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 مجلس الوزراء قرارات
على ضوء التقرير الذى قدمه محمود رياض  ،مناقشة التطورات الخاصة بأزمة الشرق األوسط -

 عن تصوره للموقف فى األمم المتحدة.
عادته الى اللجنة التشريعية ،مشروع قانون "من أين لك هذا؟"مناقشة  - لتعيد بحثه على ضوء  ؛وا 

 ما جاء فى خطاب الرئيس فى افتتاح دورة مجلس األمة.
 بحث تقرير لجنة الخطة عن األوضاع االقتصادية وسياسة اقتصاد الحرب. -
جازات الدراسية ت، وتوحيد اإلفى القبول بالجامعا مناقشة تقرير عن السياسة التعليمية والتوسع -

 العتبارات إنسانية حتى يمكن جمع شمل األسر خالل االجازات. ؛فى جميع المدارس
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 ؟واستعراض اللجان، فاتى قلناه الدور اللى الكالم اللأى مواضيع؟  يهف عبد الناصر:
 

والمسائل  ،مسألة 42كان فيها  سبو هذا األى التشريعية فاللجنة جلسة ى هو الحقيقة يعن :الشافعى
 .جل التجارىهمها موضو  السأنها كانت عنحب برضه ندى  صورة بسيطة ى يعنى الل
ى هيقوله فى كان مشغول علشان يعد البيان اللقره األخ  نهأل ؛الحقيقة أجلناه هود

  .قدرش يحضر الجلسة لهذا السبباوم ،األمةمجلس 
ى موضو  الحد األدن ..ثرنا معاه نقطتينأحضر عنه ى ولكن يمكن الوكيل الل

 أنوا لرأس المال يمكن تمنع بعض ى عملية الحد األدنى واعتبرنا يعن ،لرأس المال
 .شاء اهللإن  القادم سبو األى وتفاصيل المناقشة هتكون ف ،نشطةاأل

موضو  نظام الفتوة  ،كان من ضمن الموضوعات المعروضةى موضو  تان يهف
صدار إان صادر بقرارات ومطلوب تقنينه بوهو يمكن ك ،وكان مقدم من وزارة الشباب

 إعادةموضو  الفتوة بيتطلب إن  ..يةأساسثار نقطة أويمكن دا  ة.قانون خاص بالفتو 
أو  سواء كانت تربوية ؛هدافهأإن احنا نعرف  بحيث ؛ىمقو  ى أساسنظر شاملة عل
ى ن العملية يعنا  و  .التطو أو  جبارونظام اإل ،بيمثل مقاومة شعبيةأو  احتياط للقوات

شرط ى يبقإنه  ن يمكن القانون كان طالبين فيهأل؛ وضو  الفتوة بعمقأساس معاوزة 
  .الجامعاتى كان واخد شهادة فتوة فإال إذا  يتوظف إن ماحدش بالقانونأساسى 
ى جبار الشباب علإى دى وسيلة الستخدام التشريع فإن  تعليق اللجنةكان و 

مكانيات كافية لتغطية النوعية إ يهفى من غير مايبق ،عملية الفتوةى الدخول والسير ف
والمجهود بتاعها يكون مجهود  ،الظروف الحاضرةتتناسب مع إنها  بحيث ؛بتاعة الفتوة

السيد وزير الشباب ى لاخرى أالموضو  مرة  أحلناو  .بيتناسب مع الغرض من وجودها
الجامعات عن أو  سواء كانت وزارة التربية ؛علشان يقوم باتصاالت بالجهات المختلفة

  .ىطريق وزير التعليم العال
نه وأل ،تكلمناش فيهااننا مأل ؛لم فيه بتوسعتكايمكن بأنا  ،والحقيقة هذا الموضو 

 ممكن تكون مجال مناقشة. ى من المواضيع العامة اللإنه  الواحد بيعتبر
 

قبل الواحد  -مواضيع القوانين ى هى الل -نرجو بالنسبة للتشريعات  ،وبهذه المناسبة  عبد الناصر:
حناو  ،مايتقدم بالقانون عاوز أنا  إن :لنال بيقو  ،الموضوعات العامةى بنتكلم هنا عل ا 

الحقيقة مضينا مجموعة  ن احناأل .حط فيه القيود الفالنيةأو ى قدم قانون بالشئ الفالنأ
ماسكين الناس ى يعن ..كل حاجةى عاملة قيود عل ؛فاتتى السنين اللى من القوانبن ف

  !مختلف الجهاتى فى من رقبتها دلوقت
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 !نقيد ..نقيد ..عملت عمالين نقيدحصاء عملت والتعبئة عملت والوزارات اإل
 احناإن  االتجاهإن  رىأنا أو  ،ىوالحقيقة كل ما بنقيد كل مابنعقد نفس التطبيق االشتراك

  .بدا من هذه القيودأنزيدش انرفع من هذه القيود م
عايزين القوانين  ،شئ الحقيقة بالنسبة للقوانينأى  ىبنتكلم ف إحنابعدين 

مجلس ى هنا فى يعن .ةمجلس األمى عندى على التشريعية علتطلعش من اللجنة ام
نقعد مش عاوز أنا  ،نناقشه قلاألى عل ةمجلس األمالى  الوزراء قبل ما نودى القانون

الطريقة العقيمة يمكن ى وندخل ف ،نمسكه مادة مادة ونقول مادة واحد ومادة اتنين
  !صال مقرفة مش مسليةأطريقة ى وه ..الواحد جربها
  ..مراحلى بناخد العملية عل ولكن

لنا هنا ونناقشه يمكن يستفيد من ل بيقو  ،عاوز يقدم تشريعى الل :ىاألولالمرحلة 
  .رائناآ

لو  ؛المواضيعى واللجنة التشريعية بتتكلم عل ،بعد كدا بيروح اللجنة التشريعية
ى بيمشوبعدين ، بيقوله –ى السيد حسين الشافع النهارده هقالى زى الل -عندهم شئ 

 القانون.
  

وكان سيادتك مضيت قرار  ،هو مش قانون هو قرار جمهورى ،: لو تسمح سيادتكحسونة
القرارين وطلبت ى فالحكومة بعتت ل ؛خرآوبعدين جه قرار  لهيئة الفتوةجمهورى بالنسبة 

لجنة مشتركة ى عملنا مشرو  قرار جمهورى مقترح ومتحال عل إحناف .النظر فيهم إعادة
ى اللجنة التشريعية فى فى الوزراء المختصين علشان تدرسه قبل ما ينتهمن جميع 
 دارة. التنظيم واإل

 
د أورق ى بيجيلأنا  ؟يهإهعمل أنا  :لكمل قو أبدى  ،لكم هذا الكالمل قو أبرضه بدى أنا   عبد الناصر:

أنا  !غلطانين اقراها تبقو أقعد ابأنا  ىنإ ابتتصورو  مكنتإذا  ،كدا قرارات جمهورية وقوانين
 بقراش هذا الكالم. ام

 
عملية ى واعتبرنا يعن ،لرأس المالى هو موضو  الحد األدنى ثرنا نقطتين اللأ النهارده  :الشافعى 

وتفاصيل المناقشة هتكون  ،نشطةاأل أنوا لرأس المال يمكن تمنع بعض ى الحد األدن
 .شاء اهللإن  القادم سبو األى ف
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 !نت مضيت قرار جمهورىإ :ىلل هذا الكالم وبعدين يتقاى مضابأنا  الحقيقة)ضحك(  عبد الناصر: 
أنا  نه مش معقولأل ؛نا مش عايزهاأمضيت حاجات وطلعت و ى نفسى وساعات بالق

  !شكالى شكل من األأبى بدا يعنأ قرا مادة واحد ومادةأفضل أهقعد 
ما عادة ال أ ،الموضو  اموضو  استلفت نظرى بقر أنا إذا  إن بيحصلى نا اللأف

من ى ج هود ،جاى من لجنة كذا هد :ىلل يقو ى جيبي .القرارات االقوانين وال بقر  ابقر 
بيحصل، ى الوضع لل ههو د !عشر دقايقى مضيهم كلهم فأمسك القلم و ابأنا  ،لجنة كذا

 قانون.أو  بس ال يختلف الوضع سواء كانت قرارات
  

زى  األولى هو يتناقش فإن  الغرض من القانونإنه  كنا برضه طالبين إحنا:  هو الحقيقة الشافعى
وبعدين الحقيقة برضه تأصيل  .ما سيادة الرئيس كان بيشير، الغرض والحاجات الجديدة

مواضيع تعتبر قوانين رئيسية  يهفإن  ولو ،مستوى واحدى كل القوانين على القوانين يعن
حو  .الحقيقة تكون مشتقة منهاى خرى فالزم القوانين األ هذا ى يين فر الحقيقة جا ناا 

نفس المستوى مع القانون ى على يبقى فرعأو  ىيبقاش قانون جانبامإنه  بحيث ،البحث
 ..موضو  خاص يهف ه، بعد كدىالرئيس

 
أو  تنظيمات عسكرية يهفيه، هو فى رأ ىلأنا  بخصوص موضو  الفتوة يافندم:  هو بس هويدى

الى  الفتوةالى  ول االحتياطأعندنا من ى يعن ..شبه عسكرية موجودة عندنا متعددة
ى مرت حتى التجربة اللى كل هذا الكالم بناء عل ؛ىالحرس الوطنالى  المقاومة الشعبية

  .نظر كاملة إعادةالى  ن محتاجاآل
بتعمل ى كل ناحية من هذه النواحى يعن ،كلها تكون مكملة لبعضإنها  ىرأيى وف

 يهنا شايف فأ ماى يعنإن  فلو ،مستوى معينالى  بتصلأو  قطا  معينأو  اتجاهى ف
يطلع  ،كل هذه المسائل مع بعضهاى ننظر فى جلنا حتأولو  ،الموضو ى قوى ف ةعجل

 حتة.  ..ما نبص لها حتة أحسنالنظرة متكاملة 
 

 ،ىمزرعة يعنأو  بةز خد العملية كعأجمال نظيم إن أيضا  ىرأيأنا  إن هو الحقيقة  عبد الناصر:
ى استخدامات سياسية، يعنأيضا  استخدمت الفتوةى ويعن !العملية بهذا الشكلومشيت 

بطريقة ى الموضو  يمشى وعلشان حت !يونيه 00ويوم  01شمس استخدمها يوم 
ش باقولاوم ،وزارة الشبابى ل نظيم بيسيب الفتوة وبيفضل معاك فاصحيحة ناخد جم

 بيقوم بهذه العملية بالنسبة للفتوة.  ءوبنشوف واحد كفى نطلعه يعن
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ى الموجود حاليا ف ،عقيد وهو طبعا مش كفاية هعينو إنه  ،مين فيهاأ:  كنا اتكلمنا فعال مع أبو النور
 عملية الفتوة.ى هو يتولإنه  ورتبة كبيرة وممكن ءالفتوة محتاجة لواحد كف

 
هو الخاص بتعريفة رسوم ى الل ،عام بيثير مبدأإنه  موضو  برضه كنا بنتكلم فيه يه:  فالشافعى

شغال إمضاعفة  أساسى على الحرب نتاجوكان متقدم من وزارة اإل ،ىالطيران المدن
ورفع الرسم الخاص  ،ات للضعفعالنورفع اإل ،داخل المطارى المتر المربع الل

ى كل هذه الحصيلة تتجمع فإن  ىوعل ،قرش بالنسبة لكل حالة 011الى  بالمغادرة
  .صندوق

علشان تحسن الخدمة  ؛جزء منهاأو  تاخد هذه الحصيلةإنها  وكان هدف الوزارة
ماهوش إنه  أساسى عل ؛هذا المبدأى وزارة الخزانة لها رأى ف توكان .داخل المطارى ف

وكان  ،صندوق خاصالى  لغرض معين تضافى بتيجى الحصيلة اللإنه  من المتبع
 ظنأقدر المو  ،جنيه من هذه الحصيلةألف  411ى قصأبحد  انهم يعملو إبرضه طالبين 

 داخل المطار. ى الخدمة ف ايحسنو  انهم يقدرو إهتزيد عن ضعف هذا المبلغ بحيث إنها 
 

 )ضحك( !الدبانى الواحد يروح المطار يالق ..والدبان كمان عبد الناصر:
 

هو إنما  ،الدبانى فى الحقيقة السبب الرئيسى ه يافندمصفر والمزرعة بتاعة الجبل األ  :البشرى
والميزانية  ،عاوز مطهرات كثيرة، الدبان برضه عاوز عربيات لنقل القمامة مش موجودة

دايما  -الحكومة  المطار مصلحة من مصالحإن  باعتبار - بتاعة الباب التالت
 .بداأفيها مجال لحاجة  مافيش أصبحف الثالثالباب فى  ابتتعرض لخفض سنوي

فيه الحقيقة بيتدهور تدهور ى اللى مكانياته بالمبنإبتاعته بالحقيقة المطار بالخدمة و 
ات عالنواإل ،شغال بتاعة الشركاترسوم اإلإن  حصيلة فالقيناى ففكرنا ندور عل !شديد
وكانت  ،36المطار كانت طلعت رخيصة يوم ما المطار اتفتح سنة ى موجودة فى الل

ى مطار موجود فأى  رخص منأإنها  وعملنا مقارنة القينا ،الواقعى طلعت رخيصة ف
  .الضعفالى  فتقدمنا بتعديل هذه الرسوم ،العالم

الرسوم دى بتطلع بقانون حاجة كبيرة الحقيقة زيادة عن إن  سف شايفينولأل
ن للسيد رئيس أالقانون فقرة بى زنا فجأو  ،قدمنا برضه بتعديل هذا القانونت !اللزوم

 فى حدود الضعف. خرىأيضاعف هذه الرسوم مرة ن أ الجمهورية
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زاز يتكسر إلوح ى يعن ،ىودى كلها علشان نوجد كل حاجة بقيت غالية دلوقت
 !مثال المراية مكسورة يالقى ةزى ماسيادتك بتشوف حد يخش الكابيني ،بنعرفش نعملهام

حناة و آمنظر ومر ى والحقيقة يعن ..منظرى يعن ى عاوزين نحافظ عليه ونحافظ عل ا 
  دى.ى الوحيدة هجوهره، وقلنا الحاجة 

يمكن الحصيلة دى إن  :والخزانة لما لقيت قالت ،هذاى اتفقنا مع الخزانة عل
هياخده شخصية  هالصندوق دى ماش :قلنا .الصرفى كم فييدإ انتم تفردو ا  تكون كتيرة و 

وهيكون الحد  ،ىحرب إنتاجضعها كوزير أقواعد ى وهيكون الصرف بمقتض ،اعتبارية
نقدر ى تقريبا اللى ماشى ودخلنا استرشدنا بحجم الصيانة الل ،جنيهألف  411ى قصاأل
  .اهمستو ى على نمش

 الصورة. ى دى يعن
 

كانت ى الل ،٪01ــوال ٪5 ــحيل من لجنة الخطة خاص بالأموضو  كان  يهف هبعد كد  :الشافعى
وبالنسبة لصندوق  .الخدمات المركزيةأو  بتصرف للعمال سواء الخدمات المباشرة

وكان  ،صندوق االستثمارالى  بتضاف موالاألت هذه أصبحاالستثمار للقطا  العام 
 إحناى الحقيقة يعن .بالنسبة لشركات القطا  الخاصأيضا  هذا المبلغ يضافإن  رؤى
 ىصدر قانون بهذا الشكل الواحد بيخشإذا  ىيعنإنه  ،هذا المجالى الموضو  ف إثارة
إنها  ىرؤ ى الصياغة بتاعتها يعن ..ولذلك !القرارات االشتراكيةى رجو  فإنه  يبانإنه 

ى ه طفق ٪55ــ الإن  ىننص علإنه  أساسى عل ؛قانون صندوق االستثمارى توضع ف
صندوق ى فى وتوماتيكأ هداخلة كد ٪01ــ وال ٪5ــ ال هكدى وبالتال ،هتكون من حقى الل

 االستثمار بالنسبة للقطا  الخاص. 
 

 مؤاخذة. ال ..ىقو هو مش واضح   :القيسونى
 

يرادات إتكون ضمن إنها  ،٪01ــوال ٪5ــلجنة الخطة اتخذ قرار بالنسبة للى هو ف  :الشافعى
 ،الصرف منها يكون عن طريق الصندوق نفسهإن  أساسى عل ؛صندوق االستثمار

الصرف، طرق ى وبيبت الصندوق ف ،بيتم استثمارها بواسطة الصندوق أموالن دى ا  و 
شركات القطا  الخاص ى عل ..القطا  الخاصى يطبق نفس المبدأ علن أ وتريد

 ،كان من ناحية الشكل .األمةمجلس ى وخصوصا فاللى قدم بها ى يعنى بالصورة الل
فى تكون إنها  أساسى صياغتها عل إعادةولذلك طلبنا  ،شكلها سليمى هتكون يعنإنها 

  .داخل قانون صندوق االستثمار
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 شارة. إى يمكن يعن هد
 

 . ىبناخدها يعن ٪05 ــال إحنا، طب ما ٪45ــ البص االخ هد   عبد الناصر:
 

 دى كانت علشان القطا  الخاص.   :الشافعى
 

  ؟الخدمات المحليةى هى الل  عبد الناصر:
 

 سوإبالذات شركة  ،نقابات شركات القطا  الخاص أعضاءالخدمات المحلية بعض   :ضيف
الفلوس مازالت موجودة لدى إن  :قالوا ،هذا الموضو  اثارو أوشركات البترول  وموبيل

بتستفيد من ى اللى ن شركة من الشركات ها  و  ،باسم الشركة نفسهاى الجهاز المصرف
بتاعكم صندوق االستثمار ى خدوهم استثمروهم ف :لناا جم قالو  اوهم كانو  .موالاألهذه 
كان خول  ،قانون المؤسسات يهولكن بالنسبة للقطا  العام كان ف .خرآمبلغ أى  زى

ى كيفية التصرف فى سلطات معينة للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزارة ف
مر محتاج األى فكان يعن ؛شركات القطا  الخاص أرباحجاش سيرة ا، لكن مرباحاأل

 نستصدر تشريع.  احناإن  علشان نسويهم مع القطا  العام
 

كانت من الموضوعات  ،شهر ديسمبرى تتم فإنها  موضو  الترقيات يهبرضه ف هبعد كد  :الشافعى
برضه  ،يصدر تشريع بيهاإنه  وكان المفروض ،لجنة الخطةى كانت بتدرس فى الل

 بنخطر المجلس بيها. 
 

تتم إنه باقتراح  تقدمت الحكومةبس  ،صال المفروض الترقيات تتم شهر ديسمبرأهو   :محى الدين
 .بعد ما تظهر التقارير السنوية الجديدة ،مايوى ديسمبر ومرة فى مرة ف ..مرحلتينى عل
 خذ بالتقارير بتاعة المدة السابقة. ؤ نه يا  و  ،تستمرإنها  بقينا نلتزم بالوضع الموجود إحناف

 
ى ويعن ،األمةمجلس ى ف أعضاءفراد من الموجودين كساعات تعيينات أل يهف هبعد كد  :الشافعى

بتعتبر ميزة من الميزات  ..ناحية الدستوريةالصدور مثل هذه القرارات بتعتبر من 
حناو  ،اللجنةى جت فى حاالت من هذا النو  يعنى فف .وجوده أثناءللعضو  بنتكلم فيها  ا 

  .نخالف هذا الوضع الدستورىى مش هنقدر يعن احناإن  أساسى كمبدأ على يعن
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عتبرتش ااوم ،اتعين قبل هذا الوقتى يعن هغير  يهفالشخص نفس الوقت ى وف
كون فى بنعرض الموضو  هنا علشان نقدر ن إحناالحقيقة ى فف .ميزة بالنسبة لهى يعن
ولكن  ،0/2/0636ن شخص هو متعين من إل من هذا الحرج الدستورى الخاص بح  

ى وجوده ف أثناءكد ميزة معينة أبيى صدوره بيبق النهاردهالزم يصدر بيه قرار، والقرار 
 المجلس. 

 
فتكره أى يعنأنا  والا  ،ينهيال يمنع تعى حاجة يعنأى  ىف هكان اتعين قبل كدإذا  هو  عبد الناصر:

إنما  ،ش متعين ونعينهنو كاينجيبش واحد مام ..نعينوش تعيين جديدام احناإن  دستورية
 حتة. ى واحد متعين ف

 
 المؤسسات. ى ف يافندمالحكومة ينفع ى ف أل..  :محى الدين

 
قدرش أاالمؤسسات مى متعين ف ماكانشإذا  المؤسساتى ف ،تكلم بره الحكومةابأنا  ..ال  عبد الناصر:

 خر. آمكان ى عينه فأأو  حتةى نقله فأأنا  إن كان متعين هذا ال يمنعإذا  لكن ،عينهأ
 

نما كان البعض اتعين ا  و  ،الحراساتى البعض كان اتعين فإن الى  وسيادة النائب بيشير  :محى الدين
 .هيمكن هو د ..منها االحراسات من المجلس وبعدين رجع اتشالو ى ف

 
كان معين  ،األمةمجلس ى حالة شخص عضو فى ف يافندمحالتين معروضين  يههو ف  :شقير

 ،36بريل سنة إجنيه من شركة من الشركات من  56مش معين كان بياخد مكافأة 
تعينش اام 36اريخ تن باعتباره من جمهورى اآل هو يعين بقرارإن  ىفمطلوب دلوقت

وقفنا  اللى احنا هود ،منه الفلوس دى كلها اويطلبو  اهم يسحبو إن  احتمال يهف .ىرسم
دى حالة من الحاالت اتعرضت، حالة  !يعتبر تعيين غير دستورىإنه  ا:وقالو  ،فيه
 ،القطا  العامى فى له امتداد سنة خدمة يعن طلباسنة ب 34 ــواحد كمل ال يهخرى فأ

  .له سنة تالتةا وعاوزين يمدو  ،له سنتين من الوزير واتمد 31 ــخلص مدة الخدمة ال
لها  حاالت مماثلة كان طلع يهوف ،معروضين اكانو ى دول الحالتين الل اهم

 قرارات قبل كدا. 
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 ترقيات يهكان فإذا  وبس ،فيهى هنمشى هو اللى الجانب القانونى كل حال يعنى وعل  :الشافعى
 أل.  ..حاجة جديدةإنما  هو ده اللى ماشى ..وضع جديد استمرارا للوضع القديم يهفأو 

معاش  ..المعاشى عل ايخرجو أو  لهم مدة ينضمى ناس برضه طالبين يعن يهف
ولكن  .خرين للترقيةمجال بيفتح فرصة لآلإنه  أساسى برضه كمبدأ عل هود ..ىاستثنائ

ى على نه مع خروجه بيتعين واحد تانأل ؛لخزانة الدولة فيه تحميلى نو  طبعا بيبق
ى عل ،هذا الموضو ى فى بنحب ناخد من المجلس رأى برضه يعن إحناولذلك  ؛درجته
 نشجعها.  الأو  ما نشجع مثل هذه الحاالتإيا أساس

 
 ؟ىشمعنإيه المانع إ عبد الناصر:

 
 العملية هتكلف.  ..العملية ،بس تكاليف صوت:

 
 ؟!اهيطلع خمسين واحد هيطلعو   الناصر:عبد 

 
حناو   :القيسونى أو  دينا للوزير سلطة القبولا  و  ،فتكر كنا عملنا قانون مماثلأ 31سنة ى يمكن ف ا 

 . .كان الوزير عايز يتخلص من واحدإنه إذا  ىبمعن ..الرفض طلب االستقالة
 

 يهفإن  الحظتأنا  مناقشاتنا العامةى فى ، يعنهبنتكلم فيه د اللى احناهو قره بينفع  هد عبد الناصر:
 بيفيد فيها.  هالكالم دى بيتهيأل ..عندكم بدرجات كبيرة مش عاوزهمكتير ناس 

 
عندى أنا  .قبول من الشخص ذاته يهيكون فإن  لكن يجب ،ما هو هيفيد فيها فعال :عكاشة

ــ وبس يدوله المدة بتاعة ال ،المعاش لىيطلع عى علشان مطالب حت تبعى وحت ،حالة
 خد بيها موافقة. آعلشان ى وبعت حت ،شهرأ 3

 
 ىالناس اللى ، يعناممكن نديهم سنتين ويمشو  ،بالنسبة لبقية الحاالتى حتى رأيأنا  هو عبد الناصر:

نغالطش امإننا  ىرأي !؟ليه نغالط نفسنا ،موجودين وعبارة عن معوقات للعملى يعنهم 
حناو  ،نفسنا   .كداقبل عملنا مرات كتيرة  ا 
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إذا  ولو ،ىمشيسنتين و أو  ناس ورتب كبيرة ومش بيشتغل نديله سنة يهكان فإذا 
ذا ا  و  ،الوزارات بتاعتناى لنا الشغل فل يسه هدإن  بحيث ؛ىويمش أكترمر نديله األى دع

 أقلتفضل درجات  ،هذه الوظائف بالنيابة عنهمى نعين فى داع مافيشكان تكاليف 
 تشتغل هذا الشغل. 

 
ناخد الدرجات دى نفكها وننزلها لتحت لدرجات  احناإن  ،يافندماقتراح  يههو كان ف :أبو النور

 وندى بهذا الشكل فرص.  ،التعيين للخريجين بتو  الجامعة وغيرهم
 

 العملية دى. ى محطوطين فى نتم اللإ ..راءآكان لكم إذا إال أبدا  مانع مافيشهو  عبد الناصر:
 

مشجع  ..وهو مشرو  مشجع ،الوزارة السابقةى كان موضو  متقدمة به الخزانة ف يههو ف :ضيف
المدة ى استنإذا  يحصلش عليهاانه هيستفيد بمزايا مأل ؛للموظفين بعض منهمى حت

موافقة  يهوكان درس هذا المشرو  وكان تقريبا ف ،ختص بالمعاش بالذاتي فيما الباقية
فلو  ،ناس كتير تحب تطبقة يهفإن  نجديمكن لو طلع  هد .المجلسى خوان فمن اإل
 شجع الناس. يلو خرج ه ،اتكلم عليه سيادة النائبى المشرو  الل هكان د

 
يكمله أو  هو كان مكمل لهماكانش مشجع بقدر ما ،يافندمبس كان العامل المشجع فيه  :أبو النور

هذا التشريع  .سنة 55أو  سنة 55لسن  اوصلو ى الموظفين اللى تشريع ضاغط عل
 23بصدور القانون إن  باعتبار ؛لمعاشاتا صحاببيمنح ألى يتعلق بغالء المعيشة الل

ى الل النهاردهى وبالتال .وبيتحسب عليه معاش ىصلالء المعيشة القديم له المرتب األغ
ى طلع فى كان بياخده زميله اللى من الل أكترى أساسالمعاش بياخد معاش ى بيطلع عل

غالء المعيشة ى نلغإننا  ىاقترحنا يعن إحناكنا ف !23خرى غير قانون أظل قوانين 
 ؛ظل القانونى عليهم سنتين فى مضى الل 23ظل القانون ى ف اهيطلعو ى بالنسبة لل
له سنتين  ينضمإنه  من مصلحتهمإن  طبعا هيجد ،كان هيشجع الناسى الل هوطبعا د
  .ههيكسب من كدى يعن ..ويطلع

المشرو   هعلشان كد ،المجلس السابقى القبول ف زلم يحى خر وهو اللالشق اآل
 تعثر ووقف. ى يعن

 
  ؟حد عنده ناس عايزينهم يطلعوا  عبد الناصر:
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 مش عاوز يطلع.  ،جراءات دىمش عاوز يطلع بعد اإلى هو الل يافندم يهف  صوت:
 

للوزير أيضا  ،يطلعشامأو  هو يطلعإن  مش ندى بس السلطة للموظف إحناهو   عبد الناصر:
 نديله سنتين ويطلع. ى يعن !مش عاوز يطلع - ابتقولو زى ما  -إفرض واال  ،حقيقة

 
نشيل المعوقين دول من  ..دىالعملية ى حاجتين فالى  كان بنهدف إحناى وبس يعن  :سليمان

 .قيادات جديدةى الوقت نفسه بنربى وف ،ىالمعاش االستئنائى ونديهم سنتين ف ،العمل
كان  ،ينيناخر السنتين تالتة األى الوزارة خصوصا فى الناس فى نرق احناإن  البدى يعن
لما بيكون أو  لما واحد بيطلعى دلوقت .كثير من الوزاراتى معزز بالنسبة للترقيات ف يهف

يقدر ياخد هذه الوظيفة ويمارس  ،بنرقيش حدام إحنا ..ىجيدرجة مدير عام بيى مثال ف
 . .همى هذا العمل من الناس الل

 
 رقيه. أيمارس الوظيفة والعمل من غير ما خليه ال.. ن  عبد الناصر:

 
 . نرقيهبدل ما  يافندمياخد عالوة   صوت:

 
 اللجنة. ى عل هالموضو  د اتعرضو   :عبد الناصر

 
ياخد الوظيفة ى يعن ..يترقاش فيهااهنضيفهم م اللى احناالسنتين إن  رأينا إحنا  :الشافعى

ى تحت االختبار فى يبق هوبكد .حاجةأى  بتخسرشاالدولة مى يترقاش فيهم وبهذا تبقاوم
ى الواحد حتى وبهذا يبق ؛تكليف زيادة بالنسبة للدولةأى  يهيبقاش فاوم ،هذه السنتين

 . ألأو  يقدر ياخد الوظيفةإنه  السنتين دولى يقدر يحكم عليه ف
 

أو  العامل ،المساواة مع القطا  العام للشركات برضهبس المسألة يمكن محتاجة   :القيسونى
 ،يقدرش يطلعه بسهولةايطلعه مإنه  لما يقرر رئيس الشركةى يعن .الشركةى الموظف ف

لسلطة يطلع الواحد كنا هندى للوزير اإذا  .خرهآالى  ..جراءات ووزارة العملإعايزة ى ه
ما إى تبقإنها  عتقدأالموظف ى يعن ..سلطة كبيرة برضهنها إ عتقدأ ،سنتينبعد ضم 

 يستأنف القرار. إنه  ما ندى فرصة للموظفا  بقرار جمهورى و 
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مبادئ هتبحث هذه العمليات  هد.. ال ،قرارى وزير وال يبقى العملية مش هتبقى ه ..أل  عبد الناصر:
 بيطلع. ى كل واحد يطلع بقرار مش الوزير الل ؛هؤالء الناس اوبعدين يطلعو  ،لجنةى ف

 
الخاص  -تعرضه إنها  اللجنةى كان السيد الريس اتكلم ف -هو ى خر موضو  اللآ  :الشافعى

 بالجمع بين المرتب والمعاش. 
 

 )ضحك( !هالموضو  دى فأنا  زنقتكم  عبد الناصر:
 

 األولالمبدأ  هد ..بين المرتب والمعاش الدائملغاء الجمع إهو بالنسبة للمستقبل بيرى  :الشافعى
  .أساسك

حدود هذا المرتب ى فى ويتقاض ،ساسمرتب الوظيفة هو األإن  ىوالمبدأ التان
  .كبرأيهما أالوظيفة  مربوطبداية أو  السابقمرتبه 

بالنسبة لحجم  .التطبيق بيتطلب استعراض حجم العملية وظروفها :النقطة التالتة
وعموما  .بعض الجهات ماديتناش رد بخصوصها يهفإن  وكنا طلبنا البيان ولو ،العملية

لفين بالنسبة لمجمو  العاملين بعد سن أى ردت حوالى حجم العملية بالنسبة للجهات الل
خدمتهم من بينهم  تيبلغ عدد الذين مد ،0652وردت بياناتها ى الستين بالجهات الت

والمعينين بمكافأت مع  ،050لمعاش بين اأو  أةالمكافأو  بين المرتب ابيجمعو  0520
ى ومجمو  عدد العاملين بعد سن الستين بالجهات الل ،64يقاف صرف معاشاتهم إ

 كلهم. هم  دول ..0652جابت البيانات 
 

 . .من ستين أقل اللىى يعن ..فوق الستينى دول اللطب مش قلت ألفين األول   عبد الناصر:
 

 ،050بيجمع مابين المكافأة والمعاش ى مد خدمة الل 0520من بينهم  ..خدمتهم تمد  :الشافعى
ما اديتناش رد ى الجهات اللى ، وف64يقاف صرف معاشاتهم إوالمعينين بالمكافأت مع 

 . 451ى جهات ودى حوال 5
 

 ؟451المعاش المرتب و بيجمع بين ى اللى يعن عبد الناصر:
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 . 61أو  64 هحاجة زى كد 451  :محى الدين
 

تمد لهم  ،سن الستين امدنيين خلصو ى األول   صوت:  مش العسكريين. وا 
 

  !البيان غير كاملالحاجات اللى ماجتش أكتر بكتير..   عبد الناصر:
 

 أقلى الل ساساألهم  هد ..عددهم كبيرى الل همن ستين مش كامل د أقلى اللى بيتهيأل :محى الدين
 المشكلة. هم  من الستين

 
 - عدد كبير منه علشان يكمل مدة خدمة يهف ،وبعدين هو قانون التأمينات االجتماعية  :فعىاالش

العمل علشان يكمل مدة ى فى وباق ،عدى سن الستينى هى اللى بق - دى حالة تانية
إنه  أساسى خ كمال رفعت مقدم علواأل .ها معاشأساسى علشان يستحق عل ؛خدمة

ى تساعد علإنها  شك مافيشوطبعا  ،عداد كبيرةأعداد ودى خراج هذه األإى يساعد ف
حد يتساوى مع المدة بله معاش  يضمنإنه  أساسى عل ؛عداد غير قليلةأالتشغيل ب

 كان علشان يستحق المعاش.  إذا  ،الباقية
 

  .، بتبحثوهموضو  لم يتم حسمه هدى يعن  عبد الناصر:
 

 الجاى.  سبو األ  :الشافعى
 

 بعده. ى الل سبو األ ..ىبقبعده ى الل  عبد الناصر:
 

دارة الشركات إمجلس  أعضاءب األمةمجلس  أعضاء ،يافندم همرتبط بالموضو  د يههو ف :ضيف
ى فبيبق ؛عمالأ يهفبتا  مجلس األمة وبعدين بالمرتب  ،بالمرتب وبدل التمثيل ابيتميزو 

 جهة عجز. أى  أو شكلها بالنسبة للشركة
 

 هو بياخد المرتب والمعاش وبدل التمثيل. ى يعن  عبد الناصر:
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كانت بعتت مكتوب إنها  ،هو بالنسبة لوزارة الخزانةى اعتبار واحد الل يههو بس يمكن ف  :الشافعى
 ..حاجةى بس يعن ههو د ..بعتت 04/ 6يوم  أساسى عل

 
تكون مع إنها  يجب ،جازات بتاعة المدارسن عندى موضو  بالنسبة لألبالنسبة أل  عبد الناصر:

ى يعن !والتعليم العام لوحده هلوحدى جازة لوحده والتعليم العالأزهر يعمل مش األ ،بعضها
كل عيلة ى د يكون لهم فرصة فإن األوال بحيث ؛مع بعضهاى تبتدى مع بعضها وتنته

 مع بعض.  ايبقو 
 

 . هد سبو األ هالموضو  دى اتكلمنا ف يافندمنا أدكتور عبد العزيز و  :شقير
 
 جازات. ة لكل األتربطوها مع بعض باستمرار بالنسب  الناصر:عبد 

 
موضو  معروض منهم  يهف :مواضيع رئيسية 6لجنة الخطة كان مطلوب عرض ى ف  :محى الدين

نهم أل ،تحت البحث اين الزالو يوالموضوعين التانوهو اقتصاديات الحرب.  النهارده
 أصحابالتجار و ى المصلحة يعن أصحابدراسات مع الجهات ومع الى  محتاجين
ى ف هبعد كد .ينأسبوعأو  أسبو ويمكن تتأخر ى اتصاالت كانت دلوقت يهوف ،الورش

 ،ة استخدام وسائل النقل الموجودةاءخاص بكف ،موضو  عرض خاص بوزارة النقل
  .غيرهأو  بيتم من الجهات المختلفة سواء كان بنك التسليفى والتعطيل الل

الميناء والتكدس ى بعملية تسهيل تفريغ المواد الموجودة فوموضو  متصل 
حناو  ،الموجود  ااجتمعو  ،حليناها عن طريق عمل لجنة فرعية لمتابعة هذا الموضو  ا 

  .علشان متابعة هذه العملية أسبو يوم السبت كل 
 ،طلب محافظة السويسى بناء عل ،خر معروض من وزارة الخزانةآكان موضو  

حناو  ،جنيهألف  السلفيات للغرف التجارية خمسين انهم يزودو إشايفين  اكانو  سبق  كنا ا 
وزارة الخزانة سحبت هذا ى ورجعت تان ،جنيه لمنطقة القنالألف  451ى ديناهم حوالإ

صلية ألف األ 451 ــال االتجار بيعتبرو إنه  لها معلومات جتإنه  أساسى الطلب عل
 وطلبت ،ساسهذا األى عن هذا هتعتبر عل ى مبالغ زيادةأو  ،معونة مش سلفية ابيعتبرو 
  .هتاخد فرصة لفحص الموضو  دإنها 
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 ،ىبالنسبة لعمال السد العالى لنا مذكرة من االتحاد االشتراك كذلك جت
 .والمتوسط والعمال اليدويينى العال ..فئات مختلفةى عامل فألف  62ومجموعهم 

حناو  ،هؤالء العمالالزم نبحث مستقبل ى من دلوقت احناإن  اوبيطلبو  حولنا الموضو   ا 
 .القوى العاملة لبحثه على لجنة

إن  ووجدنا ،خاص بمشاكل صناعة تجفيف البصلى وبعدين موضو  تان
فالبصل  .بصل كفاية علشان يتجفف مافيشإنه  أساسى ية مبنية علساسالمشكلة األ

المصانع تتوقف عن هذه إنه  هذاى وبيترتب عل ؛ما بيستهلك داخلياإما بيصدر ياإيا
حناو  ،إنتاجصال مشكلة أوالمشكلة  !العمل محصول ى نقص ف يهكان فإن  عارفين ا 

 .أيضا هذا العامى نقص المساحات ف يهيكون فإنه  ومنتظر ،ىالبصل العام الماض
  .ووزارة الزراعة عاملة ترتيبها علشان حل المشكلة ابتداء من العام القادم

ى ن ههذه المصانع تضم لشركات التجارة ألإن  :رأى بيقول ..رأيين يهكان ف
وتغلب  - وزارة الصناعةى خر فآرأى  يهوف .أكترتنسيق  يهفى بتديها النهضة ويبقى الل

بعضها كان ى جمع كل هذه المصانع اللن ،بيستمرى التخصص النوعى يبقإنه  - الرأى
  .نجمعهم ونخليهم تبع الصناعة احناإن  ..تابع لشركات التجارة الخارجية

توريد ى عل ،نفس الوقت يتم تعهد ما بين شركات التجارة وهذه المصانعى وف
  نتاجاإل طبعا توفرإذا  ،من النهضة لتشغيل هذه المصانعى كميات معينة كحد أدن

  .تعهدى أساسى محددة وبيتم هذا عل أسعاروب
القطن  - بالنسبة للزراعة مهذا العاى التركيب المحصولى فأيضا  واتكلمنا

بالنسبة للعام القادم هيكون بنفس التركيب ى هو تقريبا التركيب المحصولف - والرز
  ..قطن ومليون 005110111ى نتم ماشيين فأللعام السابق، ى المحصول

 .طب اتكلم
 

التركيب ى هو ف احناإن  خايفأنا  ،رقامأعلشان سيادتك بتقول ى المؤاخذة يعن :مرعى
اتزرعت السنة ى نوصل لنفس المساحة الل احناإن  ملناأ ،ىالرز يعنى فى المحصول

نريح  احناإن  أساسى عل ،صغيرة ةشوي أكترمليون فدان ويمكن نزودها ى هى الل ؛دى
  .كفر الشيخ وسوهاج بالنسبة للقطن

ن المساحة القطنية السنة أل ؛المساحة القطنيةى موجودة فى والمعضلة بتاعتنا الل
جميع الفالحين إنه  نا شايفأو  .فدان وكسر 003110111ى هى دى منخفضة جدا الل

 ،مجلس الوزراءى ثرته فأأنا  هوالموضو  د !لزيادة التكلفة من زراعة القطن ابيشكو 
ى نازلين ف إحنامام انخفاض سعر القطن أإنما  .وفعال كونت لجنة لدراسة الموضو 
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 005110111الــ إن  تصورىإنما ، 005110111ى بتاعنا على التجميع الزراع
رقم ى عاملين مجهود وماسكين عل إحناى نه يمكن السنة الجاية يعنا  و  ،اهينخفضو 

 احناإن  هكدى ، مش معن005110111ى ممكن ييجإن  ورىتصأنا  .005110111
نا أو  !االفالحين بيخالفو إنما  ،005110111ــ نازلين ب إحنا ،005110111ننزل عن 

 فاتتى زى ماحصل السنة الل ةن المساحة القطنية تنزل شويأب أنفاج احناإن  خايف
 يمكن كمان تزيد شوية.  ،فدانألف  461نزلت إنها 

 
وهيكون  ،ألف 011 ــونفس تقديرنا نزل ل ،نما: السيد كالمه بيدى هامش كبير لألمحى الدين 

 003410111ــ ل - الرزبزيادة طبعا مساحات  -مثل هذا العام ى التركيب المحصول
طبعا  ،لف، نرجو هذاأ 51منتظر ى يعن ،005110111فلما نبتدى كهدف  .فدان قطن

فاتت ى كان السنة الل ،زودنا مليون ،وبعدين بالنسبة للرز، يدناإى المسألة مش ف
ى بالنسبة للتركيب المحصول هد ،الرزى ف 000110111ى يبقإنه  وباتجاه 001350111

 القادم. للعام
ى خاص ببضائع تموين السفن الل ،كان معروض موضو  من التموين هبعد كد

تستخدم  نأقناة السويس فطالبين ى سفن ف مافيشى دلوقت ؛بورسعيدى كانت موجودة ف
  !هيبوظى جزء منها يعن يهف ،تبوظشاعلشان م ؛ىهذه المواد داخليا استهالك داخل

 
 ؟بتاعة غزة يعنى عبد الناصر:

 
 بتاعة تموين السفن.صوت: ال.. دى 

 
 عبد الناصر: وبتاعة غزة بتبتوا فيها.

 
عتداء إول ما حصل أكانت جاية كترانزيت و  أنوا  ..نوعين يهكان ف م،يافند بتاعة غزة:  قره   

الميناء ى فى الحاجات اللى فت علخ  أنا ف ،كان فيها سيارات وفيها حاجات مأكوالت
إن  ..ال :وبعدين جت البنوك قالت .استيالءمر أى وطلعت حت ،الداخل هناى ودخلتها ف
وعاوز يرجع السلع ى كل بنك ييج :قلناف ،عادتهاإالسلع الموجودة بتطالب ب أصحاب
 .كل وحاجات من دىأ ..حاجات كانت تموينيةى ف ،يرجعها
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حناو  ،هذه الحاجات الموجودة :فوزارة االقتصاد شكلت لجنة وقالت   يهكان فإذا  ا 
 .السوقى العملية ماديا ناخدها نصرفها ف ايسوو هم  ،لهما هيصرفو نهم إحصة هتسمح ب

إن  يبدو ،حاجات مستخدمة يهوف كماليةحاجات  يهف ..أنوا  6ى اتوزعت على وه
ى جهة ناخدها ونديها ألإن  :قلتنا أو  ،هناك بعض حاجات زى مالبس مستخدمة

  .بسعرهاأو  خيرية بسعر بسيط
زى بطاريات مثال وحاجات  ؛بالمدةى تتلف حتحاجات يمكن  يهف :والجزء التالت

قطع غيار سيارات وحاجات من  يهوف ،مشروباتأو  شوية مأكوالت يهوبعدين ف ،هكد
 دى. 

 
ى هتخسر يعنإنها  مصادر مافيشطبعا  ،للتموين اخدهانهإنها  :قلنا والسلع االستهالكية :زكى 

هتقدر الشركات تصدرها ى تصديرها يعن إعادةخرى هيتم السلع األ :وقلنا .ىهتتوز  محل
ى وبعدين السلع الل ،ىوبعدين تدى لصاحب الشأن نقد محل ،قصاده أجنبىوتاخد نقد 

 ،السوق الحرة وشافوهاى اتفقنا نحطها ف ،كمالياتإنها  يتعذر تصديرها وممكن مجرد
 يتوز . إنه  جانب كبير منها ممكن يهف

 
 .يعنى حاجة تتلف مافيشإن  هم حاجةأهو   عبد الناصر:

  
رض محتلة أغزة  !ىيعن دى العملية إشمعنى ،طالبين يسترجعوهاى اللإن  حكايةى : يعنشاكر

 .رجعها للبنوكأقوم أحساب غزة ى حاجة جاية عل يهفى يبقإنه  بداأحش صيام
 

غزة يعنى مش ى وبعضهم مش موجود ف ،غزةى بعضهم بيبعتها من لبنان للتعامل ف يهفقره:    
  !ىتانى حقى ل هات :لكل فلبنان تقو  ،من غزةممول 

 
 .طالما اتشحنت اتحسبت فلوس الشحن ..ده بيكون فلوس الشحن  :أبو النور

 
خر فهو صاحب البضاعة وال يزال يمتلك آمصدر  يهف ،المبلغ والقيمة صاحبها موجود  :قره   

له إنه  :قلنا إحناف .يطلبهاإنه  فله حق ،له وصولها للشخص ويبيعهاى البضاعة حت
عربية  65فتكر أ يهفى يعن ،حاجة لهاى مش ف إحناغلبها حاجات أو  ،هايطلبإنه  الحق

  !مرسيدس
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حمولة  ،إسكندريةترسانة ى وزارة النقل قدمت مذكرة طالبة بناء سفينة بضاعة جافة ف  :محى الدين

بتوريد المعدات والرسومات ى وجارى االتفاق عليها مع الجانب السوفيت ،طن 040511
ى منها بالنقد المحل ،جنيه مصرى 005550111وتكاليفها االستثمارية تبلغ جملتها 

الخطة ى تدخل فإنها  ىووافقنا عل، 006560111 جنبىوبالنقد األ، ألف 242
  .االستثمارية
بداية بالنسبة لترسانة  كنقطة إحنالكن  ،تكلفةالثيرت مالحظة من ناحية غلو أو 
الزم يتصل بالجانب إنه  ىواتفقنا مع السيد وزير النقل عل .الزم نتبدى إحنا إسكندرية

وبنحاول ننشط  ،سكندريةترسانة اإلى سفن لحسابه فى يبنإنه  نه كان موافقأل ؛ولندىبال
  .هذا الموضو  علشان نقدر نكمل

محافظة ى عرض زراعة القطن الدندرة فب ،مذكرة من وزارة الزراعة يهبعد كدا ف
نه ال جهات التصدير عاوزة قطن الدندرة أل ؛هذا الطلبى واللجنة لم توافق عل .سوهاج

 .لعيوب الموجودة فيهل ،عن مؤسسات الغزل عاوزة قطن الدندرةى وال االستهالك الداخل
ى مونشواأل ،ربع قناطيرأكانت بتقول الفدان بيجيب إنها  وجهة نظر وزارة الزراعة

تصدير هذا ى ولكن المشكلة الكبرى ف ،سوهاجى هالأ يساعد هود ،قناطير 6بيجيب 
  .النو 

جنيه علشان تعمل دور ألف  45 - جنيهألف  42وزارة العمل طلبت  هبعد كد
وزارة التخطيط بموافقة  .الخطة االستثماريةى دخلناها ف ضهبر  ،لمناطق مؤجرةعلوى 

علشان سوبر  مض الكبريتيكاخطة عمل مشرو  حى وزارة الصناعة اتفقت عل
 جهة واحدة والا ى هل مشرو  حمض الكبريتيك ف ،وجهات نظر يهوكان ف .الفوسفات

توسع إنه  أساسى يتم علإنه  ىفق علوو وفعال  ؟قائمةال المصانعى يتوز  كتوسعات ف
  .المشروعات القائمةى ف

سمنت أمذكرة تقدمت بيها الصناعة عرض جاى من الكويت بعمل مصنع  يهف
عرضين  يهوكان ف .ىمليون دينار كويت 4ورأسمال هذا المصنع  ،الكويتى ف

توريد ى عل -سنين  5 الى سنين 6 - تفاق لمدة كذا سنةإلاعرض منهم  ..موجودين
ى نساهم ف احناأو إن  ،سمنت لهذا المصنعاألى كر فنيلالخامة الالزمة بيسموها الكي

رأس ى نساهم ف احناإن الى  اللجنة اتجهتى غلبية الرأى فأباين ى فيعن .رأس المال
ى الت رباحالفائدة واألى عالوة عل ،طولأالمال علشان نضمن توريد هذه الخامة لمدة 

حناو  ،تعود علينا من هذا المشرو  نما المبالغ هتكون عينية ا  مبالغ و أى  مش هندفع ا 
  .هنقدمها اللى احناالخامة ى وه
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ى بتقريبا منع استخدام الجمبرى فوزارة االقتصاد مقدمة مذكرة خاصة يه كان ف
نه أل ؛دراسة هذا المشرو  إعادةطلبنا  إحناوالحقيقة  ،وتصديره للخارجى السوق الداخل

ى الجمبر إنه  ،تقديرىى فأنا  ىويعن !مشاكل يهف ،تقريبا مقفولة يةمناطق الصيد الحال
مريكا وانجلترا ة من ناحية الجميرى الزم تتصدر ألى حاجأو  ،كلة تعتبر ثانويةأدى 

يطاليا نحصل ى وبنشوف كمية الجمبرى الل ،والموضو  لسه برضه تحت الدراسة ،وا 
 يه. إد أعليها 

 
 ؟ىيه يعنإد أالفلوس   عبد الناصر:

 
لو كل الجمبرى اتصدر بعد مانستبعد الصغير  :مليون جنيه، بيقول 6تقديرى ى :  هو علزكى

 .نمليو  4ى مليون هيبق 6كملش الو مى قيمته بعد التصنيع يعن ؛الغير قابل للتصدير
 

ة صناف الصغير هو األى موجود برضه اللى هيبقى والباق ،هو نو  معين وحجم معين :صدقى
 . ىيعن

 
ى جنيه علشان تكملة الكبارى عل 005200111بعدين وزارة النقل تقدمت بمذكرة طالبة   :محى الدين

 ،اتنفذت ٪51الى  ٪31ى حوال ،أيضا دفوإكوبرى قنا وكوبرى ى هى الل ؛النيل
 لمانيا. أوكلها جاية بتسهيالت من  ،ىوعاوزين يكملو الباق

 
 سترلينىالقطن هيتأثر بتخفيض اإلإن  ،خيرةملخص اللجنة بتاعتكم األى كنت قرأت فأنا   عبد الناصر:

  ؟!مليون جنيه 5ى بحوال
 

 ؟الكمية  صوت:
 

 ..من أكترهو القطن مش هيتأثر مش  ..ال  :زكى
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مليون جنيه  05 هبحال قليسواردنا إن  :ابيقولو  !منكم غلط تفهمى السكرتارية يعنى يبق  عبد الناصر:
مة المعاملة العربية يقى مليون جنيه ف 04منها  ؛سترلينىنتيجة خفض قيمة الجنيه اإل

 إزاىفهمتش امأنا  ..صادراتنا من القطن مليون جنيه قيمة 3و ،مؤتمر القمةى المقررة ف
 .ىيعن

 
ى دلوقت 02 - المعونةى هيأثر عل سترلينىطبعا خفض اإل :كنا بنقول اللى احنا:  هو الفكرة زكى

كان  نتاجاإل األولتقديرنا للخطة كان ى ف احناإن  :مليون بنقول 3ــ وبعدين ال - 04
 !مليون 5من   أكتريصلش امنتظر م ى دلوقت نتاجواإل  ،604110111 هيكون

  
 ..إيهحسب أقعدت أنا  نأل ..ىسؤالى جاوبت عل ،سترلينىلوش دعوة باإلامى يعن  عبد الناصر:

 
 إحنا ؛نظر إعادةموضو  القطن يحتاج إن  :باقول أنا ،سترلينىلوش دعوة باإلاالقطن م  :زكى 

ى يعن هبالشكل دن لو هننتج أل ؛وىقرقم قليل  هبس د 005110111بدا ننتج أ مانقدرش
 603110111بتاخد ى الل المغازلكان إذا  وبعدين ،وربع 5القطن مش هيطلع عن 

ى الل :لو قيلى ثم حت ،مش ممكن هد ..مليون قنطار 5من  أقلمضطر لتصدير 
 ..صدرههلو  القطن ،٪011نضمنهاش االرز سلعة استهالكية م ..للرز اهيروحو 
  .يدى كله عليهإحط أى ضمن الرز يعنأقدرش افم ،هنصدره

ير من تكى يعن ،عندنا التزامات لتصريف القطن مش زى الرز إحناوبعدين 
من  أكترديها أمش قادر  ،ديلها كميات من القطنألتزم ابأنا  النهاردهمن ى الدول حت

 !٪ 65أو  21
 

 الموضو .  ههو د ،سهلأ اما هو الزم نشجع الناس علشان يزرعو    عبد الناصر:
 
 .أفضل لى ى قدر معين نتفق عليهلو حسبت نقد محلأنا    :زكى 
 

ن هو مش ممكن هيجيب الفالح أل ؛سيد بيزر  قطنى بتخلى يه الوسيلة اللإتقول   عبد الناصر:
 . .هيكسب نتيجة زراعة القطنإنه  حس الفالحإذا  لكن ،عه قطنغصب عنه ويزرا 

 
 



  سرى للغاية 

21 
 

ى عمل يعنابأنا  إن ،هالزم نبحث الموضو  د :قلتو  ،اقترحت هذه المسألةأنا  اللجنةى :  فزكى
إن  ،لكن بقيسها من ناحية تانية كمان ،زادت القوة الشرائية بقدر ماإذا  ىيعن ..نقد

صدرها وضايع أيدى عليها و إحط أمش قادر  ،يزر  القطن سلعة تانيةإن  االحتمال
 . ىميزان المدفوعات هيعجزنى ف أجنبىنقد ى من

 
 إحنا .شاء اهللإن  الجلسة الجايةى بنبحثها ف إحنا ..الحاصالت الزراعية كلها أسعار:  و محى الدين

تأخرش علشان التنبيه اقسم علشان وزارة الزراعة م ..قسمينالى  نقسم الموضو  :قلنا
حناو  ،والمساحاتى فالموضو  خاص بالتركيب المحصول ؛الفالحين للزراعةى عل اتفقنا  ا 

  .ينفذ هذا الكالمى وبعدين محاولة تشجيع الفالح حت .عليه
 هنبحثه الجلسة القادمة.  سعارخر خاص باألآموضو   هد
 

ربعة ألو الفالح بيدارى التقاوى وستة وخمسة بدل تالتة و  ،الجديدةالتقاوى  يه:  ويذكر فزكى
 د عليه السعر. زوا أحصيلته زادت من غير ما ى وهيبق ،هيزرعهم

 
الزراعة ى بنحاول نمل :بطضزى سيادة الريس ما قال بال ،سيادتكى ل سمحتإذا  : مرعى

سعر القطن كلنا معترفين لما بنحسب التكلفة بتاعته ى يعن !وبيحصل مخالفات عديدة
  .تكلفة مجزيةإنها  بنالقيشام

عملنا التجميعات القطنية  إحناى يعن ،بشكل سريع هدى يبت فإنه  ىنا رجائأف 
ى عل ؛ىطبعا التجميعات القطنية بتزر  كلها برسيم دلوقتإنما  ،005110111حدود ى ف

عامل مشجع ى لو ارتفع سعر القطن بيبق ،وبيليه القطن طبعا .البرسيم قلإنه  أساس
  .من الزراعة القطنية كبرأمساحة ى نصل عل احناإن  كبير

نه أل ؟ليه ،مثال الرز واصل لمليون فدان النهاردهو  ،الجديدة صنافبالنسبة لأل
نه السعر أل ؛مساحات الفول زادت .فمتجاوب له ،مجزى بالنسبة للفالح أصبحالسعر 
 ..واجهناش صعوبة فيهاالكتان السنة دى م .متجاوب لهمجزى بالنسبة للفالح ف أصبح

 ؛فاتتى فدان كتان مقابل حاجة وعشرين السنة اللألف  66السنة دى مزرو  ى يعن
وعملنا تعديالت مع وزارة الصناعة بخصوص  ،سعارن عملنا تعديالت بخصوص األأل

  .تسليمه
عامل السعر هو  ،االشتراكية والرأسمالية النهاردهبعدين جميع دول العالم ى يعن
 طبيعة المحصول ويقدر الناتج كمان.ى بيبت فى اللى ساسالعامل األ
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بالنسبة  اعملو  ،سترلينىمع تخفيض اإل -نقدها  - خفضت فلوسهاى الدول اللى ف يههو ف عبد الناصر:
 تعويض.  اعملو  ..للمزارعين

 
 ه. آنمارك االد  :زكى
 

نتيجة  لايرزاد مثال خمسة ى الصادرات دلوقتى القطن ف ،مالحظين إحنا يافندموبعدين   :مرعى
 اثارو أاللجنة واتناقشنا ى لما قعدنا مع الدكتور عبد المنعم وف ،سترلينىلتخفيض اإل
حسن األخ  نقطى ه .ىوالداخلى ووجوب الربط بين السعر العالم ،ىالسعر العالم

مازالت بذرة القطن لحد إنه  -لو سمحت لى  -رجو أعندنا  إحنابيحاول يمسها، بس 
 ،قرش وحاجة 411ى بينما تمنه العالم ،األردبمصر ى قرش ف 55 ــبتتاخد ب النهارده

مريح وتمن الكسب ى تمن الزيت يبقإن  قرش مراعاة بذلك 55 ــبيتاخد بى وطبعا الل
 .الحلقة المتصلةى يعن ..مريحى يبق

ديكش سعر أما ى نإ :قول للفالحأآجى  ناحية ؟مينى واقع عل هالحمل دإنما 
البذرة ى فآجى  :الناحية التانية .ىربط سعر القطن بالسعر العالمأى نإيجب ن أل ؛قطن

ربطكش أاله مل قو أآجى  برضهأيضا  الرز .ىربطكش بالسعر العالمأام :لهل قو أ
 .ىمن السعر العالم أقلنه بيتاخد الرز بأل ؛ىبالسعر العالم
ن أل ؛للفالحى يعطى كل سعر عالمإن  :قولامش بى يعن ،همش ضد كدأنا 

إننا  حسن من حيثاألخ  معمتفق أنا إنما  .له خدمات من الدولة متعددةبتؤدى الفالح 
مصر بيقل عن ى لما المحصول ف ؛من الناحية االقتصاديةى ندرس التركيب المحصول

زى  ،وىأبوطة ضمش م جنبىاالقتصادية من النقد األالناحية ى بتبق ،مليون قنطار 01
 005110111قرب لعشرة مليون قنطار من أ إزاىطب  .قرب للعشرة مليون قنطارنما

 ،عامل السعر بتا  القطنى ما لم يبت ف !فدان 003110111أو  !مش ممكن !؟فدان
رض هتجهز للقطن نه األويبت فيه بشكل سريع أل ،ه العملياتفيه جميع هذى وتراع

 ونزود التجميعات شوية.  ..جهز للقطنتهبتدى 
 

ى نزيد ف احناإن  نتوقعشما :قولأبس بدى  .الجلسة الجاية هندرسهى فأنا  ىيعن  :محى الدين
غير أالزم ى يعن ..نه مثال وزارة االقتصاد مرتبطة بكميات معينةأل ؛قوىمساحات كبيرة 

هزر  فدان أنا  إن حرام !فدان يطلع اتنين قنطار مافيشى يعن ،من اقتصاديات الزراعة
  !اتنين ونصأو  اتنين قنطارى ل يطلع
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 ؟يهإعامل  ..زيكإ )ضحك( حمد اهلل على السالمة ..هال وسهالأ  عبد الناصر:
 

 هلل. رياض: الحمد
 

 !باين عليك تخنت ..زيدت عبد الناصر:
 

 !رياض: الحبسة واألكل
 
 ..ين لك هذاأالقانون من ى عل النهاردهالجرايد ى فى بالنسبة للكالم الل !برج حبسكدجولعبد الناصر:  

 شوفت صورتك. أنا 
 

 )ضحك( !ماهو سيادتك وقعت من ضمن البوسطة :حسونة
 

 )ضحك( !اقعد اقر ابأنا  إن نتم متصورينإإن  مش متصورأنا )ضحك(  عبد الناصر:
 
 ،صدى ضخمى حصل عملت يعنى سيادته الل ،المجلسى الكلمة ف تقلاسيادتك بعد م :حسونة 

 تنزل.إنها  ىتطو  حتى وكل صحف
 

 يه؟إرسيت  ،بعد ما وقعتأنا  ىيعن  عبد الناصر:
 

 لعمر الشريف يناقشه.  قلتأنا  !األمةسكته لمجلس ى هو ف ،هو واصل  :حسونة
 

قانون مش  يهفبرضه يطلعش اهم حاجة مأهو  ؛اللجنة  التشريعيةى فى طيب شوفوه تان  عبد الناصر:
 !متنفذ

 
 محل بحث. ى الكلمة هتبقى ضفتها فأسيادتك ى النقط اللى هو يعن  :حسونة

 
 .ىكالم يعن قلتأنا  ..واهلل  عبد الناصر:
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شوفناش ام إحناوبعدين الحقيقة  ،موضع التطبيقى نضعه فونحاول ى هنبحثه يعن  :حسونة
  .ىسمحت سيادتك يعنإذا  ..اللجنة الجديدة لسه

 
 شوفناه وحولناه للجنة التشريعية.  احناإن  :يقول النهاردهبنقدر كفاية ى يعن  عبد الناصر:

 
 . األمةلمجلس  أحيلسيادتك وقعته و ى هو دلوقت  :حسونة

 
 ماراحش.  ..ودوهوشاال م  عبد الناصر:

 
 ة.معلوماتها دقيقة شوي يهوالزم تكون ف ،هرام كانت نشراهاأل  :حسونة

 
 .ىمضيها وتمشأعندى كلها ى بالنسبة اللإنها  أساسى عل ،لهم القوانين بعتأنا  ىيعن  عبد الناصر:

 مافيشطالما  األمةمجلس إن  برضه شايف ..ىيعنى داع مافيشإن  الحقيقة شايف
 والا  ،يستخدم فيه التفويضإنه  الضرورة يهوف ،الواحد يبت فيهإن  الحقيقةى قانون يستدع

 أساسى مناقشات معاكم على سئلة وعلأى هيقعد يشتغل عل ؟يهإهيشتغل  األمةمجلس 
 . األمةمجلس الى  حولت القوانين كلهاأنا ف !حاجة مافيش

 
 صله سيادتك وقعته ويبدوأهو  ،اللجنة التشريعيةى ف ههنعيد احناإن  لما نذيعى بس يعن  :حسونة

عليها ننقلها  قلتسيادتك ى ونفس الخطوط الل ،ممكن نبحثه إحناعندهم علم هم  إن
 . األمةلمجلس 

 
عيد بحث أ النهارده احناإن  ،األمةمجلس ى فى كالم اللالبعد إنه  ممكن نقول إحنا  عبد الناصر:

اتجاب من مجلس ى الكالم اللى بناء عل ؛الستيفائهحيل للجنة التشريعية أالموضو  ثم 
  ياعلى؟اللجان عندكم حاجة  ةبقي .لنا من اللجنة التشريعية نه هيرجعا  و  ،األمة

 
عدادها إبيتم  ،ىتطوير بالنسبة للتعليم العام والتعليم العالالحاجات بسيطة خاصة ب  :صبرى

وقت  ىاللجنة فى وهتتعرض عل ،ىالعالبواسطة السيدين وزير التربية والتعليم والتعليم 
 قليل. 
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 يهف :األمةمجلس ى ه فقلتى برضه الكالم اللأنا  ىيعن ،عاوزين بالنسبة للتعليم إحنا  عبد الناصر:
ى بتقبل فى وهو موضو  الطلبة الل ؛وهذه المشكلة تتفاقمالبلد ى مشكلة موجودة ف

 !محتارين بالنسبة لهذا الموضو  اعيلة كل سنة بيبقو ألف  45تقريبا  يهف ..الجامعات
لفين أبناخد ى يعن ،الزم الحقيقة نتوسع كل سنةى يعن ..بنقدر نقبل احناإن  :باقول أنا

التوجيهية بيزيد كل ى ن عدد الطلبة فأل ؛الف زيادة كل سنة مش معقولآ 6أو  زيادة
مثال مش ضرورى نعين  احناإن الى  وقاتوقت من األى مر فهيوصل بينا األ !سنة

لكن مش معقول  !من كليات معينة ااتخرجو ى ربع الناس اللأبنعين تالت  ،كل الناس
إن  ،كنت فهمتهأنا  ىوالل ،عدد معينى على التعليم العالى نجمد العدد بتا  الطلبة ف

وبعدين  ،ىوبالنسبة للتعليم المهنى بالنسبة للتعليم الفن ههنتوسع قبل كدقلنا  احنا
  !حصلش التوسعام

 
الوضع عدد الطلبة بيزيد لكن  ،الجامعاتى فى بالنسبة للتوسع بق يافندمى ل تسمح  :السيد

الثانوية ى نظام االمتحانات دلوقتى عيب ف يهف ..ىالحقيقة عايزين ناخد رأى مبدئ
والدراسة  .عدادىوهذا العيب اتسرب للتعليم الثانوى واإل ،العامة الناس كلها بتتكلم فيه

هذا النجاح  ،طالب ألف  36نجح السنة دى ى اللإن  :بنعملها بتقولى لمبدئية اللا
ناجح ى اللإن  حصائية وجدناإلما عملنا  ،اتنينأو  مادةى ينجحه مع رسوب الطالب ف

  .طالبألف  65جميع المواد ى ف
ى لال مشكلة حقيقية بتواجهنا مع التسليم بالزيادة مافيشمور واقع األى فى يعن

طالع ساقط بمادتين وبنديله ى الل العدد الكبيرى لكن هو العيب ف .بتقولها سيادتك
 - ٪51جايبين ى نه لما بحثت برضه اللأل ؛بيدخلش الجامعةاالعادة مى وف !البكالوريا

ى عالقة كبيرة بين النجاح ف يهفإن  وجدت - الجامعةى للدخول فى دنهو الحد األى الل
جميع المواد دون ى ناجحين فى والل ،ألف 62هم  ؛٪51ى جميع المواد والحصول عل

  !وهو عدد خطيرألف  65هم  ،٪51ى شرط الحصول عل
ى التلميذ بينجح ف ،التعليم الثانوىالى  وبعدين وجدت العملية تسربت برضه

يتعلق بموضو   المشكلة لها جانبى فه !اتنينأو  مادةى ساقط فى عدادية بيبقاإل
مش ضرورى يتطبق  -نعيد النظر إننا  عارف هل ممكنمش ف .االمتحانات نفسه

التلميذ ياخد إن  العبثمن ن أل ؟نظام االمتحاناتى نعيد النظر ف -السنة دى 
السنة التالتة ى نص التالمذة فى عملياتنا دلوقت إحناى يعن !ىالبكالوريا ويعيدها تان

ى ونحاول نعيد النظر ف ،الغالب التلميذ بياخد البكالوريا واتنينى فى يعن ،الثانوية
  .هذا التعليم االتالمذة يستحقو إن  أساسى نقدر نتوسع علإنه  بحيث ..االمتحان نفسه
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نجليزى ساقط الفرنساوى واإلى يدخل الجامعة وهو ساقط فى لكن التلميذ دلوقت
العيب جزء كبير ى بقيبى يعنف ؛العلومأو  الرياضةى وساعات بيسقط ف ..المادتينى ف

ى هذا علشان نبتدى هذا البحث على توجيه ف اخدرجو بس نأ .نظام االمتحانى منه ف
 . ىمشكلة بال مبرر حقيقال قيموي ،يطبق هذا العامال  قلاأل

 
 بيوصلناى هو سوء التعليم العام هو الل :ىالماشى عل ةكلمباقول  برضهأنا  ىواهلل يعن  عبد الناصر:

 .ىابتدائى ولأله تالتة مدرسين من  جايبوالدى كل واحد أعندى أنا  ىيعن !هذاالى 
التعليم مش إن  الحقيقةى ف !التعليم مجاناإن  :ابتقولو  ،التعليم مجانا ابياخدو ى ويعن
  !جنيه مدرسين 21الشهر ى الواحد بيضطر يدفع فى يعن !مجانا

 
القبول ى ن دلوقتأل ،فيها عنصر سوء التعليم وعنصر المنافسة الكبيرة جدا يافندمبرضه   :السيد

ى االبتدائ من ابيطلعو ى وعدد الل ،ةمنافس انسب كبيرة وبيحطو الى  الثانوى ارتفعى ف
 يهفى هى يعن ،مستوى الشهادة الثانويةى السنة وبالنسبة فى بناخدهم فى وبالنسبة لل
 عترف..ابأنا  جزء منها

 
كنا الواحد فينا بيدخل سنة أولى  إحنا ،يعرفوش يقروااالوالد بيطلعوا من االبتدائية م ..ال  عبد الناصر:

 ،وبيكتب كل حاجة - جزء عم وتبارك وقد سمع - أجزاء من القرآن 6حافظ ى ابتدائ
عملية الزحف إنهم بيتنقلوا  برضهوبعدين  ،بالنسبة للتعليم النهاردهد األوالالحقيقة  .وبتا 

 وأنا أظن قلت لك أول ما جيت الوزارة. ،نظر إعادةكل سنة العملية كلها عايزة 
 

 .ىمش هنعمل نقل عاد ،هنعمل امتحانى من أول رابعة ابتدائإنما  ،بنعيد النظر فيها : السيد
ات كتير هبط بالمستوى لخام المناهج بحاجإإن  برضهحصل ى هو الل ..بنجتهد :وثانيا

 أحسنإذا  أكترالمنهج المبسط يرتفع بمستوى التعليم ى يعن !كان ينتظرهعلى عكس ما
 حصل ضغط كبير. ..التدريس

 
سنة ى نت فإ ،د كل سنةاألوالمع ى الواحد شايفها يعنى نقطة الحقيقة دلوقت يهوبعدين ف عبد الناصر:

السنة  ،٪55خدوا اسنة تانية كانوا بيى ف ،الجامعةى ف ٪51خدوا امن السنين كانوا بي
 ؟!٪51سنين تاخدوا  5طب إيه هيكون الوضع بعد  ،٪31خدوا ى د
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إننا  بحيث ؛هل تعتبر الثانوية العامة كنهاية لفترة تعليمية ،يافندموجهتين نظر  يه: هو فسليمان
يحصل على هذه الشهادة إنه  ،يتم تعليمه العامإنه  ىنفسح المجال لكل من يرغب ف

ونتوسع من ى نقلل التعليم الثانو إننا  أو ،وبعدين نختار المتفوقين إللحاقهم بالجامعات
   .وجهتين النظرى دى هى يعن ..ىالتعليم الفنى فى التعليم اإلعداد

ى وبالتالى من أولياء أمور الطلبة على إنهم يكملوا التعليم الثانو  تشديد برضه يهف
إنه  علمين يصحى وساقط ف ٪51عنده ى هل الل :ما قيلى ز ى دلوقت ،يدخلوا الجامعة

  ؟!الجامعة يدخل
السنوات القادمة هيكون ضخم ى جين من الجامعة فيعدد الخر إن  بنجد إحنا

 .ذلك المهن العلميةى حتى بما فى يعن ..جميع المهنى تشبع ف يهوف ،لدرجة كبيرة جدا
ونسب الخريجين عندنا أعلى من النسب  ،تشبع كامل يهالطب ف ،الزراعة ،هندسةى يعن
سبقتنا ى هى نسب خريجين الجامعة أعلى من كثير من الدول الل ..كثير من الدولى ف

 بمراحل طويلة.
 

 ؟ىيعنى هل دا حقيق عبد الناصر:
 

 .ى: حقيقسليمان
 

النسبة كبيرة عندهم جدا ى متهيأل ،انجلتراى ن فيسمع إحصائية عن الخريجاكنت بأنا  عبد الناصر:
 !بالنسبة لنا

 
هو العمال ى يعن ،جين مقارنة طبعا بالمهن األخرىيعندنا بيانات تبين نسبة الخر  إحنا: سليمان

هم دول بيعتبروا ى الفنيين مش موجودة خالص الل ،المهرة النسبة عندنا منخفضة جدا
ألن  ؛استخدام فريق الجامعة أكبر عندنا يخلىطبعا ب هد .العمل أنوا كل ى ف ساساأل
  .فبيبقى فيه نو  من االستبدال ..العامل الماهر مش موجود ،مش موجودى الفن

العامل الماهر والعامل ى مرحلة طويلة فى نمشإننا  البدإنه  بهذا الشكل بنتصور
والتعليم  ،٪55أو  ٪51مثال عندنا التعليم العام  ؛النسبة عندنا مقلوبةى يعن ..ىالفن
تعليم  ٪05و ،ىتعليم فن ٪55 البالد المتقدمة بالعكسى فى النسبة د !٪05ى الفن
 الصورة.ى د ..عام
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ابنه تعليم ى واحد دكتور هيودإن  مش متصور برضهى يعن ،الناحية الطبقيةى جيهنا بي عبد الناصر:
 بيشغله كاتبى مهما حصل يعن ،يطلع ابنه عاملأو  ،الزم نكون واقعيينى يعن ؟!ىفن
  !حاجة مش ممكن يشغله عاملأى  ىبيشغله فأو 

ى والل ،ألن فيها عمالة كبيرة على مر الزمن ،البالد التانية فيها العمال مهرةليه 
نفس ى وبيدخل ف ،عاملى البلد دى ابن العامل بيطلع فإن  برضهبيحصل فيها 

لواحد مهندس مثال ى هتيج النهاردهلكن  ،بهذا الشكلشئ كان فيه أبوه و ى المصنع الل
 !؟بنك عاملإى نت كمهندس هتودإ :وتقول له

 
 !ىقدرش يدخل الجامعة بوديه هعمل إيه يعنا: واهلل مادام مسليمان

 
بتكلم على الوضع أنا  ىيعن !كل شهر 051هتوديه الجامعة األمريكية وتدفع له   عبد الناصر:

ى هام .ىحسين الشافعى توديه المنصورة ز أو  بيروتأو  هتوديه الخرطومأو  ىالطبيع
كذلك نفس  !؟ىهل حد فيكم هيرضى يود ..ىيعنإنه  هيرضى ماحدش ،نفس الحكاية

التكوين  برضهى يعن ،بالنسبة لألطباء بالنسبة للمهندسين ،العملية بالنسبة للموظفين
 !من دمنا تشالشاادمنا مى موجود فى الطبق

 
وبالنسبة للدول الكبيرة  ،طبعا على قمة الدول النامية إحنا ،ىهو بالنسبة للتعليم العال : السيد

ى لزيادة التعليم العالى االتجاه كله دلوقتلكن  ،ىنمت مركزنا مش وحش يعنى الل برضه
عدم  -ماقلت لسيادتك ى ز  -ى التعليم الفنى لكن مشكلتنا ف .ىباعتبار التقدم العلم

سف ألن هنا آأنا  ،ىالثانو ى لما نقول عايزين نضاعف التعليم الفنى يعن .وجود العمالة
 !موجود فيهم عاطلينى اللى على قلة التعليم الفن ،من جمعتين هالمجلس دى ف

 
 !ىيتعينوش أظن يعنام :كنت بتقولى نت يعنا  : و عبد الناصر

 
المناقشة  -ماقلت لسيادتك ى ز  -عاوز أقول إنما  ،برضهحرج  يهف ه: متعينوهمش ألن دالسيد

ى نيجما وقتإننا  نرجوى يعن ،ىنقدر نعملها دلوقت اللى احناالتعليم مش بالسهولة ى ف
 أبعادها الحقيقية بالنسبة للعمالة والخطة والتعليم.ى نناقش التعليم نحط المشكلة ف
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عبد توضيحا لبعض ما ذكر الدكتور  - هو نظام البكالوريا بتاعنا ..يافندمى : اسمح لشقير
بنطلع طالب وهو الناجح إننا  ؛العالمى النظام ال يوجد له نظير ف - السيد العزيز

ناجح أو  ،مادةى ساقط فأو  مادتينى بيطلع الطالب معاه البكالوريا وساقط فالراسب 
الجامعة بمعنى ى شروط القبول فى هذا الطالب نفسه لو بصينا ف !٪51من  أقلب

 ،تخرجواى اللألف  36 ــبنبقى من ال ،كليات معينةى مواد تؤهله للدخول فى نجاحه ف
حتى ولو كانت  ،الجامعة والمعاهد العلياغير مستوفين لشروط دخول ألف  62فيهم 

ى فأو  الرياضةى خدش طالب مش ناجح فاناكلية الهندسة مى األماكن موجودة ف
ى وفى نجليز اإلى خدش طالب ساقط فأاكلية اآلداب مى ف ،الطبيعةأو  الكيمياء
  .وهكذا ..ىالفرنساو 

هو ى البكالوريا اللنظام امتحان ى ف ..أوال ،الواقعى النظر ف إعادةفالبد من 
وقت كانت وزارة التربية ى الفكرة اتخذت ف ،العالمى بلد فأى  ىله نظير ف مافيشنظام 

 مادةى الطالب يمتحن وأطلعه ساقط ف !تزيح المشكلة وتخلصإنها  والتعليم فيها بتريد
ى ألن ف ؛تضعه كمشكلة للبلدى لكن ه ،مادتين ويبقى معاه البكالوريا فتتخلص منهأو 

ى نظرنا لل سيادتكلو  !أماكن لكل دول مافيشنفسها ى بتطلع دى الجامعة باألعداد الل
ألف  24أو  20ما يقرب من  ،كل الجهاتى فى أخذوا السنة دى اللى أخذناهم السنة د

 كل الجهات.ى ف
 

 ؟المعاهد العليا عبد الناصر:
 

 سيادتكوكل دول  ؛ومراكز التدريبالجامعات والمعاهد العليا والكليات العسكرية ى هى : اللشقير
ى حوال ٪51ى يعن ..٪51واخدين ى نهم يتجاوزوا شوية اللإلو بصيت فيهم هتالقى 

كل الجهات من األشخاص ى الف زيادة فآ 3الباقيين دول كأننا خدنا  !ألف 65
وزارة التعليم ى مراكز تدريب موجودة فى ا فأساسودول دخلوا  ،ىالمتجاوزين النسبة د

  .ىالعال
كثير من ى ه ،نقطة ارتفا  مستوى القبولالى  سيادتك أشرت يافندمبعد هذا 
واخد ى اللإال  مش هناخد :قلنا ،أصدرنا قرارى جينا السنة د احناإن  الناس متصورين

31٪. 
 

 ؟حاصلى الل عبد الناصر:
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الظاهرة ى ولكن السنة د ،ال نحدد النسبة أبدا إحناى يعن ،حصل عكس هذاى : الواقع اللشقير
مرتين  ..٪51 ــالمجاميع العليا فوق الى فى الثانوية العامة السنة دى الغريبة جدا خريج
  .السنوات الماضيةى كانوا موجودين فى ومرتين وشوية الل
ى ألن عدد الطلبة اللى الواقع يمكن جزء منها جاى ف ؟إزاىجت ى الظاهرة د

ى فالزم يبقى فيه ف ؛السنين الماضيةأزيد من ى الثانوية العامة السنة دى تقدموا ف
 يهف ..بنبحثها .يجب تبقى بهذه الصورة ماكانشلكن  ،نسبة برضهالدرجات العليا 

ففادت الطلبة  ؛ين تالتة ذاكروا فيهمأسبوعفرصة العدوان والطلبة خدوا إن  إماسببين يا
  .فيهم أمل فتحسنواى الل

حنايمكن المدرسين و أو إن  ى مع وزارة التربية والتعليم ف برضهمن الجامعة  ا 
يمكن قلوب  ،تمت فيها العملية وظروف العدوان وغيرهى يمكن لظروف الل ،هذا

ى بصينا فإن  فترتب على كده ؛عملية التصحيحى المدرسين كانت رهيفة شوية ف
ى هتتكرر فى النسبة دإن  عتقدأال أنا إنما  .ىالحقيقة لقينا النسبة طلعت مننا عال

ى مش هتيج هوالكالم د 55و بـ  51ناجحة بـ ى األعداد اللى يعن ..جايةى اللالسنوات 
 هذا.ى توقع ..جايةى السنوات اللى فى بالصورة د

 
عملية ى هيفضل متحكم فى والطبقى العامل االجتماعإن  :بتقولتك ماسيادى : هو ز المهندس

نبقى باستمرار  احناإن  والبد ،الجامعات والمعاهد العليا لوقت طويل جداى الدخول ف
 61عامل مرتبه  يهلو ف النهاردهحتى ى يعن .ىهنواجه المشكلة د احناإن  مرتبين نفسنا

مثال بجوزها لبتا  الجامعة ى يتقدم لبنتى جيوبي ،جنيه 05جنيه وبتا  الجامعة 
  !كل الناس بتعمل هذاى بيحصل كده يعن ..ىجوزهاش للتانام

اتكلم عليه السيد ى الل ،يكاد يكون موجودى اللأو  حصلى بالنسبة للتشبع الل
حصل أو  مشروعاتنا قلت يمكن ن احناأل ؛ىهو الحقيقة التشبع نسب ،ىالنائب صدق

لما إنما  ،فاتواى السنتين تالتة اللى كثير من القطاعات فى نو  من االنكماش ف
وهذه  - معدالت قياسية يهفإن  معروف - بناخدها بالمعدالت العالمية المعروفة

ى الدول اللى لما بناخدها فى والمعدالت د ،من القياسية أقلمعدالت  يهالمعدالت وف
معدالتنا تقل بكثير إن  بنجد ،ىالمجتمع االشتراكأو  ىالمجتمع الرأسمالى زينا سواء ف

  .جدا من هذه المعدالت
 
 



  سرى للغاية 

31 
 

ى وبناخد مواز  ،مثال المعدالت بتاعة يوغسالفيا مثال كدولة اشتراكية إحنابناخد 
حد كبير جدا من ناحية الدخل الى  تشابهى اللى المجتمع الرأسمالى لها دول تانية ف

وبتكلم على  ،الجامعاتى معدالتنا بالنسبة لخريجإن  بنجد ؛ىالحاجات دأو  بتاعنا
أو  بالتفصيل سواء كان أطباءى دارس العملية دأنا  ألن - ىعلى القطا  بتاع قلاأل

معدالتنا إن  بنجدى كل الحاجات د - معاهد عليا طبيةى خريجأو  أسنانأو  صيادلة
بعد مرحلة ى وبالتال ،تحسنت جدا من أول الثورةاى صحيح ه .بكثير جدا الزالت أقل

  .أقلالزالت هذه المعدالت إنما  ،حصل طفرة وتحسن واضح وكبير 30التحول من 
يوغسالفيا ى فى الدول دى ف ،من السكان 4511مثال طبيب لكل ى عندنا دلوقت

 ..511طبيب لكل  يهف برضهالدول التانية ى وبعدين ف .تقريبا 0111طبيب لكل  يهف
ى الجامعات فى عدد األفراد العلميين وخريجى بين الدول ف 25ترتيبنا مثال  إحناوهكذا 

  .ىالقطا  الطب
تخلينا ى هنبتد احناإن  بمعنى ،عندنا تشبع احناإن  نقول مانقدرش إحناى فيعن

بالعكس كل مابيتخرجوا بتو  البكالوريوس كل ما فرصة  ،عندنا فائضإن  حاسين
كل ما هنعتبر الشهادة  ،البلدى كل ما الدراسات العليا هتزدهر ف ،التخصص هتزيد

بيزداد فرصة  هوبالشكل د ؛العمل بتاعناى التعليم فى ى فاألولالشهادة ى الجامعية ه
  .كل المستوياتى الدراسات العليا وفرصة التخصصات الدقيقة ف

نيين اخر السنتين األى يمكن ف ،ىالقطا  الطبى بالنسبة للموجودين ف إحناى ويعن
ى يعن ..استريحإنه  الواحد حس ،ىلما قلت بعض المشروعات بتاعتنا والحاجات د

لنواب أطباء قدر يحط  ،الجمهوريةابتدى قدر يعمم نظام نواب التخصص على مستوى 
كنا ى بالطريق اللى لو المشروعات بتمشإن  من المؤكدإنما  .قدر يستريح ..التخصص
 إحنا .عدادمحتاجين أل إحناوباستمرار  ،مؤكد باستمرار هيبقى عندنا عجز ؛ابتدينا به

 ،بناخدهاى حاسبين بالمعدالت الل ،51سنة ألف  حاسبين مثال هنوصل لطبيب لكل
  .55سنة ى ف 0311أو  0511ولو زادت شوية هنصل لطبيب لكل 

 مانقدرشإن  من القائلينى يعن برضهوأنا  ،موجودةى كل المقاييس دى يعن
هتقدر تاخد ى اللى هى مراكز التدريب والحاجات دإن  نتصورى وفجأة كده هنبتد
هيطالب أو  الزال خريج الثانوية العامة ال هيدخل العدد الكبير منهم ،األعداد الكبيرة

بيعتبروها إنها  أساسعلى  ؛الشعب بدخول عدد كبير منهم للجامعات والمعاهد العليا
 نهم يتعلموا وياخدوا شهادة عليا.إأمل 
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أو  الجامعةى بخصوص الدخول ف برضهالناس بتتكلم فيه كتير ى : أفتكر الموضو  اللصدقى
الجامعة بتاخد الطلبة  ..كان بيسمح لغاية حد معين إحناى يعن :بيقولوا ،السفر للخارج

بتقبله مع دفع الرسوم كاملة ى وبعدين العدد الل ،لغاية عدد معينأو  لغاية نسبة معينة
ى يعن ..يسافر للخارجإنه  لصالح البلد منأو  يمكن أولى للبلد ،لكل تكاليف تعليمه

 بيستمر محفوظ.تكافؤ الفرص 
 

 حدش بيسافر.االمفروض م  عبد الناصر:
 

الحالة ى األهل فى يعن ،بيروتأو  بيحاول يروح الخرطوم عشان يتعلمى اللى يعن ..ال : صدقى
ى بنإدخر وبحاول أعلم ابأنا  ما ،دفع مصاريف التعليمأى بنتمنى إن إحنا :بيقولواى د
دفع مصروفات أو  ،السنين التانيةى ف يتقدمأو  هو يمكن ينمو تفكيرهإن  فرصة ديلهأ

 وضع معين.ى ف ددةتبقى الجامعة مجانا ومحأو  ،دفعهاشأامى عن إنى التعليم د
 

 !؟ناخدشامحالت طب ليه م يهكان فإذا  هو  عبد الناصر:
 
 بناخد بالترتيب. النهارده : صدقى 

 
 ،والصرف على نفقات التعليم لها حدود ،مؤكدى اهتمامنا بالتعليم يعن إحناأظن  برضه : سليمان

 لو الناس بتصرف عليهم الوضع يختلف.إنما 
 

 ؟هتعمل له مصاريف قد إيه عبد الناصر:
 

 .ىدخلوش طبيعيبامأو  بتسمحشاه متبيكون نسبى السنة للى جنيه ف 011: تتعمل مثال صدقى
 

 . 411عمل له إصوت: 
 

الجامعة ى نرجعهم وندخلهم ف ،بنصرف عليهم فعالى الل هبر ى نرجع اللى كنا هنبتدإذا  :القيسونى
 ..حاصلى الل جنبىالنقد األى الصرف فى فى يعن ..بمصاريف

 



  سرى للغاية 

32 
 

ى واتكلمنا فيهم ف ،هو كان اتعمل موضو  للجماعة دول بالنسبة لبتو  النمسا وكذا عبد الناصر:
 وأظن رجعوا. ،البحوث

 
 ،ىاجتماعات االتحاد فيما يختص بالتعليم الفنبعض ى ثيرت فأنقطة كانت  يه: هو كان فأبو النور

بيطلعوا فعال الفنى بتروح التعليم ى د اللاألوالألن  ؛ىالناس غير مقتنعة بالتعليم الفنإن 
ألنه  ؛ابنه فيهى يودإنه  مقتنع ماحدش ساسوعلى هذا األ !ش فنيين فعالاهمامى يعن

من  هد ..ىالفنى العام وال نافع فى بيطلع والهو نافع فى يعن ،شغلى هوش القابيطلع م
  .ناحية

ى فى يدخل التعليم الفنى بيشترط على اللى لغاية دلوقتإن  خرىأومن ناحية 
 ،يشغله فيهإنه  الزم يجيب من مصنع من المصانع إقرارإنه  ،بعض مراكز التدريب

ن  وطبعا المصانع مش ممكن  !ىيدخلش التعليم الفنايجيب هذا اإلقرار م ماكانشوا 
 بيقدر يدخل على هذا الوضع.  ماحدشف ..بهذا الشكل مستقبالى واحد شهادة يعنى بتد

 
إن  ،وزارة التربية والتعليم بتدرسها برضهألمانيا الشرقية ى تجربة سمعت عنها ف يهف : ياسين

ى وأنا الل .البد كل واحد يدرس مهنة ..المدارس الثانوية بيدرسوا مهنةى بيخلوا الطلبة ف
ى حاجة مبالغ فيها فى التمثيل بتا  ألمانيا الشرقية بيقولوا يعنى إخوانا فسمعته من 

 6 الـى بحيث ف ؛الشهر البد كل تلميذ يدرس مهنةى كامل ف أسبو  :بيقولوا ،ىتصور 
والمهن بأوسع مدى  ،يكون درسها دراسة وافيةى مدة الدراسة بتا  الثانو  أثناءأو  سنوات

إن  خرىأومن ناحية  ،الناحية األيديولوجيةى للناحية دعتقد بينظروا أهم  .كل المهن
 يبقى شاعر ،الجامعةى خوف لو الواحد وصل للثانوية وحصلت ظروف ف يهيبقاش فام

هو بينزل لما بيلتحق إن  هواش شاعراوم ،يعيش ويكسب كويسإنه  هو قادر علىإن 
 الدراسة يمكن تجربة. يخلىفب ..بمهنة من المهن

 
أنتم عايزين ى اللى نبحث مواضيع التعليم تبقوا تقولوا يعنى لما نيجى يعن ،جهزوا نفسكم عبد الناصر:

 تقولوه.
 

 ،فاتواى الجلستين اللى وتم استعراضه ف ،تقرير خاص بالعمالة والتدريب يهالواقع فى : فسليمان
تتكامل الصورة هنوزعها على  ما توا  برضهو  ،وهيناقش بالتفصيل مع تقارير التخطيط

 .عضاءالسادة األ
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 ؟ىحاجة يعن يهف عبد الناصر:
 

التعليم  .ىفكرة التعليم المدفو  العال برضهأنا  ،بيثيرها الدكتور عزيزى الفكرة الل يافندم: شقير
ننشئ جامعة ن أ الشهور الماضية لدى البعضى البعض أثيرت ف ،يدفعوا فيهى العال

الواقع ضد هذه ى فأنا  .ويدفعوا فلوس ،الجامعة بتاعة الدولةى دخلوش فامى أهلية لل
ى خذوا عندنا بقدر األماكن اللؤ الطلبة الكويسين هم بيى لسبب يعن ؛الفكرة خالص

 جامعات الحكومة.ى موجودة عندنا ف
 

 )ضحك( !مش كويسين بيروحوا األزهرى والل عبد الناصر:
 

 ،يعلمهإنه  البنه يدفعن أ هيبقى فيه فرصة  لمن يستطيع ،مش كويسى الطالب الل : شقير
فهنا بنبقى كسرنا  !دخل لديه مش هيستطيع يتعلم مافيشبش مجمو  كويس و اجامى والل

الواقع بنكفل ى فإن  نبحثهاى الفكرة اللى ه ،النهايةى خالص فكرة تكافؤ الفرص ف
 الجامعات.ى تنا فامكانيإللجميع التعليم مجانا بقدر 

 
 ،مش أهليةى نسميهاش جامعة أهلية وهابس م ،للبحث برضهالفكرة ى بنخل إحناى يعن  عبد الناصر:

جامعة أهلية وتاخد إنها  لكن مثال يتقال .نبحث سياسة التعليمى بنبحثها لما نيجى يعن
يبقى  ،إعانات من المصانع ومن شركة قناة السويس ومن الحكومة ومش عارف منين

  !هياش جامعة أهليةاطبعا كالم م
 ؛رأسه فكرة الجامعة األمريكية الحقيقةى الواحد الزال بيضرب ف برضهى يعن

نهم عاملين إولو  .يروحوا عندها كعند روحوامبيقدروش يى باعتبارها جامعة أهلية الل
وبياخدوا عدد معين  هود هوبيراعوا د ،بعض الناس برضهلكن هم بيراعوا  ،نسب وبتا 

 طالب. 6111أو  4111فيها أظن ى هى يعن ،وبياخدوا عدد كبير من الدول العربية
 

 وشوية. 0111ى : حوالشقير
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 ؟ه هو لما هتعمل جامعة أهلية هتاخد أد إيهآ 0111 عبد الناصر:
 

ال يوجد ى الكليات التى يبقى ف ،أردنا لها تاخد أعداد وبسرعةإذا  : ماهو الجامعة األهليةشقير
تكون جامعة فعال بتقابل إنها  أردناإذا  .الكليات النظريةى هى حاجة ملحة لخريجيها الل

كليات عايزة وقت ى د ..تعلم أوالدها الطب والهندسة وغيرهإنها  ىرغبات الناس ف
 وعايزة إمكانيات استثمارية ضخمة.

 
 عبد الناصر: عايزة رأس مال.

 
تبسيط  - الهجرةى على الراغبين ف اتيسير  ،هو الهجرةى الموضو  األخير الل: سليمان

ى هو مكانه فإن  وبنتصور ،نشاء جهاز يرعى هذا الموضو إبيتطلب  - اإلجراءات
ترعى  ،تجمع بيانات عن فرص العمل المتاحةإنها  يمكنهاى الل وزارة الخارجية

مجال الهجرة بالنسبة للمهارات المتوسطة  برضهالزال  .تربطهم بالدولة األمو المهاجرين 
 ونرجو ،هو فعال الفائض عندنا هود ،لدول العربيةفى اإال  والعمالة العادية غير متاح

  .الهجرة للدول العربية المجاورة بتسييرى يتحسن الجو العربإنه 
 اللجنة علىى واتفقنا ف ،الهجرةى موضو  الكفايات الفنية الراغبة فأيضا  نوقش

البكالوريوس هو ما زاد عن إنما  ،brain lineى يعتبرش يعنالغاية البكالوريوس مإنه 
 ،اللجنة بكالوريوس لجميع المهنى تصريح خاص وعملنا فالى  يمكن يحتاجى الل

 هو بيشتغل فيها على هجرته.ى يكتفى بموافقة الجهة الل
 

 ؟هنسمع حاجة من رياض عبد الناصر:
 

 هود ؛حالة هجرة مهندسين 41أو  05ى حوالى عندنا تقريبا كل شهرين بيعرض عل إحنا: ياسين
ى فيه ناس متخرجين السنة دإن  وابتدى يبان ؟المهندسين دول مهاأفكر مى يندايما يخل

إن كنا بنتكلم فيها ى الحكاية د برضهأنا  !خلص تعليمه بيهاجراوبعدين بعد م ،مثال
بين كل  41لـ 05العدد بيزيد من ى بص أالقألما إنما  ،دايما بنشجع الهجرة حناا

  .يبقى اإلنسان بيعيد تفكيره ..يوم 05أو  مجموعة شهر
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سيبه اهل ب ؟مجانا وبعدين بيطلع الدولة بتشجع الهجرة هعلم الشخص دأأنا  هل
يمكن  ؟ىسنين يعن 6أو  سنتينى يخدمنإنه  البد قلعلى األ ..ال :باقول يهاجر والا 

نبقى نبص له بصة عشان نضع فيه شبه قواعد  سيادتكلو سمحت  هالموضو  د
أعداد  يهفإن  ىلدرجة شعور ى تبقى قدوة يعن قلبس على األ ،جامدة ش تكونباقولام

 !؟عندنا القدرة لهذا الوضع إحناى فهل يعن ،بتخلص دراسة خالص وبعدين تهاجر
 

ى هاجروا فى عدد اللى يعن ،فاتت كبيرى خالل الفترة اللى هو أصال حجم الهجرة ف: ماسليمان
إنما  متمصرينى جنسيات يعنأو  معظمهم من أرمن ،4511كانوا  33آخر سنة 

 المصريين عدد بسيط جدا.
 

نهم إ أساسعلى أنا  ىليألن بيج ،الدكتور عزيز صحيح هبيقولى الكالم اللى : هو يعنصدقى
مكلف إنه  أساسعلى  -المهندسين بالذات  - هم من أمر التكليفؤ كمان بيطلبوا إعفا

هو معين فيها موافقة على ى والجهة الل ،الخارجالى  ألنه أخد إذن هجرة ،فيطلب إعفاء
ى ألنه يمكن الصورة الل ؛المهندسين بالذاتالى  الدكتور عزيز بيشيرى ومتهيأل .هجرته

بقوا مصريين ى لكن دلوقت ،عن الفترة السابقةى سليمان هى بيقول عليها السيد صدق
ايدة بيطلبوا فاتت مهندسين وبأعداد متز ى السنة الل ،عاديين خارجين من البكالوريوس

 !الهجرة
 لنا نوافق والا ى جيألنه بي ؟هل نوافق ،عاوزين توجيه إحناالحقيقة ى فيعن

ى يعن يةفالصورة المستقبل .عندهاش مانعام :هو معين فيها بتقولى الجهة الل ،نوافقشام
ى الكالم الل .التنميةى خرى فأمتهيألى الدكتور عزيز بيشير للمستقبل لو انطلقنا مرة 

الظاهرة الحالية من زيادة عدد الفنيين ى يمكن ه ،بوطضحقيقة هو مى الدكتور نبو قاله 
 ،واتافاللى السنتين تالتة ى انكمشنا فيها ف اللى احنانتيجة للظروف ى عن الحاجة ه

 ،ماكان موجودى المهندسين ز ى لكن لو انطلقنا مرة أخرى هنجابه مرة تانية نقص ف
 ؟من يرغب وال يبقى فيه قيود على هذا هل نطلق موضو  الهجرة لكلى فيعن

 
هو األن كل واحد هيسافر م ؛مورد للعملة الصعبةأيضا  ىبالنسبة للهجرة هى رأيأنا  هو عبد الناصر:

جزء كبير من  ،لبنانى لما نمسك مثال بلد ز ى يعن .جنيه 05جنيه  01هيبعت ألهله 
 .هو لما بيهاجر مش هيقطع ..هبر ى لبنان من المهاجرين اللى جيبيى العملة الصعبة الل
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 إن من أكترهذا بتقدروا ى نتم فا  و  ،وبعدين هو بيشترط موافقة الوزير المختص
 :وبعدين بنقول ،مش عايزين زيادة ألن عندنا كفاية إحنا :بنقولى دلوقت إحنا .أقدرأنا 

هتقفلها من هنا وتقفلها  ؛شغل مافيشمش عايزين هجرة وبنقول مش عايزين نشغل ألن 
 )ضحك( ؟!من هنا

 
 ؛بس خايف سياسة الدولة تكون غير هذا ،بوافق على كل الطلباتى لغاية دلوقتأنا  :صدقى

فائض مهندسين ومش عارفين  يهفإن  سيادتك بتقولهاى شايف الصورة اللأنا  ىيعن
 مشيه.اب هوشاف شغل بر ى عايز يمشى الل ..نشغلهم

 
أنا  وبعدين ..ىيعن مافيشطالما الحقيقة  ،جنيه 5هيبعت ألبوه  هبر ى هيمشى اللى يعن عبد الناصر:

بنعلمهم نقدر نخليهم صناعة للتصدير  احناإن  صناعة ،ها صناعة للتصديرباعتبر 
 والناس المتعلمين.

 
مليون  51الجزائر لها مورد إن  :ىفقال ل ،رجع من الجزائرالديب : الدكتور عبد الفتاح صدقى

ى نص مليون جزائر  يهف !الخارجى عايشين فى من الجزائريين الل إسترلينىجنيه 
لما تحسبها سيادتك  ،ىجنيه شهر  05الخارج بيرجعوا ألهاليهم بمتوسط ى عايشين ف
 للجزائر من المهاجرين دول.ى جيإيراد بي إسترلينىمليون جنيه  51تالقيها 

 
 فرنسا.ى دول ف عبد الناصر:

 
الهجرة العادية  brain drainالــ بيسموه ى والل ،الهجرة نفرق بس بين الهجرةموضو  ى : فالسيد

تطلع تجيب عملة ى الناس دى يعن ..مرغوب فيهاى كلها دى للبكالوريوس والحاجات د
 حتت.ى ناس مصريين مقيمين ف برضهصعبة وتعمل لنا هناك 

 
 ! )ضحك(ياعبد العزيز ىإيه الفلسفة د !؟هد brain drainالــ فين  عبد الناصر:

 
 : ال واهلل مش عارف أترجمها.السيد
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الحمد هلل  ،األمةمجلس ى تكلم فافزيون وأنا بيالتلى شفت عبد العزيز السيد فأنا )ضحك(  عبد الناصر:
 )ضحك( !ىيعنى شفتوش وهو قاعد عامل كده لو شفته كان خوفنامى إن

 
صحيح ى اللى مش كل الدكتورهات د ،دقيقة تخصصاتى ف brain drainالــ : عاوز أقول السيد

 .ىبتأثر يعن
 

  )ضحك( !دا يبقى brain drainالــ  يخلى ماحدشخالص  عبد الناصر:
بنسمع بدون تفاصيل ألن كل التفاصيل أظن سمعناها  إحنا ،نسمع بقى رياض

البلد إن  :أحب أقول لك .المجلسى أنت بعته اتقال فى كل الكالم اللى يعن ..قبل كده
 !اتهز هزة عنيفةى يعنى مش بس هنا كل العالم العرب ،طلعى صدمت جدا بالقرار الل

  نش كويس.اكارد الفعل م ؟إيه معرفش كان رأيكاام
 

اإلخوان أو  كنت ببعتها قبل كده معروفةى الحاجات اللإن  :سيادتك ما بتقولى : هو ز رياض
أنا  إن هو أحاولإنما  ،مش هرجع طبعا للقصة الطويلة بتاعة الشهرين .اطلعوا عليها

  .أركز على بعض انطباعات وبالنسبة لمشرو  القرار بالذات
عنده أمر ى رجل الشار  االنطبا  اللى يعن ،طبعا مشاعر الناس مفهومة يهف

 النهاردهلغاية  ن احناألى طبيع ..القرار بالنسبة له يعتبر صدمةإن  ىطبيع
ى البعض جرعات يمكن تقضا  ،سهبالكامل لى العام العربى وضحناش الحقائق للرأام

  .ىالصورة الصحيحة الحقيقة للشعب العربى تدى خدتش الجرعة الكاملة اللألكن ما
كنا بنقول فيه هندمر ى الل ،يونيه 5قبل تا  ماثار الجو بآى عايشين ف إحنالسه 

كل أنحاء العالم ى انتشرت فى الكلمة اللى هى د اسرائيلكلمة هندمر  !اسرائيل
ى فخلقت لنا الكلمة د !عندنا هنا كتبناها ،على الحيطان ،الساسة قالوها ..ىالعرب

جهناش او ايونيه م 5ى ف احناإن  :أقولى يخلينى يمكن أقدر الل ىود ،الحقيقة مشكلتين
  !هزيمة سياسيةأيضا  واجهناإنما  ،هزيمة عسكرية فقط

 2، 6لو استثنينا الدول العربية وجنبهم  -جميع أنحاء العالم ى العام فى الرأ
 ..اسرائيلكانوا عواطفهم مع  قلعلى األ ،دولة 011العام ى هيبقى الرأ -دول 

هواش السبب ام !اسرائيلتدمير  ..ىالكلمة دى والسبب ه !عواطفهم مش معانا إطالقا
استغلت هذه الكلمة وقلبتها إنها  الشطارة والنفوذى ه ؛نفوذهاأو  اسرائيلأبدا شطارة 

نتيجة أيضا  خسرنا خسارة سياسية إحناف! ىمليون يهود 4عايزين نموت  احناإن  على
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المشكل  هبقى هنا د ..ىالعالم الداخلى فو ى العالم الخارجى كان بيتقال فى الكالم الل
  .النهارده

الناس لسه إن  بنجد ،الحقيقة ونواجه األمور على واقعهاالى  نتحولى لما بنيج
 !الزم تدمرى ود اسرائيلحاجة اسمها  يهف :تقال لهمإألن  ؛وهم التدميرى ف ةعايش
كيف  ،لكالم عملياطب لو حبينا نترجم هذا ا ،التدمير ..ت وكأنها قضية وطنيةأصبح

  ؟هو معنى كلمة التدميرما ؟نترجمه عمليا
كانوا موجودين ى أنا طرحت هذا السؤال على بعض وزراء الخارجية العرب الل

تل ى نتم على رأس الجيوش العربية وموجودين فإإن  هنفترض :قلت لهم ،أمريكاى ف
ى إيه الخطوة التانية الل ؟طب وبعدين ،ىسرائيلوحطمتم الجيش اال ،ىأبيب دلوقت

طبعا الرد  ؟ممكن تعملوهى إيه الل ..موجودينى مليون يهود 4 يهف ؟هتعملوها بعد كده
ى بلد عرب يههل ف ؟طب أمال إيه !..ال ؟البحرى هيرموهم ف ..ال ؟هيقتلوهم !مافيش

  !طبعا ال ؟لهاى مليون يهود 4هتقبل تضم 
هو  إذا   الخالف ؟فين الخالف إذا   يبقى ،موجودة اسرائيلالنهاية . .النهايةى د إذا  

لو كنا كسبنا  اسرائيلتقومش اكان ممكن م ؟اسرائيلفين الحدود بتاعة  ،حول الحدود
لكن سنة  ،ىوفيه مليون ونص عربى نص مليون يهود يهكان لسه ف ،25الحرب سنة 

 النهاردهألن اليهود هم  ؛موجودة اسرائيلت أصبحى مليون يهود 4 يهلما بقى ف ،35
  !الغالبية
ولكن الشعب  ،فكرنا وتصورنا هذا -كسياسيين  -الحقيقة فينا  ماحدش إحناف

فيهم فكر  ماحدشو  ،يوم من األيام هذه الحقائقى بالقرار لم يفسر له فهو صدم ى الل
ن دول عايشين يعن ،فعال موجودينى مليون يهود 4 يهفإن  يوم من األيامى ف ال ى وا 

ن ال ،يمكن المساس بهم وال العرب عايزين يروحوا  ،أصال تقبلهمى يمكن بلد عرب وا 
 ؟الحدودى فين ه !موجودين على شكل دولة بحدودالنهاية البد إنهم يكونوا ى ف إذا   !لهم
ياخدوا  ..يصح يختلف عليها ألنها مرتبطة بمشكلة الالجئينى النقطة اللى دى ه

  !بنرجع نلف وندور إذا   ..الالجئين مش هيقبلوا ؟الالجئين
وبنواجهه ونحن  -حبينا نواجهه فعال إذا  واقع األمرإن  بنجد ،النهايةى وف

بحدود خطوط  اسرائيلحاجة اسمها  يهحاصل ففى لكن الل -كارهين مش عايزة شك 
 تكانإذا  ،حدودالى  انقلبتى وه ،عملية وقتية وكلنا عارفين هذاإال  ىماه ،الهدنة

  !دتش تفرقاعام ..خطوط هدنةأو  بتتسمى بعد كده بقى من الناحية الفنية حدود
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الوهم بتا  ى عايش فإنه  :باقول ألنه ؟ليه ،بيصدمى الشعب العربإن  ىفطبيع
خسرانين عربيا ألن  ..خسرانين إحناهذا الوهم موجود ففطول ما !اسرائيلكلمة تدمير 

وخسران دوليا على وجه  ،الحقيقة يبقى خسرانى هواش عايش فااإلنسان مإن  طالما
األمم ى عضو ف اسرائيل !مش عايز يقتنع ..التأكيد ألن العالم مش عايز يقتنع

 اسرائيلإيه ندمر ى ومش متصور يعن ،معاهاى وفيه تبادل تمثيل سياس ،المتحدة
نتم إمعناه  ؟إيه التدميرى يعن ..هو بيقول لك التدميرام !ىمليون يهود 4ونموت 

فيش ام ..اإلجابة صعب ؟ليه تموتهم !موجودين هناكى مليون يهود 4عايزين تموتوا 
  !إجابة الحقيقة

لكن لو كان الكالم بتاعنا كله ركزناه من األصل على موضو  الالجئين وعلى 
 ،صحيح وسليمى العام العالمى يبقى كان موقفنا قدام الرأ ؛حل مشكلة فلسطين أساس

 ،ىاسرائيلعدوان  يهفإن  نحصل عليه لما بنجدإننا  كان يجبى وكنا نجد التأييد الل
  .ويدخلوا أرض عربية بيتجاوز حدود فلسطينى اسرائيلوعدوان 

كان الزم  ..كان الزم ناخد قرار من األمم المتحدة إحنا ،حالأى  القرار على
  .اإلنسحابفقرة خاصة ب يهناخد قرار من األمم المتحدة ف

وكل يوم بيمر  ،وكسبنا وقت ..حالأى  طبعا بيكسبنا وقت على هالقرار د
ى بيكسبنا موقف سياسو  ،دفاعاتنا صالح تقويةى يكون فإن  - والواحد بيأمل - عتقداب

ى عام دولى بين رأهو التناقض هنا موجود ماام ،بالنسبة لنا .األمم المتحدةى فى دول
صالح ى فى العام الدولى هذا القرار بالنسبة للرأ .التناقض قائم ..ىعام عربى ورأ

 النهاردهاألمم المتحدة ى فى يعن ..صالح العربى قصد المشاعر فأى يعن ،العرب
  .سرائيلالى الشعور معاد

كان الموقف طبعا  -وهو دور عنيف جدا  -بتلعبه أمريكا ى لوال الدور الل
بتلعبه أمريكا بالذات دور خطير ى ولكن الدور الل .والقرار يكون أفضل من هذا بكثير

لوال ى بل الواقع يعن ،مثل هذا القرارالى  بيوصلناى اللى وهو السبب ف ،ىورئيس
  ..اشتغلنا فيهم مع الناسى الشهرين الل

موجود طبعا القرار ى بالقرار اللى لو قارنا القرار األمريك ،فناو شماى القرار ز 
ال يتضمن  قلعلى األى القرار األمريك .موجودى مرة من القرار الل 011 أأسو ى األمريك

ى هو كان القرار األمريك هود ؛نتيجة العدوانى كلمة واحدة عن مبدأ عدم كسب األراض
ى واجهناها واللعب اللى والمناورات الل ،يمرإنه  كانت أمريكا مصممة فعال علىى الل

  !ىاللعب الدبلوماسى لعبوه لعب تجاوز الحدود المتعارف عليها حتى ف
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القرار  .هوصلنا للقرار د -قصة طويلة ى حال دأى  على -النهاية ى ولكن ف
ى هإن  ةنقطتين مطالب يهألن ف ؛حرج مركزى ف اسرائيلبالنسبة لنا بيحط ى كموقف دول

وموضو   ،اإلنسحابهو موضو  ى الل ..نقدر نتمسك بهم باستمرار إحناودول  ،تنفذهم
  .الالجئين

نستمر على  احناإن  الواقع ال يمكن لناى فأمر ف اسرائيلأما االعتراف بوجود 
ى حديثى مابينت فى وز  -حقيقة قائمة واقعة  اسرائيلاالعتراف بوجود  !إنكاره اطالقا

 اسرائيلوقعنا مع  احناإن  - ىخطابى وحتى تقريبا أشرت له ف ،كثر من مرةأى وبرقيات
 .بتسوية نهائيةى ودا كان يقض ..بروتوكول لوزان اسرائيلووقعنا مع  ،اتفاقية هدنة

قيام ى يعنو هو مشرو  التقسيم ى الل ؛وطالبنا األمم المتحدة بتنفيذ قرارات األمم المتحدة
ى أكثر من هذا بوحدة اقتصادية بينها ومابين الدولة العربية اللى بل يعن ،بحدود اسرائيل
 اسرائيلالواقع اعتراف بوجود ى فى فمطالبتنا بقرارات التقسيم ه! فلسطينى تقام ف

  .بحدودها
مشكلة أين تكون حدود ى هإن  بنلخصها الحقيقة :باقول رجعافالمشكلة ب

 احناإن  ال يمكن ،35سنة  النهارده !ال توجدأو  هل توجد هياش المشكلةام ؟اسرائيل
مهما استخدمنا  ؛وال حتى مع استخدام القوة اسرائيلعدم وجود أو  اسرائيلنناقش وجود 

النهاية هنعمل ى ف ،ودخلنا تل أبيبى سرائيلوحطمنا الجيش اال -ما قلت ى وز  - القوة
 !؟إيه

يسأل إنه  ىعربى كل سياسإن  ويجب ،لسؤالاهذا ى أسأل نفسآجى  لماى يعن
 4 يهطبعا قتل دبح مستحيل ف !؟دخل تل أبيب طب يعمل إيه ..نفسه هذا السؤال
ما أضمهم إيا ..فيشام !موجودين على أرض ؟كيف يتصرف فيهم ،مليون موجودين

إن  عتقدابأنا  ىالمشكلة الرئيسية الحقيقة الل ىفد! تركهماما بإيا ،هيقبل هذا ماحدشو 
مشكلة التسليم باألمر ى هى الل ..من هذه المشكلةى بيعان النهاردهى العالم العرب احنا
  !وهو أمر واقع كريه ،الواقع

بعض الجرعة ى يد برضهإن  ساعد على هود ،ىمؤتمر الخرطوم نادى بحل سلم
أوجد ى بدى يعن ؟ىهو معنى حل سلمام ..ىحل سلم ؟هو معناه إيهام ،ىللعالم العرب
  .ىمعنى الحل السلم هد ..اسرائيلوبين ى بينى حل سلم

مقابل معنى  :تقولكل األمم المتحدة ى دا طبيع ،لما بنوصل لألمم المتحدة
 اإلنسحابولذلك كان موضو   ؛المنطقةى الدول تعترف ببعضها البعض فإن  السالم

  !اسرائيلبموضو  االعتراف بوجود ى أساسمربوط ربط 
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ألنه  ؛عشان نشوف الصورة من الناحية العملية هيمكن د برضهو  ،هيحصلى الل
المشاعر بتاعة ى بصرف النظر عن رأ ،ىجاى اللى الواقع فى البد من التفكير ف

مع مشاعره ى مش متمش ..ضايق من القرارتكل واحد حاسس وم طبعا .الناس
الحل  هيبقى د ،بالقوة اسرائيلنطرد إن  فإذا قدرنا ،بنكسب وقتى لكن طبيع !الشخصية

  .األفضل طبعا
تنازالت سياسية مشاعر الشعب ضدها أى  ىأدأنا  إن النهاردهمش مضطر أنا 

 إحناف ؛عمل هذاأالمرحلة الحالية مش هقدر ى فإن  ولكن طالما ،ىالوقت الحالى ف
الصورة ى نبص ف برضهالزم  ؟ىإيه هو الحل السياس .ىالحل السياسى مستمرين ف

إيه  هالمشرو  د !هياش يمكن لما نفكر فيها نجد الصورة سيئةام ..الحقيقة ألن الصورة
ى ولكن ف ،هتنسحب ..هآ اسرائيل همعنى المشرو  د ؟هإيه معنى المشرو  د ؟خالصته

  !بتقوم بحدود اسرائيلنفس الوقت 
بعد  ،بيروح األردن ،اسرائيلبيروح  ،بيقابلنا يوثانتالمندوب بتا  ى جيبي إذا  

 .اسرائيلمطالب محددة من قبل ى النهاية بتتبلور العملية فى مرة فكذا ى مابيروح وييج
إنها  لو فرضإنه .. الفروض أحسنالمحددة حتى لو فرضنا على  اسرائيلمطالب 

 2خطوط الى  اإلنسحابيبقى معناها  ؛ىه ههتطبق القرار كما نفهمه مش كما تريد
وهذه الحدود الرسمية المعترف بها  .بها تبقى حدود رسمية معترفى دإن  يونيه على

حدودها ى دإن  نهم يعترفواإ ..تبقى تحتاج نو  من االتفاق بينهم وبين الدول المجاورة
  .أفضل موقف قد نشاهده هد ،اسرائيلالصورة بالنسبة للحدود بتاعة  ىد. الرسمية

 تكونش موجودة إطالقاايونيه م 2خطوط إن  ،من هذا أأسو ى الموقف اللإنما 
ى هى د :وتقول ،بتحط الخطوطاللى ى ه ..تضع خطوط من عندها اسرائيلإنما 
ى نسحبش باقية فاام امإتقبلوا هذا يايا ؛الحدود المستعدة انسحب وراهاى ودى حدود
 !ىهيحدث يعنى الل هيصح يكون موجود ودى اللى الموقف التان هد !ىمكان

 الحقيقة -مش تصفية ى هأو  ،فيها تصفية نهائيةإن  البعض قالإذا فالعملية 
نى أل ؛نهائية للقضية الفلسطينية ةسميها تسوياب شخصياأنا  - سميها تصفيةامش بأنا 

 هد ..يتشالواى مليون يهود4و ٪011ة فلسطين عربيإن  عأرجأنا  نىإ ؛زلتمتصور وال
وال  !ألنه راح وفات أوانه خالص ؛على غرار مبدأ التقسيم ةنهائي ةتسويإنما  !مستحيل

يمكن يعنى ال ..أيضا بوضعنا الحالى ال يمكن الوصول اليه هيونيه النهارده د 5خط 
طبعا  أمر سينا ..بالنسبة لسيناء مش مشكوك فيها !غامر عن طريق اإلإال  الوصول
  .يمشوا
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 ..ةقطا  غز  ،متصوره من نتيجه الكالمأنا  عن اللى ةدى صور اكنت بإذا  يعنى 
 - ةطبعا ال يمكن يتركوها بسهول ..لقدسا .واالتفاق ةتسويمحتاج إنه  :بيقولإنه 

  !غير مناطق أخرى فى األردن بيعملوا فيها تعديالت - اسرائيل
فهل  ،التفاقاالصورة بتاعتى للمندوب اللى هيجى هيحطوها وفى النهاية  ا  فإذ

الى  يحتاج هد ؟ينفرد فيهى هل كل بلد عرب ..كحل بهذا الشكل ههذا الموضو  د
قبل خط  اإلنسحاب ..تنفيذه مع تفسيرنا لهو قبول القرار  إما ؛يقرروا حتىى اجتما  عرب

وبيقولوا فى حاله  ترفضالدول العربية أو إن  ،هذه الحالة تبقى حدودى يونيه وف 5
  ؟والعمل ه اإلمكانياتإي :فضالر 

ة جدي ةتجرى محاولن أ البد من ،حال وفى جميع الظروفأى  ولكن على
 أنتوقع أسو ن أ ألنه البد ؛مش بس مننا بل كل الدول العربية ،بهذا الشكل للتعبئة

فتحتاج العملية فى  ؛يونيه 5خطوط  وهى إن اسرائيل ماتنسحبش حتى الى ..الفروض
تحدد معالمها نتيجة تو  ،هل العرب هيكونوا مستعدين الحقيقة لمعركة فعال ..النهاية

  !؟أل دراسة فعال صحيحة وسليمة والا 
ذا ما ن المفاوضات وأل ؛قدامنا المفاوضاتى فيش قدامنا حل سياسام ،مكنشأ وا 

ولكن فى النهاية  ،وسيط فى الواقع بيسموه مندوب هن دأل ؛اسرائيلنا وبين يهتكون ب
وقد يقترح علينا االجتماعات هتكون فى مكان يسهل عليه  !هيكون دوره دور وسيط

  .االتصال باألطراف المعنية
وقت إتفاقية  اللى حصل فى رودسى ز  -ث يحدإنه  هكل د نتوقعى يعن

وحتى تبقى الدول  ،لتوضيح بعض حقائق الموقفى أساسى فاالجتما  العرب - الهدنة
  !يهإعلى  إحنامقبلين  ةالعربية فاهمه األيام اللى جاي

اعتبرنا  ن احناأل ؛نشير له احناإن  ىيمكن من الضرور ى فالدور األمريك
 .من كل الدول العربية ومنا ةتصاالت بهم كثير ا توحصل ،تاح موقففاألمريكان م

ى فنستمر ن أ نحاول االتصال بيهم ويجببكنا إذا  األمريكانإن  ة،قليل ةفى كلمى ننته
 أيكون موقفهم أسو ن أ يمكن ..والسبب ،جدا ئموقفهم سإن  االتصال بيهم بالرغم من

خصوصا  اسرائيلنهم هيساندوا إوالبد  ،للعربيقدموا المساعدة ن أ يمكنالهم ف !همن كد
اللى كنا بنتكلم فيها وبنقولها  ةت حقيقة مؤكدأصبح ىد .الفترة االنتخابيةهذه فى 

 قليوم فى نيويورك على األ 31أو  يوم 35بعد  ،قولها النهاردهباولكن  ،ونستنتجها
كان إذا  ..كل الجهات نى اتصاالت مستمرة مع األمريكان مساعات فى يومين ف01

  .الغير رسميينأو  الرسميين
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وقالوها  -أمريكا فى هذه السنة إن  ،المعلومات فى كلمتين بساط ةفخالص
إننا  السنة االنتخابيةهذه ال تنتظروا فى إن  :ين حتىيخر من الرسمالبعض فى اآل

واحد بيتكلم فى صالح العرب أى  :بل واحد منهم قال !لكمبالنسبة  ةحاجأى  نعمل
  رد!هيطا

هم  األمريكان اللى ،فعال كل تفكيرهم منصب على نقطتين ،فموقف األمريكان
وكل تفكيره  ،فيتنامى شديدة ف ةواقع فى ورط ساساأل ..رئيس الجمهورية هوى لال ؟مين

نزل كل يوم والمعارضة تب وأسهمه ،يةمنصب على موضو  انتخابه السنة اللى جا
ن برضه يدوه ا  دول يؤيدوه و إن  أمل بسيط جداعنده إن  يفضل !فحالته سيئة ..بتشتغل
 ةالصور  ةيناوب .ة دىالسيئ ةالصور إن  ه أمل بالرغم مندوبرضه يفضل عن ،أصوات

  !على حاجة يعنى كانوا بيتراجعوا فى موقفهمأنا  وافقما أمن كل  ؛سيئة من األمريكان
فيه بيحصل كان ه ضكانش هيطلع بر اولو تأخر المشرو  ده م ،وهذا المشرو 

 ىوالترجمة الفرنساو ى بل محاوالت تزوير كانت بتحدث فى المشرو  الفرنساو  ،تغيرات
اتبعت  ةيعنى كل وسيل !ر فى الترجمة لتغير المعنىيتغي ةمحاول ..حصلتى لال

  !موقف األمريكان ا هوبيبين م هكل هود ..إلضعاف المشرو 
من  أيكون أسو األمريكان مستمر ألنه ممكن إن  :برضهباقول  رجعاولكن ب

وممكن  ،من كدا أكتر مساعداتممكن يقدموا  ة سكاى هوكطيار  51دوهم إ ..كدا
ولذلك االتصال بهم والضغط عليهم  ؛من الناحية العسكرية أكتريدوهم مساعدات 

  للتخفيف من المساعدة السرائيل.
فى  قوتنابيقلل من  ..معناه بيعقد األمور هنه دأل ،شرح هذا الموقفاوب
من و نقدر من الناحية العسكرية األننا محتاجين نقوى موقفنا على قد م ؛المساومة

مرحلة ى وبالطريقة دى هنخش ف .من الناحية العربية بشكل عامو الناحية الداخلية 
ة شويى بتاخد هذا الموقف بتضعف من مركز لما وأمريكا  .المساومة بالطريقة نقدر نقوم

  !فى المساومة مع اسرائيل
إن من مصلحتها  اسرائيلن أل ،رفضهوشاامأنا  إن ىرو  من مصلحتفالمش

ن بتدينا فرصه لتفسير القرار زى ما بنفسره  أل ؛كدا برضهماكانش يصدر بالشكل القرار 
نه اتخاذ هذا القرار  ..مش من مصلحتها هذا أصال اسرائيلف .الكامل اإلنسحابب وا 

وه رفضالعرب هيالنهارده ومتوقعين  ،رفضته اسرائيلفهى من األصل  ،يصدر ماكانش
 !ىمكسب سياس هوهى هتكسب من ورا د
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إن  بيبقى ،فى العالم اسرائيلداخلينها مع  اللى احناولذلك فى المعركة السياسية 
نما بنطالب بتنفيذه على  ،القرار مانرفضش المصلحة فعال فهمنا و نا له تفسير  أساسوا 

دول نقطتين ضعف عند  .حل قضيه فلسطين أساسبالكامل وعلى  اإلنسحاب ؛له
  !بحرب فعالإال مستحيل  ..اإلنسحاب الكامللن تنفذ  اسرائيلن أل ؛اسرائيل

 أساسلكن على  ةممكن تخرج من غز  قلعلى األ ،لن تخرج من القدس اسرائيل
 .تعديل حدود مع الضفة الغربية بيقبل الملك حسينحيث لكن من  .منرجعشإننا 

 والا  هعلم هذا الكالم هينفذو أواهلل  !متر ومن هنا متر هنديك من هنا :لها قالو األمريكان 
 هد ن كانا  و  ،هيكون فيه استحالة ةرجوعنا لغز  ،ولكن مش هتنسحب من القدس ؟أل

  !خرآا حل هلا جدو و ولوا ياحينهم هيطلعوا منها لكن إمايمنعش 
 ،تحرك ىألن مش مطلوب من ،دنايتمسكنا بالقرار من الناحية السياسية يف إذا  

ترجع لخط والخط إنها  المطلوب منى .تتحرك بمعنى تنسحبإنها  اسرائيلالمطلوب من 
 ؛مادىمش مطلوب منى عمل  .أقلكثر وال أفهى مسألة معنوية ال  ..يبقى حدود دا

  خط هدنة أو حدود. عادتش تفرقادى م ..ليةمالخط أصال كان موجود من الناحية الع
اعتراف ش مهما سمينا افيهمإن  هنجد فى النهاية ،القرار ونحللهنمسك 

العالم  !ةسمه خط هدنأصال إكله هو فى النهاية عبارة عن خط  هوالكالم د ،واستقالل
ودا أفضل  ..اسرائيلبحدود  ةوالخرائط مرسوم اسرائيل ةخط هدنإنه  يعرفش غيراكله م
يكون  اإلنسحابإنه  فهمنا وتفسيرنا أساسالقرار على بنتمسك  إحنا هوعشان كد .وضع

 ةورق ةحتإنها  :رجع وأقولاوب ة الالجئين.حل مشكل أيضاوالقرار فيه  ،انسحاب كامل
  !ةله قيم ئوممكن تتحول لش ،لها ةال قيم

هو  ..تنفذوشاممكن م اسرائيل ،كلمهم هناكاكنت باتنفيذ القرار زى م إذا   العملية
ممكن  اسرائيلبرضه  ،تنسحبإنها  خارطةوفيه  theأو  allكلمة  حتى لو مكتوب فيه

وقرار  ،زى قرار التقسيم مابتنفذهوش ؛ن فيه عشرات القرارات مابتنفذهاشتنفذوش ألام
الهدنة  إتفاقيةفيه  ،نفسه مابتنفذهوشالميثاق فيه  ،مابتنفذهوش خاص بالالجئين

  !مابتنفذهاش
 القوةأنا ويوم ما أملك  ،عملأى  هى اللى بتسود وبتكون وراء القوةهى  ذا  إ
 أنا الحقيقة ،نا مش متصورأ مش هرجعهاأنا  :باقول ،يونيه 5لخط مش برجعها 

 ةالمشكلة مشكل :باقولزى ما !الحلأنا  فرض عليهاأو  25 لخط اممكن نرجعه :باقول
ا غير هعلي هفرضنخط تانى بأى  أو 25رجعها لخط أقدر أالقوة ملك أويوم ما  ،دودح

  ة لها.بالنسب 25من  أقل ..25خط 
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معايا إذا  ىفى الواقع ممكن تكون فى صالح ةالورق ،فالورقة بتا  مشرو  القرار
هو فى  ..قدامى بيغطينى لحل سياسى ةوسيلإنها  وممكن تكون مش قادر أقول ،القوة

يعنى  بيغطيههذا القرار  .دى مشكلة الملك حسين ..الواقع بالنسبه لحسين بتغطيه هو
اللى  -نهارده عن طريق الوسيط الموجود الف ،عايز يواجه اليهود مباشرةكانش اهو م

  .اسرائيلبيقدر النهارده يعمل اتفاق مع  - السكرتير العاممندوب هو اسمه 
 طبعا هو بيفضل ؟فى اجتما  عربى ههيعملو  والا  ،هذا االتفاق وحده هيعملهل 

 ،بتطرح فيه المواضيعى عرب عمل هذا االتفاق عن طريق مؤتمر قمهيبو كثر أيغطى إنه 
فالقرار  ؟يهإنعمل  ..اللى موجود هد ايقولو و  ،ةخطو ب ةخطو  ةوبيربط بيه رؤساء القم

واهلل العرب وقفوا  !وعلى قد قوتنا بنقبل المطروح علينا ،ممكن يغطينا فى حالة الضعف
نعدل الموقف بشكل يتناسب بقى مع  احناإن  ممكن ؛معانا كلهم اوشدوا حيلهم ودخلو 

 .ده تحليل عن المشرو  ..ةالقادم ةبتاعتنا من خالل الخط القوة
  

يبقى إن  بحيث ،موضو  لجلسة بكرهال؟ نأجل الكالم فى على كالم رياضحد ليه تعقيب  عبد الناصر:
  .الشرح والمناقشة  فى نفس الجلسة

 
 مرعى: بكره فيه جلسة مجلس أمة.
بيان  ..بتا  المكتب نتخابفيه بيان هيلقى بعد االإن  ،مبارحإكان االتفاق بتا  

  ة.للسيد وزير الزراع
 

مش معقول  :له قلت ،مبارح فى دمنهورإ ىاتصل بنور السادات فأاتصلت بالسيد أنا  :قره   
 !قدم بيانأيوم االتنين  كان طالب

 
   ة.الجاي ةالبيانات للمر  اتخلو ام عبد الناصر:

 
 .نا طلبت منه النهارده الصبح هذا الطلب ووافقأ جايز ما ..هآ :قره   
  

ومش  ،اليومين تمال ةهمش حاجافيعندى يوم االتنين والتالت مأنا  ة،تاني ةفيه مشكل صوت:
  .قانون مرافعات ةبمناقش اعايزين بعد خطاب سيادتك يبتدو 
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]مجلس  ناقشنا موضو  القرار إحنا مش ضرورى بكره. ربعاءنجتمع يوم األ ،يهإطب بكره  عبد الناصر:
وبعدين  .القرار قلناش هنرفضوماخدنا فيه وقت طويل  ،هنا الجلسه اللى فاتت األمن[

يعنى  ،ةول نقطأه باعتبر كنت  األمةه فى مجلس قلتأنا  يعنى فى كالمى اللىبالعكس 
  .القوةالزم نبتدى من مركز 

المدى اللى الى  ولكن مش ،بكثير أحسن ةمركزنا من ناحي احناإن  ةهو الحقيق
بنشوف يعنى  -ال على كل ح -ى يرأف .هذا الكالموأنا شرحت  !اسرائيلبيخلينا بنشيل 

 -الصحف األجنبية بالنسبة للخطاب نا ردا على الحملة اللى طلعت فى أو  ،مع الوسيط
إن  :انهم يقولو إفطلبت من األهرام  -خدوش الباقى أجزء من الخطاب وال  انهم أخدو أل

  .على الكالم ةناش وال حاجيردام إن احناسنستقبل المندوب علما ب احنا
 هذا الوسيطإن  ىوقصد ،على كل حال الموضو  يعنى لسه عايز بحث طويل

  !هذا المندوب هياخد شهور رايح جاىأو 
 

  !ح ونطول معاهنطوا إن  يدناإماهو فى  :رياض
 

ناه رفضكنا  حناإ .سوأأحطنا فى وضع  لرفضا ألن ؛إن احنا نرفضالنستطيع الحقيقه  :عبد الناصر
اللى  ..يةساسولكن طبعا النقطة األ .قدرناش نحصل عليهاقبل كده ولكن رفضناه وم

 .نفسرن أ نفسر الموضو  كما نريد إحناهى يجب 
 

 غلقتأثير  ماهو مدى ،السويسقناة السويس وأهمية قناة رياض عن عات النطبا ةبالنسب محى الدين:
  ؟على الدول األوروبية األخرى كده يعنى ةالقنا

 
من أول  اشوفنا حطو إنه  لما تبينو  ،يعنى مدى تأثير غلق القناة على الدول طبعا  شديد :رياض

 ةتانى حاج ،القناة ..أوال :قالوا ..حاجتين اقالو  ،سترلينىلجنيه اإللالنهيار اأسباب 
نقتطين الكانش يتأثر باوالسليم مى طبعا االقتصاد الصح :ابيقولو  اكانو ن ا  و  .اإلضراب

فهى دى جت واالقتصاد  ،"قسمت ظهر البعير ة اللىالقش " :ابيقولو ولكن زى ما !دول
 ،سترلينىله كمان قناة السويس فتسببت فى تخفيض الجنيه اإل فجت ،أصله منهار

 !طبعا كل الناس متضررة
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وندور  جدا بعدين هنلف ةهناقش مسائل كتير  ،هقولها برضاه ةولكن هناك حاج
تنا افى كل مناقش !ىهنلف وندور ونرجع للموقف األمريكان ..ىونرجع للموقف األمريكان

مفتاح الموقف هنبص لبعدين نرجع  ،ىأو  ةهنبص نالقى نفسنا بنلف فى حاجات كتير 
 امستعدين يعملو اللى هو خالصته مش  المتعنتموقف و  ..نالقى موقف األمريكان

  !اسرائيلضد  ةحاج
ن أل !ةحاجأى  ..للجنيه فينهار إنهيارتخرب انجلترا يحل  ،نا بالنسبة لىأف

إذا  دى متصور مع الحالةو  ،رئيس الجمهوريةالموضو  موضو  انتخابات 
 ..تهبط ةدى عمال التأييدوكل يوم نسبة  !هيسقط ..ش اليهود صوتوا ضدهو هنتخبو اام

  !تهبط ةعمال
ونربطها  القناة بقى كنا نفتح إحنا !ناس متضررة بالنسبة ليناالكل  ،من ناحية ده

قلت فى  برضهأنا  .صريح مع األمريكان بالذاتكنت أنا فيها واضح و  ،بمسائل أخرى
إذا  مشرو أى  ىتعرض علأو تجيش تكلمنى ام :له قلت ،ولدبرججمع  ةتانى مقابل
 ةإطالقا طول مافيه حاج سرائيللن نفتحها ال إحناالقنال  .نتاش فاهم القنالاكنت ما

يبقى  ؛غير كده أساسلى بكره مشرو  على  بيبعد كده تج !الجئيناسمها مشكلة 
 إحنا :فهو قال !من الكالم معاكم ةيدافيش فان يبقى مأل ؛لالتصالى فيش داعام أحسن

لكن  ،دى ةكله فاهمين موقفنا من الناحي هود ..مقدرين وفاهمين الظروف ةتاني ةمر 
  !يقدروا يضغطواعندهم أمل إنهم  برضه

 -وطول محادثاتنا  ،موضحينه بشكل كامل إحنامن ناحية القنال  فموقفنا
؛ ت واضحة فى أذهان العالمأصبحفدى  - كد النقطة دىأوضح و  هوالريس فى خطاب

األمريكان مش إنما  ،بيضجالعالم كله  ..ىتتفتح نتيجة ضعف اقتصادفإما إنها 
  !مهتمين

ة قلان 051 يهف ىاللى ه ،ت البترولقالافالحقيقة اللى بيحصل النهارده فى ن
ت دى عددها قالاالن امعناهالمدة ما بتطول أفكل  ،ةبترول النهارده من حموالت ضخم

ن عاإلعداد  احناإن  مقصودودا  ،دا مش وارد !نهم بيحولوا عن القناةإمعناها  ،بيزيد
ــ أثاروا مرتين معايا موضو  ال ةوالطالين .القناة والتعميقمشرو  التوسيع فى 

consorsium حتى نبقى  ؛لالتصاالت برضه ةوبعدين محتاجة لعملي ،للعملية دى
 .توسيع القنال ..جاهزين لعملية التوسيع
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 ؟بنتعب اقتصاديا إحنامع طول المدة إن  عتقادإعندهم هم  هل عبد الناصر:
  

 .تقديراتهمى د ..يوهأ: رياض
  

 ت لىبع -أشهر  6صبروا إ ..أشهر 2صبروا إ :بعت يقولكان ديجول يعنى مثال  عبد الناصر:
 .الوضع فى جانبكم تصبروام كل مابث -رسالة بهذا الشكل 

  
 .ئفعال سى الوضع االقتصادإن  تصور األمريكانفى  :رياض

 
 !فلسنا احناإن  :قايلين Scotsmanالــ أظن  عبد الناصر:

 
 بيقولوا:وبعد كده  !او العرب هيدفعإن  يشككوا اوصلت كان حبو ول ماأولذلك  ،: دا تصورهمرياض

ى هنواجه صعوبة باستمرار ف إحناتقديراتهم إن  !لن تكفى المواردإنما  هيدفعواهم إن بالرغم
  !اقتصادنا

 
 !هى الدولة الوحيدة المستفيدة من غلق القناة جالنروييونس: 

 
 ؟ربعاءموجود يوم األ نتإ عبد الناصر:

 
 .أل :صوت

 
   .بناء على طلب زكريا ،حديبقى نأجل لأل عبد الناصر:
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