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وتأجلت لمزيد من  ،حثتكانت كلها مواضيع صغيرة وأكثرها ب   ،: هو بالنسبة للجنة الخطةمحى الدين
  .البحث

منهم موضوع خاص بمذكرة تقدمت  ..موضوعين أو تالتة وافقنا عليهم يهكان ف
ى مع االستعمال الشخص ،الجمركية على المستورد اتاإلجراءلتبسيط  ،بها وزارة الخزانة

ى يعن ..اإلعفاء يكون بدون حدودى يعنإنه  الخزانة كانت طالبة .القادمينمع الناس 
ى بتيجى حد أعلى لكمية الحاجات اللى بدون أ ،ىبنسمح باالستيراد لالستعمال الشخص

هو أصال مسموح  ،جنيه 055المبلغ بقدر  دولكن اللجنة رأت إنها تحد ،مع الشخص
  .جنيه 055حدود ى باالستيراد بدون أذون استيراد ف

نتجاوز هذا  إن احنا - اللجنةى دارت فى حسب المناقشة الل -سمحنا  إحناف
بأنهم  ،والمطاراتى الموانى الجمارك فى يفوض مدير ن أ على ،جنيه 055الى  الحد

  .جنيه 055و 055الحد مابين ى يعطوا أذون استيراد ف
بيقوم ى والتعقيدات الل اإلجراءاتالمشكلة أساسا كانت مبنية على نظرية تبسيط 

فعال  ،جنيه 055 ــإنهم بيدخلوا حاجات أكتر من الى ف ،بها الموظفين بتوع الجمارك
بيسمحوا بدخول هذه  ،وبعض الموظفين طبعا بوسائل مختلفة ،055 ـهو مسموح بى يعن

  .جنيه 055حدود أكتر من ى ف األصناف
ية للقوات المسلحة االقتصادخاص بنقل المؤسسة  :ىبعدين فيه موضوع تان

وفصل النشاط الخاص  ،واللجنة طبعا وافقت على تفاصيل عملية النقل ،لوزارة التموين
قطاع اإلسكان وبتنقل األنشطة الى  ونقله ،بهذه المؤسسة بالنسبة لإلسكان والتعمير

  .ل لجنة للقيام بإجراءات الفصل والتقييموبتشك   ،بحقوقها والتزاماتها
بيقوم القطاع ى التموين أثارت موضوع بعض المواد التموينية اللوزارة ى بعدين ه

ى بتيجى المسائل الل ،البقالين بالنسبة لموضوع التموينى يعن ،الخاص بتوزيعها أساسا
نه التجار م ،بالبطاقة   .طالبة رفع سعر بعض الموادى وه ،هذه الموادى بيكسبوش فاوا 

 .وزير التموين يشرح الموضوع ..لو سمحت يا سيادة الرئيس
 

ى بعض سلع استمر هامش الربح بتاعها لتجار التجزئة من سنوات بعيدة دون أ يه: هو فقره   
فأصبح نسبة  ،بتاعة السكر الحر والزيت الحر سعاررفعنا األ إحناإننا  وحصل ،تعديل
بسيط يضيع له فاقد ى أى يعن ،المليم للكيلوى من عشرة ف 8مثال ياخد  ،الزيتى الربح ف

  .كل الربح بتاعه
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لما ضاعفنا الدمغة الطلبات  ،للنسبة بتاعة الربح برضهبالنسبة  :الحاجة الثانية
كان قرش صاغ الطلب بقى قرشين التوقيع بعد ما بيتقدم بها بعد ماكان بقرش صاغى الل

وكانت من مسار  ،فبيمتنعوا ،بيبقى فيها خسارةإن  أصبح ناتج العملية ،بقى قرشين
ى عدالة ف يهيجب إنهم يكون فى وبالتال ،النسبة ال تحقق لهم ربحإن  الشكوى بتاعتهم
ى بتكون تقريبا حوال ،الوزارة كانت اقترحت بأن نرفع النسبة إحنا ،ياخدوهى نسبة الربح الل

  .الكيلوى مليم ف 0.5يبقى  هود ،4٪
  .خسارة تتحملها الدولةجنيه ألف  051ى هيترتب على هذه العملية حوال

 ،فيهوش خسارةانة ميكاالحر الناعم السكر الم برضه ..فيما يختص بالسكر
 ،البداية محددة األرباحى كان ف .ليه ماعرفش برضهألن  ؛السكر الناعم فيه خسارة

كان ى بينما العكس الل ،نة ربحه أعلى من السكر الناعميكاالسكر المإن  بحيث
نسبة الربح ى وبالتالى الوزن والحاجات دى فيه فاقد ف برضهبيحصل ألنه  ؛مفروض

 .مليم 2من أقل  بياخدها البقالى الل
هم كانوا طالبين إنها  ،٪2.3بنسبة ى أ ،مليم وربع 3بنقترح إنها تكون  إحنا

 202يترتب عليها خسارة  برضهى العملية د ،النسبة مش بعيدة أوىى يعن ،3.0تبقى 
 .تتحملها الدولة من إيرادات أخرىخسارة ى ه ،جنيهألف 

صاغ  5 ــالمكنة ب ..المكنة يهالناعم وف يهف ..نوعين برضهفيه  ،سكر البطاقات
إن  حدش أبدا يعرفام ،التلتينى النسبة بتاعة المكنة التلت والتان ،مليم 11والناعم 
صاغ كل  5 ــلما يبقى بى نخليه رسم :بنقول إحناف ،صاغ 5 ــهو بيتباع ب 11 ــالكيلو ب

  .سكر البطاقات
ألف  055ى فلو شيلنا من الحصيلة د ،جنيهألف  055حصيلة تقريبا ى يد هود

يبقى كأنه فيه ربح  ،العمليتينى كانت هتتحملها الدولة فى ناقص األعباء الل ،جنيه
  .جنيهألف  355إيراد للدولة ى إضاف

الكيروسين  ..ترتبت على رفع سعر الكيروسين برضهى هى حاجة أخيرة الل يهف
  .مليم للتر 0.350المتعهد بياخد 

إن  جزء للموزعين فتكون النتيجةى بأنه يوزع بيد ،وبعدين هو بيتعهد بأنه ينقل
من إنها مش قادرة ى والجمعية التعاونية وشركة مصر للبترول بتشتك ،بيبقى فيها خسارة

فيهاش األنها م ؛ةكل حتى المفروض تكون موجودة فى هى الل ،المتعهدين الكمياتى تد
 .خرىلهم من المواد البترولية األى جيوالمكسب بي ،ىمكسب حقيق
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لما بقت ى تمنها الجديد دلوقتإن  بينما ،مليم 05الصفيحة ى البقال بياخد ف
 05ى يعن ،قرش 45 ــوالتانية ب ،قرش 15 ــتبقى ب ،صاغ الحر 3ى قرشين صاغ ف

 .مليم
المليم للتر ى ف 5.355ونرفع  ،مليم 00 ــالبقال يبقى ب نخلىإننا  بنقترح إحناف
  .ألف 295ى جنيه هألف  355ى هذه العملية هيترتب عليها حوال ،للمتعهد

الى  25بعد رفع سعر الكيروسين الجديد من  ،النهاردهللدولة ى يجيبى اإليراد الل
إنها تخصم من هذه  :فبنقول .3.915.555.. مليون جنيه 4ى تقريبا حوال ،مليم 35

  .العملية
حر ى ويبقى الكيروسين تان ،هو بعد فترة نأمل إنها تكون قريبةإن  :الواقعى ف

يبقاش فيه امش هيبقى فيه إيراد لما مألنه  ؛ىمستمر على الدولة إضاف ءهيبقى عب
 ويبقى كله مباح بدون قيود.  ،حر

 
 مليم. 4السكر هتزودوا بس ى يعن عبد الناصر:

 
بيروح  55 ــبى والتان ،11البطاقات الناعم إن  محدش بيعرف يافندممليم وهو بيتباع  4: قره   

ناقص  ،بعضى وهتبقى العملية كلها متوازنة ف ،مليم 55 ــالبطاقة بى ياخدوا يحط له ف
 جنيه.ألف  055

 
 هذا؟ ى حد له كالم ف عبد الناصر:

 
ى يعنى مسائل الل 3هم  يمكن ،اللجنة التشريعيةى اتعرضت فى الل: هو أهم الموضوعات الشافعى

  ..المجلسى بنعرضهم هنا ف
بتلتزمش اكانت مذكرة مقدمة من الخزانة بأن بعض الجهات م :المسألة األولى

 ،قبل ما تستصدر قرارات بفتح اعتمادات إضافية ،حدود الميزانية بتاعتهاى بالصرف ف
يؤمر أو يباشر ى بالنسبة لل ،بتطلب إجراء محاسبة قضائيةطلبها كانت ى والوزارة ف

  .صرف مبالغ بيترتب عليها تجاوز االعتمادات
جهاز المحاسبات أيد نفس هذا الكالم بالبيانات  ..الموضوع اهذى والحقيقة يعن

على  ،ويمكن كان معظمها منصب على المحافظات ،15و  11الميزانيات بتاعة ى ف
 ،نش مجمعابيباالباب كله مإن  ومفروض ،اإلدارة المحليةى مع فأساس إنها يمكن بتتج

  .جتى بانت من البيانات اللى الصورة الل ىويمكن د
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عشان تقترح  ؛أحيل الموضوع للمحاسبات ،ىهو طلب إحالة يعن ،على كل حال
ى ألنها تنفذ طلب وزارة الخزانة بأنه يكون فيه محاسبة قضائية على أ ؛الكفيلة اتاإلجراء

 إجراء من هذا النوع. 
 

 محاسبة قضائية؟إيه  ىيعن عبد الناصر:
 

يكون عنده قرار من غير ما ،يؤمر بالصرفى يبقى فيه بالنسبة للشخص اللى : يعنالشافعى
وعن حدود  ،نوع من الخروج عن حدود الدستورى فبيبقى دية يعن ،ىباعتماد إضاف

إجراءات معينة يبقى من شأنها إنها ى بيتطلب يعناألمر  ىوبالتال ،الميزانيةى القانون ف
ى الحقيقة خصوصا فى فألن  ؛تضع هذه المحاسبة ضمن المؤاخذة القضائية

على  ،بعض الحاالت عدم التزام بالنظام العامى وفيه ف ،المحافظات بقى فيه تجاوز
  .بيبقى فيها بعض التجاوزات ،هو بيعمل مشروعات أو بيعمل أعمال معينةإنه  أساس

قدمت الحقيقة كانت التجاوزات معظمها منصب على المحافظات ى اللالكشوف 
وخصوصا مع الحسابات  ،مزيد من التحديدى ع بيتطلب يعنو ويمكن الموض ،بالذات

 11 ــفبالنسبة ل ،التجاوز فعال حصلإن  كدؤ الحسابات الختامية بتبقى بتألن  ؛الختامية
تقفلتش السه الحسابات م 15 ــئم بالنسبة لفإن التقرير العام للحسابات الختامية التجاوز قا

يبقى فيه تبرير بالنسبة لها أو صورة ى ولهذا يمكن د ،صدرتشاوالحسابات الختامية م
 أخرى تبينها الحسابات الختامية.

 
بالنسبة لتصورنا لشكل المحاسبة القضائية ى هو فيه سؤال يعن ه: هو بالنسبة للموضوع دمحى الدين

ى فبالتال ،بند األغذيةى مثال ز ى ز  ،حتميةى نواح يهالنقطة التانية ف وبعدين ؟إزاىهيكون 
من الحاجات ى حاجة يعنى الزم أ ،الزم يوكلوا مثال عساكرى يضطروا يصرفوا يعن

  .الحتمية
وبعدين إجراءات طلب  ،تقدير الميزانية ساعات الميزانية بتضغط هذا البندى ف

إال بعد ما يكون المبالغ انصرفت  ،بيصدقش بهاايمكن بتاخد وقت ومى االعتماد اإلضاف
تجاوزات ونصحح هذه  :وبنقول ،آخر السنةى فى نيج ،متجاوزا البند المخصص له

 بالنسبة للمساءلة؟ إيه  هيكون وضعهاى فد ،األوضاع
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 .الخطة تبحثوا الموضوع أيضا مع لجنةى يعن عبد الناصر:
 

  .لجنة الخطةى نجيبه ف: نتيجة البحث بتاع المحاسبات الشافعى
فاتت الخاص بالعاملين بالدولة ى الجلسة اللى هو كان أثير ف :ىالموضوع التان

وقواعد الجمع بين المرتب أو المكافأة وبين  ،هم بعد سن الستينى الل ،والقطاع العام
سبتمبر بقواعد عامة بالنسبة  05يوم ى اللجنة سبق إنها أوصت فى يعن هود ،المعاش

  .والجمع بين المرتب أو المكافأة وبين المعاش ،الخدمةلمد 
وسيادة الريس طلب التعرف على  ،فاتتى الجلسة اللى ولما أثير الموضوع ف

والبيانات كلها مجموع عدد العاملين بعد سن الستين بالجهات  ،حجم المشكلة وصورتها
من بينهم  ،2100خدمتهم من بينهم  تمدى يبلغ عدد الل ،3202وردت بياناتها ى الل

 .التأمينات االجتماعية بمدة كافيةى حاالت استكمال خدمة لالشتراك فى هى الل ،0828
والمعينين  .009بيجمعوا فعال بين المرتب والمكافأة أو بين المعاش ى إنما الل

أمكن حصرها ى مجموع الحاالت اللى يعن ،050بالمكافآت مع إيقاف صرف معاشهم 
من  ،حالة 358وأقل من سن الستين مجموعهم  ،المرتب والمعاشبيجمعوا بين ى من الل
  .من ضباط الشرطة 020و ،حالة من ضباط القوات المسلحة 205بينهم 

 ،األساسى الوظيفة هإن  ،اللجنة وصلت إليهاى الحقيقة القواعد أو المبادئ الل
نه م أو يزيد ى يساو أعيد تعيينه فيها ى يرخصش بالجمع لمن كان مرتبه بالوظيفة اللاوا 

وبعدين ال يجوز الترخيص بالجمع إال فيما ال يزيد عن  ،الوظيفة السابقةى عن مرتبه ف
ى يرخص به المرتب األساسوبحيث ال يجاوز مجموع ما ،الوظيفةنهاية مربوط درجة 
  .عند اعتزال الخدمة
ق بيتعينوا بقى بالمكافآت ألعمال تحدد مكافآتهم على أساس الفر ى المعينون الل
وبعدين  ،وبين المعاش المستحق كحد أقصى ،قبل اعتزال الخدمةى بين مرتبهم األساس

خالل فترة كان ى ف ،تتفق مع القواعد الجديدةى التراخيص الحالية التى يعاد النظر ف
حناو  ،ينايرى أشار إنها تكون فى السيد الريس يعن ى العملية تكون يعنإن  بنتقدمى يعن ا 

لو كان ليونيه يبقى دية  ،جايةى كلها ترتبط أيضا بالميزانية اللالناس إن  فيها فرصة
تسوى فيها جميع الحاالت حتى تبقى مربوطة بالدرجات ى حد فاصل ونهائى يعن

  .إنشاء درجة بالنسبة لوظيفة أو غيرهاألمر  إذا اقتضى ،الجديدة
عشان يخلى هذه المبادئ  ،المسودة النهائيةى أحيل الموضوع عشان يوضع ف

 صورة قانونية. ى صورة تشريعية أو فى محطوطة ف
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 ؟حد له إضافة عبد الناصر:
 

كانت الجمعية التعاونية المركزية عدد كبير من ى المؤسسة الغذائية اللى عندنا ف إحنا: قره   
أديله المرتب عند ترك الخدمة إن  وهو ،قترح حل يبقى عادل أكتراوأنا يمكن ب ،الضباط

كانت تسمح ى الل ٪05ــ دون العالوات حتى مضاف إليها ال ،المدنيةوالتحاقه بالخدمة 
  .المؤسساتى مكان آخر فالى  بينتقلوا من مكانى بها لجميع العاملين الل

ى ديله لها العالوات على حسب المرتب اللاقضاها بى وبعدين الفترة الزمنية الل
مجموع المرتب ى بالطريقة د ،يبقى يستحق عالوة أد كذا ،سنين 0كان اتوضع به بعد 

زائد العالوات للمدة  ٪05 ــكان خرج به زائد الى هو المرتب الل ؛النهاردهيتحدد له ى الل
  .الخدمةى قضاها فى الل

 يهفى ه ،بتقترحها اللجنة التشريعيةى أوفق مابين الطريقة اللى حاولت إنأنا 
عاوز أحط درجات تبقى مش أنا  لو حطيت لها درجة ما -األمر  واقعى ف -وظائف 

يبقى ى إما تبقى الدرجة الوظيفية مرتبها األساس يا ،حاجة من االتنينإن  أضطر ،عالية
 ،قترحهابى إما األفضل باخد بالحل الل يا ،عشان أجمع بين مرتبه وبين معاشهى عال

ذا قارنت بق يمكن  ،بياخده بالطريقة المقترحة من اللجنةى الفرق اللإن  العملية أجدى وا 
فهو مش  ،جنيه 2 ــالحاالت زائد عن معاشه ب أحسنى أو ف ،من معاشهأقل  يبقى

  .جنيه 2 ــهيرضى يشتغل ب
 احناإن  خصوصا ،قعدوا فيهاى الفترة اللى فيبقى يمكن أظن هم أخدوا خبرة ف

ى فألن  ،الدولة بتستفيد ..من حيث الدولة .خرجى استبقينا بس العدد الصالح منهم والباق
 ،هو بياخدهى اللى بين المبلغ اإلضافبين معاشه ومابتديله بس الفرق ماى هاألمر  واقع
 جنيه. 30حالة كان فيه  أحسنجميع الحاالت ى وف

 
 ،ىالمشكلة ويحط لها مبدأ نهائى ولكن مش هينه ،اقتراح ممكن برضه هدى : هو طبعا يعنالشافعى

فإذا كانت الوظيفة  ،األساسى هالوظيفة إن  بنبص للموضوع على إحناالحقيقة ألن 
داخل هذا المرتب إنما إذا كان المرتب بيتجاوز حدود ى فبيخش ف ،بتحتمل هذا المرتب

  .فبيقى الحقيقة دية تحميل على الوظيفة ال تحتمله ،هذه الوظيفة
األساس من هذا المدخل بيتدرج كل المناقشة عملية ى الوظيفة ه :بنقول إحناف

ألنها كانت لحكمة معينة  ،هايفيه عدم التزام ب النهاردهى يعن ،إليها بيشارى الل ٪05 ــال
إن  كنا بنقول على أساس ٪05 ــالألن  ؛وهذه الحكمة انقضت ،وقت من األوقاتى ف

التعيين ى يبقاش فيه تجاوزات فافيبقى عشان م ،واحد بيتنقل للقطاع العامى جيلما ي احنا
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 ،جنيه 055 ــونبص نالقيه مرة واحدة نط ل ،جنيه 05واحد كان بياخد  ،بقدر كبير جدا
إنما الحقيقة بعد عمليات التسكين والنقل  ،طين تقييد عشان عمليات النقلافكنا ح

 لهاش مبرر.ام ٪05 ــواستقرار القطاعات أصبحت حتى ال
 
بنصحح  إحنالكن  ،بتقوله أسلم سيادتكى للمستقبل الكالم اللإن  ،سيادتكمتفق مع أنا  :قره  

ألنها كانت الجمعية التعاونية  ؛تقييم لها مافيشأوضاع ناس جت ولغاية دلوقت حتى 
بس أصبحت مؤسسة اقتصادية وشركات  إحنا ،ش خاضعة للنظام بتاع الشركاتتناكام

ى الجهاز المركز ى واليزال حتى التقييم بتاعها موجود ف ،اعتبارا من إبريل هذا العام
 حالة شاذة جايز.ى هتاخد دور وأوضاعهم غير مستقرة وهى فيعن ،للتنظيم واإلدارة

 
إن  بحيث ،مد المدة يكون لحد يونيوإن  بنستأذن فيها السيد الرئيس اللى احناالنقطة ى : دالشافعى

 .ىالوضع يكون وضع نهائإن  الزم ننظم نفسنا على أساس ،خالل هذه الفترةى ف احنا
 

نمنع حاجة الحقيقة القصد منها تالعب ناس دخلت  احناإن  الغرض من هذا القرار: عبد الناصر
 ما بيقولى لكن إذا كان فيه ناس فعال مفيدين ز  ،وتاخد المعاش ،عشان تاخد الماهية

 بنعمل لدول نظام. قره
 

 : ننشأ لهم وظيفة من هنا ليونيو.الشافعى
 

 ،معاهمى إنها درجة عالية عشان تمش ،وظيفة يبقى يترتب عليها ئمش عايز أنشأنا  : ماقره   
 حالة شاذة.   ى وضاعهم ودألأنا باقول 

 
 )ضحك( شوية.ى نبدأ مجانين شوية نطلع يعنى يعن ..هآ: عبد الناصر

 
 صوت: نشوف الموضوع بتاع الوزير.

 
 : الموضوع موضوع خاص طالما الناس دول بيفيدوا. عبد الناصر

 
حناو  يافندم: بيفيدوا قره     شيلنا كل الباقيين. ا 
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 الواحد ياخدإن  ولكن الغرض ،من المعاش يبقى مش معقولأقل  ديناهم ماهيةإ: إذا عبد الناصر
الواحد ى إنما هو الحكمة من المعاش الل ،ياخد المعاشيا ،ح بيتهميرو  خد الماهية يايايا

لكن طالما بيشتغل ليه ياخد معاش  ،ما يسيب شغله بياخد معاشأول  الواحدإن  متصوره
 ودول عددهم كام؟

 
 واحد. 25ى فيها الشذوذ دى اللى : دول عددهم حاالتهم يعنقره   
 
 : الحكاية بسيطة.سليمان 

 
 اللجنة يوم التالت تناقش الموضوع. : مش عدد كبير.الشافعى

 
 .ظرلهم إعادة نل ممكن حتى دول نعمى : يعنعبد الناصر

 
 .فعال أعددت مذكرة للجنةأنا  :قره   
 

مؤسسات التموين بالذات ى خصوصا ف ،بعض الناس يهفإن  ،حاالت الواحد الحظها يه: فرفعت
 المرتب.الى  ثم أضيفت العموالت ،بياخدوا مرتبات ثم كانوا بياخدوا عموالت

 
 ؟ى: عموالت منين يعنعبد الناصر

 
بالعموالت وصل ى األصل هد ،جنيه 50مرتبه : عموالت البيع فمثال شوفنا حالة واحد كان رفعت

 برضهى يمكن د ماعرفش ،يرة من هذا الشكلتحاالت ك يهفإن  ويبدو ،جنيه 355ـــل
 عايزة معالجة.

 
يتفق  ماكانشإنه  :سف أقولآأنا  ،هذه المؤسسات وضع على أساسى : هو الوضع ككل فقره   

  .حتى مع الالئحة
ويجوز تعيين الموظفين  :التاسعة منها بتقولالمادة ى الالئحة القديمة كان ف

فدول جم  ،المحالت التجارية كلها كانت ماشية بنظام عمولة وأجر ،إلنتاجباباألجر 
  .ثبتوهم وثبت له العالوة
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كان أصدر  - 13يناير ى ف - 13ى فى صبر ى السيد علإن  متذكرأنا  بينما
نها تكون بس قاصرة على  ،العلياالفئات ى قرار بأن العموالت ال تصرف للعاملين ف وا 

من مجلس ى وا فيه رأدوأخ !طبقش هذا القراراكمان م ،الفئات الدنيا مع وضع حدود
ى فأصبح وضعهم شائك أو ف ،الوضع كان ثبت قبل هذا الجوابألن  ؛الدولة وقتها

خصوصا إذا كنا  ،الواقع هم بياخدوا عموالت أكتر أو مرتبات أكتر من المستحق لهم
  .بتديهم حقهمى اللى العمل والخدمة هى يزيدوا فإنه  نشجعهمإننا  ولبنحا

فيه إن  :باقول ..ىدرست الموضوع على أساس اآلتأنا  فلتصحيح هذا الوضع
وبعدين المدير العام وبعدين فيه  ،أوال رئيس مجلس اإلدارة ..وظائف الحد األعلى هو
أعلى مرتب له إذا كان عالوته كذا ودا يبقى ى ه ،الوظيفةى وظائف أعلى درجة ف

 خدش إذا كانامابي هالمستحقة إضافيا حاليا كنتيجة عالوات لحافز له تزيد عن المرتب د
بيتكلم عليهم األخ كمال ى ولكن فيه يمكن سبع أو تسع حاالت الل ،يقدر ياخد بنسبأقل 

وصل  ،سنةى كده اترفع مرتباتهم ف ،منه تالتة أربعة بصفة خاصةى فى منهم ناس يعن
  .جنيه الواحد وأكتر 355الى  جنيه 50من  :ما بيقول كمالى ز 

 ،وبعدين بياخد العالوات على المرتب الجديد ،ثبت له العالوةإنه  نتيجة هود
النهاية أكبر يمكن لو كان سابها ى يتمتع بمعاش ف ،بيتمتع بتأمينات اجتماعية عالية جدا

التأمينات االجتماعية ى يخش فاه ماكانشولكن الجزء األكبر  ،كان هياخد نفس المرتب
 ،هو ..كل شهر هوى بيستحقه فى كان المرتب اللى وبالتال ،معاشهى هيخش ف ماكانش
 هو فيه منهم اتنين طلعوا. ،آخر المدة بيستفيد أكترى ولكن ف

 
 جمهورية؟ ات: هل دول طلعوا بدون قرار عبد الناصر

 
 العمولة مع المرتب.جمع ى الحق فى : كانت الالئحة بتدقره   
 

 ؟: ويبقى مرتبعبد الناصر
 

 : ويبقى مرتب.قره   
 

 !جنيه على طول 0055يبقى عدى  ه: دعبد الناصر
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 يهوف ،اتنين منهم طلعوا من الخدمة يههو ف ،0055بالزيادة عن  يافندم: صدر بهم قرارات قره   
نوع من ى ز ى يعن يههو فى يعن ،األوضاع تبقى مرتبكدى  :لهم قلناى يعن ،الباقيين

 ياتقبل يامتقبلش.
 

 الزم نصلح األوضاع.ى جنيه يعن 355: طبعا مش معقول عبد الناصر
 

 برضههو كان صدر قرار  ،حصلتى كمان الحاجة الغريبة الل يهف .بنصلحها إحنا: ما قره   
جنيه  055ناقص منه وبعدين المدير  ،بأن أعلى مرتب هو مرتب رئيس مجلس اإلدارة

 ،علىيبقى ليه مرتب أده من أقل  ذا كان شخصإ ،وبعدين بتتدرج الوظائف ،السنةفى 
كأنها بتتاخد  ،وبيخضع لجميع القانون بتاع بدل تمثيل ،يبقى الفرق بيعتبر بدل تمثيل

  .وتتخصم وبتروح
نا أو  ،ينطبقش عليهمام هدن بإ فى وقت معين ةصدر كام فتوى من الوزار   برضه

 هينطبق دإنه  بعت المؤسسات ،خليه أثر رجعىأقدرش اأيمكن م مشى القرار السابقاب
جايز يمكن  ،مش الشكوى على حقأنا  ولكن ،شكاوى منها يهف .ربع شهورأ قيمةمن 

 .فى المحاكم يبقى لهم الحق
 

  .ة: دول تسععبد الناصر
 

 .: هم حوالى سبعة أيوهقره   
 

 ..: يعنى صلحت اللىعبد الناصر
 

 إداريا.صلحت الوضع أنا  :قره   
 

 .كام يعنى ىبق 355بقى بدل  :عبد الناصر
  

بقى مرتبه الحالى هي 085هو مرتبه كان  ،ههو مرتبه كد 005هيبقى  355و بدل : ما هقره   
 هاكتر د ههو ليه د 205هيطلع  ،فمنعمل بدل تمثيل كله والباقى بدل تمثيل 005

 .واحد فيهمعلى أدا  4255و كان حوالى يعنى ه 355صافى 
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 ،الجاية ةالجلس تهشاء اهلل يعنى هنستكمل دراسإن  واللى ،: هو طبعا الموضوع األخيرالشافعى
تم استعراض كل  ،واللى الجلسه اللى فاتت ،بتاع الكسب غير المشروع برضهاللى هو 

عشان كل واحد  ةفرصنديها  الجايةوحبينا الجلسة  ،لموضوعبالنسبة لنقط اللى أثيرت 
تقدير  يهيعنى يكون فإن  بحيث ،من المواد ةدى رأيه بالنسبة لكل مادبي أيعنى يكون مهي

 دى النقطة اللى ىه ةالحقيقألنه  ؛التطبيقللصعوبات اللى هتقابلنا كتير فى مجاالت 
 .الجايةشاء اهلل فى الجلسة إن 

 
فى  ءالحاصالت الزراعية بعد عرض الموضوع على مجلس الوزرا أسعار: فى موضوع القيسونى

وتم  ،النهائية دىرتيبات لجنة الخطة لبحث التالى  تانى أحيل ،ىجتماع الماضالا
   ..الخطه اتفق فيه على ما يأتى لجنةاجتماع عند السيد رئيس 

 ةالمزارع ومصلح ةحتى يكون مصلحغلة  األكثر األصنافالتوسع فى  :والأ
إننا  ،األكثر غلة األصنافوكان طبعا الغرض فى التوسع من  .للدولة فى نفس الوقت

 األصنافله بزراعة  بأننا بنسمح ،عازر يعنى بنساعد ال ،بذلك دعم األصناف نتفادى
 ة.األكثر غل

بنطالب  ،وبعدين اتفق أيضا على الزيادة أو الدعم الموجود لألصناف األقل غلة
عندناش البذرة امننا إل ونظرا ،باألسواق الخارجية ةظرا بأنها مطلوبن ،المزارعين بزراعتها

  .األكثر غلةاألصناف اللى تمكنا من التوسع من زراعه 
إننا  بحيث ،على تعديل بعض المساحات االقتصادتفق بين وزارة الزراعة ووزارة ا

دت تبقى غير تالمنوفى اللى هو يعنى كان زراعته اب.. قللنا زراعة مساحة المنوفى
الوسط قللنا  ةالطويل األصنافو  ة،الطويلة التيل األصناف 18 جيزةوزيادة ال ،ةاقتصادي
قللنا من  ،القصيرة األصناف فىاألكثر غلة و  19 جيزةوزودنا من ال 15 جيزةمن ال

  .11 جيزةاألشمونى وزودنا من ال
 ،0.120.555دى كلها كان حوالى  األصنافالمساحة المنتظرة زراعتها من 

  .سعاراأل فىهذا الرقم بعد الزيادة المقترحة الى  نصلإننا  نرجو ،اللى فاتت السنةزى 
ن أ هو ةأو تقترح اللجن ..تىكاآل ىهغلة  لألصناف األقل ةالزيادات المقترح

  :ىتتكون كاآل
إضافية للقنطار،  لاير 8إضافية للقنطار، المنوفى  لاير 01 ،40 جيزة

لغلة اللى تحققت فعال فى موسم على حسب ا .للقنطار إضافية لاير 4شمونى ألا
تكلفنا الزيادات إن  نننتظر اآل 18/19ى حسب المساحة المقترحة لموسم وعل ،15/18

  .مليون جنيه 4.0أو هذا الدعم حوالى 
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كانت دى فى السنين السابقة  األصنافالفدان من غلة  ة..الغلإن  ولكن يالحظ
المتزايدة فى زراعة هذه  ةلعنايل السياسة كانتذا إولذلك  ،15/18 ةسنمن كتر فعال أ

 4.0 سعارفهيكون المبالغ اللى بتصرف فى دعم األ ،منها ةويبقى زياده الغل ،األصناف
  .زيادة اإلنتاج هولكن بالمقابل د .مليون جنيه

اقتراح  ءالخطة عرضت على مجلس الوزرا لجنة تكان ،فيما يختص بالتمويل
 أسعاروبصفه خاصة رفع  لات الخاصه بالتمويقتراحاالبعد  ،فى االجتماع اللى فات

النظر فى  ةعادا  و  ،مليم 25األقمشة األخرى  أسعارورفع  ،مليم 05األقمشة الشعبية 
طلبت من  ةللجناف ،إضافيةوبعدين المجلس طلب اقترحات  .تكاليف التسويق التعاونى

لجنة فى التقدم باقتراحات مختلفة لتعرض على المجلس بعد دراستها  ةالسيد وزير الخزان
مليون  4قترحات المختلفة اللى تمكنا من تدبير المجلس للمبالغ واال هاخطار إوب ،ةالخط
  .للدعم ةكتر من ذلك اللى الزمأأو  ،مليون جنيه 0أو 

 ةتقدمه وزارة الخزانن أ ،الدعم عمليةو المبلغ اللى هيلزم لأ ،المبلغ دهإنه  ويقترح
 غلةووفقا ل ،ةلتقوم مؤسسه القطن بدفعه للمزارعين بحدود الفئات المقرر  ،لمؤسسه القطن

  .الفدان والمساحات المزروعة
السيد  هكان اقترح ،ضافى اللى هو صندوق الموازنةإويمكن كان فيه موضوع 

ن الزراعة وبين دراسة بي محلوهذا الموضوع  .وزير الزراعة فى االجتماع اللى فات
 .التخطيط

  
نقدرش نرفع ايعنى م ،سعاريغض طرف عن رفع األن أ ،نرجو من وزير الخزانة : هوعبد الناصر

 !؟األقمشه قريب أسعارنبدأ حتى يعنى بس مش رافعين  ،كل شهر ةاألقمش أسعار
 

هل لما  :أوال ..التمويل أسلوبالتساؤالت التى تثور فيما يتعلق بالتحديد من عدد  يه: فضيف
بحيث ندى قطاع  ،الزراعةجراءات هنفكر فى اجراءات تنصب على قطاع إنفكر فى 

عانة أو دفع إ ةوالنتيج ،القومى كله االقتصادال هنحمل او  ة،يد تانيإيد ونأخذ بإب ةالزراع
 ونقدر نقول: ر.و ثساسى بيأسؤال يعنى  هد ة،لمنتجى الحاصالت الزراعي إضافيةمبالغ 

  .اتاإلجراءنفكر فى إننا  فى ضوء يعنى
فعال  حاجةعندنا اقتراحين على األقل اللى يجيبوا  إحنايعنى  ،ةهو ألول وهل

  .واحد منهمللقطن خدهم ونديهم ان ،الزراعة اعقط مليون من 3.0



  سرى للغاية 

13 
 

شكل  ة، فىلكن واحد منهم مستتر  ،فى شكل الضرايب الحقيقةتنين فى هم اال
األطيان على األراضى اللى  ةضربيرفع والتانى فى شكل  ة.رفع حيازات معين ةالحياز 

  .قتراحاالفى هذا  ٪05 ةبنسببتزرع فواكه 
هذا  ،جنيه 8ــ جنيه وبنبيعه ب ةربعأنشتريه ب األردب :للفول ةبالنسب ةالحياز  رفع

اعتبارا بأنه  ة.بشوي ٪05دخل منتج الفول تقريبا بأقل من  نخفضإننا  ،معناه اإلجراء
بنقدر فى  إحنايعنى  ،0.9اللى فاتت الموسم اللى فات كان  السنة متوسط المحصول

  .جنيه من األربعين جنيه 4هناخد منه  ،هيخسرإنه  وبنمشى على ةحدود خمس
 مليون 0.3صافيهم  ،مليون 0.1حوالى  ةياالج السنةلنا  بييج اإلجراءهذا  هد

  .ذلكالى التخزين وما ونتحمل مصاريف  ،هنشترى الفول احناإن 
 ،ةتالتالى  ردبينأفى القمح من  ةللقمح يعنى نزود الحياز  ةالتانى بالنسب اإلجراء

 ،ةمن الذر  ةفايد مافيش ةر ذفكرنا فى ال .جنيهألف  825 برضهلنا صافى يب يج هد
  .بأن تدبر الفرق ملتزمة الدولةألن  ؛حاجةحقيقى مش هنقدر نجيب منه 

خدنا أو أسواء  ،ةومن االنتاج المحلى من الذر  ةاالحتياجات الداخلية من الذر 
 اللى احنانما فى القمح بنوفر إ ،بنستورده اللى احنامش هنوفر  برضهخدناش أام

 .بنستورده
ألف  085ى المساحة حوال ،ةبالنسبة للضريبة على األطيان اللى بتزرع فاكه

هنحصل  ةساسيأ ةضريب ٪05على هذه األطيان  ةقدرنا لو رفعنا الضريب ..يعنى .فدان
  .تروح للمحافظةاللى ب ةزائد الضرائب المحلي ة.ضريب 0.355.555

نمتص دخول أو  احناإن  لو كنا هنفكر هخر اللى بيثور بعد كدالسؤال اآل يهف
هل يجوز فى  :هناخر اللى بيثور والسؤال اآل ،الزراعةالقطاعات األخرى غير من موال أ

وال نربط  ةنفكر بس فى صندوق الموازنة بتاع الحاصالت الزراعي احناإن  هذه المرحلة
سواء جاية  كبيرةمصاريف  يهفإن  عارفينإننا  اعتبار ،الميزانية كلهاموضوع الموضوع ب

  فى الباب األول.للقوات المسلحة أو 
 مليون 22.0ال تقل على  الجاية السنة الحتميةالزيادات إن  المبدئى إحناتقديرنا 

 السنةوتطبيق بعض القوانين اللى صدرت  ،بين عالوه وتكاليف تعيين الخريجينما ،جنيه
  .تسوية حاالت بعض العاملين فى الدولة ،اللى فاتت

لسه الموضوع محل  ة،ات المسلحعندناش تقدير نهائى للقو ايعنى لغاية دلوقت م
لين االصندوق لوحده عم .هنقدر نبص بس للموضوعمش إننا  لكن الظاهر يعنى ،ةدراس

نفاق مع نراجع سياسة اإل ..نراجع احناإن  عاوزينإنما  ،نتكلم عن القطاعات كلها
  .سياسة تحصيل اإليرادات
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الحقيقة القبول  أسعاررفع  :انقدر لو حبينا نسميه ،اتاإلجراءطبعا نوع من  يهف
دى ؤ بتى لال خدمةلتحصيل جزء من تكاليف  ةيمكن نسميه سيادتك نسميه محاول

  .ذات فى التعليمالللجماهير ب
اللى فاتت كنا اتكلمنا على الراسبين اللى بيرسبوا دول فى مراحل التعليم  السنة

حسب  ،دول نقدر نجيب منهم مليون جنيه ،الجامعةعدادى لغاية إلاأول  من ،المختلفة
ى لال ناخد مصاريف الكتب مش من الطلبه احناإن  كذلك نقدر نفكر ،األرقام اللى عندى

تعلم لغاية  نهاإ ملتزمة الدولةإن  اعتبارا ،عدادىنما ابتداء من اإلإ ،بتدائىفى اال
 .بتدائىاال

 
 نرجع فى حاجة يا دكتور! )ضحك( مانقدرش عبد الناصر:

  
 .يافندمتكاليف الكتب بس  ه: دضيف

  
دى  بجد واهلل  ةسامع القص ..سمع النهاردهابأنا  ،الجامعةفى  ةناس واهلل موجود يهف هد عبد الناصر:

اللى فاتت  السنةكنت اهتميت أنا  ولهذا ،بياكلوشاوباين عليهم م ،والد مجتهدينأمعايا 
والجوابات اللى كانت  ،اللى فاتت فعال السنةبالصندوق  من القصص اللى سمعتها 

دى فى البيت صندوق عامل فى المكتب نا عامل عنأو  ،بيروحوا يقولوها لخالد األوالد
  .جنيه 00جنيه و 05 ةهيات شهريابادى يعنى عدد كتير من الطلبة م ،عندى صندوق

وهو موجود فى كلية الهندسة فى  ،بوه مات وبتاعأ جواب يعنى مثال واحد بعتلى
وراح يعنى  ،كلش يعنىايام مأ 3كان  هوبعدين بيبات فى جامع وبقال ،السنة النهائية

هقول إيه  فعمل ،لى الجواب خر راح لخالد خالد جابواآل ،يظهر لف الدنيا كلها داخ
  .مين يشوفوا وبتاع

عندى حساب التبرعات وبيطلع فوايد وباخد من هذه الفوايد بصرف منها أنا  يهف
بيت الطلبة وبتاع علشان  ةالمدين ..دخلوه المدينة :لهم وعايز يروح وقلت ،مبلغ هل تيداف

بيحكيلى واحد  برضهالنهارده  ،بيقدر يقعد وياكل ،جنيه 00 - 05ما ياخد أياكل يعنى 
الناس الفقرا  .مجتمع اتغير بقوة الحقيقة إحناليه مش فاهم ف ،جدا ةكان حالته فقير 

لكن  ،حاجةبيدفعوش فى مصاريف وال انهم مإحتى ولو  ،نهارده بيتعلموا وبيقاسواال
  إيه! أوالد ومش فاهم 5بوه عنده فدان وعنده أعلشان الواحد يطلع تالقى  ،بيقاسوا
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بل  ،خصوصا بالنسبة للطلبة ،نرجع فيها احناإن  عملناها ال نستطيع عمليةى أف
والدكتور عبد العزيز السيد بيمشى فى  ةعايزين نيسر على الطلب إحنابالعكس يعنى 

يمكن بيتكسفوا حتى من  ،أوالد يهويشوفوا ف ،وسط الدكتور شقير بيمشوا فى وسط الناس
 .الناحية االجتماعية والعمليات بيلموهم

 
  .دى السنة ةفى المدن الجامعي كبيرةعملنا تيسيرات  إحنا: واهلل شقير

 
  .خدتوا مبلغ كبير انتو إيعنى عبد الناصر: 

 
 ة.بعد بحث حالتهم االجتماعي ،ةفى المدن الجامعي ةوعفيت عدد كبير جدا من الطلب شقير:

 
نديهم هذا العدد من ابدل م :أنا باقول الحقيقة نطالب يعنى ،نقدرش نيجى النهاردهافم عبد الناصر:

ونبسط المناهج  ؟!إيه خرهآوال إيه  ولهأعارفين  إحنا الكتب ونلخمهم وندوخهم وكالم ال
 !؟يهإب ونديهم حاجات يفهموها وال ونقلل عدد الكت

  
  .فعال متجهين لهذا إحنا: السيد

 
 عبد الناصر: )ضحك( 

 
 حاجةيعنى دى ال ،بداأبنقدمها للناس فى التعليم مش عايزين نرجع فيها  خدمة أحسن السيد:

  .لناا لو و الناس بيقإن  ،الدولةاللى بنشكر عليها 
 

ماعدا  .احناإن  :بنقدرش نقولاموجود فى البلد مالطبقى التفاوت  برضه: يعنى هو يعنى عبد الناصر
 )ضحك( !بعد عن التعليم يعنىإاللى هى التعليم فيا دكتور  ةواحد حاجة

 
 ةيعنى دول إحنايعنى طب  ،يعنى معظمهم ناس مقتدرين ،: بالنسبه للعرب اللى بيجولناالشافعى

حاالت  يهجوا فى الجامعات وفيبيهم  وبنكرم أوالدنا وبندى فرصة التعليم يعنى ،ةاشتراكي
 .وعددهم مش قليل يعنى ،متمتعين بهذا برضهويعنى  ،ةكتير قادر 
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عندنا  قيمةكبر أوال أ ،إحنا نفضل ماشيين زى ماإننا  يىأر أنا بالنسبة للعرب  يافندم: واهلل السيد
إن  معناه هد .يتعلموا عندنا والمدرسين اللى بنبعتهمجوا ياللى بي األوالدفى العرب 

مش هنعلم العرب وهنعلمهم بفلوس  إحنا ..أل :فى هذه الظروف ونقول جىني مانقدرش
  .وبتاع يعنى

العرب يدفعوا  ..أل :فى الواقع السنة دى كانت لجنة العالقات الخارجية قالت
جى آينفعش إنه األنه م ويفضلوا ماشيين زى ماهم برضه ..أل :نا لألسف قلتأفلوس ف
فى نشر  برضهبنعتمد عليها  حاجةدى إن  ثم ،يتعلموشاالعرب م ..ال :قولأدى و  السنة
مش عايزين ء لثقافتنا وجامعتنا ومدارسنا و وال يهوف ،بيجوا عندنا يتعلموا األوالدو  ة،الثقاف
 .من قيم االتصال بالدول العربيه أول قيمة فى أنبد برضه

 
نا شفتهم أو  ،الجماعه التالتة اللى جم دول يهعنى فايعنى ب ،وبعدين بعتولنا تبرعات كتير عبد الناصر:

بيطلعوا  برضهناس بتوع قطر بعتوا ودول  يهويعنى وف ،نهم جايبين مليون جنيهإ :قالوا
حناو  ،وبيبقوا يعنى وا محالت على حساب همش ياخدينخلالو نضبط العدد بس يعنى م ا 

دخل عندى البيت امأول  يحيى طاهريعنى  ،بيلحواإن  ولى ولوأوالدنا أطبعا  ،أوالدنا
 .عمليةو إيه  واهلل الزم تاخدوهم وبتاع ومش فاهم !ماخدوهمشعراقى  55لى  طلع

 
 ةتسويمحتاج إنه  شاعر .مليون 4.0ــ بتاع ال المبلغتسوية ى سيادتك فى ل ذا سمحتإ: مرعى

ن تسويته إفى وبالتال ،سبتمبر العام القادم هيندفع إال فىده مش ألن  ؛هذه الميزانيةى ف
 من المحتملألن  ؛هذه الحالة هيكون فيه مرونة كاملةى وف ،ضمن ميزانية العام القادم

 العالمية سعاراألإن  من المحتملألن  ؛بالشكل الحالى إصابة قطنيجلناش امإن 
تسويته ضمن هذه إن  شايفمش ى فيعن ،ص الفرق الموجودماحتمال تلعب دور بت

والميزانية بتتعمل  ،سبتمبر من العام القادمى ال فإدفع نمش هيألنه  ؛مر سريعأالميزانيه 
 .يونيوى ف

 
 إحنا ،هاقلتسيادتك ى حدود التوجيهات اللى : الخزانة مكلفة بالبحث عن الموارد الجديدة فضيف

 سواء..ى فيعن أسعارمش عايزين نرفع 
 

 !وال عشرة مليم على المتر هل نقدر نرفع أسعار؟! ،نتوا قاعدين هناإى : الحقيقة يعنعبد الناصر
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الناس تأثير ى يأثر فى هياش من النوع اللام ،نقدر نفكر فيها يافندم: بس فيه حاجات ضيف
 .يذكر

 
 ؟إزاىعبد الناصر: 

 
السنة العيادات ى مثال ف ،بستأذن سيادتك استكمال التكاليف الخدمات عندنا برضهى يعن ضيف:

ذا خدنا من كل حالة  نص فرنك إ ،مليون حالة من الحاالت 01الخارجية بتعالج 
 .مرة واحدةى هتيج

  
 .بيدفعوا أكثر دلوقتى: عبد الناصر

 
 : على الدوا مش كده؟محى الدين

 
 .: رسم عبوة وتحسين خدمةالمهندس

 
 نتوا؟إتاخدوها  وح الميزانية وال  : تر عبد الناصر

 
ى ر تفبنش ،ساسا للعبواتأى هألن  ؛زازاإلى بنشتر ى لال احناألن  ،: بتتاخد محصول الخدمةالمهندس

 .نبوباتكياس واألمنها األ
 

 ؟ى: والباقعبد الناصر
 

بكثير أقل  بتتاخدى باستمرار المعدالت اللى يعن ،المستشفىى لتحسين خدمة فى : ما الباقالمهندس
ى مليون الل 01ــ مش الى يعن ،بيدفعلهمى اللى يعنألف  01ــ ومش ال ،من العملية

كذلك  يهف .أمراض الصدر مش معقول هناخد منهمى مراض ز أفيه ى يعن ،بيدفعلهم
 ،مليون  01ــ فيه فاكر من الى مكاتب الصحة مراكز رعاية الطفل واحد بيطعم ابنه يعن

 3بيتاخد منها ى هى طالقا ماهو بنتكلم على المستشفيات العامة اللإش منه بيتاخدام
 كل واحد بياخد الدوا معلب.. ألن  ؛زايز الدواابيتدفع منها ثمن  ،بتبقى رسم عبوة  ،صاغ
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 يا دكتور! )ضحك( مرة 055ى جيصاغ دول ي 3لــ زايز اأد أبتكسروه  طبعا  عبد الناصر:
 

ى الل ،رمزية لبعض الناس أجوربعض الوحدات بفى صاغ  05ــ عملنا بعد الظهر ب إحنا: المهندس
ى وابتدينا طبقناه ف ،صاغ 05ى بيقدروش يجوا الصبح عملنا نظام العالج بأجر رمز ام

 ،بتؤخذ لتحسين الخدمة ،الحصيلة بتاعتهى يعن برضهو  ،عدد محدود من المستشفيات
 .بسيطة للعاملين أجورمع بعض  ،ساساأناقصة ى بيها بعض حاجات من اللى وبتيج

 
 ى؟يه تانإ ..برضه. نسمع .هآ عبد الناصر:

 
 ٪20 ــب الرسومنرفع  ،نقل الملكيةى يعن ،الثروةى مجال التعامل فى ف يافندم برضه: اقترح ضيف

  .ىساس رسوم تسجيل يعنأعلى  ،مليون جنيه تقريبا 4،  3لنا  بييج
 

 ى.يعنى دى حاجة ز ى مانع .. فعنديش امأنا  عبد الناصر:
 

  .الموضوع دهى ببحث فأنا  صوت:
 

 .صوت: بس هم
 

صال أبعضها  ،ونقل الملكية بنقدم للدولة مبالغى التقاض ،فعال احناإن  نما هخليه يعملإ: حسونة
 .فهوشو بنشام ءكان مخصص للقضا

  
 ! )ضحك(بتكفروهم برضهنتوا إ ما عبد الناصر:

 
ما أبس  ،أحسن النهاردهويمكن  ،تجهدش الناسامى الل الحاالتى عندنا ف أحسنى : يعنحسونة

  .يتعبوا شوية
 

ومش هنقدر نواجه  ،ىو أحاجات كتير  اتاإلجراءسيادتك كل هذه ى ل لو سمحت يافندم: أبو النور
إن  ،شايف ةية ألول وهلئبصفة مبدى كده دلوقتألن أنا  ه،مجموعى بيها الموقف ف

لو ضيفنا هتقل عن الزيادة حاجة بتاعت خمسين مليون جنيه على ى عجزنا هيزيد يعن
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 ،كترأكتر و أهتقرف الناس ى جراءات كثيرة يمكن يعنإى كلها يعنى ودى يعن ،قلاأل
 .قصى تقديرأى بلنا  يمكن غير اتنين تالتة  خمسة مليون جنيه فيومش هتج

  
هو ى اللى لكن الكالم بتاع سيد مرع ،بالميزانيةى جيما يأى لغاية مارس يعنى نفكر يعن عبد الناصر:

 .المبلغ ةكانت جايبى بهذه الشكل اللى كان خاص بالسماد والعمليات الل
  

 .ميلون 4صوت: جايبة 
 

 .يافندمالميزانية ى ف allreadyمليون داخلة  1جايبه  ..صوت: ال
     

جابة عليه سؤال مازال معلق اإل سألت دكتور نزيهأنا  لى سيادتك ذا سمحتإبس  ..: المرعى
ى سألت  السؤال ده الدكتور نزيه فأنا  -ما هو المبلغ إنه  ..بيفرق مليون ونص لوحده

ى األسمدة ف أسعارايرادات من صندوق موازنة قيد ى لال ماهو المبلغ -لجنة الخطة 
إن  ،سمدةالعالمية لأل سعارما بانخفاض األأ ،دىة المرتقب السنألن  ،يرادات الدولةإ

وهذا التقدير بنا  ،4.205.555 ــ بنقدر هذه الشريحة ب إحناى يعن ،تزيد هذه الشريحة
 .وبين التخطيط

ى نما من البيانات السريعة اللإ ،راجعتش حاجة للمزانيةامأنا  .متصورهأنا  ىالل
 .مليون جنيه وكسر 3الميزانية ى فى اللإن  ؛ىجاتل

  
 .2.5:  ضيف

 
فيبقى  ،الميزانيه فعالى يد فقمليون جنيه بت 2ده محقق يبقى فيها  4.0من  مليون 2.5 مرعى:

 سعارفرق األى هى الل over and aboveمتغطيين  2جايين فيهم ى ربعة مليون اللاأل
 .العالمية

  
هل هتعلنوا هذا الكالم ى ما الميزانية كلها ماتيجأكل حال بنأجل الموضوع ده لغاية  على عبد الناصر:

 .سعاراألرفع ب الخاص
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  .علنشأ ده ما. علناشأ ما علناش..أ ما  ..: ألمرعى
خ واألأنا  ما قعدتأ ،ىنما يعنإتقدروا تعلنوه  :لناال ق نكان السيد زكريا كاألنه 

وبعدين جه مجلس ورزاء  ،خدنا وقت ى عن الرتب والحاجات د هحسن علشان ندرس
 كان راغب ،إمبارحعلناش وبعدين هو السيد أنور السادات أ بدال داخل المجلس ما قلنا
 ،مجلس الوزراءى هيبقى معروض فاألمر  إن ىيعن :قلت لهنا أو  ،المجلسى يعلن فإنه 

 .أو مجلس أمة يطلع مجلس الوزراء يطلعقرار يطلع  سيادتكتحب 
 

 .المجلسى علنه فإالمجلس ى صلك فتحت الموضوع فأى يعن المجلس..ى ف يعلن عبد الناصر: 
 

 .المناقشة ختامى نعلنه ف .نور قال كدهأالسيد  ..هآ: مرعى
  

 .فاتتى انت كنت مستعجل الجلسة الل عبد الناصر:
   

ة خفت يفعال وبعدين لما جت مناقشة السياسة الزراع هنلكنا هنع كنت مستعجل فعال..أنا  :مرعى
عالن جلت اإلأ ،لمحاصيل التانيةاى بقى ف يخشوا ،ثناء مناقشة السياسة الزراعيةأعلنه أ

 .لختام المناقشة
   

بعد اجتماع مجلس األمة كان السيد أنور  إمبارح.. هو يافندم سعار: هو بمناسبة األالقيسونى
ثير موضوع أوبعض األعضاء و  ،من الوزراءى السادات دعا الجتماع غير رسم

ى الناحية دى راء فآى أعندهم ى عضاء اللاألإن  كنت اقترحت ،اقتصاديات الحرب
وزيادة رغيف العيش  األوتوبيسزيادة تذكرة إن  ،واحد اقترح اقتراح ،ينورا ينورونا بآرائهم

دخال بعض سلع ف ،مليم 2.0  .حريكون هنا سكر  !  سكر عموما والالالبطاقة مثل ى وا 
 

 ؟بيخسر  ال  بيكسب و  األوتوبيسهل هو قال  )ضحك( !المجلسى ف هخليه يقول عبد الناصر:
  

 .القاهرة بيكسب أوتوبيس: يونس
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ى ما يجب يعنى ماهياش ز  األوتوبيس أسعاركانت منتظرة بعد ما رفعنا ى صوت: الحصيلة الل
التكسيات حلت إن  قلت حصيلته نتيجة ،قاليمبيكسبش بتاع األامى بتاع االقاليم هو الل

 .لكن القاهرة كويس ..ىهو ده الل ،األجرة موجود بيركب عدد كبيرى التاكسى محله يعن
 

نتوا إى جة على غير الليوصلتوا لنتى يعنالحقيقة  ،األوتوبيسى طيب ما تقللوا األجر ف عبد الناصر:
 . عايزين

 
العدد وبياخد ى فبيزودوا ف ،رقابة على سيارات األجرة مافيشأصل  ماهو قطعا الناس يونس:

 .األوتوبيسهو فعال التاكسات حلت محل ى يعن
 

 !دتشاالحصيلة بتاعته ماز  األوتوبيس عبد الناصر:
 

 .شرق القاهرةى بعض الحتت قلت  يعنى ف هدتش داماز  ..: أليونس
 

مش ناخد  ،األوتوبيسبحيث إنك تكسب وتشغل  ،تعملوا األجرى رأيى فى طب يعن عبد الناصر:
 .عايزين نريح الناسى إجراءات ضد التاكسات يعن

 
 .نعمل تغييراتى يعن احناإن  هو كان نفس المؤسسة اقترحت ..: اليونس

 
نضايق  احناإن  ىداع مافيشف ،ه: إذا كان أريح للناس إنهم يركبوا تاكسات كده بالشكل دعبد الناصر

 .الناس
 

لو نخليها آلخر السنة ى يعن :برضهأنا باقول  بنضايقش الناس لكنام إحناهو  ..: اليونس
حناو  ،المالية  ،الجديدة باقتراحاتالمالية ها هنخش السنة ئضو  ىعلى خالل الفترة دى ف ا 

 .نكسب احناإن  نكسب منها وتبقى مريحة للناس مش الغرضى يعن
 

حالته بقت وحشة ألن  ؛عايز الحقيقة خطوات ثورية أكتر شوية يافندمالقاهرة  أوتوبيس: سليمان
 .منه كتيرةى جدا والشكاو 
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صالحها وقطع الغيار :الجزء األول ..ينئ: موضوعه جز يونس اتصلت أنا  ،نفس السيارات وا 
شركة النصر تقوم بعمل عمرات أو إن  بالمؤسسة عند الدكتور عزيز وفعال على ضوء

 سيادتكى السياسة اللى فعال يمكن ابتدينا اتفقنا معاها ز  ،تجديد كامل للسيارات وشركاته
نهم هم يتولوا إصالح إعلى  ،تعاقدنا معاهمها بتاعة التعاقد بينا وبين الشركة ليأشرت 

الورش بتاعتنا  ى بنجدده ف اللى احناالى  باإلضافة ،اتاألوتوبيسوتجديد عدد كبير من 
وأنا متقدم  ،خالل آخر السنةى قطع غيار ف ،جنيهألف  05ى حوالالى  يمكن نحتاج

ى اإلصالح اللجنيه نجيب بهم قطع غيار لعمليات ألف  للجنة الخطة بطلب الخمسين
  .مؤسسة النقلى أو ف ،وزارة الصناعةى هتتم ف

عدد إن  أساسها فعال ىود ،أضيف النقطة التانية الخاصة بالصيانة واإلصالح
وبيحاولوا إنهم  ،هالشركات الميكانيكية عندهم ورش بيشتغل بر ى من العاملين فى كبير قو 

إن  نظيرى ف ،يعرقلوا عمليات الصيانة على أساس إنهم عايزين يرجعوا يشتغلوا بالليل
الصيانة األساسية إن  على ،وأنا عدلت النظام .ورشته الخاصة بالنهارى هو يشتغل ف
  .تكون بالنهار
سواء ناتج بطريق غير مباشر عن اإلهمال  ؛نوع من الضغط من العمال يهوف

ى الرقابة المباشرة فى لنوع من التعديل ف برضهيمكن تحتاج  ،ليات الصيانةعمى ف
حناالوسائط الفنية الكبيرة و    .ماشيين فيها ا 
إن  فتكرأو  ،ىالناحية دى يمكن معاونة سياسية ف برضهعايز  ..ىهو عايز يعن

هم مااألخ عبد المجيد فريد مرتب معايا اجتماع مع اللجان القيادية عشان هم بدل 
اللجان القيادية إن  :عايز أقولأنا  .الجمهورى أو شكاو  ،بيشتكوا من طلبات للعاملين

إن  ولو ،بيهملوا العملى الل ،مراقبة العاملين نفسهمى ممكن إنها تبقى عنصر فعال ف
  .هتبقى صعبى نتش تاخد إجراء تنفيذاكالو م قطعا ىد

السيارات ى العجز فألنه  ؛عجز السياراتإننا  مش عايز أقولأنا  عالوض هفد
أزود عدد السيارات بس يمكن إن أنا  ومش الحل ،موجود وأنا عارف الحالة المالية

  .يتناسب معاناى عمليات التجديد تبقى الحل السريع الل
لو  ،2555ى حوال األوتوبيسى هى القاهرة بس اللى ف ةالسيارات الموجود عدد

لو مدة  احناإن  نجد ،موجودى االزدحام اللمع سوء االستخدام الموجود من ن إ فرضنا
كل سنة  أوتوبيس 455 ،جديد أوتوبيسيبقى عايز أجيب  ،سنين 0الحياة بتاعته تبقى 

 .نجيب هذا العدد مانقدرشطبعا 
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اإلدارة على المؤسسة بالنسبة للقاهرة  ءعبى وأنا متهيأل ،يافندم سيادتكى ل : لو سمحتسليمان
قطاعات أو شبه شركات الحقيقة الى  إما م ياتتقسإن  وكان فيه فكرة زمان ،كبير جدا

فلو المناطق بتمثل  ،كبير جدا بالنسبة إلدارة المؤسسة ءالعبألن  ؛يبقى شبه استقالل
  .الحقيقة بيحل هد ،شبه شركة وبتاخد مسئوليتها

 
 ءمجلس إدارة وعبالشركة هتبقى عايزة ألن  ؛شركات :أقولإن أنا  بس ضدأنا  : هويونس

نكتل فيها حتى إننا  وفعال كل منطقة بنحاول ،هو نفس النطاق قسمناها مناطقى إدار 
بيقوم مثال من مصر الجديدة إنه  يبقى الجراج ولوى يعن ،الورش بتاعتها تبقى الرقابة أتم

أو  ،مدينة نصرى المناطق بتاعتنا مثال فى لكن نهايته هتبقى ف ،وبيوصل لغاية الجيزة
ى ورش تانية ف يهف ،الورش الرئيسيةى على اعتبار د ،األميريةى أو فى با طومانى ف

 .الناحية الفنية الكبيرة برضههيحل  هود ،على هذا األساسى يعن ،الجيزة
 

 ولكن لن يستقيم ،نا جميع الحقوق للعمالئطامع إعى : هو بالنسبة لموضوع العمال يعنعبد الناصر
 العمل. واحد يعرقلى حازمة مع أى كنا ناخد إجراءات يعنإال إذا كان إذا  ،األمر

 
تفتكر  سيادتكماى ز  ،ىإجراء فعال ثور  اخدواحد يإن  مش من السهلى الوضع الحاليونس: 

 ،القانونية اتاإلجراءوبعد كده  ،بكرهتجيش اه مل عشان أفصل واحد العملية عايز أقول
وبعدين  ،لكن هيروح ويرفع قضية ،يبقى العمل ينصلح بكرهجاش الو مى يعن :باقول

يقوم  بكرهتجيش اله مل يكون أقو إنه  يجب اإلجراء !خده غصب عنك :ىيقولوا ل
 .ميجيش

 
 .يجيشام :لهل و : خالص قعبد الناصر

 
 .هدى نقوم بإجراء ز إننا  يمكناشامى النظام الحال :سيادتكلأنا باقول  .يافندم: خالص يونس

 
 م إذا كانهخدمعايزين ن ،مليون 4القاهرة ى عندنا فى يعن ،عايزين نخدم الناس كلها إحنا: عبد الناصر

معطلين هذه ى عامل هم الل 255 ،عامل 005 ،عامل 055، 45، 35، 25عندنا 
 !بكرهيجوش الهم مل الصبح تقو  بكرهالخدمة من 
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  .خالص يونس:
 

أشغل عملية التشغيل إن أنا  عمليةإن  باعتقدالزلت  برضهوأنا  ،ىمش معقول يعنألنه  عبد الناصر:
 .العملية ضبطى األساس فى وعملية الفصل ه

 
 hire andعلى سياسة ى نمشإننا  :فاتتى جلسة من الجلسات اللى لنا ف قلت سيادتك: يونس

fire، أنا باقول  ىيعن ،ننفذهإننا  لكن القوانين هتحول دون ،هنقدر نتبع د إحناى يعن
 هكل دى وهو عند السكة الحديد يعن ،قطاع النقلى فى مثل كويس قو  هدإنه  على

لو  :باقول .عدد كبير :باقول مش إحنالو فعال إن  بعض العناصر ممكنإن  الرابط فيه
 :باقول وأنا ،هيخضعى يجيش الباقام بكرهتجيش ام له الواحد هيقولى اللإن  حسوا فعال

 .شباقولامأنا  أخذنا واحد بالظلم إحنالو  همش هقول منتهى العدالة د
  

إن  مش معقولألن  ؛بنفذ هذا الكالم ،قطاع النقلى ممكن فى القوانين لكن يعن ضبط: بنعبد الناصر
القطاع يكون مريح وبعدين بتقول عندك كذا عامل إن  ،مسئولين قدام الناس إحنا احنا
 .لك العملية نيمبوظ

 
 .: هو عدد مش كبيريونس

   
عندنا ى عايزين نشغلهم يعن ،مثالى : وبعدين عندنا عمال صيانة عندنا عمال السد العالعبد الناصر

 .فائض
 

العمال ى عجز ف يهفإن  :باقول مشأنا  ىيعن ،يقوم بالعمل بكفايةإن  موجود يمكنهى : والليونس
 .الموجود من العمال الفنيين

 
 .لك أنا قلت قنال السويسى : وأنت فعبد الناصر

 
 .عملتأنا و  قلت سيادتك: يونس

 
 .: ومشيت العمليةعبد الناصر

 



  سرى للغاية 

25 
 

 .بيتهم قعدواى ماشيين فيه وقلت ناس تقعد ف اللى احنا ه: ما هو ديونس
 

ال كانت العملية فلتت كلها من األول  ،العملية ضبطى الل ه: طيب هو دعبد الناصر  .برضهوا 
 

ى عندنا كلنا لكن الناحية د :أنا باقول .وعند عزيزى عند هد سيادتك :أنا باقول : مايونس
أنا  فعال عايزين نعمل لو إحنا .hire and fire :لنا قلتحطيت لنا نقطة  سيادتك
 .كل هيلتزمال بكرهتجيش اأقول لواحد مإن  قدرت

 
 .برضه: بس ياخد مرتب القيسونى

 
أنا  ىظلما ال يعنباقول  ومش ..ال :شباقولامأنا  ،موضوع هته دأياخد معاشه ومكاف ..: اليونس

ى هم يثوروا علإن  معاهمإن  هو راح ظلمإنه  خرين لو حسوافعال يجب علشان اآلباقول 
فيه إن  هيعرفى الباق ،عدال عن اقتناع ،بكرهيجيش اقلت لواحد مأنا  لوأنا باقول  لكن

إذا كان  هد ،واضحة جداى نواح يهف هدى ش رج  و هيفاش ماهو االموضوع جاد ومإن  إجراء
لو واحد سرق وراح النيابة العامة حققت أنا  ،واضحة جداى نواح يهفى ل تسمح سيادتك
 !لتفاهة المسروقات ؛ىتقوم النيابة تقول وثبت عليه السرقة تقوم تقول يجازى إدار  ،معاه

 :لكل لكن كون المديرين يخشوا يقو  ،ىالفصل جزاء إدار أنا باقول  ،وكون المديرين يخشوا
يوم حاجة أكبر منه ى تان ،خصمأيام  0يديله ى يجازى جزى إدار إنه  دا النيابة قالت

 .مسروقة
 

 .بتفصلشاالنيابة مى : ما همحى الدين
 

 حاصلى الل سيادتكلأنا باقول  ما ،كدهى تقول يحاكم أو يحول للمحاكمة أو حاجة ز  ..: اليونس
أهو يقولوا إذا كانت  ،الوزراء موجودينكل المديرين والسادة ى جيفعال يى بحط يعنأنا 

 .فصلهى النيابة أحالت له واحد يجازى إدار 
 

بعض العمال بتحاول استغالل الظروف الحالية ألخذ إن  فيه ظاهرة يافندم برضه: هو هويدى
كان عندنا  إحنا ،بعض المكاسب أو المطالبة ببعض الحقوق يمكن حتى الغير مشروعة

ى كان الشعار المرفوع فى يعن ،عمال األسلحة والمهمات مثالى موجودة فى الظاهرة د
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 5 ــساعات وال 5 ــساعات وال 8 ــفترة إنهم بيخفضوا اإلنتاج على أساس موضوع ال
  .ساعات

 0وساعات  ،ساعات 1على ى الواقع وحتى اآلن عمليا بترسى كانت عندنا ف
نص ساعة الصبح نهم كان لهم بعض المسائل سابقا إعلى أساس  ،ساعات ونص

أيضا عشان يلحقوا المواصالت  ،هرظعشان المواصالت نص ساعة بعد ال ؛ىبدر 
هذا ى ف ،داخل العمال للمطالبة بتخفيض اإلنتاجى وبتبقى فيه تيارات غريبة جدا ف

 بالعمال أوأنا  واجتمعت مثال ،فعال خدنا معاهم إجراءات محددة إحنا .الوقت بالذات
 - برضهو  ،هم المشاغبين فعالى أسماء العمال اللى دلوقتبمندوب العمال وحاصرين 

لو حصل إنهم كرروا نفس العملية ممكن هنتخذ معاهم إجراءات  - سيادتكبعد إذن 
 .مباشرة على طول

  
فرق  يههو ف ،اتاإلجراءعلى أساس إنكم  تتخذوا  :وأنا قلت ،ىلما سمعت العملية دأنا  عبد الناصر:

إن  فرق بين يهوف ،بها سبب للناس إنها تثير العمالى نعمل حاجة ند احناإن  بين
ولكن هذا الموضوع غير  ،غير مسموح هد .موضوع آخر هيتجنوا علينا دى العمال يعن

عايزين  ،فاتحين ورش ومش عايزين ييجوا :ناس بيقول يهف هدى هذا الموضوع يعن
 .الحقيقة استغاللعملية ى العملية ه ،يجوش بالنهاراييجوا بالليل وم

 
ى دايما ف سيادتكوتجد  ،هم أغلب العمال دول فعال نص اليوم بيشتغلوا عندناى : يعنهويدى

كلها ى أو الحاجات د ..الخارج أوى الخارج أو عنده ورشة جزم فى ف هبر ى محل ترز 
الغالبية  ،الداخلى موجود فى مش عمله الل ،ىهو بيركز فعال عمله على عمله الخارج

ى موجودين بيثيروا بعض األحداث فى الل األوالدلكن بيبقى فيه بعض  ،بتبقى ماشية
تخاذ معاهم أ ،داخل العمال  .إجراءى ممكن حصرهم وا 

 
الموازنة ى ومن سنين عمالين نتكلم فيه وكان نقطة البحث ف ،قديم ه: سيادتك الموضوع دحسونة 

ى والحقيقة فى العمال لتحقيق المزيد من اإلنتاج يعنحقوق و  ،بين القيادة اإلداريةى يعن
 قتلنا الموضوع بحث لحد ،سليمانى الدين وزارة السيد صدقى حكومة السيد زكريا محي

ميلنا وزدنا من سلطات  احناإن  حاصلى اللى يعن ،مع القياداتى ميلنا يعن احناإن 
ى ويعن ،نتش موجودة أصالاكامستويات مالى  تصلن أ وأصبح من حقها ،اإلدارة العليا

إن  ،ىالشخصى ورأيى الشخصى كان ميلأنا  ،قبل كدهقلت أنا ما ى الحقيقة هو ز 
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إن  :وأنا مازلت أقول ،ضمانات التأديبى أخذت منهم فى بعض حقوق العمال يعن
 .ىيعنى مش للقو ى القانون للضعيف يعن

أنا  طب ووالده هلى أفصل واحد طب ببساطة وبكلمة منإن أنا  أستطيع ىيعن      
القانون باقول  مس مشبأ   جنيه وال  ى لما بيخصم منأنا  هل ،موضعهى وضعت نفس
 ،موجودة فعالى نقرأ الالئحة ونشوف حقوق القيادة اللن أ فكل ما أرجوه ،واالشتراكية

  تستخدم أم ال تستخدم؟ى هل هى فإذا كانت تكف ،ىأما ال تكفى تكفى هل ه
 ،وزيادةى إنها تكف ،البحوث الطويلة واالجتماعات الطويلةبعد ى عقيدتى فأنا 
نفس  ،لجنة القطاع العامى ف برضهسمعت من بعض إخوانا أنا  ا البعضهخدمإنما يست
فعال النيابة لما ى ما ه ،النيابة بتعيد له القضيةإن  ،قاله األخ محمود يونسى المثال الل

يقدم إنه  من ،أتفه دايما كدهى يعنجيبه أو بتاع ى واحد طالع بشوية قطن فى تالق
ديه للجهة اإلدارية ابإطالق فب ،قفلش عليه ماسدش عليه باب العملاللمحاكمة وم

فأنا بالنسبة الحقيقة للعمال كل ما بنجد  ،تجازيه حتى الفصلن أ تجازيه ومن حقها
 .ىاإلدارة بنحمل العمال أكثر مما يحتملوا الحقيقة يعنى أو ف ،اإلنتاجى مشكلة ف

 
 عمال وحشين. يههو قطعا العملية ف عبد الناصر:

 
ى ثير فزع فافأنا لما أستخدم أسلوب مخالف للقانون ب ،فيه قانون لهم ..: ما هو فيهحسونة

ى بضع حقوق العمال فأنا  هولهذا د ،قطاع ضخم جداى واحد فى مش ف ،الجميع
دا مش عارف هاير ى فأنا الحقيقة المبدأ بتاع االنجليز  ،القانون أيضاى الدستور مش ف

 ،ىيعنى بتأنى يعن ..ىناخده بتمهل قو ى متهيألى كده يعنى أند فاير أظن أو حاجة ز 
ذا كان الموضوع نناقشه   .وا 

الى  نقل عامل من مكانإن  :سمعت من الدكتور عزيز قبل كدهأنا  برضهألن 
 إحناالوزير دا كالم مش صحيح من حيث الالئحة فالشركة بيلجأوا فيه للسيد ى مكان ف

فإذا كانت مسائل العمال ومسائل الصلة بين القيادة  ،أعطينا هذه الحقوق كلها للقيادات
 وال  ى تكفى هل ه ،نجيب القوانين نجيب اللوائح ونشوف ،وبين العاملين غامضة نناقشها

 ؟تكفيشام
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حناالموضوع و ى هو الموضوع مش غامض يعن عبد الناصر: جلسة حضرتها ى وأنا ناقشته ف ،قشناهان ا 
الفصل إن  شعور يهولكن ف ،وكنا األول بنفصل ،حاجة جدت أبدا عن األول مافيشهنا 

نفصل وبيروح المحكمة وبيعمل أو بيروح مش ولكن ما .الموضوع هغير مقبول هو د
 !فاهم إيه

 
الحقيقة جينا ى وقللنا يعن ،من نوع خاصإذا عملنا محكمة ى يعن ،ىمحكمة دلوقت مافيش: حسونة

 .عليهم ألبعد مدى
 

 .الفصل مش ممنوع ..: الفصل مش ممنوععبد الناصر
 

 ،األثر المهم ههو د بكرهدخلش اهو لو م :أنا باقول : هو بيروح المحكمة ويتحكم بعد سنةيونس
لكن  بكرهيجيش ايجيش يبقى مام بكرهعايزه أنا  ،حكمةمبتقول ال سيادتكما ى ويروح ز 

 ،طولتب برضهى ما ه ،المحكمةى ف اتاإلجراء ..اتاإلجراءإن  :باقول مشأنا  هو
واحد سرق  يهبيقوله سيادة وزير العدل فى بيسرق بيضة بيسرق جمل المثل اللى والل

 ،إيه أد ،ضبطيتإنه  أيام حسبها وحسب احتمال 0وأعيد خد  ،نحاس نص كيلو نحاس
هو عارف إنها خمس ست أيام بقت معروفة ما ؟!إيه هتعمل لهى وابتدى يسرق تان

 05ويمكن يسرق هو  ،أيام 0تمن نص الكيلو إن  هو عرف .وغيره ..وهيرجع وغيره
 .شضبطيتاوال م ضبطكيلو عقبال ما يت

  
أبعاد القانون  نخلىى خصوصا لما ابتدينا يعن ،هو متسعى : هو واهلل هو الموضوع يعنالشافعى

 بنحاول.. 41
 

 )ضحك( !دا 41القانون إيه  :الناصرعبد 
 

إنه  محاولة من جهاز التنظيم واإلدارة يهفى يعن .الحكومةى هو خاص بالعاملين فى : اللالشافعى
ى الحقيقة عملية أوال بتخلى ود ،يسحب قانون العاملين على قطاع اإلنتاج بالتدريج

ما ى وز  ،لعمليات العمالكل مشكل بيقوم بالنسبة ى إنها طرف ف ،مظهرهاى الدولة ف
من يوم ما ى أضفش فيه جديد يعنامى قانون العمال نفسه يعنإن  :السيد الرئيس قال

من وقتها ما ى هو الحاجة الوحيدة اللى النص الوحيد بتاع الفصل التعسف ،قامت الثورة
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وفيه  ،محاكم تأديبية ولجان يهإنما ابتدينا ندخل العملية ف ،آخر شئى زادتش عليها أ
حالل الالئحة وقانون العاملين محلهى سع   .مستمر لتعطيل قانون العمل وا 

بعض الظروف تتعامل بهذا ى الناس حتى ممكن إنها فى وهذا االتجاه مخل
داخل الشركة ى داخل المؤسسة الواحدة أو فى ومرة تتعامل بهذا القانون ف ،القانون
الحقيقة ى فالعملية د .ودول أصال منقولين ،دول أصال موظفينإن  على أساس ،الواحدة
  .العوامل األخرىالى  نوع من عدم االستقرار بيضاف تسبب

 لألسف الشديد ،لوائح الجزاءات عشان التصرف يكون سليمى ه :النقطة الثانية
مكملة للعقد بتاع ى دألن  ؛بتعطيش هذه العملية العناية الكافيةامعظم الشركات مإن 

هو  ؟أساسى أ ىعل اءالجز ى هو هيد ،نتش اللوائح والجزاءات موجودةاكافإذا م ،العمل
بالرفد يكون فعال له نص مستند  اءبالفصل أو جز  اءجز ى لما يدإنه  مطلوبى كل الل
إن  الواحد بيطالبى ولذلك يعن ،إنما هذه الناحية ناحية مهملة ،الئحة الجزاءاتى إليه ف

 .مكملة لعقد العملى هألن ؛ وعناية شديدة ،لوائح الجزاءات الزم تكون موضع عناية
  

ستنتها الثورة لمعاملة العمال اى لال ،نطبق األحكامإننا فيه  : هو الواقع مش القانون العقبةصدقى
 بنقول إحنالكن  ،يسحبهاإنه  فينا حد بيفكرإن  عتقدشااأعطيت للعمال مى المكاسب الل

لت العمال المسيئين خ ،تطبيق القانونى استحدثنا إجراءات ف إحنا ،التطبيقى فإنه 
سارق مثال وهو خارج من  ضبطال يجازى بمثل بأنه عامل يإنه  الى أصبحوا مطمئنين

  .فبيفصله رئيس الشركة ،المصنع
وزارة العمل تمثل فيها ى اللجنة الثالثية د ..يروح يتقدم لما يسمى باللجنة الثالثية

عامل خارج من شركة ى حالة عندى فيها دصاحب العمل يمثل فيها والنقابة تمثل 
 :ىقفشوه فصلوه اللجنة الثالثية قالت اآلت ،الفف توب قماش حوالين بطنهى الشوربج

من ساعة  شهور 05ويحسب له مرتبه على  ،ذلكالى  عمله وينذر بعدم العودةالى  يعاد
ى الل اتجراءاإلوال  ،ال القانون بينص على هذا .رجع بقرار من اللجنةما خرج لغاية ما

 .شعورى فإن  قلت سيادتكماى لكن ز  ،الدولة أقرتها بتنص على هذا
 

 ملزمة؟ى : هل اللجنة دعبد الناصر
 

 أصوات: مش ممكن.
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 الواضح بقى :سيادتكقول لاه ..بقى سيادتكقول لاهأنا بقرار من وزير العمل إنها ما ..هآ: صدقى
رئيس  ،يافندمبإنه إذا خالف قرار اللجنة هيتعبوه  ،شعور لدى القطاع العام يهفإن 

  .الشركة دا بيتعامل مع مكاتب العمل ومع اللجنة دية باستمرار
 إحنا ،لما بنجامل هذه الشخص الفاسد احناإن  :يافندمبقى ى اآلتأنا باقول 
ما محمود بيقول لما لقى زميله سارق نص ى هو يعمل زيه ز إن  بنحض السليم على

الدولة  ؟!عملش زيه ليهاامأنا  طب ،العمليةى وطالع كسبان ف ،وطلع بخمس أيامكيلو 
وعلينا  ،مزايا للعمال العامل الزم يقوم بواجبهى بنقول القوانين بتد إحنا فإذا   ،سمحت بهذا

 وخاصة ،نشيله احناإن  إحنافمن واجبنا  ،ال يقوم بواجبهى نحميه أما الذ احناإن  إحنا
حدود ى لو غاب مرة واتنين وتالتة وفى التغيب يعن ده،بينعكس على العمل النهار  هدإن 

وبتبقى مسائل متعلقة بالرحمة ومسائل متعلقة  ،بنقدرش نفصلهاالقانون نقدر نفصله م
أعطاهم حقوق ى حدود القانون اللى مع العمال ف همع العمال أيو  إحناى بأن العمال يعن

 .نجازيه إحنامش حريص على حقوقه يبقى الزم ى والل ،كثيرة جدا
  

 .الموضوع كله ا: إنتم المسئولين الحقيقة عن مباشرة هذعبد الناصر
 

ى اللجان الثالثية إذا كانت بتجتمع هى ه برضهألن  ؛عايز بحث برضه: الموضوع رفعت
 .ىلشركة أو ال تستجيب يعناوقد بتستجيب  شئبى بتوص

  
ن مصدقى  ؟بتشاستجاا: وا 

 
 .: هو بقى العامل بيقدر ياخد طريقهرفعت

 
أخ يا ،تعاملها معاهاى ستجبتش يبقى معاملة وزارة العمل للشركة دااإذا مى ال يعن ..: الصدقى

 !تحت رحمة مكتب العملإنه  رئيس الشركة شاعرإن  ،كلمك من الواقعابأنا  كمال
  

 .: أبدا بالعكسرفعت
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بيضر العمال ولما اإلنتاج بيتأثر لما إنه  ىرأيى فأنا  بينعكس هدألنه  ؛بتكلم بصراحةأنا  :صدقى
عشان ألنه  ؛مش قادرين نشغل عمال احناإن  بنقول النهارده إحناالعملية بتنخفض ما 

كفاءة  ،نشغل عمال الزم نزود اإلنتاج عشان أزود اإلنتاج الزم يبقى فيه كفاءة إنتاج
إذا سمحنا بتغلغل المفسدين بين العمال  ،بواجبهالعامل يقوم إن  فيهاى إنتاج عامل أساس

 .عملية الزم تبقى واضحةى ود ،نيوحميناهم هيفسد الباقي
  

صلة بين اإلدارة وبين العمال غير  مافيشإن  ماشيةى كويس هو النقطة الغلط الل  ه: درفعت
مع صلة  يهلو ف ،صلة بين اإلدارة وبين اللجان النقابية مافيشى يعن ،قايمة أساسا

 .غير قائم هلكن د ..صحى اللجان النقابية كل حاجة بتمش
 

 !: اللجان النقابية يا أخ كمال مع العامل سواء هو على حق أو على باطلصدقى
 

 .أبدا مش شرط ..: الرفعت
 

 مافيشبس  إزاى ،مجلس اإلدارةى ممثلين للعاملين ف 4 يهف هد .: وبعدين الصلة موجودةصدقى
 !صلة

  
 ،وضعهم لكن هو أصال لو فيه صلة مع اللجان النقابيةى دول ما أنت عارف يعنى : يعنرفعت

وبعدين قانون العمل نفسه  ،العمليةى دى هى يعن ،تتحلى كل المشاكل دى تقدير أنا 
العملية ى وفيه اللوائح موجودة يعن، بيحدد وفيه جزاءات وفيه جزاءات لدرجة الفصل

 .العاملى القانون بيجاز  ،ىناخد إجراء غير قانون احناإن  بتستدعيشام
  

 .ىطول عمره إجراء قانونى الفصل إجراء قانونإن  :باقول وأنا عبد الناصر:
 

 0 اعامل جز أول  وأخد ،ىمثل حقيق هالمثل بتاع النحاس دى واقع يافندم: هضرب مثل يونس
وراحوا النيابة  ،نحاسعمال قبض عليهم متلبسين بسرقة  2أسبوع ى تانى بالغ ف ،أيام

فاجتمعت  ،فأنا فصلتهم ،اءبنفس الجز  برضهوثبت عليهم التهمة وأعيدوا علشان يجازوا 
واحد فيكم ى أإن  :قلتأنا  ،عشان أعيد العمالى اللجنة النقابية بالكامل وجم قابلون

اللجنة ى لكن يعن !وهاعامله على هذا األساس فسكتوا ،عتبره سارقابأنا  بيساند السارق
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 هلكن د ..طبعا رفضت ،أعيد العمالإن أنا  ىالنقابية اجتمعت بكامل قوتها وطلبت من
 .ىحصل والمثل حقيقى الل

  
 .ى: العملية بمناقشة تحل يعنرفعت

 
بتاعه   فبيقدروا يقدروا الموقى الل ،فيها كويسينى اللجان هإن  عايز أقولأنا  ..: أليونس

 .خرى كان فيهم كويسين جداأحاالت  يهفألن  ،الكالمإن  بنقلشام
  

حالة الشخص ى الشركة ال تقبل إال فإن  المفروض ،ىحتى بالنسبة للفصل التعسفى : يعنالشافعى
للشركة إنها ى مفصول فصل تعسفى بنص القانون الشخص الل هدى يعن ،فقطى النقاب

 .القانونى دا عملية موجودة فى وبس يعن ،تديله تعويض
  

 ،الفصل يكون بواسطة التأديبيةإن  فيها مادة بتنص على ،يافندمالالئحة الجديدة ى : هو فقره   
 .وزارة العدلى مشكلة ف

  
 .الالئحةى القانون وفى الفصل فى يعن عبد الناصر:

 
نه ينظر فقره    وبعدين يروح اللجنة  ،شهور عادة بيقى موقوف 3 ــالى شهور وف 3فترة ى : وا 

ال زم يرجع  ،بحكم القانوناألمر  شهور إنها تنظر 3 ــالى بتقدرش إنها فاالتأديبية عادة م
  .للشركة وياخد مرتبه ويستمر لغاية لما اللجنة التأديبية تجتمع

وبعدين بيرجعوا  ،أمثلة مماثلةى عندأنا  ،قالها األخ محمود يونسى واألمثلة الل
ى فأنا  ىيعنى والجزى اإلدار الفصل الى  ال يحتاجاألمر  ويعاد من اللجنة بأنى تان

وا دول ضبطلما ات ،أمثلة إنهم كانوا بيبيعوا الدقيق وفوقها حاجات تانية يهالمطاحن ف
ناهم يإضافة لما ود ،بياخد بطريق غير مباشر عالوةألنه  ؛كأنهم مختلسينى يعن

  .للمحكمة التأديبية رجعوا
يهموش ابترونكس موجودة بتوع المخابز دول لما يطلع م اتاإلجراءى ففيه ف

ى السواقين كذلك يعن ،حتة تانيةى وبياخد نص المرتب وبيشتغل ف ،هو قاعد موقوفام
إنه  حرية أكتر طالما يهالالئحة ذاتها ويبقى فى يعاد النظر فيها فإنه  حاجات يجب يهف

على األقل ما فيها ى نمختلس يعإنه  ،واحد ثبت عليه فعال بواسطة محضر موجود
 .يتفصلإنه  االختالس يجب على طول
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عملت للعامل ى والالئحة الل ،القانونى موجودة فى كل الحاجات د سيادتكقلت لماى : ز حسونة 
وهم اكتفوا بهذه  ،خوة قادة القطاع العامع العام كانت بناء على اقتراحات اإلاالقطى ف

أو عدم  ،عدا ذلك بقى يبقى ضعف القيادة فيها الكفاية فيماإن  :وقالوا ،الجزاءات
إنما القانون فيه  ..أو ..أو ..اتصالها بالعمال أو خوفها من استخدام كامل سلطاتها أو

اشمعنى ألن  ؛نخالف القانون فيما يتعلق بالعمال :نقول احناإن  ،محل مافيشتشريعات و 
 ى.بة البن واحد مثال طبيب بيبقى قو بالعدالة بالنسأنا  ىإحساس

 
 !حدش قال نخالف القانوناهو م عبد الناصر:

 
 .قى سهل على النفسبهو أصل فصل عامل بيا: محسونة

 
 .القانون يبيح هذا عبد الناصر:

 
فيها إحساس  برضهمسألة ى د ،أصل مسألة تيسير فصل العمالى حدود يعنى : يبيحه فحسونة

تانية أو طبيب بيتكلم له  واحد درجة تالتة أوى جيلما بيألن أنا  ؛مش عاوزة كالمى طبق
القانون  ماكانشحدش يتكلم مين يحميه لو اعامل مى جيولما ي ،فالن وفالن وفالن

 .يحيمه
 

وخدوا فلوس رفتهم  ،كلية الطب إدوا امتحانات لطلبة سعوديينى فيه أطباء فأنا  ..ال عبد الناصر:
كلية الطب ى فدكتور إذا كان ألنه  ؛دكاترة 2السجن ى وحبستهم كمان وقعدوا سنتين ف

 ؟!هو دا طب هعمله إيهآ ،قانون مافيشهو ايروح يبيع االمتحان م
  

 .تحقق معاهى : يروح النيابة وهحسونة
 

إذا ى حصل يعن هدإن  ،٪055القضية وتأكد ى تلالما جأنا )ضحك(  !وال هتثبت عليه عبد الناصر:
ى سنة يتهيألى وهنسيبهم يبقى تان هكلية الطب بيعملوا كدى فى كانوا الدكاترة بتوعنا الل

 .هكل الدنيا هتعمل كد
 

 .يكون أيضا مع الضعيف ،إحساسنا بالعدلإن  أقصدهى : هو اللحسونة
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حناو  ،قطعا الزم يكون فيه إحساس بالعدل عبد الناصر: بيتكلم ى هو اللى بنتكلم بنقول الوحش الل ا 
  .عليه محمود يونس

 
حق  هالعمل د ،ودايما طلب باإلجماع نرفع له السابقة األولى :دايما نقول إحنا: فيه نقطة حسونة

 ..أل :نقول ،على تلت كيلو نحاس إحناى وبعدين نيج ،اعملوا يا وزارة العدل قانون كذا
تاحة العمل ،الزم ينقطع عن العمل هد  .ويفصل فكيف نوفق بين رفع السابقة األولى وا 

  
  .نحاس يفصلتلت وربع كيلو  :أنا باقول عبد الناصر:

 
 .صوت: ربع

 
  .دا مبدأ الحقيقة ؟ليه !ربع كمان وأقل عبد الناصر:

 
 .سابقة يبقى أسلم من الفصلأول  ى: هل مثال لما يتجازى جزاء شديد فحسونة

 
ال بعد كده كل  ،ىحتة تانى هو هيفصل هيروح يشتغل هيدور هيروح يشتغل فام عبد الناصر: وا 

 !العملية كل الدنيا هتبقى لصوص
 

وكان بيشتغل بيعالج  ،إحدى شركات المقاوالتى حالة بتاعة طبيب فى عندأنا  يافندم: ياسين
 55هو عامل مقاول طب وبيعمل إن  وتبين ،عقد من سنة تقريباالى  العاملين ثم تحول

نه الزم  ،اتاإلجراءوقصة غريبة جدا فاتخذ معاه كل  ،يومى عملية ف وتبين له عقد وا 
  .يفضل

شركة وبعدين ى أى ال يعمل فإنه  ،رئيس المؤسسة يستكتبه تعهدطلبت من 
بياخد أجر طبيب هنا  برضه ،شركة مقاوالت تانيةى بيشتغل فإنه  ىتبين ل إمبارح

 :ىقال ل .فصلهإ :قلت له ،رئيس المؤسسة غضبانى كلمن ،النهاردهوطبيب هنا قلت له 
  !لألسف الزم نلتزم بالعقد

نهم يكونوا  ،العمل إنهم يكونوا حازمينى مدير ى الحقيقة فرغبة  يهف إذا  ى يعن وا 
الزم يحاسبه إنه  لكن بيصطدموا فعال ،حازمين مع الكبير والصغير والعامل البسيط

وكتبه تعهد وبعد  ،شهر اله جز ى دإى المرة األخيرة دى ف هكدى قال ل ،شهر اداله جز ا  و 
  .النهاردهفايدة  مافيش برضهالتعهد 



  سرى للغاية 

35 
 

مش ى يعنى الراجل اللألن  ؛البد من فصله طبيب أو غير طبيبإن  شايفأنا 
المهم بس نكون  ،حدش بيبص الحقيقة للصغير أو الكبيرامى ممكن ينصلح يعن

 .حازمين
  

 ..الموضوع ههو د ؟كيف نتعامل مع هؤالء الناس ،المجتمعى : قطعا فيه أفراد سيئين فعبد الناصر
 .نا أو ظلمأأكثر من الالزم نبقى أس هولكن إذا طبعا استخدمنا حق الفصل د

  
الئحة العاملين ى موجود فى الكالم اللى يعن برضهالحكومة ى : هو بالنسبة للعاملين فالمهندس

بنجد نفس المشاكل بالنسبة للعاملين  إحنا برضهى يعن ،قانون الحكومةى غير موجود ف
ى بيلقى طبيب مش موجود ف برضهمثال ساعات الواحد ى يعن ،الخدماتى خصوصا ف

لغيت تكليف شوية أنا  ،ىبعد كده يعنإن  فنجد ،تكليفه على طولى وحدة أو غيره وبنلغ
الواحد إن  نتيجةى للفصل بعض األطباء على غير الطريق التأديب برضهوبعت  ،أطباء

 مافيشالقانون ى ف الصعوبةألن  بيجد ،كده ىلقاهمش أو حاجة ز امر على وحدات وم
ى خصوصا ف ،بالنسبة للمحاكمات السريعة بالنسبة للعاملين ،41بالنسبة لقانون  الحرية

  .قطاع الخدمات
عملنا الئحة جزاءات  إحنا ،كان طلع بالنسبة للمستشفياتى اللى القرار الجمهور 

بتاع  41مش من خالل القانون بتاع  ،كنا استصدرناهى اللى من خالل القرار الجمهور 
  .الئحة العاملين

يفصله من االتحاد إنه  طلبتأنا  بيقول عليه الدكتور ياسينى بالنسبة للدكتور الل
راح إنه  عالوة على هذا ،أصله كان هذا الطبيب كمان بيتستر هالموضوع دى االشتراك

 !ىأمانة االتحاد االشتراكى كان بيشتغل طبيب ف
 

 الناصر: )ضحك(عبد 
 

اتعين بالصدفة  ههو د ،ىتشال من االتحاد االشتراكاوبعدين طبعا هو ى عشان يور المهندس: 
عيادة االتحاد ى لهم ويشتغل ف كان قدر يروح هبوديلهم حد إنما دإن أنا  المفروض
لو فصل من االتحاد  :وقلنا ،ىوأنا طلبت فصله من االتحاد االشتراك ،ىاالشتراك
  .هنشيله من ترخيص حتى مزاولة مهنة طب إحناى االشتراك

 ،اتاإلجراءبنقدر ناخد مثل هذه  إحنا ،بالنسبة للطبيب أو غيرهى قصدى يعن
نشيل  احناإن  ىلالتحاد االشتراكأنا  وكتبت ،للدكتور عزيز تقدر تفصله قلتوأنا 
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الموضوع ى صبر ى السيد النائب عل يهكان أيامها ف ،ىعضويته من االتحاد االشتراك
 ى.معروف يعن

 
هو مسئول عن القطاع ماى وز  ،قطاعهى الوزراء كل واحد بيأخذ المسئولية فإن  ىوأنا رأي عبد الناصر:

بيديهم حقوقهم عليهم هم أيضا يدونا ماى ز  ،ويشتغل بذمة وبينفذ هذا الموضوع بذمة
  .هذه الحقوق

 
ألن  ؛شويةى الحكاية دى تعبان فى الليمكن هو ى يمكن القطاع الحكوم يافندم: هو فعال الشناوى

عامل ى أ -يحيله على المحاكمة التأديبية إنه  البد ،يقدرش يفصل حداالوزير بالذات م
ى وزارة الر ى فى يعن ،إيديهم يمكن مقادير الناسى عمال ف يهوبعدين ف -من العمال 

ى مرات ف 3يوم  00نخصم له إننا  إال ،ال نستطيع مهما عملى مثال البحار البحار 
دا ينخصم له الشهر كله ويستنى ى البحار  .الحكاية كلها وبعدين هو مستعدى دآ ،السنة

هو يردعه إن  لوش ال يمكن أبداامى ينخصم له السنة يشتغل من غير ماهية لما يعن
  .والفصل بالذات ال يملكه الوزير للناس دول ،عقوبة غير الفصل وغير الفصلى أ

 يهالترسانة األميرية فى عمال ف يهف ،المصانعى عمال ف يهوفيه عمال عندنا ف
دول هم  ،الورش المنتشرة على طول المحطات والطلمبات ومحطات الصرفى عمال ف

السنة وهم ى وخصم محدود ف ..إال مجرد خصم ،نعمل لحد منهم حاجةإننا  ال نستطيع
هو المصرح ى أبدا الجزى الل نشكمياوم ،أيديهم أعمال ضخمة يقدروا يخلوا بهاى ف

  !يكون رادع للعمال دولإنه  للوزير مش لرئيسه المباشر
لوحده يعطى سلطة الفصل للناس دول مرة  ..الوزير الوزيرإن  فتكر لوافأنا ب

  .ينصلحإنه  أبدا نشمكياماألمر  هومن غير كدى يبقى د ،واحدة
 

 .الحقهذا ى : ما نحكم القانون ما القانون موجود بيدرفعت
 

 ،القطاعات المختلفةى : بالنسبة لموضوع النقل أساسا هو يمكن العمال لم يثيروا العمال فالبكرى
عاصرت عهود مختلفة  ،عمال النقل هم عبارة عن خليط من عدة شركات مختلفةألن 

 .كلهاى أبو رجيلة وعبود والحاجات د ،من الشركات وشركات كان لها وضع خاص
اإلدارة  برضهى برأهاش هاأمى يعنأنا  ،مؤسسة النقلى ف برضهوالحقيقة اإلدارة 

  .فيها كثير من العناصر السيئة
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إديت لرؤساء مجالس إدارة  ،مؤتمر اإلنتاجى حتى ف سيادتكهو الحقيقة 
 ،وبعدين خدوا سلطات أكتر مما كانوا بيطلبوها ،الشركات أكتر مما كانوا يحلموا به

ى الالئحة الل !حاجة مافيش ؟النهاردهحصل من مؤتمر اإلنتاج لحد ى اللإيه  طب
هذا الوقت إنها بتتجه ى دت صورة للحكومة فإوضعها السيد النائب زكريا يمكن 

هذا الوقت ى وهذا الشعور كان موجود لدى العمال ف ،لمجالس اإلدارة أكتر من العمال
مسيطرة عليهم السيطرة ى يعن ،ةمجالس اإلدار إن  عندهم شعور ،العمال النهاردهى يعن

  .الكاملة وتقدر تفعل فيهم ما تشاء
حناهو الحقيقة و  اتكلمت  سيادتكو  ،هذه المواضيع من فترة طويلةى بنتكلم ف ا 

بنحط خطة خمسية وخطة سبعية ى بنمش إحناهو  ،ولكن هو فيه ثغرة الحقيقة ،فيها
أو داخل الشركة أو داخل  ،خطة اجتماعية داخل المؤسسةى بنحطش أالإلنتاج وم

بتقلل ى من أسباب الل ٪95يمكن  هود ،هناك انفصال تامإن  بمعنى معنى ،الوزارة
الشركة بين القيادة ى المؤسسة أو فى الوزارة أو فى هناك انفصال تام سواء ف ،اإلنتاج
  .الموقع دا وبين العمالى العليا ف

قصدش الرعاية أاوم ،المؤسسةبتضعها الشركة أو ى اللى الرعاية دى هإيه  ىيعن
قصد الرعاية اإلنسانية أو االتصال المباشر ابأنا  ،عبارة عن الرعاية الطبيةى هى الل

أو القاعدة العريضة داخل  ،بين مجلس اإلدارة أو بين الوزير ووكالء الوزارة والقطاع
وبنشوف مصنع ى فى لو بنيج النهاردهتصور ابأنا  ىيعن ،المؤسسة أو داخل الوزارة

مسئولية عدد ى وبعدين بد ؟فيه كامى وعدد العمال الل ؟فيه كامى عدد المهندسين الل
عامل لمهندس بيقعد معاهم وبيشوف مشاكلهم وبيتصل  055معين من العمال وليكن 

  .ابط للفصيلةضالجيش ى ما بنعمل فى بهم باستمرار ز 
فوارق بين الابة ذإفعال  يهفإن  الناس بتشعرإن  باعتقدأنا  هذه الحالةى ف
واالتصال  ،ن القيادة العليا مسئولة باستمرار عن حل مشاكل الناس دولا  و  ،الطبقات
كثير من العمال بيكفروا وبيسبوا وبيشتموا ليه ألنهم  يهفإن  :سيادتكلباقول  بهم وأنا

أو يقدروا يوصلوا له  ،يقدر يحل مشاكلهمى قدامهم اللى مش واجدين الباب المفتوح الل
كل  ،سيادتكى فى الشتيمة كلها بتيجإن  ولألسف ه،تقارير بالشكل د سيادتكلى جيوي

وا المسئولية لوكلهم بيحم ،بينقذناش الريساواحد بيقول الريس الريس فين الريس م
  !سيادتكل
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ابة الفوارق بين ذناخد خطوات عملية إل احناإن  األوان فعالن آإنه  رىأأنا 
يكون هناك اتصال مستمر إن  والبد ،القاعدة العريضة بتاعتهاالموقع وبين ى القيادة ف

ى وف ،بين المهندسين والعمال وبين الوزراء ووكالء الوزراة ومديرين العموم والموظفين
عبارة عن اتصال لمعرفة مشاكل ى إنما ه ،قعدات مش توعيةى جلسات مستمرة وف

  .حلها وبتريح الكثير ممكنى الناس وحلها وهناك كثير من المشاكل البسيطة الل
المشكلة هتفضل  :باقول فأنا ،وطالما هذه الصلة مفقودة ،الحقيقة الصلة مفقودة

 .قبلهى موجودة وبتتعقد كل يوم أكتر من الل
 

إن  ويستطيع ،وزارتهى فى بيمثل االتحاد االشتراكى الوزير هو اللإن  قلنا إحناما  عبد الناصر:
ولكن الحقيقة هو  ،بيتصل عن طريق ناس مختلفينهو إن  معنى هذا ،يتصرف طبعا
نجيب الناس ونقعد نقعد نتكلم الحقيقة الناس زهقت من  احناإن  بيحصلى األسلوب الل
  .كتر الكالم

الناس إن  ىرأيى فأنا  ،قوى الناس واعية ..الناسى بنوع احناإن  وبعدين وبنقول
نعرف مشاكلها ونحل لها واعية وفاهمة كل حاجة ومش ناقصة توعية الناس عايزة 

  .هذه المشاكل
نعرف مشاكل الناس ثم نحلها  احناإن  ،فيهى الموضوع الحقيقة الزم نمش هد

االتحاد ى مثال فى تيج ؟إيه لكن النقطة اللى قدامنا العناصر السيئة بنعمل فيها
دولة اشتراكية وأكبر دولة ى يعن ،العناصر السيئة كلها معسكرات عملى السوفيت
  .كية معسكرات عمل بيروح معسكر عملاشترا

 
 .يافندمصوت: بينطبق على الكل 

 
البالد ى البالد الرأسمالية هى فى بتيجى ه disciplineولكن طبعا فيه ولهذا فيه  ..هآ عبد الناصر:

 hire and fireبيسأل عليه عصام حسونة ى الل hire and fireالرأسمالية بتتبع نظام 
من المدير ى مشإ هلل عايز يكسب إذا واحد خاله خسر قرش بيقو هو الراجل إيه  ىيعن

ى على هذا األساس يعنى مشإ :له يقول ،بيجيب العاملى مشإ :له بيجيب المدير يقول
ال م   .الموضوعى يحطش فلوسه فاوا 
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حناو  ،خرى مثال يوغسالفيابعد كده للبالد االشتراكية األى بنيج آخر مرة رحنا  ا 
العمال ألن  مش بس ،تصفية المؤسسات وعشان الشركة تكسبالى  وصلوا ،يوغسالفيا

سيئين عشان الشركة تكسب إذا كان فيها فائض من العمال بيقللوا هذا الفائض بحيث 
  .إنهم يكسبوا

بنبص لالشتراكية  برضه إحناى الحقيقة يعن ،عملية اقتصادية ..العمليةبهذا 
ذا كانت  !إذا كانت االشتراكية تكية هتفشل االشتراكية فشل تام ،على إنها تكية وا 

  !حماية المنحرفين هتفشل هذه االشتراكية فشل تامى االشتراكية ه
حناناس موجودين و  يهفإن  :مثالباقول  وأنا فاتت ى السنين اللى عملنا عمايل ف ا 

عند ثروت عكاشة  النهاردهو  ،نوش موظفيناكاال يعملها إنسان وأنا أعرف ناس م
أبدا ى مش د !بشتغلوش حاجةاوم ،جنيه 005موظفين كل واحد منهم بياخد 

  ،005ولكن تعين فالن وتعين فالن وتعين فالن  !االشتراكيةى مش دى يعن ..االشتراكية
بيروحوش وبيألفوا كتب وبيعملوا ابقاش حد يقدر يفصله وماجنيه بقى خالص م 055

  .جنيه 005جنيه أو بياخد  055حكومة بياخد وبيشتغلوا لكن بقى موظف 
هياش االعملية م ،يوم من األيامى هنحلها ف احناإن  الحقيقة هذه مشاكل البد

ال النتيجة ،تكية العملية مهياش حماية للمنحرفين   !هيفشلى كل نظامنا اإلنتاجإن  وا 
 ،موضوع آخر بنحط له قاعدة وبنحط له قانون هالقانون دى ف هبنوضع د إزاى

حدود القانون ى الالئحة وف يهالقانون وف يهبالنسبة للقطاع العام فإن  :أنا باقول ولكن
  .شاءييعمل كيف إنه  حرية كاملة للوزير يهوالالئحة ف

 
وكان فيها أصال  ،الالئحة بتاعة القطاع العام اتوضعت بلجنة سيادتكى ل : هو لو سمحتأبو النور

عملية الالئحة  ى دوا رأيهم فإى وهم الل ،رؤساء المؤسسات وشركات ممثلين للقطاع العام
 .النهاردهبتطبق ى العامة الل

 
 ؟مش كدهى عملها صدقى اللى : دعبد الناصر
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ى : اتعملت من ناحيتين وبعدين الئحة الجزاءات متروكة أيضا للمؤسسات والشركات هأبو النور
أنا  من ناحية العمل .من ناحية الجزاءات بصفة عامة هد ،عايزةى هماى بتوضعها ز ى الل
ى هم مسئولين عن االتحاد االشتراكإن  :مقلت لهما سيادتكماى إخوانا الوزراء ز إن  رجواب
ى وزاراتهم فى فى ت إنهم يجتمعوا مع التنظيمات السياسية لالتحاد االشتراكاالوزار ى ف

يوضعوا لهم أهداف إنتاج يوضعوا  ،ىهم عايزين يعنماى ويعملوا معاهم ز  ،فترات محددة
العمال يشتغلوا على أساسها ويكلفوهم وهم ى لهم إنتاجية يوضعوا لهم طريقة عمل الل

  .مسئولين عن هذا على إنهم يحققوا هذا
 ،مشاكل للعمال يقدروا يطرحوها قدام السادة الوزراءى وباالجتماع المستمر هم أ

قشوهاش يكلفوا بها تنظيمات االتحاد ابيناالعمال مإن  مشاكل السادة الوزراء شايفينهاى وأ
هم يبقوا مسئولين إن  ويكلفوهم على ،يبقوا مسئولين عنها ويوعوا العمال بها ،ىاالشتراك

يصلحش منهم امى والل ،السادة الوزراء عايزينهى الطريق اللى على إنهم يحركوا العمال ف
  .ل بنشيله وبنجيب غيرههذا العمى ف

ى خدمة تنظيم العمل وفى فى بنقدر على هذا األساس نشغل الوضع السياس
 احناإن  يمكن احناإن  باعتقدأنا  على هذا الطريق ،خدمة اإلنتاج وأهداف اإلنتاج

  .وبين العمالمباشرة نعمل مشاكل بينا ما نوصل من غير
 

 اليوم على وزارة ال...جريدة أخبار ى فى : بالنسبة للكالم اللصوت
 

  .ى: بتاع الصحار مرعى
 

 .الحكايةإيه  ..هآ عبد الناصر:
 

بتبدأ كنزاع بين مصلحة  ،هو العملية قديمة ،الصبح النهارده سيادتكبعت مذكرة لأنا  :مرعى
المساحات إن  :مصلحة اآلثار قالت .عن مساحات معينةى اآلثار وهيئة تعمير الصحار 

وبعدين  ،القانون بيمكنها من هذه المساحاتإنه  :قالتى وتعمير الصحار  ،بتاعتهاى د
وضع ى فتعمير الصحار  ،الصحراويةى فترة لبيع األراضى جت فإنه  جت خطوة تانية

  .إنها تبقى بالمزادى قواعد لبيع هذه األراض
 

 .: سنة كامصوت
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الوقت تابعة لوزارة هذا ى فى كانت هيئة تعمير الصحار  12. 10 ،0913،14: سنة مرعى
وبعدين لما  ،والتطورات ورا بعض ،الفترة األولى كانت تابعة لوزارة الحربيةى الحربية ف

وبعدين ثابت من األوراق وأنا  ،اتنقلت بهذه المشكلةى اتنقلت وزارة اإلصالح الزراع
 سيادتكلخصتها لى هى وعملت مذكرة طويلة فيه الل ،أحلت الموضوع للرقابة اإلدارية

إنه  بيتبين منها ،صورة منها برضهالدين ى وبعت للسيد النائب زكريا محي ،النهارده
ماوافقتش على مساحة  ى إنما هيئة تعمير الصحار  ،بعض المساحات ابتدت تباع

  .باين من األوراق هذاى من وزارة الحربية اللى إال بخطاب جا ،معينة
المنطقة اعتبرت منطقة  ،ىتصرف داخلى لم تتصرف هيئة تعمير الصحار ى يعن

تعمير ى واعتبر التصرف فيها بأمر من وزارة الحربية هناك أوامر عديدة ف ،حربية
قطعة أرض كذا ى قطعة أرض كذا سلموا فالن الفالنى سلموا فالن الفالنإن  ،ىالصحار 

  .األوراقى موجود هذا ف
 

 .سعار: طب واألعبد الناصر
 

إنما كان بيذكر  ،كانت بتقدر السعرى اللى ه ،لجنة داخلية: ال هم سايبين السعر لتحديد مرعى
موجودة ى فاألسماء الل ،موجودةى باين كده من األوراق اللى اللى االسم والقطعة يعن

ى فدان ف 0855مساحة كبيرة أظن  يهالبعض منها بيمثل بنوك أو وزارات خدوا أرض ف
وبعدين  ،هم يقسموها ويعملوهافعال إن ،أعطيت لجمعية تعاونية للمساكن ،طريق الفيوم
  .ىدفعتش رأسمال دفعت رأسمال جزئاالجمعية م

صاحبة الحق ى مصلحة اآلثار هإن  :وبعدين صدر قرار من مجلس الدولة قال
ألنه  ؛ىإنما دا طبعا دا قرار نظر ى مش تعمير الصحار  ،ىهذه األراضى التصرف فى ف

  .وكانت بتصلح فيهاى الناس فعال خدت هذه األراض
ى وفيهم ناس يعن ،هم إنما فيهم شوية وكالء وزارةيالكشف ب مش معايالألسف 

  .من األسماء المعروفة إنما كلها جاية بأمر من وزارة الحربية
ى يعن ،الواقع إجراءات معقولةى بتقترحها الرقابة اإلدارية فى الل اتاإلجراء

البعض منهم إن  ،برضهعرفته أنا  ىوبعدين الل ،بتقترح إعادة جرد للعملية كلها وتنشاف
أجزاء منها أرض صحراوية بحتة  يهأرض فى هألن  ،هذه األرضى كان ابتدى يصلح ف

   .ىيعن
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 ى.الهرم يعنى :  بس فعبد الناصر
 

فيه بس ى هياش متاخمة للهرم قوى يعناالواقع مى فى الهرم يعنى لما بنقول فى صوت: ه
 0855 ــيصح ينظر فيها وتلغى الى ود ،التعاونيةمعطاة لجمعية ى هى فدان الل 0855
  .فيهاش شغلادفع بسيط ولسه مى المبلغ اللإن  باين من األوراقألن  ؛فدان

هواش من ناحية الهرم امن الناحية التانية مى يعن ،من ناحية سقارةى الجزء التان
 .إنما طبعا مناطق قريبة

 
 )ضحك( !ىيعنى : جنب الدكتور فوز عبد الناصر

 
  .جواب خاص النهارده سيادتكوأنا بعت ل ،فيه برضه: فالواقع الموضوع عايز بت مرعى

 
 .ى: بعت األسامعبد الناصر

 
كشف بها كامل والتواريخ وتواريخ خطابات وزارة الحربية ى بعت األسام ..ىاألسام : بعتمرعى

تعمير إن  باينى اللى إنما يعن ،أخدتش بتواريخ خطابات وزارة الحربيةامأنا  طبعا
باين كده ى اللى كان بتتصرف من وزارة الحربية يعن ،هذاى بتتصرف فى وهى الصحار 

  .من األوراق
 

ى اتكلمت فيه فى والل ،جلسة الخاص بالشققأول  ىاتكلمنا فيه فى : الموضوع الخاص اللعبد الناصر
 ؟مجلس األمة هل عملتوا فيه حاجة

 
شايف أنا  وبعدين ،10تم سنة ى موجودة واللى على الحاالت الل يافندمعملنا حصر  إحنا: ياسين

وكما  ،كانت مسئولةى خدوا بقرارات إدارية من غير اللجان اللى وعملت حصر لناس يعن
عرضت أنا  ونوقشت المسألة وكنت ،اللجنة التشريعيةى فى السيد حسين الشافع ،اجتمعنا

بنقولهمش ارسمناها م إحناسكنت بإجراءات عادية وطبيعية ى اقتراح بأن الناس الل
األمر  وبعدين ،نعيد تقييم إيجار الشقق احناإن الى  لكن اللجنة التشريعية متجهة ،حاجة
 .اللجنة التشريعية التخاذ القرارى كان ف
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حناو  ،كان من بين عدة موضوعات خاصة باالستثناءات ه: الحقيقة الموضوع دالشافعى قدمنا  ا 
 ..الموضوعات موضوع الشقق والحقيقة كان فيه اتجاهينأول  وكان ،مذكرة بالموضوع

 ،ها كان بيعبر عن امتيازئإعطاف -ملكية للقطاع العام ى وه - الشقةإن  طالماإنه  اتجاه
ى اصطدمنا فى والحقيقة يعن ،حصل على الشقة بإيجار رخيصإنه  وهذا االمتياز بان فيه

إن  طالما ،شقق رخيصة بنفس المستوى يهف برضهخارج القطاع العام ى ف برضهإنه  هذا
وطبعا كان بيحصل عليها الشخص بطريق أو بآخر من بينها  ،من إيجارات قديمةى ه

  .عملية خلو الرجل
إن  القطاع العام طالماى نستبيح فإنه  يا إما ،أساسينى فيه غير يعن ماكانشف

بس  ،ملكية عامة هدإن  نعيد تقدير اإليجار على أساس احناإن  هو تحت سلطة الدولة
  .قانون المساكنى انعكاسها هتنعكس أيضا على القطاع الخاص فى د

مقابل هذه الميزة يدفع مبلغ يقسط عليه على مدة إنه  ىوبعدين االتجاه التان
بيروحش لشخص أو لفرد بيستغل ابقى مى جل بس المرة دن خلو الر  أشأنه ش ،معينة

 برضهفمفهومها مفهوم آخر بس  ،ولكن بتبقى لخزينة الدولة ،حاجة الشخص للسكن
  .ين من ناحيةين محير  اإلجراءفالحقيقة  ،جلبتاع عملية خلو الر   اإلجراءهتدين 

 
البلد ى حصل فى الكالم الل ،حصلش على القطاع الخاصاحصل مى الكالم اللى هو يعن عبد الناصر:

القطاع الخاص واحد راح خد إن  :حدش قالام ،على القطاع العامواجتاح البلد كان كله 
ى يعن احناإن  ىرأيأنا  ،رخيصةى ه ،جنيه 00 ــجنيه أو ب 05 ــشقة كذا أوضة مثال ب

 .ىفات ونطلع من دلوقتى ونسيب الل ،نعيد تقدير الشقق بتاعة القطاع العام كلها
  

بتأجر الشقق مثال لجنة المحافظة   إزاىاترسم قواعد  ،هو كان فيه سيادتك: بعد إذن ياسين
ماشية  ،كثير من الحاالتى اللجنة بتفحص الحالة وكانت ماشية ف ،طلب 25بيتقدم لها 

أنا  ىيعن ،وبعدين ناس عاديين للغاية .وبتقرر ،الساعة فيه لجان وبتختار واحدى ز 
 .اسم ناس عاديين للغاية ..اسمى استعرضت األسام

 
 ؟: هم كام شقةالناصرعبد 
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 النهارده :باقول وأنا يافندمعاديين للغاية  ،ىيعنكده  ىأو حاجة ز  3555: كان الرقم أظن ياسين
قلت فيمكن لو  ،هو تقدم بالنقل للجهة الفالنية وسكنى الل هد ،للغايةى حال الراجل العاد

 ،سنين وبإيجار عادل 0سنين أو  4سنين أو  3متسكنش كان لقى سكن شقة من  له
  .آخرهالى  أقول الساكن مستقرى جآأطرده من الشقة و  النهاردهى هل هاج ،وانتهت

 ،وافقت نقعد مع اللجنة ونشوفها سيادتكممكن الحاالت االستثنائية لو  :أنا باقول
لما رسمت قاعدة أو نظام للناس أنا  نماإ ،ىيعنى خدوا بإجراء غير عادى وبعدين الل

بنحاول نقفل كل ثغرة  ،حدى ميزة ألى أى بنبيع شقق بطلنا ند إحنا ،ىتسكن بالطريقة د
باين فيه استغالل نفوذ بنضع إيدنا عليه ى الجزء اللى من تنازل أو تبادل أو خالفه ف

 .وشوية 3555لكن لو جيت حركت 
  

الزمالك ى واحد واخد شقة فى بيدفع اإليجار العادل يعن :أنا باقول !يطلع :قولشابامأنا  عبد الناصر:
 05 إسكندريةى عرف ناس واخدين شقق فأأنا  أوض 05إذا كانت  ،جنيه 05ــ مثال ب

أنت ى اللجان اللى راحوا ف برضهو  ؟!عدل هجنيه هل د 02أو  05 ــأوض ب 8أوض أو 
 .بتقول عليها وخدوا

  
الشقة ى حاجات اتعملت فى أإن  :قلنا ..نقط تانيين 4ى اللجنة الحقيقة فى ف إحنا: هو سليمان

الساكن حتى لو كان موجود بيدفع إن  اتعمل فيها ديكورات كتير البدى يعن ،ساكنى لل
خد ى مبدأ اللى تان .مبدأ فيه لكان أو  همبادئ د 4خدنا  إحنامبدأ أول  هد ،هذه المبالغ

إما إنها بتقدر بالقيمة الجارية بتاعة دلوقت  بيخليها ياإما  ياى شقة عن غير طريق قانون
 هد ،ىخدها بالطريق العادى واللى بنحصلش عنه فروق عن الماضاوبيدفع هذا بس م

ى جنبه فى عليه الشقة اللى إيجار الشقة اللى لو كنا هنعلإن  على أساس ،هو بنسيبه
الشقة ى الوقت اللى هنقدر نديله هو هنا ف إحناى يعن :فقلنا ،نفس المبنى إيجارها أوطى

  .كانت هتثارى النقطة اللى دى جنبه إيجارها واطى الل
 :كان بيقولى ورأ .بنزود إيجارها :قوليب كانى رأ ..اكان فيه رأيين فيهى يعن

  .جنبها بنفس المثلى الشقة اللإن  ليها طالمابنخ
اللجنة ى قال عليها فى بنشوف الحاالت االستثنائية الل احناإن  :والنمرة الرابعة

اللجنة لدارسة ى أثيروا فى السيد وزير اإلسكان ودول كانوا الحقيقة األربع نقط الل
عملوا له إصالحات ى إنما الل ،تعرضن أ راء يجبآوتقريبا كان كلها  ،االمتيازات

  .وبتاع
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دفعها شركات القطاع ى اللألن  ؛دفعتناى الزم يدفع كل المبالغ اللإنه  أفتكر
هو قام بالتصليح وقام بعمل الديكورات ى العام سواء شركات تأمين أو القطاع العام الل

جنيه الكالم على كل حال  4555وفيه شقق صرفت  ،جنيه 0555شقق صرفت ى ف
 .حتى لو كانت شقة واحدة كمثل

 
 ؟!على حساب الدولة ..إحناعلى حسابنا  عبد الناصر:

  
 .هآ: على حساب الدولة سليمان

 
ى أإن  10سنة ى أصدرت قرار جمهور  سيادتك ..بينظم كده يافندمى قرار جمهور  يهف ه: دياسين

 .بيتحملهابيدفعها تكاليف 
 

البد من إعادة النظر أنا  ىهو قطعا من رأي ،اقتراح بهذا الخصوصى ل يافندمأنا  : هوهويدى
موجودة ى غير مناسبة ألغلب الشقق الل أسعارى فعال هألن  ؛الموجودة سعاراألى ف

كثير من الشقق  يهفعال ف ،فعال سواء من ناحية المساحة أو من ناحية إنها حاجة لوكس
  .موجودةى الل

 ،ممكن ناخد نسبة أو جدول بيحدد فيه عدد الحجرات وعمر الشقة :قولافب
وبنحط  ٪25بيزيد ى التال ،٪00أو  ٪05بتزيد ى وبتزيد مثال من سنة كذا لسنة كذا د

ولكن أسهل  ،بعض الشقق ىمن الظلم شوية عل شئحد أعلى للموضوع هيكون فيها 
 4555شقة أو  3555موضوع إعادة تقدير الشقة أو ى نخش ف إحنابكثير جدا من 

 .شقة
  

ى ماشى معروف الل ههو دامى يعن ،أصل العملية بسيطة الشقة كذا أوضة واألوضة بكذا عبد الناصر:
أوض األوضة بكام  4شقة ى شقة بيروح يالقى عايز يسكن فى الل النهاردهالبلد كلها ى ف

  .النهارده
 

 .صوت: على حسب المنطقة
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ى جاردن سيتى فى معروف اللى الغورية يعنى مش فى مناطق كويسة يعنى دا كله ف عبد الناصر:
 ،بتوع الزمالكى سكنه ز االزمالك بى فى والل ،ىما بيدفعوا بتوع جاردن سيتى بنسكنه ز 

  .العمارات الجديدةى ز  ،بتوع الكورنيشى سكنه ز اب إسكندريةى على الكورنيش فى والل
مع ى بلجنة بدون لجنة كل دول استغلوا وكل دول كانوا بوسايط يعنباقول  وأنا

هذا الكالم فعال البلد اتكلمت على  ؟هذا الكالم ليهباقول  وأناى يعن ،لكالمكى احترام
 مسمعتوش وحاسين أنتم سمعتوا هذا الكالم وال   ماعرفشى كالم كتير جدا يعنى الشقق د

  .بياخدوا هذه الشققى ناس معينين وهم الل يهفإن 
 

ولما اتكلم عن  ،كان بعد خطاب السيد الرئيس ،لما بحثنا الموضوع إحناى : والحقيقة يعنالشافعى
إجراء ى متخذش أإنه  النهاردهوالحقيقة لحد  ،د صورة عامةخاالمتيازات ابتدى الموضوع 

إنه  شك مافيشهذه العملية ى إجراء فى إنما أ ،إيه اإلجراءبغض النظر عن حجم ى يعن
 .الجرايد كذا يومى بان الموضوع اتقال واتكتب عليه فى يعن

  
ى فالن خد شقة فمااتكلمش! حد  مافيشى الناس يعن ،اتكلم فيهأنا  اتقال فيه قبل ما عبد الناصر:

والشقة  ،مثالى كان كل البلد بتتكلم على جمال عفيف ،إيه تاجر ومش فاهم نسوااعمارة فر 
بكام  ماعرفشوافتتح الشقة مش فاهم كام أوضة و  ،تاجر نسوااعمارة فر ى خدها فى الل

 .خدها بكام
 

 أصدرته سيادتكى وطبقا للقانون الل ،وال خد تخصيص بها ،مرت على وزارة اإلسكان : الياسين
إال بموافقة رئيس الوزارة ورئيس الوزارة  ،موظف درجة أولى أو أكثر ياخد شقة مافيشإن 

 ئ.وال نعلم عنها شى قال تمر على لجنة برئاسة وزير اإلسكان والشقة د
 

 ى؟طب كام أوضة الشقة د عبد الناصر:
 

 .يافندم ماعرفش :ياسين
 

  .يافندم: أظن سبعة أبو النور
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 ؟بكام عبد الناصر:
 

 .جنيه أظن وال حاجة 04 ــ: بأبو النور
 

تعشينا هناك عند امرة رحنا  إحنا ،فيها سفير المغربى العمارة اللى فى مش الشقة د عبد الناصر:
  .سفير المغرب

 
  .منطقة كويسةى فى جاردن سيتى فيال كبيرة فى : هصدقى

 
 !غير مقبولة أبداى هذه األمثلة الحقيقة هى يعن )ضحك( !جنيه 08ى تساو ى يعن عبد الناصر:

 
  .عمارات لناس معينينى فى القطاع العام العام بنت مبانى صوت: شركات ف

 
 ؟لشمس ؟القطاع العام بنى لمينى فى مش قطاع عام ما أظنش مين الل ..ال عبد الناصر:

 
 .هآصوت: 

 
  .الكويتيين هد ..ال عبد الناصر:

 
تمت غير ى فيها مخالفة لألوضاع اللى : كالم الناس كله منصب على الحاالت اللياسين

وعرضت  سيادتكلو سمحت  :باقولف !حصل منها انحراف ،رسمناها اللى احنااألوضاع 
نعرضه ى يمكن نطلع بتوجيهات أو رأ ،اجتماع خاصى كل المواضيع على اللجنة ف

  .سيادتكعلى 
 

  .فيه ناس عندهم شقتين من القطاع العامإن  : هو بالنسبة للشقق المالحظالسيد
 

 .نعم عبد الناصر:
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وأظن قاعدة بسيطة يبقى  إسكندريةى القاهرة وواحدة فى ناس عندهم شقتين واحدة ف يه: فالسيد
إذا كان ى يعن ،العامواحد ياخد شقتين من القطاع إن  معنى مافيش ،يختار واحدة منهم

 ،برضهمن القطاع العام  إسكندريةى ياخد واحدة فى مصر مش ضرور ى هو شقته ف
  .خطوةأول  تبقىى ود

 
 .إسكندريةبرفع له إيجار القاهرة وبرفع له إيجار أنا  ال ..ال عبد الناصر:

 
بعض الشقق العمارة الواحدة إن  هو ،بعضه بالنسبة لإليجار هو فيها صعوبة واحدةى : ز السيد

تؤول ن أ وبعضها كان مسكون قبل ،ما آلت العمارة للقطاع العام دفيها أجر بعى الل
  .للقطاع العام

 
 .اتأجروا بعد ما آلت للقطاع العام هم جماعة المنتفعينى الل عبد الناصر:

 
شقة من ى قترح إضافة حاجة أابأنا  ،: دول لما ترفع اإليجار هيبقى الشقق التانية مش زيهاالسيد

  .الشقق دول إذا خليت يبقى قطعا يرفع إيجارها
 

 .بنأجرشام إحناى هنبعها دلوقت عبد الناصر:
 

 .بنبيع إحنا: ياسين
 

  .: طب ما إذا كنتم بتبيعوا نعرض كله للبيعالسيد
 

 ؟ساكنى صوت: والل
 

  .بتفضىى الشقة اللى عشان نخلص من عملية المنتفعين د عبد الناصر:
 

  ؟متىإهيتميز لحد ى إما يعنيشتريها ياى الجديدة يعنى هو ياإما يشتر ا: مالشافعى
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ذا م  ؟رسيتش عليهاصوت: وا 
 

  .حتة تانيةى صوت: يسكن ف
 

المجلس هنا بعض الشقق كان مأجرها واحد مثال مستشار أو ملحق ى : فيه موضوع أثير فياسين
تتباع وأنا شايف الوضع  الشقةإن  بنصر على النهارده إحناوبعدين  ،وسافر ،سفارةى ف

واحد مستشار يبادل واحد ى جييألنه  مانعين حكاية التبادل والتنازل احناألن  ؛ىالطبيع
اقتراح إنه  وأنا شايف ،عملتها اللجنةى ات اللقتراحاالمستشار ال هو كان من ضمن 

الزم يجيب التحويل من ى للمصريين أو لألجانب واألجنبى بنبيع الشقق دإنه  سليم
 .الخارج

هو البيع ى وتأجل لحينه الل ،حصلش الموافقة عليهام هخير دفالجزء األ
وفيه منافسة إذا كان  ،نبيع لألجانب أوال بنبيع بمزادإننا  بقى من مصلحتناأنا  ،لألجانب

طول الوقت عليه ضغط من  ،هيئةالتحويل من الخارج ومستشار ى جيبيإنه  وجود شرط
  .الجهات العربية واألجنبية

  
 ؟شمعنىإ عبد الناصر:

 
  .للسفارات يافندمكأنه بيع  ه: بس دحسونة

 
لو اتبنت  ،كنت بتقوله يا دكتور عزيزى الل قتراحاالى عمارتين مثال أو ز ى : لو بنهويدى

وال يبقوا كنترول أ ،ىلو اتبنت كذا عمارة للسلك السياسى يعن ،ىعمارات للسلك السياس
 هيسكن فيها ودى التانى جيشقة بيى بيخلى والل ،حتى واحدة وتبقى موجودةى كلهم ف

  .كثير جدا من البلدانى نظام متبع ف
 

   .مش هتبقى الشقة جزء تبع لسفارةى هو لما هيتباع مش هيبقى بيع دبلوماسى يعن عبد الناصر:
 

  .: هتبقى تبعهاهويدى
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حاجة الستخدام ى تشتريش أامالسفارات إن  ،فيه توجيه عند وزارة الخارجية هال د ..ال عبد الناصر:
 ،السفارات إال بتصريح من وزارة الخارجية بعد موضوع البيت بتاع الهرم بتاع األمريكان

إنهم أصلهم  ؛وبعدين هو موضوع األمريكان ،هيبقى شرى للسفارةإنه  ىما أظنش يعن
 لكن إذا كان العملية فلوس ،عندهم هنا بتاعة القمحى اللى بيشتروا بالفلوس المصر 

  .ىواحد يعنى لك ألملك خاص كم  إنه  على أساسى أجنب
 

 ،عمارة قطاع خاصى أى ويقدر يسكن ف ،القطاع الخاصى شقة فى هو يقدر يشتر ألنه  :ياسين
والحراسة عدد محدود جدا  ،من أمالك الدولة من تأمينى حكاية حصره والبتاع دى يعن

 .البلدى من الشخصيات ف
 

 ماعرفش ،يهتموا بموضوع اليمنى طبعا الناس ابتدوا تان النهارده ،بالنسبة لموضوع اليمن عبد الناصر:
سنين بيتكلموا  0بقالهم  ..نطلع من اليمن احناإن  عايزينفى األول  ؟أنتم مالحظين هذا

رجعت لهم حكاية اليمن بس بطريقة  ،هدى األسبوع األخرانى وبعدين ف !عن اليمن
 !خدوها الملكييناهي ؟!اليمن هنسيب اليمنى سنين ف 0قعدنا بعد ما  إزاى ..عكسية

حصل ى اجتماعات االتحاد االشتراكى وأظن يمكن ف .بهذا الشكلى ماشى والكالم الل
  .حاجات بالنسبة لهذا الموضوع

 .نواجه هذا الكالم بالنسبة للناس احناإن  نكون مستعدينن أ الحقيقة يجب
حنااطلعنا و  إحناالحقيقة   ،كان قائم فعالى كسرنا النظام الل احناإن  ..ادينا رسالة معينة ا 

ن الوضع ال يمكن أكتر من تلتين إن  وبعدين .ما كان عليه مهما حصلالى  يعودن أ وا 
ن حتى لو دخلوا صنعاء لن تستقر لهم  ،حصلتش فيه المعاركااليمن موجود أساسا م وا 

ن احناو  .صنعاءى األمور ف  ،أيضا اداهم طياراتى التحاد السوفيتاديناهم طيارات وا ا 
المعارك ى هم اشتركوا فى والسوريين أخيرا أيضا بعتوا الطيارين الل ،وهم عندهم طيارين

  .األخيرة
وبعد ما دفعنا  ،سنين 0بعد إن  طبعا الناس يصعب عليهاإن  :أقولهى بدى الل

بعض إن  مالحظهأنا  ىهو الل !العملية خلصانةإن  بيبان لهم ؛دم هناك بهذا الشكل
وهذه التصريحات أكثرها  -بالذات األخبار  -الجرايد بتكتب تصريحات الملكيين 

 احناإن  ،ىتصور ى ف برضه ؛اليمنى مع قرفنا من الوضع فى يعن إحناوالحقيقة  !مفبركة
نساعد  احناإن  الزم بكل الوسائل بنحاولى يعن ..نبقى سايبين العملية خالص مانقدرش

 .الموضوع ى فى تانى بدون االنغماس العسكر  ،الجمهوريين
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 ،من عندناى آخر عسكر ى مش إمبارحوأول  ،ىلناش وال عسكر امى دلوقت حناإ
 ،نبعت حد من المخابرات احناإن  ىوأنا رأي ،صنعاءى لناش حد فام برضه إحناالحقيقة 

ذا  .ولو يبقوا على اتصال بالناس الموجودين هناك ،فدائيينى نبعت ناس يروحوا يعن وا 
ى وفيه ناس موجودين ف ،دخلوا الناس صنعاء بيكونوا عاملين ترتيبهم إنهم يتسللوا ويمشوا

مات من  إحناى يعن .صنعاءى صنعاء وجود حد من عندنا فى اليمن ووجودنا أيضا ف
بحيث  ؛ىاز السلكأيضا نبعت جه 3أو نبعت  2بنبعت  ،0555ى عندنا هناك حوال
 55.555بيبقى الحقيقة من  برضه ،لكن عدم وجودنا هناك .صنعاءى نكون موجودين ف

  ؟!حد مافيشالى 
وستبقى هذه العملية محاوالت  ،مهما حصلإن  فيه تساؤالت :أقولهى بدى الل

فاتوا دول كسروا حاجات ى سنين الل 0 ــولكن ال .سيطرة استعمارية رجعية على اليمن
كنت  برضهوأنا  ،وطبعا الواحد بيقدر .تعود مرة أخرىن أ وال يمكن لألمور ،جداكتيرة 

ذا  ،من اليمنى ما هنمشأول  ؛عملية الزهقان من اليمنإن  :دايماباقول  منتظر وكنت وا 
أصال عملية ى وعملية ه ؟!سيبنا األمور بهذا الشكل إزاىناس هيقولوا  ،حصل حاجة

بين ترك األمور للرجعيين إنهم يسيطروا على مابين مساندة التقدميين وما ..عاطفية
 !العملية هناك

وهم عندهم  ،هبعد كدى حتى لو دخلوا صنعاء هيدخلوا الجمهوريين تانى رأيى ف 
حناو  ،كميات من األسلحة والروس بعتوا لهم  ،دينا لهم أيضا كميات من األسلحةإ ا 

 !قدروشاولكن م ،صنعاء تسقطإن  أيام كان منتظر 4ومن  .كميات كبيرة من األسلحة
ما مشينا هم قدروا يقفوا على  حناااليمنيين بعد إن  وبيبين، ىحصل لغاية دلوقتى دا الل
ى يحاربوا أبدا وال يبذلوا أ -اليمنيين  -نوش مستعدين اكاطالما كنا هناك هم م ؛رجلهم
  !وال واحد كان بيطلع معانا ،مرتبطين بالعملية احناإن  عارفين ،جهد

دا إن  ىرأيى ودا ف ؛هم بيدافعوا عن رقابيهم وعن أوالدهم وعن حياتهمى دلوقت
أيام ى وف ،الحرب األهليةى لكن لن تنته .الزمن أقوى وأصلبى ليهم كل ما يمضهيخ

ى علواإلمام عمره ما كان مسيطر  ،مراراإلمامة هذه الحرب األهلية كانت موجودة باست
  .المنطقة

إن  إذا فتح معانا الموضوع الزم الناس يفهمواإنه  بحيث ؛هذا الكالمأنا باقول 
ن هذا الدور أدى لنتيجة ،عملنا دور احنا سنين  0طب بعد  ..الناس هتتسائلألن  ؛وا 
زاىو ]يمنى[ بناش جيش يسام إزاى ى جيش هو الل برضهسيبنا  ..ال !؟شعملناام ا 

 ،وعملنا جيش تالت !وهربى وعملنا جيش تان !وعملنا جيش وهرب ،النهاردهبيحارب 
 .وبيحارب النهاردهوهو قاعد 
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حناو  على  ؛كنا عاملين خطة نسيب صنعاء ،اليمنى أيام ما كنا ف إحناى يعن ا 
ى ونمسك السهل الساحل ،قد نضطر لتخفيف القوات ونسيب صنعاء احناإن  أساس

ى الزم يكون لنا واحد أو اتنين ف برضهى رأيى وف .فيها تعزى هى والمنطقة الجنوبية الل
وضع ى عدم وجود وال واحد الحقيقة بنبقى فالى ألف  من وجود السبعينألن  ؛تعز

الناس دول الحقيقة  برضهوعايزين  ،مش عايزين ننفصل إحناوبعدين  !غريب وبننفصل
إن  ويجب !ة لنايد الملكيين سقوط كامل هيبقى ضربة كبيرة بالنسبى طبعا سقوط اليمن ف

 .يد الملكيينى نعمل على عدم سقوط اليمن ف احناإن  ،بكل الوسائل احنا
  

على صلة إنه  :ىلل فبيقو  –شوفه وبسأله دايما ابأنا  - : كالم وزير خارجية اليمنرياض
الوضع إن  :فآخر معلوماته بيقول -ى الصبح كان بيكلم العمر  النهارده -بالتليفون يوميا 

ن المطارات ف ،طيب جدا ن الطريق حتى الحديدة مفتوح ،أيديهمى وا  ستعمل احتى  ..وا 
 ."مخطط"الطريق  :عرفوش قالاامأنا  تعبير

 
 ى.ماسكينه يعنى يعن "مخطط" عبد الناصر:

 
عبد اهلل  -أحد المعارك ى وجرح حتى ف ،معاهمى األحمر طبعا دلوقتإن  :ىلل : وقارياض

 .أصيب إصابة بسيطةى يعن -األحمر 
 

مع الملكيين هم ى الل ،لتين مع الجمهوريينيأساسا أكبر قب "بكيل"و "حاشد"هو ى يعن عبد الناصر:
هم دول  ؛هم بتوع الغادرى منطقة الجحانة الل عو هم بتى الل "..خوالن"و "أرحب"

  !قدرناش عليهمام إحناهم باستمرار حتى ى المنطقتين الل
بيقطعوا ى دول ناس ضعفاء جدا الل "،الحمتين"هم  ىعلى الطرق اللى بعدين الل

حناو  .الطريق هم ى الل ؛لتين صغيرينيهم قب ،هناك كانوا بيقطعوا الطريق باستمرار ا 
عملية ستستمر ى ود ..يطلعوا يقطعوا الطريق ،لهم ناس من فوق ويدوهم فلوسا بيجو 

 !على طول
 

تكلم مع أى إنعلى أساس ى كلمن ،مشكلة بينهم يهحتى كان ف ،: وهم مطمئنين جدارياض
 !ىمش عايزين اللجنة يعن  ..جوبمح
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 !هكد عبد الناصر:
 

إذا أنتم خايفين وصنعاء مهددة ى يعن ..الحقيقة بصراحة متوقفة على قوتكمأنا  :له : فقلترياض
 ،على أساس تعمل مصالحة وطنية ؛صحيح يبقى األفضل لكم إنكم تستفيدوا من اللجنة

بسيطة تقولوا  ،لكن إذا كنتم شاعرين إنكم أقوياء وهتصمدوا يبقى انتهت القصة
 تتدخلوا. متشكرين ومش عايزين  :جوبلمح

وبعتوا  ،قادرين نصمد احناإن  وضع متأكدين منه تماماى ف إحنا ..أل :ىل اقالو 
فبعتوهم  .بنصرف عليهم وبنديهم ماهيات إحناقالوا ف ،جابوا الجماعة بتوع جبهة التحرير

 ،مطمئنين للوضع إحنا :فهم بيقولوا .حتى إنهم يشتركوا مع قوات الصاعقة ؛جابوهم
  .الوضع كويس جدا :بيقولى كان مع العمر  النهاردهوآخر تليفون 

 
 الواحد اعتقد !القاهرةى جيراح على الحديدة وطلب طيارة يى هو طبعا لما هرب اإلريان عبد الناصر:

مجيه القاهرة بيهد الحقيقة ألن  تبعتولوش طيارةام :مله قلتوأنا  ،الوضع خلصإن 
عيان وعايز يدخل المستشفى إنه  :وعلى طول قال !الوضع كله معنويا قدام العالم كله

الوضع إن  واطمن إمبارحوبعد ما راحت الطيارة  !الحديدةى وهو قاعد ف ،للعالج وبتاع
  !ىكويس أجل المج

 ،الجماعة دول يقفوا على رجلهمإن  أمل فيهإن  :أقولهى بدأنا  ىاللى يعن
 05كان كل يوم بتروح لهم  هد .وبعدين الروس بعتوا لهم كميات كبيرة من األسلحة

 ..ىطيارة روس 40ى عندنا أظن هنا عدد من الطيارات موجودين حوال إحنا ،طيارة
إنهم  وباين عليهم ،الروس استلموا المطار بتاع الحديدةوبعدين  !الروس تحركوا أخيرا

  .اآلخرى شعروا بأهمية الموضوع ف
لما ألن  ؛رد فعل عنيف من األمريكان والسعوديين يهفى مخلى الل برضه هود

الزم إن  ودوها طلبواى الطيارات الل ..وبعدين الروس عملوا غلطة كبيرة !شافوا الروس
نها تعمل استعراض وي   ،لتسليمهاى يتعمل احتفال رسم وأعلن هذا الكالم وحصلت  ،علنوا 

  .ىالعملية د
 النهاردهإن  من أحسنالمصريين كانوا  :السعوديين بيقولواإن  نتج عن هذاطبعا 

  !وأيضا األمريكان بيقولوا هذا الكالم ،اليمنى جايين لنا الروس قاعدين ف
أظن  ،بنسهل لهم هذه العملية احناإن  ىرأيأنا  ،أيضا بالنسبة لموضوع اإلصدار

  .الجرايدى هذا الموضوع بدون ما نعلن فى نتم اتفقتوا فإ
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  .ألف 355وألف  205حد المديونية بيزيد  selling: محى الدين
 

 ؟الحكايةإيه  عشان بتطبعوا لهم فلوس وال بتعملوا sellingــ مش هو ال عبد الناصر:
 

ى حاجات بحوال يهكان فى يعن ،حد المديونية الخاص بالتجارة بينا وبينهم ..: هو فيه حدينزكى
  ،كل شهرى إسترلين ألف جنيه 05بياخدوا  ،مليون جنيه ونص أو ستة مليون جنيه 0

دا كان عشان نصرف  ..جنيه بضايعألف  205جنيه أو ألف  255ى كانوا بياخدوا حوال
  .على الجنود بتاعتنا

 
 .موضوع انتهى هد عبد الناصر:

 
عندناش فلوس نقوم نديلكم اخدوا بقى تجارة عادية ولو م :لهم بنقول ،الوقت دا انتهىى : فزكى

selling  مليون جنيه 1وا عازين قرض قوليبهم كانوا.  
 

  .ال ..ال عبد الناصر:
 

 .جنيهألف  455أو  355قلنا بس  إحنا: زكى
 

  ؟مطلبوش حاجة بالنسبة لإلصدار عبد الناصر:
 

نحط لهم سندات  احناإن  بنقول احناإن  فاهمين ،: هم بالنسبة لإلصدار كانوا فاهمين غلطزكى
بنحط هنا دين علينا مقابل  ،الحكومة نفسها تقدر تصدر كنا بنصدر مانديهم.هنا مقابل 
 .بتصدرى الفلوس الل

  
  ؟الحساباتى هل هم ليهم عندنا فلوس وال لينا عندهم فلوس ف عبد الناصر:

 
بيعوها  :وهم قالوا ،حاجات كانت فضة وبتاع ..مليون جنيهى هم طبعا لهم حوالى : دلوقتزكى

تحطوا باسم الوزير ينحطهاش باسم حد ألنهم كانوا باوم ،يعها لهم هنابن إحناى يعن
ونديها لحساب  ،ىالبنك المركز ى نخليهم ف :قلنا إحنا !نعمل كده مانقدرش إحنا ..بتاعهم

عوها أنتم يب :هم قالوا .عها هناكيونطلب معاهم حد عشان يب ،الحكومة لما يطلبوها هم
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حناو  يروحوا  -ى السوق العالمى بنبيعها طبعا ف قلنا إحنا .مطمئنين لإلجراءات بتاعتكم ا 
  .حد يكون منهم موجود عشان يبقى حاضر العملية برضه :قلنا –إيطاليا ى عوها فييب

ى لنا فلوس لو أخدنا ف إحناالنهاية ى طبعا ف ،بينا وبينهمى بالنسبة للحسابات الل
نطرحش ام :قلنا إحنالكن  .هناكى هو نتيجة مصروفاتنا اللى االعتبار القرض الل

خالل ى خدوا بضايع فانسمح لكم إنكم تإننا  ..نقدر ندهولكمى لكن الل ،الحاجات اآلجلة
حجم ى صدرتوش حاجة يبقى دا دين فافإذا م ،جنيهألف  055أو  455ــ السنة الجاية ب

ظل االتفاقية القديمة بتعمل ى كانت المفروض جاهزة للشحن فى والبضايع الل .المديونية
ى ما عدا ذلك هم الليلكن ف .هذاى فى نمش :قلنا ،عاوزينها قرض :قالوا ،جنيهألف  205

  .كانوا بيركزوا عليه عايزين قرض كاش
 

 برضهألن  ؛نيسر لهم ..نقطعش معاهم خالص وعلى قد ما نقدر نيسر لهمام إحنا ..ال عبد الناصر:
  .وقوفهم على رجلهم الحقيقة بيفيدنا جدا معنويا

بندفع مليون ونص  إحنا النهاردههو موضوع  ،ىموضوع تان يههو الحقيقة ف
ى يعن :لهمل هذه العملية نقدر نقو ى وبعدين الجزائر ف .مليون جنيه للجزائر مدرسين

 ؟!وال إيه ،المدرسينادفعوا ماهيات ى فيها يعن اللى احنانظرا للظروف  النهارده
 

 ،المدرسين الجزائريين أجوربما تعادل  أجورهو بيدوا المدرسين ى : هو كان فيه نظام اللسليمان
حناو  تحمل كل التكاليف نكنا ب إحناوبعدين كان فيه بعثة عسكرية  ،حمل الفرقنكنا ب ا 

  !بتاعتها
 

 .سحبنا أظن عدد كبير من البعثة العسكرية إحنا عبد الناصر:
 

 .بنتحمل كل تكاليفها إحنا: البعثة العسكرية كنا سليمان
 

  ؟واحد كانوا 45عدد صغير  هد عبد الناصر:
 

 ى.ولسه موجود هناك الباق ،20سحبنا عدد أظن  ،واحد 15ى : كانوا حوالهويدى
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دول بنتحمل تكاليفهم  ؛فيه مدرسين مثال األزهر بيبعتهم ..نوعين من المدرسين يه: فسليمان
ودول جزء بيدفعوه الجزائريين وجزء  ؛مدرسين بتبعتهم وزارة التربية والتعليم يهوف ،بالكامل

  .بندفعه إحنا
 

ى جنيه جزائر  50المفروض الحكومة الجزائرية تدفع  ،: بالنسبة لبتوع التربية والتعليمالسيد
 .مصرى هنا بندفع له مرتبه هنا ف إحنالكن  ،وبدل سكن وبعض اإلضافات ،للمدرس

 
 ؟بندفعش عملة صعبةام عبد الناصر:

 
تماما مثل ى لكن الجزائر بتدفع للمدرس المصر  ،بندفعهاى الواقع اللى : بتحول المبالغ فصبرى

 ،مرتباتهم هم عالية هناكألن  ؛ويقدر يعيش بهذا المرتب كويس جدا ،ىالمدرس الجزائر 
إنما هنا كان بيحولوا لهم  .شفتهم وناقشت الموضوع دا معاهمالجزائر ى نا لما كنت فأو 

وبتوع األزهر بالذات حتى بيحولوا لهم على سعر الصرف  ،مرتباتهم أو جزء من مرتباتهم
بيحولوا لهم على سعر الصرف  - ٪20غير معترفين بتخفيض الجنيه ى يعن -القديم 
  .بندفعهاى المبالغ اللى دى وه ..القديم

 
نحول مليون ى داع مافيش ؟على لجنة الخطة هنحول الموضوع دهل طب ليه طب  الناصر:عبد 

  !ونص للجزائر
 

هناك يقدر يعيش بالمبلغ  ،: المفروض يسيب فلوسه هنا لعيلته إذا كان بياخد مرتبه هناصبرى
  .بتاع الجزائر

 
ى يعن ؛عنه تفرج راضية مش حتى الجزائرية الحكومة جنيه مليونى حوالإحنا لينا هناك : السيد

 نحولها مابنقدرش والتعليم التربية حتىه د ،للخارج عملة رد أو عملة تحويل ممنوع هناك
 .مبلغى أ والتعليم التربية بتوع للمدرسين بالنسبةى دلوقت بنبعتشام إحناا، هن

 
 ؟مواضيعى أ يه: فعبد الناصر
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 عربية كالمهم عن بناء شركة تئأنش كان لسالال أيام كانى يعن هو ،لليمن بالنسبة هو: البشرى
 المشير من قرار طلع وكان .فيها مشينا وكان الكالم هذا طلبوا وكانوا ،طيران لشركة يمنية
 أساس على - D6 طيارات من طيارة - بتاعتنا العينية المساهمة أساس على ؛لالسال

 .العينية بالمساهمة هذا هيستكملوا المستقبلى ف نهمإ
 وكانت ،عندهمى الل الطيارات وشوية وشوية داكوتا طيارات شوية معاها حطوا

 الحوادث قامت لما .األخيرة الحوادث قبل شهرين يمكن ..طويلة فترةى يعن العملية ماشية
 وديناهم ءصنعا من بتوعنا الناس سحبنا ،الخارجية وزارة نصيحة على بناء طبعا األخيرة
 موجودة تكون الطيارة الزم إحنا..  أل: وقالوا ،اإلجراء هذا على إشكال قام فكان ؛الحديدة

 قدرناشام !معانا وقفت والخارجية. طيارين نوجه قدرناشام طبعا وبعدين ء،صنعاى ف
ى يعن! هنا جبناها وبعدين الطيارة سحبناى يعن خراآلى وف إشكال وقام ء،صنعا نوديهم

 التجارة بتاع الوزير وراح ،ىتان يتكلموا ابتدوا خيراأى دلوقت شوية يتهد  ام األمور بعد
ى تان الطيارة يرجعوا عايزين انهم أساس على ؛ىكلمنالذى  تهداي صالح يكلم بتاعهم

ى تمشالى يعن ..العربية الشركة إنشاء بتاع النشاط يستأنفوا وعايزين ،اليمنى ف لعملل
 !إحنا علينا ى قو  كبير عبء يةاالقتصاد الناحية من طبعا ..العربية الشركة بإنشاء

 
 ليه؟ عبد الناصر:

 
 .بنتحملهاى الل إحنا كلها التكاليفى يعن هتبقى خرهاآل أولها من العمليةى يعن :البشرى

 
 والدخل؟ عبد الناصر:

 
 .٪05 مفروض الدخل هو ما: البشرى

  
 بيدفعوا؟ مش الطيارة بتستخدمى الل الناس ال عبد الناصر:

 
 يمكن هناك وطبعا ،ىالكاف النمو نامية مهياشى يعن هناك الحركة برضه ..هآ بيدفعوا : البشرى

 .علينا خسائر تحصل
 

 العالم عن اليمن قطعنا احناإن  معناه ؛الخط هذا وقفنا إحنا ذاإ الحقيقةى يعن ما طب عبد الناصر:
 كده؟ مش
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  .وصنعا الحديدة بتصل خطوط هال نأل بتاعتنا الشركة ،أصال بتاعنا الخط غير  :محى الدين

 
 .والخارج اليمن بينى قصد عبد الناصر:

 
أنا  .الحديدة خط بتروح شركتنا ،سمرةأ بتروح االداكوت الطيارات ،بتاعتهم الطيارات عندهم :البشرى

ى يعن ،سمرةأ وبتروح الحديدة من هتشتغل مشاركة تمثلى هى الل الطيارة عن تكلماب
 الى رحلتين بتعمل كانت - مصرالى  رحلتين بتحمل نهاإ مع ،إضافية لشركة بشتغل
 ؟الحديدةى ف مركزهاى ونخل وياهم نستأنفى يعن - األسبوعى ف مصر

 
 لليمن بالنسبة نهارتإ الدولة مظاهرإن  فجأة نبين عاوزين مش حناآه.. أحسن إ:  عبد الناصر

 واأللمان ،جريوا والمجريين ،جريوا الروس؛ تحصلى الل الهرولة الحقيقة !وخلصت
 ..كلها الدنياإن  مظهرى د والعملية !جريوا الشرقيين

 
 !هد بالشكل الروس خروج ..الحقيقة ذعر عملى الل هد هو: رياض

 
 يظهر عندهمى الل الكالمأنا  !خالص :وقال ،ىجر ى الروس السفيرى جالأنا  ..والروس عبد الناصر:

 !هتروح ءصنعاإن  :لهما قالو )ضحك(  ،لموسكو فبعتوا صنعا من يهربوا عايزين وسر ال
 بهذا المسألةإن  فاهم مشأنا  :له قالت ،موسكو من برسالة الليلة أوامر لهمى دإإن 

 !الشكل
 

 .الشكل بهذا برضه شركة عندنا إحنا :صوت 
 

 الثالثية اللجنة نؤيد احناإن  األفضل من هل ،اليمنى ف الوضع على يافندم بتكلمأنا  :أبو النور
 الخارجية وزير بكالم ناخد إحنا وأ ،هناك واستقرار توجد تصالح وتحاول مهمتها تباشر

 الظروفى ف ءصنعا سقوط ويمنعوا يقاوموا قدروا الناسإن  ..أخيرا جتى الل واألخبار
 إنهم من متأكدين إحنا هل لكن ،يقاوموا قدروا النهارده نهمإ شايفين إحناى يعن ؟اليةحال

ذا ؟طويلة لمدة يقاوموا وار هيقد   !ءصنعا سقطت وا 
 



  سرى للغاية 

59 
 

 جزء يهفألن  ؛الثالثية اللجنة يقبلوا قادرين مشهم  هد ،تحليلك عن النظر بصرفى يعن :عبد الناصر
 وأ أيدنا إحنا سواء -ى األساس السببى يعن هد .الثالثية اللجنة ضد الجيشى ف
 نقبل يقولوا هيقدروا مش الداخلى ف الجمهوريين .أمورهم او يسو  ما لغاية - أيدناشام

 :قال الوزارة رئيس نفس ولكن ،الثالثية اللجنة يقبلوا نهمإب نصحتهم ألننى ؛الثالثية اللجنة
 للجنة معارض الجيشى ف جزء يهفألن  ؛الثالثية اللجنة نقبل قادرين مش احناإن 

 إحنا دخولنا الحقيقة ..هجو  أمورهم او يسو  ما لغاية تقرر الجمهورية بيقول وهو ،الثالثية
 !بيفدشام بيضر

  
 ؟دول الناس إقناع على نساعد مانقدرش إحنا هلى يعن :أبو النور

 
حناو  اقنعنا كنا ،مانقدرش ..ال عبد الناصر:  !هناك ا 

 
 حرب شكل هياخد الطرفين بين النزاع استمر ذاإإن  يافندم حاجة بيخشى الواحدألن  :أبو النور

حناو  ،أهلية  - اليمن عمليةى ف الكبيرة تنااتضحي بسبب - كان مهما ملتزمين برضه ا 
 .نساعدهم هنضظر.. تمنى بأ ينهار الجمهوريين بتاع الوضع بشينسام احناإن 

 
 

 ؟إزاى  عبد الناصر:
 

 ..غير طريقب ولو كذا إمدادات مثال لهم هنبعت إحنا :أبو النور
 

 عبد الناصر: أل.
 

 بتحتسب برضه يوغسالفيا وأى السوفيت االتحاد من بتجيلهمى الل اإلمدادات حتى أوأبو النور: 
 الحكم بين الصلة هذه إيجادى ف ساعدناى الل احناإن  مثال بيقولوا نهمأل ا؛علين

  ..ىدإن  باخشى وأنا ،علينا بيحتسبوها برضه ..البالد هذه وبينى الجمهور 
 

 .دوليا ىيعن دناييفه د ..أحسنى د عبد الناصر:
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حناو  حالياى العرب الوضع على تؤثر قد :أبو النور  نحافظ نحاول قد - طبعا سيادتكلى الرأ - ا 
 .األهم الموقف نجابه عشان الصور من صورةى أبى الحالى العرب الوضع على

 
 الخرطوم مؤتمر طبعا ولكن ،عليه كان عماى تصور ى ف يتغير لمى العرب الوضع هو  عبد الناصر:

 السعوديين حتى طبعا أو ،موجودة الزالت شكوك النفسى ف طبعا ولكن ،خطوة عمل
 !مقبول غير ئقم تصرف معانا تصرفهم حتى ..بيدفعوهى الل المبلغ بيدفعوا النهارده

 عليه قالى الل ؛التصريح هذا تكذبوا الزم تصريح طلعى العين محسنإن  :بيقولواى يعن
 .بهذا يضيق ابتدى الواحد سخيف كالم كالمهمى يعن !الجيش مرتبات هندفع احناإن 

 !ال تغيرإى العرب الوضعإن  متصور كنت لو ..تغيرشاامى العرب والوضع 
ى رأيى ف الزالبرضه ألن أنا  ؛عليه كان عما يتغير لم لكنه صورة أخدى العرب الوضع

 المخطط مع وبكرهى ودلوقت ودقنهم ،األول من لدقنهم commited السعوديةإن  ىلد
ن احناو  !الموضوع هذا تشيل بداأ تقدرشام ..المنطقةى ف الموجودى األمريكان  نمثل ا 

نهم ،عليهم خطر  !خطرا شدأو  عليه كنا ماالى  نعود قد بتاعنا الجرحلما إن  عارفين وا 
  .مااتغيرش ىلعربا الوضع

 
 .فيصل هو وفيصل ،همهم ما ..مااتغيروش السعوديينإن  جدا ثابت يافندم وهما ..ال :أبو النور

  
 

حناو  عبد الناصر:  !مااتغيرناش برضه ا 
 
 يضايقناى الل الموقف مننا ياخد ةمر ى تانى يبتدإنه  الفرصة نديله عاوزين مش بس إحنا: النورأبو 

 الظرفى ف األقل على وقت كسب عمليةى هى يعن ..الحالية الحرجة الظروفى ف
 !ىالحال

 
 خذأ وكان طالب 25ى السوفيت لالتحاد المائية الثروة من بعثة يهف كان موضوع يهف هو: قره   

 هذه لغيت وبعدين ،بالسفر ووعدوهم 25ــ ال فانتخب ،وامتحانات لجنة أتعمل منهم
 أصال كانوا إنهم بتاعتهم المشاكل حلينا منهم طالب 25ــ ال موضوع حثتب ناأف ،البعثة

 0 يهف شركةى ف عيناه ،خاص قطاعى ف كان واحد يهف وظائفهم من ورجعوا وظائفى ف
 بالدخول تسمح ودرجاتهم الجامعاتى ف يخشوا ممكن فكان ،الثانوية واخدين كانوا دول
  .٪54 واخدين منهم يهفى يعن
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 منهم واحدى ف انهم ثروت الدكتور أو الجامعات عن المسئولين لإلخوة بعت ناأف
 من هو ،الجامعاتى ف 0 يهوف ،ىالفن المعهد وأ ،باين الموسيقى معهد يدخل عاوز كان
 رايح نشاكام ذاإ أحقية ليه كان هو األحقية حيث من لكن للقانون مخالف الشكل حيث

: ىلل وقا ىعل رد ثروت الدكتور .لغيتى اللى د الكبيرة البعثةى فى السوفيت االتحاد
 لبيب الدكتور عند يهوف !األزهرى ف برضه الجامعات !نأسف ولكن ظروفهم مقدرين نهمإ

  ..لسه
 

 ليه؟ للقانون مخالفين  :محى الدين
 

 ىويبق ،التنسيق لجنةى ف دخلوشاوم ،الجامعةى ف موشاقدام انتهت المدة خالصإن  :قره   
 ذنبهم مش وهم ،0 كلهم دول لكن ،يتاخد مفروض كانى الل العدد عنى إضاف عددهم
 .يقدموا كانوا نهمإ مفروض هآ ،تقدموشااوم مسافرين نهمإ وعدوا إنهم

 
 .نفسه القانون تفسير على بيتوقف : محى الدين

 
 .نحل احناإن  نستطيع بالعقل أظنى يعن الناصر:عبد 

 
 .يرجعوا نهمإ العدل منإن  يافندمى بتهيأل :قره   
 

 .معاهدى ف ناخدهم :شقير
 

  ؟!الجامعة يخشإنه  حقه كان لو الجامعةى ف مش ليه: قره   
 

 للكل فتحأ اي مختلفة أعذار يهف .الباب هذا فتح وال الموعدى ف تقدموشا ما طلبة كتير يهفشقير: 
 افتح الزم الجامعةألن  ؛الجامعةى ف مش لكن معاهدى ف هاخدهم :أنا باقول دول يا
  .لغيرهم فتحأ الزم لدول فتحت لوى تان

 
 .الجاية للسنة يقعدوا ما أحسن معاهد يروحوا ما طيب  عبد الناصر:
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 .مظلومين نهمإ يافندم شايفأنا  :قره   
 

 مش كده؟! )ضحك( ى.السوفيت االتحاد يروحوا عشان وجريوا وسايط عملواى الل هم ما عبد الناصر:
 

 واخدى تان واحد ،54 واخد منهم واحد ،جامعةى أ يخشوا نهمإ من تمكنهم درجاتهم لكن: قره   
ى أب األمل ديناهمإى الل احناإن  وشاعر يافندم موقفهم بحثتأنا  درجاتى يعن .51٪
 الجامعة يخشوا نهمإ من منعوا ،وسايط مافيش بوسايط امتحان همل واتعمل ،يقدموا شكل

 الدولة ،واحد يهف ماكانش عام وضع مش هود 0 منى يعن فمش المناسب الوقتى ف
  .منعته وبعدين الخارجى ف تعليمية بعثةى ف هوديك :له قالت

  
إيه  ..حاجة هيجرى مش الجامعةى ف ،واحد 25أو  35 ويتقدم الباب نفتح ممكنى يعن: محى الدين

 ؟هذاى ف الضرر
 

 نوشاكام وبعدين لكليات متقدمين كانوا طلبةإما ى يعن النوع هذا من كتيرة حاالت يهف: شقير
 كنت لوى يدخلن كانى مجموع اآلنأنا  :ىلل يقو  ،معين مجموع ليها معينة كلية طالبين
 هاخدهم :باقول ناأو  ،معين حد عند تقفل الزم فالعملية ،فيها دخلأى نإ الكلية هذه كتبت

  .تفرقشام ومعاهد معاهدى ف
 

 بدأت الدراسة داماوم ،بعدهاى الل السنةى ف يقبلواإن  على مستمعين بناخدهم كنا زمان :السيد
 .مستمع بناخده هينجح ممكن ومش

 
 .قبول نسبة يهف ىيبق :شقير

 
ى ف التحق نهأك يعودوا إنهم يضطروا كانوا لو الخارجية الجامعاتى فى الل الطلبة: المهندس

 من كلية دخل لو هوى يعن ،عليهى جيهي وهو العملية نفس وأعيد ،الخارجى ف الجامعة
 .هيرسب هو ما طب السنة نهايةى ف للنجاح تؤهلهى الل الدرجات بشاجاومالكليات 

  
ا وقالو  باسبور لها لعو وط ،الجامعةى ف تقدمشام :له قلناى الل احناألن  حق صاحب هود :قره   

  .مبلغ حتى دولها  و  ،مسافر انت خالص: له
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 لهمهم  ،بيهم متعلقة تانية مسألة يهف برضه المائية الثروة طلبة يافندم برضهى ل تسمح :شقير
 تحت ناخدهمإننا  اآلن مننا مطلوب طالب 255ــ ال روسياى ف بعثات طالب 255
 عهمشام وطلبة ،البكالورياى ف طلبةى ف هناك موجودين دول الطلبة ات.البعث إشراف
 المرتباتى ف الفروق ،للدكتوراه وبيدرس جامعية شهادة والبعض معاه وبعضهم مؤهل

 ،البكالوريا لطالب بالنسبة تتراوحال  موجودين هناى الل الطلبة وبين بينهم بياخدوهاى الل
 ،ةجامعي شهادة واخدينى الل للطلبة وبالنسبة الشهر،ى ف 45 - 35 بينزيادة  يهف

 .15ى حوال الفروق
  

إننا  ويجب ،موسكوى ف مشاكل مسببإنه  :وقال ،السفير فيه بعت كان هد الموضوع هو عبد الناصر:
 .ببعض كلها الناسى نساو 

 
 .بالكل نساويهمإننا  بترى سيادتكيبقى  :شقير

 
 يهف ،هناكى العال للتعليم تابعين يببقوا نهمإ له بعتى نأل ؛ىكلمن لبيب دكتور كان: صوت

 عاوز كنتأنا  األربع يومى جايل كان أبو العطا األخ ،ىالعال السد بتاع هناك مهندس
 بتاع الفروق منه وأشيلى جآ ،إنذار بدون هناك طالب 255 بتاع فعل رد كان لو اسأل

 .بس جراءإ لهايبقى  الزمى يعن بياخدهاى الل المرتبات
 

 وأ سنة بقاله طالب السفير هو نرجعه فعل رد يهف كان اذا نرجعه الفعل رد لما ال ..ال :عبد الناصر
 .المساواة طالب كان مدة

 
 هذه على الجميع من مركز كله حديث ،ساعة من يقرب ما لمدة لطلبةبا تمعتجاأنا  : شقير

 .ينيالتان بين بالتسوية ناخدهم الزم خدناهأ اذا :فقلناى! واشمعنأنا  ىاشمعن ،النقطة
 

حناو  مرة خرآ هدرياض:   هذه عن يتنازلإنه  بعضهم إقناعى ف نجحإنه  :قالى يعن هناك ا 
 .الفروق

 
 متنازلين. 5،  1من  مايقرب يهف هآ ..البعض يهف :شقير
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 .ىلل بيقو  اوتنازلو : رياض
 

 .غيرهم مئاتى وف 255 دولى يعن واجب أمر دا التانين مع المساواة ال ..ال عبد الناصر:
 

 .زيهم 255ى ف: شقير
 

 ..رمضانى ف موسمه ودا ال وال فيه نتكلمإننا  يستحق عارف مش يافندم موضوع يهف :ضيف
 ،فاتتى الل السنة نزلناهاى الل الكمية ضعف نزلناى د السنة إحنا، رمضانى ف الفكه
 28 جنيه مليون 28 مقابل حتة مليون  03ىحوال األولىى الل أشهر 5ــ الى ف نزلنا

 تظهر بدأت إنما بس ،المحافظاتى ف مش األزمة بوادر ظهرت وبرضه ،قطعة مليون
 الهيئة ممكن كان ذاإ بستأذن كنت ناأف ،النقل هيئة النقل قطاعى ف بالذات القاهرةى ف

 هنقدر مش نناأل ؛تخف حاجة منها تنزل تقدر كانت إذا ،مارك مليون 0 عندها تنزل
 .يافندم قطعة مليون 8 من كترأ الشهر خرآ قبل ننزل

 
 عرفأ ناأو  ،موسكوى ف المائية الثروة طلبة موضوع سمحت لو برضه يافندم أقولب وأنا: القيسونى

 ويمكن ةوتالت وشهرين شهر البحارى أعالى ف وبيقعد مراكبى ف بيروح بعضهمإن  ىيعن
 موسكوى ف قاعد بيفضلى اللى العاد الطالب عيشة عن مختلفة شوهايبيعى الل العيشة
 .برضه االعتبارى ف هد نأخذ الموضوع دراسة عند ويمكن بتاعته الجامعة وبيروح

 
 

 .الدكتوراه بياخدوا الجامعاتى ف منهم يهف يافندم جهات 3 يهفهم  :قره   
 

 الزيادة هذهإن  :بيقول السفير من تقرير ،هكد قبل فيه يتقر أنا  أصال الموضوع هوى يعن عبد الناصر:
 كلها الناسإن  أكثر وأ مرة كان وطالب ،للعملية بالنسبة خالص عنده مشاكل مسببة
 .ببعضها تتساوى

 
 معيشة لهم نإب يختص - ىالقيسون الدكتور بيقولامى ز  - يافندم التفرقة يمكنى يعن: قره   

  .الباقيين عن مختلفة
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 نهاإ أساس على اتفقوا ءالوزرا والسادة ،السنة نص أجازة موضوع يس أثارئالسيد الر  :الشافعى
ى ف داخل هوى الل ،بعدهى الل السبتيبقى  ،رمضان ايةنه الخميس يوم من ىهتبق
 .يوم 00 لمدةى يعن جازةاأل

 
 .رمضان بعد أو رمضانى ف سواء ..بعض مع يبقوا الحقيقة نهميعايز  كنا عبد الناصر:
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