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 محضر اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لالتحاد االشتراكى العربى
 برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر

 7691ديسمبر  42مبنى االتحاد االشتراكى العربى فى القاهرة، 
 4442سعت  – 4222سعت 

 
قبل مرة  022؟ خلصتوها واال؟ نقعد لغاية ما تخلصوها. هى إتقالت (7)تقروا المذكرة  عبد الناصر:

 ، مش كده يادكتور عبد المنعم؟027كده ودى المرة الــ 
 

 هى اتقالت كتير. القيسونى:   
 ]صوت تقليب أوراق[ 

 
 أنا ماعرفتش ألغى الجلسة وأخدت برد.  عبد الناصر:

هذه المذكرة على  نسيبو  ،جتماعاال أنا عاوز أبتدى أقول الغرض من هذا
 ى.ونالقيسقدمها الدكتور مى لالمذكرة ال ..جنب

 
 حسن والقيسونى... االثنين مع بعض  محى الدين: 
 

يه؟ وأنتم يمكن تساءلتم لماذا هذا لالغرض من االجتماع لكن وبعدين  ..آه  عبد الناصر:
  .االجتماع؟! كل واحد فيكم تساءل

وبعدين هذه  ،سنين 2تكلم فيها بقى لنا نالحقيقة فيه موضوعات ب
أيضا فى مجلس الوزراء يمكن أثيرت هذه  ،الموضوعات الزالت قائمة بدون حل

وبعدين من اتصاالتى برضه فى الفترة  !بدون نتيجةأيضا ولكن  ،الموضوعات
وجدت من الواجب إنى أعمل  -وكان آخر أتصال مع األخ زكريا  -األخيرة 

 لها حل. نضعبعدين الزم نبحث فيه األمور و  ،اجتماع مضيق
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ى".قتصاد( مذكرة بعنوان: "إعادة تقييم الموقف اال7)
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هذه المذكرة أنا بأعتبر إنها جزء من  ..الحقيقة الغرض مش هو هذه المذكرة
، 7606، 7601، 7601إحنا مشينا فى فترة انطالق سنة  ةحقيقال .موضوع كامل

 .7694أيضا  7697كده  بعدو  7692
بدل المد يحصل جذر ألسباب كثيرة يحصل  7691من سنة  ىوبعدين إبتد

وبعدين قعدنا فى اللجنة التنفيذية العليا وكنتم بتيجوا أيام وزارة على  .تكلم فيهاهان
لكن الحقيقة  ،وأيام وزارة صدقى بنتكلم ،وأيام وزارة زكريا وبتتكلموا ،صبرى وبتتكلموا

هنا وهنا وهنا بس مش متصور بعض اإلجراءات المالية  يهف ..نا إجراءاتدأخطيب 
 هى جزء من الموضوع.هذا الموضوع متصور إن اإلجراءات المالية 

نا دإحنا أممنا وأخ 7694، 7697سنة  ،شايفهاأيضا النقطة الثانية اللى أنا 
ن القطاع العام شئ  ،إجراءات التأميم اللى باين  ؛خرآوكان باين إن الحكومة شئ وا 

 !إن القطاع العام متلبش، وفيه عملية يأس الحقيقة النهارده
يعنى تقريبا الناس إبتدت تقول  ،يعنى برضه من الحاجات اللى الواحد بيسمعها

ماهو قبل الثورة  ؟يعنى إيه بتطالب بالتغيير ..بتطالب بالتغيير والناس !مافيش فايدة
 نانا غير يفإحنا ج ؟!كانت الناس بتطالب بالتغيير وكانوا بيقولوا طيب هانغير نجيب مين

 .إلخ هذا الكالم ..غيرنا نجيب الهاللى وفالن وعالن ،الكل يعنى
 النهاردهنتم هنا إويمكن  !كل الدنيا .الحقيقة أنا شايف إن الدنيا متلبشة.

يه المطلوب؟  !عايز أعرف متلبشين ليه؟ ،العناصر األساسية فى الحكومة  وا 
 !على القيسونى مثال بالذات يعنى ..إنهم مابيرضوش يتكلموا :زكريا بيقول لى

 
 )ضحك( أصوات:    
 

فعال أنا  - ومابيرضاش يتكلم 7609القيسونى اللى هو بالذات أنا بأعرفه من سنة  عبد الناصر:
كده  سكيتى ويتكلمكده  بيروح يتكلم يعنى - مالحظ إنه هو قاعد صامت ومابيتكلمش

ياإما هانبقى على أد المسئولية وكل واحد فينا يقول  !لكن ماحدش بيقول رأيه ،وبتاع
ساعات بيبقى لك  ..تعليقاتك" :بيقول لى بالتليفون النهارده ..وبعدين تعليقاتى .رأيه

ال إيه ياسيد؟! ،طيب ما أنا طول عمرى !"تعليقات  وا 
 

 فعال. ه..أيو  مرعى: 
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ما بيتقال حاجة أنا يعنى الحقيقة مابتعجبنيش، ما أنا أطول عمرى باعلق هذه التعليقات   عبد الناصر:
 !عبد المنعم؟وال إيه يا ،طول عمرى بقول

 
 .يافندم هأيو  القيسونى: 

 
مش معنى هذا إن يعنى لو مافيش ثقة فى واحد الحقيقة ماكنتش ممكن أبدا أخليه  ..أل  عبد الناصر:

 ..طبعا مش هاعمل زيكم وأسكت ،يعنى ده موضوع الزم نضعه فى رأسنا ؛فى الوزارة
هاسكت خالص أنا عندى إنفلوانزا وماقدرتش ألغى  النهاردهطيب أنا  .أنا قلت لزكريا

لكن  ،هاسكت ..اع مجلس وزراء كنت لغيتهلو كان اجتم .االجتماع بتاع الليلة
قلت  ،هو كان بيكلمنى قبل ما آجى .أسكت ماقدرشطبيعتى إن أنا الحقيقة  ..ماقدرش

 )ضحك( !إتكلموا أنتم ،خالص هاسكت هاتكلممش  :له
 

 )ضحك( أصوات:    
 

وأنا رأيى  ،bottle neckإن الوضع يعنى فى البلد مافيش  :الحقيقة اللى أنا بدى أقوله عبد الناصر:
مافيش نقص فى  ،يعنى مافيش نقص فى البضائع ؛إن الوضع المادى مافيهش مشاكل

لكن فيه عدم راحة على أساس إن فيه  .مافيش كذا ..مافيش طوابير ،مش فاهم إيه
  !بعدين مافيش بتو  ،حاجات إتكلمنا عليها كتير وقلنا هانحلها والحقيقة ماحليناهاش

 هواللى إن الجواب على البترول  ؛حكايات على البتروليعنى أنا مثال سامع 
ترد عليه أمبارح أو أول أمبارح بعد أربعة أشهر أو أكثر من أربعة إمن شركة فيليبس 

جلوه أدلوقتى هاي ،هايبقى فى يناير ومش فاهم إيه نتا اال :وبعدين كانوا بيقولوا !أشهر
  !عرفشما ؟ال غير حقيقىاهل هو حقيقى و  ،ده كالم بيتقال فى البلد ..فى يوليو

ده  41جازة اإن عملية إلغاء  :إتقال ،أنا سألت فيهاو إتقال حاجة تانية برضه 
وأنا سألت أنا مامضيتش حاجة بهذا الشكل الحقيقة وال  ،كان موجود فى الرئاسةقرار 

  !مهزوزةيعنى بت الإن سلطة كده  يعنى بيبان !قرار جه الرئاسة
ة يمكن تعبنا وكان علينا شغل كثير سياسى انيفى الفترة األخر طبعا إحنا 

نتيجة  النهاردهبنتكلم فيه  اللى احناإن الموضوع  :شبقولولكن أنا ما  ،وعسكرى
المذكرة  - بقولزى ما  - النهاردهنتكلم ب اللى احناإن الموضوع  :بقولأنا .. العدوان

 !هتكلمنا فيها قبل كداو  ،مرة 022 هشفناها قبل كد ..مرة 022دى شفناها 
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 ذا حبينا نجيب حدإ - عايزين نعمل اجتماعات مستمرة إن احنا :بقولباطلع  ا  إذ
برضه أنا مش عاوز  .ى نمشى فيه بالبلداقتصادبخطة إلصالح  planبنطلع بـ  -

إن ده مثال وزير زراعة وده وزير صناعة وده وزير  :بقولأنا  ،ألبشهم ..ألبش الوزراء
ا قرارات نبقى إحنا اللى دو إذا كانوا متلبشين ومايقدروش ي ؛اقتصادبترول وده وزير 

 ما نطلع بندى هانقعد نجتمع لغاية  ..عدين الحقيقة عايز نطلع من هنا أيضاب !غلطانين
directive لوزير الزراعة و directive لوزير الصناعة و directive  لوزير البترول

وبعدين نمسك  .ى كاملةاقتصادونعمل خطة إصالح  ،قتصادلوزير اال directiveو
  .bureaucracyبنعمل خطة إلصالح الـ  ،bureaucracyبقى بالنسبة للـ 

 وبنمشى ومابنعملش حاجة! الحقيقة بقى لنا لغاية دلوقتى أربع سنين بنقعد نتكلم
حنا بنتكلم  اللى عنده  ،مافيش داعى الحقيقة حد يستحى إنه يقول أى حاجةوبعدين وا 

يبقى  ،يعنى إذا كان وجودى أنا يمنع الناس إنها تتكلم ؛حاجة الحقيقة ومايقولهاش
نتم أعلى إنكم إألن المفروض  !خالص اجتمعوا من غير أنا ما أكون موجود الحقيقة

نمسك مثال قطاع  ؟إيه اللى ملبشك ،مستويات فى البلد كل واحد فيكم الزم يتكلم
 .قتصادونحل مواضيع اال ؟ى ملبشهلال إيه ..الصناعة وهانتكلم فيه

ى ماه !إن فيه حاجات اتحطت وال أتبتش فيها :وبعدين فى كالمى مع زكريا قال
لما  ،تكلمنا فى كل حاجةاالحقيقة إحنا قعدنا  .زكريادى طبيعتى إن أنا أحب أتكلم يا
ل اللى ك ؛والمالية قتصادنتم جئتم هنا وزراء االا  و  ،جاء هنا صدقى أيام وزارة صدقى

ال أل او كده  ..٪02لدرجة إن أنا كنت موافق لصدقى على تخفيض العالوات  ..طلبتوه
 ياصدقى؟!
 

 .هأيو   سليمان:
 

نا فى االجتماع يولما ج .وجيت عندى فى البيت وأنا وافقت لك على كل هذه المواضيع  عبد الناصر:
طيب  ،ما أنا بأسأل !مافيش بت :وبعدين طيب بيتقال .بالش ده نؤجله وبتاع :قلنا

  ؟!تبتش فيهاإمين عرض حاجة وال  ؛مافيش عرض أيضا
وطبعا أول ما  ،وبعدين البلد الحقيقة حاسة إن الحكم عاجز والحكومة عاجزة

يعنى إيه  ر!البلد تحس إن الحكم عاجز والحكومة عاجزة معناها إنها بتفكر فى التغيي
لكن إذا الجزر  ،يعنى الحقيقة لما إبتدينا المد والجزر ده سهل !؟بتفكر فى التغيير

وأنا  !على طول الزم يكون هناك إنكسار كاملكده  بيبقى يعنى بعد انحسارالى  تحول
  !لبشتألن كل واحد م انحسارالى  دلوقتى إن الجزر يعنى بيتحولعتبر اب
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ده بيشتكى من االتحاد  ..كل واحد بيشتكى ،عامالقطاع النمسك  ..وبعدين اآلتى
وده بيشتكى من رئيس  ،وده بيشتكى من المؤسسة ،وده بيشتكى من الوزير ،االشتراكى

ن  قتصادوده بيشتكى من وزير اال ،مجلس اإلدارة كل الحقيقة الحكم  ..فلوس مافيشوا 
ونعمل  ،يه اللى نعملها  و  ،الحقيقة نعمل إصالح ونشوف قدراتنا إيهإذا  الزم  !بيشتكى

 يتكلم فيه. directiveكل واحد  دىون ،ونعمل كل حاجة صح ،ميزانية نقدية صح
 ،أنا بدى أفتح مناقشة عامة فى هذا الموضوع قبل مانناقش الحقيقة المذكرة

  يادكتور قيسونى. ..كل اللى فى قلبنا نقوله ..نتكلم إن احناوبعدين أرجو 
 

 .7609مش  7602أنا مع سيادتك من سنة  ،يافندمبدى أصحح رقم بس وأنا  القيسونى: 
 

 )ضحك( !كنت مع حميد وجابر ..أل 02من   عبد الناصر: 
 

 )ضحك( أصوات:    
 

 )ضحك( !النائب بتاعى الشافعى: 
 

 هو عايش؟  الناصر:عبد 
 

 عايش. صوت: 
 

 اهلل يمسيه بالخير.  عبد الناصر:
 

 ..عبد الحميد الشريف هو. القيسونى: 
 

 .09ومعايا من  02كنت معاه من   عبد الناصر:
 

 بريل لسبتمبر.إمن  ..شهور بس 9هو عبد الحميد الشريف قعد  ،شهور 9 ..أل القيسونى: 
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 .أعطى الكالم لزكريا ..آه  عبد الناصر:
 

 ..هو سيادة الرئيس بيفاجئنا بموضوع  محى الدين:
 

 نت عارفنى يعنى.إ  عبد الناصر:
 

 ..نماإ هأنا عارف أيو   محى الدين:
 

 )ضحك( !يعنى أنا متكلم معاك فى هذا ..أنا مابافاجئش  عبد الناصر:
 

 )ضحك( أصوات:    
 

وفى الحقيقة إحنا  ،بتفاجئ الجلسة يعنى بموضوع شامل بالنسبة للموقف كله ..طيب  محى الدين:
كنا مركزين تفكيرنا كله على أساس جانب واحد من الجوانب الكثيرة اللى يشملها 

واللى بيعبر عنه  -حاسين به دلوقتى  اللى احنايمكن اإلحساس  !الموضوع الرئيسى
بأن الحكم  ؛بلد وشعور من جانب الجماهيربأن فيه حالة موجودة فى ال -سيادة الرئيس 

 قسمين:الى  بنقدر نقسمها ..نه كذاا  ن مافيش بت و ا  له صورة معينة و 
 هو فيه قسم يتصل بالديموقراطية. –7
 .قتصادوقسم يتصل باال –4

ديموقراطية هى روح وأسلوب وتطبيق لهذه الروح أكثر الوأنا يعنى فى تقديرى إن 
ألن من خالل  ؛لمؤسسات أو دساتير أو أى حاجة من دىمنها أشكال أو شكل معين 

 ة.يالديموقراطية الحقيق ..ن الديموقراطية تطبق أو ال تطبقإاألشكال المختلفة ممكن 
هو طبعا يعنى أنا أضيف لهذا عامل رئيسى بيسبب تزيد من جانب الناس فى 

ك من الناحية النكسة الش.. ى حصلت للبلد كلهالوهو النكسة ال ؛تصوير عمق المشكلة
 6، 1ألن عبر عنها فى يوم  ،ش فى زعامة هذا البلدبقولأنا ما ،النفسية بتهز الثقة

 .ولكن فى التفاصيل المختلفة اللى كان بيشتكى منها الناس من قبل النكسة ،يونيه
اللى عايز  !وبعدين بعد النكسة يمكن بيبالغوا فيها نتيجة القلق اللى هم عايشين فيه

إن حالة الحرب الموجودة وحالة كون مثال اسرائيل موجودة على الضفة الشرقية  :أقوله
دى لها تأثير فى تضخيم األمور بالنسبة للمسائل المختلفة اللى كان بيشتكى  ؛للقناة

 منها الناس. 
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تكلمنا فى أكثر من ايمكن إحنا  ؟إيه المسائل المختلفة اللى بيشتكى منها الناس
الحكومة فتح الباب لإلخوان كلهم إنهم هذه رئيس فى بداية عهد ونفس السيد ال ،جلسة
  .وحصل كالم فى مواضيع مختلفة ،يتكلموا

ويمكن  ،يمكن بعضها يكون مبالغ فيه ،فى الحقيقة لو نعيد تقييم هذه المواضيع
فهو الحقيقة مطلوب إننا بنبت فى كل هذه  .البعض اآلخر يكون له أساس من الحقيقة

لو أعدنا حتى إن  :وطبعا أنا عاوز أقول .نصابهاالى  المسائل بسرعة ونعيد األمور
لناس اللى االزمن مهم جدا فى إستعادة ثقة الوقت وعامل عامل  ،نصابهاالى  األمور

إن هذا شوية وقت علشان يتأكد الى  طبعا محتاجة؛ إهتزت بالنسبة لبعض النواحى
 يتغير.  نن هذا الخط لا  و  ،هو خط مستقر وهايمشى على طولالخط 

الحقيقة الواحد طبعا عاوز يركز شوية فى المسائل المختلفة غير الجانب 
ولكن إحنا لو حتى  - النهاردهى له مذكرة شاملة قتصادوالجانب اال -ى قتصاداال

ويمكن  ،هانجد فيها كتير من رؤوس المواضيع ،رجعنا للمحاضر بتاع مجلس الوزراء
الديموقراطية  بقوليعنى أنا  .نضيف عليها رؤوس مواضيع أخرى فى كالم يتصل بها

 باعتبرهفده أنا ؛ أمن الفرد ..إن الحكومة بتؤمنه ..كلها تؤثر وتتصل بشعور الفرد بأمنه
 رأس موضوع الديموقراطية كله.

 وأرأى الخاص أو رأى الجماعات المعارضة أنا مابتكلمش على ال ،مافيش طبعا
غالبية كبرى من الشعب مؤيدة طبعا فيه  ،مش إجماع ..ولكن يعنى فيه إجماع ،هكد

فيه فى التطبيق  بيعبر عنه الميثاق.اللى نفسنا و لارتضيناه  اللى احناللنظام االشتراكى 
ومن  ،ومن خالل البيروقراطية ،كثيرة بتحصل من خالل العمل اإلدارى مسائلبقى 

 خالل المركزية الزائدة للبت فى األمور.
 ؛بالنسبة ألمن الفردغطى كتير من نواحى الضعف تبيعنى نه إ ،وناحية تانية

وأنا  ،دراسةالى  محتاجة برضه يعنىمسألة هى دى  ؟نه أين يلجأ الفرد إذا ظلمإوهو 
إذا قدرنا إحنا ننصف كل  ،إن الزم نهتم بكل واحد من الثالثين مليون :بقولكنت دايما 

 إحنا بنصل للهدف من الديموقراطية الكاملة. :بقولمليون أنا  12واحد يظلم من الـ
نهم ا  و  ،طبعا يعنى فيه اإلهتمام نفسه بواسطة أفراد النظام كلهم بهذا الموضوع

إنما إذا فيه . كل واحد يدافع عن الشخص اللى بيظلم ..نهمإإذا شافوا حد بيتظلم يجب 
 :وبعدين المسئولين نفسهم على المستويات المختلفة يقول ،تعرض ألى ظلميعنى واحد 

  ..تكلمت فى هذا الموضوعاأو إذا أنا  !؟نفسى دوشة دماغ ليهلطيب أنا أجيب 
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المختلفة اللى تمكن أعضاء النظام على المستويات  systems الزم نخلق الـ
ويمكن  ،أعلى مستوىالى  علشان الكالم يوصل ؛على إنهم يتكلموا بالنسبة لهذه النقطة

 .العادية  systemsالـإحنا نصحح هذه األوضاع حتى إذا لم تصحح ب
وفيه  ،جراءات اللى أتبعتكالم حصل كتير بالنسبة للعام الماضى واإل يههو ف

وفيه لجنة  ،المسائل يجرى تصحيحهاهذه كثير من  يهف النهاردهطبعا السيد الرئيس 
 ،من ناحية آثار الماضى ياهتوأفتكر يعنى هذا الموضوع يعتبر من ،بتباشر هذا العمل

 ..أنه هذه الحالةالى  ولكن المسألة عايزة شوية وقت لألطمئنان
 

 ؟للعام الماضى اللى هى لجنة تصفية اإلقطاع  عبد الناصر:
 

هو الناس عايزة تطمن إن فعال اإلتجاه هايمشى  ،الحالة إنها ال تكرر هذه. .ياريس هأيو   محى الدين:
   .هذا األساس من

وفى القطاع العام إنه مابيشتغلش وحاجات  قتصادفيه بقى طبعا فى قطاع اال
 بنترك الموضوع للمذكرة ألنها شاملة المسائل دى كلها. إن احنارجو اأنا ب ؛زى كدة

 
يعنى هذه المذكرة  -تها طبعا يأنا قر  -يقة يعنى موضوع المذكرة برضه الحق ..أل  عبد الناصر:

الحقيقة المفروض إنها علشان تحل األمور يطلع عنها مذكرات كثيرة ألنها مش  
إيه  ؛لمواضيع بالذات بالنسبة للقطاع العامهذه اأنا رأيى المذكرة غير شاملة ل .شاملة

كنا ماشيين  7697اللى حصل؟ إيه اللى حصل فى القطاع العام؟ إحنا فى سنة 
 ..النهارده ،كنا ماشيين كويسكده  وبعد ،كنا ماشيين كويس 7694وفى سنة  ،كويس

حصل  رانينالمشكلة من السنتين التالتة األخالحقيقة نمسك  ،بقى النهاردهمش بس 
لى أتغير؟ إيه كذا؟ برضه نتكلم بصراحة يعنى إيه اللى حصل؟! إيه ال !فيهم شلل

  .ونقول رأينا فى هذه المواضيع
أنا كنت ماسك بنك مصر طب  7697قبل  :وبعدين أنا بدى أقول حاجة

دكتور عبد المنعم؟ وأعضاء مجلس اإلدارة أنا اللى كنت بأعينهم ياكده  مش ،ومؤسساته
أنا  ،كان قطاع خاصعتبرش بنك مصر ومؤسساته وأنا ما ،مش الجمعية العمومية

وقبل تأميم بنك  7692قبل سنة  ..نؤمم بنك مصر ماقطاع عام حتى قبل كان  باعتبره
الدنيا واقفة وكل واحد مش راضى يبت فى  النهاردهليه  ،وكانت الدنيا ماشية ،مصر
أن الوزراء أيضا الى  ووصل األمر !؟ماحدش راضى يبت فى حاجة ..حاجة

أنا طبعا دلوقتى لجنة الخطة  ؛وبعدين وصلت األمور للجنة الخطة دلوقتى !يبتوشبما
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هل هذه  .أنا بيجيلى ،آالف المواضيع فيهيعنى  ..هشوف دوسيه لجنة الخطة أد كداب
طيب أمال الوزراء شغلتهم  !نها تروح لجنة الخطة؟إكلها المواضيع الحقيقة تستحق 

  إيه؟! 
 .. )ضحك(تسرع الحقيقة وأقولأنا مش عايز أ ،أنا فى رأيى برضه

 
 )ضحك( أصوات:

 
 .إن الناس متلبشة ..ملبشين الناس إن احنا ؛ألن أنا رأيى ؛رأيى فى الموضوعوأقول  عبد الناصر:

الوزير حر ومطلق الحرية فى  :بقولمجلس الوزراء األخيرة جلسات نا مثال فى أبعدين 
قلت هذا الكالم وبنجيب كده  أنا قبل !وبعدين برضه مافيش حاجة حصلت ،وزارته

قلت بالنسبة لالتحاد  .اللى هى بعد النكسة ..جلسات مجلس الوزراء األخيرة كلها
  .الوزير هو اللى كذا وكذا ،بتاع االتحاد االشتراكى headالوزير هو الـ  :االشتراكى

حاجة  يهف ..بنشخص والزم نوجد الحلهنا وبعدين فى الحقيقة يعنى إحنا 
 يهف ..يكم مثلدوها !شلل يهبقى ف النهاردهضايعة فى الموضوع بحيث إن القطاع العام 

 7022وعربية  7722هاتطلع عربية  :بتقول ،للعربياتإعالن طالع من شركة النصر 
مش  !فى بيروت waiting listوتتعمل  ،والدفع فى بيروت ،للتصدير بالعملة الصعبة

ألن هو فى بيروت يقدر يشترى بالتقسيط أى عربية  ؛وتفى بير   waiting listمعقول 
فى  waiting list فى ويدخل 7022ال او  7722مين هايروح يشترى  ،وبيعطوا له كذا

وحاطط هذا  ،واحد قاعد ماهواش عايش فى العالم ده باعتبرهأنا  يعنى كالم ؟!بيروت
 -أى عربية عايز تشتريها  ..مسك بيروتإ ؟ليه !االعالن اللى هو طالع الجمعة دى

 ؛بتقدر تشتريها بالتقسيط بتسهيالت بخصم - أى عربية فى العالمالى  من الـ ألفاروميو
وأظن  ،كالم ..ى مثلديعنى بأ ؟!waiting listطيب إزاى بيروت هاتدخله فى الـ 

 عرفش اللى عامل ده شركة التجارة وال شركة إيه؟!ما
 

 النصر.باالتفاق مع شركة   صدقى:     
 

 هو ده كالم معقول؟!  عبد الناصر:
 
هو الفكرة إنه علشان اللى عنده نقد أجنبى بيشتغل بره يقدر يشترى العربية بالنقد   صدقى:    

 فبيستلمها هنا فى القاهرة مابيدفعش عنها جمرك.؛ األجنبى
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 من المصريين يعنى؟  عبد الناصر:
 

وهو فيه  ،اهبي وبالتالى مابيدفعش جمرك على العربية اللى هى داخل ،من المصريين  صدقى:    
إنهم عايزين وهما هناك إذا دفع فلوس هناك أهله يقدروا يستلموا العربية  ..مطلب جديد

 ن نوافق على هذا الكالم.أى برضه يرأمن وأنا  ،هنا
 

هو الموضوع بيبان فى السكة إنه حاجة غريبة إنك لما تقول إن فى بيروت  ..ال ..ال  عبد الناصر:
 ..الموضوع حاجة ماهياش! وبعدين القيود ىقر أبطبعا وأنا  !waiting listيبقى فيها 

قوانين طلعت الحقيقة فى الفترة اللى فاتت دى  يهف -التعبئة  -ها االقيود اللى واضع
نتم الحقيقة إإنكم  :بقولأنا  !عت أنا رأيى أنها لبشتبقيود كثيرة جدا. القيود اللى اتوض

 ،بالذات موضوع القطاع العام ؟يهلنتم بتقولوا لنا إ ،نتا أيديكم فى اال حاطيناللى 
 يهف ..نظامين يهف :بتدينا كنا بنقولاإحنا أول ما .عايزين نرجع القطاع العام الحقيقة

والقطاع ، وكذا الحكومية األداةإصالح  والحكومة فيها بيروقراطية وعايزين الحكومة
والقطاع العام بقى مافيهش  ،فجأه الحكومة ركبت القطاع العام .يبقى فيه تحررالعام 
 !رتحر 

 
ى قتصادإعادة لتقييم الموقف اال يهإن فى هذه المذكرة ف :هو يعنى اللى عايز أقوله  محى الدين:

يجاد  .بناء على طلب السيد الرئيس ،بصورة كاملة حنا طبعا فى إعادة تقييم الموقف وا  وا 
من الحلول لمواجهة المشاكل والمعوقات اللى بتمنع القطاع العام والقطاع الخاص أيضا 

إحنا طبعا مش بس بنتكلم على موضوع خاص باإلجراءات أو  .من اإلنطالقو النمو 
لم فيها باستمرار والمسائل اللى كنا بنتك ،ستيرادوالتصدير واال ستهالكمسائل خاصة باال

يعنى موازنة الميزانية النقدية جانب فرعى من المسائل  ،علشان نوازن الميزانية النقدية
إن وممكن طبعا  ،ولكن أنا فى تقديرى إن المذكرة يعنى شاملة جميع المواضيع، كلها
كل موضوع من المواضيع اللى تشملها فقرات هذه المذكرة بنتكلم فيه تفصيليا  احنا

  .رأى محددالى  ونصل
وأنا فى تقديرى إن إذا إتحلت أو إذا أجيب على كل التساؤالت الموجودة فى 

إحنا بنغطى النقطة الخاصة بمشاكل القطاع العام وسلبية القطاع  ،فقرات هذه المذكرة
 العام. 
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حنا فى فقرة من الفقرات هنا بنتكلم ع وتحرير القطاع العام  قتصاداال تغيير لىوا 
زاى ينطلق :ماقلناش ،من كل المعوقات وكل المشاكل  ..إيه تحرير القطاع العام وا 

فى  بنتكلم طبعا كنبنقدم مذكرات ومم إن احناوممكن  ،إنما حطينا بس فقرةماقلناش 
 فى هذه الجلسة أو فى جلسات مستقبلة. هذا الموضوع

بيذكرها السيد الرئيس الخاصة بسلبية أنه بالنسبة للحتة اللى  ،أنا فى تقديرى
نه يبت إبنعطى الحرية للوزير أو لجهة ما  إن احنالن تحل عن طريق  ،القطاع العام
ولكن يجب أن تحل عن  ،ألن هى المسألة لن تحل عن الطريق اإلدارى ؛فى األمور

وبدون هذا يعنى أنا رأيى  ،ى جديد بالكامل بالنسبة للقطاع العاماقتصادطريق تنظيم 
إن الموضوع مش هايتحل وهانستمر برضه فى الدائرة المفرغة اللى هى مالهاش أى 

  !نتيجة
ى للناس اللى فى دأنا بأ ؛المعادلة الصح بالنسبة للقطاع العام دىيجب بن

وفى نفس الوقت جانب  ،القطاع العام مسئولية كاملة وأحررهم من القوانين والمعوقات
يمكن نخلى فيه متابعة السوق نفسه  .هو جانب المتابعةو ر موجود حتى اآلن آخر غي

متابعة للدولة بالنسبة ألهداف التصدير وبالنسبة ألهداف  يهوبعدين ف ،بيفرضها عليه
آخره من هذه المسائل اللى حققها ونتابعها بواسطة األجهزة اإلدارية الى  ..نتا اال

أجهزة الى  وأيضا ،بمؤسسات مختلفة حتى الوزير اللى بتسير فى قناة تصل، المختلفة
 ،فهؤالء بيتابعوا تحقيق أهداف معينة .مركزية أخرى زى الجهاز المركزى للمحاسبات

متابعة  ىاللى ه ..ية طبيعية من السوقاقتصادولكن فى نفس الوقت أخلى فيه متابعة 
  .حوافز الربح

 ..بتاعنا systemنعيد النظر فى الـ  إن احناآن األوان  إن احنايعنى يجب 
نشوف إيه  إن احنان األوان آ .ى وطريقة إدارة القطاع العامقتصادالنظام الكامل اال
نه يبقى إدارة أى وحدة إبحيث  -بناء على التجربة الماضية  -الطريق الجديد 

ذا لم تنطلق بطريقة  ،شتغلتش ومابذلتش مجهوداية تبقى عارفة إنه إذا مااقتصاد وا 
وبذلك لما  .يةانتاجولن تحقق  اانتاجولن تحقق  امعنى هذا إنها لن تحقق ربح ؛متحررة

تتدهور حالة المؤسسة فى سنة من السنين يجب على األجهزة الرئاسية إنها تغير 
الى  ثم تنطلق الوحدة من جديد ،وتدعم موقف الوحدة ،اإلدارة بإدارة أخرى أصلح

 ليم.الطريق الس
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وأنا فى رأيى  ،إحنا جربنا فى السنين اللى فاتت محاولة اإلدارة بالطريق المركزى
 7690مجهودات من سنة  تبذل .هذا الهدفالى  ن نصلأالى  إن هانقعد سنين طويلة

ولكن العملية فيها تعقيدات فنية  ،طريقة معينة لكيفية المتابعةالى  حتى اآلن للوصول
ونقص  ،وحساب التكاليف ،وفيها صعوبات تتصل بطريقة تقييم عمل الشركة ،كبيرة

يضا فى أوالصدق  .والبيانات واإلحصاءات ،الفنيين الالزمين لمباشرة هذا العمل
المستقبل فى فى الحاضر و  جعل من المتعذر ،البيانات واإلحصاءاتالى  الوصول
  .تحقيق المتابعة المركزيةالى  نصل إن احناالقريب 

ورئيس مجلس  ،بتاعنا مايقدرش يستمر على هذا الوضع قتصادإن اال :بقولفأنا 
عين بياخد ألفين جنيه وألفين جنيه أو ألفين جنيه وألف جنيه وماعليهمش أى تاإلدارة م
ذا حبينا نسأله ممكن  ،مسئولية ثغرة اللى يقدر ينفذ الن يجاوب على كل سؤال ويجد أوا 

  !مايمكنش أى عملية تمشى بهذا الشكل ؛منها
أنا  .فأنا عاوز ألقى المسئولية على اإلدارة الصغرى اللى هى عارفة التفاصيل

نما الوحدة هى ال ،الوزير مايعرفش التفاصيل وال المؤسسة ،رأيى  ،أدرى بمشاكلهالى وا 
ده أنا أحررها من كل القوانين التى تمنع  ..أل ،ن أحررها ليس فقط من رئاساتهاأويجب 
 و قوانين مالية. أنقدية إدارية أو قوانين قوانين  ؛إنطالقها

نبتدى نشوف  إن احناوآن األوان  ،ده اإلطار اللى بأتصوره فى حل هذه المشكلة
ولكن سيأخذ وقت للتطبيق  ،طبعا لن يطبق مرة واحدة .طريقة لتطبيق هذا النظام.

 التدريجى.
 

أنا برضه بأتكلم على  -الموضوع الحقيقة الزم نأخذ جانبين هذا هو فى بحث   د الناصر:عب
 ،مانقعدش نقول هانأخذ إجراءات كذا - القطاع العامموضوع  الموضوع كله مش

 قتصادألن معنى هذا إن اال ؟هانرفع أسعار وبس ،هانمنع عالوات ،هانمنع عماله
الزم  ..ألن أنا عايز أعطى الناس أمل ،إيه لما نيجى نعمل قتصادماهو اال ..الحقيقة

ذا الناس فقدت األمل طيب تبقى الناس هاتمشى معانا ليه ..الا  أعطى الناس أمل و  ! ؟وا 
ن إب :بقولالزم قصد ده  ،سأتخذ هذه اإلجراءات :لما أقول ،علشان أعطى الناس أمل

أنا مثال  :له بقوللما  ا  فإذ ،أنا عندى مليون زيادة كل سنة .أنا سأعطى الناس كذا وكذا
وماوافقتش على الكالم اللى قاله القيسونى مع سيد  ،ماوافقتش على زيادة سعر البن

إحنا رافعين سعر القماش قريب ورافعين أسعار ماألن  ؛نرفع سعر القماش ..مرعى
 !الحاجات بحوالى مائة وكام؟
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 .724يوليو  فى إجراءات  محى الدين:
 

 .ال أوافق !فدلوقتى كل ما نيجى نتكلم فى موضوع يقول لى نرفع سعر القماش ،724  عبد الناصر:
وبعدين  ،موضوع برضه أصال سياسى !قرش 12أرفع سعر البن  ..نرفع سعر البن

  !هنرفع سعر المكرونة قرش تعريف ،جنيه722.222آخد 
الهدف اللى  النهارده ،عايزين نعمل إصالح ..ىقتصادده مش اإلصالح اال

لكن لما آجى أقول  ،ى الشاملقتصاديبقى عنوان هذه االجتماعات هو اإلصالح اال
ل فى الصناعة لكم شغ! يعنى ها؟عطيكم إيهها ،إن أنا هاعطيكم كذا وكذا وكذا :للناس

نت كان لك إ :وزكريا بيقول لى ؟أوالدكم هايشتغلوا وال مايشتغلوش ..فى السنين الجاية
إن " :جى مثال وزير الخزانة ويقول لىيلما بي ؟ليه ،طبعا تعبيرات الذعة !تعبيرات الذعة

 !ات الالذعةر ماهى دى التعبي !"مانشغلش الناس فى األرض لئال يأكلوا قمح احنا
مانجوزش الناس  :واحد بيقول لى ،دكتور التخطيط ودكتور الخزانة ة..الالذع اتالتعبير 

 !لحسن يخلفوا
ذا كان أنا ماعنديش أمل هو أنا  ،نت بتفقد عندى األملإ ..يعنى الكالم ده وا 

الحقيقة أنا عايز أقعد هنا  !! أنا مش عايز يعنى؟عايز أقعد رئيس جمهورية أعمل إيه
أحقق للناس أهدافها  ..أنا بأعتبر ده لب الموضوع !رئيس جمهورية عشان أحقق

إذا كنت أنا لن أستطيع أن أحقق للناس أملهم أو مش هاقدر  .ناس بأملش الوأعي  
هاأقعد عشان أحكم؟! علشان يبقى العملية إن أنا  ..طيب هاأقعد أنا ..أعطيهم أمل

شغلش الناس اوبعدين بأمنع العمالة وبعدين ماب ،بأرفع له البن وبعدين بأرفع له القماش
يعنى الحقيقة هذا الموضوع بهذا  !وبعدين ماأشغلش الناس لحسن يأكلوا ،لئال يتجوزوا

 !؟ليه أنا ردى بيكون الذع :بتيجى إنت تقول لى ..الشكل
يعنى أنا برضه عندى أوالد زى أنت ما عندك  ،أنا برضه هنا بأحس بأمل الناس

بالنسبة للبلد  طيب ،نت عايز أوالدك يتجوزوا وأنا عايز أوالدى يتجوزوا ويخلفواا  و  ،أوالد
سمها سياسة احاجة  يهف ،أنا بأعتبر ده الموضوع !حنا عايزين هذا الكالماما 

لكن سياسة السياسات إيه بالنسبة لموضوعنا  ،لما تيجى تعمل سياسة هنا ،السياسات
نعطى الناس فى  أنبما يمكننا  imagination كله؟! سياسة السياسات إنه يكون عندنا

ال طيب ،البلد أمل الحقيقة والناس بيؤيدونا ليه؟! الناس بيؤيدونا على أساس إن  ..وا 
 !طيب لما األمل يروح يبقى مافيش سبب الحقيقة لبقائنا ،الزال عندهم أمل
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 ،الزم نصلح األرض ا  إذيبقى  ،طيب إحنا عملنا السد العالى :نيجى بنقول
ى قتصادنمسك اإلصالح اال ؟!هانفرض عليكم كذا وكذا وكذا إن احنا :هانقول للناس
نت  ،فى يوغوسالفيا وشرحوا لنا  قتصادقعدت معايا وقعدنا مع تيتو وجاء وزير االوا 

الناس أمل بحيث إن بعد كذا هايبقى  إدوبس  ،رفعوا كذا وعملوا كذا وسووا كذا ؛العملية
 وحرروا ،فى الصناعة إيههيبقى و  ،وبعد كذا هايبقى عندهم إيه ،عندهم احتياطى كذا

 ..آخذ جانب واحد ماقدرش ،عايزين نعمله اللى احناده الحقيقة  .العملية دى كلها
 ،نمنع العمالة نمنع كذا ،نرفع القماش ونرفع البن :الجانب السلبى اللى بنيجى نقوله

 ؟!هبعد كد ..all right طيب
ماحدش بيعمل ده  ؛أقول إن أنا أخفض األجور وأرفع األسعار ماقدرشوبعدين 

 ..إحنا عملنا ده وعملنا ده والناس استحملتيا بأعمل ده،  ..يا بأعمل ده ،فى الدنيا
مل توأنا رأيى إن الناس مستعدة تح .عملناها اللى احنالناس استحملت كل اإلجراءات ا

 imaginationولكن إيه الـ  ،نخليهم يتحملوا إن احناإجراءات أكثر ويعنى إحنا قادرين 
 يهم؟! دهان ن احنانا أليالناس يحسوا إنهم متمسكين ب ىاللى عندكم اللى تخل

من عدة سنوات الناس  ،مد يهوكان ف إدينا.. إدينا إن احناالناس حسوا دلوقتى 
الى  قلبنر بيز دلوقتى الناس ابتدأت تحس إن الج بقولأنا  .رز ج يهابتدأت تحس إن ف

نوع الحقيقة تحول خطير البد يعنى ينتج عنه  ..وده  بيعبر عن ناحية خطيرة ،انحسار
  !من اإلنكسار فى النظام

عن تحرير الوحدات  هالكالم اللى بنتكلم ،ىاقتصادفالزم لما نعمل إصالح 
هانعطى  ،لكن فى نفس الوقت الجزء الخاص بالخطة ،آخرهالى  ..نتا وتحرير اال
الولد اللى د اللى بيطلع من الجامعة هايعمل إيه؟! لهانشغل والدهم.. الو الناس إيه؟ 

عدادى اإلالولد اللى هيطلع من  ..! دى مواضيع البلد؟بيطلع من توجيهى هايعمل إيه
اللى هيتخر  مش دى أمور الناس؟!  !؟! اللى هايتجوز هايسكن فين؟هيعمل إيه
اللى هى  ؛فيها ! ده معناه إن أنا عندى عدة ميادين الحقيقة الزم أشتغل؟هيشتغل فين

الحقيقة  ..نسلاليضا تحديد أالسياحة و  ،الزراعة ،الثروة المعدنية ،البترول ،الصناعة
  !مشينا فى موضوع متحمسين ،مافيش عمل بالنسبة لتحديد النسل

الزم يبقى عندى الناحية اللى أنا هادوس  لكن ،نقدر نعمل أى حاجةكده  بعد
ى طيب الناس دومش ها بسدوس إذا كنت ها .يهمدوالناحية اللى ها ،على نفسى فيها

-07تغيير النظام كله زى سنة  ..ترتبط بى ليه؟! الناس على طول تطالب بالتغيير
ما هو فيه  !مافيشمين؟!  ..وكان كل واحد يسأل ،ما كانوا بيطالبوا بالتغيير 7604
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بيقولوا هانغير هانجيب  النهارده ،مافيش ..كذا كذا ،نجيب الهاللى على ماهر !مين؟
 مين؟! 

ناس طلعوا اللما غيرنا و  !قالوا الثالثى المرحو وزارة التفتكروا لما جيت فى أول 
نفس المجموعة هى هى ونفس الشلة هى  !وحصل إيه؟! جه الثالثى المرح ..اهلل :قالوا
الناس هاتطالب بتغيير وممكن إن  ،سار إذا دخلنا فيهحناال النهاردهإن  بقول ..أل !هى

  !يحصل تغيير
صالح اقتصادإصالح  ؛وعلى هذا األساس يبقى الزم نعمل إصالح كامل ى وا 
صالح سياسى كامل بالنسبة لكل هذه المواضيع.  إدارى وا 

لجان ونعمل الى  نستمر منعقدين هنا ونتقسم إن احناوأنا الحقيقة فى نيتى 
صالح كامل بالنسبة لكل  system ..بحيث إن اآلخر نطلع نظام كامل ؛حاجة كامل وا 

كاملة بالنسبة لكل هذه المواضيع بعد مانتكلم فيها  directivesو ،هذه المواضيع
  .ونبحثها

تفكيرنا الحقيقة الزم  إن احنابحيث  ؛حبيت أضع دى برضه فى األوليعنى وأنا 
 ؛تمعين الحقيقة عشان نوازن ميزان المدفوعاتمش مج ،يكون واضح إحنا مجتمعين ليه

هناك مواضيع  يهلكن ف ،عايزين نوازن ميزان المدفوعات ده موضوع ..ده موضوع
 أخرى.

 
فى كده  ته قبلعوطبعا أنا سم ،كالم السيد الرئيس واضح تمام الوضوح هو طبعايعنى   محى الدين:

 :بس أنا عاوز أقول .وعلى ضوء وروح هذا الكالم إحنا عملنا المذكرة ،جلسة خاصة
النقطة  ،إن المذكرة بتغطى كل الكالم وبتجاوب على التساؤالت بتاع السيد الرئيس

 ..الثانية اللى عاوز أقولها
 

 !ما أنا بدى ماتمسكناش ..أل ،بدى أهرب من المذكرةأنا أنا أصلى   عبد الناصر:
 

 طار لكن لها شرح طبعا.إهى مذكرة  ..أل  محى الدين: 
 

يعنى عاوز كل واحد  ،لمذكرة كل واحد يتكلملأنا بدى برضه فى أول جلسة مدخل  ..أل  عبد الناصر:
 يقول اللى فى نفسه.
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جراءات الحاضر ولكن إإن المسألة ال تتصل ب ؛حب أؤكد هذا الكالماوهو أنا طبعا ب  محى الدين: 
نضع إطار لصورة  إن احناإنه إذا أمكن  :وأنا عاوز أقول .هى بأمل المستقبل

أنا فى تقديرى إنه  .إطار حقيقى وواقعى بالنسبة إلحتماالت المستقبل ..المستقبل
ألن بيقولوا  ؟ليه ،النهاردهمن المثقفين اللى هم ابتدت ثقتهم تهتز كثير هانقدر نكسب 
تخطيط واضح وصريح لطريق  مافيشما معنى مافيش جدية؟ معناها إنه  ،مافيش جدية
  المستقبل. 

نوضح  إن احناإذا أمكن  ،فطبعا أنا بأؤيد كالم السيد الرئيس فى هذا الموضوع
إنه  :بقولأنا  .الطريق تفصيليا ونضعه كقانون لنا وال نحيد عنه إال فى الضرورةهذا 

 ى.قتصاديبقى فيه استقرار سياسى نابع من االستقرار اال
 

اشمعنى بعد  ..اآلن الحقيقة أنا عاوز بس أرد على التساؤل اللى سأله سيادة الرئيس صبرى: 
وبعدين حصل تلبيش  ،لما أممنا والمؤسسات كانت ماشية والشركات 94و 7697سنة 

 ؟!إن الوزراء مش قادرين يتصرفوامستوى الى  ووصل
حت إن جذور هذا الموضوع فى تقديرى جت لما أصب ،فأنا فى رأيى الحقيقة
ألن  ؛ده اللى حصل فيه فعال تلبيش كامل للقطاع العام .المؤسسات مؤسسات نوعية

أصبح رئيس المؤسسة فى الواقع ماهواش رئيس المؤسسة بمفهوم المؤسسة يعنى 
holding company الى  وحصل التسلسل القيادى من الشركة ،عندها عدة شركات

ن و  .انتا وأصبحت الشركة بالتالى جهاز إدارى ماهياش جهاز  ،الوزارةالى  المؤسسة ا 
 holding companyية فى وضعها السابق لما كانت عبارة عن قتصادالمؤسسة اال
يبت فى جميع  اللىومجلس إدارة المؤسسة هو  ،holding companyبمفهوم الـ 

لية ومن ناحية كفاءة ويتابعها من الناحية المامن ناحية الاألمور ويتابع شركاته 
دارية اقتصادية ماشية بطريقة قتصادكانت فعال المؤسسة اال ؛إلخ ..نتا اال ية سليمة وا 

ال التعديل فى القوانين وال اللوائح وال إعطاء مجالس اإلدارة ورئيس مجلس  .سليمة
اللى هايحل لنا  ؛اللى جايةاإلدارة السلطات هى اللى هاتحل لنا المشكلة فى المرحلة 

المشكلة إن السلطة النهائية تكون فى مجلس إدارة المؤسسة، والوزارة كل عملها إنها 
والمؤسسة اللى عندها  ،وتطرح هذه الخطة ما بين المؤسسات المختلفة ،بتضع الخطة

يعنى لما تكون مؤسسة متكونة من مؤسسات تجارية ومالية وبنوك  .شطارة تأخذ العملية
المؤسسة اللى تقدر تعمل  .طرح المشروعتب، الخ ..ن ثم صناعة ومقاوالتوشركات تأمي

وبالتالى بيبقى  ؛بكفاءة أحسن بتأخذ المشروعو مشروع الغزل والنسيج بأرخص األسعار 



  سرى للغاية 

17 
 

والشركة دى هى اللى تعمل  ،مشروع فيه منافسة عند طرحه فيما بين الشركاتال
  .المشروع

توسعى أو نعمل مصنع جديد تتوسعى أو ال  :بنقول لشركة المحلة النهاردهإحنا 
فى الواقع بتبقى الخطة أكثر  ،طرحها ما بين مؤسساتالكن أنا لما ب ،فى حته تانية

  .جدية منذ بدايتها
فى عمليات كده  والوزارة فى هذه الحالة لن تتدخل بأى حال من األحوال بعد

الخطة ثم طرح هذه نما هى كل عملها هو وضع إ ،اإلنشاء أو فى عمليات التشغيل
من خالل تقارير المتابعة التى تأتى لها بتتحقق  ،الخطة ومتابعة تحقيق أهداف الخطة

  .من المؤسسات
هو اللى لبش  -اللى هو المؤسسات النوعية  -إنما الحقيقة الوضع الحالى 

مستوى الوزارة، وأصبحت حتى الى  ى وصلتلوعمل السلسلة اإلدارية ال ،الدنيا كلها
ينطبق على بونفس الشئ ، مستوى لجنة الخطةالى  وصلت ،متلبشة النهاردهالوزارة 

 .الناحية اإلدارية
إيه اللى اتغير فى  ..ى سأله الرئيس فى مجلس الوزراءلبرضه التساؤل ال

استحدثت فى القوانين، بل بالعكس القوانين الجديدة  القوانين؟ مافيش فعال حاجة اتغيرت
ألن  !ومع ذلك فيه تلبيش ،كدهما كان موجود قبل مسلطات أكثر لمجالس اإلدارة 

والمؤسسة ترفع  ،ال لما يرفع للمؤسسةإفى النهاية ماحدش بيأخذ أى إجراء إدارى  هبرض
ما هو أدنى من وكيل إوالوزارة فى النهاية بتكون مين؟! ماهو ياوكيل الوزارة يا ،للوزارة

 ،وبتتكوم األمور على مكتب الوزير ،بيعطل أو بيضطر يعرض على الوزيرالوزارة اللى 
 !ثم فى النهاية على لجنة الخطة

 
مر بها أى قرار يالحقيقة المراحل اللى ب ،الواقع إنى هاتناول موضوع البت وسلطة البت  سليمان:

سيد قال ال زى ما -عندنا  !طويلة جدا وبينتج عن هذا تعطيل كبير جدا ..طويلة جدا
األجهزة  ينية وبعدين المؤسسة وبعدين الوزارة وبعدنتاجعندنا الوحدة اال -على صبرى 

على سبيل  ؛مسائل مابتتحلش يهوبعدين يصدر القرار. وف ،المركزية اللجان الوزارية
سنين من  2المثال قطاع من القطاعات المهمة اللى عندنا زى قطاع اإلسكان بقى له 

ستقرش الرأى على أعضاء مجالس إدارة هذه اعهد وزارة السيد على صبرى مابتش وما
 .هااتاستثمار قيمة  مابتنفذشيعنى شركات اإلسكان  !الشركات
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البد  ،بها أى قرارات تنفيذية سلطات للوزراء لكن لم يصدر وجهسيادة الرئيس 
على سبيل المثال تعيين  ؛نهم يمشوا عملهمإأن يصدر قرارات تنفيذية تمكن الوزراء من 

الورق  ،المحالت شاغرة !ثالث مديرين فى مؤسسة الكهرباء بقى له دلوقتى ستة شهور
ظيم واإلدارة يعترض على أحد نأشهر جاء لنا من الجهاز المركزى للت 2راح وبعد 
طالما إن العملية بتستغرق هذه  ،طالما إن فيه تعطيل فى سلطة البت !األعضاء

 نحاول نتخلص منه. إن احناوده اللى يجب  !المراحل الطويلة جدا بيحصل جمود
إن  :فى جلسة ثانية قال ،الوزراء حرية وبقى الوزير حر إدىسيادة الرئيس 

شركة  ؛واإلعارة قد تكون لمسائل عاجلة جداعمليات الندب . الندب واإلعارة البد بقرار
ن تتخذ أالى  عملهبمفروض إن الوزير يفوض واحد يقوم رئيس مجلس اإلدارة  بتفصل

بالعكس يمكن الفترة بين ما يروح  ،التفويض مابيعطيش للشخص أى حق .اإلجراءات
صداره بتبقى فترة نقدر نعرف فيها المدير هل هو صالح أو غير صالح.  القرار وا 

 
 ..يعنى إيه !. ده ممكن الكالم به بالتليفون.يعنى أصال الموضوع ده  عبد الناصر:

 
وبعدين األجهزة المركزية لها سلطات غير  ،الورق الحقيقة بيلف دورات غريبة الشكل  سليمان: 

  رأيى أنا تعتبر معوقة فى ودى !بتش فيهاتبتقضايا رئيسية ما يهف ؛النهاردهمحدودة 
ده بيحل  ..نتا ية لالقتصادمثال موضوع استغالل األراضى والسياسة اال ؛نتا لال

وبيعطل  ،على استغالل األراضى النهاردهمشاكل كثيرة جدا وبيحل مصروفات ضخمة 
موضوع األجور  !ده موضوع مطروح بقى له سنتين ؛عملية استزراع األراضى الجديدة

 .وسياسة األجور
 

 ..سيد مرعى ..أل ،فيه قرار فى اللجنة التنفيذية فى وزارتك ناأخذ ب ده ماطي  عبد الناصر:
 

 أيوه.. مرعى:      
 

 بنمشى على قرار اللجنة التنفيذية. :وأنا قلت لك ،لت فى مجلس الوزراءأنت سإ عبد الناصر:
 

 ؟اللى هو تأجير األرض مرعى: 
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 تأجير األرض مش األجور.  محى الدين: 
 

 هو ده السؤال يعنى. ؟أى حدودالى  إنما ه..أيو   سليمان:
 

 خمسة وعشرين.الى  ماشيين على القرار برضه من خمسة مرعى: 
 

 !موضوع قعدنا فيه جلستين أو ثالثة ،القرار اللى أخذ فى اللجنة التنفيذية العليا  عبد الناصر:
 

ونعرف إحنا  ،إنما سياسة االستغالل مفروض إنها كلها تنطرح وتتحط بوضوح ه..أيو   سليمان:
نشوف العال  إيه  ،سياسة االستغالل الحالية ماعترفش إنها ناجحة ؟ماشيين فين
 ونعالجها.

 
كون  ،إن الموضوع إتبت فيه :بقولأنا  ،البت غير ده موضوع.. ده موضوع تانى ..آه  عبد الناصر:

يد ده موضوع أى واحد بيقدر يتكلم فيه ونع ..السياسة غير ناجحة ولك رأى آخر فيها
 نبحثه. ..النظر فيه

 
 ،حاولنا نعالج فى مذكرة بعض الكثير من العيوب ،موضوع األجور وسياسة األجور  سليمان:

إن الظروف الحالية ال تسمح بتطبيق  ،على إن رأينا ،واتعرضت على لجنة الخطة
ى إنها بتحل بعض أو كثير من المشاكل الخاصة بالعالوات والترقيات يرأ ىوف .المذكرة

ية اللى يجب إننا قتصادترك المبادأة للقائمين على الوحدات اال ،ومرونة فى التنظيم
شكوا منها ننعتبرهم أقدر من غيرهم على إعطاء القرارات المناسبة. القوانين اللى ب

اتوضعت قيود على الناس بشكل غير  !نها كلها صدرت فى عهد الثورةإلألسف 
إليجاد عالقة  ؛يعنى محاوالت للسيطرة من الوزرات المختلفة على الناس ؛محدود

 !بيروقراطية قد ينتفع بها بعض صغار الموظفين
ادتك بتسأل إيه اللى حصل؟ اللى حصل هو إن خوف الناس من إنهم يس

الخوف من  ،الخوف الزائد.. أجهزة الدولة من االنحراف ..خوف األجهزة ،لوااءيس
 .ل فى كثير من الحاالت ويأس فى كثير من الحاالتل  نتج عن هذا ش   ؛المسئولية

فيها بسبب اللى تجمدت جميع المشروعات  ،مؤسسة الكهرباء ابتدأت فيها التحقيقات
ألن كل واحد فى  ؛استمرت مؤسسة الكهرباء مجمدة لمدة سنة ونصف !التحقيقات
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سسة كان موجود فى النيابة وكل واحد وكل دوسيه فى المؤ  ،المؤسسة كان بيتحقق معاه
  !اإلدارية والرقابة اإلدارية

الحقيقة يجب إصدار تشريعات تفهم تحديد العالقة بين الوزارة والقطاعات 
 ..الجهات المركزية زادت زيادة كبيرة ويجب إننا نصفيها ،األخرى واألجهزة المركزية

 
 الـ إيه؟ عبد الناصر:

 
 ..البد أن ينظر اليها نظره يعنىاألجهزة المركزية دى  سليمان:    

 
 ؟إيه األجهزة المركزية؟ زى جهاز حلمى السعيد وجهاز حسين الشافعى  عبد الناصر:

 
  ..التنظيم واإلدارة والمحاسبى  محى الدين: 

 
إزاى ممكن إننا نفرضه على جميع  ؛موجودماهوش  disciplineبعدين موضوع الـ   سليمان: 

إننا نعيد الى  ية؟ إيه السبيلنتاجالوحدة االإيه وسائل إعادة السلطة لرئيس  ؟المستويات
أى واحد يغلط غلطة ولو بحسن نيه إن  ؟عدم حساسيةالى  ثقة تحتا  ..ثقته بنفسه

نسيب  ،نسيب الناس تتحرك ،نتجاوز عن األخطاء البسيطة !ينملك  النحاسبه حساب 
ال يقدر و  ا،ال يقدر يكافئ واحد ؛من القيود فيه كثير. الناس تقوم بواجبها كما تعتقد

نها تعرف إيه إتتدخل بدون موجب وبدون قدرة على بفيه أجهزة كثيرة  ،ايعاقب واحد
زادت زيادة كبيرة من أجهزة غير دى  interference . عملية الــالصح من الغلط

ده  ؟ألوضاعهى المشكلة دلوقتى إزاى نعالج كل هذه ا !بينها وبين نفسها اللىمسئولة 
ننا نكون جاهزين إننا نحد من هذه السلطات إيجب  ،هايحد من سلطات أجهزة كثيرة

 ى الناس حرية العمل.دون
 

يعنى صدقى هو رئيس وزراء جيت بهذا  ،أنا بدى أعلق على كالم صدقىبرضه و   عبد الناصر:
نت بتقوله ده إالكالم اللى إيه السبب إنك ماقدرتش تتحرك؟  ،وقعدت فيهالحقيقة الكالم 

سمعش اوهو الحقيقة اللى بيجنن الواحد إن أنا برضه ماب !بنسمعه منك للمرة الخمسين
البيت وجيبت مشروعات وعملت مش فاهم إيه فى وجيت عندى  ..الكالم اللى بنسمعه

إن هذا االجتماع  بقولوالحقيقة إن أنا  !مااتحلتش ..مااتحلش حاجة ؛وقعدنا واتكلمنا
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ألن اذا كنا هانطلع هانعمل هذا االجتماع ومش هانحل  diseased أعتبره اجتماع
 !حاجة

 
 هايبقى االجتماع الواحد وخمسين مثال. رياض:  

 
حاجة  لالزم أعم ..يبقى فيه ..يعنى إيه !يعنى يبقى بعده أنا الزم أعمل ثورة ..أل ..ال  عبد الناصر:

وأعطى البلد فكرة إن  ،أحل بيها الدنيا الموجودة دى !إن شاء اهلل حاجة جنون يعنى
لكن أنا عارف وأنا جاى متأكد إن الكالم اللى . الحقيقة يعنى ..ممكن يبقى عندها أمل

 ،نتا إحنا اتكلمنا فى وزارة صدقى على الحوافز واال !كذا مرةكده  سمعه سمعته قبلاها
ليه؟ برضه الموضوع مش  !وحصل تلبيش ،وطلعت بعدة شعارات ،يةنتاجوزيادة اال

وزكريا لما قعدنا نتكلم على  !يعنى معقول يعنى إن الموضوع بس لجنة تصفية اإلقطاع
كلم إيه تن ؟إيه حصل يعنى فى موضوع الديموقراطية :له بقولف ،موضوع الديموقراطية
فهو طلع أساسا اللى حصل فى لجنة تصفية اإلقطاع هو  ؟موضوع الديموقراطية

أل الرجل ده ماينفعش ألنه  :وبعدين علما بأن زكريا كان زمان بيقول !اسيةالعملية األس
 )ضحك( !ديموقراطى أكثر من الالزم

 
 )ضحك( أصوات:    
 

والعمليات دى كلها  ،عملية تصفية اإلقطاع عملية حصلت فى فترة النهاردهطيب  عبد الناصر:
إيه اللى خلى الشعارات اللى أنت طلعت بيها واللى أخدت منى  ،ممكن تتصلح يعنى

 ؟!ساندة كاملة علشان تنفذها ماتنفذتشم
 

 ..يعنى مثال سياسة األجور ؛ت التنفيذية بتتحضر وماكملتشاكانت القرار  !ماتعملتش  سليمان:
بينتج عنها  ،سياسة األجور دى أنا فى رأيى إن سياسة األجور الحالية سياسة خاطئة

ألنه  ؛شايفينه من الجمود فى الحكومة اللى احنامن هذه األضرار  .أضرار كثيرة جدا
يعنى األقدمية  ..المراكز العليا فى الحكومة ناس غير أهل ألنهم يوصلواالى  وصل

الطبطبة على الناس على  ،العالوات تعطى للى يستاهل واللى مايستاهلش .المطلقة
ى جزاء دافيش وزير من اللى قاعدين يقدر يم ،رة على محاسبتهمعدم القد ..محاسبتهم
دافع  يهيبقى ف وال ،كل هذه مسائل ماتخليش ال للرجل الكويس أمل !أيام 72أكثر من 
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إن كل واحد يكافأ بقدر ما  ةالحيا ة؟يه الحياإيعنى ما هو  .على إن الواحد يبقى كويس
 !مافيش أبدا ..مافيش ..ىنتاجترتفع مهارته وبقدر ما يرتفع مستواه العلمى والفكرى واال
المدارس  ىسنين على خريج 2عملت أنا تجربة فى السد العالى ماشية بقى لها 

بيخشوا كلهم فى الدرجة  - الحكومة - ودخلتهم فى الدرجة التاسعة ،الصناعية الثانوية
أبص أالقى قانون يصدر بأنه يتساوى الكويس  ؛ووصل فيهم مهارات عالية جدا ،الثامنة
  مفروض إنى باعرف .وصلوا السابعةناس فيه ناس منهم وصلوا الثامنة وفيه  !بالوحش

عن احتياجات العمل وعن  ،لتنظيم واإلدارة وأى جهاز آخرلأكثر من الجهاز المركزى 
الحل  .أقدر أكافئهم أقدر أحاسبهم ؛يشتغلوا معاياظروف العمل وعن الناس اللى ب

 ،بيعامل الكويس زى الوحش ،يتساوى الكويس بالوحشبنه إاألساسى النهائى للعملية 
 !طابورالمافيش دافع أبدا على إن الناس يبقى عندها أمل ألنها ماشية فى 

 
 ؟ال قانون إيه اللى بتقولهاقانون األقدمية المطلقة و  ..هو مين اللى طلع القانون ده  عبد الناصر:

 
 اللوائح والعالوات والترقيات. ةكل القواعد بتاع  سليمان: 

 
مين اللى بيطلع الحاجات دى؟ مين؟ أنا أصال يعنى بالذات من أول الثورة مش   عبد الناصر:

interested - 472بالذات فى موضوع كان الموظفين والقانون كان  - نتوا عارفينإ 
أنا مش حافظها الحقيقة  ،حسين الشافعى حافظ العمليات دى كلها ؛والعمليات دى

 .فيها يعنى لغاية دلوقتى interestedوالزلت مش  ،فيها interestedوماكنتش 
مين اللى  ،فى الجلساتكده  باسمع حاجات !ومش فاهم إيه 29 :دلوقتى يقولوا لى
 ؟بيعمل الكالم ده

 
 .ننا نبقى مالئكة يعنى قطعاإاللى بيعمل الكالم ده إننا بنحاول   سليمان:

 
حد راح طلع الكالم  واال ،يعنى هل الكالم ده قصدى بيطلع منكم أو طلع من الوزارات  عبد الناصر:

 !ده وفرضه علينا؟
 
 نحراف.الخوف من اال :أقول لسيادتك  سليمان: 
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وأنا  ؛قبل القانون ما يطلع directiveلو القوانين بتطلع بـ  ،problem يهبرضه هنا ف  الناصر:عبد 
إن إذا كنا عايزين نعمل حاجة بنعمل مذكرة  :وقلت ،قلت هذا الكالم فى مجلس الوزراء

لكن  .يبقى كل الناس بتقدر تحط رأيها فيه ؛بالموضوع ونناقشها وبعدين نطلع القانون
أنا  ؛بتجيلى قوانين -من اللجنة التشريعية  -أنا بتجيلى من اللجان  :مزى ما قلت لك

الواحد بيشتغل فى هذه  ،اذا كنتم طالبين منى إنى أقعد أقرأ .مابأقعدش أقرأ هذه القوانين
هاش اقر االقوانين أنا ماب ..األيام وفى األيام اللى فاتت يعنى الحقيقة أكثر من أى وقت

  .الحقيقة
طيب أمال عامل اللجنة التشريعية  ،مطلوب بقى إن أنا أقعد أقرأ قوانينذا كان ا  و 

مضى هذه اجى وبيالكالم ده بي ؟!ليه ،وعامل لجنة خطة وعامل لجنة عمل وبتاع ،ليه
وديها مجلس األمة اوحتى أنا دلوقتى القوانين دى كلها ب ،القوانين حقيقى

برضه  ..أل :قلت ،وكان فيه طلب إن أنا أمشى القوانين من عندى .هاشمضياوماب
 أحسن القوانين كلها تروح مجلس األمة وتتناقش فى مجلس األمة. 

 ،ليه؟ ألن بقت السياسات بتيجى من تحت ،نفس النظام أصله غلطلكن 
لى يتناقشوا عببيقعدوا  - زى الواحد مابيشوف -الدنيا كلها  !مابتجيش السياسة من فوق

وبعدين يطلع بيها توجيهات ونتيجة هذه التوجيهات إن  ،عدة مواضيع ويعملوا السياسة
 !إن كل واحد عمل قانون ووداه اللجنة النهاردهلكن اللى بيحصل  ،تطلع القوانين

 
ليس الموضوع إطالقا عملية تحرير اإلدارة وال عمليات  ،القطاع العام ةهو العملية بتاع أبو النور:  

ألن هذا الموضوع سبق أن نوقش عدة مرات  ؛الرقابة وال اللوائح فى رأيى هى الموضوع
واتعمل أكثر من مؤتمرات للمسئولين عن  ،وآخرها فى وزارة السيد صدقى سليمان

بأيديهم كل اللى وضعوا  وهم ،من رؤساء المؤسسات ورؤساء الشركات نتا اال
أو فى كل ما يتعلق بيهم اللى  ،مايطلبونه فيما يختص بتحرير اإلدارة أو فى اللوائح

 .نتا يسهل لهم عملية اال
إن العملية بقت  :النهاردهأو نحكم  النهاردهتقريبا نقدر نقول  ،وبالنسبة للرقابة

 تية جهاأقل قدر ممكن موجود من أجهزة الرقابة الخارجية هى اللى بتتدخل فى عمل
 النهاردهبالمقارنة بالماضى قطعا ال نسبة إطالقا نقدر نقارنها بين اللى حصل  ؛نتا اال

 وبين السابق.
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 bottleالــ ليس هو هذا الموضوع إطالقا هو اللى بيعمل فى رأيى يعنى ا  إذ
neck يجى نلما ب ،نفسها نتا فى أهداف اال نتا الموجود. فى رأيى إن العملية بتاع اال

محدد  انتا رض عليها فوبي نتا يجى فى بعض جهات االتب نفسها نتا نحدد أهداف اال
بتاعها دون أن  نتا وفى البعض اآلخر هى بتحدد اال .هى تقوم به دون أن تناقشه

مكاني نتا ى هى مسئولة فعال عن عملية االلال ،القاعدةالى  ترجع  نتا تها فى االاوا 
اللى هو عايزه  نتا مجلس اإلدارة هو اللى بيحدد االجى رئيس يبي .هاتبقى شكلها إيه

يروح عامل هذه  ،أيام 72عايزين الخطة فى خالل  واهلل ..فى أسرع وقت مستطاع
ستطاعة إنها تقوم بهذا الهل فى ا ،ناقشت ..لناس اللى تحتا .العملية ويروح مقدمها

جى ينفذ يولذلك لما بي ؛مابتعطى رأيها فى هذا الموضوع ..إطالقا ؟أو ال تقوم بهذا
 !بتكون النتيجة قصور يختلف تماما عن اللى هو أعطاه

 
 !؟يا عبد المحسنالناس اللى تحت يعنى مين   عبد الناصر:

 
شخص  ،نهم يقولوا رأيهمإالمفروض  ،يعنى رؤساء األقسام المسئولين فى اإلدارة نفسها أبو النور:    

 فعال فى قلب المصنع. نتا عملية االعلى هو مشرف 
 

 )ضحك( !أصل كان فى رواية اسمها "الناس اللى تحت"  عبد الناصر:
 

المفروض فى رأيى إن  ،نتا يعنى المسئولين عن قاعدة اال ..أساسا نتا يعنى قاعدة اال أبو النور: 
 انتا عايزين من النسيج  ؛سياسة عامة -زى سيادتك ماقلت  -يبقى فيها الهدف ده 

مثال فى وزارة الصناعة كل مصنع على القدرة اللى هى برضه بتقسم  ،هأد كد سنة دىال
  .إنها عايزة من كل مصنع كذا متر ،عامالها عندها

 ،على هذا األساس بتنزل لكل مصنع من أول رئيس القسم وهو طالع بيدى رأيه
هذا وهايبرر  ؟ال يعطى أقلاو  ،ال يعطى أكثراهل فى اإلمكانية يعطى هذه الكمية و و 

وعلى ضوء المبررات اللى بيناقش على  ،وهايناقش هذا الموضوع على هذا الضوء
 .نتا كل وحدة من وحدات اال ة مناللى ملزم نتا أساسها فعال بيقدر أهداف اال

 ،نتا وبعدين كل وحدة لما بتقرر هذا تبقى ملزمة فعال على إنها تجيب هذا اال
يعنى الشخص لما بيبقى هو أعطى  ..ولما بتبدى رأيها فيها بيبقى لها وضع مختلف

يبقى هو قطعا ملزم وفى حسابه وعامل ترتيبه ، آالف متر 72إنه هايقدر يعطى 
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إنه  ؛ومايمكنش بأى حال من األحوال ،وعارف امكانياته إنه هايقدر يعطى هذه الكمية
  .يعتذر بأى معاذير بأى حال من األحوال

وبعدين يبقى ده الهدف مسئول عنه ويقيم كل شخص على ضوء الهدف اللى 
 ..نتا إن حوسب واحد على هدف اال النهاردهماحصلش لغاية  .إن هو هايقوم به ؛أقره

 ..ية أيا كانتانتاجأى وحدة  وأبتاع أى مصنع  نتا اال النهاردهيعنى لغاية 
 

العملية مش متابعة ماهى دى : نت بتقولإما ،عبد المحسنهى المتابعة ياطيب ما  محى الدين:
 !المتابعة

 
مافيش  ا  فإذ .ش مراقبةاإن العملية ماهي المراقبة.. :بقولأنا  ،أنا ماقلتش مش متابعة أبو النور:  

 ،قلوجاب آخر السنة كمية أكده  يب أدفعال واحد قال إن علينا نج النهاردهلغاية 
البد إن  ا  إذ !ماحصلتش بأى حال من األحوال ..قلاألكمية هذه الوحوسب ليه جاب 

لكن القاعدة  ،يعنى بيأخذ السياسة آه ؛ييجى من القاعدة نتا وتحقيق أهداف اال نتا اال
حاسب على تحقيق هذه تثم  ،ثم بيلتزم بهذه األهداف ،بتشترك فى وضع هذه األهداف

  .ه العمليةهذفى كل الناس على هذا الوضع يبقى نقدر نطلع بنتيجة  ؛األهداف
عندنا  - يةنتاجأيضا فى التدريب على الكفاية اال هناك قصورأيضا وفى رأيى 

تدريب العمال الى  يقتضىأن هذا القصور البد  - يةنتاجقصور فى الكفاية اال
ية سنة نتاجيدربوا بحيث إن تزيد كفايتهم اال نتا الناس المسئولين عن اال.. الموجودين

نقدر نطلع منهم بمهارة نستفيد منها فى عملية زيادة  احناإن وبحيث  ،بعد األخرى
لغاية  .بتأخذ حوافز على هذه الزيادة نتا والناس اللى بتجيب زيادة فى اال .نتا اال

مافيش غير لغاية النهارده عملية الحوافز  ..برضه عملية الحوافز لم تتم النهارده
ية غير هذا انتاجحوافز  ه..الجنيه أد كدكافأة السنوية اللى بيأخذها كل واحد على مال

 !مافيش حاجة إطالقا
أنا  ..ى هى المواضيع الرئيسية الفنية المختلفةلال ،وبعدين فى رأيى موضوع آخر

سواء داخل  ؛نأخذ آراء كثيرة من األشخاص الفنيين إن احنافى إعتقادى إن آن األوان 
مثال وزارة الزراعة أو داخل وزارة الصناعة أو داخل أى وزارة من الوزارات أو فى 

مشاركة الجهات الفنية اللى بره هذه األماكن فى  النهاردهيعنى  .القطاعات األخرى
الجامعات  ..تعرض عليهم مشاكل فنية وبيقولوا رأيهم فيهاب ؛الرأى فى األشياء الفنية

ممكن هذا الكالم يعرض عليها  الجهات السياسية أيضا. ،هذه الجهاتكل  ..النقابات
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اللى بنعتقد أنها  ،أوسع نطاق فى العمليات الفنية الكبيرةعلى ونأخذ الرأى  ،طالما فنيين
 حلول وجهات كثيرة تقول رأيها فيها.الى  مستعصية تحتا 

أخذناها  اللى احناية قتصادمثال إحنا بالنسبة لإلجراءات اال ؛يعنى أضرب أمثلة
 422ية فى خالل ثالث سنين تقرب من الـ اقتصادأخذنا اجراءات  ؛على سنين متعددة

وضعناها بخصوص  اللى احناية النتيجة قتصادهل هذه اإلجراءات اال ،مليون جنيه
ية قتصاديعنى مايترتب على اإلجراءات اال !مليون جنيه جبناها؟ ماحصلش 422الـ
هل وصلنا اليه؟ لم  ،كنا حددناه إنه هايترتب عليها اللى احناهذا  ؛مليون جنيه 422بالـ

بنتعامل معاها هى اللى بنتعامل معاها طول  اللى احناطيب يعنى األجهزة  !نصل اليه
وهذه  ،طيب ما نوسع الدائرة شوية ونأخذ آراء أكثر وأكثر فى المواضيع العامة ؛عمرنا
ندرسها ونأخذ الرأى الصالح يلة من اآلراء هتجيلنا كلها اآلخر ويبقى فيه حصاآلراء 
ونستفيد من خبرتها فى  ،مكانيات البلد الفنية بنقدر نستفيد منهاإيعنى كل  .منها

ونأخذ اإلجابة بتاعتها وتعرض كلها  ،المواضيع األساسية اللى بنطرحها عليها
وء هذا وعلى ض ؛ونطلع منها بجميع اآلراء اللى هى متوفرة من خالصة البلد ،كمجموع

 عايزينها. اللى احنانقدر نأخذ القرارات 
العمل  ..ن بعض اإلجراءات التى تتخذ فى العمل التنفيذىإوبعدين فى رأيى 

أى قانون أو أى هدف من  ،عليه بنتفق اللى احناالتنفيذى تقريبا بيقلب الوضع والهدف 
حنا عاوزينه ا وصل للعمل التنفيذى بينقلب مابيوصلش للىيأى عمل إحنا بنعمله لما ب

يعنى الشخص نفسه فى تفكيره أو  ،سواء من فكرة التنفيذ نفسه ؛بأى حال من األحوال
عايزينه ألى عملية  اللى احنافى طريقة عمله مابيوصلش للفكرة أو مابيوصلش للهدف 

  ..عدة أشياءالى  وده راجع ،يةانتاج
قائمين لى بحيث إنها تبقى األشخاص ال .. تدريب الناستدريب الناس :أوال

  .بالتنفيذ أكفاء على العمل التنفيذى فعال
بحيث إنه يعمل بعقلية سياسية وطنية وليس  ؛التدريب السياسى :الحاجة الثانية

  .يستنى آخر الشهر وهايقبض سواء نفذ أو مانفذش على هذا الضوء ،بعقلية موظف
شئ من العقلية الى  و الناس اللى بتنفذإن لم نقلب األوضاع عقلية الموظفين أ

وخصوصا  ؛هانتعب جدا فى عمليات التنفيذ لفترات طويلة ،.. العقلية الوطنيةالسياسية
مش ممكن هانقدر نجرى وراء  ،مهما عملنا من جزاءات ومهما عملنا من رقابة إن احنا

 .نتا االالحكومة أو فى هذا العدد الهائل من العاملين فى 
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الرقابة  ..البد أن نجعل الرقابة الشعبية قائمة إن احناالنقطة الثانية فى رأيى 
الرقابة الشعبية يعنى ماهوش معناها إن الناس فى االتحاد  ؟الشعبية يعنى إيه

ويتصارعوا االثنين مع  ،االشتراكى تبقى فى جانب والناس المنفذة تبقى فى جانب آخر
إن  - تأمر زى سيادتك ما - بقولأنا  !ذا السبيلبعض ويتخانقوا وبيتوه العمل فى ه

بنشغل  ،الوزير هو الشخص السياسى المسئول عن العمل السياسى فى مجال وزارته
بأن هو يأخذ  ؛موجود فى خدمة الوزير وأهداف الوزارةالالناس أو الجهاز السياسى 
يأخذ أو يجعلهم مسئولين أيضا فى الوصول ألهداف  ..نتا رأيهم أيضا فى أهداف اال

لمسئولين اسواء  -مثال مرة وبيقعد  ،مع معهم فترات معروفة كل شهرتبيج ،نتا اال
وبيقعدوا مع بعض وكل بيقول رأيه فيما يختص  -اإلداريين أو المسئولين السياسيين 

 .ى ماتمتش أسبابها إيهوالنواقص الل ،قصاده ةوما تم فيه والعوائق اللى حاصل نتا باال
بيقول رأيه بمنتهى  ٌّلوك ،هذا الكالم يتقال فى مناقشة عائلية هدفها الصالح العامكل 

الجانب التنفيذى ضد الى  ويبقى الوزير ماهوش منحاز ،الوضوح وبمنتهى الصراحة
  .بل االثنين بيعتبروا جهازه ،الجانب السياسى

بعض بيجدوا الوزير استجاب  وعلى هذا األساس لما بيقعدوا االثنين مع
هذا فيه مصلحة كبيرة جدا إن أى  ؛اللى بيصدر من الطرفين ىلكالم الحقيقل .للطرفين

حاجة مستخبية يقوم الشخص اللى بينفذ لما بيكون عنده قصور بيحاول إنه قدر الطاقة 
ن يظهر هذا أبيحاول  ،جهاز سياسى بيعمل بعقلية سياسية يهلما يبقى ف !نه يخبيهإ
قدر طاقته على ويحاول  ،قصور يههنا ف :القصور الموجود ويقول وألعمل الناقص ا
فائدة ممكن التغلب عليها فى يناقش هذا الكالم كله وبيطلع منه  .نه يقول إيه أسبابهإ

وبيخرجوا من االجتماع االثنين  ،تنفذهابكل األطراف  ..فى أخذ قرارات حاسمة للتنفيذ
 يزعل من الثانى على هذا األساس. بماحدش منهم  ،للصالح العام

اللى هى عدم بت الجهاز التنفيذى وده عيب شديد  ..هناك نقطة يهوبعدين ف
إن رئيس  ؛واتقال دلوقتى على أساس ،الرئاسة اللى فوقهاالى  ن يرفعأيحاول  ٌّكل ؛جدا

ة اآلخر نجد أن الوزار و  !والمؤسسة بترفع للوزارة ،مجلس إدارة الشركة بيرفع للمؤسسة
غرقانة غصب عنها فى إنها وجدت نفسها  ،اللى المفروض إنها بس للتخطيط والمتابعة

يعنى  ؛ودى نقطة أنا أرجو أنها تحسم على أساس أى حاجة تيجى من أى جهة !التنفيذ
 ،شركة ترفع للمؤسسة حاجة غير اختصاص الشركة وليست من اختصاص المؤسسةال

ويحاسبوا الناس على  ،تنفذيه كنإده من اختصاصك والبد  :لهال وتقو  ،ترجعها لها تانى
أى حاجة تيجى الوزارة وهى من اختصاص شركة أو مؤسسة البد أن  .هذا األساس

بيتنفذ  آهومش أى ورق بيطلع لغاية فوق و  ،حساب على هذا الوضع يهويبقى ف ،تعود
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ى للجهة دوي ،فبتكون النتيجة إن كل واحد بيزحلق من على أكتافه ؛أو بيتبت فيه
  !فى الموضوع من غير داعىغرقانة تالقى نفسها تبص األعلى اللى 

أنا فى رأيى إن الوزير  ،وبعدين النقط األخرى بالنسبة للوزراء وممارسة العمل
ها يعلمها تماما من اجتماعاته ودالسياسة وحد ..عارف الهدف العام بتاع سياسة البلد
وعلى هذا الضوء  .ك ومن الميثاقتمع سيادالمستمرة ومن قعداته اللى بيقعدها 

ال يبعث للجان إال  ،المفروض إنه هو ينطلق فى وزارته طالما أنه هو فى هذه الحدود
يعنى اللى بينه وبين وزارة واحدة مثال  .بحثالى  الشئ المتعلق بأكثر من وزارة ويحتا 

حوث من وزارات لكن الحاجة اللى بتحتا  لب ،ه وبينها فى التليفوننممكن يحله بي
 النهاردهألن اللى حاصل  .مافيش حاجة أكثر من هذا ،مختلفة هو ده اللى يروح اللجان

 اففيه أعمال على هذا الضوء بتتأخر كثير  ؛اللجان بتجد نفسها متخمة جدا باألعمال إن
  !جدا لغاية ما يبت فيها وييجى فيها ضوء

فيها بعض األعمال  تتاخدجى يوبعدين تيجى لألسف برضه من عملية اللجان بي
ماهوش  وزير الخزانة ،يعنى ييجى مثال موضوع ومطلوب فيه رأى الخزانة ؛الروتينية

بييجى فى آخر وقت  جى وكيل وزارة الخزانية، وكيل وزارة الخزانة اللى جهيموجود وبي
ش أطلب و الموضوع أنا لسه مادرست :بييجى فى آخر وقت بيقول -ده بيحصل فعال  -

يوم وكيل الوزارة يكون  70جى بعد يبي .يوم على ما ندرسه 70مثال أسبوع أو التأجيل 
ييجى وكيل وزارة تانى ماهوش عارف الموضوع يرجع يطلب  ،مشغول فى حاجة تانية

  !وهكذا عمليات من هذا القبيل ال أول لها وال آخر ..تانى التأجيل
وزارة التى ال ترد ال ،داخل اللجانحتى حسم أيضا الى  الوضع البد أن يحتا 

ويؤخذ الرأى على هذا  ،مش ضرورى ..فى مدة محددة يبقى خالص رأيها انتهى
 عتقدش إن دى هاتوصلاة تؤجل على أوضاع ال يبت فيها مالكن كون العملي .الوضع
معروفة أو المبادء العامة اللى  ثم إن البت على ضوء األهداف العامة ،نتيجةالى 

 اللجان المختلفة.الى  اللى بيصلبتجعل إن أقل القليل هو 
زى ما قال السيد زكريا محى  - اللى هى متابعة التنفيذ ..النقطة األخرى

لم يعرض أى تقرير  النهاردهيعنى لغاية  !ث لآلن أبدادمتابعة التنفيذ لم تح - الدين
إيه اللى كان مفروض  ؛نتا عن متابعة تنفيذ أى خطة عمل فى أى جهة من جهات اال

يه اللى أنتجته فعال ؟أنها تنتجه  ؟بها نتا إيه التكاليف المفروض أن تنفذ هذا اال ؟وا 
يه اللى حصل فعال كل هذا الكالم ماحصلش إطالقا أو مافيش الجهاز الفعلى اللى  ؟وا 

يعنى على مستوى رئاسة الوزارة  ..سواء على مستوى الوزارات كلها ؛بيتابع هذا الكالم
المشاكل اللى بترفعها  ةإال المتابعة بتاع ،أو على مستوى الوزارة نفسها داخل الوزارة
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لى لكن المتابعة المستمرة ال .بعض الجهات للوزارات المختلفة أو فى الميزانية العامة
 ؛شهور أو كل شهرين أو شئ من هذا القبيل 1نها على فترات محدودة كل إمفروض 

نلحق نعالجه قبل السنة  ،ضحعروف إن هنا تقصير و فى كل وقت م بحيث إن يبقى
 !مابيحصلش هذا بأى حال من األحوال ..ماتخلص علشان نلحق نتداركه

 إن احناألن ممكن  ؛إن ضرورة التركيز على المتابعة باعتقدودى نقطة أنا 
قصرنا عن الوصول  إن احنانصلح موقفنا أوال بأول بدل ما تروح السنة ونالقى نفسنا 

مثال  النهاردهيعنى لغاية  !ماعادش فيه إمكانية نعملها ،عايزينها اللى احنالألهداف 
ليه؟  ٪4 صادراتنابنزيد يعنى  ؟ليه ٪4 بنزيد فى الصادرات بتاعتنا إن احنا :بنقول

تعمل عملية البد أن تبحث والبد يأنا بأعتقد بعد كل هذا اللى ب ٪4يعنى صادرات بتزيد 
من  يهعلشان يبقى ف؛ باستمراربتاعتنا متابعة للصادرات  يهن يكون فأوالبد  ،أنها تراجع

 ،إمكانية معروف نقطة الخطر هنا أو نقطة التقصير هنا يهيبقى ف ..على أعلى مستوى
نقدر نتدارك  ،أثناء السنة أو قبل ماتضيع السنة إن احنابحيث  ؛ويعمل عال  لعالجها

 . ه ونقدر نستفيد من هذه العملياتهذا الوضع ونقدر نحسن
فى  نجابههاده رأيى فى بعض النقط األساسية اللى هى البد أن تستعمل أو 

  .الفترة الحالية
نوعين أساسيين البد  يهأنا بأعتقد إن ف ،بالنسبة لزيادة ايراداتنا أو زيادة صادراتنا

 ..نستعجل فيهم إن احنا
 اللى احناى له أهمية أكبر من ند ،عملية االستعجال فى الكشف عن البترول

إن جدا والبد واعد  انتا نستعجله ألن ده مجال  إن احنا نامكانياتبكل إ ،النهاردهفيه 
ثم أيضا االستفادة من البترول الذى نكتشفه بأسرع وقت  .نتوسع فيه ونستعجل فيه احنا

 ما بيفيد ده كل ..بدرىما استطعنا  كلنغطى أنفسنا  نقدر إن احنابحيث  ؛ممكن
 العملية بتاعتنا.

وتشجيع القطاع  ،هى البد من العمل على تشجيع الصادرات :النقطة الثانية
القطاع العام فى الصادرات لغاية دلوقتى يعنى  .الخاص فى عملية الصادرات

لو إحنا دخلنا القطاع  !هذا العملبيه فى ماعندوش الحافز الكبير اللى بيقدر يقوم 
وأعطينا له  ،الصادراتفى عملية الخاص وشجعناه بكل ما فى االستطاعة من تشجيع 

قدر توب ،بنقدر نستفيد من أعداد كبيرة جدا من الناس ؛اإلمكانية ومنعنا عنه العراقيل
ممكن  ،يعنى القطاع العام بيبتدى يتاجر فى ماليين .نتاجر فى حاجات محدودة

لو إحنا استخدمنا هذه  .تاجر فى ألوفات بتجيب ماليينأعداد كبيرة بتص القطاع الخا
ديناها اإلمكانية إن احنا نزيل هذه العملية وشفنا العراقيل التى توضع أمامها ، وا 
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فى زيادة الصادرات واستكشاف أسواق جديدة لكل جدا ممكن تساعدنا  ؛العراقيل
 ده رأيى. ..الصادرات

 
حقا إن الموضوع ماهواش موضوع موازنة  -زى ما قال السيد الرئيس  -هو الحقيقة  الشافعى: 

أيضا  ،7697ويمكن لما ربط هذا الموضوع بسنة  .ميزانية لكن الموضوع عام وأشمل
والخطة يعنى  .وهو كان يمكن مراحل بداية تنفيذ الخطة ،هذا الموضوع يمكن له أساس

 ،كانت بتتعمل على أساس حسابات قومية ومش على أساس مشروعات ..لما بتتعمل
ويمكن الوقت الذى كان  .وبعدين كانت بتترك للوزارات إنها تقوم بعمل المشروعات

ى لعداد الا أجهزة الوزارات لم تكن معدة اإلوأيض ،بيترك للوزارات ماكانش وقت كافى
يعنى التقسيم  -زى ماقال على  -وفعال  .ية لكل مشروعقتصاديمكنها من الدراسات اال

نها تسير فى إتجاه إالنوعى أيضا أضاف اعتبار إن العملية بقت فى الوزارات أقرب 
 !ىانتاجر ما هو إتجاه تإدارى أك

وطبعا  ،سنة 42والخطة لما اتعملت كانت مقدرة مضاعفة الدخل القومى فى 
إنه يخلى  ؛المجتمعمن حق الريس بصفته مسئول وحاسس بما يجب أن يغير فى هذا 

وده أمر منطقى  .سنين 72نها تكون فى إسنة  42 ىالمضاعفة اللى كانت مطلوبة ف
كلنا مسئولين عنه، إحنا وأنا بعتبر إن العيب ده  -ولكن من الواجب  ،وحقيقى وممكن
إنه  :أن القرار الذى يتخذه الرئيس بنقولالى  نبهشنماب إن احنا -وده عيبنا إحنا 

فى كل وكيت ويتطلب اجراءات فى كيت وكيت  ،وكذا بيقابله صعوبات كذا وكذا
فلما بيحصل أى فاقد أو  ؛نا مشدودين بدون احتياطخليالمجاالت. ولذلك حجم الخطة بي

الى  مشدودين وبننتقل من مشكلة إن احنابالتالى نشعر  ؛أى عائد مايكونش زى المقدر
وبنبقى بنطفى حرائق وبنحل مشكالت  ،بقيد للاإل وبنبقى دائما عايشين من ،مشكلة
 !يعنى مشدودين من األولكنا  إن احناألن ابتدينا بداية  ؛عاجلة

وفيه اعتبار يمكن  ،دى الحقيقة النقطة األولى اللى الواحد بيحب يتكلم فيها
رادة التغيير بتتطلب إنه يبقى فيه عدم تقيد علشان التغيير يقدر يتم ا ؛برضه فى لثورة وا 

فعدم التقيد ده  .المجال السياسىفى ى و قتصادالمجال االفى المجال االجتماعى و 
كل ما  إن احنابحيث  ؛رسى قواعدهتد و جيتو  system ــبالتالى مابيساعدش على إن ال
ل االشتراكى يوخصوصا لما جينا يعنى فى مرحلة التحو  .نوصل لنقطة أساسية نرسيها
ألن الواقع كان  ..بقينا ماشيين يعنى بنظامين ؛systemأيضا أضافت فى مجال الـ 
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نه نقطة كبيرة وتتطلب التدخل فى كثير من إوالتغيير مافيش شك  ،ع أساسه رأسمالىواق
جابة عن كل مشكلة من المشاكل.  التفصيالت اإلدارية اللى الزم يبقى لها رد وا 

كل طبعا يعنى كانت بتبقى ملموسة فى  ،وطبعا األهداف بالنسبة للعدالة
وساعات يمكن  ،يةنتاجفالعدالة المطلقة كانت برضه بتيجى بالنسبة لال ؛اإلجراءات

االعتبارات  قد يتطلب بعض الصعوبات. أيضا ..مابيكونش التوفيق ما بين االثنين
يمكن يبقى فيها وجهات النظر  ؛برضه كانت بتتعرض لمجال موازنة نتا السياسية واال

وطبعا من  !تعبر عن نفسها التعبير الكافىإنها مابتأخذش الفرصة الكافية  يةنتاجاال
ألن ده أساس كياننا  ؛اإلعتبار السياسى فى المقام األول مسئولية الريس إنه يضع

 ووجودنا. 
إن التخطيط على أساس الحسابات القومية كان  ،التخطيط أرجع له مرة ثانية

بتدى من يف ،ل الزم نستثمر مثال ألفين جنيهعلشان نشغل عام إن احنا :جى بيقوليبي
فنفس نظام بناء  ؛والحجم ده مش محسوب على مشروعات ..حجمالحدد نبداية بال

  .يساعد على إن المشروع يقوم لىالتسلسل ال لوشيتوفر مابالخطة الحقيقة 
واللى  ،يةقتصادى الحظها على بالنسبة للمؤسسة االلويمكن برضه المالحظة ال

 ،كانت المشروعات بتبحث كمشروعات ؛نتا فترة مجلس االالى  الواحد يرجع بها أيضا
تبقى محسوبة حساب بتتوفر له أوال الخبرة والوقت الكافى بكانت ياتها اقتصادولذلك 

والمالحظ إن معظم  .ية متكاملةاقتصادألن هذا المشروع يكون دراسته دراسة 
 ،معظمها إن لم يكن جميعها حقق عائد ..المراحلى درست فى هذه لالمشروعات ال

 ..والفكرة فى هذا إنه فعال ماكانش
 

 )ضحك( .أيام عبد الجليل العمرى ربنا يمسيه بالخير  عبد الناصر:
 

  )ضحك( أصوات:     
 

 ،تكلمش فى التخطيط دلوقتىاأنا ماب ..أل ،نتا .. أيام مجلس االنتا ده مجلس اال ..أل الشافعى: 
يعنى هو برضه بيعارض الفلسفة  ؛يةقتصاداال ةوأيضا االعتبار بتاع المؤسس )ضحك(

 ..ذا كانإ، يعنى وقانون المؤسسات ..قانون المؤسسات نفسه ةبتاع
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 يا حسين؟ده القانون نمرة كام   عبد الناصر:
 

  ..14نمرة  الشافعى: 
 

 )ضحك( عبد الناصر:
 

 )ضحك( أصوات:    
 

)ضحك( يعنى هو برضه بالنسبة لقانون المؤسسات فلسفته نفسها الحقيقة تتطلب  الشافعى:
ى حصلت فيه لألنه مافيش شك التطورات ال ؛فى هذه اللجنةهنا مفهوم يحدد أيضا 

 ..ية نفسهاقتصادلكن فلسفة المؤسسة اال .يمكن خطوات على الطريق اللى توصل
هل هى  ؟منها يعنى إيه الفكرة ،تناقشالنوعية الموجودة يعنى يجب إنها  اتالمؤسس

ال مجرد جهاز يجيبه الوزير علشان ينفذ له او  holding companyهاتكون فعال 
 ؟ى بالنسبة للشركات المختلفةنتاجمجال االالسياسة الوزارة فى 

قد  ؛هى يعنى خطة التمويلاللى اللى يمكن عامل لنا برضه عملية متعبة جدا 
 ؛ولكن مرة أخرى خطة التمويل بتاعتها الزم تكون خطة مريحة ،يةاقتصادتوضع خطة 

يعنى الخطة  - تتعثر نتيجة النقص فى عمليات التمويل بحيث إن المشروعات ال
بنحط خطة ولكن زى ما  ن احناأل - االئتمانية والخطة التمويلية للعملية كلها

لما بتتداخل  وخصوصا ؛هاش أمر عمليات تفصيلى يقابل جميع المسئولياتلمابنحط
ويمكن  .فيعنى التكامل مايبقاش قائم - أكثر من قطاع -المسئوليات ما بين قطاعات 

ى أو األساس نتاجاألساس اإلختصاص أكبر من األساس االبتاخد الناس برضه 
  .القومى ككل

زى ما السيد  -الحق يعنى وطبعا  ،عملية مشكلة العمالة هوبعدين بنيجى بعد كد
والنظام االشتراكى  ،نجد عمل لجميع الناس إن احنامن واجبنا  احنا إن -الرئيس قال 

إن سياسة التشغيل الكامل الزم تكون اعتبار أساسى فى كل  ؛ونقطة أساسية بيدعو
 خطة بنعملها.

 
 صالحى كمان.واإل  عبد الناصر:
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ماهوش منفصل  ..وسياسة التشغيل الكامل بهذا الشكل بقت ماهوش التزام اجتماعى الشافعى: 
ولكن  .بيحط لنا مشكلةفى قتصادإذا انفصل عن األساس اال ،ىقتصادعن األساس اال
ولكن  ،سنين نقدر نحققه فى مدة أطول 72اللى مانقدرش نحققه فى  ؛الزم يعنى أهدافنا

ية بالنسبة انتاجية وغير اقتصادعملية التشغيل هاتفرض أوضاع غير  تذا كانإ
طبعا المسئولية السياسية تتطلب أن  .حلده النها يعنى مش إما من شك  ،للقطاعات

إنما على حساب ما هو قائم يعنى عملية  ،والزم يتوجد له حل ..تجد حل لهذا الموضوع
  .كون ضررها أكثر من نفعهاتقد 

عندنا ردود فعل بالنسبة لسياسة التعليم اللى بدأت بتحل  النهاردهمثال إحنا  يهف
مليون تلميذ فى أول الثورة فى سن اإللزام  1.0مثال عندنا  ؛المشكلة من جانب واحد
فعل  ودالمشكلة دى لها رد .سنوات 72فبتتحل المشكلة فى  ،الزم نوجد لهم مدارس

 ،الزم نقابل لها حلول ن احناإألن بقت أموا  يعنى بتتدافع بحيث  ؛نحس بيها النهارده
عندنا  النهاردهوأصبح  .سواء فى التعليم الثانوى أو التعليم العالى أو سياسة التشغيل

يعنى بالنسبة لنوعية الصنف اللى طالع مالوش  ..سلعة ضخمة جدا مالهاش سوق
  !سوق

 ،ضمن المسائل اللى عاملة علينا ضغط كبير جدامن دى  النهاردهوبعدين 
إن يث إزاى نوقف هذه األموا  بح ..إزاى قبل ما نحل تفاصيل العملية إن احناوتتطلب 

ية برضه نتاجويمكن اال ،نركز على النوعية إن احنابحيث  ؛فرصة وقف دناخ احنا
 بتتأثر بنوعية الخريجين فى كل المجاالت.

نها مخليانا نخش إمافيش شك  ،برضه عدم وجود احتياط بالنسبة للعملية المالية
 عجلة متعبة وبتخلينا باستمرار مزنوقين. فى

 - ويمكن اتقال كالم بالنسبة للقرارات - يعنى لوحظ ،بالنسبة للتنظيم اإلدارى
يعنى بتحاول إنها  ..نها تأخذ سلطاتإومافيش شك إن بعض األجهزة المركزية بتحاول 

الوظائف الزم يعنى حقيقة البينما  !يةنتاجتخلى كل األجهزة أجهزة إدارية بما فيها اال
ية، والزم كل انتاج ظائفإدارية وو  ظائفسياسية وو  ائفوظ ..ثالثة أقسامالى  تنقسم

وعمليات التعميم دى يعنى هى فى الحقيقة  .واحدة منها يكون لها أساس قائم بذاته
 وبتتعب اإلدارة وبتتعب الوظائف السياسية. نتا تتعب االب

 ،إن العيب عيبنا إحنا :بقولوأنا  ،رحةمصاطبعا كل ده يتطلب دقة معلومات و 
نحل  اللى احناالوسيلة الوحيدة دى ألن هى  ؛انه يكون طموحإولكن من واجب الرئيس 

 حدود إمكانياتنا. منأعمق لى بها مشاكلنا ال
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ع المشكلة اللى فرو دخلنا شوية فى  إن احناأنا يعنى شايف  ..ت سيادتكحلو سم  صدقى:    
ه أو اللى ديل اللى بنمإيه هو األ ،يمكن أحب أرجع ألصل الموضوع .سيادتك عرضتها

يفقد بعض  دىالشعب ابت واالثورة للشعب؟ وهل هذا األمل مستمر وموجود ال إدته
  ؟!تحققهااألمل فى تحقيق أهداف كان بيطمع إن الثورة 

 هألن ؟ومشى وياها ليه ؟الشعب تعلق بالثورة ليه ،الثورة أما قامتيعنى لو رجعنا 
ففعال الثورة  ؛أوضاع معينة كان بيشكوا منهامن  كان بيطمع فى أمل فى تخلصه

 .نظام األحزاب واألوضاع التى كانت موجودة فى الحكم قبل الثورة ..خلصته منها
وبعدين قامت  .وفعال حققت الثورة الجالء ..الجالء تحقق الثورة أنأمل  يهوأيضا كان ف

والسير فى  ،تأميم قناه السويس ؛حالم بالنسبة للشعبالثورة بتحقيق أهداف كانت أ
 ،كل هذه المسائل كانت بتعطى أمل متجدد للشعب .عمليات التنمية بصورة واسعة

  جعل الشعب يتعلق سنة بعد أخرى بمزيد من التعلق مع أهداف الثورة.
بحيث  ؛نه يبقى شايف صورة المستقبل أمامهإالواقع إن أى شعب فى الدنيا البد 

 ةوفيما بعد تأميم قنا 7609 سنة تحقق بعض آماله. فيما بعدأن تإنها بتعطيه أمل فى 
ن عملية التنمية هى إرأيى أنا فى كان و إحنا سرنا فعال فى عملية التنمية.  ،السويس

ألنه كان بالنسبة له بتحقق األهداف الطبيعية ألى  ؛فى حد ذاتها األمل أمام الشعب
فى إنه يجد لنفسه وابنه اآلمال اللى بيطلبها، بتدى له  له األمل ىدبت ،شعب وألى فرد

 .بيقدر يزود دخله نتا له األمل بأنه بزيادة اال بتدى ،يرتفع مستوى معيشتههإنه  األمل
ى جعل الشعب لوهكذا كانت عملية التنمية فى حد ذاتها فى رأيى هى تجسيم لألمل ال

تحقق فى هذا المجال اللى والواقع إن  .الخطواتمزيد من السير فى هذه الالى  يتطلع
نجاز ضخم جدا بالقياس بما أمكن تحقيقه فى أى بلد فى العالم فى مثل ا  يعتبر تحقيق و 

فى رأيى أنا هو الذى جعل حماس الشعب هو وذلك  ؛هذه الفترة التى حققناها فيها
 وتعلقه بهذا النظام تعلق حقيقى وأكيد.

كانت مذهلة فى  نتا بنالقى إن الزيادة فى اال ،نتا ذا رجعنا ألرقام االإ إحنا
 ،اللى تحقق مثال فى قطاع الصناعة انتا أنا أمامى هنا أرقام  .بعض القطاعات

من  نتا بنالقى إن اال .بيانات الزراعة والقطاعات األخرى أيضا موجودة فى الخطة
طبعا على أساس  ؛أربعة أضعاف ما كان عليهالى حوالى يتضاعف ب 7691الى  04

نها تضاعفت حوالى ثالث مرات إ :نقول إن احنايبقى ممكن بارتفاع بعض األسعار 
 . اسىبالسعر األس
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عنيه هذا التضاعف يما ؛الموضوع مش موضوع أرقام إنه تضاعف ثالث مرات
 نتا عنيه هذه الزيادة فى االتما، من مئات األلوف من فرص العمل التى أتيحت للناس

من إعطاء الفرصة والتمكين للثورة فى أن تعطى مزيد من الحقوق االجتماعية 
 ،ما كان يمكن أنها تعطى 7697من القرارات االشتراكية التى صدرت عام  ،للعاملين

ضخم تتحكم الدولة فيه وتزيد منه  انتا و  ،نتا لوال أنه يساندها قاعدة لها مزيد من اال
 سنة بعد سنة.

 .صورة المستقبل واضحة أمام الشعب توكان ،األمل متجددبهذه الصورة كان 
يعنى الناس لما كانت بتتزنق فى أى زنقة كانوا  ؛لما كان بيقابل مشاكل كان بيقبلها

السد العالى  ،مثال األرض اللى بتستصلح هاتجيب لنا عائد ،هاتفر  هبيقولوا معلهش بكر 
مشروعات دى تبتدى تجيب عائد الصناعة لما هاتبتدى تنتج وال ،لما يخلص هايفرجها

نظرا ألنه ال يمكننا وال يمكن  ،يتقبل المضايقات اللى البد منهاالشعب فكان  ؛هاتفر 
فى فترة قصيرة كلها  وال ،بجرة قلمكلها نها تحل المشاكل إألى دولة فى الدنيا كلها 

 دفعة واحدة.
ابتدينا عملية االنطالق نمشى  ،سنتين ثالثة األربعة األخيرةالاللى حصل فى 

أنا  .نتا رد فعل انعكس على الزيادة فى اال جابتيمكن الهوينا دى  ..الهوينا شوية
ماهى بتعكس الصورة بقدر بس  - مش موضوع األرقام - جايب معى بعض األرقام

 اللى بيحصل فى البلد فى السنين األخيرة:
 - 04لصناعى فى السنوات ا نتا تطور قيمة االبيانات  ،فى قطاع الصناعة

 عندنا األرقام كانت: 99/91
 .7604سنة مليون    171
 .وهى بداية عملية التنمية 7601سنة  مليون   211
 . 7601سنة  مليون   001
 .7606سنة  مليون   001
 .عندما بدأت مشروعات الخطة األولى تأتى بعائد 7692سنة  مليون   992
 .7697سنة  مليون   111
 .7694سنة  مليون   166

 .7691سنة  مليون 7.222
 .7692سنة  مليون 7.722

 



  سرى للغاية 

36 
 

إنه المؤسسات النوعية كانت عائق أمام  :الكالم الذى قاله السيد على صبرى
نشاء المؤسسات إأنا بأختلف معاه فيها ألنه أكبر نسبة للنمو حدثت عقب  ،النمو

الى  اللى هى سنة انشاء المؤسسات النوعية 97/94نسبة الزيادة من سنة  ؛النوعية
 .٪70.7كانت  91/92الى  94/91من ، ٪70.0كانت  94/91

 .نتيجة لسياسة بدء االنكماش ابتدأت تنزل نسبة النمو.
 .٪6.1الى  نزلت 92/90
 .٪2.1الى  نزلت 90/99
 .٪4.1الى  99/91الى  90/99

أننا كنا باستمرار متجاوزين الزيادة فى نسبة  ،كدهمعنى هذه األرقام ببساطة 
تحقق شئ أيضا ن فى قطاع الزراعة أوأعتقد  .النمو فى السكان فى هذا القطاع األقل

يمكن الثورة من أنها  نتا إن بيبقى عندنا فائض من اال ؛فكان معنى هذا .مثيل من هذا
  أخرى للمواطنين.بعد فعال تحقق مزيد من اآلمال سنة 

بالعكس أصبحت  إن احنامعناها  ،٪4.1بنبقى  إن احناالى  النهاردهلما بنوصل 
 دى من الزيادة ٪4.1إن إذا نقينا الــ  ،نتا فى اال الزيادة فى السكان تبتلع نسبة الزيادة

فده  !٪4أو أقل من  ٪4الى  يمكن تنزل النسبة ،فى األسعار فرضناها اللى احنا
يه هى السياسة إ :بنقول عليه اللى احناأنا أعتقد أنه محور الكالم موضوع أساسى 

  إحنا عايزين نعمل إيه فى البلد؟  بتاعتنا؟
يعنى سيادتك  ..وأنا أرجو إن كالمى - إذا كان المسألة مسألة موازنة سهلة قوى

من أسهل مايكون على أى دولة  - بصراحة هاتكلمنتكلم بصراحة وأنا  إن احناطلبت 
من أسهل مايكون على أى دولة أنها تخلى الميزانية  ،أن توازن ميزان المدفوعات

هو هل هذا  .قلل األجور بأى نسبة لغاية ما العملية تتوازنن ،ترفع األسعار ؛متوازنة
أى مدى يمكننا أن نذهب فى هذا الى  ،المطلوب؟! إذا كان المطلوب بدرجة ما

وازن اب ا  إذ ،نى عندى مشكلةإالحل السلبى  ..الحل السلبى أنا ده فى رأيى ؟الطريق
لكن  .وبالتالى فعال مابيحصلش أزمات ؛الميزانية بأنى بأرفع األسعار وبأخفض أجور

نموت جزء نقدر  إن احنا :نقدر نقول ،فى هذه العملية extremeما هو إذا أخذنا الـ 
  !من الشعب بالجوع وبنخفف من المشكلة

 ؛ومدى نضع حد إن احناإن الزم  :بقوللكن أنا  ،ده تصور طبعا غير واقعى
ى يمكنها أن تذهب اليه فى هذا لالدولة بترى إن الحد األقصى أو المدى األقصى ال

إن فعال الشعب ليس عنده فائض من  ،فى ظروف شعبنا إن احناأنا أرى  .االتجاه
 .ال نهايةماالى  ل الضغطبنتظر أنه يقيو  ،الراحة فى الحياه اللى يخلينا نضغط عليه
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 !يكفيها من األكل الكفاف يبقى كويسذا وجدت ماإب العظمى عندنا يعنى أغلبية الشع
ما هى ظروف الى  االستمرار فى رسم سياستناالى  يش وبنلجأنممابن إن احنامعنى 

لكن  ،يبقى ده فى رأيى أنا حل قصير األجل ؛يةقتصادى تحقق الموازنة االلالموازنة ال
وبالتالى ال يجب أن يكون أساس لسياسة تضعها الدولة  ..ال يوجد الحل الدائم لمشكلتنا

 .لعملها
 نتا ن نزيد االأالبد احنا ن إ ،االيجابى فى رأيى أنا. .فيه هناك حل ايجابى

األرقام اللى أنا  النهارده .وهو ده الحل الوحيد الممكن ؛نتا ن ننطلق فى زيادة االأوالبد 
السنة اللى  ،إن السنة الجاية نسبة الزيادة ستسوء عن هذا اللى بأعتقده ؛دى عليها بقول

ات أو خفضناها بقدر ستثمار أوقفنا اال ن احناليه؟ ألنه نتيجة أل !بعدها ستسوء أكثر
الذى كان بيوضع السنة اللى قبل اللى فاتت كان بيبتدى يمكن  ستثمارطبعا اال .كبير

لما مااتوضعش  .نتا فيبتدى يزود فى أرقام اال ؛يشتغل السنة دى أو السنة اللى جاية
هاتبقى نسبة الزيادة تتضاءل  إذا  ف ؛الرقم ده لن يتحققأنا السنة دى  من سنتين يبقى
أنا بأرى إن عملية موازنة النقد األجنبى أو  ؛إذا مشينا فى هذه السكة !سنة بعد سنة

وسنضطر سنة  ،ر تعقيدا سنة بعد سنةثميزان المدفوعات أو موازنة الميزانية بتصبح أك
هل الثورة قامت  !جراءات اللى هى حرمان للشعبنتخذ مزيد من اإل إن احنابعد سنة 

يب أنا عايز ط ،اإلمكانيات :نرجع نقول .علشان هذا؟ ده سؤال الزم نجاوب عليه
مكانيات التى كانت إيه اإل ؟!مكانيات إيهإكان عندنا  7601إحنا فى سنة  ..أتساءل

 عند الدولة؟!
 

 كان عندنا استرلينى. ..أل  عبد الناصر:
 
نها تجيب إات مفروض استثمار وال كان عندنا  ،انتا لكن ال كان عندنا قاعدة  ،بس  صدقى:    

وال كانت الدولة  ،نتا وال كان عندنا خبرة فنية فى مسائل اال ،عائد متزايد سنة بعد سنة
 إن احناعتقد اوأنا ب !كما هى مسيطرة اآلن نتا االمسيطرة سيطرة كاملة على وسائل 

نجد إن  ؛النهاردهفيه  اللى احناو  7609لو عملنا تقييم للوضع الذى ابتدأنا منه سنة 
ن كانت فى رأيى أنا يمكن بتكون أزيد  ،إمكانيات االنطالق التى أمامنا اآلن ال تقل وا 

  .7609عما كانت عليه سنة 
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 ؛موضوع تنظيم عملية االنطالق ،طبعا الموضوع مش بس موضوع إمكانيات
عملية االنطالق فى الفترة  جت عننعالج المشاكل اللى فعال نت إن احنابحيث 
أنا أرى  ،ونبقى أخذنا عبرة بالدروس المستفادة من عملية التنمية الماضية ..الماضية

 إن هذا هو لب المشكلة.
طيب وهو  ،نش شايف أمل يطالب بالتغييراإن الشعب إذا ماك :سيادتك بتقول

ألنه شايف إنه بيحقق له  ؟المحكوم بيحب الحاكم ليه ؟عالقة الحاكم بالمحكوم إيه
 ..صورة إنهاليعنى بتبقى  ،إذا كان الحاكم فى تصرفاته مش قادر يحقق له آماله .آماله
اللى فعال الزم و  ..نهاإ! وبيبقى فيه حالة التذمر اللى هى واللى ممكن ؟تعلق ليهأ  طيب 

  !حالة تذمر يهوف ،حالة ضيق فى البلدفيه أنها  يافندمنبقى واضحين 
نلجأ  إن احناوأنه ال يجوز أبدا  !بلغ مداهموضوع ارتفاع األسعار أنا بأعتبر إنه 

إن أيضا ال يجوز أبدا  ،األجور خفضموضوع  .سالح رفع األسعار إطالقاالى  أبدا
رة عن طريق مثال رسوم أو عن توال بصورة مست ،موضوع خفض األجورالى  نلجأ احنا

يوم ما  !بالمليمده الجمهور بيحسبها  ..كر إن الجمهورتبنف اللى احناطريق حاجات من 
كان كل واحد من اللى كان بياخد األجور  ،أو خفضناها يافندم نا األجور اإلضافيةغيل

أنا ماهيتى  :وقال ،كل واحد منهم بعدها بيوم حسبها ،الجماعة الغالبة ..اإلضافية
خوانا الزم يعنى إوأظن كل  !أنا ماهيتى نزلت ،جنيه 1أنا ماهيتى نزلت  ،جنيه 2نزلت 

لما كمان  ،إن مش عارفين نعيش بماهيتنا :وقالوا ،ى اتكلموا فى هذا الموضوعالل يهف
فى سنة من السنين ال  ،ليهاذا لجأنا إهذا الحل حتى  ا  إذ ؟زاىإتنزل الماهية هنعيش 

  .نتا زيادة االالى  الزم نلجأ ون هو الحل اللى دائما نلجأ اليهيمكن أن يك
 ..بصورتها القصوى؟ أل نتا هل إحنا استغلينا قدرتنا فى زيادة اال :أنا بدى أقول

فيه حاجات  ،فيه حاجات أنشئت ولسه لم تستغل االستغالل الكامل !مااستغلينهاش
وردت معداتها ولم نعتمد لها  -يمكن لظروف معينة برضه لموازنة الميزانية  -تانية 

  .بتدى ننتجتاالعتمادات الالزمة علشان 
وأنا بناقش الشركات  هأعطى لسيادتك مثل أنا لقيت ،ود إحنا حطيناهافيه قي

 إن احناالعيب الفالنى ده نقدر نتالفاه ب ..آه ،الشكاوى ..الخ ..نتا علشان عيوب اال
هل ده مش  ،آالف جنيه 72ده عايز  !طيب مابتعملوش ليه؟ ،نعمل الحاجة الفالنية

طيب  !؟هو أنا عندى الفلوس بتاعته يافندم ..أل :مدر  لك فى الميزانية؟ قال
نت عايز فلوس إاهلل  !السنة دى ستثمارماعملتوش ليه؟ أصل ده مش وارد فى خطة اال

وعندك التمويل  نتا ولزيادة اال نتا حاجة الزمة اال !؟زاىإطيب  ..من الميزانية؟ أل
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أنا مش قادر  :وبتقول – حدمن وهو تمويل محلى ومش محتا  فلوس  -بتاعها 
 !هأنفذها؟! واهلل التعليمات اللى عندنا كد

إن احنا لدينا من اإلمكانيات اللى احنا بإجراءات مننا معطلينه إنه  :بقولإذا  أنا 
 يستغل استغالل كامل!

 ،نه مش مواضيع القوانينإيعنى أنا أرى  ،الكالم اللى اتقال هنا عن القطاع العام
إحنا  ،القيودإحنا اللى وضعنا  .وال موضوع حاجة أبدا ،قانون المؤسساتموضوع وال 

الى  المؤسسة ثمالى  اللى خلينا رئيس كل شركة مش قادر يمضى ورقة إال لما يرجع
ويمكن  ،لجنة الخطةالى  ويمكن الوزير أيضا يرجع ،ثم الوزير ،وكيل الوزارة ..الوزارة

  !مجلس الوزراء علشان تمشى الموضوعالى  لجنة الخطة ترجع
 ..ماأصبحناش حكومة إداريةإحنا  انتا دولة الى  الدولة تحولت ،يافندمإحنا 
اإلدارة فى الحكومة.. نحول  إن احناإذا استمرينا فى  ،انتا وسائل  بتديرإحنا حكومة 

  !يبقى الحقيقة ضرينا البلد ضرر بليغ ،األسلوب الحكومىالى  نتا وسائل اال
بإستمرار لما  بقولأنا  ،تعمل كوحدات أعمالن أيجب  نتا ووحدات اال نتا اال

لما كان قاعد فى كرسيك كان بيعمل عبود  :له بقول ،جى لى رئيس شركة بيكلمنىيبي
هم لهم برضه فالحقيقة  !؟decisionكان بياخد  واال يجى يستأذن الوزيريإيه! كان ب

وأظن بعض اإلخوان أثارها فيما يختص بأجهزة  ،شكاوى كثيرة فى هذا الموضوع
ة تعليمات إنه مايقدرش يتصرف إال بالرجوع ديفيما يختص فى إن الوزارات م ،الرقابة
  .ليات التى أثيرت فى الوقت الحاضرمالخ من الع ..و.. إليها و

وأعطى  ارى إنى يجب أن أكون صادقأوأنا ب ..ده فيما يختص بالوضع العام
متضايقة بس مش  ،إن الناس متضايقة ؛بالنسبة للشعور العامسيادتك صورة واضحة ل

  !هى بصراحة ابتدت تفقد األمل
 !إحنا اللى خلينا الناس بدأت تفقد األمل ،نقطة هنا بقى إحنا السبب فيها يهف

يعنى حاجات كتير  ؛من نجاح وشوهنا صورته أمام الشعب تحقق لهاإحنا رحنا فيما 
إال كان اإلنتقاد بما يغاير  ،جدا تحت اسم النقد البناء ابتدينا ننتقد وياريتنا إنتقدنا بحق

الناس معذورة لما بتالقى إن الكالم  !مخطئلى واإلنتقاد هو ال هو الصح ، والواقعالواقع
على إنه  برضه، أنا أرجو إن الكالم ال يؤخذ يافندميعنى أنا سأعطى مثل  ؛ده بيتقال

  .طالقاإموضوع شخصى 
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 ،اللى قبلهاالسنة اللى فاتت و  ،ىالصناع نتا االنه حصل فعال تقدم فى إقة الحقي
ده  !وده كله غير حقيقى ..الصناعى ده كله كالم فارغ نتا نه االإكان الكالم باستمرار 

 ،إن واهلل الصناعة نجحت :مل من حاجات كانت بتتقال لهأمعناه إنه الشعب اللى أخذ 
مناسبة وسيادتك بالذات فى أكثر من  ،الصناعة عملت كذا ،الصناعة هاتشغل أوالدك

مطلعها الجهاز دى اللى  91والبيانات صادقة؛ ألن أرقام سنة  ..وقفت وأعطيت بيانات
  .ماهياش ال وزارة الصناعة وال األجهزة المختصة بوزارة الصناعة ،المركزى لإلحصاء

الشعب وهى آمال ن عنط إن احنانسمح بب! ليه ؟هذا الكالمبنسمح بليه  طيب
إن أنا  :وأنا أقول لسيادتك !نقول له الكالم ده غير حقيقى إن احناب ؛ة تحققتيحقيق

يعنى إذا كانت حتى الصناعة  ؛أكثر كانت الناس بتتكلم واالنتين يعنى وأنا قاعد بره س
! ده الكالم ده ؟ال يعنى هانعيش إزاىم  أ   - بقىوالكالم ده غير حقيقى  -كمان باظت 
حنا الزم نعرف ،كان بيتقال ما حققناه من نجاح إحنا كنا فى إن حتى  :بقولفأنا  !وا 

 ! خلينا الشعب يفقد أمله فى هذا النجاح إن احناالسبب ولو جزئيا فى 
واللى هم  ،بتصرفاتنا مع القائمين على العمل فى القطاع العام إن احنالألسف 

الواقع  !خليناهم هم نفسهم جهاز انتقاد ؛بنعمله اللى احناالمفروض إنهم يكونوا مؤمنين ب
أو من  ،من حاجة للعمل -فى رأيى أنا  -ضغطنا ضغط ال مبرر له  إن احنا

 ــفالنتيجة ال ؛الخطأ ةعلى الناس اللى حملناهم مسئولي ضمانات نطلبها للنزاهة أو لغيره
reaction أى حاجة صغيرة بتضايقهم يتكلموا ..الطبيعى لهم بأنهم يعنى بيفضفضوا. 

المفروض إنه هو بيدافع عما يدور فى القطاع العام وهو جزء من وبعدين أصبح هو 
  !فى هذا إحنا برضه السبب ..عملية النقدأيضا أصبح هو بيتولى  ؛الدولة

األرقام اللى أنا قلتها أظن ؟ نتا إيه اللى حصل فى اال إن احنا :سيادتك قلت
أنا لما بعدت عن وزارة الصناعة وبعدين  !فى تدهور نتا دى واضحة جدا عن إن اال

أنا كنت بأقدر أمشى اللى أنا  .شوفهاالقيت الصورة اللى أنا ب ،ت وزارة الصناعةيج
تفصيالت إيه، سيادتك كنت باقدر أمشى اللى أنا فى الأقول  قدرشسيادتك ما ؛عايزه

 ،نتج وبنصدر وماشىنشركات ب يهف ،فيه مشروعات ،فيه اعتمادات فى الميزانيةعايزه، 
كلبشة  ،كلبشة لى أنا ..كلبشة يهف !تحقيقهجدا أنا لقيت إن هذا صعب  النهارده

عن إن شركة عندها فلوس ومش  إديتهالمثل اللى أنا  !كلبشة للشركات ،للمؤسسات
ألف جنيه علشان تحسن  74 - 72ومحتاجة ألنها تدفع  ،محتاجة من حد حاجة

تعليمات  يهن فا  ألن واهلل اتقال هذا الكالم و  ،مش قادرة تتصرف فيها ؛بتاعها نتا اال
  !بهذا
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اعتمادات معينة نصف مليون  يهيعنى مثال ف ؛قرارات صدرت يهأنا برضه ف
وزارة الى  رجعتعايز تغير فيها  ،مرتبة المشروعاتالى  جنيه للمشروعات التى ال ترقى

 إن احناكويس الرقابة والمتابعة وكل الكالم ده إحنا مستعدين  :أنا بقول !التخطيط
 !إحنا وقفناه ..مانجيش نوقف العمل إن احنابس بحيث  ،نعمله

باستمرار بنستحدث نظم  إن احنا ،الحاجات اللى برضه أنا أحب أثيرهافى 
أنا آسف إن أنا أثير هذا  !جديدة بتبدى هى تبقى عائق جديد أمامنا فى العمل

وضرورى وصل  ،أصبح شكوى عامة النهاردهموضوع ال هذانه كل ؛الموضوع هنا
 اللى هو مثال موضوع المجالس السلعية. ..لسيادتك أو هايوصل

إن نها بتبقى وسيلة إوهو  ؛طلبهاالمجالس السلعية بتحقق هدف كويس جدا أنا ب
إن الى  لكن إذا تحولت .محلى انتا الحاجة اللى لها مثيل من  استيرادنقدر نمنع  احنا

يبقى  ،شهور أو ستة شهور حتى تتم 1العملية اللى كان ممكن إنها تتم فى أسبوع تأخذ 
حنا  !ده عائق .. ألن فيه خامة لما تأخير يوم ،مش جمعة ؛متابعة ماعندناش النهاردهوا 

أنا  :وأنا قلت لألخ حسن .أنا بأعطى ده كمثل ماهواش انتقاد !بيقفل المصنع تتأخر يوم
بيقعدوا قصد بعض وتشوف  ،رجو إنك تجيب الناس بتوعك وأجيب الناس بتوعىاب

فى حد ذاتها هى باستمرار بنستحدث مسائل  إن احنا :بقوللكن أنا  ؟!العملية إيه
بتبقى عائق أمام  إنهاالى  لكن بتنتهى فى النهاية ،ها بيكون صالح عاممنالهدف 

 !نتا اال
معت مع القطاع وأنا اجت ،فيه قطاع كبير جدا من الدولة وهو القطاع الخاص

اللى أنا سمعته من الناس بتوع القطاع الخاص يعنى الزم  يافندموالحقيقة  ،الخاص
هم لهم الحق لما  ،هم لهم الحق لما بينتقدوا ،يتضايقوالما هم لهم الحق  ؛الواحد يعترف

وطبعا ماانفردناش بالعملية  ،وأنا عملت مذكرة !وا الشعور بأن الدولة بتحاربهمدخابي
 ،وناقشناهم بتكليف من لجنة الخطة فى المسائل ،رات المختلفةاوجبنا ممثلى الوز 

يعنى المسائل اللى الناس دول  .وبعدين لقينا إن نفس ممثلى هذه الوزارات متفقين معانا
واهلل الكالم أيوه  ..عترفتاأجهزة الدولة نفسها  ؛ونوقشت رتأثيمنها بس أول مابيشتكوا 

! المسائل ؟طيب مانغيروش ليه!؟ ليه يعنى سايبين العملية بهذا الشكل ،ده ممكن نغيره
  .يافندمده قطاع هام وكبير جدا  ..دى

ده بيشغل فوق  ؛يعنى سيادتك لما تشوف إن القطاع مثال الخاص بالصناعة
 إن احنابنقضى عليه ب ،بنقضى عليه بالروتينلما إحنا  النهارده ،عامل 222.222

كده  ومش بس ،نخلق لنفسنا مشكلة هؤالء الناسبطيب ما إحنا  !مش عاوزينه يشتغل
  !أعداء لهذا النظامالى  إحنا بنحول هؤالء الناس ؛الزم نبقى صريحين
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وفى الكالم اللى سيادتك باستمرار كنت  ،وأنا فى علمى وفيما ورد فى الميثاق
  .نهم ماشيين فى حدود الميثاقإليس فى سياستنا أن نعادى هؤالء الناس طالما  :بتقوله

وده  ،ى صورة مختلفة تمامادلسياسة بتبنالقى أجهزتنا إحنا فى تنفيذها لهذه ا
هل أنتم  - أن تجيب عليه بوضوحأنا وعلى الدولة فى رأيى  -بصراحة لته ئسؤال س  

 ؟!! هل أنتم عايزين قطاع خاص وال مش عاوزين قطاع خاص؟عايزينا وال مش عايزينا
إذا كنا عايزين قطاع خاص يبقى إحنا عايزين نعرف إيه حدودنا علشان فى هذه 

طب ليه بتقول هذا الكالم؟  ..ليه :بقول ،وبعدين طبعا الترجمة لهذا الحدود نشتغل.
  !فعال هم على حقبأن وبنجد يعطينى مائة حاجة 

فيما  ،أصبح هو مجال أيضا للنقد ،فيما يختص بالقطاع العام النهاردهإحنا  ا  فإذ
محتاجة  توأنا رأيى إن دى ليس .يختص بالقطاع الخاص برضه لهم مشاكلهم

سر ين إن احنامسئولين عن  إن احنانحس ب إن احناالى  محتاجة ؛إلمكانيات وال لغيره
بما ال يتعارض مع االشتراكية ومع مبادئ  ؛الخ ..و.. للتعامل ولهذا القطاع الطريقة 

  .الميثاق ومع السياسة التى أقرتها الدولة
أنا برضه سأتكلم بصراحة علشان أنا مابأمسش حد إنما  ،نيجى للقطاعات الثانية

الفالحين  ؟إيه القطاع األكبر فى هذه الدولة إحنا بنتعاون مع مين؟ ؛إحنا كنظام
الدولة عملت كثيرا وفعال  .والحقيقة إن هم دول الركيزة الحقيقية لهذا النظام ،والعمال

بالنسبة للفالحين قانون االصالح . جدا إلعطاء الحقوق ورفع مستوى هذه الطبقات
بحقه ويشعر  اخدعلشان الفالح ي ؛الزراعى فى حد ذاته كان عملية اشتراكية واضحة

مشينا فى هذا وتجاوب الفالحين وقطاع  بإنه له حق فى هذا المجتمع وله كيان.
دارية تنفيذية استحدثنا نظم أنا إوبعدين بإجراءات  .الفالحين مع الثورة تجاوب كامل

كان واضح جدا أنها خلت قطاع الفالحين فى شبه ثورة فى السنتين ثالثة  ؛أرى وأظن
ولم يكن له  ،نقص فى اإلمكانيات أرى أن ده لم يكن له مبرر من !األربعة اللى فاتوا

 ى الدولة بتقرها.لوليس له مبرر فى السياسة ال ،النظام االشتراكى بتاعنا مبرر من
، 91، 94، 97أنا أؤكد لسيادتك أنه فى السنوات  ،العمال إحنا فعال ..العمال

سيادتك جيت  .كانوا بيعتبروا إن هم الثورة ،كانوا العمال مش بس مساندين للثورة 92
العمال كانوا  ؛ات وشفت التجاوب بتاع العمال كان شكله إيهافتتحت مصنع السيار 

ده كان تعبير عن  ،ده مش مسألة مظهرية !ناقصين يشيلوا العربية من على األرض
 ،هذه الحقوق إديتهمشعورهم بأن هذه الثورة ممثلة فى جمال عبد الناصر هى اللى 

نهم يعيشوا ويبقوا يعنى فعال بيشوفوا آمالهم بتتحقق يوم بعد يوم. إوالتى مكنتهم من 
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مش  إن احناا يعنى شوية شوية العامل يحس ابتدين إن احنابعدين بصيت لقيت 
  !ماشيين فى نفس السكة

أنا فى رأيى إن ليس فى سياسة الدولة عدول عن التطبيق  -إن برضه  بقول
بنرجع فى الحقوق  إن احناسة الدولة مثال ليس فى سيا ،االشتراكى بالنسبة للعمال

طبعا جزء منها أنه عملية  ؛تتاخدبتدت هذه الصورة إلكن بالنسبة للتطبيق  ،االشتراكية
فرص العمل لما  ..فى حد ذاتها جعلت فرص العمل بتقل ،مش قادرين ننطلق إن احنا
وصورة العمالة المزدهرة بتتغير وبتبقى  ،بتنعكس على إنه فيه بطالةبالطبيعة بتقل 

  !صورة ثانية
 ،وهى أنها كانت بمزيد من العمل ،ورة التى مشيت فيها الثورةصال ا  فالحقيقة إذ

سواء فى المجال السياسى فى أول الثورة أو فى المجال  ؛بمزيد من تحقيق االنتصارات
مكانيات تتيح للثورة إية من تحقيق المتتال نتا وما يعنيه زيادة اال ،ى فيما بعد هذانتاجاال

ابتدت تضعف بالنسبة للسنتين ثالثة يعنى هذه الصورة  ؛جديدة للعاملين أن تحقق آماال
 !الماضية

 ال نهإ :لكن أنا بدى أقول ،ية تطلبت هذااقتصادمافيش شك إن هناك مشاكل 
بأن نجعل المشاكل المؤقتة تجعلنا ننسى الهدف  ،ونحن نضع سياسة إن احنايجوز 

نبطئ فيه  إن احناممكن  .ماشيين فيه اللى احناأو نخر  عن الخط  ،األساسى لسياستنا
إيه المستقبل؟ الصورة  ..إن الصورة هل إحناالى  ن نصلألكن ال يجوز أبدا  ،شوية

أنا أوالدى  ..فى بيته بيتساءل النهاردهكل واحد  ،اآلن أمام الشعب مهزوزة حقيقة
 ؛وأنا متأكد كل إخواننا هذا الكالم بيتقال ،! أنا فى بيتى بيتقال هذا الكالم؟مصيرهم إيه

اللى خرجوا من المدارس الثانوية ال  !ألن اللى تخرجوا من الجامعات مافيش شغل
 ..اهلل :طيب بيقول !اآلخر مافيش شغل ..فى الجامعةبناخدهم بنشغلهم فى شركات وال 

! الكالم اللى سيادتك ؟أمال بعد خمس سنين هايبقى الحال إيه ،إذا كان دلوقتى كدة
نحدد لنفسنا أسلوب  إن احناولب الموضوع يتطلب  ،نه لب الموضوعإعتقد اأنا ب ،بتقوله

 .اللى جايةالعمل فى المرحلة 
نقرر هل نمشى فى أساس موازنة ميزان  أنيجب  إن احنا :هنا أنا أقول

ولكن  ،نأخذ هذا فى الحسبان إن احنامافيش مانع  واال ،موازنة الميزانية ..المدفوعات
يمكن مش بنفس الدرجة اللى كنا  ،برضه نحاول نحقق انطالق إن احناعلى أساس 

لكن هذا االنطالق فى حد ذاته يجب يكون فى الحسبان ألن هو اللى بيحل  ،نأملها
  كثير من المشاكل.
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ش فيها ألنها دى مسائل نخأنا مش عايز  -كالم من اللى اتقال كثير الحقيقة 
ذا قررنا السياسة العامة إنما السياسة العامة  - تفصيلية يجب فى رأيى أن نبدأ بيها وا 

إن رجو أأو رؤوس المسائل اللى أنا  ،اسة العامة اللى أنا أرجوالسي .يبقى نقدر نتكلم
؟ هل هانمشى باألسلوب اللى اللى جايةماهى سياستنا فى السنوات  ..نتفق عليها احنا

وبالتالى  ؛ى اللى علينا بيحدناقتصادمسألة بنخلى الضغط اال ؟!النهاردهماشيين به 
 .ده سؤال.. بل بالعكس بتتزايد ،بتبقى المشاكل االجتماعية بال حل

بله؟ وأنا أرى ما سياستنا ق   ،فيما يختص بالقطاع الكبير اللى هو القطاع الخاص
أنا متأكد أنهم  ؛أن سياستنا أيا كانت بنقررها ونعلنها ويبقى فى نطاق السياسة المقررة

 مستعدين إنهم يعملوا طالما إن حددت لهم السياسة.
 ،يجب إن العمال برضه يعرفوا بصورة نهائية إيه موقفنا منهم ،فى نطاق العمال

 !التانية ورا ةبنسحب كل المزايا االشتراكية واحد إن احناالعمال فى تصورهم  النهارده
بينهم  ندستقول لهم هذا الكالم أو التى تبى لالعناصر ال يهلكن ف ،ماقلناش كدهإحنا 

  والموضوع ده محتا  لرد حاسم. !وتقول لهم هذا الكالم
 ،فيما أعتقد أنا كان فيه تساؤالت كثيرة جدا ،نفس الشئ بالنسبة لقطاع الفالحين

 واضحة.تبقى جهود فى الوقت الحاضر إنها  يهوممكن يعنى ف
إذا دخلنا فى الفرعيات بدون أن نحدد رؤوس المسائل يمكن  إن احنا :بقولأنا 

 لى.ما بنبقاش بنحل الموضوع األص
 

يعنى هو عزيز بيتساءل عن مدى ارتباط معدالت  ،هو أنا عايز أنبه لنقطة واحدة بس  محى الدين:
يين قتصادن إخواننا االإب يعنى حوأنا أ ،التنمية بالميزان التجارى وسأل هذا السؤال

يعنى يبقى  ،طال الحديث فى هذه المسألة بالذات نأل ؛بيجاوبوا على هذا الموضوع
وفى نفس الوقت نقدر  ،مابيجراش حاجة لو إن يبقى فيه ثغرة كبيرة فى الميزان التجارى

لكن قطعا فيه قدرة  .تكون إزاىهدرجات أنا مش عارف حدودها الى  نزود معدل النمو
ال أتصور فيه عالقة بين  ،القدرة دى بتقاس بالمعامالت الخارجية بتاعتها.. البلد للتنمية

 إن احناألن يعنى فيه خوف  ؛يين يعنى ينورونا فى هذاقتصادنا االخواإممكن  .االثنين
 ..وبعدين نتائج هذه التنمية مابتكونش واضحة لينا بعدين ،بنحط أرقام كبيرة للتنمية

مشروع من هذه  وبعدين وال ،وبنعمل مؤسسات كثيرة ،مشروعات كثيرة يعنى بنفرش
  .ودى نقطة الزم إن بنضعها فى التقدير ..جتنالمشروعات بيتم وبي
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حنا فى لجنة الخطة تعرضنا لهذا الموضوع فى خطة التنمية هذا العام يعنى  ،وا 
ألن  ؛تنفذوشيمليون ما 422خوف إن الـ  يهف ،جنيه للتنميةمليون  422إحنا عندنا 

حنا مثال كنا محددين حوالى  !الميزان التجارى أو الميزانية النقدية ماهياش متوازنة  70وا 
مليون  70ات فى هذا العام، فيه احتماالت إن الــ ستثمار كمقدم ثمن لالمليون جنيه 

ويترتب  .تنقص نتيجة برضه الثغرة الموجودة فى الميزان التجارى أو الحسابىجنيه دى 
 02كل مشروع محتا  ولو ألن و  ؛ماتتنفذشمليون جنيه  422على هذا إن حتى الـ 

تصرف مثال مليون إتبص تالقى  ،ألف أو مائة ألف جنيه علشان يقدر ينفذ احتياجاته
 ،ألف جنيه نقد حر مابنقدرش ننفذه 722وبعدين يقف على  ،جنيه على مشروع
نأخذ نقدر متجمد لمدة سنتين ثالثة علشان أبو مليون جنيه  ستثماروبيستنى هذا اال

 إن احناويجب  ،ا نقطة مهمة وخطيرةباعتبره فالحقيقة النقطة دى نقطة أنا !ألف 722
 نكون واضحين فيها تمام الوضوح.

 
إن ممكن  :أنا عارف طبعا وأنا قلت ،هو لو سمحت لى سيادتك فى النقطة دى  صدقى:    

فى حدود  :بقولإنما أنا  ،نهايعايز  اللى احنااالمكانيات تخلينا ال ننطلق بالدرجة 
 االمكانيات المتاحة حاليا ممكن أن ننطلق ألكثر.

ن نوفر السلع أفى الوقت الحاضر إحنا كان البد  هل ..أنا بدى أسأل سؤال
واللى عمرها ما كانت  ،ية بالصورة اللى هى متوفرة بها فى الوقت الحاضرستهالكاال

 !موجودة بها؟
ات التنمية استثمار آجى على حساب  ،هل ونحن نعانى من مشاكل التنمية

وأنا بأرى أنه  .ده سؤال؟! علشان أجيب الحاجات الكماليات اللى بتيجى فى هانو مثال
يمكن  ،ى نصرف عليهالوع المسائل المجمولو إنه يعنى بأجيب نقطة إذا ناقشنا 

مكانيات المتاحة لنا لتعديل فى أوجه فيما يختص باستخدام اإل إن احناهنالقى 
 :أنا بدى أقول .من االنطالق انحقق مزيد إن احنايمكن  ،نفاقأو أوجه اإل ستثماراال

أمام هانو وبيجد  النهاردهلما بيمشى  ،إن هذا الكالم مجال انتقاد لدى رجل الشارع
بدل ما يروحوا يجيبوا نجفة  :بيقول !جنيه وبعدين هو مش القى شغل 7022ـنجفة بـ

  !شتغل فيهابألف وخمسمائة جنيه يعملوا لنا حاجة ن
إن الفجوة  :بحيث إن أنا أقول ؛مكانياتنا كلهاإصرناش علسه ما إن احناالواقع 

 ،أكثر من هذا أخصص لالنطالق ماقدرشالموجودة فى الميزان التجارى هى خالص 
  .ية فى كثير من األشياءستهالكمش بس فيما يختص بالسلع اال
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ت ودى مذكرة أنا بع - وااللى فات تينإحنا استوردنا فى السن ..عطى مثالاأنا ه
سلع مصنوعة من  -نجيبها فى مجلس الوزراء  إن احنابها وكان أمر السيد الرئيس 

 12ى ورد يمكن حوالى لتعاقدنا عليها فى الجزء ال ،مليون جنيه 00الخار  بأكثر من 
نا فى ننتج مثيلها ه إن احناهذه السلع كان يمكن  !مليون جنيه أو حاجة من هذا القبيل

يبقى معنى الكالم ده إيه؟ إن أنا كان  !مصر بأقل من نصف القيمة من النقد األجنبى
وماخسرتش  ،مليون جنيه من النقد األجنبى وأوجهها للتنمية 40 - 42يمكن أن أوفر 

 ،شغلت امكانيات مصانع كانت واقفة ،شغلت الناس ..حاجة بل بالعكس كسبت
  .يات هذه المصانع بتتحسناقتصاد

 ،الميزان التجارى هو اللى معجز إن احنا ..الموضوع مش بس موضوع أرقام ا  إذ
  !أسلوبنا فى استخدام امكانياتنا يجب أن نعيد النظر فيه ..أل

وبيانات  ،وهذه المسائل يعنى البيانات منها جت من األخ عبد الوهاب البشرى
 .هى أرقام واقعية ..أخرى جاءت لنا من وزارة الزراعة طلبناها من األخ سيد مرعى

إن اللورى اللى بيأتى من الخار  مثال بخمسة آالف  ..لمثسيادتك ليعنى أنا أعطى 
يمكن فى ثمنه النهائى لما  ،نقد أجنبى علشان أنتجه محلى 4022الى  محتا  ،جنيه

لكن من حيث ميزان  ،جنيه ويمكن أكثر 0222يصنع بيوصل لـ يتباع محلى بعد ما
لو أننى مشيت مثال وراء  !المدفوعات كان ممكن قوى إن أنا أوفر نصف النقد األجنبى

 كان ممكن حصيلة النص اللى أنا وفرته ده أخصصها لمزيد من التنمية.، هذه النظرية
أنا  ،مش موضوع إن السنة دى بنوازن الميزانية إن احنا :بقولوبعدين أنا برضه 

بنوازن الميزانية  إن احناام نتيجة أنا جبت باألرق .سنين 1إيه صورتنا بعد  :عايز أقول
اللى لما ننقيها من عامل ارتفاع األسعار  4.1الى  وصلنا إن احنا ؛بقى لنا كذا سنة

وبالعكس فى الثالث شهور األولى من  ،نتا يبقى مافيش زيادة فى اال ..فرضناه احنا
ليه؟  ،اللى قبلهان الثالث أشهر المثيلة من السنة ع نتا فيه نقص فى اال ،السنة دى

أوفرها  ال نتا إن حتى الخامات الالزمة لال ؛فى عنق الزجاجة الشنيع نخشألن ابتدينا 
 !مابيحصلش نتا فاال

هناك  ،بنحل سنة بسنة إن احناالحقيقة الموضوع ده مانقدرش نأخذه أبدا على 
يعنى أنا فى رأيى إن لو أن هذه  -وزى ما قال سيادة الريس  - إن احناويجب  ،سياسة

معقول  ليعنى ه هو مستعد أن يقبل التضحيات. ،ورة تتضح بكاملها أمام الشعبصال
بنبقى فى حرب ويبقى الزبدة والمربى فى المجمعات أكثر مما كانت فى أى  إن احنا

 وقت من األوقات؟!
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 ده تبرعات.  عبد الناصر:
 

 ده معونة مجانية. الشافعى: 
 

 ..يافندمأنا بدى أقول بقى  ،ما أنا عارف  صدقى:     
 

 نعيد تصديرها يعنى؟! )ضحك(  عبد الناصر:
 

 أنزل بالقدر اللى كنا بننزل به. ..أل   صدقى:     
 

 تتلف. ..بتبوظ صوت: 
 

 نتا بقى آخذ جزء من االن أنا مقابل هذا إبعدين ممكن قوى  ..أل ،ماتبوظش ..أل  صدقى:     
 بتاعى وأحاول أوجهه للتصدير.

إحنا أوجه  النهاردهنما إ ،أسلوبنا نناقشه بقولأنا  -دى مسائل الزم إحنا يعنى 
نيجى فى  يقوم ،عمرنا ما كنا بنستورد قماش ؛إحنا مشينا فى مسائل ..ناتاالنفاق بتاع

يعنى كالم مش  ؟!أصواف وبلوفرات وحراير ..بنستورد أقمشة من الخار  91سنة 
ولو إن يمكن نصف  !إن فيه نقص فى الميزان التجارى :وبعدين نيجى نقول !معقول

نستورده  إن احنامحلى بدال من  انتا نشغل به  ،يمكن أى رقم كان وماله ..مليون جنيه
  .من الخار 

 هناك مجال إن :بقوله ده، بقوليؤخذ بالكالم اللى أنا  نهإضرورى  بقولمش 
مكانيات المتاحة ن نحدد السياسة ونشوف فى نطاق اإلأحنا نراجع أسلوب العمل بعد ا

 إن احناهل يمكننا  ؟نوفر مزيد من االمكانيات المتاحة لنا إن احناهل يمكننا  ..لنا
لو لم نستأنف  إن احناأنا شايف  نأل ؟نوفر مزيد من االمكانيات فى االنطالق

هاتبقى أسوأ السنة القادمة وأسوأ السنة  النهاردهفيها  اللى احناالصورة  ،يافندماالنطالق 
نستأنف االنطالق هاتبقى العملية أصعب  إن احناوحتى عندئذ لو حاولنا  !اللى بعدها

 مما هى اآلن.
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فعادة فى  النهاردهيظهر أنا أخدت شوية برد  ،الحقيقة هأنا عايز أؤجل الجلسة لبعد بكر   عبد الناصر:
أنا شايف اللى حاصل  ،كل الجلسة مابتطول كل ما مخى بيصفى أكثر ..الجلسات

 العكس )ضحك(
 

 )ضحك( أصوات:    
 

يوم الثالثاء  ،يعنى أروق بيكونبرضه الواحد  هونكمل الكالم بعد بكر  ،فالمؤاخذة عبد الناصر:
 كويس.

 متشكرين.
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