لعمال السد وعمال الشركاتأبو النور
 ،والنجار نجار ،بنقول عليه مساعد لحام هو مساعد لحامى لال ىيعن ؛عاملى أ صيفتو 

األولوية فى أرجو أن يكون لهم  هد ..ىالشركات دى ف ةطويل ةطبعا تقدر تشتغل مد
 التعيين.

  
طبعا إذا كانوا عايزين عمال بهذا المرتب يبقى ليهم  ،النقطةهى  نقطة المرتبات ى: هعبد الناصر

 .األولوية
 

مرتبات السد  بيقولوا:وهم  ،ةالهندسي ةاللجنى لعمال البناء ف ةالنقابي ةنا اجتمعت باللجنأ: أبو النور
 !أبدا المرجع ليست هىى العال

 
ذا تو  قبلاألولوية لعمال السد إذا  ،يافندمتعليمات ى بند إحنا: صدقى  .فيهم الخبرة فرتاالمرتب وا 

  
إخطار هذه الحالة تبعت ى فف ،ةخده تعلن عن الوظيفاالشركات لما ت ،: هو موضوع تنظيممحى الدين

مكاتب العمل تبعت الناس ى تيج ،ةبالمواصفات الفالني ةالفالني ةالوظيف ؛لوزارة العمل
 شيحصلابس يجب أن تفرض علشان م ةتنظيمي ةمسأل ىه .شركةأو ال مؤسسةدول لل
نفس ى وف ،ةوسنتين فالزم ياخدوا فرص سنةفيه ناس منتظرين  .التعيين ةعمليى لعب ف

ولكن  ،فى التعيين ةالزم يبقى عندها مرونعلى إن الشركات الوقت أنا متفق معاك كلية 
 ةسهل ةالمسأل ..لمكتب العمل تبعت إخطاربأن  يةتنظيم ةنفس الوقت بنتبع طريقى ف

 .خالص
  

نه إعامل قيد  ..ةيغير حقيق يافندملدى مكاتب العمل ى لال الكشوف ،ة: هو بس فيه نقطصدقى
مكاتب  0ى وواحد مقيد نفسه ف !عاطلنه إمكتب العمل معتقد  ،وراح اشتغل عاطل
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 ،نظمهانننا ممكن إإنما مازال أنا متفق  ،تنظيم ةالحقيقة العملية عايز ى أنا قصد !عمل
 .أحد مكاتب العمل هو بيشتغلى نه عاطل فإمكتوب ى لال لمنفس العا :قولأأنا  ..ال

 
 ةنه بيشغل مهنإواحد بيتقدم ى أ ،مكاتب العملى نظام فى عاملين دلوقت إحناى : يعنرفعت

امتحان من ناس  لهل آخره، بنعمالى  ..واحد برادو  واحد سباك واحدى يعن ..معينة
أنا  .المهنة بتاعتهى وعلى هذا األساس بيقيدوه ف ؛مهندسين من وزارة العمل بيختبروه

 02ديك اأنا ب 02أو 02تطالب  إذا كنتنت إ ،كشوفات بناس حسب األسبقيةى عند
 .تختبرهم الخمسين وتأخد العشرة بتوعك

 
 أصوات: تمام.. مضبوط. 

 
  !٪0يختبر؟! ده وال  صدقى: كل واحد بيقدم لمكتب العمل

 
 رفعت: على قدر اإلمكان.

 
وراح فعال  ،مكتب العملى فقيد نفسه إذا كان واحد ى هى الل ،: عملية تنظيمية أخرىسليمان

لذلك  !تثبت إن هو اشتغلى لغاية  دلوقت ةحاجى ش أيفام ،مكان آخرى اشتغل ف
بيسجلش هذا على ليه ماباقول  أنا .شركة وأخرى بينيحصل نوع من التنقل ى جيبي

ى ييجتبقى ملتزمة لما وكل الشركات  ؟فيها مكان العملى البطاقة العائلية للعامل وه
عملية تنظيمية برضه لو ى فد .ةالبطاقى فى عند هد :باقول فأنا ،أناى واحد يتقدم عند
بقى أنا لما أ ،مكان يبقى موجودى واحد بيعمل فى بحيث إن أ ؛توصيةكان يطلع فيها 

 .عملية تنظيمية :باقول ما أنا ..خدوش ألنه بيعملامن شركة أخرى محد ى جيي
 

مش فيه وحدات  ة،دات الجديدالوحى إال فيبقى معاك  زكريا ،لآلخر هنسيب الموضوع د عبد الناصر:
 .التوسعات ..جديدة
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يحصلش ماى يعن ؛بيشتغل ورديتين ىبقى مصنع كان بيشتغل وردية دلوقت يهفى : يعنصدقى

 يافندموأنا عاوز أحاسب رؤساء الشركات . بهذا القدر اإلنتاجى عمالة إال مقابل زيادة ف
 .اإلنتاجى قابلهاش زيادة فازيادة األجور ملو آخر السنة على ى ف

إذا كان  ..بيتقال بعد الجلسةى اللى عشان يعنى لهو األخ فايق كان باعت
 .موضوع عام هسيادتك عشان الموضوع د

 
 يا فايق؟ جاهز تتكلم ياعلى؟ إحنا جايبينك علشان كده. ةالجلسى فى ماشى لال فهمت :عبد الناصر

 
اهتمام واضح بالنسبة للوفد  يهكان ف ةالحقيق ،: بصرف النظر عن الحفالت واالستقباالتصبرى

الكلمة وترتيب ى ف ..كثير من الحاجاتى بالنسبة له عن بقية الوفود ف وتفضيل ،بتاعنا
كانت ى ثناء االجتماعات الرسمية اللأى أنا انتهزت الفرصة ف ةإنما الحقيق .إلقاء الكلمات
والتقيت مع جميع رؤساء الوفود بتوع الكتلة  -ى جات داالجلسات والح -بتعقد هناك 
  .االشتراكية

 ،عمل معاه عالقاتأعرفوش اان الزم جزء منهم مإى وجهة نظر  :وكان أوال
حصل معانا من جهة ى د يشكرهم على التضامن اللوكان الزم الواح ،عرفهأى وجزء تان

وكان أيضا الستكشاف الموقف منهم  ،و وبودابست وبلجرادوخصوصا بعد مؤتمر موسك
  .برجنيف تقابل معأقبل ما 

ن ا  و  ،تهم معايا على إن العملية معقدة جدااءلقاى كالمهم وفى اتفقوا جميعا ف
من مركز قوة ومركز القوة فيه ى بد أن يكون مبنفال -حتى إذا تم  - ىالحل سياس

  .مختلفةالمجاالت ال
تقوية ى وه ؛الداخل أساسا فىالمقصود بها الناحية السياسية  ،الناحية السياسية

ر تأكيمكن كان  .من الناحية االقتصادية ومن الناحية العسكرية ىالداخلى الوضع السياس
 - عالقة سابقة معاه يهكان فطبعا  -وكان مفتوح  ،(0)فوتنىو ن كان واحد فيهم وضوحا

  .الكالم واتكلم بصراحةى كان مفتوح خالص ف
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ىرئيس التشيكال( أنطونين نوفوتنى، 0)
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إن أمريكا النهارده  - األساسيةالنقط باقول  ىيعن -ى وكان تحليله للموقف كاآلت

بالتخلص ى تمأله ه ،الشرق األوسط فراغى تخلق ف ةالشرق األوسط أو عاوز ى ف ةواجد
بصرف النظر  -من وراء هذا ى والغرض االستراتيج .المنطقةى من األنظمة التقدمية ف

ى ود ..باو أور ى لقت قوة معادية للكتلة االشتراكية فخنها إ -المنطقة ى عن مصالحها ف
ى خلقت أو اتوجدت قوة المعادية لالتحاد السوفيتو  ،با الغربيةو أور ى موجودة من زمان ف

ذا استطاعت فإ .ىوسياستها المعادية لالتحاد السوفيت الصينى وه ،الشرق األقصىى ف
فبيكون  ،ىمنطقة الشرق األوسط أيضا قوة منظمة معادية لالتحاد السوفيتفى نها تخلق إ

  .تطويق الكتلة االشتراكية تطويق كاملالى الوضع عاد 
كتر أإننا نهتم بالشرق األوسط يمكن  :معناه مانوفوتنى وسط كالمه قال ى وف

ن نتنازل عنها، والبد من هزيمة أمريكا أن هناك حدود ال يمكن ا  ، و بفيتناممن اهتمامنا 
، وكان ىتنفو و ذكرها نى النقط األساسية اللى د ..بالنسبة للشرق األوسط اهمخططى ف

  .صريح فيها
تحليل ى نوش بنفس هذه الصراحة فاكايمكن م ،ةبقية القادة بتوع الدول التاني

وكأنهم متفقين مع بعض  - ة دىالموقف، لكن كلهم اتفقوا وركزوا على النقط التالت
الداخل، تقوية االقتصاد، وتقوية القوات ى فى تقوية الموقف السياسى وه - عليها

  .المسلحة
وكان يمكن صريح  ،كان واضح من ناحية الجيش بالذاتى أو يمكن اللوكلهم 
 المسلحةإن بناء القوات  :وقال .وكانت أول مره باقابله فيها ،(0)جومولكا خالص كان

بمنتهى الدقة مش بس من الناحية الفنية بل أيضا ى ولكن يجب أن تبن ،عملية أساسية
بط ضالزم يكون عارف بال ،بيحاربوهو ى بحيث إن كل عسكر  ؛من الناحية السياسية

ن هذه العملية بتاخد وقت ومش ممكن ا  و  .بيحارب ليه، وعارف يستخدم السالح بتاعه
سنة، سنة ونص،  :قال ،حديثهى رقم برضه أو مدة معينة فالى  تاخد أشهر، وأشار

  .برجنيف هذا الكالم أيضا متفق مع كالمإن وبعدين وجدت 
عاملين اتصاالت قوية جدا بينهم وبين بعض، إنهم كانوا ى واضح كان أو 

إنهم هيعملوا اجتماع بعد الحفالت بينهم وبين  جوزكوفمع ى وبعدين عرفت من مقابلت
وبعدين فعال تم هذا  !الحديثى ف ليه رومانيا وقالها عرضااهيدعوا  ومش ،بعض

عملوا اجتماع  ،يسافروافات قبل ماى ويوم الخميس الل ،اتفى االجتماع يوم الجمعة الل
  .الشرق األوسطى لبحث مشكلة الشرق األوسط والوضع ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  سرى للغاية 

41 
 

 ، الرئيس البولندى.جومولكا فالديسالف( 0)
السفير بتاعنا  اتصاالتتقابلت مع برجنيف، وبعد ماكنت عرفت من ابعد كده 

ى طول فى فعل ،اتصاالتهفى هذا الى  ناس كانت بتشيرالى ، أو يعنىجينه هو عاوز يإ
دعوة إليك  يهمصر، وفى نحب نشوفك ف إن احناله:  قلت ،والشكر المقابلة بعد التحية

وأعضاء اللجنة  ىطول قال: كل أعضاء المكتب السياسى فعل !لبتهاشامو من زمان 
ن إأنا سمعت  :وقال ،زور الجمهورية العربية المتحدةأزم الى إن ىالمركزية بيلحوا عل

ى إن فيه مناسبة للسد العال :له وأنا قلت .شهر ديسمبر ويناير أحسن أشهر بالنسبة للجو
ى داع مافيش :قال ،مناسبة بينا وبينكم فيها عالقة فتاريخ كويس وميعاد كويس ،0يوم 

زور الجمهورية العربية اهى إن ههيطلع بعد كدى البيان اللى نطلع ف ،نذكر تاريخ
رايح ى نإيكان يعرفوا والعالم يعرف عشان األمر  ؛البيانى وأحب إن هذا يطلع ف .المتحدة

نه هيكون حول هذا إأنا ى لكن تقدير  ،بطضحددش طبعا التاريخ بالاوم .مصر قريب
نه منتظر إهنبعت بعد كده التاريخ بالظبط، وكان واضح فعال  إن احنا :وقال .التاريخ

 .ىجيالدعوة عشان ي
 - له الموقف والتطورات بتاعته وتقديرنا للموقف بعد ما شرحت -بعد كدا اتكلم 

عندناش شغل شاغل  ام إن احنا :بعد من هذا، وقالأهو ذهب بل تحليل الى اتفق معايا ف
 ،ومشكلة الشرق األوسط ال مشكلة فيتنامإل الوقت تفكيرنا طو ى هذه المرحلة أو فى ف

  .وبنحطهم على نفس الدرجة من األهمية
ا بالنسبة لنا ويجب أن ن الثورة المصرية مهمة جدإبنعتبر  إن احنا :بعدين قال

تاريخها كلها مرت ى ن الثورات فا  ن أهم حاجة هو اإلبقاء على الثورة، و ا  و  ،تستمر
إن الثورات يجب أن تستمر، ويجب أن تكون  ةولكن أهم حاج ،بمراحل ومتاعب وأزمات

  .خطتنا مبنية على استمرار الثورة
نها هتحل إتحل المشكلة، وال نؤمن  ةنها مش عاوز إبنعتبر  إحناإن أمريكا  :قال
صحيح  هود ،" إن ما يؤخذ بالقوة يجب أن يسترد بالقوة وهناك مثل يقول " ،ىحل سياس

زاىو  ؟هو الميعاد إمتىعاوزين نتفق   إحنابس   تكون الترتيبات؟  ا 
طبعا إن السفير بتاعنا  :، وقالىولذلك هو بيطالب باستمرار بالتشاور اليوم

ن نكون على كافة أويجب  - كويس جدا هود - بيقابل الريس مقابالت مستمرة
 مافيشتعاون طبعا  يهإن ف :وقال .شاور واألجهزة كلها تتشاورنتالمستويات باستمرار 

  .لكن عاوزين نزيد التشاور بالنسبة للخطط ،هذاى شك ف
 أشارى يعن ؛ن عنده شك شوية من ناحية االتجاهاتإمن كالمه ى كان باين أو 

ى نا خدمت سكرتير أول فأ ..لك عليهل قو امثل ه يهف :رحلة أندرسون، وقالالى 
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عشان يحضنك ويبوسك ى يجين عدوك إ " :كازاخستان بيقولوا مثلى فف ،كازاخستان
 !"وبعدين يضربك خنجر

 
 )ضحك( !يوم التالتاء الراجلى جا هد عبد الناصر:

 
معناه  ماى نه يعنإ له: ، ولما قالراح له هناكلما  كالم بومدينالى  هذاى : وأشار كمان فصبرى

 :فقال نتفق معاهم!طيب ما نروح لألمريكان  ،العالم كلهى كبر دولة فأإذا كانت أمريكا 
 ،ىحل سياسى اتفاق أو أى وال يمكن إن هيحصل أ ،عليكمى عاوزه تقضى أمريكا يعن

ن الحل إ -سمعته منهم كلهم ى قال نفس الكالم الل كرررجع  -ى ن الحل السياسا  و 
ى عمل اقتصاد ،ىقو ى عمل سياسالبعد أن تكون الجبهة الداخلية قوية و  ،لو تمى السياس
حنو  .ىقو ى وعمل عسكر  ،مدعم ن البد أن ينتقل ا  و  ،ال يصلحى بنعتبر الجيش الدفاع اا 
حناو  ،ىجيش هجومالى  الجيش أشهر ى نه هذا الكالم مش ممكن يتم فإ :بس بنقول ا 

  .ونص سنةأو  سنةتقديرنا ى ف ..ورجع يكرر نفس الكالم ،حال من األحوالى بأ
ناس لكم أحسن  عتانا بأ :وقالن، وبعدين اتكلم عن المستشارين العسكريي

نهم يعملوا كما لو إوعندهم توجيهات ب ،ىالعلم العسكر ى فى االتحاد السوفيتى عندنا ف
الجيش ى بيعملوا فكانوا ويرفعوا من مستواكم كما لو  ،القوات السوفيتيةى كان بيعملوا ف

حناو  ة،وعندنا خبرات مع دول كثير  .ىالسوفيت وا نهم يدربإأكثر من  ةمش عاوزين حاج ا 
ى ف ةدول كثير و  ،نكم قادرين دول هيمشوا على طولإتشعروا ويوم ما ،الناس ويمشوا

  .الكتلة الشرقية عملت كده
ه نإوكرر  -من الناحية العسكرية  ةللتقويى رجع تان - ةوبعدين اتكلم عن التقوي
مغامرات ى أى تخشوا فى الزم دلوقتبيقول نه مش ا  و  ،الزم اختيار الميعاد المناسب

نركز  إن احناولكن يجب  .لغاية ما يتم االستعداد ،ىوتأزموا الموقف العسكر  ةعسكري
سكندريةوأساسا ذكر أسوان والقاهرة و  ،ىعلى الدفاع الجو  يجب أن تنقلب هذه  :وقال، ا 

ألن  ؛ىيقدروش يضربوا السد العالابحيث م ةدفاعي ةقلعالى  - وخاصة أسوان -المدن 
  !للبلدتبقى كارثة ى لو ضربوا السد العال

 ،نه فيه طلبات موجودة من عندكمإ :وقال ،وبعدين اتكلم عن الناحية االقتصادية
وكان أساسا  -عباس زكى بتاعت حسن  مذكرةالهى  ىلال - كنا بلغناها فعال قبل كده

عادة تقسيط االلتزامات  ،زيادة حد المديونية بينا وبينهم ..مركزين على حاجتين إحنا وا 
ولكن  ،ىبنبحثها وهنرد والرد هيكون إيجاب إن احنا :وقال .السنين المقبلةى بتاعتنا ف

  .ىنتم عايزين إنما الرد هيكون إيجابإما ى ز  ةكل حاجى يمكن مش ف
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ناش يدعاعقدنا اجتماع مع الكتلة االشتراكية كلها وم إمبارح إحنا :وبعدين قال
ى واالقتصادى واتفقنا على استمرار التأييد السياس - عدا رومانياما :قال –رومانيا 
وكل واحد  ،وكل الدول وافقت على هذا الكالم .للجمهورية العربية المتحدةى والعسكر 

 نكم لما تطلبوا طلبات من هذه الدول تبصواإبننصحكم  إحنابس  .اتكلم وأيد هذا الكالم
هل  :ثانيا .الزم تكون الطلبات معقولة :أوالى يعن ..ةنياألولويات مش من النظرة اآلالى 

التدعيم الى  ىصناعة أو خامات تؤدى نهم يدوا المساعدات فإال بناء أو االتموين أهم و 
فالزم تبحثوا المصلحة على مدى  ؛تكون أحسن شويةعلى المدى األبعد ى االقتصاد

 .هذاى مستعدين يتناقشوا معاكم فعلى العموم هم ، ةنيمن المشاكل اآل شويةأوسع أبعد 
وأبلغك بس  ،بحث الطلبات بتاعتكمنه إحنا :قالى ومن جانب االتحاد السوفيت

 .طن قمح 0225222على  إمبارحوافق ى المكتب السياسى من دلوقت
  

 صوت: كام؟
 

الحساب يبقى ى وبعدين يعن ! )ضحك(أهم خبر باين هد ..طن قمح هنبعتهم 0225222: صبرى
وأول ما نتفق عليهم هنعلن  .القروضى وال فى جار تحساب ى مش داخل فى يعن ؛بعدين
  .ىعلى أساس قرض طويل يعن ةونعمل عليهم دعاي ،عنهم

ى أكتر فى غر و كان واضح أكتر أو دى لال يمكن ،الحقيقة المقابلة باختصار ىد
ولكن العسكريين  ،ةالعملي نفسى فى صحيح ماشهو  ،مقابلة العسكريينى المقابالت ه
والبد من معركة تنتصروا فيها  ،اسرائيلالبد من ضرب بيقولوا: و  ،أكتر ةبيتكلموا بشد
 .اسرائيلعسكريا على 

  
 مين؟ ه: دعبد الناصر

  
 .(0)وكيتشجر : صبرى

 
 ! )ضحك(ما غرق شمس بدرانى يغرقك ز وعى إ:  عبد الناصر
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المارشال جريتشكو.. وزير الدفاع الروسى. (0)
 
 

والبد من معركة  ،ال يمكنى الحل السياس نإ :قال رأيههو  ،البد من المعركة :: قالصبرى
معناه وقال ما ة.فهيكون علشان قوتكم العسكرية قويى تحلت حل سياسإنه لو ا  و  ة.عسكري

 :قال برضهولكن رجع  ،هذاى نصوت معاكم ف إحنابكره  اسرائيلإذا كنتم تقدروا تضربوا 
ى واتكلم ف .ونص سنةو  سنة برضهونفس التقدير  ،ن العملية مش ممكن تاخد أشهرإ

ى تدريب والحاجات دمن ناحية المستشارين ومن ناحية  ،أمين هويدىتفاصيل أكتر مع 
عنده مقدرة  جيشالوالبد أن يكون  ،ىال يكفى نه الجيش الدفاعإ :برضهولكن قال  ،كلها

  الهجوم.
 والطلبات ،ةتطوير القوات المسلحة لتصبح هجوميى نه بيبحث دلوقتإ :وقال

ى لال هذه األسلحة :وقال .إطار خطة الهجومى الزم تبحث ف :نها بيقوليمقدم نتوإى لال
نتو إى لال من - ويمكن نديكوا حاجات أحسن من كده ،نها تصلح أو ال تصلحينتوا طالبإ

  .رأيه وهيعرضه على القيادة السياسية هد :إنما بيقول - نهايطالب
دى  اسرائيلمثال الطيارات الزم توصل  :وقال ،شوية مواصفات للطيارات وا 
موضوع الزم  هد ؛ىولكن أنا مش مستعد أوقع دلوقت .كمان اسرائيلبعد  وتضرب ما

ن إ ،لهذا زيادةبس طلب هو  .إطار الخطة العامة لتطوير القوات المسلحةى ف بتبحث
  .من مستوى اللواءات أقلات عاوز ءيكفيش على مستوى اللواالمستشارين ما

ى ألن دول ف ؛اللواء من أدنىى يعن ،مستويات أقلالى  المستشارين يكونوا
 طلباتكم على العموم الحاجات العاجلة :وقال !لواءالمش  رببيحاى لال ىعسكر ال ةالنهاي

 ،خالل أسبوع أو خالل من أسبوع لشهر هنكون خلصناهاى ف ،بتبحث ةتكميليالهى  ىلال
 للوضع الحالى.مش طلبات  عامة ةخط برضهننا نتكلم على أساس إولكن أنصح 

وافقوا على أنه البد من استكمال  ،اليمنجايين من ى لال بالنسبة للفرقتين
القوات العسكرية بعددها هى  ىلال ،ريتشكوجمهمة أثارها  ةوبعدين نقطة تاني .األسلحة

على ى هيكون عبء إضاف هن دإأنا عارف  :قال .والزم زيادة القوات ،ىال تكفى الحال
 .عدد القوات المسلحة وانكم تزودإتكون البد  ةمرحلالى  ولكن بتنتقل ،ىاالقتصاد القوم

إطار الكالم عن خطة ى ف ةكان بيأجل كل حاج برضهولكن  ،رقم صحيح ىلم يعط
التعديالت بتاعة السوخوى علشان  ىز  ،بعتوها سريعايحاجات طبعا ه يهف .عمل مشتركة
 تزود المدى.
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 تكلموش؟اما 0. السوخوى .عبد الناصر: آه

 
وما بعد  اسرائيلتوصل  ةالبد أن يكون فيه الطيار  :قال ،الطيارةنوع ى تكلمش فااهو مصبرى: 

  .اسرائيل
نهم بعتوا مستشارين لسوريا إ :وقال ،عن التعاون مابينا وبين سوريا برضهاتكلم 
قدروش يكسبوا الحرب ألنهم ان األلمان مإ :وقال .ننا نستخدم الجبهتينإأيضا بحيث 

ه للعراق ضوأشار بر برضه،  ةالسوري ةستخدموا الجبهتفالزم  ؛جبهتينى كانوا بيحاربوا ف
  .هاالتعاون معى ف

سواء عسكريين أو كلهم ألول مرة  ..الكالم ،النغمة مختلفةوعموما الحقيقه 
تطوير القوات المسلحة لتصبح مش بس تستطيع أن  لىتكلموا عيكلهم ب ،سياسيين

 .بل تستطيع أن تهاجم ،تدافع
 

 ؛دفاعللنكون على استعداد أكتر  إن احنا ،الفترة القليلة القادمة فىمن الواضح البد  يافندم: البشرى
فالمهم  ،ىعمل هجومى علشان تعمل أ ةحاجى تتحرك بأ اسرائيلمش ضامنين ألن 
بحيث على  ،أسرع ما يمكنب دفاعناى ننا نقو إفالبد  ؛جدا والتقدير دهكالم معقول ى يعن

ن أسوان النهارده وضعها إ برضهمننساش  ،هجوم عليناى األقل نمنع منع بات أ
 مش واخدة وضعها الكامل. ..ىالحال

 
فكان لفت النظر نائب وزير الدفاع  ،أيام يمكن 02اتكلمنا عليها من قيمة  حناإن اأسو  عبد الناصر:

 ماقلتى ز  -أعتقد  ،بالنسبة للقنال .لفت النظر ألسوان ..الحقيقة لما جه هناى السوفيت
ن مستحيل على اليهود أن يكسبوا معركة غرب القنال إ - فاتتى لال لكم الجلسة

 ةطوط دفاعيخ ةومعمول ،00كان هو  كان محدد لهذاى لال الوقتهو  ىيعن .النهارده
ووزارة  ،هذه الخطوط الدفاعيةى عندك شركات اشتغلت ف نتإيمكن  .تصرف فيهااو 

  !ىدفعتلهاش الفلوس لغاية دلوقتاليها م ةالحربية مديون
وبعد  ،الدفاعنوفمبر ليستكمل فيها  00كنا محددين يوم  إحنا ،للدفاعبالنسبة 

فاتت الواحد ى لال ألن األيام ؛ىكده والحقيقة يمكن الواحد يحس بالراحة أكتر دلوقت
  !نش بيحس بالراحةاكام

الواحد  برضهى يعن ،ىالدفاع الجو هى  قدامنا الحقيقةى لال المشكلة األساسية
مكان ى ولكن بنحاول نجيب رشاشات من أ .ىللدفاع الجو  مش مطمئنى لغاية دلوقت
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الدفاع  ةستكمل عمليتبحيث  ؛ىللطيران الواطأجهزة رادار  برضهو  ،ىعلشان الدفاع الجو 
 ،ليلالليل وبيضربوا بالب االقوات الجوية الحقيقة بتشتغل النهارده وبتدرب وبيطيرو  .الجوى

  !نش موجود أبدا قبل كدهاكاالكالم ده م ..ليل باستمرارالضرب ب يهف اويمكن بتسمعو 
لغاية ما نكون جاهزين، وفى نفس  ةى حاجأخطتنا عدم تصعيد  إحناطبعا 
دى  ..إزعاج فى سينا اتممكن نعمل عملي إن احناعلى أساس  خطةالوقت بنعمل 
وهم الروس  ،سنةكتر من أالحقيقة و  سنة ىنستن ..سنة ،ىوأنا فى رأي .جاهزة أيضا

  !عند موسكوسنين يعنى واأللمان  3استنوا 
نزود القوات  إن احنا ةوأنا طلبت من مد ،ن قواتنا مش كفايةإأيضا ى وفى رأي

ن إكنتش متصور اولكن م .القوات المسلحة ةوطلبنا على هذا زيادة ميزاني ؛بعدد كبير
 ةولهذا طلبت زيادة القوات على أساس قوات صاعق ؛ةفرق تقليديل أسلحةالروس هيدونا 

ثم نقدر نعمل بعد كده  ،مثال ةكتيب 32نقدر نعمل  :وقلنا ،نتيناكالمتسلحة بالرشاش وا
كان ممكن  اذإى لكن على أساس كالم عل ،022هى الكتيبة  .مراأل ادع إذاكتيبة  32

 7 بالــ ،الزال اليهود متفوقين علينا :نما النهارده لما نقولإ ،أسلحة زيادةالحقيقية ناخد 
 تفوق. يهفى الطيران ف ،تفوق يهعدد الدبابات اللى عندنا ف ؛عندناى لال فرق

 
 يه قيمةإلكن  ،ممكننقول موقف عشان الدفاع ى يعن ،: هو بيتكلم جايز عشان الهجومصبرى

الزم  عشان تهاجم وتضربوا اليهود ؛المقدرةن الجيش يكون عنده إالبد  ؟الجيش يعنى
 .تكون قواتكم أكبر

 
احد يكسب عشان الو  :وابيقول ،فى عمليات الهجوم وايعنى هو كالم الناس اللى اشتغل عبد الناصر:

 .ده إذا كانوا هم اقتنعوا بهذا ..3الى  0زم يبقى المعركة ال
قلت أنا  ،دىهذا المالى  والسيرى والحقيقة يعنى أنا فى عمليه الحل السياس

ولكن الواحد كان  ،ضع أمريكان باين و ألى نا مش متفائل للحل السياسأن إ باستمرار:
 إن احناوبهذا يساعدونا فى  ؛ىفايدة فى الحل السياس مافيشن إ ان الروس بيحسو إهدفه 
 .ىقادرين على الحل العسكر نكون 

  
ويعنى  ،ىنشتغل فى المجال السياس إن احنان فى هذه األثناء يجب إالى  : طبعا أشيرصبرى

لغاية ما تتم العملية  ،ىحل عسكر  مافيشو ى السياس الحلنشتغل فى  إن احناول قالزم ن
 إن احناعلى أساس  ةوتبقى ماشي ،خالص ةوطبعا الزم الحاجات دى تبقى سري .خالص

 .نستكملاوبنحاول وبتاع لغاية م ،وماشيين فى األمم المتحدةى ماشيين فى الحل السياس
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 ده كالم برجنيف؟ عبد الناصر:

 
 

 صبرى: ده كالم جريتشكو.
 

ى وقت عايزين أ :لهم قايلين إحناولكن  ،عملناش االتفاقيةام إحنا ،وبالنسبة لألسطول عبد الناصر:
عايزين نيجى  :ويقولوا ،تهماالحقيقة مش معقول طبعا نطلب منهم مساعد .تعالوا اتيجو 
 :لهم قلتنا أو  ،رضيناش نعمل االتفاقية اللى طلبوهاام إحناولكن  !يعنى أل :لهمل نقو 
 قلتو  ،وتيجوا فتدونا خبر ؛بورسعيدالى  ى مينا من السلومأ اى وقت عايزين تيجو أفى 
 .لهم هذا الكالمل نه يقو إلما يسافر ى لعل

 
 بيقول يقدر يقعد على طول؟: صبرى

 
 أنا فى رأيى مافيش مانع. ..يقعد عبد الناصر:

 
ن يمكن اليهود يحاولوا يهجموا إ ،و شبه معلوماتأم كانوا عندهم معلومات هبيقول: : صبرى

 د.على بورسعي
  

 يه؟إصوت: يحاولوا 
 

 .واألسطول موجود عنده أوامر باالشتباك يعنى ،بعد عملية إيالت: يهاجموا بورسعيد صبرى
 

! بورسعيد وقعدو يشربوا كازوزةموجود فى ى واألسطول الروس ،جموا بورسعيداذا هإطبعا  عبد الناصر:
نا كمان أوبعدين واهلل يعنى بالذات  !يعنى ةفطبعا يعنى تبقى فضيحة كبير  )ضحك(

صواريخ بالنسبة طبعا وعلى قد ماهم معاهم  ،بالنسبة للدفاع الجوى إسكندرية ىتهمن
 .يعنى ةفيهاش حاجاهم هيقعدوا م ،اع الجوىللدف

 
باين دلوقتى اتجاهه بضرورة ى ن الجانب السوفيتإطالما  ،يافندم: بالنسبة للدفاع الجوى قره   

 .فى تدريبه ةمشكل يهن فإعتقدش ااأنا م ،دعم الدفاع الجوى بمستوياتهم المختلفة
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 يه؟إفى  ةمشكل عبد الناصر:

 
 

 وقتها نجليز جبنا ما كنا بنسميهفى وقت الحرب مع اإل إحنا .فراداأل: فى تدريب قره   
  .ن يكون االتجاه عندنا هو أفراد على مستوى من العلمأويجب  ،معييناالمتطوعين والج

  
 .دا يتنفذ أصال هذا الكالم عبد الناصر:

  
 صوت: ده دلوقتى؟ 

 
نهارده ليعنى ا ..التدريب قلت ةنهارده بالتوجيهية والرادار والكالم ده ومدلالدبابات كلها ا عبد الناصر:

 .تنفذاكل ده  ،ىم بالتوجيهأطقم الدبابات كله
 

 .جوىاللدفاع ل ةأشهر ممكن عمل وحدات قوي 3فى ى نا فى تقدير أ ،ذا كان اتنفذإ: قره   
  

 ،كلهم متعلمين ،أمكن تدريب أطقم الدبابات -نا فاكر أعلى قد ما  -أسابيع  3يعنى فى  عبد الناصر:
علوم  ةكلي ،بالنسبة لألجهزة الفنية والرادار .تم دلوقتى بالنسبة للمدرعات كلها متعلمين

 ةول ودلوقتى الموجودين األطقم راكبكل ده اتنفذ من األ ..ومهندسينجامعة ى وخريج
 .يعنى

  
نه إ :قلتسيادتك  ،صل وقت ما كان بنتكلم على الخريجين بتوع الفنون والحاجات دىأ: قره   

 .المرتب دلوقتى ةالعملية مش عاوز  ؛ده وضع تانى لمرتباتهم ومش مرتباتهم
  

 ابياخدو  الوالد ،مين هويدى ليهمأل ةنا شفت تقرير عن زيار أويعنى  ،دول راحو ..ال ..ال عبد الناصر:
باط ضال ةوفى منتهى الحماس وحتى معامل ،ةبياخدوش مرتبات كبير امرتبات عساكر وم

 .اتغيرت بالنسبة للعساكر
  

 .يافندم نه مستواه: للعسكرى ألهويدى
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يه المانع إف ،بالتوجيهيةعساكر  يهنه فإطالما  ،فى الكلية الحربية ة: الموضوع بالنسبة للطلبرفعت
 ا طلبة فى الكلية.العساكر دول هم اللى يخشو نفس ن إ

 
 
 

 .القانون :عبد الناصر
 

  .: هو دلوقتى اللى بيحصل ناس بتيجى للتوجيهية من بره بتخشرفعت
 

 أفضلية.واللى عنده التوجيهية فى الجيش عنده  ..: العبد الناصر
 

 ةشهادات وقعدوا فتر  اخدو أوكان  ،بتوع االحتياط اللى طلعوهم يافندممع دى  ةمرتبط: قره   
 !وبعدين طلع ةخد شهادات عاليآو  - ونص سنةيعنى قعد  -طويلة 

  
فى  ةربت أول طلقيه ض  إمايعنى  ؛ادول يمشو ى نا اللى طلبت بتوع االحتياطأده  ..: العبد الناصر

  ..اإلسماعيلية
 
 .يافندم مش كل االحتياط: قره   
  

وا وكان يوجر  هبتوع العساكرابط االحتياط ساب ضوال ،الزقازيق ا: وبتوع االحتياط وصلو عبد الناصر
 !فى الزقازيق

  
واخدين  ..وبعدين طلعوهم ،ونص سنةفرق ب اخدو أباط اتاخدت بقالها سنتين و ض يه: ده فقره   

 .ةشهادات عالي
  

 !الجيش اظو باط االحتياط بو  ضن عساكر االحتياط و إى نا فى تقدير أ: واهلل عبد الناصر
  

  ؟: العاديينقره   
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حناو  !؟يجرى ةيسمع رصاصى االحتياطى يه العسكر إيعنى  ..هآ عبد الناصر: دى ى االحتياط ةعملي ا 
ابطينها ونشتغل ضبطها ونعمل زى اليهود ماهم ضيان .بطينهااضحناش امى الحقيق
قرايب ومجموعات  ةمعارف وشوي ةلكن هم اللى جايين بتوع االحتياط دول شوي ،صح
 مافيشدول يعنى  ىبق .باط والعساكرضال ين لالستنفاع اللى هميوجا ،الشكل بهذا

أيام ما كان فى  ،شافهوش قبل كدهام حبياخد سالى جاى والعسكر  ،تدريب خالص
نخلص من  إن احنا ؛كان الحل الوحيد لرفع الروح المعنوية فى الجيش ،فالحقيقة !الجيش
 .االحتياط دى ونفكر فى نظام احتياط صحيح ةعملي

 
ومحتمل  ،ىاحتمال حل سياس مافيشن إيعنى منظور دلوقتى  ،: بالنسبة للحالة االقتصاديةالسيد

للحالة  ىبالنسبة بق ،مفروضن القنال تفضل مقفولة سنتين كمان أو يعنى ده إ
 ؟يه بالنسبة لهذه المدةإاالقتصادية يتعمل فيها 

  
 . )ضحك(خطةلجنة الروح إبقى  عبد الناصر:

 
  ؟نها هتستمر سنتين كمانإعنى هل المعونة العربية متأكدين ي ..: الالسيد

 
  ؟فاتت نت كنت مش هنا الجلسة اللىإ ..بقى اقرأ محضر الجلسة اللى فاتتإ عبد الناصر:

 
  .: الالسيد

 
 )ضحك( .اسأل األخ عصام بعد الجلسة إبقى عبد الناصر:

 ؟على موضوع السينمامصمم 
  

 .يافندم اللى تؤمر به: عكاشة
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