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

 7621ديسمبر  62االشتراكى العربى فى  اإلتحادمبنى القاهرة، 
 6172سعت  – 6070سعت 

  
تدابات ناال لىقلته عأنا  ى قالها صدقى الكالم اللىلمن ضمن الحاجات ال انك  عبد الناصر:

 - يعنى أنا   هو الحقيقة الكالم اللى .شرت اليه فى الجلسة اللى فاتتأكنت و  ،والعمليات
لل والخوف موضوع الش   لىعت نإ تكلمت ..للتكلمت عن الش   -ت فى نفس الكالم نا  و 

 .لل يعنى ده السببمش عايز ش  أنا ف ؛داريةوالتحقيقات والنيابة اإل ،من المسئولية
وبعدين مفروض لما نمرة واحد يجرى له حاجة نمرة اثنين هو اللى يمسك على طول 

هو ده  - تدبته فى الحتةانالقى جبت واحد من بيتهم و آبصش ألكن ما ،حتةأى  فى
وحصل فى حتة من الحتت  !مشيهأمثال أنا  واضطر - عليه أتكلمب أنا   الكالم اللى

ية فراح انحاجة وموجود فى حتة ت انمطلعينه علشواحد كنا إن  ؛شئ من هذا القبيل
 ... نسمعقلته فى مجلس الوزراءأنا  ده السبب فى الكالم اللى ..مثال يمسك حتة

 
مفوض لغاية مايصدر  أو فى الشركة منتدب 6يعنى نقدر نعين نمرة  ..برضه استفهام : يونس

 ؟له قرار
 

 اللى يقوم بعمله.هو  بيبقى ؛يجرى له حاجة 7لما نمرة  6نمرة  هو ..هآ ..طبعا هآ  عبد الناصر:
 

 ولما بيبقى غايب هو اللى مفروض بيقوم بعمله. : يونس
 

مات تبص  7لكن لما مثال نمرة  ،ده الوضع الطبيعى ..هو اللى بيقوم بعمله ..هآ  عبد الناصر:
إن  عتبرأبأنا  ؟!6طيب ليه مش نمرة  ،7ه نمرة تية وحطيانتالقى جبت واحد من حتة ت

هاتجيب ت نإ نأل ؛للالش   الىده قد يقودنا إن  وباعتبر برضه ،ىأساسده موضوع 
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! وبعدين ؟منين واماهو هاتجيب ،معارفك وده هايجيب معارفه والثالث هايجيب معارفه
 .! ده اللى هايحصل؟إيه واالعينه أ انلى قرار جمهورى علش تهاتبعبقى  بعد كده

 
واحد من بره  لكن بتجيب ،ا لغاية مايصدر القرارأساسهو غرضه يمشى شغل يعنى   محى الدين:

يشير اليها بالنقطة التى  ىد ىه ..قتا وبعدين بتثبته بقرار جمهورىوتؤهله لهذا العمل مؤ 
 السيد الرئيس.

 
 .يى فيهأر  ين فيه الزم يؤخذيالحقيقة التع ،عنى موضوع هايبقى بقرار جمهورىي  عبد الناصر:

 
اللى هو  بتاعه مش 6فضى ونمرة  انلو فيه مك ..ىانستفهام تإبرضه فى الحتة دى  : يونس

 ينزل.ه نإ يجب
 

 :لك أقول أو وحش أو ده كويس نفال :لك أقول ،نبارشح فالأنا  :لى تشيل تليفون وتقول  عبد الناصر:
 ساعة. 61عليك بعد  هارد

 
قدم رئيس شركة يقوم بالعمل ألو رئيس مؤسسة مشى مش نجيب  ،هاضرب مثل واقعى : يونس

 غيره؟ أو جىيهو نفسه اللى هاي انكإذا  ،يعينن أ لىابالنيابة أو  مفوض مثال
 

أنا  ماعنديش شغله غير الشغله دى اللىأنا  ،موضوع التعيين ماهوش مشكلة :بقولأنا و   عبد الناصر:
  !باشتغل فيها يعنى

 
 ..ى برضهانعايزه كالم ت ىواهلل ه : يونس

 
 ليه؟ عبد الناصر:
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وصدر به قرار  ،دارة شركةإيعنى مثال واحد ماسك رئيس مجلس  :هاقول لسيادتك يونس:
 ،يقدر يستفيد منه كرئيس مؤسسةهو  هنإ الوزير المختصرأى  لو ،جمهورى وبحثت حالته

التى تتخذ ماشيه على  اتجراءاإل انحيوفى بعض األ ،حصلفابتاع  اتجراءاإلخذ نفس أب
 .نعيد النظر فيهان أ برضه يحق متهيألىيعنى  ،نظام قديم

 
 !؟يعنى اتجراءاإليه إ  عبد الناصر:

 
 !لوا المكوجىألوا البواب ويسأيعنى بيروحوا برضه يس : يونس

 
 !؟كده  عبد الناصر:

 
  !بيحصل لغاية دلوقتى ،يوهأ  يونس:

 
 )ضحك( !؟البواب والمكوجىع سؤال دن اللى بهو مي  عبد الناصر:

 
 )ضحك( أصوات:    

 
  !ده نظام قديم بقولأنا  ..مش عارفأنا   يونس:

 
 )ضحك( .ده من قبل الثورة ..أل  محى الدين:

 
 )ضحك( أصوات:   

 
 !يعنى ةير ألخابس مش  ،يعنى هو زكريا هو اللى بدع تقاليد الداخلية وتقاليد المخابرات  عبد الناصر:

 )ضحك(
 

 )ضحك( أصوات:    
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 أو الناحية االجتماعيةحاجة من طلبت إذا  ..وبكره وبعده هطلبت لغاية النهاردإذا  واهلل  محى الدين:

ل ناس معينين فيخش فيها البواب ويخش أالزم تس ،حاجة زى كده أو سلوكه الشخصى
 ..الافهل مطلوب السلوك و  !فيها المكوجى

 
 ..متصورأنا  بس ..ال ..ال  عبد الناصر:

 
 ،حص قبل كدهعلى واحد يشغل منصب رئيس مؤسسة مثال وف   نسألبإن  أبداتخيل أال أنا   يونس:

 !المكوجى يسأليرجع ه نإ ،مؤسسة الىمن شركة  أو مؤسسة الىوجينا ننقله من مؤسسة 
 

 !يونس يعنى خر فى هذا ياأاللى متت نإإن  ده يظهر ..بس أل  عبد الناصر:
 

  .بارألخحدث اأعلى  تكلمابأنا  ..ال  يونس:
 

 !خبار غلطأيبقى  ..أل  عبد الناصر:
 

 ..لسيادتك أقول  يونس:
 

 قول. عبد الناصر:
 

بابحث على مقدم مشروع قرار بتعيين بعض رؤساء الشركات ورؤساء أنا  النهاردهلما  يونس: 
الشركة دارة إيعنى حالة محمد حليم الرشيدى رئيس مجلس  ؛بيتفحص حالتهم ،المؤسسات

ونمرة اثنين  ،قدم واحدأهو  نأل ؛مرشحه رئيسا لمؤسسة البترولأنا و  ،العامة للبترول
 ..حايحصل ،بتتفحص نفس المواضيع ،بالتعديل بتاع سيادتك اللى بتقوله

 
  .بس كل دول لهم كروت فى المخابرات  عبد الناصر:
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 !؟ى ليهانل عنه تأطيب ماهو بيس  يونس:
 

 !غلط يهيبقى ف ..ىبيروقراطى بق فيه غلط  محى الدين:
 

 لوا عنه فى الشركة؟أيعنى هم بيس ،هو غلط فى المعلومات ..ال ..ال  عبد الناصر:
 

راء مش آوبيقول  ؟يهإيك أر  ..أنا لنىأيس ،يدىإمرشحه بأنا  يعنى ،انكمأنا  لنىأده بيس  يونس:
 خش فى التفاصيل.أعاوز 

 
تبقى تالقى  ،يمشى على طول channel ـموجود وبعدين الرت بتاعه ايبقى الك ،يصح  محى الدين:

  !مش موضوع ده يعنى ،معلهش ..يبحثوا بنفس الروتين القديم انناس نزلوا علش
 

يجى ييؤثر على الناس لما ب ،بنتكلم على القطاع العاممش  إحنا ،برضه موضوع ..أل  يونس:
 !عليك وبتاعلوا أهم يالقى المكوجى بيقوله دول ستح بيمرو  هو  داخل

 
 )ضحك( !ديت شهادة كويسةا  و  : انسليم
 

 ،راد بعدم االستقرارفألاوهى شعور  ؛هاأقولأحب  ىلدى من النقط الأنا ذا كنا بنتكلم فإف  يونس:
 !ر نتيجتها مالهاش نتيجة وال حاجةخآلفى اإن  ولو ،برضه دى بتؤثر عليهم

 
بحث انعلى العموم ح إحنا ،ماهم قاعدين يعنى وبتاع ؟!يعنىإيه  بس عدم االستقرار  عبد الناصر:

 .مواضيع االستقرار وعدم االستقرار فى العملية دى كلها
 

 الموضوع ،البقالأو  فاهمه من كالم محمود مش الموضوع سؤال المكوجىأنا  يعنى اللى  محى الدين:
 ..يتعين واحد نائب عنه نإ سرعة البت فىه نإ

 
 الطلب ده لمين؟ت قدمت نإ  عبد الناصر:
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 .جى لسيادتكيوبيوصل لسيادة النائب وبي ،قدمه لسكرتارية الحكومةأبأنا   يونس:

 
 !ماجاليش حاجة لغاية دلوقتىأنا   عبد الناصر:

 
 .لسه لما يفحص  يونس:

 
ها نإ باسمعأنا  فيه حاجات ساعات ،برضه األمورده برضه عايزين نبحث سير هو  يعنى  عبد الناصر:

 .ورق عندى ما ببيتشأنا  ..عندى
 

 ،لما بنقدم مشروع صدور قرار جمهورى إحنا! يعنى ؟بنتهم سيادتك قبل كدهكنا  إحناهو   يونس:
 !هو فى الحقيقة ماوصلش سيادتك ،عند سيادتكه نإ بنعتبر

 
وال طار ماعنديش لفاقبل  النهاردهيعنى  ،النهاردهمخلصه  النهارده الىالورق اللى جأنا   عبد الناصر:

 ،جية جاية من القوات المسلحةيدراسة استراتموضوع مثال فيه حاجات يعنى إال  ،ورقة
 ،ماعنديش حاجات ..لكن ماعنديش قرارات ،قراهاأقراها على رواقة باركنها وحاأعايز 
 !it is not rightهذه القرارات فى الرئاسة إن  وبيقال

 
 مطلوب انكإذا  دلوقتى ،يبقى واضح لنا يعنى انيعنى الموضوع علش ..ال ،هو مش كفاية  محى الدين:

ه أماممفروض يبقى هو  ؛يصدر قرار على تعيين معينأو  فقارئيس الجمهورية يو إن 
ضرورى يكون  ..رئيس مؤسسة نين فاليماهواش صورة قرار جمهورى بتع ،ات معينةانبي

عندما يبت فى ات المطلوب عرضها على رئيس الجمهورية اننوع البيإيه  .اتانه بيأمام
ات خاصة بنواحى يعنى انفيه تزيد فى هذه البي انكإذا  ،مثل هذه المسائل؟ بنتفق عليها
جى ييه نإ لكن الزم ،يعنى ده الكالم اللى نقوله .بنشيلها ..مالهاش الزمة بتقتضى تحريات

 أويصح يحدث خط ،رشيفات يصح تكون موجودة فى الكارت وفى األانهذه البي ..اتانبي
 انكإذا  لكن !رت وبعدين ينزلوا يعملوا تحريات وعمل مزدوجاتبقى موجودة فى الكه نإ فى

 ،أجهزةالبحث ده بينزل فى  ..ضرورى هايكون فيه بحث ،رتاواحد جديد وليس له ك
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بيقول ه نإ خذ كالم الوزيرأهل ن !؟عمل تحرىى تلال جهزةاألنوع إيه  بنخش فى مناقشة
ده هو الذى  األورنيكويكون  ،هك والوزير هو يمأليورنأعمل له مثال ن ..هنإ الشخص ده

 ..ده موضوع البحثهو  ؟خرىأال بنطلب مصادر او  ،يعرض على رئيس الجمهورية
رئيس  أماملكن ضرورى يكون فيه معلومات  ،ليهااودى سهل الوصول  ،الطريقة

 .الجمهورية عندما يوقع
 

 ..يبقىهجديد المادام  :بقولو  يافندممقتنع أنا   يونس:
 

 ،يكونواهم نإ unfit عرض على رئيس الجمهورية ترشيحات معينة لناسه نإ وبعدين حصل  محى الدين:
هو الحقيقة عايزين  ؟إيه يبقى الحل، unfitهم نإ قولاندى ه سماءوكلنا لو قعدنا وشفنا األ

نقول التعديالت المطلوبة  !المكوجى :مش كفاية نقول ،العالج لهذا الموضوعإيه  نشوف
  .نوصل لشئ انعلش

 
إن  قطعاإن  :أقولأحب أنا  لكن ،كونش فسرت كالمى مضبوطأبرضه يمكن ماأنا   يونس:

عن ماضيه  ؛فيه معلومات عن الشخص ،رت اللى سيادتك بتقول عليهاالمعلومات والك
اتكونش تحت ويمكن م ،وفيه فى هذه المعلومات جزء كبير جدا صحيح ،خالقهأمثال وعن 

فلما حتى بيصبح قبل مابتعرض على السيد رئيس الجمهورية  ،يرشح نظر الوزير لما ابتدا
ات انرت موجود والبياالك انكإذا  ؟إيه بقولأنا  لكن ،اقشوشانيعنى الموضوع ماب .بيقتنع

  .على تكرار العملية أتكلمبأنا  ،ىانبينزل ت موجودة
 

يعنى بيحصل فيها  ة؛برضه مكتبي أجهزةإال  البحث والتحرى ماهى أجهزةماهو يامحمود   محى الدين:
بنصلح غلط  ..هذه العملية بيحصل منهم غلط بنفسهوالواحد شاف والواحد بيشكو  ،غلط

  !عارفين حناإ ؟ مايا محمود يهإلكن طيب الحل  ،الناس دول
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دى بتقول كالم هى  جهزةاأليعنى  ..ى تبحثلال جهزةاألبرضه بصرف النظر عن أنا   يونس:
هل ترى  ،دارة شركةإيعنى اللى بيبت وبيكتب تقرير عن رئيس مجلس  ؛هد  أ ماهياش
 هده شخصيته ود ..المباحث يقوم يكتب شتغل فىاه نأل ،جديد أولمثال مالزم إن  سيادتك

 ..يعنىه نإ شخصيا غير مقتنعأنا  !دارتهإدارته ويرد على إ
 

 .األورنيكنغير   محى الدين:
 

دارة إده يصلح رئيس مجلس إن  اللى يحكم على واحد ويقولإن  بدى ،نغير األورنيك ..هآ  يونس:
ده شعبيته كذا إن  يكتب عنهإن  لكن ، يصلحال أوده يصلح إن  يبقى يقدر يقول ،شركة

 ،ده بيكتب له هو شخصيا تقرير ؛أل أو دارةإيكون رئيس مجلس ن أ يصلح أو دارته كذاا  و 
اللى إن  ؛وهم بيعرفوا هذا الكالم ،ية مؤكدانطريقة ت ى المالزم اللى لسه جديد ده عايزيعن

وبعضهم بيشوف  ،ىناللفا نتقرير مكتوب من المباحث عمله فال ..بيكتب فى التقرير
 .التقرير

 
 هل المباحث؟  عبد الناصر:

 
  !يافندممين  ماعرفشأنا  واهلل  يونس:

 
للمباحث باعتبارها فى  أوالمخابرات بتلج داريةدارة الرقابة اإلإ ،السياسىب انفيه الج  محى الدين:

 نأل ؛يقدروش يوصلوا لهاماهم  ب من التحريات اللىانج الى ،ةيعنى موجود ..السوق
فبيقدروا يستندوا على  ؛حاء القطرنأوالمباحث منتشرة فى جميع  .صغيرة أجهزةجهزتهم أ

ك للمباحث بينزلوا ضابط يجيب يورنأمافيش  انكإذا  .بتاع المباحث برضه األورنيك
يروح ه نإ سهل حاجة على ضابط المباحثأف ؛ساعة 61ات دى وعاوزينها فى خالل انالبي
هو  لهأيخبط على باب الشقة ويروح يس انكإذا إال  ،يروح للمكوجىه نإ يعنى يصح ..فعال

 !نفسه ويخلص من المشكلة
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 )ضحك( !حد جالكإن  ماتقولش :ويقول له : الشافعى
 

 )ضحك( أصوات:
 

 !غلط مخبر  يونس:
 

 !شك فيه ال أضرورى هايحصل خط ..يعنى بيحصل  محى الدين:
 

بية لى واحد البس جال حطوا ..حصل ؟يهإكتر من كده أ أقولها ،انأده حصل معايا   يونس:
 الىمن المكتب  مروحأنا و  .تخاباتناال أياملية يسماعما كنت فى اإل أيامصفراء  ةوجاكت

تالقوه مخبر  :قلت لهم ،قفالقيت واحد و  ..77.00ت انالبيت بالليل لقيت واحد الساعة ك
 !ل على محمود يونسأيسبجاى 

 
 طيب ليه؟  عبد الناصر:

 
 !ى مش دخلىانده موضوع ت !؟بقى ليه ..برضهأنا   يونس:

 
 ،ماقلتش تخشت نإ ،تخاباتندخل االأقلنا لك  ن احناأل تخاباتندخلت االت نإ يعنى ..ال  عبد الناصر:

  !موجود فى قنال السويس فى الشركةت نإ وبعدين
 

يعنى كرئيس  ؛النهاردهبيحصل لغاية  بقوللكن  !بى بضرب مثلأنا  ،فندماوقائع ي بقولأنا   يونس:
 !لكن حصل فعال ،دارة شركةإمجلس 

 
إيه  هايعمل ..مش معقول ،الواقعة الخاصة بك برضه تالقيك متصور غلط ..لكن ال  عبد الناصر:

 !؟المخبر
 

 !ده حصل فعال ،حصل يافندمال   يونس:
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ضابط المباحث شطارة إن  يصح :استنتاجا يعنى أقولاجا برضه تاستن ،لسيادتك أقولأنا   محى الدين:
 .تخابيةنيرفع تقارير عن سير المعركة اال ولايحه نإ منه

 
 !هآ  الناصر: عبد

 
  ..يصح ..فاالتصاالت نفسها بتبين الوزن ،يعنى انذا كإ  محى الدين:

 
زى  األورنيكهو  ..يعنى بيحصل ،االشتراكى اإلتحادمين أفى ذلك الوقت كنت أنا  ماهو  يونس:

  .ماقال سيادة النائب يتعدل
 

 .ممكن يعنى  محى الدين:
 

برضه يحتاج لمراجعة  ؛داريةشخصيته وكفاءته اإل :يعنى ممكن لما يقول ضابط المباحث  يونس:
  منطقى. يبقى حكمه اناللى يصنع حاجة يكون يعنى برضه علشإن  بحيث

 
عندهم ثالث هم  ؟ىليه بق !قتنعأتخابات ولم نشفته فى عملية االأنا  كالم المباحث  عبد الناصر:

 ،كده بهذا الشكل ربع شعاراتأ ؛مش فاهم إيه ،يعاشر النساء ،الخمر عاقري ..حاجات
 !جت عليك وال ماجاتش ماعرفش ،الخمر يعاشر النساء يعاقرتبص تالقى كل واحد 

 )ضحك(
 

 )ضحك( أصوات:
 

    !أبداكالم الحقيقة غير واقعى  عبد الناصر:
 - مش بس هذه المذكرة - هدف اليه من هذه الجلساتأ برضه اللى أناعلى العموم 

 اعندن انمثال ك إحنايعنى  .كله system ـفى ال تكلمانهنا نإ الىبرضه باهدف أنا 
system جنة التنفيذية اللجنة االقتصادية واللهو  اللى ؛مريحنى انكأنا  يمكن انزم

 .واللجنة التشريعية
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 ،ت بتروح لها كل الحاجات اللى بيطلع بها قرار جمهورىانك ،اللجنة التنفيذية دى
إال  ،يجى لى الورقيزى ماقلت لكم بأنا  ؟!ينالناس من أعرفهأنا  نأل شخاصبما فيها األ

 أو الرجل ده كذاإن  :قولها ،جاء لى عنه تنبيهأو  عندى معلومات على واحد انكإذا 
ت اللجنة التنفيذية بتبحث انفك !هاشعرفماأنا  سماءباقى األأنا  طيب ما .الرجل ده وحش

ويحضر مندوب من القطاع المختص ويحصل كالم على مستوى  ،شخاصموضوع األ
 ،كذا أو ده كذا أو ده وحش :يقولرأى  الوزير عنده انكإذا  ،على مستوى الوزراء ..الىع
  .راء الموجودةجى لى مع اآليوبي

 نأل ؛شخاصلجنة وزارية تبحث موضوع األ ،ر بحاجة بهذا الشكلخآلممكن نطلع ا
قد تبعث لى واحد وحش أنا  .باتحمل كل قرار أمضيهأنا  إن systemـ هو برضه ال

كتر التحريات حتى أأنا و  !وطلع به قرار جمهورىفيه واحد وحش إن  :ويقولوا !وأمضيه
 ..تحرياته جيدة :يعنى يقول لك ،يعنى تحريات عامة ..جى مع الناس عموماياللى بت

 .شخاصوتبحث موضوع األ عمل لجنة بهذا الشكلنممكن  .. تحرياته جيدة.تحرياته جيدة
أنا  لكن ،ده وحش مثالأل  بقولواحد  أعرفبأنا  لى يجىيبعد ما ..بعد كده انكإذا 
لو نطلع برضه فى  :بقولأنا و  !عدد محدود من الناس عرفا! ب؟مين عرفابأنا و  ..عادة

 إزاى ،ةننظم الشغل فى السلطة العليا للدول إزاى ؛دارىنعمل التنظيم اإل إن احنا رخآلا
إن  :تم بتقولوانإ !خرة عندىأحاجات متإن  ماتقولوش ؟إيه انعلش ،اننظم الشغل فى اللجن

 !خرةأماعنديش وال ورقة مت : النهاردهلكم بقولأنا و  ،خرة عندىأحاجات مت
 ،ماتموتش المواضيع اناللج انبرضه علش ،انعملية اللج :يةانبعدين العملية الثو 
 ،ات بمراجعة المحاضرانوعندى طالب بي انحول مواضيع على اللجأبأنا  وبعدين

ه فى أثير وس ،انوعندى بها بي دلوقتىعرض لغاية تطالب تعرض ولم أنا  الحاجات اللى
 اجتماع فى مجلس الوزراء. أول

 ،برضه بالنسبة للشركات ،برضه بالنسبة للمؤسسات ،وبعدين برضه بالنسبة للوزراء   
نفسه فيه فرامل وفيه  ةالحقيقة سير الدول !تشر يأثم بعض نقط وبعض النقط لسه ماأثرتتم نإ

ت هذا القرار؟ تالقيك باعته متى بع ،النهاردهمنها الموضوع اللى بيقوله يونس  ؛مشاكل
 ..بقى له

 
  .بقى له برضه شهر  يونس:
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هايوصل  ماعرفش)ضحك( ولسه  !تالقيه دلوقتى عند المكوجى ،هلسه هو فى طريق  عبد الناصر:
  !؟إمتى

 
فى حديث سيادتك فى الجلسة الماضية خاصة  ،شرت اليهاأية سيادتك انبرضه نقطة ث يونس:

الموضوع فيما يختص برضه  أثير يعنى ..خر عن الردأفيه جواب ت نا  و  ،بالبترول
أنا  ،ها تصل لسيادتك وال تصل لنا فى جلسة من جلسات مجلس الوزراءنإبالمعلومات ب

 المعلومات.طرق باب أالموضوع لكن س ماعرفش
ت انذا كا  و  ،نفحصهابتصل لسيادتك معلومات وسيادتك بتحولها لنا ونحن نا اأحي

يمكن يوفر على  .ت غير كاملة بنرد على سيادتكانذا كا  و  ،صحيحة بنرد على سيادتك
إن  حتى ،تجيلنا صورة منها برضه ،سيادتك الىوهى فى طريقها  ..يعنىها نإ سيادتك قوى

  .اتجراءاإليعنى عملية برضه خاصة ب ؛لسيادتك مباشرة توفر تنبقى نقدر نبع احنا
 

 !حولها لك بتتعبك جداأى كلها اللى بتتكلم عليها دى لو ده المعلومات اللى بتجيل ..ال..ال  عبد الناصر:
 !جى فى التقاريريالمعلومات اللى بت ىاللى ه ..رباعها مش صحأيعنى المفروض ثالثة 

 التقارير التى ترد الإن  :وقلت ،على عبد المحسنحتى اتكلمت حتى تكلمت عليها و أنا و 
 !عنى فى العمليات اللى بهذا الشكلي تساوى نصف قرش

وده بيتكلم  ..بيقعدوا ،االشتراكى اإلتحادفيه معلومات بتيجى مثال من اجتماعات 
 .تقريرية بيترفع لى بها أساسنقط  أو الحقيقة ملخص ،وده بيتكلم بيقول كذا ،بيقول كذا

فيه معلومات بتيجى لى من  ،العام الرأىتقارير  ..رشادة اإلار معلومات بتيجى لى من وز 
المخابرات  لى منيجوفيه معلومات بت ،فيه معلومات بتجيلى من المباحث ،المخابرات
تشوفوا بتم نإطبعا باشوف ناس  ىده بق ؛وفيه معلومات بتجيلى من ناس باشوفهم .الحربية
قى ببي ..كيت كيت كيت :كنت قاعد مع زكى هاشم وقالأنا  :فمثال واحد يقول ؛ناس

واحد  أو ،هو زكى هاشم بيشتغل مع بتوع البترول نأل الموضوع على طول موضوع بترول
ده كالم يعنى طبعا  ..كيت كيت كيت :وقال انمريككنت مع واحد من األأنا  إن :بيقول

لك على  بقول ؛كدأتأبقى عايز أسمع هذا الكالم أعلى طول لما  !؟إزاىجى لك يهو هاي
 بعت لك الموضوع.ايا ،قولفى االجتماع هاياباتصل بك يا ،طول على الموضوع
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أنا  هانأل ؛الحقيقة المعلومات دى كلها هاتبقى مشكلة كبيرة جدابقى  حول لكمألو  
حاجات  يهوبعدين ف .وها كلهاكم تقر نإالواجب إن  لكن الحقيقة مش شايف ،قراها كلهاأب
وبعدين قد تخلق حساسيات لما  ،عليهاى حكم منى تباه يعنانى يهاش أدماباى لى جيبت

 .هاتيجى لناس وبتاع
شخاص تهامات لشخص من األإجاء لى موضوع فيه  افرض ؟يهإ أعملهاأنا طب و 

باكتب لك الورقة التى جاءت لى من التنظيم  ،فباكتب عليه محمود يونس على طول
 أساسماهو على  ،مثال باكتب على الورقة محمود يونس ..السياسى لالتحاد االشتراكى

 .ال ..هاش المخابراتتبعماب !؟ها لمينتهاابع ،طبعا بتمثلنى فى هذه الناحيةت نإ كنإ
 

رد على انه إحناما ،إحنافيها حاجات ممكن تجيلنا  انكإذا  من ناحية بقولأنا  ..ال  يونس:
الورق  ،مع سيادتك فى حكاية الحساسياتأنا  ةت من الكثر انكإذا  لكن ،سيادتك بالوقائع

 ..جى من سيادتك لهياللى بي
 

 20 – 60على  الىنى يمكن جه وجيه يعنإ جدأمثال الموضوع الذى  ..إيه يعنىأنا ف  عبد الناصر:
حتى  ،محمود يونس وبس :مثال بقولف ،موضوعينأو  موضوععلى  أأشرموضوع 

ك هاتبحث نإكد أك هاتشوف الموضوع ومتنإعارف  ،فادة وال للبحث وال حاجةإللش بقولما
بتجيلى ساعات  أو ،سلم طريق يعنىأباعتبره أنا  ده وهو ؟ليه.. هاتغطى مش هاتغطى

لكن لو و  ،ى حد يعنىبعت ألابأو  ،للتحقيق :له بقولبابعت له  ،االشتراكى اإلتحادعلى 
 أكثرشاعات إمصادر نشر  ىوهايبقى بق !كم جدابتعجى لى كله هياللى بيالكالم  تبعأ

  !تقارير معلوماته نإ مما
 ،تقرير المخابرات يتعمل من صورة واحدةإن  وقات طلبتفى وقت من األأنا و 

سمعه أبعد جمعه ب ع فى تقرير المخابراتالكالم اللى بيطلإن  تحظالى نأل ؛جى لىيوي
بيقولوا عن  العام الرأى ..يهإإن  :يعنى سهل قوى تقرير المخابرات يتقال !شاعاتإفى البلد 

فى الوقت اللى  وبيقولوا عليه كذا، وبيقولوا عليه كذا، ،وبيقولوا عليه كذا ،محمود يونس كذا
 !واحد بيقعد فى المكتب ويقول هذا الكالم !هو مابيتقالش عليه حاجة يعنى
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العشر نسخ مع مديرى  ..نسخ 70 أظن الىبيتوزع من هذا التقرير حو  انوبعدين ك
للى ابعد جمعة هذا الكالم  - 20 هقول بيشوف - المكاتب مع الجماعة اللى بيشوفوا

القيه موجود فى البلد بطريقة ممكن أ أيامعشرة أو  بعد جمعة ،ش موجود فى البلدانماك
تبعت من نسخة يلغاء التقرير ده و إطلبت أنا  فجيت !الموجه يعنى الهدم رقتعتبر من ط

  .سلم طريقةأ نأل ..يجيلىو واحدة 
 

رباح فى أ .. منحةمافيش منحةإن  سبق تقرر انهو ك ،برضه فيه موضوع خاص بالعمال زكى : 
كل الشركات الزالت  نأل معروف لدى العمال مشه نإ الموضوع ده يبدو ،هذا العام
 ،ظفينالمو  والالعمال مش عارفين  :قالوا .مافيشإن  فهمناهم إحناف ؛فيه منحة نأبتطالب ب
 :قالوا ،الموظفين طالبوا بسلف أو حسوا بكدهأبعض العمال لما إن  من هذا أكثروبعدين 
 .قلت ماحدش يعطى سلفةأنا  ..تحت الحساب ةعطونا سلفإطيب 

 
 القطاع الحكومى؟ ..ده الحكومة  عبد الناصر:

 
 إجراءيتخذ إن  رجوأبأنا ف ،المؤسساتو شركات ال ..القطاع العام ..على الشركات أتكلمبأنا  : زكى 

 ..ية هاتطالبانالشركات الث ،خرىأأو  لشركةأو  عطينا سلف لقطاعألو  نأل ؛موحد
  !؟وبعدين

 
 رباح؟أمافيش إن  خذنا قرارأ إحناهل   عبد الناصر:

 
 .اننزيه كاتب بي ..خذنا قرار وشرحه نزيهأ  محى الدين:

 
رباح هاتكون من ضمن مليون األ ةالستإن  :وقلت ،فى التليفزيون وفى الراديو انقلت بي ضيف: 

 وتبرعوا بها العمال. ،ةيانالمبالغ اللى هاتمول الميز 
 

 متى؟إده   عبد الناصر:
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 ،الرئيسية اللى فيها األرقامقريت أك بعد ماسيادت ،يةانبعد الميز  ،فى يوليه ..هده فى يوني ضيف: 
 ..وسيادتك قلت ،هو موضوع العالوةكان جل فى هذا الموضوع أهو اللى تو 

 
  .نؤجله لمارس :قلنا ..هآ  عبد الناصر:

 
  .جى ميعاده ونبقى نتكلم فيهيبريل لما ينخليه إل :سيادتك قلت : ضيف

 
 ..ال :بنقول لهم إحناف ،أثيريعنى ماحدش تحت هذا الت ..يعلم بذلكأحد  الإن  هو المهم : زكى

 !م عن هذاق تنازلتبستم نإ ده
 

  .ى تعليمات بهذادبي ..ةانطيب بيتصرف وزير الخز  ..هآ  عبد الناصر:
 

لى يمكن نقطتين أنا  لكن ،ت فى الجلسة اللى فاتتأثير كرر النقط التى أمش عاوز أنا   يونس:
مر سيادتك بتشكيل أهات انكإذا  .برضه سنحتاج فيما بعد لهمإن  عتقدوأ ،ثالثة صغيرين

عالقة  ى برضهاللى ه ؛االنتاجرئيسية والتزال بتعطل ها نإ عتقدأالنقطة التى  ،فرعية انلج
هناك نوع من الرغبة فى الحصول على إن  عتقدأأنا و  .المؤسسة بالشركات وعالقة الوزارة

إن : وقلنا ،الموضوع ده قبل كده أثيرإن  مع ،ةظهار السلطإالتوسع فى  أو السلطة
تزال معتبرة نفسها جهاز مسيطر على الهى جهاز الوزير، لكن المؤسسة المؤسسة 
وهى  ،علىهى الجهاز األإن ترى  – الوكالء اللى فيهاو جهزتها أب -والوزارة  ،الشركات

  .ظافر الشركات والمؤسساتأتقلم ها نإ ولابرضه بتح
 اللى احناالوصف أو  ةوهى التسمي ؛من عملية لفظيه بسيطةوبينتج ده فى الغالب 

 .شراف والتنسيقوهى الرقابة والمتابعة واإل ؛واجب المؤسسة أو بنقوله عن واجب الوزارة
 إن احنا الواحد بينزل سلطات وبيدخل فى تفاصيل باعتقدإن  ى كلمة من دول ممكنأف

 أو االقتصاديةحدات تترك الحرية الكاملة للو ن أ يجب انوك .دخلش فيهاانمإن  يجب
 .رىألخامايماثلها فى القطاعات 
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تش بها وماتدخلتش عملارؤساء كتيرة مإن  بتجعل جهزةاألعداد كبيرة فى هذه أجود و 
جزء ها نإ باعتقدأنا  ،جهزةاألعداد الكبيرة الموجودة بهذه ففعال األ .وماعطلتش العمل

خذوا أهايهم  الزم برضه إحنامثال إن  مع اقتناعى بوجوب ،العمالة ضسة فائاودر  ،معطل
شرافية نجعل الوحدات الرقابية واإلنا نإ :بقوللكن  .ومرتبات جورأخذوا أماهيات والزم ي

الواجبات اللى هى  أو وواصفين الوصف ،محددة ومخصص لها عمل محدد ومعروف
لكن تركها برضه عايم كده بيسلب الناس  ،ةعلى الوزارة ومحدد أو ملقاة على المؤسسة

  !سلطاتها
 ،ماتعمليش :المؤسسة بتقدر تكتب للشركة تقول لهاإن  ،الشعور الموجود فعال

 ،يد رئيس المؤسسةإبته موجودة فى قر إن  ماهو برضه حاسس ؛لك أقوللما إال  ماتعينيش
 نحدده.ى والزم أساسجزء ها نإ باعتقدأنا و  ،والحركة دى الحقيقة موجودة

 محاولةات التزال برضه مع إجراءفيه  ،اتجراءاإلوهى الخاصة ب :يةانالنقطة الث   
سميها برضه رغبة أب أنا ..برضه التزاله نإإال  ،فى الوزارات المختلفة اتجراءاإلتسهيل 

اللى هو خصوصا وزارة االقتصاد  - رىألخافى السلطة من بعض وزارات على الوزارات 
مع وجود  ،النقد الحرأو  يةجنباأل ةالخاصة باالعتمادات من العمل اتجراءاإلو  - بالذات

ناتجة عن الظروف العامة  ةبرضه فيه قيود موضوعإن  إال ،حصة نقدية لكل وزارة
والوزارة  ،والمؤسسة بالوزارة ،تتصل بالمؤسسةها نإ فبرضه الشركة بيبقى عليها .الحالية

ة فخذ لأوت ،وبعدين وزارة االقتصاد بالبنك المركزى ،األجنبى بوزارة االقتصاد وبمراقبة النقد
 !فماتنصرفش ..البنك مايالقيش فلوس جىيي ةر خالص بعد ماتعتمد الحصخآلوفى ا

 انكإذا إال  ال يعتمد مبلغ إن ،فيه احتمال يمكن يسهل هذا الموضوعإن  باعتقدأنا 
خذ الدور الكبير ده برضه أتها نإ تختصر عنها نإ ممكن انكإذا  اتجراءاإل نا  و  ،موجود

لسه لم يظهر نجاحها ها نإ باعتقدأنا  ،عملت لغاية دلوقتىاتالتى  محاولةوال .نختصرها
  !مؤثرةمش ضوح وال تزال برضه و ب

فيما يختص ببعض  ،الدكتور عزيز هثار أالموضوع الذى  الىهذا يمكن يجرنا 
ما خاصة إ ؛جنيه ألف 60على أو  جنيه آالفع اللى بيبقى ناقص على عشرة انالمص
  .االنتاجما خاصة بمبالغ خاصة بمستلزمات ا  ية و استثمار بمبالغ 
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ويمكن هذا  ،بشجاعة أو ا بصراحةهنواجهنا نإ الخطة العامة يجبإن  :بقولأنا و 
أنا  .ات ثوريةإجراءها تكون نأب ،ات سيادتك وصفتها فى الجلسة الماضيةجراءيحتاج إل

وفعال  ،نضع خطة واسعةنا نإ ضت علينافر ظروفنا  نأل ،لها أالزم هانلج إن احنا عتقداب
  .واجهنا فيها بعض المصاعب وتغلبنا على جزء كبير منها

لكن  ،زادت االنتاجقيمة أو  فعال االنتاجإن  ى ذكرها الدكتور عزيز بتورىلال األرقام
من  أيضالها  لكن لو نظرنا ،ةبيتكلم فيها هى سليم انبالمقارنة اللى كنا اأحي األرقام

قلت؟ فيه عوامل مختلفة  أو تتاجية الجنيه فعال كل سنه زادان هل ..ةالناحية االقتصادي
تاجية الجنيه تكون بقت ن انأ الىالزم فى النهاية نصل  إحنالكن  ،على هذا أثرتقطعا 

  .االنتاجنحسن فائدة  إن احنا يجبه نإ ىانفى تعبير ت أو ،فى تقدم
خصوصا ؛ نواجهها بناحية ثوريةن أ المشروعات يجبإن  :بقولأنا  كده انعلش

 والتى قد تكون الدراسة التفصيلية لها تجعلنا ،التى لم تتم بعد أو رةثما المتعإالمشروعات 
ومحتاج  جنيهصرفنا على مشروع مليون نكون شاء اهلل إن  يعنى .مافيش داعى نكملهاإن 
 !ثنين مليونخدش اإلانم إن احناالظروف يمكن تقضى بإن  :بقولأنا  ،ثنين مليونإل انكم
أنا  نأل ؛ثورى فعال ونخلص منها إجراءخذ فيها أى الزم نواجه الحتة دى بشجاعة ونيعن
لو  ،ومجهود ةصعب ةع بتسحب منا عملانيكون فى وجود هذه المصه نإ خشاهأماى خشأ

 سرع.أيجيب نتيجة  رىألخاركزناه فى بعض المشروعات 
ده حايمشى على نفس إن  باعتقدأنا  ،فيما يختص بالمشروعات الجديدة طبعا

خذنا منها درس أ ؛ومصاعب كثير واجهناها واجهناها اللى احناالظروف  نا  و  ،ساساأل
 مسبق ويمكن نقدر نواجهها فى المستقبل.

بنبص لنفس الشركات  إحنا ،التخطيط أو هى الخاصة بالمديرين :ةير ألخاالنقطة 
يكون ن أ المدير يجبإن  :وبنقول ،مديرين أربعةشركة فيها إن  :وبنقول ،ةنفس النظر 

فيه شركة  ،فرق كبير جدا احجامها فيهأشايف أنا  شركات الحقيقةال .ىأولفئة  ىأولدرجة 
مليون والمبالغ المستثمره فيها  60ها رأسمالوفيه شركة يمكن  ،ألف 700ها رأسماليمكن 
شويه بتكبر  سماءيمكن بنحب األ إحنا -ومع ذلك هنا ده مدير  ،مليون 10أو 00يمكن 

 !ىأولوالشركة الصغيرة مديرها فئة  ىأوللكن الشركة الكبيرة المدير بتاعها فئة  -الوصف 
ى شايلها ده واللى شايلها قطعا الحتة دى بتعمل مقارنة تتعارض خالص مع المسئوليات الل

خذ أمش كونه مدير الزم ي إن احنا وبحيث ؛ا التقييموالزم برضه نعيد النظر فى هذ .الثانى
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مادام مدير ه نإ ىر ي ،اإلدارةعدلت فى الجهاز المركزى للتنظيم و تاكانت ودى  ..ىأولفئة 
  .خذأي

 الىالمدير المأمل  حتى يبقى نا  و  ،بين الشركات وبعضها ةيدى نسبأعايز  بقولأنا 
خذه نوديه أون ،فيها فى الشركة الصغيرةتمرن انستفيد بكفاءته اللى إن  فى شركة صغيرة

والقطاع الخاص  .يبقى يعنى معروف بس العالقات بين الناس وبعضهاأو  ،أكبرشركة 
بتاع شركة  الىى مدير مدجى ييهاي انالقطاع الخاص كإن  مش معقول ،ماشى كده انك

شركة شركة مثل لبيعطيه  انيعطى له رقم ك ..جنيه ألف 700أو جنيه ألف 20ه تبتاع
 !شركة من الشركات الضخمةأو  السماد

ن احناو  ،كبير دبيتعرضوا لنق - اإلدارةرؤساء مجالس  أو – المديرين برضه اليزالوا     ا 
إن  ةبتاع ..مرة األمةفى مجلس سيادتك فى خطبة  أثرتسيادتك  !هاجمهم كثيربنبرضه 

  .بهانحتفظ نا نإنحاول نستفيد منها و نا نإ المديرين دول كفاءة يجب
عدد كبير من المديرين ورؤساء مجالس إن  هال موجود النهاردعمظهر ف :بقولأنا 

غراء إيمكن تكون مثال  سبابأل ؛يسيبوناهم نإ وا وبيسعوا جاهدينولاالكويسين بيح اإلدارة
  .وده موجود ..خارجى

ى انت رجعهاأنا و  .تقاداتنبعض اال ..يمكن الهجوم اللى بيشوفوه ..يةانالث سبابواأل
 إن احنا يعنى بيحصل كتير قوى ؛دارة المديرإللى بينتقد المدير مابيعرفش فى اإن  :أقول

ده  الرأىو  ،رأيهجى يقعد فى اللجنة القيادية ويقول يبننتقد المدير من موظف صغير بي
نقدره لكن  نحاوللما نيجى  إحناويبقى  ،إحناالسياسية وبيوصلنا  جهزةاأل الىبينتقل فعال 

  !يةناللفابينتقد فى الناحية ه نإ وعرف هو ،بيكون خالص وصل
عبد المحسن وهى التدريب  ألخثارها اأدى برضه عايزه النقطة التى  ةوالحت
لكن  ،الخاصةيه تطور حصل فى اللجنة القيادية قطعا ف إن ىالتدريب السياس ..السياسى

ما موضوع إه نإ اليزال عدد كبير جدا من الريادات الموجود فى الوحدات بتنظر للموضوع
مظهر من مظاهر ه نإ أو ،ولالنقابات فى األ نأش الىتقلت هذا انراد وهى فألاخاص ب

 نربط لسه فى تصرفاتهم هذا الرباط الذى يجعل إحناومش قادرين  .اإلدارةالسلطة على 
 اإلدارةقد الخاص بنن المفعال النقد يكون بناء إن  والذى يجعل ،موجودةر يالحساسية غ

يديهم وعندهم الخبره فيه إعال يكون مرتبط بواقع حقيقى تحت ف إنه ؛النقد الخاص الى
 ويتكلموا عنهم.
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بعض القيادات إن  الحظبأنا  إن ،مالحظة برضه فيما يختص بالقيادة السياسية
عضاء هذه أأحد إن  فيها بتتكلم فى مواضيع كل ما ،بالمنطقةالسياسية المحلية المرتبطة 

يجعله يتكلم فى موضوع كبير  انقد يكون له عنو  - المنطقة حصل على مؤهل حديث
كرجل مثال بينتقد بيتكلم على البترول فى الجمهورية العربية المتحدة ويتكتب عليه  - قوى

يعنى  !ويجينى تقرير فيه كالم غريب ،سم خطير خالصإخذ أوتتعمل لجنة وت ،تقرير كبير
 يبقى فيهإن  فى التدريب السياسى ةدى عايز  :برضه بقولأنا  ،حاجات بتحصل كده
 ..تصاصاتخالتداخل ا أو وتنوع ،تكلم فى الموضوع دهتها نإ بحيث ؛مستوى لكل جماعة

  .ده برضه عايزين نشوف حل له
يعنى هل تعرف سيادتك مثال فيه  ،اناللى تبع سيادتك بتتداخل وتعمل لج جهزةاأل

 ،تقرير ةهى موجودة اللجنة دى وعاملآ ؟من القومى لشئون البترولا لجنة األلجنة اسمه
  !هم وبتجمعهم وكل حاجةأخذتوجابت الناس اللى عندى 

 
 !؟إيهبتقول  ..اللى تبعى اللى جهزةإيه األ  عبد الناصر:

 
يعنى تقرير مؤكد ورق كثير  ؛من القومى للبترولمكتوب عليه لجنة األ الىفيه تقرير ج  يونس:

 !انتصرف عليه ولجإ
 

 يعنى؟ ينمن  عبد الناصر:
 

  ..من صالح هدايت  يونس:
 

 آه. عبد الناصر:
 

حاجة على الناس  أقولمش عايز أنا  ،نصفهم من عندىيمكن الناس اللى فيه يعنى ماهم  يونس:
لكن هو قطعا المعلومات اللى عندهم مش المعلومات السليمة اللى يقدروا  ،اللى عندى
خليناش معامل السويس مثال أبيقولوا ليه ماهم  :مثال أقول ماقدرش أنا نأل !يتكلموا فيها

خليناش معامل البترول أكنا ما لو إن احنا فتكر يعنى معروفأ ؟!من البترول قبل االعتداء
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 النهارده .كده يعنى كاملةأد  ت حصلت كارثةانك ؛اللى حصلش اللى حصل ده هو انماك
حناو  !راحت الفلوست كل انلكن ك ،جنيهمليون  8خسرنا  إحنا فتكر سيادة أو  ،خليناهاأ ا 

ن احناو  ،النائب قال فى المجلس اللى حصل مش أنا  يعنى ..قبلها انوك همن قبل كد ا 
  .برر الموضوع دهأعاوز 

سس معينة ونظم أده يعنى فيه و  ؛لتزاممثال على مناطق اإلمجتمعة وتتكلم لكن لجنة 
نا اأحيوال نقدر نكتب فى الجرائد  ،قدرش نبرر تصرفاتناانم .ةمعينة وعالقات اقتصادي

فبرضه مؤكد نتصرف تصرف  !لشركة فيليبس اماعندناش مليون دوالر ندفعهإن  :نقول
يعنى فيه طرق  أو نؤجل الدفعنا نإنحاول و  ،سرع ما يمكنأب االنتاجذ فنن إن احنا بحيث

كل  أمامنبرر تصرفاتنا  إن احنا مسئولين إحنافهل  .بنتفق فيها مع الوزراء المختصين
 ،يعنى فيه حاجات مابنبقاش عارفين !؟األمةمجلس أو  !؟مجلس الوزراء أمامال او  جهزةاأل

  !؟ردشأما ..عليه ردأ ؟أعمل إيهتقرير أنا  لما ييجى لى
 ،ثاره عبد المحسن يعنى كلمته خطف كدهأاللى برضه التدريب السياسى  :بقولأنا 

قى فعال نقدر نتكلم بدل ماكل ببننا نإ حتى ؛برضه عايزين نوع من التدريب فعال :بقولأنا 
فيه حاجات  نأل لكن ماكل مايعرف يقال ،ةلأدى مس ..عتراضإماعنديش أنا  !واحد يتكلم
يعنى لما  ؛قوم به برضهأقدر لما هاتكلفنى بموضوع مش ها يعنى سيادتك !هاأقول ماقدرش
أنا  فهل ،انقنن ده كمأعلى  نأل قولمش ها ،على هذا فقاعلى هذا وال تو  فقاو  :تقول لى

ها بقولأنا  دى؟! مش عارف يعنى دى برضه عايزه جهزةاأل أماممطالب بتبرير كل ده 
فيمكن يبقى عبء كبير على عبد  ،عليها النقط ونحدد موقفنا ونبقى عارفين حطن انعلش

 يشيله يعنى. ..هو يؤثر عليهإن  المحسن
رت فى الجلسة الماضية هى اللى يثأالنقط التى  الىة ضافهذه النقط باإل متهيألى   

 إحنايعنى  ..ةنواجه الوضع االقتصادى بواقعي إن احنا رجوأبرضه بأنا و  .فى ذهنى
الحرية كل ما بتعطى إن  وباعتقد .ةنواجهه بواقعي إن احنا وى مما فات ويجبأاستفدنا 

سلم تخلينا أسهل قوى و أقطعا بتعطى فرصة  ،وحدات المختلفةال أو جهزةاألللمسئولين عن 
  .ندعم اقتصادنا أو ية ونواجهاالنتاجنقدر نرفع من كفايتنا 

 
بعد ه نإ من كالمه ينايعنى ب ؛هو مسئول فين ومش مسئول فين :ليونس أقولبدى أنا   عبد الناصر:

  !إزاىومش مسئول  إزاىالمدة الطويلة دى مش عارف هو مسئول 
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  ..مسئولأنا  إن عارفأنا  ..ال  يونس:

 
  .يعنى أتكلمطيب خلينى   عبد الناصر:

 
 .أسفطيب مت  يونس:

 
مجلس  امدأوبعدين مسئول  ،ى نمرة واحدامدأمسئول ت نإ ..قعدت سمعت كالمكأنا   عبد الناصر:

 !؟الدستور مش كده ده وهو ..األمة
 

 .كده  يونس:
 

جى وزير بيعرف هذه يبيالواحد لما  متهيألى ،يعنى موضوع مش عايز تعليم ..هآ  عبد الناصر:
 - بتتكلم عليهات نإ اللى بقى جهزةاألحكاية  !جابةا  مش عايزه يعنى سؤال و  ،لمسئوليةا

هو  ..يعنى صالح هدايت !دى جهزةاألمش عارف فين أنا  - على الطريقة السورى
 انالحقيقة صالح هدايت ك !ةحت 20ت طايح يعنى مش بس معاك فى صالح هداي

يرة من عدد كبير من تحطيته بناء عن ترجيات ك أنا ..حطيته وماشفتوشأنا مشكلة و 
خالقه كويسة أهو رجل كويس جدا وطيب جدا و  .الموجودين هنا فى رئاسة الجمهورية

شلته من الوزارة أنا و  ،ق مع كل الناسانتخإ ..تعبنى فى الوزارة ولكن هو فى وقت ما ،جدا
سيبه فى الشارع فعينته فى رئاسة أوبعدين الحقيقة مارضيتش  !هذا الموضوع انعلش

بيشتغل ه نإ ولو ،عطيه توجيهاتأابله ولم قأيعنى لم  ..وال صلة لى به ،الجمهورية
 ،وزارة الحربيةلوبيبعت  ،عارفأنا داير يشتغل فى االلكترونيات وبيشتغل فين و  ..النهارده

ده صالح هدايت يعنى  ..أجهزةفده مش  !وبيشتغل هنا وهنا ،وبيشتغل مع الجيش
 أجهزةعندى يعنى أنا  إن يتصور ؛أجهزةت بتقول نا  الحقيقة اللى بيسمعك و  نأل !بيشتغل

 !فصالنالسوريين بعد االوا بيقولوها انبمعنى الكلمة اللى ك
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فيه حاجة عليك بيبعت  انكإذا  ..دى الحقيقة المفروض يبعتوا لى جهزةاألبعد كده 
شايف حاجة عليك شايف حاجة  انكإذا  ..لى باعتباره مثال مستشار رئيس الجمهورية

 ؛case خليهوشاننطلع صالح هدايت م .بعد كده باتصرفأنا و  ،على غيرك بيبعت لى
 جهزةاألبقية بقى  وفين ،هو رجل مجتهدآهو بيشتغل آهدايت بالذات فارد و  هو صالح نأل

 !؟بعد كده
كم نإبتنسوا تم نإ برضه ،بالنسبة لالتحاد االشتراكى كجهازيعنى الحقيقة فى    

 االشتراكى معاملة اإلتحاداالشتراكى كنتم بتعاملوا  اإلتحادطالعين من  وتنإ لو ،ينيسياس
مش طالعين من  وتنإلكن  !النهاردهبتتكلموا فيها  وتنإ المعاملة اللىفى الكالم غير أخرى 
اللى المشكلة  ،هقال النهاردتالكالم اللى بي !مش سياسيين وتنإ ولذلك ؛االشتراكى اإلتحاد
 !ء فنييناء مش سياسيين الوزر االوزر إن  ؛االشتراكى اإلتحادالكالم على  هفيها النهارد احنا

والوزير الفنى  السياسى رق بين الوزيرلفا .نا فى هذه المشكلةحطهاي استمراروالحقيقة ده ب
 رتباطإبيبقى فيه و  ،الوزير اللى جاى نتيجة العمل السياسى ونتيجة الجهاز السياسىإن 
 ،تقالنافى مرحلة  إحناوده الحقيقة  .نى الوضع مختلفلفاالوزير  !واجبده عمل وده  نأل

قدر نخلى الناس انش ححناابعدين ما ،الجهاز السياسىالوزير يكون جاى من إن  بحيث
 .ماتتكلمش
الكالم ده  ؛فى موضوع العمل السياسى والجماعة القيادية استمرارتصادم بانه إحنا

عايزين ديموقراطية  إن احنا :وبعدين بنقول .النهاردهقال توزارة صدقى وبي أيامتقال ا
عايزين ديموقراطية  :وبعدين بنقول !مش عايزين الناس تتكلم إن احنا :وبعدين بنقول
 ،عايزين ديموقراطية إحناوبعدين بنقول  !ش عايزين تنظيم سياسىحنااال ما :وبعدين بنقول
 ؛وبعدين بنقول عايزين ديموقراطية وبعدين نقول كذا !مش عايزين حد ينتقد :وبعدين بنقول

 !كيف نوفق بين الحاجات دى كلها وبعضها؟
 ءار كالم فى مجلس الوز  - وبهذا ،لعمل السياسى فى وزاراتكمتولوا ا وتنإ :قلت لكمأنا 

 :تقالإيه! طيب إوا العملية ومش فاهم عملادخلوا تعديالت و او  ،الواحد فيكم يبقى سياسى -
 - بالذات أنا - تخابات فى البلدنإ أعملمن بكره ممكن أنا  طيب ،الناس دول معينينإن 

مهما توسعت فى هذا الموضوع أنا  يعنى .بالنسبة لالتحاد االشتراكى ونجيب ناس منتخبين
 وا دهده ويهاجم واحايهاجم ،وحايقفأنا  يجى الموضوع لغاية عندىيها ،شتكىألن 
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 ،قوىأباكون فى مركز أنا  كلما اتسعنا فى الديموقراطية بالعكس أقصديعنى  وا..ويهاجم
  .اتضايق من هذا الموضوعمش حاأنا  ويمكن فيه ناس تتضايق من هذا الموضوع

 ..لت ده وده طلعت كل المعتقلين وشغ  أنا  7621وزارة على صبرى سنة  أيامأنا و 
 أشيروصل لها فى الكالم و انلكن النقطة الحقيقة برضه اللى عايزين نوصل لها وه ،الخ

عمل سياسى من مافيش مرة  أعملقدر أهاأنا  هل ،العمل السياسى ..شار اليهاياليها وه
الناس بتنتقد  ..والناس بتنتقد الىحسها ع هوالناس النهارد ،! ماهو الزم الناس بتتكلم؟واحدة

والحاجة اللى شايفينها  ،ت قبل النكسة مائة مرةانما كأد  تبق النهاردهتقاد نوقدرتها على اال
  !ده مش عاجبناإن  :بيقولوا ،اهمبمش عاج

 هايحصل ..تىهايحصل اآل يه؟إهايحصل  ،جينا منعنا الجماعة القياديةإذا  وبعدين
ذكر أأنا و  !يامن ورا ةمسلمين فى داخل كل حت انخو إهايطلع تنظيم شيوعى وتنظيم إن 

عملش تنظيمات فى انم إن احنا مطلوب انوك ،الثورة أولوقات فى فى وقت من األ
 أيام -المسلمين  انو خإلشيوعيين واالى الجامعة هم فت التنظيمات السياسية انك ؛الجامعة

نعمل  إن احنا ..نعمل تنظيمات إن احنا فقامش مو  انوك - حسين اهلل يمسيه بالخير
  .مسلمين انخو ا  فيه شيوعين و ى فبق ؛تنظيمات سياسية

ور عبد نأ أظنسمه إفيه واحد هناك  ؛قرا تقرير جاى من باريسباكنت  النهاردهأنا 
دعى إذا الزم  حنان اإ :وبيقول له ،وقاعد يتكلم مع واحد -شيوعى هو  اللى -الملك 

ونسميه حزب  ،نتحالف مع اإلخوان المسلمين المسلمين انو خإلمع ا لفامر نتحاأل
خذ أقناع نخذناها باإلأذا إ !ةخذ السلطة ولو بالقو أجل أوالبد نعمل من  !سالمىإاشتراكى 

لكن ، وكذا وكذا ةالناصر بنعتبره هو شخصية ضروريد جمال عب إحناولكن  ،قناعإلبا
  !هذا الحد الىوصل التفكير بالناس 

قطعا هم كلهم  ،خطاؤهم وكالمهمأضيقين جدا بالناس بتوعنا و  النهارده إحنا
 all لكن !إيه كثيرة وبيرغوا كثير وبتاع ومش فاهم أخطاءو  أخطاءيعنى لهم  ..أخطاء
right  الحقيقة أجهزةقولش عليهم نولكن ما ،نصحح هذا الكالم بالناس بتوعنا ..نصحح. 

هى كلمة  نأل ؛تتقالها نإ نش يجبايعنى ماكالحقيقة كلمة برضه  أجهزةيعنى ماهو كلمة 
 .أخرى ىانيعنى تحمل مع ،ك بتتكلم عليهانإ يناى اللى بانى غير المعانتحمل مع أجهزة

 الىد نستانمال حأ ..بنبقى الحقيقة ،بتوعنا بهذا الشكلتكلمنا عن الناس إذا  ولذلك يعنى
 ؟يهإفى الوزارة مستند على  النهاردهت نإ !؟يهإ
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طيب برضه  ،الوزراء فنيينإن  :لكن سيادتك قلت ،رد على طولأبرضه مش عاوز أنا   يونس:
 .نا اللى فى المكاتب التنفيذية مثال ماهماش سياسييناخو إ

 
 !ده مابقوش سياسيين ،ال لسه  عبد الناصر:

 
  .سياسيينهم نإ مفروضأو   يونس:

 
 ؟يهإ بقولأنا  تعرف ،لسه ..أبدا  عبد الناصر:

 
هم نإ اللى المفروضإن  ها هىأثير المالحظة التى أنا  يعنى ،طيب ما هو الوزراء فنيين  يونس:

نية لفافى حاجات هم يعنى مقدرتهم  - بقولزى ما -وتحدثوا  ،سياسيين عملوا نفسهم فنيين
  .كل المالحظة ىبس د ..يقدروا يتكلموا فيهاهم نإ الىفيها لسه ماوصلتش 

 
  !ليه؟ نزعالت نإ ،مايتكلموا  عبد الناصر:

 
رد عليه أ ،بيتكلم فى حاجة برضه نوع من التضييقه نإ لكن اللى بيحصل ،نمش زعالأنا   يونس:

 ..ةمسئوليتى محددإن  عارف كويسأنا  ،ةمسئوليتى محددأنا  :سيادتك بتقول ؟ردشأما
بيتكلم على التخطيط العام  ،االشتراكى فى الجيزة اإلتحاديجى لى من يلما بأنا  يعنى

 ؟ده صح وده غلط :له أقولرد عليه و أ ؟إزاىتصرف معاه أ ،ةالتعدين فى الدول أو للبترول
 ؟رد عليهأ هرد برضه زى التقرير اللى ج أعملبتدى أ االو 

 
 ناآل الزال لغايةإن  :وقلت ،واضح أظنقلت هذا الكالم فى مجلس الوزراء و أنا  يعنى ..ال  عبد الناصر:

لكن  ،المساعد األمينومن أنا  ا منىأساساالشتراكى  اإلتحادتصال بالوزارات من اإل
بعت ه نإ ونفرض ،عت لك تقريريبفى طنطا و  أو االشتراكى فى الجيزة اإلتحادلكش يمابيج
 دول ،ده بيجتهد وده بيعمل ودول برضه بتوعنا ..هآالناس إن  :بقولأنا  !مااتقلبتشالدنيا 
الناس بتوعنا اللى هم  - نقومهان أ نرجو اللى احنامع عيوبهم  - اللى احناناسنا 

 مين عليهم.يق إحنا ،موجودين
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 مقتنع مع سيادتك.أنا  ،ممكن بالتدريب  يونس: 
 

كده فيها معنى غريب  ةيناب ..جهزةاأللم يعجبنى فى كالمك كلمة أنا  هو الحقيقة ..ال.. ال  عبد الناصر:
 !يعنى

 
 .والتعبئة اإلدارةهو سيادتك تبعك جهازين فى معلوماتى: الجهاز المركزى و   يونس:

 
 التعبئة! ؟دهإيه  سمهإ ..أبدا! ؟عى دهاده بت  عبد الناصر:

 
  ..حلمى السعيد يعنى ..تبع رئيس الوزارة ،تبع الحكومة : صواتأ 

 
 !بيكتبوا من فوق رئاسة الجمهوريةهم   يونس:

 
أنا  ..هجهاز ، ال مع حسين الشافعى.. و تعامل ال معأال أنا  لكن ،عىو دول بتهم  ..ال..ال  عبد الناصر:

 ،يدعوال مع جهاز حلمى الس همعتعامل أال أنا  ،جهاز المحاسباتهو  اللىمع تعامل أال 
باعتبر دى أنا  ،سايبهاأنا  كل دى ؛حتى تبعى أيضاومجلس الدولة  ،وال مع التعبئة
ز فى مواضيع أغر دخلت معاهم بإذا أنا و  ،دعوة بيها الىمأنا  ماشية ةعمليات روتيني

 !دخل فيهاأأنا  إن مستعدا دها ولستأش يانالحقيقة م
 

 .جديد علينا ده هو  يونس:
 

 ده؟  عبد الناصر:
 

تبع هم نإ كلهم بيتكلموا على :بقولشخصيا أنا  دى مش تبع سيادتك؟ جهزةاأل ..هآ  يونس:
 ؟مضبوط ..سيادتك
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 .ال  عبد الناصر:
 

  .ل السادة الوزراءأسإ يافندمهو آ  يونس:
 

 ..نإمعروف  : أبو النور
 

 .مش تبعنات نإ )ضحك( !المساعد األمينت نإ :لسادة الوزراءل بقولأنا   يونس:
 

  .أجهزةباعتبرها أنا  ..أجهزةباعتبر دى أنا  ده ..ال..ال  الناصر:عبد 
 

كنت باضرب مثل  جهزةاأل أقصدلما كنت أنا  ،غير دول يعنى أجهزةش قصداماأنا   يونس:
 بالمستشار صالح.

 
 )ضحك(  !ىمباشأ انماك أيامجمال عسكر ما شفتوش مثال من أنا  ..ال  عبد الناصر:

 
 )ضحك( أصوات:    
 

  .ين وبتباشر عملهاانلها قو  أجهزةهى   محى الدين:
 

فى عملية التعبئة وال  ال متدخال لست انكمأنا و  ،روتينية أجهزةباعتبرها أنا  بالضبط  عبد الناصر: 
شغله  هدإن  وباعتبر ،قلت لكم يمكن هذا الكالم مائة مرةأنا و  .الموظفين وال العمليات دى

يمكن زكريا  ،أبداماباشتغلش معاهم أنا و  ،كده عملية ماشية روتينية ..ماشى مع الوزارات
  .ماباشتغلش معاهمأنا  دلوقتى اللى بيشتغل معاهم

 
  .ين بتاعتها هى تمارس عمل فعالانلكن هى عن طريق القو  ،ةيعنى شوي محى الدين:
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  ..جهزةاألبتقول عن هذه ت نإ لكن ،ماشفتهمشأنا  مانإ  عبد الناصر:
 
أنا  يعنى النهاردهو  .ين هى فعال بتتحكمانعن طريق هذه القو  مانإ ،هى تمارس عمل فعال  الدين: محى

الجهاز المركزى للتنظيم ى جهاز ز إن  ؛حاسس من كالم ناس كثير ومن الوزارات وكده
يعنى  !انالموظفين اللى كنا بنشتكى منه زم انمن ديو أخرى  بقى يمثل صورة اإلدارةو 

 !ةعطينا له سلطأين و انليه؟ عملنا قو  مانإ ،يقول هذا الكالمواحد أى  لأتس
 

من الذى قدم  ،فيه صدقى وزكريا وعلى انقبل كده ك ،شهرأ أربعةرئيس وزارة بقى لى أنا   عبد الناصر:
 ،اإلدارةون التنظيم و انواحد منهم قدم لى ق ،مش فاكرأنا  ؟اإلدارةون التنظيم و انلى فيهم ق

 .على أظن
 

 .يوهأ صبرى: 
 

هل شفت حلمى السعيد  ،ون ومشىانالق مضيت علىمشيت و أنا و  اإلدارةوطلع التنظيم و   عبد الناصر:
يعنى  نأل ؟ليه ،معاه بعد كده مطلقا تكلماوال حا ده؟ اإلدارةتكلمت معاه فى التنظيم و او 

 !مايكفونيشساعة  61 ـفى هذه المواضيع بيبقى الأنا  دخلأالحقيقة لو ابتديت 
 

دى؟  جهزةاألس أمن ير  ،كل واحد منا له رئيس إحنارأسه؟ مايمن  ،يعنى برضه توضيح  يونس:
 .يعنى هو كرئيس جهاز يتبع سيادتك

 
أنا  ه اللىديعنى  ،حلمى السعيد والتعبئة دول موجودين تبع لجنة الخطة ..ال..ال  عبد الناصر:

 ..متصوره
 

بنشوفها يعنى مافيش  إحناحاجة يعنى  واالفيه مشكلة معينة  انكإذا  يعنى هو ..ال  محى الدين:
  .ها يوميةأصلهى المشاكل  ،حاجة

 
 



  سرى للغاية 

28 

 

فعال المثل  أقصدكنت أنا  ،جهاز من هؤالءأى  أقصدكن ألم  جهزةاألتكلمت على الما أنا   يونس:
أنا  .أجهزةه نإ ه علىأخذتسيادتك  جهزةاألويمكن التعبير بتاع  ،بتاع صالح هدايت

من  ىهإن  :سيادتك بتقول انعلش - أجهزةكلمة إن  هأعرفاللى أنا  :بقولوضح دلوقتى أب
أنا  ،غير دىأخرى  أجهزةهناك إن  أقصدال أنا  -مستخدم مع سوريا  انيعنى اللفظ ك أيام

  .عادية أجهزةدى إن  معلوماتى
 

 .هآ  عبد الناصر:
 

وباضرب  ،مقصود فعال بالجهات التى تعمل مع سيادتك انلما ذكرتها ك أجهزةلكن كلمة  يونس: 
 ية اللىانوالنقطة الث .وسيادتك وضحت النقطة دى ،فعال صالح هدايت أقصدمثل كنت 

باضرب أنا  .يذيةفب التنالمكات أو ختص بالجماعات القياديةفيما ي :فيها أتكلمكنت ب أنا
 ،فتكر عن التعدينأتكلم فيه او  ،مكتب الجيزة بعت لى فعال تقريرأنا  يعنى ؛مثل فعلى

أنا  ها بصورةأخذتسيادتك  أجهزةلكن كلمة  ،فده المقصود ..تكلم عن الجمهورية كلهااو 
 ..هاأخذتيعنى لما سيادتك  ،ش حاجةقصدأ دى وال ةكر لفاماعنديش 

 
بعد النكسة وفى  ،مبارحإالرئيس سيادة ى اللى فتحه صلللموضوع األ رجعأبرضه عايز  : السادات

نقطتين  الىفى حاجة  إن احنا واضح انوك ،ارأيهشهر يونيو بالذات خرجت الناس وقالت 
الرئيس يقوم بالبناء  نإطلبوا الناس  ..وجديد أولمن  اين يقوم الريس ببنائهمتيأساس

 والبناء السياسى. ،العسكرى
زى رغباتهم ه نإ يحسوا فعالبتداوا االبناء العسكرى والناس بعد فترة وقام الرئيس ب   

ى لعادة البناء العسكرى ماشية بالصورة الإ أو ماشى ببناء القوة العسكرية ؛ةماهى عايز 
خذ أيعنى الناس ال ت ؛هاز العسكرى ذاتهجطبعا الكالم طالع من داخل حتى ال .هايرتضو 

فالناس اللى داخل  .خذ من نفس الناس اللى داخل الجهازأمما بت أكثرالكالم من حتة 
 ،قداموكل واحد ماشى دوغرى  ،كل شئ ماشى تمامإن  :يطلعوا وبيتكلموا وبيقولوابالجهاز 
 حاجة.أى  لخبطة ومافيشأى  ومافيش
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ليم وجرح عنيف وشديد وبتفرغ أوكل واحد فيه جرح  ،ن النكسةم ةعالناس طال
ترة الماضية وقالوها لفافرغته زى كلنا ماعشنا  !وفرغته فى نقد وفرغته فى نكت ..طاقتها
ه نحساسية للنقد وحساسية أل ..لكن العملية ولدت حساسية شديدة جدا عند الناس .الناس

بالنسبة  ةمكن هى صورة مبالغ فيها شويوي. ى ترضيهملعايزين كل شئ يتم بالصورة ال
هم  لكن ،عايشين فيه لى احناالفعال بتاع الظرف نيد من ناحية االلمشاعرهم اللى فيها تز  

المعجزة فى الناحية العسكرية  عملاجمال عبد الناصر زى مه نإ هم بيطالبوا ..عايزين كده
 يعمل لهم المعجزة فى الناحية السياسية برضه ويمشى فيها. ،شى فيهااوم

 اللى احناوالبناء السياسى هو  ،الواقع البناء السياسى ليس مثل البناء العسكرى
 ..البناء السياسى واخد الكل .ماهوش الناحية االقتصادية بس ،كلنا ..بنشتغل فيه كلنا

فيه مجلس  ،االشتراكى اإلتحادفيه  ،فيه الحكومة ؛الدولة كلها أجهزةالبناء السياسى فيه 
كل ده داخل البناء  ؛مؤسسات القطاع العام ،عالم الموجودة عندنااإل أجهزةفيه  ،األمة

  .السياسى
 انوقفة صغيرة علش أقفيز ابرضه عأنا  ،عادة البناء السياسى فى الواقعإنا فى وأ

الظرف الذى نعيشه من  .عيشهاأوالظروف التى إيه  واجههاأأعرف طبيعة المعركة التى 
 ،سلم ال سلم ،حرب وال حرب ؛تمر بشعب من الشعوبن أ قسى الظروف التى يمكنأ

 ؟سلم ،هى فى حربآوالناس  ،العملية ةمتحدد  بتبقىواهلل ؟حرب ..ظرف عنيف قاسى جدا
  !لكن الحرب وال سلم ،ماشيين فى سلمأهم 

ه ياتانإمككل  حاططاللى فيها  والعد ،النهاردهعايشينها  اللى احناالمعركة إن  واضح
أحد إن  أظنوما ؛محو هذا النظام انعلش - قوة فى العالم أكبروهو  - وكل مايستطيع

لما نعرف  .بنواجهة من القوة الكبرى الموجودة دى اللى احنافى ده الهدف إن  فينا بيختلف
 -المعركة بالنسبة لنا معركة حياة  نا  و  ،اللى فيها وحقيقة هذه المعركة وحقيقة العد إحنا

اللى تحدد لنا خط السير فى عملية البناء السياسى  متهيألىدى  - كوننال  أو يعنى نكون
  .بتاعنا

جزء فى إال  االقتصاد ماهو أو ح االقتصادىصالاال :ه الحقيقةأقولعايز أنا  اللى
كل  نأل ؛يةساسية كلها األصلالعملية األ ولاه الزم نتنولانتن انولكن علش ،هذا البناء كله

  .النهاردهفيها  اللى احناشئ بينعكس على بعضه فى المعركة 
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لما  ،7617برضه لظرف مشابه لظرفنا حصل فى روسيا سنة  أرجععايز أنا 
هارت القوة انو  ،بية كلهاو وخربوا روسيا األور  ،كيلو متر 72 لغايةووصلوا  انلمهجموا األ

وجاء  –من كالم الروس  ..هم ده من كالمهم -وجاء ستالين  .العسكرية الروسية بالكامل
 لقى ،ه جداانتعب لقاهابرضه  ؛والصناعةستالين بعت يجيب تقرير نجاح عن المؤسسات 

إن  اللى حصل !وكان انوك انوك انوضاع وكأفيه  انوك ،وا بيبعتوا له حاجاتانكهم نإ
وا بيقعدوا يدرسوا انك ماعرفش ،عايشة فيها ىروسيا وجهت نفسها كلها للمعركة اللى ه

 ..نعمل نفس العملية النهاردهمطلوب  إحنا! لكن ؟يهإبيعملوا أو  إزاى
 

ستالين بيقعد وبيسمع  انك :إيه وا بيعملواانلك ك أقول ،أصالسهل قوى  ..إيه وا بيعملواانك  عبد الناصر:
اللى مابينفذش هذا الكالم  ؛عليه على شرط فقابيو  ..واللى بيقولوا عليه بينفذه ،كالم الناس
 !بيقطع رقبته

 
 ..طلبابأنا  !النهاردههذا  طلبابأنا  السادات:

 
 يجى كده مثال الدكتور القيسونى )ضحك(ييعنى  ؟يهإيعنى  ،مغاير رأيه انحتى لو ك  الناصر:عبد 

 
 )ضحك( أصوات:    
 

ينا تنمية كذا دت وهاياستثمار ات وهايعمل إجراءوعايز يفرض  ،مقدم مذكرةهو إن  :بيقول عبد الناصر:
  !الزم نقطع رقبته ٪2اش تنمية انعطأات وماإجراءفرض إذا  طيب بس ،فى المائة

 
 )ضحك( !يافندم 7612فى سنة   القيسونى:

 
 )ضحك( أصوات:
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حتى  انك ،ده الكالم اللى مشى به ستالين ..سنة سنة ،الزم نعرف سنة سنة ..ال..ال  عبد الناصر:
 فقاطيب مو  all right :غلبية ويقولرأى األ بيقعد ويشوف انك ..رأيهاللى ضد  الرأى

كلكم معاصرين فى  إنتو ما ؟النهاردهإيه  مشكلتنا إحناوهو  !على كالمكم بس يتنفذ
 !المسئولين عنه إنتو ال بتاع طيب ماابنتكلم على خراب و  انكإذا  ،كلكم ..العملية

 ؟مش كده !وصرفه ،حتياطى استرلينىا جنيهمليون  100فيه  انكده القيسونى 
 

 ؟!يافندماللى صرفته أنا   القيسونى:
 

 ،وحسن عباس زكىت نإ ..االقتصاد كنت وزيرت نإ ماهو مش !؟مال مينأيعنى  ..هآ  عبد الناصر:
  .االثنينتم نإ ماهو ة؟انوزير خز  انى كانومين ت

 
  .بس اشتركنا كلنا فى الصرف ..ال  القيسونى:

 
وزير  ،وزير اقتصاد يعنى مسئول ..برضه وزير اقتصادت نإ ماهو ..ال ؟يهإيعنى  ..هآ  عبد الناصر:

ت قعدت نا  و  .يهإاالقتصاد هو اقتصاد زراعى واقتصاد صناعى واقتصاد يعنى مش فاهم 
ال او  ،فيه حاجة فى الصناعة كذا انكإذا طب  .من عشرة سنوات هذه المشكلة أكثريعنى 
 !وزارة زكريا أيامإال  ماابتديتش تتكلمت نإ يعنى ..كذا أو فى الزراعة كذا أو ال كذااكذا و 
اجتماعات  أياموقبل كده يعنى المقدمات  ،ت تتكلم باالتجاهاتيوزارة زكريا ابتد أيامى يعن

الموضوع فلوس اليمن والمصاريف الزيادة بتاع القوات  أساس انوك ،اللجنة التنفيذية العليا
 - جزء منهقعد نقول كالم هايتنفذ انلكن ه ،معلهش ماهو الواحد بيفتكر العملية .المسلحة

 ،اتإجراءخذ أعايزين ن !؟يهإحايتنفذ  ..وفيه جزء منه مش حايتنفذ - متصورهأنا  اللى
إن  ماشى انكبقى  ستالين !وبعدين الجزء الخاص بالتنمية مش هايتنفذ ،اتجراءاإلحاتنفذ 

ومن  ،7200عضاء المؤتمر أذبح من  !واللى مابينفذش بيذبحه ،نفذتالكالم اللى بيتقال بي
 :بيقول انبس ك !لىعت األيالشيوعى والسوفي الحزبضاء أعضاء مجلس الوزراء ومن أع

دى الطريقة يعنى  ىوه! بيخلص عليه شفذنيماباللى  ..فقا! طيب مو ؟يكمأمش ده ر  ..هآ
  !تمشىها نإ الحقيقة اللى يجب
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واضح جدا من الضغوط اللى  ،ال نكونأو  فى ظروف معركة نكون إن احنا :بقولأنا    السادات:
نا فى يلامم المتحدة وحو ومن المعركة الدائرة بره فى األ ،انيلانا ومن الظروف اللى حو يلاحو 

 أو التى نتكلم فيها اتجراءاإل .عيشانعيش يامانيمعركة  ؛المنطقة وهنا وفى العالم كله
قل من أ أبدايعنى ال تكون  ،خذها الزم تتناسب مع طبيعة هذه المعركة التى نواجههاأن

 نا  خصوصا و  ؛خذها بسهولةأنن أ والتى ال يجب ،أبدامستوى هذه المعركة التى نعيشها 
يونيو قاعد صاحى وبيعد كل همسه وكل حركة  70و 6رف وهو الشعب من بعد طهناك 

 :بنقول إحنا .لهم حق يقعدوا يبصوا ..والناس لهم حق برضه ،وكل كلمة لكل مسئول
ر يصح قوى خآلوصل فى زهقها فى اتولما  ،الناس بتشتكى والناس بتتكلم والناس حاتزهق

  .طبيعى تقوم تعمل تغيير
 6وطلعوا فى  ةوبعدين تقبلوا المسئولي ،ناس كلهابعد النكسة والذهول اللى جرى لل

 لهم حق ؛ةصلات حانيونيو ووقفوا وقفة صامدة غيرت مجرى المعركة كلها اللى ك 70و
 طلبهم أساسلكن هم  .يشاركوا فى هذه العمليةهم نإ لونا ويشوفوا ويطلبواأه يسضبر هم نإ

الزم كل مسئول يكون على مستوى هذه  ..الكل الزم يكون على مستوى هذه المعركةإن 
ه انتعب ..ه اقتصادياانالناس صحيح تعب ،النهاردهات اقتصادية إجراء :لما تقول .المعركة

 !منه عايش فى اقتصاد حرب من قبل الحرب ٪80 - 10وشعبنا فيه يمكن  ،مافيش شك
وز منا قدوة وهو يعمل كل شئ عا ..لكن هو عايز القدوة من فوق منا نحن المسئولين

بتاع المعركة التى نعيش  ةنكون على مستوى هذه المسئولي إحنابس  ،أبدا ..أبداخر أاليت
فع يناال التسليم فيها ه ،عيشنياما عيشاني ..مافيش ،نا غيرهاأماممعركة يعنى ليس  ..فيها
  !عيشانعيش ياماندى معركة ي ؛أبداحاجة هاتنفع أى  وال

الدولة الرئيسية  أجهزةفصال فى نإبيشوفوا فيه  ؛الناس بتشتكىإن  :هبقولأنا  اللى
ش عايشين على حنااما - إحناهم  اللى -شايف المسئولين بتوعه ه نإ عالوة على ،فوق

فصال بين الحكومة نابيشوف فيه  ..فصالنابرضه بيشوف فيه  .مستوى مسئولية المعركة
ثة كل واحد يتكلم فى الموضوع يجى موضوع واحد الثاليب ؛األمةوبين مجلس  اإلتحادوبين 

كالم وفى مجلس  اإلتحاديسمعوا من الحكومة كالم ويسمعوا من  !التانىى مختلف عن أبر 
  !يسمعوا األمة
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 نافى موقعه نعمل عملية التنسيق بي فى هذه المرحلة الزم كلنا كله نإ تقديرى فىأنا 
الرئيس بجرة قلم  هبيالبناء السياسى هايجإن  معقولالمن غير  .وبين بعض كلنا الحقيقة

، شيل ده شيل ده حط ده ،كذا ثالث أرباعويروح شايل  ؛فى البناء العسكرى عملازى م
ى حال هايحصل فى المؤسسات وال هايحصل فى الحكومة وال يحصل فى أممكن ب مش

وال  ،األمةاالشتراكى وال هايحصل فى مجلس  اإلتحادالمحافظين وال هايحصل فى 
 انسنإومافيش دولة فى الدنيا ومافيش  !ىمش ممكن يعن ..عالماإل أجهزةهايحصل فى 

  .يعنى مستحيل ..يقدر يعمل هذه العملية
كل واحد فى ناحية وقاعد  ..كلنا كل واحد منا فى جهاز إحناما ؟إيهنعمل  طيب

يه اللى ا  و  ،نصل بهن أ يه التنسيق اللى نستطيعا  و  ،نعمله إن احنا اللى نستطيعإيه  وشايف
واحد  اننخلى الشعب لما يكون فيه موضوع من المواضيع كلنا بنتكلم بلس نإبه  نستطيع

جى يبيسمع هنا كالم وبي ،ش عملية سايبةاالعملية بتبقى واضحة جديا ماهي .نحن جميعا
 !هنا يسمع كالم وبيروح هنا يسمع كالم وبيروح هنا يسمع كالم

موقعه فى كل واحد إن  هذه المرحلة الزم نكون مستعدين فيهاإن  فى تقديرىأنا 
على كالمهم ونوضح لهم نريح الناس ونرد إن  كون مستعدين فيهان انوالزم كم ،يعمل هذا
 الا  و  ،شئأى  من أبداسؤال وال نتهرب أى  نجاوب علىنا نإ من أبداال نتهرب  ،المسائل

 !وكل منا قاعد فى موقعه لوحده ،على شخص واحد ونسيبه ةالمسئولي حطبنبقى  كلنا حناإ
  .نشيل يعنىنا نإ مفروض كلنا

هااضرب مثل  ؛حاجات كثيرة جدا يهف يعنى، مش متصورأنا  يعنى ..مش فاهمأنا 
 ..فيه حاجات كثيرة جدا ممكن تريح الناس حقيقى بال تكاليف ..األمةبسيط على مجلس 

ين اندى بتاع قو  ؛وال اعتمادات جديدة وال وال وال أبدامش عايزه تكاليف من الحكومة 
جراءو    .ات ولوائحا 

الرئيس دلوقتى وهو وضع تكلم عنه إ ،باتعرض لموضوع جاى لهأنا  وبعدين برضه
الوزير سياسى نمرة واحد الزم  ،يعنى فى المعتاد شرق وغرب وفى كل النظم ..الوزير

 ،عمليته السياسية هب تغطيز لما مثال بيكون جاى فنى بيتولى جهاز الح ،يكون سياسى
 جاهز ويكون سياسى ويرد يعنى.يكون لكن الزم 

 ،روتينيةتكون ها لكم والتى ممكن أقولوالمشاكل التى  األمورهذه إن  اللى بيحصل   
 :عضاء مثال يقولوابيجوا لى األ .الص تريح الناس كلهاتعديالت حاجات بسيطة خ افيه
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حناو  ..ودى حاجات كلها !مثال طلبنا مقابلة الوزير ماقابلناش شهر واثنين إحنا كلنا جهاز  ا 
 ؛االشتراكى فى الجهاز اإلتحادفى الجهاز و  األمةماهو الوزير فى الجهاز ومجلس  ،واحد

كلها بتاعتنا ومافيش  جهزةاألفصال بين نإفيه عملية ف .كلنا فى الجهاز داخل بعضه
 ! ؟فين ةطيب وبعدين المسئولي ..نيكل واحد بيتهرب من ناحيته وسايبإن  والنتيجة ؛تنسيق

نجهز نفسنا  إزاىلما نعرف حقيقة المعركة ونعرف  ،باشوف فى هذه المرحلةأنا 
نا كل نإونريح الناس ب ،هانوكل منا فى ناحيته وفى مك ،نحط نفسنا على مسئوليتها انعلش

 .ىوعملنا مايبقاش مخف ،مايطلبوه من توضيح نوضحه لهم ونقوله لهم بمنتهى الصراحة
من  أكثرأو  ٪60لكن فيه مسائل  ،ماتتقالش.. صح ماتتقالش -جزاء أ -فيه حاجات 

بخطورة المعركة  شعرهون ،وممكن يتوضح لهم تقالتمن اللى بيطلبوه الناس ممكن  60٪
  .فيه اللى احناوبخطورة الوقت  ،فيها اللى احنا
وداخل كل جهاز لوحده فى  ،شئ كثير جدا من هذا هايتحلإن  فى تقديرىأنا 
الموجودة كل المشاكل  ،آخر انمكأى  فىأو  فى المجلسأو  اإلتحادفى أو  الحكومة

من القائمين كل فى  األسلوببنفس الطريقة وبنفس  ؛داخل الجهاز ذاته ممكن حلها برضه
مثال لما إن  يعنى مفروض !يعنى الواحد بيسمع على حاجات كثير بس وبيستغرب .جهازه

يعنى ممثل لرئيس الجمهورية فى  ..الوزير هو مقيمإن  المفروض ،نتكلم على الحكومة
 ،موتأو  فيها مصيبة يعنى معركة حياة اللى احناالمرحلة  .اد فيهقاعهو  اللى الحتة

كل ده  ؟!تحركش كلنا ونتصرف ونحل ونريح الناس ونقترح ونشوف ونغيرانطيب ليه م
  .ممكن يعنى

اللى  ةفالتوقيف. .اللى فى القطاع العام ةالتوقيفليه  ،كده ةيعنى مش عارف فيه توقيف
ون انجبنا ق ،ون المؤسساتانق :قالوا ؟يهإمش عارف سببها أنا  النهاردهفى القطاع العام 

يهمهم  لىوجبنا جميع الناس المسئولين فى القطاع العام ال ،المؤسسات السنة اللى فاتت
تحسوا بالراحة وتحسوا  انيه علشإتم عايزين نإلنا  وادرسوا وقولإقعدوا ا  و  ،ونانهذا الق

، واشتركوا مع الحكومة -هم نفسهم  - ونانوجم وحطوا هذا الق .العمل ىطالق فنباال
 من محمود يونس النهاردهباسمع  !وقفت الدنيا ،ونانوصدر الق والحكومة وافقت.. حاضر،

وقبلها سمعت  ،مورها كلهاأتدخل فى تسها مشرفة على الشركة وبالمؤسسة معتبرة نفإن 
 بعد ما مش عارف يعنى هلأنا  !وكيل الوزارة على المؤسسة وعلى الشركةإن  ىانث
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لهم اللى هم  عملنا - الناس اللى طلبوه - ون واللى طالبينهانوصدر ق ..ينانبتصدر القو 
 أنا مش عارف!! ؟يحصل ليه دهأو إيه  بعد كده يجرى ،عاوزينه كله
 نأب النهاردهتطالب بالناس وهى  نإ فى تقديرىأنا  ،فيها أتكلمة عايز أخير حاجة 

الناس فى هذا يعنى  ؛وتعرف وتسمع وتشارك ،مباشر فعال تشترك فى عملية الحكم اشتراك
وعايزين يشاركوا  ،ةئوليبالعكس دول عايزين يشيلوا المس أبدانيتهم طيبة ماهم مضادين 

 تمنأتم و نأتم و نأ ،ى وضعت فيهمعسنة و  72فيه  نوأل .نعدى هذه المعركة فعالإن  بهدف
 .خذوا وضعهم فعالأخذوا وضعهم وعايزين يألما 

ية ها أساسنإ :بقولأنا  واللى ،مطلوبة لهذه المرحلة ىالديموقراطية فى الواقع اللى ه
 ،بعد من هذاأالناس عايزه  ،رد زى ماقال زكريالفاأمن  مش بس ،وحيوية فى هذه المرحلة

  .الناس عايزه تشارك
 والرئيس ما ،دى تتعمل بمنتهى السهولة ..فى منتهى البساطة مسألةرد ده لفامن أ

تتدخل فى حاجات بت انت موجودة التى كاناللى ك جهزةاألشال  ؛ها على طولأبد هو
حتى  - ةفيه دول كثير واخد نإنتهى بيوممكن هذا  .هاها فى جرة قلمنأو  ،تش فيهاانماك

على النظام  يةبوا مدعى عام بيبقى له واليجبي ..بنظام المدعى العام ةواخد - أمريكا
وهو الذى يقيم  - تحته جهزةاألى كل بقوبت -المدعى العام . على فلسفة النظام ذاته ..ذاته

ى فى الديموقراطية ساسالشئ األ مانإ ،ده سهل عمله .عملية من العملياتأى  الدعوى فى
من الناس ونرد على الناس  لأسن  نوضح للناس و  إن احنا نكون جاهزين إن احنا ؛المطلوبة

 فى العملية. نا اونشرك الناس مع
تنزل للناس  طيب ما بعد ماتدرس كويس ،ووضع زى العملية االقتصادية مثال

 انمن غير لف وال دور  ،ههآفيها  اللى احناآدى الحالة  وهآ !يهإويعرفوا حقيقة وضعنا 
عندئذ كل الناس بتشيل وكل الناس  ؛والزم نشترك كلنا والزم نشيل كلنا .سودأبيض و أو 

 .االشتراك ةبس عايزه تحس بمسئولي ،النهاردهمما هو موجود  رتأكو  رتأكمستعدة تضحى 
معاهم على مستوى هذه المعركة وعلى مستوى هذه  إحنابرضه عاوزه تشوفنا  :وزى ماقلت

وتوضيح النقط دى كلها فيه  ،فيمكن يكون وضع الدستور فى هذه المرحلة .ةيلئو المس
حاجة بتصدر أى  أو ونانقأى  أو دستورأى  :بقولأنا  لكن برضه .والحدود دى كلها فيه

عايزين ننطلق وعايزين  إحناهل  ،اللى بنشتغل إحناهو  ساساأل ..ساسمش هى األ
كده على طول  ..فناءأو  بقاء ،الموت أو معركة الحياةها نإ نعيش هذه المعركة ونحسها



  سرى للغاية 

36 

 

هو  ؟!أل الانتصرف و  ساسعايزين نعيشها دى وعلى هذا األ إحناهل  ؟!مافيهاش مناقشة
  .فى تقديرىأنا  ده

وعارف نا اوكل حاجة سهلة مادام الشعب مشترك مع ،بعد كده االقتصادسهل بقى 
ات تمشى على إجراءبيحصل  ،تحرمانه بس كلنا همر حبن .أبداخر أالصورة ماحدش حيت

الشعب نا افى هذه المرحلة نشرك مع إن احناهو  ساساأل مانإ ،كل ده بعد كده سهل ؛الكل
 ،ناس ويكلم ويخاطب ويدافعكل منا فى موقعه يرد وينزل للإن  جاهزين إحناكون نو  ،فعال

ى يالقوا انويرجعوا للجهاز الث ،يروحوا فى جهاز يالقوا كالم ؛وش تناقضات بيناقومايال
 !وفى الجهاز الثالث يالقوا كالم ،كالم

 
سيكون هناك  ،الرئيسية للمشاكل القائمة حاليا سبابنتتبع األ إن احنا حاولناهو الحقيقة لو  : البشرى

 ،وقفمفعال على ال أثرتفيه عوامل رئيسية إن  نقدر نقول مانإ ،كثيرة فى الواقع أسباب
عوامل استجدت فى  أو ونتج عن هذه العوامل الرئيسية عدة عوامل فرعية كنتائج لها

 التطبيق.
ى لوهو رد على االستفسار ال ،يةساسعنصر فى العناصر األ أولنمسك  نحاوللو 

ى البداية؟ ولماذا حدث ضغط شديد االقتصاد كافيا لمقابلة مراحل التنمية ف انلماذا ك ؛ليق
وفى السنتين الماضيتين على وجه  ،من الخطة ةير ألخافى السنوات  نحسارا الىقرب أ

نفسها بتاع يى هى الخطة أهذا فى ر  فى ىهذا العامل الرئيس أو هذه النقطة ؟!التحديد
  .والتوازن ىولالسنوات الخمسية األ

 أسلوبب أخذنا 7626فى سنة نا اح نإ ،ت خطوة بناءةانكها نأ فى الواقع ماننكرش
قدر أبرضه  نا  و  ،مختلفةالنضع خطة شاملة لنواحى االقتصاد نا نا  و  ،التخطيط الشامل

لو  مانإ .بهابأس  ال برضه تعتبر خطوة موقفة ناآل من نتائج التحقيق التى قيلتإن  :أقول
فعال  اللى احناسبب المشاكل على نتعرف  انعلش -دققنا النظر فى النتائج التى تحققت 

الموجودة فى الخطة لو قارنا ماتحقق  األرقامرغم إن  بنجد - علينا أثرتبنشعر بها واللى 
االقتصادية  رىألخاالمؤشرات  ؛رىألخاالنواحى  أو الدخل أو ستثماراال أو االنتاجفيها فى 

ت انالتى ك ةالزيادبرزنا أنا و يبرضه لو ج مانإ .٪60 الىحو  ..نسب عاليةها نإ بنجد
وشفنا ماتحقق فى  ،ت مستهدفة فى الدخل عموماانالزيادة التى كأو  ،االنتاجفى  ةمستهدف
 النسبة بتقل بعض الشئ.إن  بنجد ؛فى الدخل أو االنتاج
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عن نشأت  الزيادة التىإن  وجدنال ؛أكثر األمورنا تعقبنا برضه وحللنا يوبعدين لو ج

من نشأت  نفصلها عن الزيادة التى إن احنا حاولنا أو وفصلناها ،مشروعات الخطة نفسها
النسبة بتاع الزيادة إن  بنجد ؛الزيادة التراكمية من االقتصاد فى السنوات السابقة للخطة

فى  ٪10 الىتزيد عن حو ال  02 – 01 - 00 الىيعنى حو  ؛فعال بتكون قليلة جدا
 !قطاع الزراعة مع بعضأو  يمكن قطاع الصناعة ،صألخالقطاعات السلعية على ا

بتعطى توازن فى تدفقاتها بين ها نإأساس الخطة وضعت على إن  ..الخالصة
 ىات التستثمار االفعال إن لما نجد  .العناصر المختلفة التى تدخل فيها والتى تغذيها

وقصر هذا  ةت مرجو انعطاش الدرجة التى كأات ماستثمار االهذه الناتج من و  ،أعطيت
طبيعى هناك فى معرض التبريرات الكثيرة فى هذا  ..نعتبر هذا القصور ؛القصور
بأس  فال ؛بتقابله ةمعين ةشخص لعلمق القفى معرض المد النهارده إحنا مانإ .الموضوع

  .لها هناك تبريرات كثيرةإن  نحطها بغض النظر عن إن احنا من
المشتركين فى هذا القطاع أحد  برضهأنا و  - فى مجال الصناعة على سبيل المثال

فيه زيادة  انكإن  - وبرضه يمكن هذه النتائج بيسرى جزء كبير منها عندى برضه
هو حصل تعديل فى  .211قدرها  انالسنة الخامسة ك الى ساسمستهدفه من سنة األ

 انخد الهدف الذى كآباخد وبافضل أنا  مانإ ،الهدف قلإن  الخطة فى السنة الخامسة
واالستهالك  دخاراالالتوازنات فى  تحصل ئهعلى ضو  نأل ؛مرسوما فى بداية الخطة

 فى حين ٪01 الىبتطلع حو  211 ـلو ننسبها ل ،080ت انالزيادة المحققة ك .والكالم ده
 .جنيهمليون  100 الىحو  انى وضع كلال ستثماراالن أ

من هذه المشروعات والمقدر لها  جنيهمليون  721تاج انحصل  ،مليون جنيه 100
هذه نهاية إن  شقولنماطبعا  ،دى ناحية من النواحى .تاجان جنيهمليون  100 الىحو  انك

برضه هايتحقق فى السنة السادسة هو  ماتحققش على السنة الخامسةإذا  نأل ؛المطاف
تى أالزيادة لن تإن  بس هو كل اللى حصل ،وهايتحقق فى السنة السابعة ،مش الخامسة

 أثرتدى  ؛سرحت شوية ..فعال بنينا التوازن بتاع الخطة عليها اللى احناترة الزمنية لفافى 
 علينا بعض الشئ.
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فيما يختص بالتكاليف نا تاتقدير إن  ،ى اللى جاء لنا فى الخطة برضهانالث األثر
فى  مانإ -عذار أتحل انمش بأنا  - لنا عذر فى البداية انفى الواقع كبرضه  ،الكلية

نية زادت بنسبة كبيرة عن لفا ةالتكاليف الكلي أو التنفيذ أثناء التقديراتإن  الواقع حصل
مل اللى هايتحقق فى ت تمثل األانوالتى ك ،26/20التقديرات التى دخلنا بها فى سنة 

  !الخطة
فى مجموعة إن  :نقدر نقول ،من الواقع ةوبرضه قريب ،ها من الذاكرةبقولأنا  األرقام
 800 الىحو  الىوصلت  ةالتكاليف الكلي ،جنيهمليون  100 الىت حو انمشروعات ك

على نهاية الخطة  جينا إن احنا معنى هذا .ده برضه فى قطاع الصناعة !جنيهمليون 
الباقى  ،منها ٪20هينا نأ ..هيناش المشروعاتانم مانإ ،اتاستثمار  جنيهمليون  100دفعنا 
مش بس إن  معنى كده .ات لم يتمستثمار ب كبير من االانج أو نا مازال جزءأمام
 ،االقتصادية هدافالمشروع لم يحقق األإن  ،المشروع لم ينضجإن  ..ات لم تتمستثمار اال

 !دى تشتغلتبتبها نإ االلتزامات بتاع السداد والقروض تفى الوقت اللى ابتد
خاص هو  اللى ؛يةانجى بند فى الميز ييابتدا  7622من سنة إن  شايفينوطبعا كلنا 

وبيصل مراحل كبيرة يمكن وصل فى سنة  ،بسداد القروض وفوائد سداد القروض
جمع عندنا فى تفيبقى  !بين سداد التزامات وفوائد ،جنيهمليون  80 الىحو  الى 21/7628
أثر  بتاعها األثروجعلت  ،وتفاعلتترة زمنية عدد من العناصر كلها تراكمت مع بعض ف

ه نإ حدثى المفروض ييج انكى العائد الل نأل ؛بتاع العملية ةنحس بالوطأنا شديد خال
فى الميعاد المعين لم  مانإ ،ه برضه مدخر لنانحقق ألهاي  ه نإ صحيح !ماجاش فى الميعاد

 !يتحقق
 وجدنا ،اتستثمار من هذه اال يديناإ فضنن إن احنا كنا مفروضاللى فى الوقت نفسه 

الزالت  ستثمارنا مبالغ ضخمة فى االأمامفى النقطة المعينة الزمنية دى الزال  إن احنا
 الىفبالت ؛منتهاه الىات لم يصل شائى للمشروعنالمستوى اإلإن  ودى معناها !تدفع

يخلينا نجيب مستلزمات ى يعن ..الىعى مستو ى حتياج علإ انحتياجه للمستلزمات كإ
 أنفك ؛ماتاخر مع حلول التز آيخلينا نجيب مستلزمات على مستوى ن أ مصنعه قبل
 األثرفالحقيقة جعلوا  ؛كلهم تفاعلوا مع بعض ..عوامل أربعةحصل تفاعل  ..العملية دى
نا نإ فى الواقع فى ىده يمكن السبب الرئيسإن  متهيألىأنا  !شديد جداأثر  بتاع الخطة

 وفى السنة السادسة والسابعة. ،ةير ألخاحسينا بضغط شديد فى السنوات 
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 بنجد ،من مطالعة المذكرة التى عرضت علينا مع التقارير طبعا والدراسات الموجودة
مليون  ألف ؛جنيهمليون  100 الىرأسمبنجد عجز  ،جنيهمليون  200فيه عجز جارى إن 
مشروعاتنا  ..اتاستثمار وبعدين مطلوب مننا  !نسدها انعلى االقتصاد يدبرها علش جنيه

 حاولناو  ،جاز فى العام الماضىنيمكن لما تعرضنا لخطة اإل إحناوبرضه  .مفتحه كثيرة
حجمها كبير ماقدرناش نستوعبها إن  وجدنا ؛لمشروعات التى قاربت النهايةتقدير ل نضع
ب القطاعات انمن ج ستثماربرضه حصل قصور شوية فى دفع عجلة اال نأل ؟ليه ،كلها
 !ةالمنفذ

وفى الوقت نفسه عندنا عجز يصل  ،اتاستثمار ندبر  إن احنا ناأمامفيبقى دلوقتى 
 أصبحالمدفوعات  انالضغط على ميز  أو الموقف فعال النقدى !جنيهمليون  ألف الى

أنا  ؛مرها فى الواقعأمن  ةر يت فى حأصبحاالقتصاد وزارة وبعدين  .ضغط شديد جدا
 نأل - متصور دىأنا  - برضه اهلل يكون فى عونهم مايقدروش يعملوا خطة متهيألى

بل االقتصاد لهم التزامات ق   ..جى يعمل خطة يجيبوا ناس بتوع االلتزاماتيساعة ما ي
حناو  ،وا لناأبيلج واهلل الشركة  :نقول له ،بنيجى نضغط معاهم على السيد وزير االقتصاد ا 

جى فى اليوم يوبعدين بي .بيستجيب معاهم ..يهم قرشيندإمعروف  عملإية لها فلوس ناللفا
 ..ينا قرشيندإمعروف  عملاو  ،ةقفاع و انالمص نأل واهلل عايزين مستلزمات :ى نقول لهانالث

برضه  ،اتاستثمار ية التخطيط انيجى له فى ميز يوبعدين ب .بقدر معيننا ابيستجيب مع
 ..فى عرضك عايزين الحتة دى نكمل فيها حاجة :بنرجو الدكتور القيسونى نقول له

عن صورة تخلينا نتصرف عبارة كله فى نظرى  مانإا. انجيب وبيستجيبوا معتفبرضه بيس
ستقرار اولعنصر  التخطيط سلوبعدام فى الواقع ألنإ يهفوبتخلى  ،لحظة الىمن لحظة 
 الىستقراء المستقبل الذى يجعلنا فعال نضع خطة هادفة توصلنا إولعنصر  ،التخطيط
 النتائج. أحسن

وضعه على خطة زمنية معينة  أحسنإذا  ،هو يمكن فى محيط النقد المتاح مهما قل
برضه مش أنا و  .الموجود فيه األسلوبعلى من أننتج بكفاءة  إن احنا يمكن يتيسر لنا

وعلى االقتصاد  إحنا علينا ..ثقال علينا ملتأ ةقوي ضغوط يهف هو :بقولأنا  ،تقادنإ بقول
يمكن فيه  اأساس أقولقدر أبأنا  .دلوقتى القصور أصبحو  ،وعلى التخطيط فى الوقت نفسه

إن  :أقولن أ ،خلى الصورة واضحةأ انعلشإن  فضلأبرضه بأنا  مانإ ،خرىأمشاكل كثيرة 
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أنا و  ،clearطها كده حالحته دى الزم ن .المدفوعات انالقصور هو ناتج لخلل فى ميز 
  .دراسة تحليلية هاتؤكد هذه الناحيةأى  متهيألى

 برضه النهاردهكيف السبيل للمستقبل؟!  ،المدفوعات انطيب لما يكون خلل فى ميز 
 ،ةبسيط ةيعملوا لى حسب انستعنت ببعض ناس علشإ مانإرجل مش اقتصادى أنا  :بقول
نا الماليين اللى عندى وضعوا لى اخو إ ماعرفش ،21/28سنة شوف مواردنا فى أ :بقولأنا 

 ،نجمع المدخرات الحقيقة المتاحة للتمويل القادم :قلنا !جنيهمليون  167 :كده بند قالوا
 ماقدرشأنا  أخطاءنا االقتصاديين يمكن يالقوا فيها اخو إطبعا  .ها مع التحفظبقولأنا  يعنى

مليون  160 الىحو  :نقول ،المقارنة غراضيعنى أل حقيقةه نإ فطلع ده ناخده على ،وجزهاأ
عجز  جنيهمليون  760فيه إن  بنجد ؛ة متاحة للتمويل العاميمدخرات حقيق أو موارد جنيه

وبعدين  .عمال نسد العجز فى قطاع الخدماتخذ من قطاع األأبن ،فى قطاع الخدمات
قسام فبنصل لى األقساط قروض خارجية وفوائد عأدى  جنيهمليون  80عندنا إن  بنجد

فائض  جنيهمليون  660 الىيبقى اللى فاضل عندنا حو  ؛جنيهمليون  600 لىا
ماهياش نتيجة بعيدة عن الصور اللى فعال بنسمعها واللى الدكتور القيسونى  - مدخرات

ضعيف جدا  ستثمارمليون يبقى ده رقم من اال 660ـت الانفاذا ك - ناأمامدائما بيبرزها 
 .المستقبلة عباءيقابل األه نإ ميسر مش ،فى الواقع

موقف العماله هايكون شكله إن  فى المذكرة لو قلبنا من ناحية القوى العاملة وشفنا
ات استثمار  جنيهمليون  آالفقل  تقدير عايزين مايعادل ثالثة أعلى  إن احنا وجدنا ؛يهإ

 كل سنة. جنيهمليون  200يعنى  ..فى الخمس سنوات
حناو  جنيهمليون  200 ارق كبير بشكل ظاهر لفاإن  لى دوبي ؛660متاح لنا  ا 

مش  متهيألىى نتبعه فى الخطة الجاية لال األسلوبإن  نقطة زوده يمكن يبر  ..رزاوب
اللى اتبعناه فى الخطة  األسلوبل نفس نعم إن احنا تمكن عملياانمش ح أو هايكون

  .اتستثمار اال بتاع هيكلالمن ناحية  ىولاأل
ذكرها أن أ فضلت مانإ ،ىأمامقوى  clearماهياش  ،ها بتحفظبقولطبعا هذه النقطة 

صرفنا فى الخطة إذا  إن احنا بمعنى ؛وتبقى عرضه لبحث مستفيض فى المستقبل
وبعدين يخص الشخص فى  ،كذا ةعدد العمال انوك جنيهمليون  7200 ىولالخمسية األ

بقى تدى ها جنيهمليون  0000ـالإن  بنجد ،استثمارك جنيه 6000أو  7000 ةالعمال
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بقى بعيد جدا عن مستوى انه ن احناأل ؛نغطى العمالة المتراكمة انصعبة قوى علش
  !كبير واال بعدين العملية قد تسوء بشكل ،علية والواقعيةلفا ياتانمكاإل

 ،حقق خطة التنميةانمش ه جنيهمليون  660ـلو وقفنا عند ال ناآل ناأمامفيبقى 
ثار السياسية اللى تنتج والبطالة الزائدة واآل ،تزايدتلتى ا ةفى دوامة بتاع العمالدخل انوه

ودخلنا  األسلوبجينا ونهجنا نفس  مال لوأطيب  !طالقاإثار كلنا ال نقبلها آودى  ؛عنها
 على بال مايتولد عنها ناتج برضه ؛كبيرة المدة أو تكلفةبمشروعات صناعية كبيرة ال

وحساب  ..ندخل فيها بحساب إن احنا دى برضه خطوة يجبإن  :بقولأنا  .حتحتاج وقت
 دقيق بشكل بالغ.

 660ـالكبيرة بين ال الفجوة حينا بعض حاجات يمكن تر أمامفيه إن  :بقول مانإ
ة انودى برضه عرضه لمناقشة مع السادة وزراء االقتصاد والخز  ؛مليون 200ـوال

 الى ةيعنى ماهياش مستند ..خبراءمن ال بعةتم اجتهادات دى عبارة عن نأل ؛والتخطيط
 اقتصادى علمى. أساس

نمشى فى  إن احنا من الممكن ..تاجيةنإفيه مشروعات إن  :بقولأنا  :نقطة أول
ال تلقى  ،محلى استثمارتاجية كبيرة جدا تدر عائد فى وقت سريع بنإالبلد فى مشروعات 

  .المدفوعات انعبء على ميز 
مثال هذه المشروعات التى طيب ليه ال نسمح أل ..برضه باتساءل متهيألىأنا 
كما أنا  مشكلتى نأل ؟المدفوعات انلقى عبء على ميز تمحلى وال  استثمارتتطلب 

المدفوعات  انبين ميز لتوازن ت مشكلة خاصة باانك ،من الحديث ولعرضتها فى الجزء األ
ى فى لمرعى يصححخونا السيد أيمكن  -مثال لهذه المشروعات  .فى التجارة الخارجية

توسعش فى الصرف انليه م ؟ى الزراعيةراضتوسعش فى األانليه م :بقولأنا  - هذا
ماهى الناس موجودة  ؟!ونجند ةونجيب عمال ،فى الرى ونمتص عمالة توسعشانمو 

ناس قاعدة فى قطاع  ،جنيهمليون  767بنعين قطاع الخدمات بـ إحنا ،مابتشتغلش
  .معات والمعاهدايض من خريجى الجاوبعدين كل سنة بيطلع ف ،كلأتالخدمات 

اقتصاديات قطاع  قمش عاوزين نسو  :قولنو ، عمالقطاع األفى وبعدين بنترفق 
طيب ماهو فى النهاية برضه بيترجم  !وبنركز كل ده بيروح على قطاع الخدمات ،عمالاأل
فهل  !وفى النهاية بيسحب من الخير بتاع قطاع الخدمات ،عبء قطاع الخدمات الى

ذا ا  و  ،اتاستثمار تقتضى  ةهيئ الى لو نجمع هذه المشروعات مثالنا نإ الإمافيش وسيلة 



  سرى للغاية 

42 

 

كل  استصالح ؛ىأراض استصالحت طرق رى ترع صرف مغطى صرف غير مغطى انك
  ؟محلى استثماروتتطلب  ،تاجيةان ىالحاجات اللى من هذا القبيل اللى ه

طيب ماهى الناس  ،ال ألاده يعمل تضخم و  انكإذا  ماعرفشمش متصور يعنى أنا 
عين عمال أ ىنإ الى أصللسه لم أنا  ..جيب عمال جددأمش هاأنا  ،قاعدة بتاخذ فلوس

كلوا أوبي ،طيب ماهى الناس قاعدة قاعدة موجودة على الطرقات بتاع الوزارات !جدد
 ستصالحيشتغلوا فى عمليات االيروحوا خليهم أحورهم أو  خذهمآ ما !وبيشربوا وكل حاجة

 دى كلها.واالستزراع والحاجات 
 أو نزود الناتج المحلى إن احنا نا غيرأمامهو مافيش  نأل ؛يمكن دى تضيف للناتج

تقليل االستهالك برضه عملية برضه نمشى  نأل نزود الناتج :بقولأنا  ،نقلل االستهالك
  .المنبعهو  نزود الناتج اللى :بقولأنا  مانإ ،فيها

 ؛جاز والتخفيضاتنبحث خطة اال أثناءفى  ،ها برضهأعرضية بانوبعدين فيه نقطة ث
 - ذكرأما ت على حسبانيمكن لما تجمعت المشروعات كإن  الىاللى فيها تعرضنا برضه 

وبعدين دى  .ةوشوي 000أو مليون 100 الىحو  تانك -السيد وزير التخطيط  أظنيعنى 
 ،و)د( )ب( و)ج(و (أ6()أ7) وياتأولعملنا  ،جنيهمليون  610 الىاللى خفضناها 

مشروعات اللى فعال ال)ج( بعض من خذنا أوبعدين  ،ispo factoكـ ( أ6( و)أ7)خذناأو 
  .خطةاللجنة كمجلس و الوقدرنا نقتنع بها ككل  ،قدرنا نقنع بها وزارة التخطيط

 ؛وية )د(ولوبعض مشروعات فى األ )ج( ويةولفاضل بعض مشروعات فى األ مانإ
دات جاءت موجودة فى الصناديق بتاعتها وبعدين عتكون م ،عانكماالت المصتاس ىاللى ه
يعنى  ،هنا وقفنا فى الحتة دى .نركب المعدات اننبنى عنابر علش انعلش ؛استثمارعاوزة 

فى الخطة  مانإ ،ات قليلةاستثمار  ةالعائد واللى عايز سريعة ها نإ مشينا الحاجات التى بدت
إذا  طيب .القى هذا العددانيعنى من الممكن لو نراجع الخطة ه ..عندنا فيه عدد منها

ركب معدات وكل اللى عاوزه شوية أبأنا  انذا كا  و  ،هذه المشروعات سليمة تانك
ليه أنا  طيب ،االنتاجزود لى فى تو  تنتجوبعدين  حط هذه المعداتأو  ،ات محليةاستثمار 

 !؟ختياراإعامل هذا القيد 
الزال إن  :بقولبرضه  ،يحصل مشكلة خصوصا فى النقطة دىإن  مش متصورأنا 
ن احناو  ،الزائدة ةنحور العمال إن احنا نحاول ،الزائدة العمالة ىففيه مورد  نسحب من  ا 

اللى فعال  االنتاجونسحب من بعض قطاعات  ،زائدة ةمتخم بعمالهو  قطاع الخدمات اللى



  سرى للغاية 

43 

 

من الممكن برضه فى  متهيألىأنا  مانإ ،زيادة ةشغل شوي ةعملية عايز  .زائدة ةفيها عمال
ع اللى انتنشط المص ،دى يمكن هاتنشط برضه جهاز التشييد ،نشتغل إن احنا هذه الناحية

 !قاعدين ننكمش فيها ،من الدائرة التى دخلنا فيها ةنخرج شوي ،بتنتج
عملية  - حساسإب مانإعلمى  أسلوبأى  الىليس استنادا  - حساسإبى خشاوب

 أكثركماش نا الىبرضه بتنزل بتجر الواحد  ..دى عملية برضه مالهاش نهاية كماشناال
  .حشعورى ص انكإذا  ده !أكثرف

ات ستثمار هايبقى عدد من االن إ الىفى نظرى  ،النقطة دى عرضابرضه ب مانإ
 ة الإضافهاتضيف ها نإ عتقدأو  ،ناتج معينبهاتعجل  ٪700ات ستثمار وهذه اال ؛حايتحقق

 .زيادة فى الناتج القومىأى  عاوزين إحنا ،س بها للناتج القومىأب
نسرع فى عملية ن أ يجب إن احنا بعد كده طبعا دى شغلتنا فى الحقيقة

لها الدكتور عزيز  أشاربصفة خاصة اللى  ؛سريعة العائد ىاالستكماالت البسيطة اللى ه
ال  متهيألىأنا  ،تقوم بهاها نإ من الممكن الموارد الذاتية بتاع الشركات ىاللى ه ؛صدقى
 تطلع على طول فى محيط العمل.ن أ ويجب ،قيدى تخضع ألن أ يجوز

االستغالل  ..سىأستغالل الر االهو  اللى ،عموما إحناطبعا فيه عملية شغلتنا وواجبنا 
 .يدناإالموجودة تحت  ياتانمكصى مايمكن من اإلأقخذ أن إن احنا نحاول إن احنا سىأالر 

هى دى العملية فعال  متهيألىأنا و  ،ت فى هذه المرحلةأصبحهذه العملية عملية واجبة 
ها تضعنا على مستوى نأل ؛ور الساداتنأالتى يمكن تعتبر ترجمة حقيقية لكالم السيد 

بس االستغالل  .اجديد ااستثمار نطلب ن أ قبل وليعنى تيجى فى المقام األ ..ةالمسئولي
 - لها فى المرة اللى فاتت الدكتور عزيز تعرض ألخوبرضه ممكن ا - سى فيه مشكلةأالر 

 .القطاعاتعايزه نوع من الترابط بين  ىاللى ه
لم  مانإ ،مستوى القومىالجتاز مرحلة التخطيط على إ ناآل الىالتخطيط  سفلأل
وبعدين الموقف فى المستقبل فيما يختص بالسلع  .مرحلة التخطيط السلعى بعد الىنصل 

يعنى لما نحب نقول عايزين نتوسع  ..الحقيقة غير ظاهر وغير واضح بالنسبة لنا جميعا
 أو ،إيه نعرف فى المستقبل عاوز إن احنا فمن الصعب علينا قوى ؛فى محركات ديزل

بعد  مانإ ،مش عارفين النهاردهإن  خشاهانبعدين م .يهإ هعاوز شكل أو ،إيه واعنأعاوز 
جى يوبعدين بي ،بتاعنا فى سنتين مرة واحدة االنتاجاحتياج سريع يمكن عايز قد  أسنة بيطر 

  !بسرعة بهذا الشكل
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إن  :بقولأنا و  ،الدكتور عزيز وفاها حقها ألخموضوع مذكرة برضه يعنى ا انده ك
خليش حاجة انمإن  بحيث ؛مئج القطاعات مع بعض ونلتدمن احناإن  منا جهد ةعاوز 
 دى ناحية. ..تاجها محليانإيمكن ت فعال الانكإذا إال  هجى من بر يبت

إن  ،االستخدام أجهزةنطوع  إن احنا برضه يبقى عندنا القدرة إن احنا ..يةانوناحية ث
تاج محلى انفيه إن  طالما ؛ده يحقق له نتائج معينةإن  شئ هو عاوزه لمجردأى  خذشأماي

 قل جودة منه بعض الشئ. بالشكل دهأه نإ يعنى حتى لو فرضنا أو ،قريب منه أو شبيه له
  .ات القائمةستثمار ونقدر نخلق ناتج من اال ،قدر نخلق طلبانه متهيألىأنا 

 - واشتركنا فى بعض مراحل فيها -فى المذكرة اللى قدمها الدكتور عزيز  ةالحسب
 جنيهمليون  10 الىحو إن  :نقدر نقول ،جنيهمليون  22 - 20 الىفيه مبلغ حو إن  وجدنا

فوتش انويبقى هدفنا فعال م أكثر ةبتاعتنا حبك االحتياجات نحكم يمكن لو ،كنا نقدر نعمل
الناتج القومى بتاعنا  إن احنا لما نتصور .20 – 20 دى تبقى 10ـال متهيألىأنا  ؛حاجة

سهلة  دى حاجة - 00 الىحو  - والدخل اللى بيتولد عنه يبقى نصه 20 – 20يزيد ب
سبة للمائتين اللى مليون جنيه بالن 10أو جنيهمليون  00بنضيف  متهيألىأنا و  وبين إيدينا،

دى  متهيألىأنا  - ٪ 62أو  60تعادل  استثمارعندنا من  تمثل كل ما ىاللى ه - عندنا
 س بها.أب قى حصيلة الببت

 إن احنا ؛شوية ونناقش نقطة اقتصادية أقفهنا  ،ىقفاألبعد كده نيجى لالستغالل 
 أو 610 ـالمدفوعات بيسمح ب انميز إن  :الحساب بتاع المعادالت بيوقفنا عند رقم بيقول لنا

  !وبعدين بتقيدنا زيادة عن اللزوم ،اتاستثمار  جنيهمليون  620
بتوع السنة دى  620 لو الـيعنى هل صحيح  ،بدى برضه النقطة دى نناقشهاأنا 

 ،رييجة هاتبقى سيئة؟ عاوزه برضه تبر النتصحيح هل  ،جنيهمليون  000مشينا  إحنا
عندى معدات أنا  إن :أقولمثال على سبيل المثال لما  نأل ؛أحسنكون النتيجة تمكن ي

وبعدين عايز  -التفصيل  انشوية علش الىيمكن ده مثل يعنى خي - جنيهقيمتها مليون 
 أو تاج بعد سنةانويبقى فيه  ،ضع المعدات فيهأ انعلش جنيه ألف 700 ـبنى مبنى بأ

باسيب  ؛جنيه ألف 700خذ الـ آ 610 ـماطلعش فوق ال انش علشتماقدر أنا  وبعدين ،اثنين
مادخلتش زيادة عن حد  النهارده جنيه ألف 700ظاهريا كسبت أنا  طيب !المعدات

 28سنة  انك بدل ماإن  خسرتأنا  مانإ ،ويمكن عملت دورها فى منع التضخم ستثماراال
  !10سنة أو  26هايبقى سنة  ،هايبقى فيه كذا
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زى  -بمعنى جراءات؛ النتائج التى تترتب على هذه اإلعاوز المعادلة تشمل أنا 
يعنى  ،كثيرةأطراف  لعاوزة ندخ  العملية  :قلت له - نزيه ألخمع ا تمرة وقعد تمااقترح
المؤشرات بتاعتنا هاتبقى  أو يبقى الناتج ؛قف عليهاانوه 610طيب  إن احنا :نقول

  .ىناللفابالشكل 
 ـويبقى الناتج اللى هايتحقق من ال ،مليون 76 أو مليون 70 ستثمارلو جينا زدنا اال

التوازن مش  نأل ؛يمكن على مدى من سنة ةاريخ معينفى تو  ،الزيادة دى هايكون كذا 70
يعنى عاوز  .سنين 1أو  0على أو  التوازن يتم على خطة مثال :تقول ،الزم يتم على سنة

هو  اللى دخاراالإن  :بالحساب أقولأنا  ن إنآماهياش قر إن  الىوصل من النقطة دى أ
على خمس  660 ـيمكن ال .660 ـمشى على الأيبقى الزم  ،660 ستثماردخل فى االي

 ىوليمكن السنة األ .7700 ـمحيط الخمس سنين على الشتغل فى أ ،7700سنين يبقى 
فيعنى دى برضه  ..600أحط  والسنة اللى بعدها 000أحط  يةانوالسنة الث 100أحط 

  .ها للبحثأعرضأنا  نقطة اللى
فى النهاية  انعلش االنتاجزود رقم أى نإ ولاحابأو  زود الرقمأأنا  إن توالافيه مح

إن  مش متصورأنا  برضه الصورة دى نأل ؛المدخرات ائض بتاعلفايصفى عندى رقم فى 
يكفى إن  رقم القروض هايزيد الزيادة الكبيرة الموجودة. يمكن لغاية المرحلة دى باعتقد احنا

  ية.والتوازن وخطة العمل المستقبل الخطة :أقولى نإ
 بعض بقى برزت ىاللى ه ،عندى شئ من الوقت القصير انسمحت لى وكإذا 
حالة  ..فيها اللى احناباعتقد نتيجة من الحالة أنا  وكل دى ؛رعية الكثيرةلفاالمسائل 

 from hand to هانإيعنى  -جليزى نباال ال مؤاخذه فى التعبير - فعال عبارة عن
mouth   ه واهلل البتاعه دى آ ،يعنى بنيجى كل يوم الصبح بنشوف !يدنا لبقناإيعنى من
  !معروف عملاواهلل  ،قطعة غيار همعروف بكر  عملاه واهلل آ ة،قصاالنحاس ن

وفيه كل  سلعيةوفيه كل شئ وفيه مجالس  ،يعنى العملية طبعا فيه تخطيط موجود
قليلة عنده وعندى فمش قادر  مواردالـ سفما لألأ ،نظام يكفل تخطيط سليم موجود

  .فعايزين نخرج من هذه الناحية !وهكذا ة..ى حتانبيعطينى حته وبيعطى الث ؛يعطينى
المؤسسات إن  الى قهو برضه الحديث تطر  ،على مرونة العملبقى  أتكلمبأنا  يعنى

 نستعرض ما إن احنا حاولنالو  إن احنا متهيألىأنا  ،ون الشركاتانون المؤسسات وقانوق
مستوى القومى بتاعنا على المستوى المش بس على  ؛دارىتم لنا فى محيط التنظيم اإل
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ون انماشفتش قأنا  يعنى .دارىمن القمة فى التنظيم اإل إن احنا :أقوليمكن  أنا   ،العالمى
وضح التوضيح ي -فرنسا  واالجلترا ان أو الهند انسواء ك -مؤسسات يعنى اللى درسته 

  لبس. خالص مافيهاش clearت العملية أصبح ..ون المؤسسات بتاعناانمثل ق
يمكن ،  clear عالقة المؤسسة بالشركة بقت،  clear عالقة الوزير بالمؤسسة بقت

تدخل شوية يخش فى يسلطات  ذو رئيس مؤسسة رجل ..نفوذبتختلف على حسب ال
 .ر بيمشى العمليةخآليجى رئيس المؤسسة ايب نأل ؛دى مابتهزش الجوهر مانإ ،التفاصيل

الواقع ى ف إن احنا ؟إيه هو بس اللى حصل ،خالفأى  الحدود قائمة وسليمه مافيهاش
كدولة بندير القطاع العام وعاوزين  إن احنا ؛معينة حدود بتاعتنا لها ظروفبرضه الـ
حناو  ،اقتصاد ينتج من القطاع العام أقصى برضه كدولة مسئولين عن شعور الناس وعن  ا 

ستشعر فعال ييكون هناك عدالة اجتماعية وكل واحد يبقى ن أ يجب نا  و  ،مشاعر الناس
  .المعاملةة والمساواة فى العدالب

.. نروح ونيجى بين العاملين دولأو  ،الظروف بتخلينا نهتزأو  رجحأبنتبنيجى 
 ..كلنا بشر مانإ ،عايزين ننمى وبنمشى فى االقتصاد وبنعطى مرونة :عامل اقتصادى

 !ى يحطهانيجيب واحد تأو  لواحد وبعدين يروح يجيب قريبه ويحطه جنبه ةمرون عطىاب
 ،دى برضه فى مجتمع اشتراكى .يعنى يمكن بعض حاالت بتنتج ماهياش الغالبية العظمى

الزم تمارس العمل ها نإ ومع احساس الجماهير ،الديموقراطى األسلوبمع الوعى ومع 
  .برضه لها صوت ؛التنفيذية زةجهاألها تكون رقيب وحسيب على نا  و  ،السياسى

التنفيذية من  جهزةاألينتج على  pressureالصوت المسموع ده برضه بيخلى 
جى يفعال بي ،لما بنسمع فعال عن حاجة بنهتز بها .ب الوزراءانيمكن من ج ..إحنابنا انج

يمكن دى بتدفعنا  ،ده عاوزين الئحة منظمة، ماتعملش العملية دى ..أل :يقول للمؤسسة
 المركزية جهزةاأليخلى  أكبرحراف كبير لدرجة نكون مستوى االيويمكن ب ..ندخلنا نإ الى
شئ نأالجهاز المركزى  ،المركزية جهزةاألوده مش عيب فى  .تخش فى هذه العمليةها نإ

جى يفبي ،بيبص لها من زاوية التنسيق تهنظر  ..فهو بيبص لعملية التنسيق ؛ينسق انعلش
اللى بيعمل التنسيق يمكن بيكتم نفس واحد عايز يتحرك فى الناحية  يقوم يعمل التنسيق

 .االقتصادية جهزةاألالمركزية وبين  جهزةاألالمشاكل بين  أومن هنا بتنش !االقتصادية
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تخف فى حالة  ؛هاتخفها نإ أبدا متهيألىدى سمات مجتمع مش  متهيألىأنا و 
أنا  ..على المرتجىلفامستواه  الىيصل  داريةاإل جهزةاألفى ى واحدة لما الوعى السياس

كثيرين من رؤساء إن  قدرش ننكرانهو دلوقتى برضه م .خفأهاتبقى العملية دى  متهيألى
 أسلوبالعمل ينظروا للعملية ب رؤساءوكثيرين من  ،دارىالعمل طالعين من المستوى اإل

العمل  يمارسوا كثيرين من اللى مفروضإن  قدرش ننكرانوبرضه م ،محض إدارى
عن أو  ،دارىيمكن بيخلطوا عن عمد فى العمل اإل انسواء ك ،لغاية هذه اللحظة السياسى
 .فبيخشوا فى هذه الدائرة ،يمارسوا عمل سياسىأو  يقدمواهم نإ رغبة فى

ناحية برضه التقرب  ىاللى ه ،وبرضه فيها الناحية الذاتية من غير شك كبشر
الجتماعات عاوزين فلوس عاوزين عالوات افى  ؛والظهور والضرب على العرق الحساس

الوقت ده مش عاوز إن  الىيدعوا هم  فى الوقت اللى مفروض يعنى ،عاوزين بتاع
  تاج.انالوقت ده عاوز عمل وعاوز  ..عالوات

تجعلنا نتقبل بعض مظاهر هى  هاإن يجبفعال سمات المجتمع  إن احنا :بقولأنا 
الحل  الىالسبيل  مانإ .ةونتقبلها بصفة مؤقت ،يعنى موروثة من صفات هذا المجتمع

ونرشد القائمين بالعمل  ،نرشد القائمين بالعمل السياسى إن احنا ؛زقأوالخروج من هذا الم
 الطريقى جهد موجود فى هذا أو  ،دفعة فى كل االتجاهات ةودى عملية عايز  .دارىاإل

بنخدم  إحناوفى الوقت نفسه يبقى  ،يبقى الحقيقة يعنى مساهمة فعاله فى ترقية العملية
 فعال الدعائم الديموقراطية.ى وبنرس ،يهاانوسع معأالديموقراطية فى 

فيه مناخ عام فعال بيجعل  نإ ؛ىنتناس إن احنا الحقيقة برضه مايجبش :يةاننقطة ث
 ووالعد ،الموقف السياسىهو  المناخ العام اللى ..تبرز بمنظار غير طبيعى األموركل 

 ،كبيرأو  الحقيقة ده موقف حصل فى كل واحد صغير .اميال منأالموجود على بعد 
 والعدو يرجع ،اللحظة اللى الموقف ده يتحسن فيها الىوطبعا من غير شك الكل تواق 

شك بيؤثر غير هذا موقف من إن  :بقولأنا  مانإ .رض المغتصبة بتاعتناونسترجع األ
مرهفة بقت النفوس  نأور السادات عبر عنها بنأويمكن برضه السيد  ،علينا جميعا

طبعا ده  !معينأثر  يعنى الشعره بقت دلوقتى بتنتجإن  بشكل ؛واالحساس بقى على منتهاه
أو  إدارية أجهزة -ا جميعا يقتضى منه نإ ده يعنى مانإ ،هذا الموقف نسيبقدرش نقول انم

ن احناو  ،نرقى لمستوى المسئولية إن احنا - سياسية أجهزة  marriage الـنسارع بعملية  ا 
 ية.االنتاج جهزةاألالسياسية و  جهزةاألبين  ةمأوعملية التو 
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حديث فى الواقع برز هو  ،لقى عليها بعض الضوءأاللى حبيت بس  ةير ألخاالنقطة 
حول للمؤسسة تالأو  بالناحية النوعية امرتبط انالجمود الذى صاحب المؤسسات كإن  على

 والحقيقة الجمود الذى يصاحب ،ضع نقطة حقيقة فى هذه الناحيةأبيت حبس أنا  .النوعية
 اللى احنا األسلوببيتوقف على  -نوعية أو  ت مؤسسة عامةانسواء ك -مؤسسة أى 

البنوك  طيب ما ،غير اقتصاديةأو  مؤسسة اقتصاديةت انفاذا ك .بنضعه فى العمل
بين الرغبة فى العمل ثرة المؤ والعوامل  ،نفسه األسلوبهى العملية برضه  !موجودة

 منى رهاف حسا  ة و يجتماعية مطلقة وحساساالعدالة الوبين  ،االقتصادى والمرونة والتحرك
ط مانأبنضع  -المركزية  جهزةاأل -دى اللى بتخلينا فى الواقع  ىيمكن ه .الجماهير

ى بتيج سفلأل مانإ ،غيرهالتوحيدات معينة بتهدف فيها وجه العدالة وال تهدف  ..معينة
هل ننشد  ،معرض الخياروقات مع النواحى االقتصادية. يمكن فى تتعارض فى بعض األ

  ؟ننشد المرونة بغية تحقيق االقتصادأو  تحقيق العدالة ةالتنسيق بغي
حتى نتحمل برضه بشئ من  ؛صار المرونة واالقتصادنأيجى من تيمكن  متهيألىأنا 

 ،االنتاجعطاء مرونة لمراكز العمل ومراكز إاللى تنجم عن  طاءألخبعض ا مصداقيةالـ
ن احناو  ،نحاسب هؤالء الناس إن احنا أساسحاسب برضه على انوبعدين ح  أالخط ا 
 رين.خآلثره على اأ مانعممش

إن  :ىولية األساسالنقطة األ ،هاألخصها يعنى أعرضالصورة اللى حبيت  دى تقريبا   
 انكإذا  كل هو معقول نحاولات ستثمار واال ،اتستثمار عايزين نقف خطوة عند اال احنا
يس قوى و ده هايجيب ناتج ك متهيألىأنا  .يبقى نتوسع فيه الرأىواذا صح هذا  ،صح

الصناعية المشتركة بينا وبين وزارة  ياتانمكوطبعا فيما يختص باستغالل اإل ،بالنسبة لنا
تاج انى مطلقا ألسمح ن ال إن احنا ويجب ،يدى بعضأفى  يديناإ إحناطبعا  ..الصناعة

 وندخل فى هذه العملية بعمق وبشدة. ،المحلى االنتاجقريبا من  انكإذا  جىيي
 ةيإضافعمالة  الىى قد تحتاج لال رىألخاات ستثمار وبعدين فيما يختص بعملية اال   

بنشغل خريجين  إن احنا :هأقولعلى اللى أنا  يمكنإن  يىأبرضه فى ر  ،من سوق العمل
 ــوالمتوسط ب جنيهبعشرين  الىالع ؛ويجوز بنشغل خريجين على مستوى الالئحة ،دلوقتى

ونشغلهم على مستوى  أكبرناخذ أعداد  إن احنا نجرب حاولن ام .جنيه 71أو  76
  .تاجية معينةانعمال أيعملوا فى هم نإ بحيث ؛خفضنم
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أنا  ،كلهادى الحاجات أو  اتستثمار الموجودة فى اال بالمشاكلوبعدين فيما يختص 
صار مرونة فى نأبرضه نكون  إن احنا ..مرونة العمل قلتها ؛رهاخآلها أولتقريبا قلتها من 
 أجهزةمع  ةمركز  ةنقابل هذا بحملن أ يجب ماان ،واالنتاج للعدالة توازن العمل ونعطى

نخليها تحس وتدرك متاعب العمل  انالسياسة علش أجهزةومع  ،يسهاانس انعلش االنتاج
الموقف السياسى  نأل ؛شاء اهللإن  يستقره نإ ملأياسى بنوطبعا الموقف الس .دارىاإل

ى تبرز فيها هذه المزعجات لراره من غير شك هايثبط بعض الصور القبرضه فى است
 متشكر. ..بالنسبة لنا

 
ى ماليش مالحظات علأنا و  ،تفاصيلهاى تعرض للمذكرة قبل شرحها ودخل ف انك ىالبشر   محى الدين:

ولكن هو فيه نقطة واحدة هو ضغط عليها يعنى كخالصة للشرح بتاعه  .الكالم اللى قاله
فيه مشروعات إن  ؛فى لجنة الخطة أثير الموضوع دهه نإ :أقولأحب أنا يعنى  .حيضاولإل

أى  بدون - مليون 610 ىاللى ه -مشروعات التى ووفق عليها ممكن تتنفذ عالوة على ال
 فىده لن يؤثر على االقتصاد القومى  نا  و  ،المدفوعات انميز أو  ىجنبعلى النقد األ أثيرت

حناو  .شئ اروا هذا أثالحربى  االنتاجالصناعة و أفتكر  انك - يتقدمواهم إن  طلبنا ا 
حناو  - الموضوع  نأيقنعونا ب انات الجديدة اللى عندهم علشانيتقدموا بهذه البيهم نإ طلبنا ا 

  .ىجنبالنقد األ انهذه المشروعات الجديدة لن تؤثر على ميز 
حتى ولو  ،ىجنبالنقد األ انميز ى يؤثرش علبمافيش مشروع ماإن  :أقولأحب  ولكن

إن  بنعرفه نإ يكفى .يعنى جزء من مشروع ..هذا المشروع بيتنفذ بطريقة جزئية انك
دخل يدى ب ٪12 ـال نا  و  ،شاءاتنا  ى و انمشروع بيدخل فيه عملية مبأى  من ٪ 12 الىحو 

يعنى فى  -ية النقدية فى وقته انشوف صورة الميز انيعنى لما ه .فيها حديد تسليح
 .ينزل حديد تسليحه نإ متقدم عسى انك ..حتى بينزل ،فيه مقترحاتإن  بنجد - مناقشتها
وبعدين الشئ  ،جور وحاجات زى كدهبنحط مبالغ بتنصرف للعمالة واأل إن احنا هل ممكن

وفيه جزء نقد  ،ىأراضح صالإبنتوسع فى  إن احنا أو ؟شاءات مايتمشنإعاوزه كت نا اللى
زى  ..محطات رفع المياهأو  محطات صرفأو  ى ضرورى خاص مثال بالكهرباءأجنب

فتحناه فى لجنة الخطة  إحنالكن الموضوع  ؟ة والحتت دى كلهايوالعامر  ةمنطقة النوباري
 ى ونشوف.اننعيد بحثه ت :وقلنا
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 المنتظر ،610نفذها ليست اه اللى احناالمشروعات إن  وهى ،أخرى نقطة أضيفو 
 فى الغالب يعنى. 610 الىفتكر يمكن توصل أ ..تزيد على كده بكثيرها نإ

القة المؤسسات عمع محمود والبشرى بالنسبة لودى ذكرت  ،رىألخابعدين النقطة 
ودخلنا  ،الوزارة أيام 22بالذات يعنى شاعر بهذه المشكلة فى سنة أنا  والحقيقة ،بالشركات
من الكالم  يناولكن ب ،بنحرر الوحدة إن احنا الهدف أساسون المؤسسات وعلى انوعدلنا ق

  !الوحدة فعال لم تتحررإن  دلوقتى ومن الكالم اللى بنسمعه
 الىسيؤدى ه نإ يمكن ال ،الموجود رغم التعديالت التى عملناها الىالتنظيم الح ا  ذإ
 ؛يا فى هذا الموضوع بعد التجربة اللى فاتت دىر يعاد النظر جذه نإ شايفأنا و  !نتيجة

لكن يمكن ال  ..يوهأ !تنظيم فى العالم أحسنو  الىومث نموذجى التنظيمإن  يعنى ماهياش
ولكن  ،يةانفى البالد التإيه  بيحصل ماعرفش !يتمشى مع طبيعة البشر اللى هنا فى مصر

كل واحد طبعا فيه نواحى بيحمل  .خرآمجتمع أى  من أكثرالواحد حاسس بمجتمعه 
تتدخل فى  ولاتصل بالمؤسسة والمؤسسة تحتويعنى الشركة تروح  ،مسئولية على غيره

 !رتتحر ها نإ اللوائح بتسمح للشركةإن  والزالت العملية كما هى رغم ،الشركة
همية أباعتبر له أنا و  ،هذا الموضوع بالذاتحها فى يضاإفيه مسائل كثيرة ممكن 

حلول جذرية بالنسبة لهذا  الىه ودراسته والوصول في للتعمقوقت  الىويحتاج  ،كبرى
 مش محلها دلوقتى. ..الموضوع

 
 ماهو المقصود بالتحرير؟  عبد الناصر:

 
 -بعدين  هجى شرحييمكن بي س الموضوعأيعنى ر  - إدارىعايز مش تحرير أنا  هو  محى الدين:

يقولوا  انو ألخوا اانكإذا  ممكن ؛وده موضوع عايز شوية شرح زيادة ..تحرير اقتصادى
 وبعدين بعد كده يمكن الكالم فيه. ولكالمهم األ

 
تكلمت عليه يوم ار اللى سيادتك الكبي طارلإل أرجعبدى أنا  ،هو لو سمح لى السيد الرئيس  القيسونى:

بتاع  طاراإلأو  والصورة كلها ،الوضع االقتصادى كله وهو ،حد فى الناحية االقتصاديةاأل
الكالم اللى ورد فى المذكرة أو  االتجاه بتاعىإن يكون فهم ه نإ خشىأأنا  يعنى .الصورة
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شئ من  الىدعو اى بنإ ؛الكالم الذى قلته فى السنين الماضيةأو  ،اللى اشتركنا فيها
 ..ستثمارمن االالتقليل  الىدعو اى بنإأو  كماشناال

 
 )ضحك( !خشيتك فى محلها ،فهم كده فعال  عبد الناصر:

 
التوسع فى  أساسداخل الوزارة على أنا  يعنى ،7621يمكن من سنة إن  هو الواقع يسونى: قال 

اللى بينى  ىالخالف الرئيس انويمكن ك .فى االقتصاد كماشنااليعنى مش  ..االقتصاد
حذر فى النواحى  انك -عبد الجليل العمرى  -هو إن  ؛وبين عبد الجليل العمرى

 .كماشناال الىيرمى  انشئ من التوسع وهو ك الىدعو أكنت أنا و  ،منى أكثراالقتصادية 
هى ظروف تدعو  ،7626ى واجهت عبد الجليل العمرى سنة لت الظروف الانويمكن ك

واجهته الثورة فى  ذىموازنة الخلل الكبير ال الىو  ،يةانضغط الميز  الىو  كماشناال الىفعال 
المستقبل بشئ من  الىننظر نا نإ الىفيه مايدعو  انك 7621ولكن بعد  .7626سنة 

  .التفاؤل ونتوسع فى االقتصاد بتاعنا
لما عرضت  7626لتنى فى سنة خى لوال ،دعو اليهاأناحية السياسة التى كنت من ف

أو  جنيهمليون  800ات ستثمار اال ىاللى ف األرقام تانوك ىولمشروع الخطة الخمسية األ
 ،جنيهمليون  7200 الىرفعناها  إحناوبعدين فى مناقشتها مع سيادتك  ،جنيهمليون  600

يى مرة أخلف وطلب ر الزمن رجع للإذا إن  عتقدأو  .جنيهمليون  7200 ـكنت مقتنع بالأنا و 
ننفذها فى نا نإ يعنى ممكن جنيهمليون  7200 ــال :بقولأنا  برضه ؛األرقامية فى هذه انث

 ،تحمل مسئوليتهاأ ..خطاء وقعتأأى  برئ نفسى منأ الأنا  .ىولالخطة الخمسية األ
ات فى ستثمار التوسع فى اال ؛التوسع االقتصادىفى مل الوحيد لهذا البلد هو األإن  :بقولو 

وضاع وتحسين األ ،تحسين التوزيع محاولةو  ،مدى أقصى الى االنتاجزيادة  محاولة
  بصفة عامة. االقتصادية
 ،بنشكو هذه الشكوىنا لغاية دلوقتى وخال 7626ى وقع من سنة لال أالخطإيه  ولكن
ركزت إذا  يمكنلكن فيه مسائل كثيرة هو  ؟وصلخصات المختلفة فى هذا اونقدم المذكر 
  ..ثالثةأو  على نقطين
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نعمل فى نفس نا نإ :أوال ،وطالع 26/20من سنة  حاولنانا نإ :ىولالنقطة األ أقول
على توازن  يةنبت مانك ىولالخطة الخمسية األ ،من طاقتنا أكثرالوقت حاجات كثيرة 

ى هذا التوازن حصل خلل ف، هاتوبين الموارد وبين االستخدامات بتاع ياتانمكمعين بين اإل
 ..يةانوجود صعوبات واحدة بعد الث الىدى أ

وسيادتك  ،سيادتك وتناقشنا فيهاعرضتها على أنا و  ،ية القوات المسلحةانميز  :أوال
ية القوات المسلحة والحد انوقات فى ضغط ميز لك فضل كبير فى كثير من األ انيعنى ك

 ،جنيهمليون  28قوات المسلحة الية انبميز  26مبتدئين فى سنة  إحناولكن  .من طلباتها
وممكن سيادتك تذكر  !جنيهمليون  610 ىولارتفعت فى خالل الخطة الخمسية األ

ديت للفريق محمد فوزى او  ديت للمرحوم المشيرا  و  - الكشوف الكبيرة اللى كنت جبتها مرة
، 26/20نفقات القوات المسلحة بهيئاتها المختلفة فى سنة  انت بتبانيعنى ك - صور منها

زاىو  ،20/21، 27/26 الخطة إن  بينما !جنيهمليون  610 الى 28ارتفعت من  ا 
ية انفى النفقات العامة فى ميز  ٪2يمكن زيادة  أساست مبنية على انك ىولاألالخمسية 
يعنى جايز باب يزيد  - ..ية الخدمات فى مجموعهاانفى ميز  ٪ 2الى  2 –الخدمات 
فع تفلما نيجى نر  .٪2 أساست مبنية على انولكن فى مجموعها ك ،ل شويةيقشوية باب 

 610تالقيها ى يجنلما  ..جنيهمليون  80 الىفتوصل  ٪2ــ ب 28 ـبدل ماتزيد ال 28 من 
وده  ..ستثماربواب االأليون جنيه مرة واحدة فى باب غير م 600بنزيد نا نإ معناها ؛مليون

 !طبعا بيخل بالتوازن الموجود
هو  ..ى الذى حصلانالتوسع الثأو خلت بالتوازن أالتى برضه ية انالنقطة الث

 ،هو الخدمات - هأساسش مبنيه الخطة على تانماك - ش مقدر له فى الخطةانماك
ما نراجع نتيجة متابعة ل .هدافمن الخطة واأل أكثريمكن الخدمات برضه توسعنا فيها 

 ،من الهدف أكثرات بتاع الخدمات أدت ستثمار تحقيق االإن  بنجد ىولسية األخمالخطة ال
 ،حصل توسع فى الخدمات .قل من الهدف بتاعهاأت انك االنتاجات بتاع ستثمار بينما اال

توسع فى المصروفات بطبيعة الحال ات الخدمات حصل استثمار وبعدين بعد التوسع فى 
وبعدين زادت  .الخ ..أو مدارسأو  سواء مستشفيات ؛اتستثمار الجارية المتعلقة بهذه اال

يعنى توسعنا فى  ؛فى الحكومة وأفى الشركات  ولالئحة الباب األ ..ولالباب األ انكم
يعنى  -فتحنا الباب  .من الترقيات والعالوات أكثروتوسعنا فى التوظف يمكن  ،عملية دىال

الة مفتحنا الباب للتوسع الكبير فى الع -سياسية  أسباباجتماعية و  سباببطبيعة الحال أل
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فزاد االستهالك زيادة كبيرة بسبب  ؛لخإ ..فى العالوات والترقيات ولباب األلوالتوسع فى ا
وتوسع لم يكن محسوب فى الخطة  ،شطة فى نفس الوقتنهذا التوسع فى جميع األ

عجز فى و عن كده تضخم  أونش ؛زيادة االستهالك زيادة كبيرةعن  أنش ىولالخمسية األ
  .الحسابى انالميز 

فى تضخم داخلى لة داخلية تتمثل مشك ههذا التوسع سببإن  ،أحب أبرزها وفيه نقطة
شرت أحتى يمكن  -سعار رتفاع غير مخفض فى األإ ..سعاررتفاع غير مخفض فى األا  و 

نقص  الىدى أرتفاع كبير فى االستهالك ا  و  - اتانمن البي انفى بي األمةاليه فى مجلس 
  !المدخرات عن الهدف المرسوم

 ىولفى الخطة الخمسية األ دخارالمقدر لال انبينما ك ؟إيهفيها  ات حصلدخار االف
أو  76 مابين كل اللى وصلنا له ؛من الناتج المحلى للدخل القومى ٪60 الىنصل نا نإ

فحصل  ؛وفى نفس الوقت زيادة االستهالك المحلى بيقلل السلع المتاحة للتصدير !71٪
دى أ ،الحسابى مصحوبا بنقص المدخرات انوالعجز فى الميز  !الحسابى انعجز فى الميز 

دى  ..فزادت المديونية بتاعتنا للخارج ؛تناااستثمار زيادة اعتمادنا على الخارج لتمويل  الى
 .ىأولنقطة 

ية االهتمام االنتاجللكفاية  لم نعط ىولفى الخطة الخمسية األنا نإ :يةانالنقطة الث
 .ستثمارمن اهتمامنا بكفاءة اال أكثر ستثماركثافة االبيمكن اهتمينا  إحنايعنى  ؛الالزم

 ىعطانمن غير م ،قصر وقت ممكنأمايمكن عمله فى  أقصىنعمل نا نإنحاول يعنى كنا ب
اللى بنصرفها  الفلوسيعنى  .دقق بالضبطانومن غير م ،ستثمارالكفاية الالزمة لكفاءة اال

للتوسع السريع ولالستعواض والتخلف  محاولةبنصرفها فى  واال ،بنحاسب عليها بالمليمهل 
 ،التى قلتها ىولعن هذا طبعا مع العوامل األ أونش ؟!فى الماضى بنحاول الخروج منهى الل
  !ارتفاع كبير ستثمارارتفعت تكاليف االإن 

 انوك ،ىولبحاث عن الخطة الخمسية األبنعمل دلوقتى سلسلة من األ إحنايعنى 
عت فى فالتشييد ارتتكاليف إن  مثال ينافب ؛بحاث عن متابعة الخطةأبيب عامل لالدكتور 

ى راضاأل استصالحتكاليف  !فى خمس سنين ٪700 الىكثير من المشروعات لحو 
من  ؛ارتفع الىالسد الع ،تكاليف السياحة ارتفعت ،تكاليف الصناعة ارتفعت ،ارتفعت

 ،الكبيرة اللى حصلت طفرةالمشروعات ارتفعت التكاليف عن المبالغ المقدرة لها نتيجة للـ
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من  أكثرتحقيق  محاولةوفى ، فاق فى نفس الوقتناللى حصل فى اإلونتيجة للتوسع 
 الموارد المحدودة المتاحة.

 ؛ساسعن سنة األ ٪01أو  02 ىولفى الخطة الخمسية األ االنتاجهو زاد طبعا 
 وساطالدولية واأل وساطعجاب فى األإومثار  ،كبيرة يعنى ال أحد ينكرهاودى زيادة 

 أكثر ستثماروكفاية اال االنتاجلو كنا اهتمينا بكفاية  إن احنا :بقولأنا  ولكن يعنى .يةمالعل
 إحنايعنى  .كثير من كده أكثربنسبة  االنتاجممكن يزيد الدخل ويزيد  انك ..من اهتمامنا

وبين  ستثمارالعالقة بين االأو  ستثماركفاية االإن  ،كرقم كمثل بيعطى فى هذه المناسبة
بينما فى بعض الدول االشتراكية مثال  ،2,6 - 7أو  6.1 – 7ت انالدخل فى مصر ك

بيجيب واحد  استثمار يعنى واحد - 7-7يعنى فى روسيا مثال  ..التخطيط التى سبقتنا فى
أو  7.2أو 2,7ولندا بسلوفاكيا و فى تشيكو بيجيب واحد دخل!  6.2، 6.1عندنا  – دخل
ت وياولات وفى األستثمار يعنى بالعناية والتدقيق فى اختيار اال !بيجيب واحد دخل 8,7

ال نحتاج لصرف نا نإ بحيث ستثماربيمكن ضغط اال ،عمالات وفى تنفيذ األستثمار بتاع اال
دى النقطة  ..تاج معيننإأو  تحقيق دخل معين انبنصرفها علش اللى احناكل المبالغ 

 ية.انالث
هو فيه طبعا نقط  - ىولعلينا فى الخطة الخمسية األ أثرتيمكن  :نقطة ثالثة

بين  ىقفألاقلة التنسيق  ىاللى ه ؛أحب أبرزها يةانولكن نقطة ث - مذكورة فى المذكرة
 األمةالتنسيق بين الحكومة ومجلس  الى أشارور السادات نأويمكن السيد  .الوزارات

فيه هو  يعنى ؛التنسيق بين الوزارات المختلفة الى أشيربدى أنا  ،االشتراكى اإلتحادو 
إذا  نأل ؛وده يعنى شئ بيؤسف له !ية يعنى قليلةقفألاسية ولكن االتصاالت أاتصاالت ر 

 ىقفألاولكن برضه التنسيق  ،اشتغلنا مع بعض سنين طويلة أظنتكلمنا بصراحة يعنى و 
حد منا مفاوضاته فى الخارج يعنى الوا !موجود بالشكل الكافى مشبين الوزارات المختلفة 

بيتكلم مع  انيعنى الواحد ك ؛ةببيلمس التنسيق ده بدرجة غري انكاته فى الخارج ثومباح
قبل مايصل وزارة المالية يكون  ة،يروح وزارة المالية فى دولة معينالبنك المركزى وبعدين 

وبعدين بنتابع الحديث يعنى من النقطة اللى  ،الكالم اللى قاله هنا يكون كله معروف هناك
 :وقلنا ،ا النقطة دىنوبرضه ذكر  ،هنا يعنى مافيش تنسيق !تهينا فيها فى البنك المركزىان

هل الوزراء  ؟هل رئاسة الوزارة تبعت ؟وهل الرئاسة تبعت ؟هل وزارة الخارجية تبعت
 !يعنى دى حقيقة موجودة سفيعنى لأل ؟تصلوا ببعض تليفوينايب
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أنا  ،للناسأمل  ىدالزم ن نانإ :هو سيادتك بتقول ،دلوقتى فيما يختص بالمستقبل
الذى وضعته  ساسيعنى األأنا  ولذلك ؛للناس لمأى دالزم ننا نإ ٪700متفق مع سيادتك 

يحضروا المذكرات هم نإ اللى طلبته منهم ..للبحث بتاع الخطة الثالثة فى وزارة التخطيط
وتعرض على  ،تعرض على مجلس الوزراء انوعلش ،تعرض على لجنة الخطة انعلش

  ..إنه سيادتك
نا نإ ىأساسهدف  :يعنى قلت ،ةما يمكن من عمال أقصىنوظف نا نإ يجب :أوال

نستوعب جزء نا نإ أمكنواذا  ،نستوعب كل العماله المستجدة خالل الخطة الخمسية الثالثة
لم يمكن يبقى نكتفى بالعماله إذا  لكن .ية يبقى خيرانخلفة عن الخطة الثتمن العماله الم

نا نإ ويجب أساسفيعنى ده  .عامل 000,100,7 ىالمستجدة فى الخطة الثالثة اللى ه
ولكن  ستثماريجب نتوسع فى االنا نإ :برضه وباكرر بقولو  ،نتوسعنا نإ ويجب ،ليهانسعى 
 المتاحة عندنا. ياتانمكفى حدود اإلبرضه 

يعنى  ،ستثمارتوليفة االإن  أوال ..فرض علينا حاجات معينةتالحدود المتاحة عندنا ب
إذا  ولكن ،نوظفه انعلش جنيهين ألفمثال العامل بيكلفنا إن  أساسيين الخطة على انب إحنا

 ..ينألفمش  جنيه ألف 700يمكن هاتكلفنا  ،ركزنا كل الخطة نحو الصناعات الثقيلة مثال
يعنى فيه صناعات  ..قى كبيرة شويةبالصناعات الكيماوية بت .جنيهألف  700 هاتكلفنا
 :بقوللكن  ،الصناعات الثقيلة مثالش بقولماأنا ف .قلأفيه مشروعات بتكلف  ..قلأتكلف 
بشئ من الصناعات  ،يبقى فيه شئ من الصناعات الثقيلةإن  التوليفة تبقى بحيثإن 

رض علينا حاجة فبعدين بت .الخ ..وشئ من الزراعة ومن السياحة ومن الخدمات ،الخفيفة
ويات المناسبة ولوبنعطى األ ،فضل استخدامأبنحط فلوسنا فى نا نإ كد منأوهى نت ..يةانت

  .ويات الصحيحةولواأل
 ،حد كبير تجميع للمشاريع الىت انك ىوليمكن فى الخطة الخمسية األ إحنايعنى 

ولكن  ،ت تجربة كبيرةانفى التخطيط وك ىولت تجربتنا األانك .وياتولعطيت األأتش انماك
نجمع المشروعات ونشوف يعنى المشروع الذى يربح نقبله نا نإعندنا موارد بتسمح ب انك

 مشروع لمجردأى  نا نقبلنإناش فى وضع يسمح لنا بأصبحما إحناولكن دلوقتى  .وناخده
 أكثرأو  ،فضل مشروعأى نقبله يكون لالمشروع الإن  كد منأنتنا نإ ولكن يجب ،يربحه نأ

يعنى  ٪72أو  ٪70بيربح حتى مثال  (أ)فيه مشروع  انكإذا  يعنى .مشروع ربحية
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بالموارد دى يعنى مافيش نا نإ كدأولكن نت ،٪70ه بيربح نتوماتيكيا ألأناخذه نا نإ مايجبش
 .٪72بيجيب أو  ٪72ى بيجيب مثال انمشروع ت

طبعا التوسع فى  ،ىراضاأل استصالحنتوسع فى نا نإ كمثال أثير ،يعنى مثال
فى السنة دى والسنة اللى  إحناولكن هل  ،ى موضوع مهم وضرورىراضاأل استصالح

نحد من نا نإ فضلأنا نإ واالى توسع كبير؟ راضاأل استصالحبعدها يعنى نقدر نتوسع فى 
ونركز فى السنة دى والسنة الجاية فى التوسع  ،ىراضاأل استصالحفى  ىقفألاالتوسع 

سى فى زراعة أنقدر نوجهها للتوسع الر  الىد العبمياه الس ؟رزبمعنى زراعة األ ..سىأالر 
ت انك ..وبعدين المعدات .وفى زراعة القصب وفى المحاصيل اللى بتاخذ مياه كثيرة رزاأل

يعنى مافيش  ..يةانالت الموجودة والعمال نقدر نبحث عن مشروعات تالمعدات واآل
مشروع زى  واال ةمشروع زى النوباري :بقولمثال أنا  يعنى !؟أكثر منتجة يةانمشروعات ت

كبيرة ال ياتانمكمن اإل ةلالستفاد ةعدادها للمالحة النهريا  وتوسيعها و  اإلسماعيليةترعة 
بيوظف  ..ىراضفضل دلوقتى من التوسع فى األأيمكن  ؛ةبتاعتنا فى المالحة النهري

  .ولكن بيجيب عائد سريع ،حد كبير الى الىوبيوظف معدات السد الع ،كلهم العمال
متر فى المالحة  ولكي الطن يعنى تكلفة نقل ة،نجحنا فى المالحة النهريإذا  يعنى

بينما  .جور هناك وبتاعمليم مع ارتفاع األ 0.8، أمريكامليم فى  7قل من أبيبقى  ةالنهري
 سواءيعنى بنحمل السلع بتاعتنا على طول  ..هنا بننقل فى السكة الحديد بتسعة مليم إحنا

ى تتحمله البضاعة فى لضعاف العبء الأللمنافسة الخارجية عشرة أو  للمستهلك المحلى
  .بسرعةمؤشرات يعنى ممكن هو المثل ده بيعطى  ،انمك الى انعند النقل من مك أمريكا

م نستخدم المعدات اللى عندنا السنة دى أهل نستخدم العمال  ،بحاث دلوقتىأبتجرى 
 ستصالحال أكبربدرجة أو  للنقل النهرى أكبرمثال بدرجة  ،والسنة الجاية والسنة اللى بعدها

ويات التى بتعطى ولولكن يعنى نسبة األ ،واحدة منهمأى  ستبعادإمع عدم  ؟ىراضاأل
مشروع ى أل ربحية أقصىولكن  ،يجب يراعى فيها ليس فقط ربحية المشروع ،وتقرر

 معروض.
ت انذا كا  و  ة،ت الموارد محدودانكإذا  ىاللى ه ،ةأخير بعدين ده بيجرنا لنقطة 

فما هى الوسيلة لزيادة الموارد المتاحة لنا؟ يعنى هو طبعا فيه االقتراحات  ؛الطلبات كثيرة
 ات.ستثمار وعلى زيادة اال االنتاجنعمل على زيادة نا نإ ؛الكالسيكية اللى بنكررها كل مرة
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 .والتصدير  عبد الناصر:
 
فيه حاجتين ثالثة يعنى برضه إن  :بقولأنا  ولكن ،ستيرادوزيادة التصدير وتخفيض اال  القيسونى: 

 .نعرضهم.نا نإ يصح
ه دلوقتى يبنجر  اللى احنافيما يختص بقضية فلسطين واالستعداد العسكرى  :أوال

نكاد نكون  إحنايعنى  ؟!نتحمل العبء كله إن احنا يعنى هل من المعقول ،لقضية فلسطين
يعنى مافيش غير السنة دى  ،جومهكله فى الدفاع وفى االستعداد لل متحملين العبء
نتجة العرب والدول المإن  -فى ذلك  كبرضل األلفاوسيادتك لك  -مؤتمر الخرطوم 

 فرق 0عمل انكنا هإذا  ولكن .فى تمويل المجهود الحربى ةللبترول ساهموا مساهمة فعال
ت الثالث فرق الجديدة دى هاتكلفنا مثال انذا كا  و  -كما ذكر فى اجتماع سابق  -جديدة 
 ؟!نتحملهم إحنايعنى هل  ،فى السنة جنيهمليون  700

 
 .مليون 8يكلفونا  ..ال   عبد الناصر:

 
  .وعشرة جنيهمليون  22 الىشاء يمكن حو نإهو  ..ال  محى الدين:

 
 .8  عبد الناصر:

 
 .8ى سنة انوت 70سنة  أول  محى الدين:

 
  !بس مابقتش قضية فلسطين يعنى ،8  عبد الناصر:

 
 .7612لغاية سنة  أتكلمبأنا  ..قصدى بالنسبة للمستقبل  القيسونى:

 
الكالم حتى على الحل السياسى بدون  –يعنى هاقاطعك  - النهاردهالموضوع  ..ال..ال  عبد الناصر:

 ..نحل عسكرى إن احنا قادرين على ،لم نحل سياسىإذا  إن احنا وجود القوة اللى بتفهمهم
  !ماحدش هايحل سياسى



  سرى للغاية 

58 

 

نبذل نا نإ يعنى يجب ؛السنة دى لها ظروف خاصة استثنائيةإن  متفق مع سيادتكأنا  ..ال  القيسونى:
يعنى نا نإ يفهمواهم نإ لكن يجب .كل ما يمكن فى الناحية العسكرية مع المجهود السياسى

 ،السنة الجاية انثار العدو آ إزالةتهينا من انفرض إ :بقولأنا  ولكن ،ستعداد عسكرىإفيه 
 نقطع اشتراك الدول العربية المنتجة للبترول عن المساهمة فى الدفاع؟!يفهل 

 
 .انالزم نعمل حسابنا على كده كم !انثار العدو آ إزالةخايف تنقطع قبل أنا   عبد الناصر:

 
هل هى قضية مصرية؟ هل قضية فلسطين دى قضية  ،قضية عربية مسألةمش بقى  يبقى  القيسونى:

 مصرية؟
 
 !ئشالشعارات شئ والتنفيذ  ..صيريةالقضية م البشرى:   

 
يعنى  ..وا بيقعدوا يحسبواانالوحدة مع سوريا ك أيامفاكر فى أنا  ،اانماهم الزم يشتركوا مع  القيسونى:

نتوو  ،يةانبنصرف على الدفاع كذا فى المائة من الميز  إحنا :يقولوا بتصرفوا كذا فى  ا 
ية انالدول الث ..طيب وبعدين .ور الساداتنأيمكن للسيد  األمةوقالوها فى مجلس  ،المائة

 مسألةال بقولأنا ! ف؟مسألةماتجيش ليه تشترك فى ال ،ى نصائحداللى بتقعد تتكلم وبت
 .معروضة للبحث

 
  .آخر الموضوع هايبقى له وجه انثار العدو آ إزالةيعنى بعد   عبد الناصر:

 
  .المتاحة عندنا ياتانمكاشتركوا ده على طول بيزود اإلإذا  ولكن طبعا  القيسونى:

 
وده ؛ ما يقطعوا البترولإيا ..تىوا مخيرين بين اآلانك ،هم اشتركوا لسبب يعنى فى الخرطوم  عبد الناصر:

فهم  ؛الفلوسمش عايزين قطع بترول عايزين  إحنا :قلت ،ماتدخلتأنا  الشعار السائد لغاية
يتحللوا من الضغط لقطع  انلوس علشلفادفعوا هذه هم  ،مش لمساعدتنا الفلوسدفعوا هذه 

   .أصاليعنى الموضوع معقد  ..البترول
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الوضع ى حقنا نفكر فنا نإ :بقولبرضه أنا  ولكن ،مقدر الوضع بتاع الخرطومأنا  يعنى سونى: يالق
ا عن حل قضية أساساللى مسئولين  إحنايعنى هل نعتبر  ؛انثار العدو آ إزالةمابعد ى الل

  !أمريكافى  هعلى من دخلأرد فى الكويت لفايعنى دخل  ؟!فلسطين
 

 !ك هناك تتكلم فى هذا الموضوعتنبع  عبد الناصر:
 

 )ضحك( !من غير تدخل سيادتك مابيتحلش الموضوعإن  هو ثبت  القيسونى:
 

  .قناة السويس مستقبال على الخطة بتاعتنا أثيرعاوزين ت  محى الدين:
 

دى متكلمين عليها فى  ،ات القائمة ودقة اختيار المشروعاتستثمار وبعدين زيادة كفاية اال القسيونى: 
عتقد ويمكن البحث اللى أو  .تعملت فى الحكاية دىإبحاث أولكن يعنى برضه فيه  ،المذكرة

يمكن بيركز على هذه النقطة  ؛جاءوا هنا السنة الماضية يت لمايعمله الخبراء السوف انك
ها نإ مركزين على النقطة دى بالذات على ،يعنى الخمسين صفحة اللى عاملينها ..بالذات
ها زيادة كفاية نأل ؛تساهم مساهمة فعالة فى حل كثير من مشاكلنا االقتصاديةها نإ ممكن
وبتساعد على خفض  ،بتساعد على زيادة المدخرات ستثماروزيادة كفاية اال االنتاج

 .الىوعلى زيادة الموارد بالت ،الخ ..بتساعد على المنافسة فى التصدير ،التكاليف
عزيز  ألخمحمود وا ألخيعنى ا ..موضوع البترول ،ية لزيادة المواردانوبعدين نقطة ث

بنتعب الجماعة بتوع يمكن نا نإ عنقدأبرضه أنا  ولكن ،اهتموا كثير بموضوع البترول
مثال السنة  -المباحثات مع شركات البترول  مسألةعاصرت عن قرب أنا  يعنى !البترول

نا نإ يعنى كنت شايف - مصطفى خليل ألخاللى قبل اللى فاتت مع اأو  اللى فاتت
طيب وبعدين  ،حل الىشهر الطويلة على مايوصلوا يعنى يقعدوا األ !مكفرين عيشتهم

نقعد نعطل فى العملية نا نإ ! هل من مصلحتنا؟المصلحة فين فى الحكاية دى !وليه؟
وفى الوقت ذاته  ،ما يمكن الحصول عليه من المنفعة أقصىبنحصل على نا نإ كدأونت

ية اللى ممكن ضافبكثير من المنفعة اإل أكثره يعنى بمنوبنؤجل االستفادة  ،االنتاجبنؤجل 
 االنتاجوبعدين بعد ما يتوسعوا فى  ،نخليهم يشتغلوا ونخليهم ينتجوا واال ،نحصل عليها

  ؟!وفى العمل بتاعهم نطالب بتعديل الشروط ستثماروفى اال
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وبيحصلوا فى بعض  ،ت الكويت وليبيا بيطالبوا بتعديل الشروطانكإذا  يعنى
 ،البترولشركات على تعديل الشروط مع  انحيوسوريا بتحصل فى بعض األ ،انحياأل

  ؟!نحصل على تعديل شروط بعد خمس سنين إحناقدر انمش ه
نسهل العملية دى بالنسبة  -تقادى فى اع -دلوقتى  إحنايعنى من مصلحتنا 

مايمكن  أقصىنحقق  انعلش ؛مايمكن من التسهيل أقصىونسهلها ب ،ات البترولستثمار ال
 بتاع المستقبلتخطيط فى الإن  شايف نأل .سرع وقت ممكن فى ناحية البترولأفى  تحقيقه
يعنى مش  ،7612لغاية سنة  جنيهش البترول مثال يزيد بخمسين مليون انماكإذا إن 
محمود  ألخمع ا مسألةناقشت هذه الأنا  !ينامش ب ..الحسابى انقدر نوازن الميز انه

 اتإجراءولكن يعنى برضه عايز  ،جنيهفيه احتمال يزيد بخمسين مليون إن  يناوب ،يونس
 وعايز تعاون مع هذه الشركات. ،مر بالنسبة للشركاتر األوعايز تيسي ،من ناحيتنا

 
 .يعنى زيادة جديدة ..الىن الوضع الحع جنيهخمسين مليون   محى الدين:

 
الموارد المؤكدة  أساسعلى  :بيقوله نإ فهمته منه يعنىأنا  محمود اللى ألخده هو ا ..يوهأ  القيسونى:

الحاجات  أساسعلى  ،البئر طبعا بيستهلك نأل 7612هايقل على سنة  االنتاجدلوقتى 
ولكن ليبيا طبعا اكتشفت  .7612سنة  جنيهتزيد بخمسين مليون ها نإ المحتملة ممكن

 ممكن :بقولأنا  ولكن يعنى ،نحتذيه انباعطيش ليبيا مثل علشما ،وتوسعت فى البترول
بالتعاون مع  ،شروط فى المنطقة أحسن ىواللى ه ،ين عليهايماش اللى احنابالشروط نا نإ
نقدر نزود نا نإ ؛وضاعنا التحسين الكافىأحسن انولو تعاون مرحلى لغاية م لشركات دىا

  .زيادة كبيرة ياتانمكاإل ونزود ،الحسابى انونحسن الميز  ،االنتاج
 ولكن ،موضوع فرعىه نإ برضه موضوع السياحة ولو ،وبعدين فى موضوع السياحة

ات ولكن ستثمار مش بس اال ،كبيرة قوى ياتانإمكالبلد فى السياحة  ياتانإمكإن  عتقدأأنا 
الناس ولو سهلنا  ا استقبالأحسنلو  ،يرتجى من السياحة ممكن يزيد كيللى بيالدخل ا

نا اأحي األموربنعقد  إحنا ؛ات الجوازات والجنسيةإجراءوسهلنا  ،ة لهمبالمعاملة بالنس
 !ييجواهم نإ قوى بتخلى الناس ماهماش راغبين فىتعقيدات كبيرة 
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يعنى هو فى  يةجنبات العربية واألستثمار برضه اال ،اتستثمار اال مسألةوبعدين فى 
تش اوماج 7621 و 7620ون بتاع سنة انعملنا الق حنااطيب ما :بيقال انحيبعض األ
 ؛اتستثمار اال انضم انعلش انمريكطبعا مع األ تفاقوبعدين عملنا اإل !ات تذكراستثمار 

ولكن ماهو  !دويةات البترول واألاستثمار طبعا إال  ات تذكراستثمار ش توبعدين برضه ماجا
 مسألةالنا نإ وعايز ،ستقرارإوعايز  ،انضمعايز  ؛ى ده عايز جو معينجنباأل ستثماراال

يكون جى بيستثمر بده يبيهو  ؛بتتغير النظرةأو  ون وبعدين بيتغير الوضعانق مسألةمش 
نا نإ اقتضت السياسة بتاعتناإذا نا نإ الىومطمئن  ،موالهأكبير جدا على  انمطمئن اطمئن

وده كالم قيل فى  -عتقد أأنا  ولكن .عوضه بسرعة عن المال بتاعهاننؤمم المال ده ه
توجد الجو والمناخ المالئم اإذا إن  - مريكيةأبالد أو  سواء البالد العربيةمختلفة مناسبات 

ها نإها تساعدنا بنا  و  ،ات كبيرةاستثمار تيجى إن  فيمكن ،ين الميسرة لذلكانتوجدت القو إذا ا  و 
 ات الجديدة.ستثمار بتشيل بعض الحمل عننا فيما يختص باال

فى العالقات السياسية مع الدول يمكن  ،الناحية االقتصاديةوفى العالقات فى 
النواحى السياسية عن النواحى ل صفنإن  من الممكن انكإذا  يعنى مش عارف ..الخارجية

يعنى مثال  ؛يعنى الواحد بيشوف التكالت الكبيرة الموجودة فى الخارج !االقتصادية
ولكن مع  ،يا مثال مختلفة مع بقية الكتلة الشرقيةانيعنى روم ،الكتلة الشرقيةأو  الكوميكون

 .حد كبير الىلكن مستمر  ٪700جايز مش مستمر  ،ذلك التعاون االقتصادى مستمر
عاون االقتصادى تراء معينة مختلفة عنهم ولكن الآمثال فرنسا لها ى يعن ،الكتلة الغربية

  .مستمر ومستمر بشدة
نوجد تعاون اقتصادى بغض النظر نا نإ ،فى الكتلة العربية بتاعتنانا نإ فهل يمكن
ن أل دى نقطة قابلة للبحث ؟خرآسياسية اللى جايز تحصل بين وقت و عن الخالفات ال

ابتدينا عملية تيسير التبادل التجارى بين البالد  ما أوليعنى  7621 - 20من سنة  احنا
كل أو  كل سنة !وقفنا عند هذا الحد ،زيتانالعربية والتفضيل الجمركى بينها وعمليات التر 

وبعدين عملنا  ،التخفيض الجمركىأو  سنتين جايز بنزود كام سلعة على سلع تيسر التبادل
ولكن ده  .وعملنا السوق العربية المشتركة ،ية الوحدة االقتصاديةإتفاقعملنا  وأمشروع 

ية اللى بعد ساسعلى الخطوة األلفاالتنفيذ  نأل !حبر على ورق مافيش تنفيذ فعلى 66٪
تكون خطوة ها نإ يجب ؛7620ية تسهيل التبادل التجارى بتاع إتفاقأو  ية الجمركيةتفاقاإل

أو  27كون مثال من سنة يحصلت فى الكوم ىاللى ه ،االنتاجات وتنسيق ستثمار تنسيق اال
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 ،ات تبادل تجارىتفاقافيه  انوك ،ر التبادل التجارىيبتيسهم  وابدأوا برضه انيعنى ك .26
تنسيق  ىاللى ه -ى تمنع التضارب بعد كده لوبعدين يعنى الخطوة المنطقية ال

قدر نمشى حتى فى زيادة انيعنى مش حات ستثمار ومن غير تنسيق اال -االسثثمارات 
فاللى  ،ات دلوقتىستثمار يعنى لما بنسيب موضوع تنسيق اال نأل .التبادل التجارى بينا

أو  مصنع النسيج ده بعد سنه ؛زى ليبيا دلوقتى بتقيم مصنع نسيجمثال  ةبيحصل دول
 ؛الجمركىى وتتحلل بل وتتحفظ على مسائل التخفيض انترفع تها نإ سنتين حاتطلب لبييا

يعنى للمنتجين بتوع  ..best of interests جدها هاتتو نسيقل التبادل التجارى مع ليبيا أل
  !الحاجات اللى جاية من مصر استيراد منعواهاي ج فى ليبياالنسي

و لها ج ةوعايز  ،يةأساسات يعنى خطوة ستثمار التنسيق ده من تنسيق االنا نإ فيجب
بنشوف  إحنايعنى  .على المستويات فى المسائل دىأيمكن اشتراك على  ةوعايز  ،سياسى

عنى برضه ي ؛با الشرقيةو ور أالسوق الشرقية المشتركة بتاع أو  بية المشتركةو ور السوق األ
ويبقى فيه تفاهم من الناحية االقتصادية حتى  ،على المستوياتأحل فيها المسائل على تبت

 ت الناحية السياسية فيها بعض الخالفات.انولو ك
 الىدعو ابأنا  إن فى كلمتين: هألخصى نإسمحت لى سيادتك إذا  ،خالصة الكالم

 ةقل العمالوعلى األ ةكن من العمالمايم أكبردعو لتوظيف اب ،ستثمارالتوسع فى اال
إذا نا نا  و  ،ده يتم فى حدود الموارد المتاحةإن  :بقولولكن  ،المستجدة فى الخطة الثالثة

فيش مفر فما ،الىولو مرحلية فى الوقت الح ويةأولعطيناها أية و انتوسعنا فى حاجات ت
نحافظ على التوازن وعلى االستقرار االقتصادى بل وعلى االستقرار االجتماعى  انعلش

  .من العمالةأو  ستثمارمن اال ةنقلل شوينا نإ ؛والسياسى
فى اك البالد العربية شتر إوعن  ،قترح البحث عن موارد جديدةاوفى الوقت نفسه ب

 أهدافوتحديد  واكتشاف البترول، ،ىاألجنب ستثمارفى زيادة االأو  ،ربىحالمجهود ال
 .ات القائمةستثمار ورفع اال ،واالهتمام بالسياحة ،خرىأية سنة بعد االنتاجمحدده لزيادة 

الزم نعمل على زيادة برضه  ،ده كله الىة ضافباإلأو  ،شأمكنده كله ماإذا  وبعدين
إذا  يعنى .المطلوب منا ستثمارمستوى اال الىترتفع ها نإ بحيثالمدخرات المحلية 

لزيادة  أنلجن أ يبقى يجب ،اتستثمار ماقدرناش نحقق الموارد المطلوبة بما يكفى لتغطية اال
 اننها علشيعايز  اللى احنا ؛٪67أو  ٪60 الىالمدخرات المحلية ونرفع المدخرات المحلية 

  .ات الجديدةستثمار نمول اال
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برفع  الخاصة ،جوربنقترح كل االقتراحات الخاصة باألنا نإ الى نادفعوده اللى يمكن 
فيها الضغط  انبدى اللى بي ..الخاصة بالنواحى المختلفة ،ةالخاصة بسعر العمل ،سعاراأل

الصرف على إن  ونشوف ،ات ضروريةستثمار االإن  بنشوف إحناولكن  .على الناس
قدرش انماشى وضرورى وم ،بعض النواحى االجتماعيةالمجهود الحربى والصرف على 

نوازن الصرف ده كله التوسع فى  انالزم علش :فبنقول .الىنتحلل منه فى الوقت الح
دخرات موزيادة ال ،دخراتمالزم نزود النا نإ ..يةانوالتوسع فى النواحى الث ،ستثماراال

 ضرورة. هانختيارية ألإمابتجيش 
 

  ال هاتقولها لسه؟االمذكرة و قلت ت نإ  عبد الناصر:
 

 .مناسبة توقيت هذه المذكرةب بيثار أثيرما  ماهى المذكرة هو يمكن ،ش المذكرةتماقل ..ال القيسونى: 
معظم الكالم الذى أنا  أو ؟تقدمت دلوقتىاليه المذكرة دى  ..فيه تساؤلإن فاهم أنا يعنى 

إن  فهمتأنا  ولكن يعنى ،قبل كدهقلته أنا  - زى ماسيادتك قلت -كتب فى هذه المذكرة ات
 بالمناقشة. رحبأأنا و  ،أخرى سيادتك عايز الصورة كاملة مرة

 
 )ضحك( .وده السبب ،زكريا شافك يوم الجمعة وقت صالة الجمعةإن  فاهمأنا    عبد الناصر:

 
حناو  ،هذه المذكرة بناء على طلب الرئيس وعاوز الصورة كاملة  محى الدين: قلنا هذا الكالم يوم  ا 

  .الجمعة
 

 طيب مش قلت له؟  عبد الناصر: 
 

 حصل ياريس؟ ..هآ  محى الدين:
 

 التساؤل؟إيه  مالأ  عبد الناصر:
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االقتصادية دى يعنى  مسألةال نا  و  ،فناءأو  دلوقتى فى نقطة بقاء إن احنا يعنى مثال كالم القيسونى: 
 ..ولكن ،جزء بس مسألة

 
الورقة دى إن  :بقولأنا  ..ال ،على المذكرة بقولأنا  إن فهمت المعنى تنكإذا إال .. ال السادات: 

 ،نتكلم فيه النهاردهبدى أالكبير  طاراإل بقول ..الكبير طاراإلفى بس  ،سهل جدا معالجتها
من هذا  أكثرالناس بتدى إن  سهل :وقلت ،سهل :بقولده مش مطلوب ال إن  شبقولما

  .مش تساؤل منى مش حاجة يعنى ،بس شروط
 

هو تكلم عن بعض حاجات خاصة  انوك ،زكريا معى ألخاجتماعين مع ا انهو حصل ك  عبد الناصر:
 00يعنى بتقولوا لى  ..اتإجراءخذ آالحقيقة مش مستعد أنا  إن :قلت لهأنا و  .اتجراءاإلب

قلت له  – يعنى كالم عبد الجليل العمرى !وقرش قماش والكالم اللى بيتقال ده نبقرش 
م على ح  تر اويعنى ب ،بالشكل ده النهاردهسمعه أبأنا  من الكالم اللى أحسن انك -يعنى 
القى آبص ألكن  ،وسع من هذا الحقيقةأبيجيلى صورة  انك نأل !عبد الجليل العمرى أيام

تقولوا  ،شهور نيجى 0مش معقول كل  ،اللى بيقول لى كذا واللى بيقول لى كذا وهذا الكالم
 !اتإجراءناخذ  ىتعال :لى

 ىدأالزم  ؟اتجراءاإلقصد هذه يه إ يهادها ،ات مع الناسإجراء أخذتإذا أنا  :ياانث
وقلت  .عملاكذا وكذا وكذا وهاشغل وه ىدكذا وها انكذا علش عملها ؛البلد الصورة كاملة

اللى  اتجراءاإلجى تيو  ،حديجى يوم األانوهجتماع وجهزوا مذكرة إمستعد نعمل أنا  إن :له
حنايه و إونا تدبس ها ؟يهإونا دبس هات ؟إيه عايزينها وبعدين  ؟بنبحث هذا الموضوع ا 
 اتجراءاإلمش ننفذ  ،بين ينفذواانالج أساسبس على  ،فذينااللى بينفذ وهإيه  بنشوف

  !جيش ننفذ الكالمانوم
 آالفستثمر ثالثة انوه ،فى المائةعمل تنمية كذا انيعنى مش معنى نحط ونقول ه

وناش دالعملية مات ! يعنىمش داخل مخى ..مش مصدق الكالم ده ؛والكالم ده جنيهمليون 
يعنى الحقيقة العملية  !وبعدين يبقى مافيش حاجة ،اتإجراءخذ أن هأساسكالم حلو وعلى 

  .الزم تطلع عملية متكاملة
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طيب قاعدين ليه  !يه؟إيها دانالمستقبل هفى أمل  يهادانماكناش هإذا  طيب الناس
ماحدش  ،جور وبسسعار ونخفض األنرفع األ انعلش النهاردهكنا قاعدين إذا  !؟إحنا

يعنى الحقيقة  !مارضاشأنا  يعنى والنرضى  انكم إحناوال  ،الحقيقة عدنق إن احنا يرضى
يه اللى ا  بيشوفوا البلد و  وخيال ،imaginationو رؤية يبقى الزم بيجوا ناس يكون عندهم

ده  !البلد هاتعمله غصب عنناإن  يىأفى ر أنا  ناش هذاعملام إحناإذا  !وه للبلددي
 ى الناسدانوه ؟من الناسإيه  اخذانه ؛نينتالمذكرة فيها اال ..وطلبت مذكرة .الموضوع

   ؟إيه
 احنان أل بنحدد برضه :قلت ،بين السلطات ضتناقالت مواضيع برضه أثير  :الثاث

رأى  يعنى علىنا االلى مع جهزةاأل أو إحنا ..الناسمن  أكثرالحقيقة اللى بنثير هذا الكالم 
 )ضحك( !محمود يونس

 
 )ضحك( أصوات:     

 
فكرت نروح نتناقش فى مجلس أنا  الحقيقة ..يعنى بنعمل مجلس الوزراء إن :فقلت ،الحقيقة عبد الناصر:

 أعمل :فقلت !ولكن مجلس الوزراء ممكن تدخل مناقشات بتتوهنا فى الموضوع ،الوزراء
وباسجل  مالحظات خدآو  لغاية.. جتماعاتإونقعد نعمل  -عدد محدود  -هذه الجلسة 

كلها وتتفرغ  النقطاشوف وه ،عبد المجيد منها محاضر مش محضر بس عملاوب ،الجلسة
 ..ده وده يقعد يحل كذا وده وده يقعد :قولانه !حلاننقعد لغاية م ..لى الجلسات وبنحل

ال الحقيقة يبقى وجودنا ا  و  .فرعية ونقعد نحل كل المواضيع انلج 70اهلل نعمل ء شاإن
 !انثار العدو آوا البلد ونزيل ديشتغلوا وي انيعنى بنشوف ناس جدد علش !كم ال داعى لهكح  

قاعدين  اللى احنامن الوقت الطويل  صدينا ،بتاعنا ضاع imagination ـال إحناويمكن 
  !فيه

مش جاى الجلسة أنا  :لك حاجة أقولبدى أنا  برضه فى كالمى للموضوعأنا و  ،لكن
فيه  نا  و  ،لك اتجاهإن  شايفين إحنا :برضه فى كالم زكريا معى وبيقول لى ،ى مسبقأبر 

لى أنا  ..الجلساتدخلش مابأنا  ليه :الجلسة اللى فاتت لكم قلتأنا  !خوف من الكالم
نتوطبعا نظرة و  بس مابدخلش الجلسات  لى نظرة - الناس اللى اشتغلوا معايا -عارفينها  ا 

  .أبداى مسبق أبر 
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كل الناس  انويمكن فى مناقشة التجارة الخارجية ك ،بالعكس يعنى الواحد قاعد
لما  ولكنت متصور كده برضه فى األأنا و  ،لموضوعل أولوية ىدهاأنا  إن متصورين

اقتنعت أنا  ،لكن مع سير الموضوع ومع وضع النقط على الحروف ،ت المناقشةأابتد
بادخل أنا  إن ت متصورةانويمكن الناس ك ،ت عليهتكلمار وجيت ،خآلا الرأىيمكن ب

  !ىأمادخلش بر أنا  ،ىأبر 
كنت مش قادر إذا  ..سال نفسى تساؤلأبرضه بأنا  ..النهارده بقولمثال أنا  هوآ

بالمواد الخام والطاقات  ..هاتبتاع running expenses ــع الموجودة بالانالمصمشى أ
زاىع جديدة ليه و انمص عملاطيب ح ،ع مقفولةانمصى وعند ،الموجودة فيها  االحقيقة د ؟!ا 
ع انجيب مصها إزاىطيب  ،ع جديدةانجيب بها مصأها دهاخ الفلوس نأل ؛برضه سؤال

 ا  ذإف ؟!ع اللى عندىانشغل المصأ انعلش ةغير متوافر الخامات اللى عايزها أنا جديدة و 
  ..ضع خطةأالزم 

  .عانشغل المصأ :أوال
العملية  !هى العملية الواحد مش عايز يقيم متاحف ،نقطة تساؤل ..يا: ده سؤالانث

والبشرى يمكن عبر تعبير واضح يمكن عن نقط كثيرة  ،فيه فعال خلل .عايزين نشتغل إحنا
ع انفيه مص :له بقولل زكريا أباسأنا  ،ع موجودة فى الصناديقانفيه مص ؛فى الموضوع

  !ع بلحانمص 0الصناديق؟ بيقول لى دول فى موجودة 
 

لسه زيز هو ع :قلت لك ،ت فى الجرائدأمش بس جزء منهم يعنى حسب ماقر  ..ال  محى الدين:
  .ع بلح من ضمن الحاجاتانمص 0إن  لكن فى الجرائد نشر ،كشف شماقدملي

 
  !مصنع 62دول  ..بعت للقيسونىأنا  ده : ع. صدقى 

 
 0دول  :له فبيقول لى بقول ليل؛بال 00,7يوم الخميس قعدنا جلسة يمكن لغاية  إحنا  عبد الناصر:

 ..النهاردهماشفتش عزيز من يوم ماتعين وزير لغاية أنا  ماعرفشأنا  !ع بلحانمص
وال  لكن هو ماكلمنيش فى هذه المواضيع .شوفأقعد معاه و أيعنى ناوى  ،ماقعدتش معاه
زى  ع بلحانمص 0هل هم فعال  ،فى الموضوع ةطور نفيه نقط مت وهآلكن  ،قعدتش معاه

 !؟ماكتب فى الجرائد
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 .ولكن مكتوب فى الجرائد ،ماجاليش الكشف من عزيزأنا  ماعرفشأنا  بقولأنا  ..ال  محى الدين:
 

 ،الصعبة ةالعملهو  طيب حديد التسليح اللى ،ع وكذاانفيه مصإن  :البشرى بيقول النهارده  عبد الناصر:
 !؟يهإوبتاع ومش فاهم  جنيهحديد التسليح مثال بكذا مليون بقى  هل

 
وبعدين المجهود  ،مليون 610ـ من ال الىضغطها من الحيية النقدية عاوز انالميز  ىد ..ال  محى الدين:

زل حديد التسليح حتى على نن مش ممكن :ولذلك قلت له ؛الحربى طالب كميات كبيرة
 ..حساب

 
وبعدين  ،الحقيقة الزم نعمل توازن فى كل حاجة ،بيقول عليه البشرىاللى  mess ـده ال  عبد الناصر:

 ،برضه يوغوسالفيا مشيت ..تالقى بالد كثير مشيت فى مشاكل زى كده لما نمسكها
  .مشيت ةيقيا الشر انلمأو 

ينا عائد دهاي ستثمارهل اال :هل فعال الكالم اللى بيقوله البشرى ..ىانبنيجى كالم ت
مش أنا ف .تم اللى الزم تحطوهنإثالثة زى مابيقول؟ كل ده الحقيقة أو  سنتينأو  بعد سنة
 نأل ؛دهمأوالونشغل أمل  ى للناسدعلينا واجبات نإن  :بقولأنا  لكن ،ى مسبقأجاى بر 

 ! ؟هإيحكومة أنا  مالألناس طيب شغل امش هاأنا  كنتإذا 
الموضوع ى بق ؛موضوع سلطةبقى  هاتمسكأنا  بقى يعنى كل واحد فينا قاعد

مافيش  :يتقال لىأو  !لناسلمافيش شغل  ..ال :بعدين بنقول ،الحقيقة مش موضوع سلطة
مافيش فايدة  :لما يتقال !غير صالحين إحنا إذا  ى مافيش فايدة يبقى خالص يبق !فايدة

إيه  عملنا :بعدين بنقول !مال الناسكلية بالنسبة آل  imaginationـيبقى معناها فقدنا ال
  ..ويعنى هو ده اللى الواحد الحقيقة

اللى عمله ويلسون وفقد  إجراءعملوا  ،جليزنبنمسك اإل ؛إجراءنعمل  :بنقول ى..تعال
هذه  عوضتخابات الجاية هايكون نيجى االتلما هاه نإ بس هو عامل حسابه ،يرتشعبية ك

هو جه  - نزل مرتين فى حكومات عمال جنيهوال - جنيهونزل ال .ى راحتلالشعبية ال
تخابات اندائرة أى  العمال لو دخلوا النهاردهو  !جنيهونزل ال جنيهبرضه اضطر ينزل ال

واتنين  ةبعد سن ،تخاباتاندخل ي انسنين علش 0فاضل له ه نإ :ولكن هو بيقول ،يسقطوا
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 أبداش انال ماكا  و ، خاباتتنغلبية فى اإلأ دوبهذا بياخ ؛فائدة العمل اللى عمله ده انحايب
  !يقدر يعمل العملية دى

كل واحد فينا يجب إن  :بقولأنا  ولهذا ،العمل السياسى بقولده العمل اللى هو 
للناس إيه  ىدانه ؛فقدناه اللى احنا الىة ضاففقد شعبية باإلانعمل وحانه ..يكون سياسى
  .ونجدول كل هذه العمليات ؟للناس بعد سنتينإيه  ىدانبعد سنة وه

والمشروع مش فاهم  ةياستثمار  كثرربحا والمشروع األ كثربتتكلم على المشروع األ
فى الكفاية أعمل إيه هاأنا  طيب ؛ية والشعارات اللى سمعناهااالنتاجوالكفاية  ،يهإ

ونقول  تحرير الوحدة :ن بنقولوبعدي !يةاالنتاجتعملوا الكفاية بتم اللى نإماهو  ؟!يةاالنتاج
ت نإ :ليونس بقولحررت الوحدة وباجى إذا أنا  !ضكالم متناقالماهو  ؛يةاالنتاجالكفاية 

مسك يونس إ ..النهاردهأنا  ؟ىأمامماهو مين اللى مسئول  ،يةاالنتاجمسئول عن الكفاية 
 ىأمامهو مسئول  ؛اللى ماسكين مؤسساتمن أحد  أى واال ،مسك عزيز صدقىإ واال

 النهاردهباجى أنا  طيب .الناس أمام ..الشعب أمامومسئول  ةممجلس األ أمامومسئول 
أو  تاجيةنإتش كفاية عملاالمؤسسة مإذا  ؛ية عندكاالنتاج ةعايز الكفاي :هبقولللبشرى 
مسك المؤسسة وال هامسك فى رقبة أروح مش هاأنا  !مسك فى رقبة البشرىهاأنا الشركة م

تحرير إيه  لسه مش فاهم يعنىأنا و  - بنحرر الشركة :قلناإذا  طيب .فى رقبة الشركة
مسك فى رقبة مدير أروح أبقى  عطلهاأنا  طيب ..تمنإباتساءل من كالمكم أنا  - الشركة

 !! حررها؟سيب البشرىأالشركة و 
 

  .يعنى ،يافندمواهلل هو يمكن كده برضه  القيسونى: 
 

 )ضحك( !تجرى وراء الشركات جهزةاألباعت  :هاتقولوا لى  عبد الناصر:
 

 )ضحك( أصوات:    
 
 ال. ..ال ت:اصو أ 
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 بيتوح ،دخل فى المذكرةأأنا  إن مارضيتش الجلسة اللى فاتتأنا  :بقولأنا  ماهو ..شمعل  عبد الناصر:
 - بتخليه بعد كدهدى برضه بتفتح للواحد نقط  نأل ؛كل واحد عنده حاجة يقولهاإن 
حناو  نقطة أى  لما بتعرض ،يمشى فيهابالسكة اللى إيه  بيقدر يعرف - قرا المذكرةانه ا 

 ! ؟مين المسئول ؟يهإتحرير الوحدة يعنى  ؟يهإ ..الواحد بيتساءل
بعد أايعندى أنا  ولكن ماهو .سس بالنسبة لكل هذه العملياتأوبعدين تعالوا نضع 
نظيم تغير الأى و انمؤسسات اقتصادية ت أعمل أرجعو  ،يةاالنتاجالوزارات كلها عن الوحدات 

هل  ،والوزراء يروحوا هناك ويعملوا هناك زى ماكنتم بتروحوا فى المؤسسة االقتصادية ،كله
ومين المسئول؟ المسئول هو  ،الىمشى بالشكل الحاننقدر نعمل هذا الكالم؟! ي النهارده
  .الوزير

 نأل ؛أكثرالحقيقة التمسك بالسلطة بيضرنا  ..برضهلكن بعدين الواحد بيتساءل 
لكن فيه بالد  !المشكلة النهاردهمظهر السلطة والتمسك بالسلطة على جميع المستويات هو 

الجالبية تتوسخ وبعدين برضه مش لما  ؟يهإعملوا  ،عملوا حاجات بهذا الشكلبرضه ا قبلن
تغسلها وبعدين  ةنوديها للغسال فها يعنىظبنغسلها نن ..ال !ونحرقهابقى  نقوم نقلع الجالبية

 :قولن ،عمل نظام بعد شوية نبص نالقى شوية مشاكل منهانكل م !حرقهاأش أقولكويها ماأ
 إن احنا بحيث ةلناش مدد كافييمابق إحناالحقيقة  !غيرهن ..النظام وبتاع مش نافع هذا ..ال

 !رتأكدخل فى مشاكل انغيرنا ه نا  و  ،نقدر نغير
خذ وجذب وبيناقش نفسه مع أ يهالواحد لما يسمع بيبقى ف: بقولأنا  برضه ما

 نأل قد يكون ده برضه حل ؟لكذازارات ونقلل المسئوليات بالنسبة ع الو سهل نو  ؛المجموعة
  .قررنولغاية ما ناقشانونقعد لغاية م ،برضه كلنا بنفكر فى هذا ،قلأتبقى المشاكل 

لموضوع من أو  ة لنقطة من النقطببالنسيقدم لنا مشروع ه نإ كلف واحدنوقد 
 إحنايعنى  ؛عاتتبحمل الناس أكنت عايز إذا  ..ىساسولكن الموضوع األ ،الموضوعات

.. زيادة وزارة زكريا ،سعارأزيادة .. وزارة على صبرى ..سعارأادة عطينا زيأدلوقتى 
 ،سعارأزيادة  ..انوبعدين بعد العدو  ،سعارأزيادة  ..انوبعدين وزارة صدقى سليم ،أسعار
ده يمثل  ..طيب !سعارأجور وعايزين نزود عايزين نخفض األالكالم  النهاردهبعدين 

  !د هذا الموضوع؟اقصإيه  وا الناسدت ؛بانج
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والحقيقة هذه التساؤالت بتوضح  ،هو السيد الرئيس فى حديثه حاليا دلوقتى بيثير تساؤالت  محى الدين:
أنا و  .الموضوع ككل، والغرض من هذه الجلسات هفيقش ننان أ يجب اللى احنا طاراإل

موضوع من أى  فى دراسةإن  ،حوالى حال من األأب أبدامش معقول ه نإ :بقول
 رىألخاب انونتجاهل الجو  ،ب واحد اللى يهم الشخص نفسهانندرس جه نإ الموضوعات

ب انونتجاهل جو نركز على الناحية االقتصادية أو  ،الناحية السياسيةأو  بتاع المسئولية
التفكير  إطارفى  ةتكون داخلها نإ حلول مقترحة يجبأى  فالحقيقة !رىألخاالموضوع 

 قسمين: الىتنقسم بهى العملية ه نإ :بقولأنا و  ،الذى ذكره السيد الرئيس
 يه.إ: وهو خاص بتقييم المشكلة ولالقسم األ

 ى: وهو الحلول المقترحة.انوبعدين بندحل فى القسم الث
وطلب من  ،االقتصادى طارتوسيع دائرة المناقشة عن اإل الرئيس طلبالسيد 

على  أيضاها أثير ولت ،يتكلموا فى مسائل خارج يمكن الناحية االقتصاديةهم نإ كلهم انو خإلا
فصال بين الناحية االقتصادية والناحية ناال أبداه اليمكن نأل ؛هذه الناحية االقتصادية

عدم أى إن  فى تقديرىأنا  يعنى ..ستقرار لدهإوده بيوجد  .ده يؤثر على ده ..السياسية
ه لما بيقولوا نأوشعور الناس ب ،ستقرار السياسىرى على اإلذج أثيرتتوازن اقتصادى له 

  !؟إيه مافيش كذا معناه ،مافيش جدية :مثال
ية نقدية غير انميز أحط أنا  جىآلما  ،مثل بسيط عن هذا الموضوع عطىابأنا 

فى  key piontsمن الناس اللى الـ  آالفية النقدية بتؤثر على انهذه الميز  ؛ةحقيقية وهمي
عطيلك حديد تسليح ها :له أقولو  ،مر فى مشروعه كذاثه هايستنأباعده بأنا  ،كل حتة

الكامل  الدعمله  أعطىيبقى الزم  ،لما قررت هذا المشروعأنا  معناها .عطيك كذا وكذاوها
تخلى عنه فى أوب ،نصف السنة ىجى فآوبعدين ب .وكله من كل النواحى مادية وسياسية

ية ده فيه صعوبات انناش الميز از و  مثال ما إحناده  ياال   :له بقولو  ،جزء من هذا المشروع
وطيب ليه قالوا هذا  ،الناس دول مش جادين :يتساءل بينه وبين نفسه يقول يقوم ،فى كذا
  !؟ليه قالوا هذا الكالمو  !؟المشروع
بنخش فيه  اللى احنا طارمش اإل ىالناحية االقتصادية وتوازنها الحقيقه نإ :بقولأنا ف

 ،كدهأد  حقق مواردانه إن احنا توقعات كلها expectations فيه ،ية نقديةانكل سنة بميز 
 ،ية النقدية جزء عجزانب فى الميز يوبعدين بنس ،متوازنين إحنايبقى  ،كدهأد  صرفانوه

  !بيؤثر على كل الخطوات ..وبعدين هذا ال يتحقق، تداركه بكذاانه :نقول
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أنا و  ،ية النقديةانوضاع حقيقية خصوصا بالنسبة للميز أبنبتدى  إن احنا :بقولأنا 
الحاجة اللى بتصب فيها نتائج  ىيعنى ه ..ية النقدية هى روح االقتصاد كلهانالميز  :بقول

 :عانبنقول للمصإن  الحقيقية على حساب ةية المتوازنانوبندخل بهذه الميز  .االقتصاد كله
اللى يرادات وبعدين لما تتضح هذه اإل ،٪20، ٪10،  ٪00هاتشتغلوا بنقص طاقات تم نإ

 .له زيادة يزود طاقتهى نعطى بنبق ،يهافشاكين  احنا
ع انبتاع المص runningولكن ماادخلش كل سنة بهذه الطريقة فى الجارى فى الـ  
وبعدين نبص نالقى مصنع لب الورق يقف  .ةفيها طاقات معطلواللى بيبقى  ،القائمة

 ستثماروفى نفس الوقت بنيجى فى اال !خرهآ الى ..ى يقف ثالثةانشهرين والمصنع الت
 إن أو ،لوش الماكينات التى سترفع المياهاعطأوبعدين ما ،ى زراعيةأراضيروح يتوسع فى 

وحصل هذا الكالم فى  !سنة رض تقوم تتلف منى لمدةيعنى باسيب األ ..الصرفأنا 
 ،رض سويت وبعدين عملت فيها قنواتأه نإ ؛وفى السنين اللى فاتت كلها ىولالخطة األ

واضطرينا نصرف عليها  ،ىانفاتردمت ت ..وبعدين وقفت مش قادرين نوصل لها مياه
 ة وواقعية.يكون متكاملة وحقيقتزم العملية كلها ال ا  ذإف !ىانت

 طاراللى يمشى العملية صح بالنسبة لإلإيه  ،للنقطة الخاصةفيه طبعا بالنسبة 
 .مؤسسات ووزارات ومسئوليات ..يعنى السؤال خاص بناحية التنظيم الموجود ؟الىالح

فى ذهننا بالنسبة  إطارلكن فيه  ،يعنى الحقيقة مافيش كالم تفصيلى بالنسبة لهذا الموضوع
يد وراء المسئوليات من الناحية السياسية لو مشينا بتز   إن احنا فى تقديرىأنا و  .مسألةلهذه ال

ه نأل ؛الموجودين فيه الىيمكن ده بيخلينا نقف فى نفس الموقف الح ،على مستوى الحكومة
عاوز  -لتسلسل المسئولية  -عاوز أنا  إن ماهو التسلسل موجود بهذا الشكل ناتج من

قى فيه بوبعدين بتيجى الوحدة وبي ه،عاوز وراه مثال جهاز معين بيساعدو  ،الوزير
اللى إيه  ل الوزيرأسأأنا  إن هل حدود المسئولية ؟يهإلكن حدود المسئولية  ،المسئولية

تكون هى ن أ حدود المسئولية السياسية يجبإن  :بقولأنا  ؟ دهالنهاردهحصل فى الوحدة 
يمكن  ساسفكرنا فى المسئولية على هذا األ إحنالو  .المتابعة على فترات دورية وبعيدة

  .واقعين فيها اللى احنانجد مدخل لحل المشكلة 
 
 



  سرى للغاية 

72 

 

 أخط - جهةأى  بيقع فى أخطأى  هنإ مطلوب من الوزيره نإ ،التصور دلوقتى
 أجهزة أيضاومن هنا بتدخل  ؛يشوف هذا الموضوعه نإ يبقى الوزير يجب - فرعى رفيع

ى هى لالوزير يمثل الدولة الإن  :بقولأنا ف .الخ مثال ..داريةالرقابة اإل ىالمراقبة اللى ه
التى ال تجعل للرغبة  ،؟ بنشوف طريقة المتابعةإزاىفبيتابع  ،ممثله الملكية العامة للشعب

  .وضاعها على الناحية االقتصاديةأتفرض ها نإ فى السيطرة فرصة
لكن  ،طريق الالئحةخد حرية عن االوحدة بتإن  صحيح كنا هادفين فى إحنايعنى 

تسلسل المسئولية بيخلى رئيس الوحدة بيخضع لرئيس  نكفاية أل الالئحة مشإن  ظهر
 ؛طراف غير مسئولةأوبيحصل التدخل من  ،ورئيس المؤسسة بيخضع للوزير ،المؤسسة

 .تاج هذه الوحدةانعلى  أيضايذية للوحدة تؤثر فعمال تنأمسئولة فقط عن المتابعة فى 
ذهنه ى هو معتقد ف !؟وبيرضى رئيس الوحدة بهذا ليه ،النهارده صلاده اللى ح

ولو يرضى الوزير ويتجاوب معاه  ،لو يرضى رئيس المؤسسةه نإى نتيجة تجارب الماض
أنا و  !تاجه هو اللى بيضمنهنإه نإ من أكثرهو بيضمن وضعه  ،ذ والعطاءألخفى الكالم وا

يرات التى يالتغ نأل ؛بتاع السنة اللى فاتت عملت على تدعيم هذا المعنى اناللجإن  :بقول
تاج الناس وال انمش بناء على  ،حصلت فى رؤساء الشركات حصلت بناء على تحريات

وأرباح أد  ،أد كده ةتاجينا  و  كدهأد  تاجنإفى نهاية السنة حقق ه نإ ..م عمل شركة معينةيتقي
 ؟الحلول إيه وبعدين بنخرج منإيه  شرح المشكلةأ ولاحابأنا  !كده

على  أضيف، عن فترة زمنية تبيشين فى مفاهيم معينة موجودة ترتعا إحناكنا إذا 
جهزتنا غير ألسه  .نيةلفافيه صعوبات كبيرة جدا فى عمليات المتابعة من الناحية إن  هذا

شركة فى شركته المجهود اللى بذله رئيس إيه  حقيقىو تبين بشكل واقعى ها نإ قادرة على
ناس فنيين  الىمحتاجة أخرى  ممكن جزئيا لكن فيه نواحى ؛فى خالل سنة من السنين

بنحرر الوحدة من هذا  إن احنا :وباقترح بقولأنا ف .بيلقلاالخ من هذا  ..وحسابات تكاليف
حرر ابأنا  إن وال يعنى هذا ،ترة الماضيةلفامشينا فيه وجربناه فى  اللى احنا األسلوب

معين نتدرج  إطاروممكن برضه فى  .بابعد الوزارة عن هذاأنا  إن أو سئوليةمالوزارة من ال
الذاتية  اإلدارةواع نأفيه نوع من ه نإ هدف نهائى الىبحيث يوصل  ؛فى تطوير هذا النظام

.. مش فى هذه حال مش فى هذه المرحلةأى  على ..ماعرفشأنا و  ،شئ من هذا القبيل وأ
 .المرحلة
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إذا ت نإ يعنى :لك هذا الكالم أقولكنت هاأنا  ده !؟ماهو التحرير ..ماهو ده موضوع  الناصر:عبد 
من أنا  يعنى .دارة الذاتيةالسلطة لإل أعطىالسلطة من الوزير يبقى على طول ب شيلت

من الموضوع  أكبريعنى يمكن كلمة تحرير  ؟ماهو معنى كلمة تحرير ..باتساءل ولاأل
 .التحرير اللى هو يعنى. ..شوية

 
 !ال ؟شعرهحل كل واحد يمشى على ه نإ ..ال..ال ،طيب نوضح  محى الدين:

 
  .التحرير يعنى الكلمة كبيرة ..ال  عبد الناصر:

 
  .حرية صوت: 

 
ستعمر مثال مصنع الجنوب العربى اوهو  ،عزيز صدقى ةيه مستعمرة بتاعالتحرير يعنى ف  عبد الناصر:

 )ضحك( !الشعبى انت قحطنا  و 
 

 )ضحك( أصوات:    
 

 )ضحك( !هل هو ده المقصود بالتحرير؟ ،روح تعمل جمهورية الشعبتعايز  عبد الناصر:
 

أنا  .فى الوحدات االنتاجطالق نإوضاع بتؤخر أدى حريات من  ،مش كده يعنى ..ال  محى الدين:
 إن احنا يمكن بنوصلإن  ؛شايفها حاليا بالنسبة للمرحلة القادمةأنا  الصورة اللى :بقول
 ،الىالح طارفمثال فى حدود اإل .وبعدين نتدرج طارلور صورة معينة يمكن فى حدود اإلببن

 ،ترض من المصارفقوبت الشركة بتقوم بهإن  أساسباسيب التمويل الذاتى على  :بقولأنا 
وزارة ية سليمة بدون تدخل رأسمالسس تجارية أصرف على مالمتابعة عن طريق الوتكون 

  .ةانالخز 
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 ،نا من يوغوسالفيارجعاربع سنين لو تذكر بعد مأبس الكالم ده قلناه من  ،ده فى المذكرة   عبد الناصر:
عبد المنعم  تذكر يادكتور ..تش من هذا العملمكناالسلطة م ..الشركة تبقى معإن  :وقلنا

 !ربع سنينأتقال من إالكالم ده 
 

مثال  .الىممكنة ممكن نطبقها حتى فى حدود التنظيم الح انتقالية مرحلة بقولأنا طيب ما  محى الدين:
النقد هذا نسبة من أو  ىجنبليه الشركة لما تصدر ماتحتفظش بالنقد األ ..يةانحاجة ت

تستورد مباشرة  انخذ ده علشأهذه الشركة بت ؟يده عليهإى فى البنك ماحدش يحط جنباأل
 جهزةاألعطيها الحرية من البيروقراطية بتاع اب أو ،بيروقراطيةحررها من أبأنا ف ؛حتياجاتهاإ

  .وزارة االقتصاد أو ةانالتنفيذية مثال لوزارة الخز 
حناو  فى  ماعرفشالوقت وبالرغبة  وبعدين بمرور ،7622هذا الموضوع سنة أنا بد ا 
 22/22جينا فى سنة  ؛السبب ماعرفش ..ية النقديةاننتيجة لعدم توازن الميز  أو السلطة
أنا  :وقال لى ،كرة على عزيز قريبلفاعرضت أنا و  .بنيجى لقطاع الصناعة بالكامل :وقلنا

بالش  –موارد قطاع الصناعة بالكامل ه نإ ؛ع نمشى فى هذا الموضوعانماعنديش م
ومطلوب منه خامات  ،جنيهمليون  20هو بيجى له موارد  .بتدى بالشكل دهن –الوحدة 

ولكن  ،مليون 70 له دبرى :فبنقول لوزارة االقتصاد ؛جنيهتاج بسبعين مليون نإومستلزمات 
 .الناتجة من عملية التصدير الزم هو يحتفظ بها 20 ـال

 
إن  يىأر أنا و  ،ل اليوغوسالفىخذ نتف من الحأعبارة عن  ،اللى بيتقال ده بس هو الكالم  عبد الناصر:

 .تكلمنا فيهاوده  ..نتف من المواضيعخذ أقدرش نانم احنا
 

  .مرحليا يعنى تكلمابأنا   محى الدين:
 

 إصالحيعنى اليوغوسالف لما جم عملوا  ،قلت لى هذا الكالم يوم الخميست نإ ال   عبد الناصر:
 أقولو  ةمن العملية اليوغوسالفي نتف دخآ جيشماأنا  الحقيقة ،اقتصادى وجم عملوا عملية

من ح اقتصادى متكامل صالإونعمل  ،تعالوا نعمل هذا االجتماع ..ال :قلتأنا  .طبق دهأ
 ؛خذ نتف من الحلول اليوغوسالفيةألكن عملية  .واعمل ازى اليوغوسالف م همجاميع

  !بتبص تالقيها دخلتنا فى دوامة
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 :رخآللكن بنقول لكم فى ا ،أو آخر جتمعانيمكن نقعد شهر ه ،عايزين نعمل نظام
 ..عايزين كذا بنعمل ،بنخفض جنيهبما فيه عايزين نخفض قيمة ال ؛عايزين نظام اقتصادى

بس  ،بالنسبة لكذا نعمل كذا ،عمل كذانبالنسبة للعالوات  ،دى كذا اتجراءاإلبنعمل 
ونفرض على الناس إيه؟ وندى الناس  ،إيه اخذانه.. كامل إطاربالنسبة لكل حاجة ونعمل 

لكن الحقيقة  .كامل أساسنعمل  ؟يهإوالسنة اللى بعدها  ؟إيه شغل السنة الجايةانوه إيه؟
لما جينا من  إحنامثال نظام البنك ده  :فكار ونقولأطلع لنا بنفتكر شوية تو  كوننا نقعد

لما جيت الدور اللى أنا  ولهذا !يهإمش فاهم  ،ومحطوط فى المذكرة ،يوغوسالفيا قلنا نعمله
عايزين و  ،وسع من هذاأعايز خطوط أنا  ،هذه المذكرة بتمثل خطوط عامة :فات قلت

 تفصيالت لنظام متكامل. 
لكن نقطة  ،هانقعد نتناقش النهاردهيعنى تعالوا  !بتدىن بدون هذا الحقيقة ال نستطيع

بما فيها تحرير  ؛نطلع بخطة متكاملة ومشروع متكامل إن احنا البدء فين؟! نقطة البدء
بما  ،بما فيها كل العمليات دى ،بتتكلم عليهات نإ بما فيها العملة الصعبة اللى ،الوحدة

ية قفألاوالعمليات  ،التمويل الذاتىهو  اللى ..النهاردهتكلم فيه البشرى افيها الكالم اللى 
فعال  إن احنا فيها كل الكالم ده بما ..هذا الموضوعآخر  الى ..سيةأوالعمليات الر 

  .عملش كالم صورىانم
 ؛استمراراللى بتعملوها بتم نإ لكن بتجيلى صورة منها ،أبداية نقدية انماشفتش ميز أنا 

 ،ير صوريةغطيب تعالوا نعمل حاجة  !ية صوريةانكنتم بتعملوا ميز  :بتقولوا النهارده اجو يبت
ذ ألخعنده كالم يقوله بصرف النظر عن اى الل ..بعدين نتكلم كلنا هنا ،حاجة سليمة

علينا مسئوليات  النهاردهموجودين كلنا  احنا إن يةساسيعنى العملية األ !والعطاء فى الكالم
  نكون عند مسئوليتنا ونتحمل المسئولية.ن أ ويجب ،تجاه هذا الشعب

 فى تقديرى فى الجلسة اللى فاتت انكأنا الحقيقة  ؟البداية أينمن  ..النقطة الحقيقة
 اقعدوا مثال فى لجنة :فتح الكالم والمناقشات بتعطينا عدة نقط نقدر بعد كده بنقول لكمإن 
ح صالبالنسبة لإل النهاردهبتقوله ت نإ ضعوا مشروعات بالكالم اللىتو و  ،لجنتينأو 

اتفضل عندك وزارة التخطيط اتفضل فصل لنا  :نقول للدكتور القيسونىأو  ،االقتصادى
 ما ؟!يهإطلع بانال ها  و  ،ح كامل وتعال نتكلم فيهصالإ أساسهذا الكالم كله وحطه على 

دى  جنيه آالفحكاية العشرة  ىاللى هإن  العملية :أقولأنا  نإر بخآلطلع اأ ماقدرشأنا 
عايزين  أل.. !دى بس بالنسبة للعملة الصعبةإيه  وحكاية مش فاهم ،بس بالنسبة للبنك
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حالة الضياع  ىف إحنا -الكالم اللى بيقوله البشرى  -الحقيقة  ن احناأل نطلع بعملية
أنا  :كل مثال مدير مصنع بيقول ؟يعنى ليه الكالم ده موجود فى البلد !الموجودة فى البلد

 !أبداهو كالم وال فيش حاجة آو  ؟!يهإوالكالم ده  ،طالب مواد خام ماحدش بيعطيلى
 

 .سياسىأثر  ولما هايقول هذا الكالم هايؤثر  محى الدين:
 

ماهم اللى بيتكلموا فى البلد  !؟النهاردههو مين اللى بيتكلم فى البلد  ..طبعا كل واحد  عبد الناصر:
فتعال  !هم دول اللى بيتكلموا ..النظام هو معتمد عليهمإن  هم اللى المفروض النهارده

مش جاى الجلسة بصورة أنا  :لكم بقولأنا و  .نمسك الصورة الطبيعية ونشوف كل حاجة
بعدين  ،وبعدين بنحط خطة كاملة ،موضوعأى  اقشنأى نإجاى متفتح أنا  ،أبدامسبقة 

  .وبنعلنها يعنى ،ةدى خطتنا الكاملآ :تماعاتنا بنقولجإنطلع من 
 

وهى عبارة عن  ،هو المذكرة دى وضعت طبعا على عجل بناء على طلب السيد الرئيس  محى الدين:
 الىقرات محتاجة لفامن هذه  ةكل فقر  :بقولأنا  ولكن - بس فقط مدخل - مدخل للمشكلة

  .ده اللى طالبه السيد الرئيس دلوقتى ..بنقعد ونكتب لها خطة تفصيلية احنا إن
 

 .النقط اللى خارج المذكرة وعرضت الىة ضافباإل  عبد الناصر:
 

فى ذهننا يعنى كالم البشرى مافيش  ..ين عليهفقامو  إحناده هو كل كالم البشرى  ..ال  محى الدين:
 .مشكلة

 
  ..كالم البشرى ..وكالم عزيز  عبد الناصر:

 
ة فقافيه مو  انكإذا  وعلى كل حال ،تحت البحث يعنى :النقطة اللى علقت عليها قلت  محى الدين:

إيه  شكلها.. مل بتاع المستقبلصورة األ دىبيه نإ على شرط ؛العام طارمبدئية على اإل
مهم نبرزها ه نأل ؛برزناهاأ إحناات إجراءه هنا يعنى الحقيقة هو فيه نأل ؟أيضاتفصيليا 

خذ مثل هذه أنه نإ مقبول انذا كإف ،يهإها السياسى هايكون شكله أثير نشوف ت انعلش
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مل بتاع بنيجى نفصل صورة األ إن احنا مقابل ،من الناحية السياسية اتجراءاإل
 جاهزين. إحناواهلل  ..المستقبل

 
هاعطيلك مش فاهم  12سنة  :للقيسونى يقول لى بقولمش أنا  ،مع تحديد المسئوليات  عبد الناصر:

 )ضحك( !12 سنة هامسكه فينأنا  ،12 ..واللى بعدهاإيه  يقول السنة الجاية ..ال !يهإ
 

 )ضحك( أصوات:    
 

 هو فيه تدرج طبعا.  محى الدين:
 

 !12سنة إن  ماتقوليش ..ال  عبد الناصر:
 

 اتجراءاإلعملنا  إحنااللى هى  ،نقطة مهمة قوى ..فيه نقطة برضه فى المذكرة دىهو   القيسونى:
مليون  706 ـمن الإيه أد  ولكن ،مثال جنيهمليون  706بتاع يولية اللى فات وجابت لنا 

 يعنى .دى نقطة برضه منتظرين رد عليها !؟ستثماراال غراضقدر نستخدمهم ألانه جنيه
أو  هايروح معظمهم انكإذا  نأل ؟هايفضلإيه  دأو  ؟حايروح للمجهود الحربىإيه أد 

ده ى المجهود الحرب انذا كا  و  .يةإضافات إجراءالزم نعمل ى نصفهم للمجهود الحربى يبق
فى المجهود الحربى يعنى ية السنة اللى فاتت انزل لميز نناوبعدين ه ة،حاجة مؤقت

يعنى دى برضه  ..كثير أحسنيبقى الوضع  ،ستثماراال غراضكلهم أل 706 ـال صصونخ
 تخطيط. عايزين

 
 ناأمامالحل الوحيد إن  فى تقديرىأنا و  ،مناقشة المذكرة أثناءثرنا النقطة دى فى أ إحناهو   محى الدين:

ناحية ه نإ ؛ذ الخطةيتراضات معينة نطلبها كشرط من شروط تنففنفترض ا إن احنان آلا
ده الشئ اللى  .ناحية القوات المسلحة تمشى فى خالل هذه المدة بمعدل كذاأو  الدفاع

 نأل ؛يدناإده موضوع الحقيقة مش فى  .. يتحققال أووبعدين كونه يتحقق  ،نفترضه
 .7612دير المستقبل لغاية سنة صعب قوى تق
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  .ممكن نضبط نفسنا قوى انالعدو آثار  إزالةهو طبعا بعد   عبد الناصر:
 

 ممكنمش أو  ده ممكن ..يوهأوبعدين هنا بيقال  ،هو نفترض فروض معينة نتصورها ما  محى الدين:
  .ده الحل الوحيد ..كدهأو 

 
  .بقى نسمع  عبد الناصر:

 
قاتم شوية للوضع لون عطت برضه أالصورة اللى قيلت  ..الواقع أصلبس لى تعليق على  : ع. صدقى

ويمكن برضه  ،فارق زمنى للصورة يجب يبقى فى ذهننا أضيفبدى بس أنا  ،وهو حقيقى
 .ىولاألصاف لخطة التنمية الخمسية نإبيعطى نبرة 

يعطى عائد فى خالل فترة  ات من النوع الذى الاستثمار فى خطة التنمية دخلت  نأل
ش له عائد انفق عليه فى نهاية سنوات الخطة ماكنأبكل ما الىالسد العإن  بمعنى ..الخطة
ت أابتد ىمياه وفى الكهرباء اللى هالعائد بيتحقق فى السنوات اللى بعد كده فى ال ؛وال مليم

ها نإ ،ستثماروطبيعة عملية اال .اى التى استصلحت زراعيراضنفس الشئ بالنسبة لأل ،فيه
 2أو  سنين 1أو  2فيها  ستثمارتجيب عائد يبقى الزم يكون مضى على بدء اال انعلش

تهاء انت تجيب عائد فى سنوات مابعد أات ابتدستثمار هذه اال أيضاف ؛الرقم انك ياسنين أ
ذكر على سبيل المثال أأنا و  ،نفس الشئ فى بعض مشروعات الصناعة .ىولالخطة األ

فى سنوات  ..ت تجيب عائد وعائد كويس جداأوابتد ،االنتاجت فعال فى أمشروعات ابتد
 زى مشروع تفحيم المازوت ؛عائد تباتش لسه جانماك ةير ألخافى السنة أو  الخطة نفسها

  .عائدت تجيب أابتد ىمشروعات البترول اللى هأو 
بقاش واخدين الصورة انم ،المستقبل الىفى نظرتنا  إن احنا :أقولبدى أنا  الىوبالت

بتاعنا فى تصور مشاكلنا من  قفألابيضيق ه نإ على ؛ىوللما حدث فى خطة التنمية األ
حناو  إن احنا رجوأبأنا و  .تنمية فى السنوات المطلوبة بتاع الخطة  هدافبنضع األ ا 

أو  اللى فعال فى التنفيذ ستثمارنتائج العائد من اال انناخذ فى الحسب إن احنا ؛القادمة
 .االنتاجمرحلة  الىوصلت 
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يزيد عائد البترول بخمسين إن  8ه نإ وذكر على ،رقم ذكر مثال بتاع البترول يهف
على  أتكلممن المؤكد وجوده يعنى مش ب ،من هذا أكثرهايزيد به نإ عتقدابأنا  .جنيهمليون 

تاجها السنة دى نإالرقم بتاع  ،فعال االنتاجت فى أقول بدحنا أمام إحناه نأل .االحتماالت
بيصل ه نإ باعتقدأنا  ؛مليون طن 2-1وصل لغاية متوسط  انزى حقل مرج ؛لسه ضئيل

ه نإ والمفروض االنتاجبعد  ألم يبد ..العملية نفس الشئ ،مليون بسهولة وهذا مؤكد 76 الى
 ..وهكذاهايجيب 

 
  .االنتاجهايزيد التصدير ياعزيز مش  القيسونى: 

 
مليون  8-1 الىفى المتوسط حو  ستهالكا  و  ،مليون طن 1 انتاجنا كله كنإ إحنا .فاهمأنا  :ع. صدقى

ه نإأنا  قدرأب .مليون طن 77أو  70 الىسيرتفع يمكن  12استهالكنا لغاية سنة  ،طن
كيد هناك أتبال ،مليون طن 00من  أكثر الىيصل ه نإ - انأيى أفى ر  ،وببساطة - االنتاج
 .كنا نتفاءل هاتزيد عن هذاإذا  طبعا

 
 بما فيها العشرة؟  00  محى الدين:

 
قبل سنة ه نإ رىأبأنا  ،بسهولة 00 الىتاجنا يصل نإ ،العشرة ده اللى بنستهلكه ..ال :ع. صدقى

  ..نوصل إن احنا يعنى مفروض 7612
 

 !منهم مش بتوعنا ٪10 : انسليم
 

 60 الىيبقى عندك فائض حو  ،خصمنا هذا من ذاك إحناحسبنا إذا  أتكلمبس لما  ..معلش :ع. صدقى
 أكثرعلى  7616و أ 17ك تصل اليه للتصدير فى سنه نإده مفروض  ؛مليون طن

الطن  جنيه 1 الىحو ه نإ أساسوعلى  ،يزيد هذا الرقم 7612ك على نإوينتظر  .تقدير
حناو  انخذها فى الحسبأدى الزم ن األرقامفيبقى هنا  ؛جنيهمليون  80يبقى ده يعنى   ا 

 بنقدر الخطة القادمة.
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 ؛انخذها فى الحسبأن أيضاالزم  ،ات التى تمت وهى فى طريق التنفيذستثمار واال   
خالص كله وصل  ..مثالان إن مصنع زى سماد حلو  انكإذا  يعنى كمثال واحد مثال

قيمة السماد ده اللى أنا  حسبأيبقى الزم  ،ى وفى خالل سنة بيبتدى ينتججنبه األاستثمار 
 كيدة الحدوث وليست افتراض.أها نإ ..نقد حر جنيهمليون  2-1 الىهو حو 

 ؛خدهاهايبتدى يجيب عائد الزم ن ،جنيهمليون  10اللى اتصرف عليه ومشروع زى 
كل المشاكل ها نإ شبقولى مالبنتكلم عنه ال اللى احنا دكل دى بتغير الصورة من السوا

مستقبل ه نإ ونحن نرسم صورة المستقبل وخاصة انلكن الزم تؤخذ فى الحسب ،اتحلت
  .سنوات 8 - 1 هنا لسأمام 7612عتبر لغاية سنة أبأنا  نأل ؛بعيد

دى  نأل هأسبابلكن نراجع  ،عن موضوع ارتفاع التكاليف ده حقيقى أثير الكالم الذى
 الى 20رتفع من إ -كتور القيسونى كما ذكر الد -التشييد  ية.انهاتقابلنا برضه مرة ت

دى بند آيبقى  ؛اتستثمار من تكاليف اال ٪20التشييد فى الخطة بيمثل  انكإذا  .700٪
وبعدين  .ةالعملعلى تكاليف كل المشروعات عالوة زيادة فى  ٪62على طول جاب لنا 

 ى منها بالذات محسوبجنبالمشروعات بتيجى الجزء األإن  تصرف على اعتبارأقدر أب
 ٪2-1ائدة لفا ،سنوات 70وائد بالتقسيط على لفا كاشماجاش  ،كاشجى ييه نإ على

 فى الزيادة. ٪20بتجيب 
 ،ننطلقنا نإ ياتانإمكعندنا  إن احنا ه معنى هذا الكالمنأل ؟شرح كل هذا ليهأبأنا 
قدرتنا على  تأصبح ؛ناهعملاونتيجة م ىولاألنتيجة الخطة ه نإ رىأأنا بقى  وبالعكس

هو  مايبقاشه نأ جوأر أنا  الىالوضع الح .ىولت فى الخطة األانك مما أكثرطالق ناال
  .ظروف مؤقتة ..وضع مؤقت الىالوضع الح ..اللى بيحكمنا فى تفكيرنا
عتمادات القوات المسلحة زادت بقدر معين إأن  الىمثال  أشارالدكتور القيسونى 

ماجاش ذكرها يمكن  -برضه  ىولية حصلت فى الخطة األانذكر حاجة تأبأنا  ،انعما ك
مقدر فى  انعما ك ٪706 الىزدنا فى الخدمات  إحنا - فى كل المناقشة التى حصلت

 أكثركلت بأالخدمات إن  معنى ده ايه؟ ،فقط من الخطة ٪80نفذنا  االنتاجفى  ،الخطة
نقدر  إن احنا ؛فى الخطة القادمة guide اده بيعطين !أول بأوال االنتاجبنسبة متزايدة عوائد 

الخطة كما  الىنعيد التوازن  الىوبالت ،االنتاجات لقوة ستثمار من اال أكبرنخصص قدر 
ه نإ ،اليه أشاروبهذا برضه بنعالج جزء من التوازن اللى الدكتور القيسونى  ؛تانك

  .ترة اللى فاتتلفاماحصلش فى 
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 الىنبدأ نترجم هذا  إن احنا الى -شرت أوسيادتك دلوقتى  - أقولنفسى بدى أنا ف
 النهاردهمن واقع اليوم  أساسب التحفظ على انج أخذتلمذكرة يعنى : أن ابقول ،نقط

التى تليها الواقع السنة الجاية والسنة  نشوف إن احنا رجو بسابأنا  :بقول ؟إيه الموقف
  .على ضوء الموجود

حنابرضه و إن  :هاأقولاللى بدى  ةير ألخاالنقطة  دى موقف السنة آ النهاردهبنقول  ا 
ية انعمل ميز أعايز أنا  ،خذنا بهذا االعتبارألو  :بقول ،اتاستثمار وقف أالزم  الىوبالت دى

نا ياتانإمكان إن وبعدين هايب .إيه نا فى حل المشكلةياتانإمكللسنة القادمة ونشوف هايبقى 
هذا  ..األسلوبللسنة اللى بعدها ونشوف هذا  انية كماننعمل ميز  ،ستقل السنة القادمة

  !؟أين الىاالتجاه التحفظى هايوصلنا 
هناك  ؛ياتانمكنستخدم كافة اإلن أ يجب ،الىلمعالجة الموقف الحه نأ رىأأنا 

يمكن  - ياتانمكنستخدم اإل إن احنا الىشرت المرة اللى فاتت أأنا  - ياتانإمك
ات التى وردت ستثمار اال ياتانإمك أيدينافى  ؛ياتانإمك أيدينافى  :بقولأنا  .وردتهاشأما
نشغل الوحدات التى  إن احنا ياتانإمك أيدينافى  ،فى الصناديق ةة معطلقفاو  النهاردهو 

ية متاحة من انفيه تسهيالت ائتمإن  ياتانإمك أيدينافى  ،تدىتبتهاء وفعال حانقاربت اال
 هذه المشروعات أتبدن أ بعدإال  المدفوعات انتدبير ميز  الىالدول الشرقية وغير محتاجة 

الدكتور القيسونى  ..نبحث موارد جديدة إن احنا ياتانإمك أيدينافى  ،تعطى عائدها نإ
  .العربيةأو  يةجنبات األستثمار موضوع اال الى أشاريمكن 
فيه مجال كبير لهذا وهو ال يتعارض مع  ،رى مثال فى بند واحد وهو البترولأأنا و 

اللى امة تالصورة ماتبقاش بالقإن  رىأأنا  ،خذنا كل هذه العواملأإذا  .سياستنا فى هذا
 - دى الوضع السنةخليش انم إن احنا رجوأبس بأنا  .المناقشات دارت حولها ويغير الصورة

تحقق لنا ن أ يجب ىجب عنا الصورة اللى هحيأو  يخلينا -يى أوهو وضع شاذ فى ر 
 .اليه فى الجلسة أشارمل اللى السيد الرئيس األ

 
  :نوعين من المشكالت أمام إن احنا واضح ،من المذكرة ومن المناقشات يافندم : شقير

 ،مشكلة الوضع االقتصادى للعام القادم وللفترة الباقية من هذا العام :ىولالمشكلة األ
 وندخر ؟إيهأد  ستثمرانه ..ودى مبنية فى الواقع على حسابات ؛وكيف سنحل هذا الوضع

هميته خاصة فى الظروف أستعجاله وله اده موضوع له  .الخ ..؟إيهأد  ونستهلك ؟إيهأد 
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 أيضااللى المعركة االقتصادية مربوطة فيها فى الواقع و  ،موجودين فيها اللى احنا
 لوضع سياسى معين.أو  بيةر باالستعداد لمعركة ح

لمشكلة السنة  حتى لو وضعنا حل متوازن وسليم من الناحية التحليلية -لكن فيه 
واللى المذكرة بتثيره فى كثير  ،نضعهأن الحقيقة واللى يجب  ثاريبالسؤال الذى  - القادمة

عوام التى تلى م لألثلعام القادم له نإ هل تنظيمنا االقتصادى قادر على ..من نواحيها هو
  ؟!أل الايتحقق و ح ..حايواجه التحليل اللى بنعمله ده والتوازن اللى بنعمله ده ،بعد هذا

 عملنا ينقسم لمجموعتين:إن  دخل فى التفصيلأباقترح يمكن قبل ماأنا  يافندملذلك 
 ..ةية عامانية نقدية وميز انمجموعة بتبحث مشكلة الوضع بالنسبة للعام القادم كميز 

لكى نحقق  ؛التنظيم والنظام االقتصادى بشكل عامم مجموعة بتبحث تطوير ث ،الخ
 حطها.انح اللى احنا هدافاأل

 إحنا ..نقطة التنظيم والنظام االقتصادىفى  نسأللو جينا  ،يافندمالمشاكل أهم  من
زائد قطاعات خاصة فى بعض  ،بصينا التجربة بتاعتنا بيقودها القطاع العام فى الحقيقة لو

يه العقبات التى صادفته حتى ا  و  ؟دور القطاع العامإيه  ..نفسنا سألانيجب ه ؛النواحى
تساؤالت كثيرة فيها  –برغم يمكن التجربة اللى فتنا فيها  -النقطة دى إن  عتبرابأنا  ؟ناآل

  .تثار فيهان أ يجب
المدخل ه نإ عتقداه بنطرح السؤال ده ألأبأنا و  ؟ماهو دور المؤسسة ..ولالتساؤل األ

نا صورة عن أماما ييمكن نظر إن  برغم ،كبير من مشاكل القطاع العامالطبيعى لحل جزء 
 ،يةانفى التطبيق العملى مافيش مجموعة ماشية زى المجموعة الث مانإ ،عمل المؤسسات

المؤسسة  - جدا يايكون جهاز الشركة قو حيث  - مافيش مؤسسة عالقتها بشركاتها
 -وحيت تكون المؤسسة قوية  !وده بيبقى خطير خالص ..بتتمسح وبيغيب دورها خالص

حتى بتبقى القرارات  ؛دور الشركة بينمحى فى التنفيذ -وده موجود فى بعض المؤسسات 
  .من المؤسسات انحيلها فى كثير من األ ةالتنفيذية صادر 

أى إن  مش متصورأنا  نأل ؟دور المؤسسة فى الحقيقةإيه  ..طرح السؤالأبأنا و 
الشركة هى اللى بتعمل كل أو  االنتاجلو جعلنا وحدة  نعمله.. نقدر قدر نعملهانعمل ه
وهذا  .ةعمال معينأوبيتابع تنفيذها وبيسائلها عن  ،جهاز يخطط لهذه الشركةالبد من  ؛حاجة
فكرة مع اليتناقض  - تهفى وزار نا االسيد زكريا عمله مع ىلالوفى التطبيق  - اعتقادى فى

فى المتابعة أو  دور المؤسسة فى التخطيطإن  يعنى نحرر الشركة ال يعنى مطلقا ؛التحرير
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مؤسسات قادرة على هذا  النهاردهعندنا  يافندم إحناهل  ..لكن السؤال اللى بنطرحه .يزول
 ؟ أل الاالعمل و 

 باعتقدأنا و  ،ت ناجحة جدا هى تجربة المؤسسة االقتصاديةاننا تجربة كأمام إحنا
 يه؟إالسبب  ،ت ناجحةانى قامت فيه كلطار الاإلى قامت فيها وفى لترة اللفافى ها نإ

ه مؤسساتنا ى أخذتتش باالتساع الذانت لسه العملية صغيرة ماكانك ..أوالعتقد أالسبب ب
 - حاطينها لسيادتك بعد هذا - ساع فى الحجم ده خلق لنا مشاكلويمكن االت ،ناآل

 ناآل بنواجهها إحناصعب نقطة أخطر و أودى  ؛اإلدارةش البشر و انمشاكل يمكن ماك
 برغم ،عندها جهاز فنى قوى جدا انالمؤسسة االقتصادية ك مانإواجهها فى المستقبل. انوه
بعدين  .جهاز فنى بيدرس كل شئ انلكن ك ،جهاز محصور وعدده قليل انكه نإ

جهاز  كان كل واحد من السادة الوزراء ؛فى المؤسسة االقتصادية ت السادة الوزراءااجتماع
فالمؤسسة  .متصل بههو  نقد وجهاز تحليل وجهاز كشف مشاكل بتاع القطاع اللى

كثيرة  أخطاء ؛وبطريقة المناقشات التى تدور ،نى موجود بطريقة تكوينهالفاجهازها 
 .صعوبات كثيرة بتنكشفو 

نية لفا جهزةاأل إيه لسيادتكجيب أى نإرجو لو سيادتك كلفتنى بأهاأنا  النهارده
التى تراجع  جهزةإيه األ ،اللى بتخطط فى المؤسسات جهزةإيه األ ،الموجودة فى المؤسسة
بالغة الضعف  جهزةاألتجد هذه ن أ سيادتك هاتدهشإن  واثقأنا  .التكاليف فى المؤسسات

أى  وده اللى بيخلى ،وده اللى خلى عمل الشركات فيه صعوبات كثيرة !لدرجة كبيرة جدا
 بتصل للهدف بتاعها.أو  الخطة بتنفذإن  ش برضه قادرين نقولحنااخطة لما بتوضع ما

فى المؤسسة االقتصادية إن  هى ،اللى برضه فى المؤسسات يافندمية انالنقطة الث
ن رسم لك .يه؟ بترسم سياسة عامة وبتترك التنفيذ كلية للشركاتإمؤسسة بتعمل الت انك

أنا  هذا الدور المؤسساتالنهارده  ..النهارده ،قوم به المؤسسةتبتفاصيل السياسة بالسياسة 
 ماعندهاش من يستطيعوا نأل يعنى مابتقومش بهذا الدور :معتقد هذا بكل قوةأنا و  بقول

 !يرسموا هذه السياسة فى داخل المؤسسةهم نإ
المشكلة  ..كبيرة جدات تظهر لنا مشكلة أابتد ،مع اتساع القطاع العام يافندمبعدين 

ممناها فى أى لروعات البالعدد المحصور بالمش ولفى القطاع العام فى األأنا لما بد ؟يهإ
خذناه فى أيديروا هذا اللى هم نإ داريين الذين يستطيعوننيين واإللفاعندنا  انك ،البداية

لكن  ،عبود بيمتلك انيه؟! كإ انماهو القطاع الخاص ك نأل ؛الواقع من القطاع الخاص
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تقلت اندى  ؛ين بتعمل لحساب عبودينلفابيدير المشروع وبيوجهه مجموعة من  اناللى ك
  .الينا واستطعنا نمشى

نيين لفاوعدد  ،لم ينمو اإلدارةعدد البشر الذى يستطيع  ،لما كثرت عدد مشروعتنا
 ،حدث فى المؤسساتعمال فى المؤسسة لم ينمو باالتساع الذى الذين يستطيعوا مباشرة األ

كل مؤسسة بتجد واحد كويس  !ت تظهر ظاهرة الكراسى الموسيقية مابين المؤسساتأابتد
نيين لفاات مابين االداريين و ثبحتى حالة عدم  تفظهر  ،خذهأت حاولتية بانعند مؤسسة ث
 ..يافندمب انده ج !خذهأره عليه وبتالكويس كل مؤسسة منظ   دارىاإل نأل ؛فى المؤسسات

 أمام واضحة ةمافيش خطة سليمإن  عكاسه فىاناللى هو الضعف الداخلى للمؤسسات و 
عتقادى هى االمؤسسة فى  نأل ؛ثم مافيش عملية متابعة قوية فى الشركات ،الشركات

 الجهاز القوى فى هذا.
هى العالقة مابين  :الذى خلق مشاكل كثيرة للقطاع العام يافندم ىانب الثانالج

العالقة مابين وحدات القطاع العام بعضها  ،وده جزء جوهرى جدا ..القطاع العام نفسه
  .رخآلوالبعض ا

خطير على  أثيرله تكان العامل ده  إزاىمثلة تبين لسيادتك أثالثة  ىدهنا ها
  ..ترة الماضيةلفاتطورنا االقتصادى فى 

 قطاع عام انقطاع التشييد ك ؛وماتم فيها ىوللو سيادتك بصيت للخطة الخمسية األ
 رىألخاالصلة مابين هذا القطاع والقطاعات  ،خطتهام وينفذ ء كبير منه قطاع عز جأو 
والدراسة  ،سعاررتفاع فى األاى عملية يعن !ى الكلمةانكاملة بكل مع ةاستغالليعملية ت انك
والخطة  -من السنة الثالثة  فى التخطيط ةعمولمليها الدكتور القيسونى واللى إى بيشير لال
برره تال فى الواقع عمال بيرفع فى التكاليف بشكل  ؛زى جهاز التشييد - بتدت تتضح لناإ

فى  رىألخاعكس على القطاعات نوده بي ،طيب هو هنا بيشتغل !عناصر التكاليف
  .ية وفى كل عملية الخطةستثمار تكاليفها وفى نفقاتها اال

هل  ؛رخآلالتعامل مابين شركات القطاع العام بعضها والبعض ا :يافندمية اننقطة ث
والنتيجة  ؟!فيه تعامالت كثيرة مابتسددهاش شركات القطاع العام لبعضهاإن  تعلم سيادتك

 !عوا لبعضهم البعضييبن أ بتوع القطاع العام ال يريدون النهاردهإن  التى تترتب على ذلك
ها بتقدر نتاجها عن طريق القطاع الخاص ألنإتصرف ها نإ يعنى شركة قطاع عام بتسعى

خر فى تأبتأو  خذ منها ومابتردلهاشأية بتانشركة القطاع العام الث مانإ ،خذ منه وتقبضأت
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 .كاليفتللبنك وبيزود  ألجوبيجعلها ت ،وده بيضعف السيولة عند الشركة المنتجة !الرد
فيه دراسة  مانإ ،تعمل هذاها نإ نتصورية لو ماعندهاش نقود سيولة كنا انالشركة الث

 - رينا الدراسة دى معاقموجود و  انالدكتور القيسونى ك - تعملت فى وزارة االقتصادإ
خذ على أبي هو مانإ ،جزء كبير منها عنده سيولة فى قلب البنوك ،الشركات التى ال تدفع

سس أنوع من  يافندم ا  ذإفيش فما !ية هذا الوضعانومشيل الشركة الث ،السيولة دى فوائد
 ر.خآلالتعامل مابين شركات القطاع العام بعضها والبعض ا

ؤكد لسيادتك لما بيبقى القطاع أأنا  :من العالقة مابين القطاع العام النوع الثالث
بتتم كويس فى حدود الكفاءة  ؛آخر العام عمليته بتتم عنده هو بدون ارتباط بقطاع عام

لكن لو ارتبط الوضع قطاع عام فى داخل وزارة بقطاع عام فى  .الموجودة عنده داريةاإل
لغة التفاهم غير موجودة  نأل ؛كل الصعوبات وكل المشاكل أهنا تنش ،يةانداخل وزارة ث

 - هذا أقولسمح لنفسى أأنا و  - ها قطاعات عامةنأمابين هذه القطاعات العامة المختلفة ك
 اوالتعاون بينها وبين بعضها يكاد يكون منقطع ،ها قطاعات عامة تابعة لدول مختلفةنأك

  !فى كثير من الحاالت
 !رض لكن الصرف مابيتعملشبيتم التسوية فى األ ..اللى لقيناهاللمشاكل  سببوده 

إن  من المصلحة ..أسؤال بس كمبد أثير جى برضهآب .لخإ ..خذشاؤ ومابي ؟يهل عرفشام
 ،تاجنانإل أولصناعتنا  ضمانلسوقنا نخليه  انولهذا الزم نعطى ضم ،تاجنا يتصرف جوهنإ
سعار أالقطاع المنتج بيفرض إن  الحل بالنسبة للشركات المستخدمة لو وجدت لكن ماو 

  ؟!حتكارإتميا وراء الحماية المفروضة له كمح
خذ بضاعة من تأاوهآخر  قطعا لما بتبقى شركة فى قطاع نأل ،هذا السؤال أثيرأنا 

سعار معينه أ عليها هذا القطاع فارضإن  وبتجد ،قطاع الصناعةمن  أو قطاع الزراعة
 ! ؟فى هذه الحالةإيه  بيبقى الحل ؛كاك منهالفاوهى التستطيع 

للعالقة مابين    codeالىفى حاجة  إن احنا ؛ده كله فى الواقع بيسير لنقطة معينة
تعاون  أساسبحيث فى الحقيقة يقوم على  ..منظمات القطاع العام مع بعضها البعض

 وهذا بيرد على الخطة نفسها. ،التنافر الموجود أساسوتعامل مش على 
عملية متابعة أى  ،نفور كل شركات القطاع العام من عملية المتابعة ،يافندموبعدين 

أنا بد إحنا ،لنقطة أشارالسيد زكريا  !جربت بشكل قوى وصلنا فيها لتحطم النتائج بتاعتنا
 تمويل، يطلب ؛الحل ووضعنا لها التالمصرفية ووضعنا لها تفصيرقابة فى عملية ال



  سرى للغاية 

86 

 

كل الشركات رجعت  ،ظرف أثيروبعدين تحت ت .الشركة أت هاتبدانوك ،وجهزنا المصارف
ب كثيرة انرقابة المصرف هاتكشف لنا جو إن  عارفينهم  نأل ؛ى من هذه العمليةانفكت ت

على عمل  ٪700المصارف قادرة إن  :أقولال أنا  !تكشفن أ قد ال تكون هى راغبة فى
الكويسة داخل الشركة والنظام الكويس فى  اإلدارةلكن لو وضعنا التنظيم بتاع  ،هذا الوضع
 الرقابة المصرفية هاتستطيع تؤدى عملها كويس. ،المؤسسة

أى  الىو  ،جودينداريين المو نيين واإللفافيه هنا نقطة البشر و إن  ،بنطلع من ده كله
 مالئم لخدمة قطاع عام. ناآل همحد دول تكوين

نقطة التكوين السياسى والوعى السياسى للقيادات  ،خرىألهذا نقطة  أضيفبأنا 
همية ليه أمخلى النقطة دى لها أنا و  .الموجودة فى قلب الشركات وفى قلب المؤسسات

واللى بيكون القائد بتاع  ،مثلة اللى شفناهالو األ نأل ؛االنتاجها بتعكس على نأل ؟يافندم
ويحل مشاكل  ،بيستطيع يقود العمال ؛المؤسسة عنده وعى سياسى كاملبتاع أو  الشركة

بالوعى السياسى والتحريك السياسى مش بعملية  االنتاجويدفعهم فى ناحية  ،كثيرة جدا
وجايز يكون فنى  - ةعملية فنية بحتها نإ ص للعملية علىلكن لما يكون باص .إدارية

للعملية  ىولوية األولوبيعطى األ ،مابيستطيعش وبيصطدم معاهم على طول - جداكويس 
  .ب سياسىاننية ويهمل كل جلفا

وال فى البالد  ،فى الحقيقة مافيش تجربة تنمية فى العالم تمت بدون وعى سياسى
فى نقطة  انلكن ك ،رخآلتغل على اسبي 76العامل فى القرن  انك ،جلتراانفى  .يةرأسمالال

وهاتزول  دهاتنه ..يةانبتاع االمبراطورية البريط ideal ـال أماموالكالم ده حاطينه  االنتاج
سياسى معين بيحركهم فى  idealطبعا فى الدول االشتراكية فيه  .هذا العامل قصرإن  لو

 هذا.
 ؛ةير ألخالت القطاع العام فى السنوات قحاجة معينة عر  الى ،أيضاخلص من كده أ

القطاع  -ويجب نكون منصفين  - فيه جو نفسى فى غاية القسوة خلق حول القطاع العام
راد بتوعنا المسئولين فى داخل فألاالنقد جاء من داخل نا اأحيو  ،تقادا بشدةنإتقد نأالعام 
ن إ :أبداش بقولماأنا  !اللى بقوا يطلعوا يقولوا للناس فيه مشاكل من هذا النوعهم  ؛القطاع
الزم نرد وفيه إن  باعتقدأنا  لكن ،نمنع حملة التحليل الناقد لما يكون موجودأو  نحمى

خلق حول القطاع  هد مانإ ،ساليب ردأوفيه  الزم نعترف بها أخطاءفيه  ..ساليب رد كثيرةأ
يجب فى الواقع  !ين مبرجلينقفالت كثيرين من بتوع القطاع العام و خ ؛العام عملية تخوف
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 ،انسنإوده قدر بشرى مسموح به لكل  ..أيمكن التسامح فيه من الخطيه قدر نقول للناس ف
 حاسب عليه.أن نحراف هو وحده اللى يجب ناإل مانإ

ماهو دور المؤسسة؟ كيف نخلق جو من  ،بنطرحها يافندمسئلة دى لو تصورنا األ
 التنافس هو المعيار الوحيد الذى يجعل فى ظل نأل التنافس مابين المشروعات المختلفة؟

لتجربتنا  أيضاثم لو بصينا  .خذهاأبن ..من حيث الكفاءةية رأسمالنظام اشتراكى كل مزايا ال
د بولذلك ال !مامنا بالكفايةتزيد من اهأهتمينا بالحجم ا إن احنا نجد ،فى السنوات الماضية

همية أخل المؤسسات كهدف جوهرى نعطى له ومتابعته فى دا ،وضع نظام الكفايةمن هنا 
 التنظيم بتاعنا.كبيرة فى 

نوع من أهم  فى البشر فى المرحلة الجاية ستثماراالإن  :ده بيوصلنى لنتيجة ثالثة
جيال بحيث نخلق األ ؛بشر تدريبا وتكويناال ..محتاجين له إحنا ستثمارواع االنأ

أنا  نأل .وللخطط الجاية ،دارة المشروعات بتاعتنا للفترة دىإشخاص الصالحين لعملية واأل
طيع نتغلب على تقد نس ،كبيرة سببها عنصر البشر مشاكل ىفتدى ندخل بهانإن  ىخشاب

 اللى احنا األسلوبب ناآل ىأماممش شايف أنا  لكن المشكلة الخطيرة اللى ،غيرهأو  تمويل
 !هى مشكلة البشر وكيف يديرون المشروعات ..أل ؛ماشيين به حل سهل
عقلية القائمين على المؤسسات  ناآل حتى :البحث العملىى وه يافندمبتفضل نقطة 
هم نإ متصورأنا و  .البحث العلمى ممكن يساهم معاهم فى شئ نأوالشركات ال تؤمن ب

البحث العلمى  .اليومية اإلدارةهو مشغول بمشكلة الربح اليومى و  ،يمكن معذورين فى هذا
لكن الزم  ،وقت طويل ةعايز  ىد ..نتيجة بعد شهر وال بعد اثنينى و أبتجيبش عملية ما

ومن الدول االشتراكية  - تاجهانإومافيش دولة قدرت تنمى  ،نجعل هذا جزء هام جدا
تعاون بيننا هذا وفيه أنا بد إحنا .هتمام كبيرإب انمن غير ماتعطى لهذا الج - خصوصا

 .ساتذة الجامعات وبينهمأبين  ،فيه تعاون بينا وبين وزارة الزراعةو  ،وبين وزارة الصناعة
بنتعاقد عليها بين الجامعة وبين هذه الوزارات لبحثها والوصول فيها  ةمشاكل معينخذنا أ

لكن يجب خطة البحث العلمى توجه كلها  ،المركز القومى للبحوث أيضاو  ،لحلول
  .لمشروعات ولحل مسائل من هذا النوع

خفى على أال أنا  ،يهإبقى نها 7680سنة أو  7612تصور مثال سنة ألما بأنا 
 trend .المستلزمات استيرادبتاع  trend الـ ..خطيرة جدازعج من عملية انى بنإسيادتك 
بقى صاعد بقوة يهاه نإ ى تحليل تخطيطى بسيط بيورىأو  ،المستلزمات رهيب استيراد
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جهزتنا بتاع البحث ألو كل  مانإ !موجودين فيها اللى احناصاعد بقوة فى الظروف  ..جدا
توجد لنا بدائل ها نإ غرضها فى المرحلة الجاية وهدفهاإن  وجهت نفسها ،العلمى

 .ساسوننظم كل قطاع البحث على هذا األ ،لمستلزمات مستوردة ويبقى ده هدف بياخدوه
فى  - صغير لكن بيكبر شوية بشوية أيمكن بيبد - حد ما الىقدر نساهم انباعتقد هأنا 

 واجهها.انه اللى احناحل هذه المشكلة الكبيرة جدا 
 ماعرفشأنا  ،يةجنبات األستثمار ت نقطة االأثير من النقط اللى  ..أيضايافندم رت يثأ

ختلف أيمكن بأنا  !؟ال ألاروفنا الحالية التوسع فيها و ى تنظيم فى ظأهل هاتكون ممكنة ب
هنا عتقد ابأنا  نأل ؟يافندمليه  ،يةأجنبات استثمار أى  هاتجيلناإن  مع الدكتور القيسونى فى

الكويسة  هسسأبامنا ظن ،الجودة قطعا ..ى الزم يعيش فيهجنباأل ستثمارفيه جو معين لال
نظام اشتراكى أى  فى نأل ؛يجىيه نإ ى منأجنب استثمارأى  ماشيين بها هايمنع اللى احنا

حتماالت إفيه  هحتماالت مجيئإى جنباأل ستثماراال ،فيه ةعملية التقدم االشتراكى شغال
ات الخاصة ستثمار اال ناآل لو سيادتك بحثت ،هو مابيجيش هنا لسبب نأل .محدوده جدا

ات استثمار هى  ناآل ات التى تتمستثمار اال ،ات ضئيلة جدااستثمار م كله فى العال
 ؛صندوق النقد ةك الدولى وبتاعنالب ةبتاع ولالو راجعنا الجد .ده اللى بيحدث ..حكومات
النسبة الكبرى من  ،ات محدودةاستثمار ات القطاع الخاص اللى بيعملها فى الخارج استثمار 

هاتبقى العملية فى  ؛ات حكوماتاستثمار  ناآل ية التى تتم فى العالمبجنات األستثمار اال
موال راغبة فى س األو والسؤال هل الحكومات التى لديها رؤ  !النهاية قضية سياسية

 ؟ أل الاو  ستثماراال
ير تكشك البالد العربية باشك إن  برضه :بقولأنا  ،بتيجى نقطة البالد العربيةهنا 

وضوع يجب نبحث ونشوف هل فيه ومع ذلك الم ،موالأهايجى منها رؤؤس ها نإ فى
  .يةانمكإال مافيش فيه اية و انمكإ

 قسمين: الىذنت يعنى لو قسمنا موضوعنا أفلو سيادتك 
 ؟يهإالسنة القادمة  -7
 ؟يهإثم التنظيم االقتصادى  -6

كيف نزيد كفاءة  ..ها سيادتكأثرتى لجى تحت منه كل الموضوعات اليوهنا بي
هذا  إطارسئلة بتيجى فى مؤسساتنا؟ ماهو دور مؤسساتنا؟ ماهو دور الوزارة؟ كل هذه األ

 التحديد.
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 ،ىأساسرب االكالم الذى قيل طبعا مش كل العملية خصوصا بالنسبة لتق ،هو تقديرى رفعت: 
 ا:أساسنقدر ثالث حاالت ن أ يجب إن احنا طرح نقطة هىأولكن هو بدى 

 الموقف كما هو. استمرارحالة  -7
 يعنى بيتحدد فى السويس. سبابها سبب من األنأل ؛حالة اتساع المعركة نفسها -6
  .من جديدأخرى  بنى عمليةأوبعدين بابتدى  ،العملية بتنتهىإن  :الحالة الثالثة -0

تخطيط أى  فتقديرى يجب تكون الثالث حاالت جديدة تكون موضع اعتبار فى
 اقتصادى.

 
 يه؟ ا  تساع و إ  عبد الناصر:

 
بنى اقتصاد أبتدى اوب ،تهتناالمعركة أو  من هذا أكثراتساع المعركة أو  قائمةالالعملية  رفعت: 

  .حتماالت اللى تكون موجودةإيعنى الثالث  .ى.انتى من جديد تأي
 ىية فى الواقع اللى هأساسخذ بثالث مشاكل أبأنا  ،بالنسبة للمشاكل االقتصادية

 ..حاجة ويمكن سيادتك تكلمت فيها بالذات أول
كل الناس الزم تتساوى فى إن  يعنى المفروض ،موضوع المساواة فى التضحية

معظمه العبء إن  هو المالحظ نأل ؛التضحية التى نقدمها خصوصا فى المرحلة الحالية
أو  زيادة االسعارأو  جورسواء من ناحية خفض األ ؛ات المحدودة الدخلبقبيقع على الط

سواء  ؛ثر بهذاأتتكبيرة لم الدخول البعض إن  ينحفى  .لخإ ..رباحخذوش األأ العمال ما
بعض  ،لخإ ..وعوائد عمليات التوريد ،رباح الصناعية والتجاريةاألأو  رباح صناعيةأ

ليها عملية إصل تممكن  انيعنى فيه نقط معينة ك .التاكسيات ،الشقق المفروشة ..حاجات
ون ضقاتوظفى الحكومة وعلى الناس الذين يالعملية تقريبا منصبه على م نأل ؛التضحية
الحكومة هى التى تصرف المرتب فتقدر  نأل ؛ودى طبعا بتبقى عملية سهلة !مرتبات

دخول  يهوف ،عملية المساواة فى التضحية ىولذلك من الضرور  .تزود فيهأو  تخصم منه
 .فى الزراعة بالذات يعنىأو  وخصوصا فى الريف ؛كبيرة التزال

إن  أساسهى يمكن دخلت فى الريف على  ماعرفش ،من القومىبالنسبة لضريبة األ
  .القومىمن خفضت ضريبة األ ساسفعلى هذا األ ؛ت زيادةانتكاليف الزراعة فى الريف ك
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 .ت موجودة فيهانعن اللى ك ٪20من القومى ارتفعت ضريبة األ ..٪20ارتفعت  ىد ..ال مرعى: 
 

 كارمنا الزراعة. إحنا ،هو صح كالمه  محى الدين:
 

 .هو كالمه مضبوط الشافعى: 
 

 ؟م الأاستفسار سيادتك على هل رفعت  انكإذا  يعنى ،٪20رفعت  ٪700المراد رفعها  مرعى: 
 .هى رفعت

 
 هى رفعت ولكن بنسبة الباقى يعنى. الشافعى: 

 
 .رفعت مانإ مرعى: 

 
 دى نقطة المساواة فى التضحية بالذات. رفعت: 

 دخاراال ط بمشكلةتبالتنمية بتر  استمرار ،التنمية استمرارية مشكلة انالمشكلة الث
همية أوالتركيز على  .فى المذكرة بشكل واضح ةيناودى طبعا يمكن ب ..ستثمارواال

والتخلف  ،انالزيادة فى السك ..النهاردهمشاكل بنواجهها  يهف أساسعلى  ؛التنمية استمرار
يعنى  ..السلعى الموجود خصوصا فى الزراعة االنتاجوتخلف حجم  ،دية العملأفى ت

 .يعنى ةبنسب معين رزفى األ نفى القط اندلفايمكن نقصت غلة 
 

  .زادت بس مش نقصت الغلةهى التكلفة   محى الدين:
 

بس يمكن  ،يعنى فى الزيادة ..المعقول نموال ةكلها واخد ةير ألخاالمحاصيل فى السنين  مرعى: 
 ةجمل مانإ ،يراد يمكن يقلاإلى افصى تطلعها على لما تيجى يعن .زادت االنتاجة فتكل

 كام سنة واخد خط معقول يعنى.الفى  كلىال االنتاج
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السياسة الزراعية بالنسبة لرفع  ماعرفش ،الثالثة فى الواقع هى مشكلة التضخمالمشكلة  رفعت:  
وهل  .يعنى هى دى نقطة م ال؟أالزراعية هل ستزيد هذه المشكلة  سعار المحاصيلأ

قف المو  ..عوامل اقتصادية كلهاالهل روعى فيها  ،سياسة رفع المحاصيل الزراعية
زيادة تكاليف  أساسعلى  ،وجهة نظر الزراعة فقطتخذ من أال او  ،االقتصادى كله فى البلد

سعار المحاصيل ده بيؤدى أتساع اإن  الواحد بيخشاه طبعا اللى .الزراعى نفسه االنتاج
بيجر العملية وراه مالم نتدارك فى أو  ،غالء بعد كده ةموج الىوبيؤدى  ،تضخم ةموج الى
 هذا.

ويمكن المواجهة فى التقرير  ،تقريبا هى الثالث مشاكل التى يجب مواجهتها ىد
  المقدم.

 من ناحية تحرير أثير هو فيه موضوع ،بالنسبة لمشاكل التنظيم نفسه فى العملية
هو  .يؤخذ بحذر شويةن أ يجباإلنتاجية وتقديرى تحرير الوحدات  ،يةاالنتاجالوحدات 

ماعندهاش ية فى الشركات بالذات االنتاجالوحدات  يهفإن  ،النهارده صلاقطعا اللى ح
 !من الالزم أكثرفرعية  نواحىالمؤسسات بتتدخل يمكن فى إن  نتيجة ؛حرية العمل تقريبا

دون الدخول فى تفاصيل  ،ابع فقطتبتخطط ثم بتها نإ فى حين المفروض المؤسسة المهم
إن  تقديرى نأل ؛دراسة طويلة ةفى الواقع عايز  االنتاجولكن عملية تحرير وحدات  .العملية

 !ال يتحررواهم نإ دارات الشركاتإيمكن من مصلحة رؤساء مجالس 
 

  .عايزين ال يتحرروا فعال هم  محى الدين:
 

  ؟هم مش عايزين يتحرروا رفعت:
 

 .مبسوطين قوى ،مطمئنين هم ؛الىلوضع الحبالوا فضعاوزين ي ،فعال مش عايزين يتحرروا  محى الدين:
 

وهذا  !م الأيتحمل مسئولية  انكإذا  هو مايهموش ،مسئولى انفيه واحد تإن  وطالما رفعت: 
من ناحية  -ا أساسوفى بولندا  - ية بالذاتقبا الشر و ور أيمكن ظهر فى بعض دول  تجاهاإل
ش انهو ماك ..ومعترض فقاش مو انبعضهم ماك .لمديرى الشركات أكثرعطاء صالحيات إ

 يستطيعواهم  اللى ؛درجة الكفاءة المعينة الىلم يصلوا هم نإ أساسعلى  ومعترض فقامو 
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فى عمليات أو  العليا جهزةاألسيا مع أيتعامل ر أو  ،رىألخايتعاملوا مع القطاعات هم نإ
 ؛أحسنهناك  داريةالكفاءة اإل نأل يمكن فى يوغوسالفيا العملية مشيت النهارده .التوزيع

 خذه بنوع من الحذر والدقة.أفهذا الموضوع يجب بالذات 
ن أ تقديرى يجبأنا و  ،هم بيعينوا إنالكالم وهو  أولبرضه فى  أثير فيه موضوع

فى أو  كمدير فى مؤسسةأو  دارةإماحدش يعين كرئيس مجلس إن  يةأساستوضع قاعدة 
 نأل .اأساسيعنى يكون فى نفس العمل .. يةاالنتاجمالم يكن من نفس الوحدة  ،شركة

لكن  ،هايستطيع يدير العمل ىهو فعال بعد كده الل  مالمس العملأصالالشخص اللى هو 
 ؛ غير متصل بهاأصاليدير عملية هو ه نإ جيب شخص من الخارج علىأأنا  إن مجرد
 أصالنجح لن ينجح بالقدر الذى ينجح به شخص إذا  أو ،يعنى لن ينجح مطلقا تقديرى

  .صلمالمس العملية من األ انك
نراعيها فى  إن احنا يعنى برضه فيه نقطة يجب ،رهايالشركات وتحر موضوع برضه 

اللى بينفذ ماعندوش سلطة إن  صلاهو اللى ح نأل ؛السلطة لمن ينفذإن  هذا وهى
اللى بينفذ هو اللى عنده السلطة ده اللى ممكن يعالج  انمكبقدر اإل انذا كإف ،النهارده
وده يمكن من  ،ماعندوش السلطة لتنفيذها ..ينفذها انبتوضع له سياسة علش نأل ؛المشكلة
 فى القطاع العام. النهاردهالجمود يمكن الموجود  أسباب

المظاهر الديموقراطية فى  ،االنتاجبالنسبة للمظاهر الديموقراطية فى نفس وحدات 
ولكن يمكن من مظاهرها عملية  .ال تترك بدون رابط -تقديرى طبعا أنا  - االنتاجوحدات 

على مستوى أو  عقدت على مستوى المؤسسات االنتاجوكلما مؤتمرات  ،االنتاجمؤتمرات 
وبتطرح مشاكل كثير  ،بيحصل نوع من الحياة فى هذه الشركات والمؤسسات ؛الشركات

 ىوممكن عمل اجتماعات دورية لهذه المؤتمرات لمناقشة كل فترة اللى ه .ممكن بتعالج
  .ى العمليةده طبعا بيساعد عل ..تمت فى فترات معينة
وتقديرى عملية الحوافز  ،تلعب دور فى هذه الناحيةها نإ يجب أيضا ،عملية الحوافز

 حوافز فردية، وحوافز جماعية.. ..ناحيتين الىالزم تقسم 
 وتقديرى .اإلدارةرئيس مجلس  الىصغر واحد أسواء من  بالنسبة للفرد ،حوافز فردية

 االنتاجالزيادة فى المرتب بتتوقف على إن  أساسولكن بدالت على  ،بيحدد المرتباته نإ
ى ترك عملية العالوات بهذا الشكل حت نأل ؛الموجود فى هذه الوحدة االنتاجعلى كفاءة أو 
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قد  ؛االنتاجكفاءة أو  اإلنتاجوعدم ربطها بعملية  ،والمديرين اإلدارةبالنسبة لرؤساء مجلس 
  .تسبب نوع من التراخى الموجود

نعطى نا نإ ودى ممكن ؛نفسها االنتاجهى بالنسبة لوحدات  ،الحوافز الجماعية
سعار أتاجها بنإقد تبيع ها نأ ،االنتاجعندها نوع من الكفاءة فى  انكإذا  لبعض الشركات

اللى الشركة نفسها وده بيكون نوع من الحافز  .سعارطبعا مع مراقبة هذه األ ،على شويةأ
ستطيع عملية المنافسة بينها وبين الشركات بتوفى الوقت نفسه  ،رباحأق يبتستطيع تحق

 .نفسه االنتاجوزيادة فى  االنتاجكفاءة فى  الىية تؤدى انالث
طبعا الناحية إن  ولو ،دى تقريبا معظم النقط الخاصة بالموضوع االقتصادى

بنعبئ الناحية المادية فى  إن احنا وطالما .السياسية فى تقديرى لها دور كبير فى هذا
  .نعبئ ناحية القوى البشريةأخرى  من ناحية إن احنا يجب ،البلد

 الىذا نظرنا ا  و . مواقع العمل السياسى. مواقع االنتاج أو والقوى البشرية سواء فى
سواء نقابات  ،األمةسواء مجلس  ؛بنجد فيه منظمات موجودةى مواقع العمل السياس

ودى يجب توضع خطة  .اأساساالشتراكى  اإلتحاد ،الخ ..الشباب ،نقابات مهنية ،عمالية
 النهاردهالمشكلة اللى يرتبط بها الجماهير أو  النهاردهتقديرى  نأل ؛لتحريك الجماهير فيها

 ؛ومشكلة القلق دى مرتبطة بالوضع الموجود ،هى فيه مشكلة قلق ..هى ليست مشكلة
االقتصادية لن ى حلول من الناحية أو  .ا المشكلةأساس ىد ..اليهود فى الضفة الشرقية
بعاد أإيه  ة وفاهمةأس ونفس الجماهير معبمالم يكن نفس النا ،تحل مشكلة القلق الموجودة

  .يه دورها فيهاا  المعركة و 
 - قلت ولزى ماسيادتك فى األ - نأل ؛ده موضوع يجب طبعا دراسته بعناية وبدقة

ما إعض العناصر ياتغرى بعملية السلبية فى هذه التنظيمات السياسية والجماهير قد إن 
زى ماحدث   - رتبطوا مع بعضوقد ي .اليمين المتطرف الىأو  اليسار المتطرف الىتتجه 
وده قطعا نتيجة  - الجلسة بالذات أولوزى ماشرحت سيادتك فى  7622، 7621سنة 
فيه نشاط قطعا  انكإذا  .السكون فى هذه المنظمات السياسية والجماهيريةأو  ركود
 ؛وتقديرى الزم الشباب يولى عناية هامة فى هذا الظرف بالذات ،خرآنشاط أى  بهايج  

أو  تفصله عن الواقعها نإ ولابتح ،أخرى ى تياراتالشباب هو اللى دلوقتى معرض أل نأل
 .النهاردهعن النظام الموجود 

 .فيه باختصار أتكلم يعنى تحبيده تقريبا يعنى اللى 
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للمذكرة تحديث هل ممكن تعملوا لنا حاجة  ؟العيد؟ يوم السبت ال بعدانجتمع قبل العيد و   عبد الناصر:

اللى بحيث يبقى فيه بداية للعمل  ،بتاعتكم بالنسبة للكالم اللى حصل فى الجلستين دول
 بنتكلم عليه؟ احنا

 
  .دارةخصوصا الناحية التفصيلية لإل ؛يعنى لىأوقت شوية دى يتهيتأخذ يمكن   محى الدين:

 
 ممكن؟هل   عبد الناصر:

 
 مناقشات.كنا نقدر ناخذ من الإذا  بس النقط كافية  القيسونى:

 
 ك(ح)ض !وابعت لك الشريط ..هآ  عبد الناصر:

 
 )ضحك( أصوات:    

 
 ىاللى ه -نقطة خاصة بالخطة  ..يتيين مطلوبتين دلوقتىأساسفيه نقطتين هو  يعنى  محى الدين:

 ،مذكورة كده عرضا بشكل عاميعنى هى  ؟إيهها تصور  ؟إيه شكلها -مليون  0000
  .تتبلور فى شكل معينها نإ ومطلوب

 
والباقى من هذا  مشكلة الوضع االقتصادى للعام القادم ىاللى ه ،وضح العملية يرهو شق  عبد الناصر:

 .العام
 

 .العام القادم ده سهل  محى الدين:
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بعد كده  :بقولأنا  .ده الموضوع ..أيضاوبعد كده تطوير التنظيم والنظام االقتصادى   عبد الناصر:
واللى  ؟إيه السنة الجاية ؛7612ح االقتصادى كله والخطة من هنا لغاية صالوضع اال

وأنا مش عايز نعمل  ؟يهإتنمية ال معدل ؟إيه هادى زى ماهاخذ ،وكل حاجة ؟إيه بعدها
ى ت فى أثير الزم الحقيقة هذا الكالم والنقط الت ؟!طيب وبعدينجلسة ونيجى نتكلم تانى، 

الجلسة القادمة نشوف المذكرة ى بحيث نبتد ؛طلعوا منهم بشئتفاتوا دول ى الجلستين الل
تحبوا الجلسة القادمة نيجى نشوف المذكرة أو  .المذكرهى عملتوه علتم نا ىالل تعليقوالـ

 ؟الجلسة اللى بعد العيد تكونوا جهزتوا ينوبعد ،ونناقشها
 

هو فى الجلسة الجاية ممكن نتكلم فى المذكرة ونتكلم فى صورة  ..هآكده  أحسنهو آه..   محى الدين:
  .ممكن دى ..ثار لبيبأزى ما ،وفى صورة السنة القادمة ،ية دىانفى الميز 

 
  ..وبعدين يعنى ،طيب  عبد الناصر:

 
  .ية دى تيجى بعد العيدانالث مسألةال  محى الدين:

 
 ثنين؟العيد يوم اإل أظنو  ،طيب يبقى يوم السبت  عبد الناصر:

 
  .ثنيناإل أو حدحتمال األافيه  الشافعى: 

 
 ؟ال حاجة يوم السبت يعنىاحد منكم مسافر و  ..هآ  عبد الناصر:

 
 )ضحك( !يظهر كده الدكتور  محى الدين:

 
  .يافندمفيه اجتماع نؤجل السفر  انكإذا  على العموم  القيسونى:

 
 هتسافر يوم الخميس. عبد الناصر:
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  .الخميس اللى بعدهال..  : القيسونى
 

 .حديوم الخميس يعنى ونسيب السبت واألجيت تجتمع إذا  هو  محى الدين:
 

  .ربعممكن نجتمع بكره األ انكإذا   القيسونى:
 

مسافر بكره الظهر  انوزير خارجية يوغوسالفيا ك ..بكره عندى مواعيدأنا  ده ..واهلل ال  عبد الناصر:
  .ومسافر بعد بكره لبالليلجلته أ

 
  .الخميس الصبح : انسليم
 

نعطيهم  انكده علش بقولأنا  يعنى ؟الرئيس فاضى انكإذا  وليه ماتكونش بعد الظهر  محى الدين:
  .سبوعأفرصة 

 
 بعد بكره. .. 8 الى 1.00الساعة  زى النهارد يبقى يوم الخميس  عبد الناصر:
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