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خالص  األولرجع للموضوع من تشرحها اآلن أهو برضه يمكن فى الكلمة اللى حاحاول  مرعى:
  ..قبل ما نخش فى تفاصيل المذكرة
 ،سواء من الناحية السياسية أو من الناحية االقتصادية ؛بدى أبص للوضع العام

 فيها نقط فراغ سياسيا.إن  وبعدين أبرز بعض النقط التى أشعر
يعتمد على نوع من الحزب  يجب أنكل نظام سياسى  ،لما آجى للناحية السياسية

 م.الذى يؤيد هذا النظا
 

 يه؟إهو سماه  عبد الناصر:
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والذى يربط بين هذا النظام وبين القاعدة  ،نوع من الحزب الذى يؤيد هذا النظام ..حزب  مرعى:
هيئة التحرير  هىاللى  ؛فيه بدأت بتطورات مختلفة معروفة إحناواللى تجربتنا  ،الشعبية

  .واالتحاد القومى وانتهت باالتحاد االشتراكى
وكان من  اللى هو مجلس األمة.، وبجناح أصلكانتهت باالتحاد االشتراكى 

 المنظم هم الوضع - مجلس األمة واالتحاد االشتراكى -ذين النظامين اهإن  المفروض
إن  حساسىإأنا الواقع فى  أو الحلقة التى تربط ما بين النظام وما بين القاعدة الشعبية.

وما بين مجلس  هجدا بين الشعب فى مجموع ياقو  انفصاالهناك وأن  ،هذا الربط لم يتم
هوده الكبير فى الفترات االشتراكى بمجاالتحاد و ! األمة وما بين االتحاد االشتراكى

تربط القاعدة الشعبية إنها  والتى كان مفروضا ،تمتالتى وبتنظيماته المتعددة  ،الماضية
 .رباط قوىبمعه 

وكانت انتخابات حرة ماحدش يقدر  -األمة باالنتخابات التى تمت فيه  مجلسو 
ما بين االتحاد قائمة مالحظ نوع من السلبية الجماهيرية الكبيرة إنما  - فيها شئ يقول
فى مجلس األمة  أكثروبتبان السلبية وبتتضح  !شتراكى وكذلك ما بين مجلس األمةاال

ال يجذب وال  ؛الروتينى بتاع العمل بتاعه سلوباألفى  وأ ،لما نشوفه فى دوراته العادية
بينما عندما يحصل نوع من االنتعاش والنقاش فى مجلس األمة  !يشد الجماهير إليه

حتى فى مواضيع ليست واألمثلة على ذلك متعددة  .نه بيشد الجماهير اليهإبنجد 
بنبص تالقى  ؛بيحصل فيه شد وجذبإنما  ،يعنى بيبقى موضوع نقاش ؛مواضيع جدية

 إنه بيجذب اهتمام الجماهير بصفة عامة.
اللى  -كان النظام كله استند فى األجهزة السياسية بتاعته إذا  ؛هنا يأتى سؤال

أو ال يعبر  ،بالقاعدة الجماهيرية اتصال قوى الى حزب ليس متصال - زبأنا أسميها ح
لنسبة د يكون باوق ،عدة الجماهيرية فى بعض المواضيعبمعنى آخر عن شعور القا

نه يبلغ هذه إوبيحاول  ،تحاد االشتراكى له رسالة معينةن االإ ؛لالتحاد االشتراكى بالذات
من تحت إنما  ،ئما التبليغات من فوق الى تحتيعنى بتيجى دا .ى تحتلاالرسالة 

ال إنما  ت الجماهير والحاجات دى بتناقشومشكال ،بتيجى معبرة عن مشكالت الجماهير
األمل فى إن  :بقولأنا إن  ؛يةأساسطلع من هذا بنقطة اأنا ب !النقاش الواسعتناقش 

ها يجب أن -وبالتالى مع النظام  -ارتباط الشعب كقاعدة شعبية مع الحزب ومكوناته 
  .تكون عن طريق مجلس األمة
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سواء مجلس األمة الحالى أو مجلس األمة الذى  ؟ليه عن طريق مجلس األمة
بيتوجد نقاش  ،للنقاش الذى يدور فى مجلس األمةلطريقة التقليدية ل .سينتخب بعد ذلك

بيبقى مفتوح  ،وضوعواحد بيعارض واحد بيقبل الم ،بتوع الجرائد بيكونوا موجودين ،مفتوح
 بكثير جدا مما يتم على مستوى من مستويات االتحاد االشتراكى. أكثر

حاد مافيش ربط ما بين االتنه إ ،المشاهد فى أنظمتنا السياسية :األمر الثانى
الحساسية دى يمكن لم تكن  ؛حساسية كبيرة يهبالعكس ف ،ومجلس األمة أيضااالشتراكى 

ة فى بدأت باختيار بعض األعضاء من مجلس األمإنما  ،ىاألولموجودة فى الدورة 
نه إفى مجلس األمة بنحس  بنقعد احناإن  بعد كدهالسبب  .تنظيمات االتحاد االشتراكى

  !االتحاد االشتراكى شئ آخرن وا   ،شئهو 
فى إن  ،بنشعر بحاجة تانية بنحس بها فى المنظمتين إحنامن ذلك  أكثر

أو مناقشات مع بعض  -ليها قاعدين ع اللى احنازى القاعة  -داخل القاعة 
مع من نفس األعضاء دول نخرج بره بنسإن  بمجرد ،سمع منهم كالموبن ،األعضاء
مسئولية أو بيفروا إما إنهم بيحذروا فى الكالم بداعى الخوف أو بداعى ال !كالم آخر

عن الرأى العام كما النتيجة والمحصلة لهذا إنه ال يحدث تعبير إنما  ،من المسئولية
  !يكون يجب أن

بين االتحاد االشتراكى ومابين مجلس األمة فى اآلن ما اللى حاصلةالثغرة 
لمتطرف أو أحزاب اليمين كبيرة جدا ألحزاب اليسار ابتعطى فرصة إنها  إعتقادى
 على أى مستوى من المستويات ..ساءلألن بيبتدى كل شخص بسيط يت ؛المتطرف

رحنا االجتماع  أو !لم يعبر عن رأيى كما يجب !؟االتحاد االشتراكى عمل لى إيه
انتخبناه مابيقدرش يتكلم فى  اللى احناالرجل  فى مجلس األمة أو! موماعرفناش نتكل

هى سد هذه  ،ى فى النظام السياسى بتاعنااألولالنقطة إن  فإعتقادى !مجلس األمة
يتين لنا ساسوالربط مابين الجماهير ومابين المنظمتين األ ،الثغرة الجماهيرية
 كمنظمات سياسية.

 !بيبقى شكل غريب ..وجد بين الوزراء وهذه المنظماتتيبهذا الفراغ  أيضا
بينهم وما  االربط يكون قائمإن  والمفروض ،يعنى الوزراء الذين يمثلون هذا النظام

 !ليس موجودا أيضاوكذلك الربط بينهم وبين مجلس األمة  ،بين االتحاد االشتراكى
واالتحاد االشتراكى  ومجلس األمة فى فراغ ،صورة السلطة التنفيذية فى فراغالفبتبقى 
  .والشعب متروك برضه لتفكيره الخاص بالنسبة لألحوال السياسية الجارية !فى فراغ
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المسائل الحية القوية التى يفكر فيها إن  ،يمكن من األسباب التى تغذى هذا
بمعنى أنه فى فترة العدوان مجلس  ،الشعب ال تجئ فى وقتها للنقاش فى المنظمات

 !األمة مثال لم ينعقد
وبيساعدنى  ،الحلول السياسية والحلول الحربية ومداها ..تفاصيل اآلن يهف

يعنى  ؟طيب ليه ،دليل على هذا األثر بتاع خطاب سيادة الرئيس فى مجلس األمة
ألن حصل نوع من  ؛السيد الرئيس عندما خطب فى مجلس األمة حصل تجاوب

مستقبل السياسة على عالمة  أو focusing أو وحصل نوع من بيان ،بسط الموقف
 وتفكير الشخص العادى.

واذا كان  ،كنا بنتكلم على األجهزة السياسية بتاعتناإذا  ،فمتهيألى فى أول نقطة
أو  ،الصلة ما بين الوزراء وما بين االتحاد االشتراكى -كجزء فرعى  -تناولنا هنا 

أنا فى  -هذين الجهازين ساس إن األإن  ؛ة ما بين الوزراء ومجلس األمةالصل
نهم منفصلين عن الشعب بأحس بها إ :بقولو  !نهم منفصلين عن الشعبإ - اعتبارى

لما بنحتك  ،يمكن عن الفالحين أكتر .بالنسبة للعمال أيضابالنسبة للفالحين وبأحس بها 
 بنجد ؛فى مرور فنى يعنى ونسمع كالمهم ..فى مرور عادى بهم فى مقابالت بسيطة

الكالم الذى نسمعه فى قاعات مجلس  الكالم الذى نسمعه من القاعدة يخالف كثيراإن 
 يجب أنال  !األمة أو فى لجان مجلس األمة أو فى اللجان التنفيذية لالتحاد االشتراكى

يكون هناك انفصال ما بين ن أ أيضاوال يجب  ،يكون هناك حساسية بين النظامين
 السلطة التنفيذية والسلطة الحزبية السياسية.
الجانب السياسى صار إن  وفى اعتقادى ،هذا من ناحية المظهر السياسى

 ،نشيل التصارع الموجود احنان ا  و  ،يتطلب دراسة شاملة وتحديدا لمهمة هذه األجهزة
 -تكوين اللجنة المركزية لالتحاد االشتراكى  دىأنه كان ربما يزيد ل -فى رأيى  -واللى 
 أكثرتبقى مبهمة يعنى الصورة ب -كونت اللجنة المركزية لالتحاد االشتراكى إذا  يعنى

 ما هى مهمة اللجنة المركزية لالتحاد االشتراكى؟!  ،بالنسبة لباقى األجهزة
أنا أذكر فى  ،مهمة اللجنة العليا لالتحاد االشتراكى نفسها ،من هذا أكثربل 
اللى  ؛وقات اللجنة العليا لالتحاد االشتراكى اجتمعت وقررت خطة معينةوقت من األ

قللت فيها الخدمات وزودت النواحى االنتاجية. وجاءت لنا نسب معينة فى مجلس  ىه
مثل هذه إن  وفى رأيى !يعنى نوقشت من فوق برضه ولم تُناقش من تحت ؛األمة

 .أكثروتيجى حصيلتها لفوق يمكن بتبين  المسائل لما بتبدأ من تحت
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حزاب أنظام وبيأتى فى ذهنى  ،ب متماسكمش عارف هذه النقطة ال تخلق حز 
ليدية أو نظام األحزاب التق ،فى أى بلد من البالد سواء بلد اشتراكية أو بلد رأسمالية

بيناقش كجمعية عمومية وبعدين  دارةومجلس اإل ،إدارةكل حزب له مجلس  .بصفة عامة
هى  ةالنتيجة النهائيإنما  ؛فيه ناس تعارض وفيه ناس تؤيد ،بينتهوا على رأى معين

بيبقى دفاعهم بإيمان  ..القرار اللى طالع هم شاركوا فيهإن  ارتباط الكل وشعور الكل
  .أكثر

الدفاع ! هل ؟ده موجود عندنا فى االتحاد االشتراكى أكثرهل الدفاع بااليمان 
! هل الدفاع بإيمان وال أقول ؟فكار موجود عندنا فى مجلس األمةبإيمان عن فكرة من األ

وبعد مابيتكلم  ،القى واحد واقف كممثل وأنا معتقد كممثلآهو ممكن ما ؛ىالدفاع التمثيل
س األمة لبعض وحصل هذا فى مجل !بأقابله خارج الحجرة بيقول لى كالم تانى خالص

آهم كلمتين  ..هيا :ولما قابلتهم بره يقولوا ،اهعضاء قالو بعض األإن  ؛الكلمات التى قيلت
االقتناع  ،ير إيمانيمشى من غير اقتناع ومن غ ىنظام سياسإن  ال يمكن !بنقولهم

تبدى رأيها بشكل من إنها  ن الناس تتمكن منإجى بيجى بالتنظيم وبيييمان بيواإل
 كلمتين اللى أنا حبيت أقولهم بالنسبة للوضع السياسى.الدول  .شكالاإل

تبين بالمظاهر الموجودة فى المذكرة  ،لما أنتقل بالنسبة للوضع االقتصادى
وبتبين قلة فى  ،ىجنبوبتبين نقص فى موارد النقد األ ،التضخم فى المديونية الخارجية

 االستثمارات.  
إن  أنا أعنى ..أل: الدكتور القيسونى المرة اللى فاتت فى تصريحه بيقول

فماأصبحناش مختلفين  ؛تستمر فى الحدود الممكنةإنما  تستمرها يجب أناالستثمارات 
أنا قعدت أحلل نوع االستثمارات وليه االستثمارات دى  .عن موضوع االستثمارات

وليه المديونية بتاعتى وصلت الى الرقم الكبير اللى  ؟ليه لم تعطينى عائد سريع ؟حبست
 ..فكان أمامى مثلين واضحين فى قطاع الزراعة !؟مليون ده 7222هو 

إن  لما نشوف الخطة الخمسية بنجد ،األراضى اصالحموجود فى  األولالمثل 
 852 ــلما أبص للعائد بتاع ال ،مليون جنيه 852األراضى وصلت الى  اصالحتكلفة 

حناعنى السنة دى و ي !نه أرقام بسيطة جداإجد امليون جنيه ب يمكن إن  :بنقول ا 
كسب تب ..األرض آهى سنة بعد سنة بتكسبإن  على اعتبار ؛أكثرينا داالستزراع ي
 ..مليون جنيه 1تجيب إنها  يعنى بنقدر ؛أكثروبتكسب نوعية فى الغلة  ،أكثرخصوبة 

فيها ال يعتبر مبلغا له قيمة أو  استثمرت مليون جنيه اللى 852 ـــمليون جنيه مع ال 1
وأن  ،مليون جنيه 852هناك استثمار قد حبس قدره ن أ ويعنى ذلك !يرد االستثمارات
 !ئد مش كبيرالعائد بتاعه عا
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ع زرالما طريقة االست ،يةساسرجع أعود للنقطة األليه العائد بتاعه مش كافى؟ با
ممكن  إحنا ؛هميةألن تؤدى الى نتائج اقتصادية ذات بالطريقة التى نتبعها حاليا  
 يعنى مش ممكنإنما  ،كان الجانب السياسى بيحتم هذاإذا  نتحملها فى فترة من الفترات

 ؛عندنا نوعية األراضى ومعامل رأس المال فيها بيرتفع جدا !نتحملها لمدة طويلة احناإن 
اللى أنا  ،مثل هذا النوع من األراضى .ليةاألراضى الرم فى 7الى  71أظن يبقى قرب 

زراعة الدولة فيه ليست  أن !متحقق منه بأن عائد االستثمار بتاعى فيه ليس اقتصاديا
يمكن هذا أنا سأعالج نقطة األمل  -طائفة كبيرة جدا من التقاوى إن  اقتصادية، وأمامى

  !يه أمل هؤالء الفالحين؟إطيب  -من مرة  أكثرالتى أشار اليها السيد الرئيس 
طويل  إيجارنهم يزرعوا فى قطعة أرض سواء بإأمل هؤالء الفالحين ماهو 

يمكن اآلن  إحنايعنى  ..وده األمر الذى سرنا فيه ونالقى فيه إقبال معقول ..األمد
ماشيين فيه بشرائح  إحنا يجارواإل ،يجارلف فدان عن طريق اإلأ 32نوصل الى قرب 

ماشية شرائح  ٪22يعنى يمكن نسبة  ..بنسبة أقلوشرائح كبرى  ،صغرى بقدر ما يمكن
  .نسبة شرائح كبرىبماشية  ٪82صغرى و

التفكير فى أحد  نوعية األرض بتحتم على   ؛أيضابتتوجد نوعية األرض إنما 
 معناه ،عائد استثمار أقلإن  معناه ،يرادات أقلإاستمرار الوضع الحالى معناه  ..األمرين

إذا  ،كدهمن  طولجرت هذه األرض على نظام أأإذا  طيب .ة االستثمارية ستقلدور الإن 
 ؛نرتضيه وخاصة فى األراضى الرمليةإحنا بملكت هذه األرض للفالحين بنظام معين 

تقدمنا فيها  ؟ها ايهمنيراداتنا إطيب  ،بنزرعها بقى لنا كام سنة إحنايعنى مديرية التحرير 
 ،قطعة معينة ىألن بناء التربة فيها بيحتاج الى الشخص المقيم ف !تقدم ماشى بطئ ؟إيه

 نرتضيه.  إحنايعتنى بهذه القطعة المعينة تحت نظام 
مثل  ؛نحتفظ بها كنظام كأراضى حكومية احناإن  فى أراضى أخرى من الممكن

القطاع الشمالى أو بعض أنواع األراضى الملحية التى ينخفض  فىاألراضى الشمالية 
األراضى واستغالل إن  أنا كنت أفكر ،فيها معامل رأس المال. فى وقت من األوقات

 شكالاإلإن  :بقولدلوقتى أنا  ،يكون على نظام التمليك الصغير يجب أناألراضى 
إن  بس يعنى -فى سياستنا نحو األراضى وأنا بدى أتناولها ن ا  و  ،من هذا أكثرأصبح 

 ،تناولها من ناحية االستثماراتاأنا بإنما  - ال ألح فى إجابة سريعة على هذا الموضوع
األذهان فى جميع القطع التى تم  ىنقبل على الموضوع ونحن متفتح يجب أنإنما 

 القادم.ها أو البرنامج اصالح
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الشركات  ..قترح مثال تكوين شركات زراعيةايعنى أنا ب ؟يه متفتحينإيعنى 
األراضى الموجودة فى مناطق إن  بمعنى ؛الزراعية بتتولى نوعية معينة للحاصالت

األراضى اللى فى  ،القصب بتزرع قصب وبتبقى شركة متخصصة لزراعة القصب
بنغير طبيعة  ،تقدر تزرع فاكهة للتصديرلتصدير و لالمناطق الشمالية تقدر تزرع خضار 

وزيادة االستثمارات سنة أخرى بتغيير طريقة  ،مزنوقين فيه اللى احنااالستغالل الزراعى 
  .االستغالل نفسه

سواء طبقنا النظام  ؛بنصلحها اآلن اللى احنااألراضى إن  أنا مش متصور
أو سرنا على الوضع الحالى أو دخلنا بجميع األنظمة مع  ،أو طبقنا النظام الثانى األول

قوى بكثير جدا من أالتصنيع الزراعى يأخذ دورا  يجب أن ؛بعض فى ظل نظام معين
 واللى باين ،الدور الذى أخذه حتى اليوم. وفى هذه الحالة بتبقى االستثمارات مخصصة

لها فى هذه المرحلة الى  ى أفضلية أولىدهاتكون استثمارات قليلة يبقى بنيجى نإنها 
 . بمشتمالته التصنيع الزراعى

 أوال أعنى نوع التصنيع الحادث فى إدفينا  ،وعندما أقول التصنيع الزراعى
لما نشوف  !هذا نوع متأخر جدا بالنسبة للتقدم العالمى باعتبرألن أنا  ؛حاصل فى قهاال

خلفة من أى مستوى تعينات م النهاردهمن قها طالعة العينات اللى طالعة من إدفينا أو 
متخلفة فى كل شئ يعنى فى الصفيح اللى تتركب  ..عالمى بالنسبة لعمليات التعليب

فى الشكل وفى العبوة فى إنما  ،ةيمكن فى بعض األصناف ممتاز  qualityالـ  .فيه
أنا أعنى نوع من التصنيع الذى يدرس  ..الطريقة وفى الكميات اللى بتطلع ليست كميات

األراضى بعملية التصنيع الزراعى  اصالحنربط عملية  احناإن  بحيث ؛على نطاق واسع
بالنسبة للصادرات وبالنسبة لعمليات التصنيع نفسها. دلوقتى مثال فى التصنيع الزراعى 

فى  إحناغلناش مااشت ؛freezingبيشتغلوا بنظرية التجفيف تحت فراغ أو العصير أو الـ 
 !هذا المجال

قطعا بيغطى جزء من المصاريف  ،نوع من أنواع التصنيع قلب االستزراع الى
 71بعض األراضى من التى استصلحت تكاليف الرى فيها بتبلغ إن  وخاصة ؛بتاعتنا

 والبد ،تغطى فى دورة زراعية عاديةإنها  جنيه ال يمكن 71 ..جنيه فى الفدان فى السنة
يستغل علشان يعطينى  يجب أننوع هذا االستثمار  .بدورة زراعية تانيةتغطى إنها 
نتهى من عملية أو  ،األراضى سير قوى اصالحأسير ببرنامج  ىإن علشان يمكننى ،عائد

 األراضى المترتبة على السد العالى. اصالح
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ألن السد  ؛أيضابيعطينى نموذج آخر الستثمار محبوس  ،لما أذكر السد العالى
 اصالحاألراضى.  اصالحفى الكهرباء وفى  ..العالى بيعطينى العائد بتاعه فى حاجتين

 الكلمتين اللى قلتهم دول. فى لخصهإاألراضى أنا حاولت أنى 
الصناعات التى ستترتب على الكهرباء؟ طبعا دى  هىيه إ ،طيب فى الكهرباء

عندى الكهرباء إن  ولو ،الثانية فى األفضلية بقىهاتبقى صناعات يمكن أنا بأعطيها 
already فى المرتبة إنها  هاباعتبر أنا  ،وسعرها معقول من الناحية االقتصادية اتوجدت

 من النهضة الحالية. أكثرراضى ينهض األ اصالح نإيجب ألن  ؛الثانية
س استثمار كبيرا جدا وعالجها بح ،يةأساسجى برضه فى السد العالى نقطة بي

ض أر  .وهى االستثمارات التى وضعت فى أراضى الحياض ..تفكيرعايز شوية 
ألف  222أو  فأل 132 دول ألف فدان 622من الـ ،ألف فدان 622الحياض حوالى 

وبيزرعوا قطن وبيزرعوا دورة زراعة  - إرتوازىفيهم  - فدان كانوا يزرعون زراعة كاملة
كرة وأنا أتذكر فى المذ .يزرعوا قطناللى ماكانوش ب هى فدان ألف 732كاملة من 

نحسب العائد ونحن  - دخلناإن  :نى قلتإ ،ى التى تقدمت بها فى السياسة الزراعيةاألول
هذا العائد هايكون عائد بسيط إن  يكون فى ذهننا يجب أن -اللى جاى من الحياض 

 !الثانى مش منتظر له عائد كبيرإنما  ،ألف فدان بس 732الـ بقدر
 

 !لكن كان الزم يتعمل ..آه عبد الناصر:
 

للى سيادتك دتها الرد اا  و  .يافندم كدهبط ضبال ،زم علشان منسوب المياهكان ال ..هأيو   مرعى:
على األقل يبقى  :أنا قلت !نه مش ممكن فنيا رفع هذه الحياضإ :قالوه لنا ،بتقوله ده

 التكاليف اللى هنحطها هاتبقى تكاليف محجوزة.إن  بس فى اعتبارنا
الحياض بعد ماحطينا فيها هذه المبالغ  النهارده ..الحياض بتتدهور النهارده

المحصوالت الزراعية فى الحياض بتتدهور  ..الحصيلة الزراعية ..الناتج !بتتدهور
 وداخلين فى موضوع الماكينات ،أنه لم يعمل طريقة رى لها :األولالسبب  ..لسببين
 90222ألن فيه ما يقرب من  إشكالموضوع  !مش قادر أحلها النهاردهولغاية  النقالى
وعرضت أنا على لجنة الخطة ووافقتنى لجنة الخطة على بعض  ،راحوانقالى ماكينة 

 جراءات.وسرت برضه فى هذه اإل ،جراءاتاإل
مش ممكن تكون دى طريقة رى وبهذه  !دى مش طريقة رىإن  نما بأقدر أقولإ

  !والماكينة مابتدورش سنة !الف ماكينةالتكلفة والستة آالف ماكينة هاتبقى عشرة آ
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و العام أسواء هذا العام  ؛راعية فى الحياضالمحاصيل الز  تالصبحية قعدت شف
 ،البصل فى انخفاض ،القطن فى انخفاض ،المحاصيل الزراعية فى انخفاض ..الماضى

  !العدس فى انخفاض
 !ألف فدان مش مبلغ صغير 622ودول  ،الموضوع فيه هنا جوانب كثيرة جدا

علشان االستثمارات اللى فيها تعود  ،قترح بالنسبة ألراضى الحياضاوعلى ذلك أنا ب
 nationalيتعمل لجنة على إن  ؛بشكل أو بآخر وتمشى فى الدورة العادية بتاعتها

level - هذه  - ت الموجودة هناكشكااليعنى وزير الزراعة لوحده مش هيقدر يحل اإل
  .اللجنة تدرس موضوع الحياض من أوله آلخره

بندرس  ،من الناحية الزراعية نقدر ندرس الجزء الخاص بالدورات الزراعية إحنا
بندرس طريقة الرى الحالية اللى هى مش  ،الجزء الخاص بإدخال محاصيل جديدة هناك

تعبانين فيها  هىمش ممكن نسيب الناس فى الحالة اللى  ،تستمر بالشكل دهإنها  معقول
 !فى الحياض بالمظهر الحالى

يه طريقة االستفادة من إ ؟يه طريقة تدريب هؤالء الناسإ ؟يه الطريقةإ ؟يه الحلإ
ده أمر من األمور البارزة ويبين  ؟ماليين الجنيهات التى وضعت فى مناطق الحياض

وعلى  !األراضى اللى أنا بأسميه استثمار محبوس اصالحاستثمار يماثل تماما استثمار 
تشكل لجنة مش على مستوى وزير الزراعة ن أ ذلك اقتراحى فى مناطق الحياض

لجنة بتأخذ قوة معينة لعمل معين فى مناطق الحياض وتقعد فى مناطق  ..لوحده
هذه التخلف فيها ظاهر فى زياراتى المتعددة لإن  شوفانا بوأ .الحياض دى فترة طويلة

 !وهى تعبر عن أخصب أراضى مصر ،بأشوف فيها تخلف ظاهر ..المناطق
أشار الى استعمال القوى البشرية الموجودة  خوانكان أحد اإل كدهجى بعد يوبي

 وهذا أمر أنا أوافق عليه من الناحية العامة. ..فى عمليات الصرف وتنظيم عمليات الرى
أنا ال أشارك  ،والمؤسسات والشركاتنتقل للقطاع الصناعى بصفة عامة أعندما 

أنا شخصيا مش واجدها فى القطاع بتاعى  ؛فى الصورة التى ذكرت أمامى خواناإل
مش أنا  ،وعلى قدر معلوماتى بالنسبة التصاالتى المتعددة فى قطاع الصناعة .طالقاإ

مش  ..متاعب كبيرة موجودة اآلن ما بين المؤسسات والشركات ها.. أنا مش شايفشايف
أنا ال أشعر بهذا  ..الروتين قتل الشركاتإن  مش شايف ،شايفها ومش حاسسها

  !نه قاتل شركاتإليس بالدرجة إنما  فيه صحيح روتين فى الشركات ،الشعور
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من المواد  اتية فى نقص االمكانيأساسهى عملية  النهاردهاللى تاعب الشركات 
المواد إن  بنجد ،كويس جدا وبنشوفها جد شركات ماشيةنب ..الشركاتإن  بمعنى ؛الخام

ندخل فى حلقة طويلة عريضة ما بين صلة ن أ فمش شايف ؛الخام بتاعتها مواد متوفرة
فيه وزير من الوزراء إن  مش حاسس ،المؤسسات بالشركات أو صلة المؤسسات بالوزراء

مش  وزير مايقدرش يوقف قرار لمؤسسة.فيه إن  أيضاومش حاسس  ،بيخنق المؤسسات
خانق أنا  إنهال ال أحس إنما  –أنا شخصيا لم أقرأ قانون المؤسسات  –حاسس

إنها  وال المؤسسات اللى عندى لما نيجى نعطيها اتجاه معين ،المؤسسات اللى عندى
 مكانيات.فالنقطة هى نقطة اإل .بتتعبنا فى هذا االتجاه.

بير فى القطاع أجد تخلف ك ،لما آجى أنظر للقطاع االقتصادى دى بنظرة عامة
الدكتور عزيز فى المذكرة التى  !الخاص من الناحية الصناعية أو من الناحية التصديرية

وبيبان فى أرقام  ،أيضاوفى كلمته هو أشار لها  ،بين هذامقدمها لمجلس الوزراء 
مليون  8مليون أو  703 ظنأ ..القطاع الخاص التصدير بتاعه قلإن  التصدير للخارج

 جنيه فى كل عمليات التصدير.
ال أرى أنه  ..أى تنشيط للقطاع الخاص لن يدفعه الى األمامإن  أنا فى ذهنى

ألن القطاع  الخاص أصبح ضعيف  ؛هايحصل دفعة الى األمام فى القطاع الخاص
كن يم ،أمر مرغوب فيه أكثريمكن تنظيم للحرفيين  .وأصبع متناول صناعات بسيطة

 ىوخاصة على مستو  ،ايجاد مجال للتصدير فى القطاع الخاص أمر مرغوب فيه
نه فى إبمعنى  ؛الخليلى أو المحاصيل التصديرية نصناعات معينة مثل صناعات خا

القطاع و  ،نه ينشط شوية تصدير الموالحإالفاكهة مثال األخ حسن زكى اتجه هذا العام 
فى تصدير الموالح كان ممكن نصل الى  احناإن  وفى رأيى .ءالخاص شارك فيها بجز 

 لو القطاع الخاص كان أنشط.  كدهأحسن من 
ومهما عالجنا فيه يمكن ننجح فى الحفاظ  ،يبقى عندنا قطاع خاص متخاذل

ليس بالصورة الكبيرة إنما  ،وعندنا قطاع عام كبير فيه بعض المتاعب !عليه كما هو
  .التى سمعتها ما بين المؤسسات والشركات

ينشأ قطاع جديد ما بين القطاع الخاص  يجب أنالى أنه اآلن أنا راجع تفكيرى 
سمى هذا اب .بيماثل فى شكل ما النظام الذى أتبع فى يوغوسالفيا ؛وما بين القطاع العام

ها أخذناهذه الخطوة لو إن  عتقداوب ،القطاع االشتراكىاللى هو  social sectorالقطاع 
 ..ننى سأستفيد منها فائدتينإبالنسبة للقطاع االشتراكى 
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أنا ال أتصور الحافز هو فى  ،خلق الحافز بمعناه الحقيقىانى بإ :ىاألولالفائدة 
مادام الحافز انتهى عند وضع معين مابقاش  نأل ؛بدل تمثيل زيادة مرتب أو فى خفض

وبيعرف  ،جنيه فى السنة 322بيأخذ بدل تمثيل  ٪32كان الشخص بيأخذ إذا  !حافز
 .جنيه أصبح ده حافز ظاهرى 322وأخذ  ،جنيه فى السنة 322نه بيتقن عمله بيأخذ إ
الشخص بأنه حقق من  وشعور ،إدارةافز األقوى هو شعور الشخص بأنه يشارك فى حال

ودى نفس النظرية التى بنيت عليها  ..أرباح معينة هو أخذها دارةمشاركته فى هذه اإل
 عملية يوغوسالفيا.

التطوير االقتصادى الحاصل فى البالد االشتراكية بيبان لى فى التطور الذى 
الوفد البولندى لما  .وده تطور قوى وكبير جدا ..حدث فى بولندا من الناحية الزراعية

حناوقالوا كالم و  ،مع األخ كمال رفعتأنا جاء هنا تقابلت معهم  قاعدين، وقلت لكمال  ا 
لما إنما  ،٪722يعنى الكالم ده لو قيل منى كان يبقى كالم رأسمالى بحت  :أنا ساعتها

يعنى هو كالم عبارة عن التسعيرة ونظام  !بيتقال من بتوع بولندا بيبقى كالم اشتراكى
الجماعة بتوع  إمبارحكالم األخ كمال كان بيناقش فيه  هواللى  ؛السعر والتسعيرة كحافز

  !بولندا قالوه بوضوح
دماج بالنسبة إل ؛التطور الحادث فى رومانيا ،التطور الذى حدث فى يوغوسالفيا

مابقاش فيه جماعات قيادية وال مجالس  ،دارات الشركاتإالجماعات القيادية فى مجالس 
ننا إأنا شاعر  .كل دى بتمثل تطور عام ماشى فى البالد االشتراكية ..شركات إدارة

 فىهذا التطور يفيدنا  ..نلجأ الى هذا التطور يجب أن احنان ا  و  ،بمعزل عن هذا التطور
إنها  أبدا ىالناحية السياحية ليست فى ذهن .ناحية كبيرة أخرى وهى الناحية السياحية

 لو دخلت تحت الـإنها  فى ذهنىإنما  ،ستنهض نهضة كبيرةإنها  طول ما هى حكومية
social sector   بتقدر تنهض.إنها 

الصورة ليست واضحة أمامى تماما فى  ،social sector لما بننادى بالـ
لما  ،طبعا البالد الرأسمالية لها نظام خاص .واضحة فى شكلها العامإنما  ،التفصيالت

س المال الحكومى المشترك ايطاليا أتت فترة من الفترات دخلت برأ ..نأخذ ايطاليا مثال
بس إنما  ،الحكومة بتحط رأسمال فيهاإن  حاجات كثيرة جدا بنجد يهف .Eniينى إفى 

 مش دى الصورة اللى فى ذهنى ،ولينمد الرأسمالية بأنها بتعطى ناس مالبال ةطبعا ميز 
 .يقارب الشكل اليوغوسالفى بنعطى برضه للعمال بشكل ما إحنا .نطبقها هنا احناإن 
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طلبت تقارير من السفارة اليوغوسالفية وطلبت بعض  ..أنا شفت بعض تقارير
إن  توقعأ ما أنانإ .وهى ال تبين مدى النجاح فى العملية ،طلعت عليهااتقارير أخرى و 

بكثير  أكثروهنا بقى هايفيد القطاع الخاص  ،الجديد ده بيفيدنا social sectorخلق الـ 
 ،أكثر ةألن هايبتدى القطاع الخاص يحصل له طمأنين ؛بنقوله اللى احناجدا من الكالم 

 أمامه عبارة عن عملية مشتركة. sectorهايشوف ألنه 
شوفه مركز فى النقطتين افى الواقع أنا ب ؟يوجد األمل عند الناس كيفنقطة  ىف

 إيجاريجاد األمل لديهم فى ا  مركز فى مشاركة الفالحين فى عمليات االستزراع و  ..دول
سيادتك لما تتصور عملية هجرة  .يبقى عندهم أمل ..مساحات كبيرة من حيث المجموع

يعنى أنا شفتها بنفسى فى  .ة ال أول لها وال آخرحمن قرية الى أراض جديدة بتترك فر 
لو هذا النظام  روتتكر  رتتكر إنها  وبتقدر ،ى التى تمت فى عملية أبيساألولالهجرة 

نهم فى وقت من األوقات هايقدروا يملكوا قطعة إد الفالحين ألنه بيوجد آمال عن ؛تعملإ
طبعا لما  .social sectorخلقنا الـ إذا  برضه هذا األمل يتوجدإن  وبأشوف ،األرض

أقدر آجى فى إنما  ،قه على جميع الصناعات الموجودةلش هانخبقولما ،نيجى نخلقه
وعندى نسيج كفر  ،نسيج المحلةكان أنا عندى فى القطاع العام إذا  طيب ،النسيج مثال
طيب ليه ده  ،مصنع زى مصنع شبين الكوم ،المنشآت الكبيرة دى هىالدوار اللى 

بتدى بحاجات أيعنى  ،مصنع زى مصنع ميت غمر ؟social sectorمايدخلش فى الـ 
 ياحة وفى المجاالت األخرى.سمعينة فى ال

ألن اللى أنا حاسس به بقى  ،حايستفيد من هذا فائدة كبيرة أيضاالقطاع العام 
 ،فيه تضارب بين المؤسساتإن  أنا مش حاسسإن  :بقولألن أنا  ..فى القطاع العام

األقمشة مثال  ؛أنا حاسس بأن فيه انخفاض فى النتائج اللى بيطلعها القطاع العامإنما 
ليه ده اتوجد؟! اتوجد ألن عنصر  ،الماكينات اللى بيطلعها ،حاسس فيها بانخفاض

 أيضا معضدفلما يتوجد عنصر المنافسة من قطاع قوى و  ،أصبح غير موجود ةنافسالم
 social sectorبأستفيد من الـ  فأناينعكس على القطاع العام. ن أ البد ،من الحكومة

نى بأضع القطاع العام فى مجال المنافسة إبأنشط القطاع الخاص وبأستفيد فى إن  فى
 الحقيقية.

 ،ةشركة "إنجرا" اليوغوسالفي ،بيبين لى الصورة واضحةبيحضرنى مثل فى هذا 
وبعدين حصل  ،األراضى من ثالث سنين صالحدى كانت شركة متعاقدة مع مصر ال

  !ما بين شركة إنجرا ولم تنفذ مشروعهافى االتفاق نوع من المصاعب 
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أنا شفت وفد جاى من يوغوسالفيا بيرأسه  ،تنفذش هذا المشروعالما ما ..طيب
 لما قعدت أتكلم معاهم ماحسيتش إطالقا ،ومعاه خمسة ستة الشركة إدارةرئيس مجلس 

فيما لو لم يسوى هذا الموقف فورا وتعطونا إن  :وقالوا لى ،دول بيتكلموا عن حكومةإن 
تبقى شركة ! يعنى إزاىتفلس  :قلت له !نصف مليون جنيه حاال هذه الشركة هاتفلس

شركة مكونة من كذا والحكومة  إحنا ،لسنا شركة حكومية إحنا :حكومية وتفلس! قالوا
وبيحصل تفليس كامل علينا وبتبقى  ،ونحن مطالبون بسد هذا المبلغ .بتعطينا مبلغ معين

نكم ننفذوا لنا هذا ا  العالقات السياسية اللى بيننا و نفعل ن أ فالبد ؛مسئولية مترتبة علينا
  .العقد

ية من جنبأجده فى مندوبى الشركات األ ،القيه فى البالد الرأسماليةآهذا الشعور 
سمعه اأنا ب النهاردهأصبح  .ال أجده كان فى البالد الشرقية، البالد الغربية اللى بييجوا

  !أسمعه من شركات القطاع العام هنا ماقدرشوبالتأكيد  ،من يوغوسالفيا
وبالتالى بنخلق نوع من المنافسة  ؛social sectorفكرة خلق الـ  أعضدفأنا 

وبنخلق نوع من التشجيع القوى بالنسبة المتداد القطاع الخاص   ،بالنسبة للقطاع العام
 الحدود المحددة للسياسة العامة بتاعتنا. فى

سواء من  ؛ده ملخص اللى أنا حبيت أقوله بالنسبة للعمليات اللى أنا أشعر بها
 أو من الناحية االقتصادية. الناحية السياسية
 شكرا.

 
يعنى هو فى يوغوسالفيا أى  ، social sectorللى بتقول عليه الـللموضوع اهو توضيح  عبد الناصر:

 ،نهم عايزين يعملوا مشروعإ :ممكن يجتمعوا ويقولوا countyعدد من الناس فى أى 
 countyوباسم الـ  .ده مابيعتبرش ملكية خاصة لهم ..ولكن مشروع قطاع خاص

وبعدين بيبحثوا هذا الكالم فى البنك وبيبحثوها  ،وبيتقدم عدد من المشاريع ،بيتقدموا للبنك
المحلية  أيضاوالحكومة  ،ب ممثل وكل حاجة ممثلةز وبيكون الح ،نفسها countyفى الـ 
 -مشروع  82 -من المشاريع  اوبعدين بيشوفوا عندهم مثال تقدم لهم عدد .ممثلة

على  دارةاإل ،عوالبينقوا أحسن خمس مشروعات ويعطوهم قروض ويط ،وعايزين خمسة
للعمال  - دارةمجلس اإل - دارةعلى طول الملكية للعمال واإل ،ذاتية إدارةطول بتبقى 

 أحمد وال فالن الفالنى. سيد مايبقاش ملكية محمد
 

 بط.ضبال  مرعى:
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 - كثير (7)كاردلوحصلت مناقشات فى هذا الموضوع مع  -الحقيقة فى تصورى  كدهبعد  عبد الناصر:
 .خطة الدولةفى كل ده داخل إن 

 
 .هأيو   مرعى:

 
يعنى عملية رأسمالية  ؟إزاىولكن هم  هكد ةيعنى عملية مش متسابمش مش داخل!  عبد الناصر:

الحقيقة دى بتبقى مرحلة من أول مراحل  ..النهاردهماشيين بها لغاية  اللى احناالدولة 
الزم يحصل  إذا   ..تباشر هذا الموضوعإنها  ستعجز الدولة عن كدهوبعد  ،كيةاالشترا
 ،تى يمكن فى هذا الموضوعدولة محافظة هى االتحاد السوفي أكثر ،الدول تطورت .شئ
مافيش  ،دولةاآلخر مافيش إن  :لكن ده هم فى كالمهم بيقولوا ،منها طبعا الصين أكثرو 

  .هده كالم الشيوعيين كد ..حكومة
اآلخر مافيش دولة مافيش إن  ..أل :بيقول لك ،رأسمالية الدولة مافيشمش بس 

فى  ،دى هى بكل شئ .الذاتية دارةو اإلأفيه حرية مطلقة وفيه التيسير الذاتى  ،حكومة
 إدارةالمحافظة فيها  ،ةذاتي إدارةذاتية ثم المديرية فيها  إدارةيعنى القرية فيها  ؛كل حتة

جاء التعبير عن الحرية فى النظام  :وهنا بيقول لك .ذاتية إدارةالمدينة فيها  ،ذاتية
 بتاعهم.

 ،وتتكلم عليها بهذا الشكلsocial sector عملية الـ دختا ،نت تيجى تتكلمإفلما 
يعنى مثال هل مستعدين نعطى  ؛يعنى نضيق ذرعا بالعمال خالص اللى احنافى الوقت 

 ذاتية؟! إدارةالعمال 
 

يعنى هو زى  ،شوية االتجاه اليوغوسالفى فى هذا يمكن بأخالف يافندموأنا تصورى  مرعى:
يعنى أنا  ،ه سيادتكوباين من التقرير من الكالم اللى قلت ،بطضسيادتك ما بتقول بال

 .متصور حاجة.
 

 يه؟إتقرير  عبد الناصر:
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نائب رئيس جمهورية يوغسالفيا فى عهد تيتو.إدوارد كاردل، ( 7)
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ده كتاب عن االقتصاد اليوغوسالفى  ؛مش تقرير واحد ..أل ،ملة تقارير ومنشوراتج مرعى:

تهم فى كتب كنت شف 1 - 5يمكن  ،وبعدين تقرير من السفارة اليوغوسالفية ،وتطوره
وحتى مابتتضحش  .ال يخرجوا عن المعنى اللى قلته سيادتكإنما  ،الفترة األخيرة دى

نهم بيملكوا إباين من الكتاب  ،السياحة فى يوغوسالفيا ..الصورة مثال فى السياحة
 ــلل وهى التى تدعوا لنفسها وبتجذب ،دارةولإل للعمال الموجودين فيها اللوكاندة

community ولو جاءت أرباح هى بتأخذها. أنا فى ذهنى مانقدرش  ،حصة معينةب ده
 .قدر أروحابإنما  ،نروح لهذه الخطوة بهذا الشكل اآلن

 ألن أنا عارف ؛اشتراكية تعاونية اشتراكيتنا إحنا :قلنا فى وقت من األوقات إحنا
 كدهعلشان  ؛قولهاأن أ وصلنا اليها حتى اآلن ال تشجعنى اللى احنانتائج التعاونية إن 

إن  شبقولما ..الزم أبدأهاإن أنا بأتصور إنما  !أنا تفاديت انى أقول كلمة تعاونية
صغير فى  قطاعنبدأه على  احناإن  وأنا بأقترح ،الموضوع ده هايتقرر بين يوم وليلة

 .بدأ عملية تعاونية بين القائمين بالعملب ،فى مصنع شبين الكوم وهآ :بقولو  .مصنع
الدولة  .دارةالنظام التعاونى بيعطى أسهم معينة للعمال وبيعطى أسهم معينة لمجلس اإل

  .لغ معينة واستثمارات معينة وضعت فى مصنع ميت غمر أو مصنع شبين الكومالها مب
الداخلى بتاعهم فى إطار الخطة العامة  تصنيعالدول أنا بأسيب لهم مطلق الحرية فى 

بأعطى له  ،الدولة بنت مصنع ميت غمر على صناعة معينة وارتضته ىألن ه ؛للدولة
نه يحصل على الحصيلة إبأعطى له حرية  ،بأعطى له حرية التصدير ،حرية البيع

بأعطى  .ى من الخارج له هو شخصيا يتصرف فيهاجنببتاعته اللى جايبها من النقد األ
يعنى بأبدأ على نظام  ؛بعد حصة معينة كفائدة استثماربالكامل نه يوزع أرباحه إحرية 
 يه التطورات التى ستحصل فى هذه العملية.إوأشوف  ،تعاونى

كان مجلس إذا  ستنجح إمتى؟ ..فى أوساط العمال ستنجحإنها  أنا فى ذهنى
 ،للتطور اليوغوسالفىمابأقدرش أقفز على طول . مجلس كويس وله سلطة مدعمة دارةاإل

 هىبس مش قادر أقول عليها تعاونيات لألسباب اللى  ،بأقفز لنوع من التعاونياتإنما 
يعنى  -أى فكرة أخرى  وأ ،جمعية تعاونية يعنى مابنبقاش عنوان نجاح كبير :لما نقول

نه ال يمكن إلكن اللى أنا متصوره  ،أى فكرة أخرى - دى الفكرة اللى جاءت فى ذهنى
  !نه هاينجح فيهاإالقطاع العام باتساعه الحالى عنده بعض حاجات ال يمكن 
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معمولة فى القطاع التعاونى  ىاللى ه ،مثال نأخذ العمليات التصنيعية الصغرى
مش ممكن مهارة الحرفى  ،ألنها مؤسسة على الحرفى ..مش هاتنجح ؛فى الصناعة
حاجة أحسن الزم يتقاضى ثمن ى طلع لالالرجل ألن مهارة الحرفى  ؛بأخضعها أنا

 مابيالقيهاش الزم يقدر بصدر السلعة التصديرية بتاعته بره بشكل أقوى. النهارده ،أحسن
أظن القطاع الخاص تعاقد على  ،الروس لما جاءوا يتعاقدوا على جزم النهارده

اع القطإن  :هايقال ،أنا متأكد بعد الجزم دى ماهاتروح ،مقدار كبير جدا فى عملية الجزم
طيب  !حكموا العمليةيالخاص غش فيها والقطاع الخاص ابن كلب والزم والزم والزم ما

 ؛يعنى أتركه فى شكل تعاونية كبيرة بيتحمل نتائجه ..ما أنا أسيب له يتحمل نتائجه
صدر حاجة كويسة كسب فلوسها. بالشكل ده  !صدر حاجة وحشة بتيجى فوق دماغه

ش تنتقل بقولأنا ما .مملوك لمين؟ ما هو مملوك للدولةهو إنما  ،أنا بأخذ الحافز الفردى
حناو  ،على نظام تعاونى ةالذاتية بتاعته الداخلي دارةبس اإل ،ملكيته الى أى حد فى  ا 

  .عندنا ودى كانت مميزة ،اشتراكية تعاونية: وقت من األوقات قلنا
هذا جدش البالد االشتراكية وقفت عند انى مابإ ،أكثراللى بيدفعنى الى هذا 

 تطورت هل وقفت هى برضهما ،نشوف تطورات المزارع ..ال فى المزارع جمود أبداال
اللى  ؟وبس co-operative  farmingو collectiveتطورات المزارع الى مزارع 
 ه..مش كد أيضااللى حاصل فى يوغوسالفيا  .تطورت ه..حاصل فى بولندا مش كد

اللى حاصل فى يوغوسالفيا  ؛همن كد أكثراللى حاصل فى يوغوسالفيا  ،تطورت
 ..بيعملوه هم ،بنعمله يوغوسالفيا مابتعملوش اللى احناالتركيب المحصولى إن  النهارده

والدولة بتأخذ نتيجة التركيب  ،هى اللى بتعمل التركيب المحصولى دارةمجالس اإل
  .هذا التطوير ماشى ..عامةتعالجه كدولة إنها  وبتحاول ،المحصولى ده
وبعدين أخذتنا  ،الى اليوم مشينا على خط واحد 97من سنة  النهارده إحنا
 لدرجة ؟ما هى صلة المؤسسة بالشركة؟ ما هى صلة الشركة بالمؤسسة ،جوانب فرعية

أنا بأشوف  ؟ما هى صلة المؤسسة بالوزير !أخذتنا فى هذا االجتماع جلسات طويلةإنها 
صحيح فى وقت من األوقات كانت أزمة  - بعد العالجات النهارده هذه المواضيع

للى أنا حاسس اإنما  ،مش حاسس بها ،بعد العالجات المتكررة أنا مش شايفها - حادة
الحافز بتاعه مش  ؟ليه من التراخى !مدير الشركة قد يكون على شئ من التراخىإن  به

زى ما قال الدكتور عبد المنعم أو  -العامل اللى بيشتغل كفاءته االنتاجية  .موجود
  !الكفاءة االنتاجية بتاعته أقل :قال –نا إخوانمين من  ماعرفش
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اليابان  ..بالش اليابان – النهاردهالعامل  تلما نقارن الكفاءة االنتاجية بتاع إحنا
االنتاجية كفاءته إن  بنجد ،بكفاءته هو شخصيا فى فترات مضت - طول عمرها ممتازة

ماحدش هايقدر إن  عارف ،هتاعته جايبالعالوة إن  ليه بتقل؟ بتقل ألنه داخل سلم !بتقل
 يجب أن –له حافز ربح محدود  مهما عملنا –حافز الربح بتاعه مهما كان ن ا  و  ،هديرف

 يه الحل لذلك؟إ ،انى فى الشغللتفاو  ده اللى بيعطى األمل ألن هو ؛يكون غير محدود
ماشية فى االطار إنها طالما  ؛داخل الدائرة التى دخلت فيهاأنا الزم أتطور وال أقعد إن 

إنها  ماشية فى االطار السياسى العام طالماإنها  ،طار التخطيطىاإل العام بتاعى
 هاتعطى للناس فى التطور. 

مصنع ميت  –ال اتنين ايمكن لما آجى أعمله فى مصنع شبين الكوم بعد سنة و 
أنا  ..أل :الدولة بتيجى لحد محدود وبتقولإنما  - هدنع الثالث بكصوالم كدهغمر ينادى ب

زى الحديد زى المحلة،  ،مصنع زى كفر الدوار !به ةألن أنا مسيطر  ماقدرشالمصنع 
الكيماوية أنا بأشوف الصورة األسمدة بالعكس فى  ،زى األسمدة الكيماوية ،والصلب
  .ملكية عامة للفالحين ؛كنا فكرنا فيها اللى احناالقديمة 

حدش اما هو م ؟هايبقى مين اللى مالك ،لما أملك أنا كذا مليون فالح حائز
أرفعه  - يجى سعر السماد يرتفعيلما  ،بتعطيهم حافز ةليمعإنما  ،مالك فى الواقع

فى آخر العام بيشعروا  ،هو بيعود على بربحآألن بيقولك  ؛مش هايهتموا – لايرنصف 
بين الشعب وبين النظام قائمة  النهاردهى حاصلة لألن هو السلبية ال نهم شركاء.إ

 ومن ينكر هذا !دارةقائمة فى الفالحين وقائمة فى العمال وقائمة فى مدير اإل ..يافندم
  .من الناحية السياسية ابل قائم ينكر شيئا واقعاإنما 

كأنه بيتصرف هو  ؛النظام بيتعرض لنقطة عجيبة جدا النهاردهيعنى أصبح 
الزم  ؟يه اللى يوصلنىإ ؟فإيه الطريقة ،دى من أخطر ما يمكن !والباقى كله متفرجين

حقيقى فى االطار العام االشتراكى الذى لمعين يوصلنى الى الحافز بمعناه ا أسلوبفيه 
أو  ،يطاليا أو فى التعاونياتإالذى أضرب به مثال بيوغوسالفيا أو فى  ،ارتضيته لنفسى

  .آخر نحطه للنقاش أسلوببأى 
أنا متصور لو اجتماعاتنا هذه بتنتهى بتغيير فى الصراع الموجود بين األنظمة 

ومهمة مجلس األمة  ،بين األجهزة السياسية بتاعتنا وبعضها البعض ..السياسية
يعنى مايصحش أضيق بنقاش فى مجلس األمة على أى  دعى..وأنا ال أ .يةساساأل

أذهان الجماهير الى  شديناشمان ا  و  .بنكسب إحناصورة من الصور ألن فى نتيجته 
 ،كدهآهو منتخب  ..ههو جه كد - أيا كان مجلس األمة - همة كمجموعمجلس األ
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نشيل مجلس ال نبقى ا  و  ،نقبل هذا ألن ده فى نظامنا إحناالزم  ..حالته بالشكل الفالنى
 !األمة نهائى ونشتغل بحاجة  غير مجلس األمة

لما نشوف اللجان التنفيذية بتاعة االتحاد  ،كذلك فى االتحاد االشتراكى
 اللى احناوبعدين الطريقة التقليدية  .االشتراكى تتناقش فى موضوع قد اليهم الشعب

 ،تكمإشكااليه إ :قول لهمبنجتمع مع الناس وبن إحنا ،مشينا بها األنظمة السياسية بتاعتنا
مش حانحل المليون  إحنااللى بنطلع بيهم  إشكالالمليون  !إشكالطيب بنطلع بمليون 

 فى وقت محدود فى موضوع معين يشد أذهان الجماهير.  ..فى وقت ماإنما  ،إشكال
فى الوقت اللى بيشد أذهان  ؛خلفتالتوقيت بتاعنا دائما مإن  شوفاأنا ب
ال عالقة إنما  قد تكون مهمة ،مجلس األمة بيناقش فى حاجة تانيةالقى آالجماهير ب

  !ومش مهتم بها ،للجماهير بها
لما تيجى تناقش السياسة التموينية وال واحد فى  ،مافيش أزمة تموين النهارده
كل أذهان  ..تعالى ناقش السياسة التموينية فى نقص اللحومإنما  ،البلد هايهتم بها

الحافز مش  ،فالتوقيت السياسى بتاعنا فى النقاش مش مضبوط !الجماهير تروح فيها
التخفيضات  .بنحاول نعالج الحافز بها طريقة محدودة اللى احناالطريقة  ،موجود

يعنى جميع مديرى  ؛ده مدير الشركة ..أل أساسعملناها على  اللى احناالمتواليه 
أنا كنت  .إمبارحعمل مديرى الشركات بيذكروا كلمة سيادتك لغاية الالشركات والقائمين ب

 أكبر كلمة أثرت فينا لما السيد الرئيس وقف فى المجلس وقال: :قاعد مع جماعة بيقولوا
اللى كانوا زمان بياخدوا عشرة آالف جنيه  مديرى الشركات دول همإن  ماتنسوشإن 

حناو  ،وبياخدوا كذا وبعدين بأحس فى  !جنيه 8322لى نزلناهم الى ألفين أو ا ا 
حناو  ،المنظمات السياسية بتاعتنا  ،ضد هؤالء الناس sideبنجتمع باستمرار واخدين  ا 
ليه  ،سميهم القادة االشتراكيين الحقيقيينايعنى دول أنا ب !طيب ليه ما هم بتوعنا

  !؟مايبقوش قادة اشتراكيين حقيقيين
من المثقفين والمتعلمين  بيجندطيب ما هو  ،بيجندالجيش وهو  النهارده

الفالح هو اللى بيدفع الثمن والعامل هو  ..أل :كان زمان بنقول ،اططهم فى الجبهةحو 
لحد  .ويخش ألنه بيؤدى واجب وطنى ..المثقف بيخشآهو  النهارده !اللى بيدفع الثمن

ويطلع كاريكاتير  ،أل مدير االدارات دول أل ،أل الفالح ،العامل ..أل ؛متى نظل ماشيينإ
نسبتهم كام  ،أنا بدى أتساءل ؟كم من رؤساء المؤسسات وحش !سةسعلى رئيس مؤ 

فيهم  ؟كم من مديرى الشركات وحش !كم من رؤساء الشركات وحش؟ ؟72٪ ،3٪
  !مش بالنسب الكبيرة دىإنما  وحشين
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 ،نهم مابقوش مع النظامإبحيث  ،عاملين فراغ مع مديرى الشركات إحناف
الدنيا بتقف على رجل  ،لما بنيجى ننقص عامل حاجةإن  فراغ بينهم لدرجة ..العمال

! وبعدين ؟يبقى الجهاز السياسى بتاعنا فين ..عاملين فراغ بيننا وبين الفالحين !يلهدوبن
مافيش تآلف بين مجلس األمة  ،الجهاز السياسى بينه وبين نفسه ماهواش متآلف

 يه؟! إيبقى بنعتمد على  ،مافيش ربط ،واالتحاد االشتراكى
 إحناطيب ما  ،وا باالتحاد االشتراكىطوبعدين لما نيجى نقول للوزراء هنا ارتب

أنا بأشوف صورة إنما  ،مستعدين نرتبط باالتحاد االشتراكى أو نرتبط بمجلس األمة
لجأ ابه؛ عمل كداأنا شخصيا ب !لجأ للصورة الجماهيرية مباشرةافب جماهيرية مختلفة

 .حس بها بشعورى باختالطى بالناسااللى أنا ب ،لجماهيرية اللى بينادينى بهاللصورة ا
عبر عن آراء هؤالء األن أنا ب ؛أنا بأشتغل كوزير سياسى كاملإن  عتقد فى هذااوب

  .الناس
تكون طبقة قادة على مستوى مجلس إنها  كان مفروض هىالزم الطبقة اللى 
ال يمكن واحد منهم ! الزم تبطل تمثيل ؛تمثلبنفيذية التى تاألمة أو مستوى اللجان ال

فى ترابيزة من  عدولما يق ،يبقى يروح بره مع فالحين أو عمال ويشوف صورة معينة
 مش هايحصل ذلك.  !الترابيزات يقول صورة أخرى

وعندى نقص فى  ،فأنا عندى فراغ سياسى وعندى فراغ اقتصادى كبير
 ..ى أفتح نفس الناس دول كلهميجب أنو  .نوجهه توجيه صحيح يجب أناالستثمارات 

وأبتدى تمليك فى  ،بأفتح نفسهم من المجالين: المجال الزراعى الزم أبتدى تأجير واسع
 ،وخاصة فى األراضى اللى أنا بأخسر فيها وهاأخسر فيها سنويا ؛حدود معقولة

 نزودناهم يمك ،اصالحفدان  510222سنة دى أنا داخل بـ ال .وهاتعطلنى عن أمر مهم
! مش ده القدر ؟هل ده القدر اللى الزم أصلحه ،فدان 130222شاء اهلل نوصل لـ إن 

مياه السد العالى تبقى موجودة وأنا عمال ده أنا عايز أصلحهم فى  ،اللى الزم يتصلح
  كيف أتمكن من ذلك؟! ،أنتهى منهمسنة و 

 جىيبي ،طيب ماهو عزيز صدقى طالب استثمارات ،لما آجى أطلب استثمارات
أنا أخفض شوية إن  النتيجة !وأنا وهو بنقعد نتخانق على االستثمارات ،يأخذ  استثمارات

استثماراتنا إن  بحيث ،طيب مانشوف عمليا ندبر عمليتنا ماشية ؛يخفض شوية هوو 
فدان وبننتهى  7520222فدان أو بـ  7820222وبنيجى السنة الجاية نخش بـ  ،تمشى

 من العملية دى بوجه سريع. 
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 ،ىاألولطيب ماأنا بأعطى التصنيع الزراعى األفضلية  ،دين بندخل التصنيعبع
نهار مايخسر أخفضه  ،ألن المادة الخام كثيرة ؛عمره ..وعمر التصنيع الزراعى مايخسر

طيب ما هو دخل فى  ،تصنيع السكر فى مصر ..تصنيع القصب .له المادة الخام
وكان من  ؟دوالر الطن 11 النهاردهمش  ..دوالر 11 ؟يهإ النهاردهكر سسعر ال !أزمات
 .يديناإتفلس ألنها مادة خام موجودة فى  دوالر! صناعة السكر لم 781أو  783سنتين 
بعد القصب مافيش وال حاجة..  ؟عملناه فى مصر اللى احنايه التصنيع الزراعى إطيب 

ليه مامشيناش فى دى وربطناها  !دول نقط صغيرة قهادفينا و إلكنا بنبص إذا  !اجةح
  ؟!باالستزراع كرباط أصيل

سيظل الى متى  public sectorطيب الـ  ،وبعدين لما آجى للناحية الصناعية
نعينهم  إن احنا! وبعدين هانيجى نحل مشكلة الخريجين ب؟هؤالء الخريجين كلهم متحمل
حناو  - طيب عظيم لحد التشبع ،public sectorفى الـ  - دلوقتى وصلنا لفوق التشبع ا 

مائة واحد من خريجى الزراعة  ؟طيب ليه مايتخلقش حاجة جديدة توجد مجال لهؤالء
لثالثين سنة للمائة  يجارأعطونا أرض باإل ،هانعمل معمل لبن فى حتة معينة :بيقولوا

هل فى  :بآجى لعزيز أقول له .مش عايزين ملكية األرض ،شخص هانوزع العمل عليهم
 !مافيش معمل لبن :وبيقول لى !طيب اتفضلوا ويمشوا ..آه :معمل لبن بيقولفيه الخطة 

  !ماتعملوش معمل لبن مادام مافيش فى الخطة معمل ألبان ..أل :بنقول لهم
نهم بيقعدوا فى إبآخذ أنا المائة واحد أوظفهم النتيجة  ؛الصورة دى مش موجودة

 النتيجة ؛بيقل االستثمار ،مافيش عائد ،ياخدوا مرتبيبقوا ب !مصر مش عايزين يشتغلوا
 - ش هؤالء وأفتح نفسهمأشغلطيب ليه ما !أقف فى عمليات االستثمار وقف نهائىإن 

 .اتفضلوا خدوا األلف فدان ؟لف فدانأ ؟يهإاتفضلوا عايزين  - مائة واحد من الزراعة
الحكومة بتعطيهم  ،بأعطيهم األلف فدان من اللى أنا مش قادر عليهم بيبنوا معمل اللبن

مش  النهاردهمعامل األلبان  .هايطلعوا جبنة أحسن ،هايجمعوا لبن أحسن ..المصنع
طيب  - اللى هى فى وسط الدلتا - القية الحمولة بتاعتها مابتشتغلش بحمولة كاملة
عطوه لمائة زراعى أو لمائة وخمسين أملكوا معمل لبن طنطا مثال الذى الحمولة بتاعته 

طب إيه الضرر اللى حصل على الدولة فى  ،انتاجه يزيدو هايشتغل  لمعملا ؛اعيازر 
  ذلك؟!

هذه اآلمال تتركز فى ؛ حقيقى كنا عايزين نخلق آمال عند الناسإذا  نهإفالبد 
النظم تطوير النظام السياسى وتطوير  ،وير نظم االقتصاديةتط ..يتينأساسنقطتين 

 احناإن  يعنى ال نخاف .االقتصادية التى سرنا عليها وأال يربطنا تقليد معين ارتبطنا به
احنا نعمل إن  :بنقول احناإن  أو مانخافش ،جديد sector بنخلق احناإن  :نقول
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sector ألن طيب ما  .الفائدة عائدةإن  طالماعملية تأجير طويلة ، وال نخاف إن عملنا
على  هيوجد ضررطيب ما هو ده  ،السنة دى هو لما أخفض مقدار االستصالح

أو  120222راع ما هو أحسن من ز فدان ودخلوا  7220222لو صلحت  !الفالحين
  .هاأقدرإنما مش  ،فدان 130222

اتحطت فى السد  كبيرة اللىال االستثمارات ..وبعدين أنا يعنى مربوط فى ناحيتين
بيمثل مشكلة  أيضاموضوع  ؛واالستثمارات التى وضعت فى موضوع الحياض ،العالى

  !مش عارفين يرووا أرضهم ..كبيرة جدا لعشرات األلوف من الناس
ما رأيك فى الخطة؟ ما  :ونقول له ،طيب لما نروح لهؤالء كرأى عام سياسى

هذا الرأى الى قاعة مجلس  هل نقل ،النهاردهرأيك فى السد العالى؟ طيب نسمع رأيهم 
طيب يقدر  ،الحياض اللى واخدينها مش مستوية هىاألرض اللى إنما  !لم ينقل األمة؟
وهو ساكت ماسمعناش فى مجلس األمة حد  ؟يهإ! والنتيجة بتاعتها تكون ؟إزاىيزرع 
 ..عضو من أعضاء مجلس األمة أثرها ىمافإنما  ،من مرة أكثرأنا اللى أثرتها  !اتكلم
مائه واحد ، نه لما بيروح بلدهإألن أنا متأكد  ؛القاعدة الشعبيةعن ده بعيد  إذا   يبقى

  !الماكينة عطالنة مش عارفين نروى األرض :بيقولوا له
طيب ليه مانواجهش األمور كما هى بدل  ،النهاردهالموجودة  ةدى الصور 

مش  ؟!بينها ىواالتصال األفقى بينها واالتصال الرأسش فى مؤسسات وشركات كبمان
مكانياتها ناقصة ،ده الموضوع أبدا هو  ،ومهما عملنا فى الشركات اتصال رأسى وا 

 !مافيش فايدة نوصل لحاجة
 

فيما يختص بالموضوع بتاع االتحاد االشتراكى الذى أثاره  ،هو لو سمحت لى سيادتك  أبو النور:
 األخ سيد مرعى.

 
 )ضحك( !يدك قبل سيد مرعىإنت كنت رافع إبس   الناصر:عبد 

 
 )ضحك( أصوات:    
 

نك هاتتكلم تعليقا على سيد مرعى ماكنتش إلو عارف  ،وأنا على هذا أعطيتك الكلمة عبد الناصر:
 !يكدها

 
 )ضحك( أصوات:
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لنا منهم فى  جاء ،سواء الشهداء أو األسرى أو المفقودين ،فيما يختص بأسر المفقودين  أبو النور: 
بيصرفوا على عائالت األسرى  نهم أوالدهم أو أخواتهم اللى همإاالتحاد االشتراكى رجاء 
وا وية فى التوظيف علشان يقدر األولكان يمكن يبقى لهم إذا  ؛أو المفقودين أو الشهداء
 أصبحت بدون عائل. النهاردهى يعولوا عائالتهم اللى ه

 
 مش ممكن؟ ،أظن ممكن ده عبد الناصر:

 
 .ممكن هأيو  صبرى:

 
 .ممكن ..سليمان: آه

 
 بنعطى أسبقية القيد للجماعة دول كلهم. ،فى وزارة العمل إحنادى بنعملها   رفعت:

 
 سالظاهر واحد من أعضاء مجل -أسر المفقودين  - يافندمفى النقطة دى كمان  القيسونى:  

الظاهر بيصرفوا الماهية  ،الناحيةهذه األمة كان طلب أنى أوصل لسيادتك رجاء فى 
 ؟!يعنى مافيش نظام يسمح لهم ،روا ييجوا القاهرةطبتاعتهم بيض

 
 النظام ده اتغير خالص. : محى الدين 

 
ول لفوزى وفوزى رتب الموضوع على أق :أنا كنت قلت لسيادتك وسيادتك قلت لى ..أل  أبو النور:

ا وعملو  ،ولم يعد أحد منهم يأتى ليأخذ من القاهرة ،خذوا من محافظاتهمانهم كلهم بيإ
 .ساساعالنات فى الجرائد على هذا األ

 
هو مش  - زى ما قال الدكتور -أنا عندى حالة عايز أذكرها برضه  يافندمالمؤاخذة  : ضيف

 ،جى ألبوه جواب منه وبعدين بيروح هو يقبض فى أول الشهريبي ،سيرأإنما  مفقود
قعد بهذا الشكل ستة أشهر لغاية  .حمدأ ..ده فيه خالف فى االسم محمد :بيقولوا له
رحت لهم فى مصر آخر مرة زحلقونى  ..بآجى :قابلنى برضه بيقول لىا م النهارده

  !عليها بقولفيه حاالت زى اللى  :يعنى بقولفأنا  !لستة فبراير
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تكلم اممكن وزارة العمل تنظم هذه العملية اللى  ،تشوفه واهلل وتكلم فوزى ياعبد المحسن  عبد الناصر:
 فيها عبد المحسن.

 
بس هو  ،بنعطى أسبقية فى قيدهم فى مكاتب العمل إحنا ،هو أصل بالنسبة لدول  رفعت:

هى دى النقطة لكن هم بيأخذوا  ؟ال غير موجودةاالمهم فرص العمل هل موجودة و 
 أسبقية.

 
 ،والتعيين شغال هو بس بيعطى فرصة لقيدهم أسبقية ،فتحودلوقتى التعيين ما هو   أبو النور:

 هىالشركات أو المؤسسات لما بتعين بتأخذ اللى إن  كنا اتفقنا على إحنا النهاردهلكن 
تجد فيه كفاءه بصرف النظر عن  هىبتأخذ اللى  ..عايزاه بصرف النظر عن األسبقية

هو فنى فى عمله إن  طالما ،هؤالء يكون لهم أسبقية مهما كانإن  فنرجو ؛األسبقية
 يعنى.

 
 .عن االتحاد االشتراكىكنت طيب نسمع كالمك   عبد الناصر:

 
االتحاد االشتراكى البد إن قطعا  أنا متفق معاه ،ى قاله األخ سيدلهو بس الموضوع ال  أبو النور:

نه يأخذ مجاله فى العمل ألن هو ده فى رأيى أنه بيساعد كل المشاكل اللى بتقابلنا إ
نشوف ليه االتحاد االشتراكى مابيأخذش هذه  حناإلكن لما  .فى جميع مراكز االنتاج

اللى هو المفروض يقوم بها كتنظيم سياسى ينظم كل العمل سواء السياسى  ،الفاعلية
 ..ها لسيادتكتعمل دراسة كاملة هاأبعاأنا ب ؟أو االقتصادى أو االجتماعى فى البلد

االتحاد االشتراكى علشان تبقى فاعليته فاعليه كاملة  يكون عليه يجب أنيه اللى إعن 
 .الموضوعفى هذا 

االتحاد إن  سبب هذا الموضوعإن  :وأقول ،لكن يمكن أستبق الحوادث فيها شوية
 هىاللى  ؛خصوصا التنظيمات الدنيا منه ،االشتراكى لم يستكمل كل تنظيماته لآلخر

حناو  .اأساسالجماعات القيادية  بعض الوقت برضه ودى البد تأخذ  ،ماشيين فيها ا 
تقود العمل إنها  ة علىر ويصبح عندنا العناصر المدربة القاد ،تصلب عودهاإنها  حتى

مابتعطيش فاعلية للتنظيم  أيضاية أساسلكن فيه نقط  .السياسى فى وحدات االنتاج
إن  - قلت تماماما تكزى سياد -تنفيذى لعدم شعور الجهاز ا ىاللى ه ؛السياسى

بأى  يعنيهولذلك ال  ؛تحاد االشتراكىالهو نابع من اإن  الجهاز التنفيذى غير شاعر
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نه يصلب إنه يعطى له امكانية إوال يهمه  ،حال من األحوال وضع االتحاد االشتراكى
  !بل بالعكس بيحارب ،تنظيمى للجماهير أساس هون أعوده ويبان ك

بل جزء منه من العناصر التى  ،ن بهذه الحرب فى كل مكانيونحن شاعر 
مل من ابتضرب هى شخصيا فى الع ؛تكون عناصر فعاله من هذا الجهازن أ بتحاول

لكل أنواع االضطهاد الذى يجعل هذا العمل السياسى قطعا  ،يدر جزاءات لنقل لتش
لما الجماهير المشاكل بتاعتها بتتنفذ عن طريق الجهاز  !يموت فى نظر الجماهير

يبقى مستحيل  ؛الجهاز التنفيذى نفسه بيحارب االتحاد االشتراكىإن  لما تجد ،التنفيذى
وال تعتبر لالتحاد االشتراكى ده أى سلطة أو أى إمكانية  ،هاتلجأ لالتحاد االشتراكى

 تلجأ اليها علشان تحل مشاكلها.إن  ممكن
عنى ي ..ال يعطى اإلمكانية لنقاش المسائل الرئيسية ،أيضااالتحاد االشتراكى 

نه يلجأ الى الجماهير إبيضطر  هوإن  :مثال األخ سيد مرعى بيتكلم دلوقتى بيقول
مثل هذا الموضوع مش ممكن ن أ دىفى اعتقا !نفسها علشان يأخذ المشاكل منها

ألنه مهما  - أى وزير مسئول يصل الى الجماهيرإن  - جى بهذا الطريق أبدايي
ويستحيل هايقدر يلف جميع المحافظات  ،وصل يستحيل هايصل للثالثين مليون

بل بالعكس اللى  !يهإويقدر يعرف منهم هم عايزين  ،وجميع القرى وكل هذا الكالم
ويقدر يعطى له الصورة  ،د محدود يمثل هؤالء الجماهيردبيسهل له هذا الكالم ع

 الواضحة التى يشعر بها الجماهير. االتحاد االشتراكى فى وقته الحالى فعال بيشعر
 لكن ال يجد من يسمع اليه فى حل هذه المشاكل.  ،بمشاكل الجماهير وبيتكلم فيها

مشكلة زى مشكلة  ،مثال مشكلة زى مشلكة التسويق التعاونى النهاردهيجى تيب
هى  ،مابننزلش بها للجماهير تقول رأيها فيها إحناطيب ليه  ،يةالجمعيات التعاون

هو هل يحقق مصلحتها إن  ؛رأيها فى الحل الذى تراه ؟يه من هذه المشاكلإبتحس ب
نظام التسويق التعاونى كنظام أو الجمعيات التعاونية كجمعيات  ..فعال فى هذا النظام

يه ا  و  ؟فيها يه المشاكلإلكن  ،الفالحين ال يرتضوا عنها بديالإن  دون شك ؟تعاونية
لنظام يبقى نظام صالح هذا اإن  بحيث ؛فى الحلول اللى هم يروها لصالحهم مرأيه

ونأخذ هذه اآلراء ثم تعرض  ،نلجأ لهم الى هذا  احنا نإيجب كان  ؟بالنسبة لهم
يبلوروا منها الحلول التى تتفق مع رغبة  ؛خالصة هذه اآلراء على الفنيين المختصين

  .هير فى هذا الموضوعاالجم
الطريق اللى إن  الشعب نفسه يعرفإن  يجعل ،مثل هذا الكالمإن  فى رأيى

يه فى حلول هذه المشاكل رأوحلول هذه المشاكل و  ،ه ومشاكلهيقدر يوصل مطالب
االتحاد  نإيجب ثم  .هايرتبط باالتحاد االشتراكى ؛موجود داخل االتحاد االشتراكى
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 ىنه يجيب هذه المشاكل بحلولها اللى هإله فاعليه فعال فى إن  دوج ،االشتراكى نفسه
من غيره وبيعرضها  أكثرعرها االلى هو مقتنع بها واللى هو ش ،بيراها هذا الشعب
 .هذه العناصر وبيطلعوا منها بالحلول بينزلوها له فعالبياخدوا منها  .على المسئولين

 ،مشاكله اشترك فى حلهاوأن  يبقى هو شعر أنه هو أوال اشترك فى ممارسة حقوقه
االتحاد االشتراكى جهاز فعال يقدر يعبر له عن كل هذا  نوفى نفس الوقت وجد أ

  .يقدر االتحاد االشتراكى يبقى له فاعليه فى نظر الناس ،على هذا الوضع .الكالم
علشان يجتذب الناس كتنظيم سياسى حديث  ،االتحاد االشتراكى النهارده

جى هذا التنظيم السياسى الحديث يلما ي ،من سنتين ونصف مثال فعال أكثرمابقالوش 
هو يشعر إن  به تحسأول شئ علشان الجماهير  ،الجماهيريجتذب ثقة علشان 
هو بيشعر بها لكن مابيقدرش يعمل  .هو يعمل على حل هذه المشاكلن ا  و  بمشاكلهم

نه يحل هذه المشاكل. لو إألن ماحدش بيعطى له الفرصة  ؛على حل هذه المشاكل
الناس هاتعتبر االتحاد إن  طريق االتحاد االشتراكى دون شكحل هذه المشاكل عن 

ويبتدى  ،ترتبط به يجب أنهو الطريق الصحيح والنظام الصحيح الذى  ،االشتراكى
 يأخذ فاعليته فى المجاالت المختلفة. 

صلش مابيو   ،صل من فوق لتحتاالتحاد االشتراكى بيو  إن  ،النهاردهاللى حاصل 
بيبقى مش ممكن هايجيب نتيجة بأى حال  ؛مابيحلش من تحت لفوق ،من تحت لفوق

  .من األحوال
من ضمن المشاكل حل  :تكلمناه وقلناا اللى احنافى الكالم  إحناأنا بأرجو يعنى 

فى كثير من البالد االشتراكية بتعمل اآلتى علشان  .المشاكل بالنسبة لوحدات االنتاج
ومايبقاش فيه مشاكل وال تضارب  ،كل الجهود تنصهر فى أهداف االنتاج المطلوبة

بتعمل لجنة زى لجنة إنها  ؛بين األجهزة الرئيسية فى قلب أى وحدة من وحدات االنتاج
ا ممثلين من الجماعات وفيه ،ويرأسها مدير المصنع ،دارةفيما ممثلين من اإل ،االنتاج

الثالثة دول بيمثلوا لجنة  ؛وفيها ممثلين من اللجان النقابية ،القيادية لالتحاد االشتراكى
وا قثم بيرتبطوا بهذه الخطة وبيب ،هؤالء بيدرسوا خطة االنتاج من تحت لفوق .االنتاج

بيقدروا يجيبوا  ساسوعلى هذا األ. داريا وكلها  مسئولين عن تنفيذها جميعا سياسيا و 
ماتبقاش  ،ماتبقاش فيه مشاكل بينهم وبين بعض ،ويقدروا يتعاونوا مع بعض ،نتيجة

وبيبقى فى هذه  ،نمشى هذا الكالم احناإن  ولو أردنا .فيه خناقات بينهم وبين بعض
 ،يبقى العالقة ماشية بينهم وبين بعض كويسة ،الحالة مادام بيرأسهم مدير المصنع

  !النهاردهثغرات اللى بتبان مافيش الوبيبقى 
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من أنهم  -يعنى السادة الوزراء والوكالء وخالفه  –جميع األجهزة إن  ثم لو أردنا
طالبينه من حلول  ويكلفوها باللى هم ،يستمعوا اليهاا و ههو يقعدوا مع هذه األجهزة يوج

فى اعتقادى هاياخدوا ؛ ويجعلوهم مسئولين عن حل هذه المشاكل ،لمشاكل هم شايفينها
وهاياخدوا منهم امكانية للحصول على  ،النهاردهمنهم وضع مختلف تماما عن الموجود 

 انتاج كويس جدا وعلى حل كثير من المشاكل. 
دخل  ،عدد من المصانع يهأثناء السيد على صبرى ف ،ت هذه التجربةممثال ت

دارات إنه مسئول عن االنتاج بالتعاون مع إمل السياسى أو الجهد السياسى فى العا
يزيد االنتاج ويزيد ن أ ونجح نجاحا كامال وأمكنه ،المصانع فى عدد من  المصانع

العمل السياسى بجهد ملموس وبإنتاج هذا التى دخل فيها  ،نتاجية فى هذه المصانعالا
 ع عليهم.موجود فى الكتاب موجود عند السادة الوزراء جميعا وز  ذاوه ..ملموس جدا

اللى ننا نصل الى الهدف إطيب مانأخذ هذا كتجربة ونبتدى نعمل بها الطريق على 
  عايزينه. احنا

أصبح موجود  النهاردهمجلس األمة  ،فيما يختص بمجلس األمة والعالقة بتاعته
 مجلس األمة ،وعمله لكن بالنسبة لمجلس األمة انتفت.ات يساسحفى المكاتب وهذه ال

هو طالع من االتحاد إن  –ما قلت  هزى سيادتك قبل كد –شاعرغير برضه 
 -وكل واحد فيهم عامل نفسه  ،ولذلك ماهوش مربوط باالتحاد االشتراكى ،االشتراكى

وكل جماعة  بيتلموا على بعضيهم عاملين  ،حزب - هقبل كدزى سيادتك ما قلت 
  !عايزينه ماشيين فى أى اتجاه هم ساسذا األوعلى ه ؛نفسهم حزب

نه إمجلس األمة الزم يأخذ كل إمكانية إن  :كان األخ سيد مرعى بيقول إذا
 ..غير مربوطةالواهلل الحركة  ؛يتحرك زى ما هو عايز ومانخافش من هذه الحركة

 ،مجلس األمة يتحرك دون شك .مجلس األمة مايتحركشإن  :نقولشبما إحنايعنى 
 ةمافيش فى الدنيا مجلس أم !لكن مجلس األمة يتحرك على هواه دون أى ضابط

نظمة االشتراكية فيه الغربية وال فى األ ةنظمة البرلمانيال فى األ ،ماشى بهذا الطريق
كل واحد من دول  ..كل عضو فيه ماشى على كيفه ،مجلس أمه ماشى على هواه

وفيه أمور  ،تتكلم فيها زى ما هى عايزةبالناس إن  فيه أمور مفروض !مرتبط بحزب
بيمشوا فى هذا  ساسوكلهم على هذا األ ،جميعا بالمبدأ الذى يقرره الحزببترتبط 
 الطريق. 

 
 ! )ضحك(فى السودان ..فيه بلد  عبد الناصر:
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 )ضحك( أصوات:    
 

والمعارضة بتدفع فلوس  ،سقاط الحكومةقدم وساق إلعلى سبوع ده األ يعنى ماشيين عبد الناصر:
 !كثيرة

 
نعطى له  احناإن  نه يسير وممكنإمجلس األمة ممكن إن  رأيىيعنى ما هو فى   أبو النور:

ن ا  و  ،نه نابع فعال من االتحاد االشتراكىإ أساسعلى  هظمننن أ بس البد ،إمكانيات
 ،ية التى تقررها قيادة التنظيم السياسىساسالبد المواضيع األ ..يةساسفى المواضيع األ

ال تبقى العملية فيها فوضى  ،وضعهاهو يمشى على إن  تكون التزاما كامالن أ البد وا 
 !سياسية وليست أبدا أى ديموقراطية سياسية

بالنسبة لبعض المواضيع اللى قالها األخ سيد فيما يختص باألرض الجديدة 
مليون  1رض الجديدة بتعطى هى األ ..هو أنا عايز أصحح بعض أرقام ،وانتاجيتها

cash،  اللى هى عبارة عن البرسيم الذرة  ؛دفترىمليون  1حوالى  أيضاوبتعطى
تضاف الى ن أ ودى البد ..عالف يعنى التى تأكلها المواشى الموجودةاأل ،السكرية
فدان موزعين على  7120222فيه إن  أيضايكون فى علمنا ن أ كما البد ،االنتاج

خل تدإنها  البد ىد. يراد العام.انتاجيتهم بتروح للفالحين وال تدخل ضمن اإل ،الفالحين
  .فى هذا الموضوع

الوقت فى نمشى عليه  يجب أنإن  الطريق اللى فعالإن  لكن ليس معنى هذا
أنا أجيب ناس وأملكها فى هذه المرحلة مش إن  طريق ؛يجارالحالى هو طريق اإل

  !هاتتملك فى مرحلة االستزراع بأى حال من األحوال وال تصرف عليها حاجة
واهلل جربنا  ،ياخدوا ألف فدان مثال ويزرعوا فيهاطريق الخريجين اللى عايزين 

من الدولة  كدهل بأعطيناها ق اللى احناجربنا هذا الكالم فى المزارع  ..هذا الكالم
وماحد قاعد  فى  ،وأخذوها وأعطوها للفالحين وسابوها وراحوا كلهم اتوظفوا ،للخريجين

حناعرضنا على ناس و  إحنا !مزرعته بأى حال من األحوال فى هذا الموضوع  ا 
كلهم  ،ماحدش رضى أبدا ..جهماحدش  ..خذوا أرض ويزرعوهااييجوا نهم إ ؛برضه

 !بيحبوا يروحوا يتوظفوا مايقعدش يوجع دماغه فى هذا الكالم
نه إاللى بيرى األخ سيد مرعى  -لقطاع المشترك ابالنسبة للقطاع الخاص أو 

المصنع راجعة فى وجود العناصر  إدارةهو مشكلة  - المصنع إدارةيعطى له إمكانية 
يعنى بدون  ،ما توسعنا هذا التوسع الكبير دى بعد .المصانع إدارةالفنية القادرة على 

استوعبناها فى عدد من المصانع  األولشك العمالة اللى كانت موجودة فنية عندنا فى 
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مؤهلين للقيام والناس ال ،ثم زادت المصانع زيادة كبيرة جدا ،كنا بنتوسع فيها اللى احنا
ماأخدوش بقى  ،جد قاموا بعملهمبباالنتاج فى هذه المصانع دربوا تدريبا بسيطا و 

 !ركز الالزم لزيادة انتاجيتهم فى هذه المصانعالتدريب الفنى المُ 
لكن هذه المصانع لو  ،كبيرة جدا ةنراعيها مراعا احناإن  وهذه نقطة يجب علينا

 !بعد فترة من الفترات هاتفلسإنها  دون شك ،أعطيناها لعدد مشترك من الناس ليديرها
خالفها من هذه الجمعيات  ،األحذية ،عندنا الجمعيات التعاونية اللى أخذت الموبيليا

منها  ٪62 ؛دارتهاالتعاونية التى اشتركت فى القيام بعدد من المصانع المحدودة إل
  !ماجابتش نتيجة بأى حال من األحوال فلست

الموضوع إن  فى رأيى ،هاندخل فى تجارب جديدة حنااإن  مش الموضوع وه
  .داريين األكفاء ليديروا هذه المصانعاألشخاص اإل ..دارةننتخب اإل احناإن  البد

تبقى مسئولة عن العمل فى  ،ركز لجنة لالنتاجنن أ فى نفس الوقت البد
فى نفس الوقت، وأنا باطرح  ويدخل فيها الحوافز السياسية والحوافز المادية ،االنتاج

ألى مصنع من المصانع   النهاردهلو جينا  احناإن  رأى بالنسبة للحوافز المادية؛
زدتم إذا  :وبعدين قلنا لهمه، كد قدمتوسط انتاجه فى األربع سنوات اللى فاتت  :وقلنا

نسبة  ،لكم نسبة من عائد هذه الزيادة – االنتاج تزودوهاى كمية من أ –هذا االنتاج 
  .كل قسم بيزود كمان ياخد مش كل واحد ..ها كل قسم كمانو محددة بياخد

القسم المهمل  ؛كان قسم مهمل وقسم جايب انتاجإذا  النهاردهيعنى اللى حاصل 
بنوزع أرباح على أى  ن احناأل ؛فيش نتيجة بيأخذ والقسم اللى جايب انتاج بياخد وال

حنامشيناها القسم و  إحنالكن لو  !حد يزود فى انتاجه يأخذ نسبة كل قسم  ..طالعين ا 
  زيادة عن المتوسط الموجود حاليا.ن هذه الممحددة 

مع  ،نهم يزودوا االنتاجإمثل هذا هايعطيهم حافز كبير جدا على إن  أنا فى رأيى
 ،لمسئولة عن العمل فى أى وحدة انتاجيةوجود اللجنة اللى بتخلى جميع العناصر ا

تكون مسئولة عن الوصول بأهداف االنتاج وباالنتاجية المطلوبة من كل إنها  على
نصل الى زيادة  احناإن  ممكن ،وعلى هذا الضوء عامل فى هذه الوحدة االنتاجية.

 بالنسبة للوحدات االنتاجية. النهاردهموجودين فيه  اللى احناتقدم كبير عن الوضع 
 

 عزيز.يا هيو أ  عبد الناصر:
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الى  أيضاالواقع أنه أشار الى المنتجين الصغيرين وأشار  ،هو فى كالم األخ سيد  صدقى:   
 ،social sectorيجاد قطاع اشتراكى سماه إوكان اقتراحه  ،جمعيات تعاونية كنظام

خرى. والحقيقة أيبقى منافس للقطاع العام من ناحية وحافز للقطاع الخاص من ناحية 
  .بالنسبة لهذا النهاردهدة و أنا أحب أبين الصورة الموج

 ..ا فىأساسين مشاكلهم أو صغار المنتجين مشاكلهم تنحصر يهو الحرف
 

 )ضحك( ؟social sectorوأنا الحقيقة مافهمتش سيد عايز إيه فى الـ  عبد الناصر:
 
 أنا بقى عايز استفسر الحقيقة. ما  صدقى:   

 
أنا قلت له اللى أنا فاهمه فى  ،ى أنا فاهمه لما هو استشهد بيوغوسالفيالال .أنا رديت  عبد الناصر:

مش عايز أدخل فى نقاش الحقيقة فى كل  ،أكثرولكن أنا بأسمع  ،فيا إيهاليوغوس
عايزين نسمع  احناإن  ،ألن اللى أنا برضه متصوره ؛ما يمكن أكثرعايز أسمع  .نقطة

اجتماعين طيب خالص بعد  ..آه :نبص ونقول ير ألن العملية مش سهلة قوىتك
ماشيين فيه مش هايتغير  اللى احناالنظام إن  باعتبرأنا ألن  !غير النظام ده تالتة آه
بنغير  إن احنامشينا فيه معناه ب اللى احناألن أى تغيير دلوقتى فى النظام  ؛دلوقتى

كنا هانغير هانغير سنة إذا  !هانغير احناإن  مما أكثرنحسن إحنا هلكن  ،بدرى قوى
ذاتية ونقول  إدارة :وبنقول ،ونتيجة دراسات نقدر نغير 12مثال نيجى سنة  ؛7612

 يه. إ ..يهإمش فاهم 
 أكثروالحقيقة أنا مش عايز أدخل فى نقاش فى هذه المواضيع ألنى عايز أسمع 

يه  إأنا وضحت  social sector لكن اللى أنا فهمته لما قال  ،مما أدخل فى نقاش
يعنى نعمل مثال حاجة رأسمال خاص أو هو بده  .الكالم اللى ماشى فى يوغوسالفيا

أسميه  social sectorأسمى ده  ماقدرشوده موضوع تانى  ؛وخاص ةدول ..مشترك
حناو  .مختلط بنطبقه  ،ومانقدرش نطبقه على الموجود أبدا ،كدهمشينا بهذا قبل  ا 
النسبة للحرفيين أو ببرضه طبعا الواحد مارضيش يدخل فى مناقشة الكالم ده.  !بعدين

 facilitiesيمكن برضه لو كان بيترك لهم بنعطى لهم  ،بالنسبة للجمعيات التعاونية
 ويبقى رأسمال خاص يبقى أحسن.

 
 عايز أقول هذا. ،ما هو ده اللى أنا كنت لسه جاى له  صدقى:   
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 حاليا دلوقتى رأسمال خاص بس تنقصهم التسهيالت. ..هم رأسمال خاصما  محى الدين:
 

على تيسير  تقومأساسا يعنى الجمعيات التعاونية االنتاجية  ،facilities تنقصهم الـ  صدقى:
التعاون  قراض لمؤسسةشطب من الميزانية جميع االعتمادات بتاع اإل ،االستيراد
من  لغينا اإلقراض عنها احناإن  طيب هى الجمعيات التعاونية الزراعية لو ؛ىاالنتاج

قراض تبقى الجمعيات التعاونية؟! لما جينا منعنا اإلإن  هل كان ممكن ،بنك التسليف
ية اللى ساساإلمكانية األإن  طبعا معنى هذا ؛للتعاون االنتاجىعاونى بالنسبة الت

فيعنى  ..نهم ينضموا للجمعية التعاونيةإواللى بتبقى حافز للناس  ،بتعطى للجمعيات
يعنى  !بقى منها أصبح جمعيات لالستغالل وما ،انفضوا من حول الجمعية التعاونية

كام واحد صاحب مصنع كبير وباسم جمعية تعاونية بيسيطر هو على إمكانيات 
 ؟كملأسمحت لى سيادتك يعنى إذا  ،ده الحقيقة اللى أنا حبيت أبرزه !الجمعية

 
 اتفضل.  عبد الناصر:

 
فى إنها  وأنا أرى ،الفرصة تأخذهى لم  ،هو بالنسبة للجمعيات التعاونية االنتاجية  صدقى:

 ،الموجودة تهالحالية مع وجود القطاع العام ووجود القطاع الخاص بصور  ظروفنا
جدا من المنتجين فى القطاع  لعدد كبير إشكالتحل ن أ الجمعيات التعاونية ممكن

 اأساس يتين:أساسسر لهم إمكانيات االنتاج فى حاجتين يبتأساس إنها على  ؛الخاص
  .فى عملية التسويقالتانى..  ،قراضعملية اإل

 ،الكالم الذى يقال عن العقد مع االتحاد السوفيتى بالنسبة لألحذية النهاردهيعنى 
مصانع كبيرة ومع جمعيات تعاونية لألحذية مش مع  ..ا التعاقد بيتم مع حاجتينأساس

 ،الجمعيات التعاونية بتاع دمياط مثال متعاقدة. مصنع صغير أو ورشة صغيرة
يبقى هنا فى عملية التسويق  ؛الجمعية التعاونية اللى كانت موجودة فى المحلة متعاقدة

حتى انتاجه إنه  ،مشكلة المنتج الصغيرف .الجمعية التعاونية فعال بتقدر تؤدى غرض
طريقه الى األسواق بيمر فى مراحل استغالل عن طريق تاجر الجملة أو  علشان يجد

فأنا  .تحل هذان أ الجمعية التعاونية بتحاول !مش كويس بالتالى بيبقى العائد ؛غيره
يمكن  ؛ها االمكانياتؤ عطاا  يجاد الجمعيات التعاونية بالصورة السليمة و إأرى أنه فى 

كان ده يوافق إذا  ،يجاد الحل المرحلى اللى هو قبل ما نصل الى القطاع المشتركإ
 عليه فى المستقبل.
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االنتاجية وصورة مساهمة الدولة مع القطاع فيما يختص بالجمعيات التعاونية 
 .جود فى الهندو الم industrial statusسيادتك تذكر موضوع الـ  ،الخاص فى هذا
وبعدين  ،أن الدولة بتضع استثماراتب ؛ىاألولدى المرحلة  هىإن  وأنا كنت أرى

جى هو ويشغل المبانى اللى جهزت يبي صبتضع هذه االستثمارات فى خدمة قطاع خا
زى الموجود فى  - ييجى الرجل صاحب الورشة وينتقل الى المبنى ،فى المصانع

  .ويبتدى يشتغل - الهند
ندرج فى الميزانية االعتمادات الالزمة لهذا إن  أدرجنا فى الميزانية أو حاولنا إحنا

ألنها الحقيقة بتنتقل بنا  ؛دى عملية الزم نرجع نعيد النظر فيهاإنها  وأنا أرى ُشطبت!و 
ننا نبتدى نوجد الحافز واالمكانيات لدى القطاع الصغير بمساعدة من إالى مرحلة 

حنامال من جانب الدولة. و ال ولكن ليس باشتراك فعلى فى رأس ،الدولة كنا واضعين  ا 
بتبقى منتشرة فى أساس إنها على  ؛فى الخطة اللى فاتت عشر وحدات من هذا القبيل

 نرجع الى هذا. احناإن  وأنا أرى ،لفةتت مخمحافظا
 social sectorــ برضه فيما يختص بال إحناويمكن  ،ثيرتأالنقطة الثانية اللى 

أو قبل  7639مصنع سورناجا أظن سنة  ..مصنع سورناجا ،لنا تجربة فى هذا إحنا
ملكوا ن أ العمال بعد !وفشلت التجربة فشل ذريع جدا ،العمال ملكوا المصنع ،39سنة 

 ،فى الواقع بس علشان ننصف القطاع العام !بقوا يبيعوا النصيب بتاعهم فى العملية
 :يعنى بقولف ،نجحت وبقيت ماشية النهاردهالقطاع العام شركة سورناجا  لما استلمإن 

 ..الموضوع مش موضوع
 

فى  -لما ملكت العمال  ICIإن  :مرة قلنا إحنا ،دارةفيه فرق بين التمليك واإل هو ..أل  عبد الناصر:
م آخر الشهر كل العمال راحوا ج ماأألن  ؛هبعد كد امههسأنزلت  -مناقشاتنا لو تذكر 

 !باعوا نصيبهم
 

 socialماذا يقصد بالـ ،هى الحقيقة مافهمتش الصورة اللى بيقولها األخ سيدما  صدقى:   
sectorال بيشتركوا او  دارةوبعدين هم بيشتركوا بس فى اإل ،ألن أنا بأبنى المصنع ؟

 ؟يهإ هىالصورة يعنى  ..ه فى النهايةده سؤال أنا كنت عايز أسأل ؟فى الملكية
نه امكانياته إخ سيد مرعى ختلف مع األاأنا ب ،بالنسبة للقطاع الخاص عموما

ألنه  ؛نه بينتعشإنه سهل إأنا أرى  .نه بينتعشإومش سهل  كدهوقفت عند  هى
فى حدود  :بقول ،تبقى الى آفاق غير محدودةإنها  تنتعش بحيثإنها  شبقولالحقيقة ما
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متهيألى إنه يقدر  ،لو يسرنا للقطاع الخاص اإلمكانيات .اللى سياسة الدولة بتسمح به
  .عايزينه يقوم به اللى احنا .. بدورهيقوم بدوره

 أكثراالستثمارات الضئيلة اللى معطاه فى القطاع الخاص بتشغل أيدى عاملة 
الدولة بتتولى إن  ،طبيعة توزيع االستثمارات ؟ليه !نقدر نشغلهم اللى احنامن  بكثير

ية ساسمثال فى الصناعات األ ؛يةساسهى االستثمارات الضخمة فى الصناعات األ
ده فيه  ..أل ،جنيه للعامل 8222الرقم إن  الدكتور القيسونى أعطى أرقام عن

فى مصنع أحذية  ،جنيه للعامل 820222نه إبيصل  -زى الصلب مثال  -صناعات 
هنا يبقى تشغيل العمال بيقع عبء كبير منه  .جنيه بتشغل عشرة عمال 7222الـ 

لورش الصغيرة والصناعات وهى الحرفيين وا ؛على القطاع الخاص بصورته الطبيعية
عايزينه يقوم  اللى احنانه يقوم بدوره إتيح له نبتشجيع القطاع الخاص ب إذا   الصغيرة.

  .به
فى  احناإن  لقينا لحقيقة ،فى االجتماعات اللى عملناها مع القطاع الخاص

 ضهيعنى البنوك راف ؛منا السنوات األخيرة منعنا عن القطاع الخاص كل اإلمكانيات
 وحتى ،أخذيالقطاع العام  ..أل :بنقول ،لما ييجى يخش فى أى عملية ،تقرضهمإنها 
 النهاردهطيب ما هى الدولة  !العامكان القطاع الخاص أقل بنعطى للقطاع إذا 

تقلص صورة القطاع تفبهذه الصورة كان بالتدريج ب ؛أصبحت تقريبا قطاع عام
لنا ز أإذا  لكن أنا أرى .وهكذا من نواحى ال أريد الدخول فى تفصيالتها !الخاص

ينطلق فى الحدود اللى الدولة إن  الخاص لنتيح له الفرصة عالعقبات أمام القطا
وأنا  .تنشط القطاع الخاص احناإن  ده ممكن ..ولتكن حدود أيا كانت ،ترسمها له

تبقى أساس إنها على  ؛بأرى تدريجيا ومرحليا نشجع قيام النظرية التحويلية االنتاجية
بيأخذوا العائد و  النهاردهتجارة الجملة لمانع من االستغالل فى القطاع الخاص بالنسبة 

 بتاعها.
إن  يافندملواقع ا ،الكفاية االنتاجية للعمال فى الشركاتبالنسبة لما أثير عن 

 النهاردهالعامل  !ننا حولناها لحكومةإ ..النهاردهالصورة اللى حولنا اليها الشركات 
العامل إن  ش العمليةتمابق ،سنين يبقى درجة عاشرة 1 - 5بعده بعد  هبكر  ،77درجة 

ماكانش ن ا  و  !جنيه فى اليوم سنين بيقدر ياخد 3 - 1الماهر بيطمع أنه فى خالل 
إن  القواعد النهارده !هذا الوضع موجود مش هانقدر نرتفع بمستوى الكفاية االنتاجية

 كذانه الزم يمضى فى هذه الدرجة ا  و  ،نه هايصطدم بأعلى مربوط الدرجةإهو عارف 
  نه يستفيد من هذا.إل ش مافيش أمامه مجالاشتغل مااشتغ ؛سنة
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نطلق  احناإن  ،النظر بالنسبة على األقل للمستويات الدنيا إعادةلذلك أنا أرجو 
العامل  .وكفاءة كل عامل ةهى تتعامل مع العمال طبقا النتاجيإنها  الحرية للشركات

نه اشتغل مااشتغلش مش إوعارف  ،لما يكون وصل ألعلى مربوط الدرجة النهارده
بنتكلم على الناحية السياسية والوعى السياسى كالم  ؛هاياخد مليم زيادة فى أجرته

لم يصاحبه إذا  ،لكن فى التطبيق نجاحه مشكوك فيه أو محدود األثر ،كويس جدا
ن أ أرىفلذلك أنا  .نه عاد عليه بحاجة هو وأوالدهإحس يالحافز المادى الحقيقى اللى ب

ة لالداريين بالنسبة بالنسب .نعيد النظر فى الالئحة المعمولة فيما يختص بالعمال
العامل اللى واقف أمام  –لكن بالنسبة للعمال  ،للوظائف العليا نحكمها كما ترى الدولة

 نه سيكافأ عليهاإيحس وأن  ،فرصة إلطالق ملكاته وقدراتهالالزم نطلق له  -ماكينه 
 االنتاج. أحسنإذا 

األخ عبد المحسن أثار موضوع لجان االنتاج أومجالس االنتاج  ..أيضاأثير 
إن  :بقولأنا  .ققحدى أمثلة للنجاح الذى تن ا  و  ،اللى اشتركت فيها األجهزة السياسية

هو النجاح اللى حصل فى  ؛نقيم التجربةن أ هنأخذ هذا بظاهر ن أ برضه قبل احنا
 إن إيه؟ بمعنى بمعنى ..يستمرن أ بعض الحاالت فى رأيى أنا نجاح ظاهرى ال يمكن

الخامات اللى عنده ماتقدرش علشان تكمل السنة إن  رئيس الشركة لما يكون عارف
ألنه مش عايز  ؛ساعات 1بيشتغل  - ساعات 1 - ال بقدر معينإتشغله  ،بتاعته

لما عملت  !جى شهر وماعندوش خامة والعمال يدفع أجورهم بال عملييدخل فى أنه ي
لكن  ،االنتاج بيتدهور ؟ساعة 71نشتغل ام ساعات 1وليه نشتغل  ،ه التجربةهذ

 هىألن الخامات اللى  ؛سلوب بيقفتمر على هذا األسنه بعد شهرين لو اإالنتيجة 
 !بالطريقة السليمة مش موجودة production planningمفروض يتعمل عليها 

يتحول الى نه ا  و  ،بتاع االنتاج wasteفيه بواقى أو فوائض إن  برضه ذكر
يعنى العملية كانت مظهرية برضه  ؛وأنا يعنى عندى بعض البيانات عن هذا ،منتجات

القص لما بييجى  wasteالصفيح الـ  :مثال جم قالوا wasteالـ  !منها حقيقية أكثر
  .وابور جاز أو غيره ةبر إرايش صفيح نأخذه نعمل منه مثال  يتقص بيبقى فيه فائض

ده بيرجع يتباع مرة تانية وبيدخل فى مصانع تانية  ،wasteده مش  :أوال
ده  waste  برة وابور الجاز دى علشان أعملها من الـإ .بتسيحه وبتستخدمه مرة أخرى

لو عملتها فى انتاج مخصص فى مصنع بينتج مما مرات  1 - 9حقيقة بتتكلف 
 ..المنتجاتصبح له قيمة وآدى أ ؛مالوش قيمة wasteده فيه إن  بيبان طبعا !براإل

  .برضه نقيم هذه المسائل إحنا :بقول
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موجود  النهاردهأنا فى رأيى  ماهو موجود  ،الرأى السياسى إحنا :ةتلاتالنقطة ال
نهم لما إهو المشكلة اللى بتحصل  .فى الرأى السياسى الجماعات القيادية وبتتكلم

لو فى الناحية الفنية  -وهنا بدنا نحدد المسئولية  - بيتدخلوا فى الناحية الفنية البحتة
 ؟من اللى بيبقى مسئول هنا ؛البحتة يعنى بيحصل خلل نتيجة لتدخل شخص غير فنى

كنا عايزين إذا  ..الزم برضه نحدد المسئوليات لكى يمكننا المحاسبة إحناالحقيقة 
  .تنجح الزم يبقى فيه شخص مسئول أنا الوحدات فى رأيى

 ،وأنا بأشترك معه فيه هاقتراح موجود ويمكن قاله األخ عبد المحسن عرضفيه 
حناو  ،فليكن رئيس الشركة هو القائد السياسى لهذه الوحدة ننا عيناه وائتمناه إطالما  ا 

نكون مطمئنين الى أنه  يجب أن ،وهذا االنتاج الضخم على هذا االستثمار الضخم
ويمكن هنا  ،ى قيادة العمل بهذه الوحدةمن الناحية السياسية يكون قادر عل أيضا

  بنجمع بين العمليتين.
مايدخليش العمل السياسى يعنى يتدخل بصورة تنفيذية فى إن  وهو ،الشرط اآلتى

  .نتاجىالعمل اإل
 اللى احنانه على ضوء إى دى بس البيانات اللى أنا حبيت أضعها حتى ه

 .على سبلها بنشوفه يبقى الكالم اللى اتقال يقيم
 شكرا.

 
هو تفكيره كمنطق متكامل صحيح  ،المالحظات التى أبداها األخ سيد مرعى يافندم شقير: 

بمعنى لو سلمنا بالمقدمات التى بدأ منها الزم نوصل الى النتيجة اللى هو  ؛وسليم
  وصل اليها.

  ..هو تفكيره قائم على نقطتين
 يهيعطن أ ال يمكنسات أى تطوير فى نظام الشركات والمؤس ،القطاع العامإن  -7

  !كفاءة أزيد
 !القطاع الخاص ال يمكن تحريكه فى ظل األوضاع الحاليةإن  :والنقطة الثانية -8

 هىالم يبقى بالضرورة البد نبحث عن صورة ثالثة اللى لو الفكرتين دول سُ 
أنا  social sector الـ – زى سيادتك ما قلت -بس  .social sector ــ صورة ال

 ،ذاتية إدارةوفكرة  ،فكرة اقتصاد مختلط ..فهمت ثالثة أفكار عرضهم األخ سيد مرعى
طبعا كل  .وفكرة تعاون بتتواله الدولة ويعاون القطاع الخاص القائم برأس مال خاص

لكن فى كل هذا فى  ،فتها مختلفة عن الفلسفة التانيةول مجالها أو فلسدفكرة من 
  !كلة هى هىالحقيقة المش
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هل  ؟لخإ ..ى عائد قوى وسريعدليه عبود شركات كانت بت يافندملو سألنا نفسنا 
فى الواقع عبود  !؟ألن عبود كان فنى فاهم فى كل أنواع وعمليات الشركات الموجودة

 ..ميزته أو ميزة أى رأسمالى  كبير أنه بيستطيع حاجتين
روعاته سليمة شلمأنه باالستعانة بفنيين معينين بيضع خطة وسياسة قوية  -7
 مدروسة اقتصاديا.و 
 ـمن الناحية االدارية ال إدارة ،هذا المشروع إدارةيؤجر الفنيين القادرين على ن أ -8

management  دارةو  من الناحية الفنية. ا 
نسأل نفسنا  النهاردهلما بنيجى  ،عبود فى حد ذاته وجوده هو ألداء هذه الوظيفة

 من يقوم بهذه الوظيفة فى ظل القطاع العام؟
هى التى ستقوم بوظيفة وضع السياسة ومتابعتها إنها  لو نظرنا للشركة على

ألن الشركة مش هاتكشف أخطاءها لو موجود خطأ معين  ؛هانصطدم بعقبات 722٪
تترك لها حرية حركة كبيرة ن أ مشاكل التنفيذ اليومى واجب ،الشركةإن  ثم ،عندها
قد تمنعها أو قد تشغلها عن وضع سياسة أو عن النظر لتطور كبير فى االنتاج  ،فيها

 أو عن وضع تخطيط سليم. 
ن أ ية لدور المؤسسة ألن هى التى يمكنت أهمنبي ،من هنا فى الجلسة الماضية

هل المؤسسة  ..ولما سألنا .تقوم بالدور الحقيقى الذى كان يقوم به المالك الرأسمالى
طعا امكانيات المؤسسات بوضعها ق ؟بهذا الوضع قادرة على مواجهة هذا الوضع

ألن ليس  !أداء هذا الدور نامكانياتها قاصرة ع -أنا مازلت بأعتقد هذا و  - الحالى
وال الجهاز التكليفى المحاسبى الذى  ،لديها ال الجهاز الفنى الذى يستطيع وضع الخطة

بالنسبة للمؤسسة إن  :يافندموقلنا  .يتابعهان أ كات ويستطيعشر ليحاسب ا
 - نتائجها قديرلما كنا تجيلنا فى ت - بل فيه أمثلة أخرى لمؤسسات حالية - االقتصادية

ألن الجهاز الفنى  ؛لمؤسساتامؤسسة زى البناء والحراريات بتختلف عن غيرها من 
أقوى بكثير جدا من  ،الى غيره ..ين ومخططينبحاسمالموجود فى هذه المؤسسة من 

 .كل تفصيل دراسة بنطلبه كان بيبقى موجود ..الجهاز الموجود فى ناحية أخرى
ماعندهاش هذا الجهاز  -رة فى هذا وهى معذو  -عدد كبير منها  ،المؤسسات األخرى

تأخذ  managementــ دارى الومن هنا عملية الجهاز الفنى واإل !دارىالفنى واإل
 كفاءة.  أكثرأهمية كبيرة جدا لو عزنا نطور نظامنا تطوير يجعله 

 انبدو تهو فى الحقيقة فيه نقطتين  ،فى الكالم برضه الذى أثاره األخ سيد
  ..ن مع بعضتيمتعارض
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وده كالم لو سلمنا به يبقى طيب مافيش  ،دارةن مافيش مشاكل فى اإلإبدأ ب هو
العملية فى الزراعة ليه بتالقى صعوبات؟  ،داعى لنقل العملية فى الزراعة لناس تانيين

عال  دارةهنا لو اإل ،كويسة إدارةاللى سيادتك بتقول  دارةافيش اإلألن فى الحقيقة م
ففيه تتناقض  ..بحث عن حلتة سيادتك بشوح دارةلو اإل ،ومستقرة مافيش داعى تنقل

 !هنا يبدو لى
 اصالح ،فيه نقطة أثيرت فى استصالح األراضى والسد العالى يافندمبعدين 

مليون حسب األرقام التى  77أو  1مليون تكلفة استثمارية والعائد  852األراضى 
 ؛بيبقى بيعطينا نتيجة خطيرة ،دى totalــ الرقم بالصورة ال أخذنافى الواقع لو  !ذكرت
وأنا  !سياستنا االقتصادية فى الفترة الماضية كلها كانت سياسة غلطإن  وهى
  .عتقدش هذااماب

الزم أقسم عمر  ؟ينأمليون دول راجعين من  77أو الـ 1لو عزنا نشوف الـ
هذه  ؛سنين األخيرة من الخطة 1أو  5 االستصالح ألن فيه أراضى استصلحت فى الـ

يتولى عملية االستصالح قطاع خاص أو ن أ وال يغير من هذا الوضع ،ال تعطى شئ
وما بين  صالحما بين بدء اال ىألن فيه فترة فنية ضرورية البد تنقض ؛قطاع عام

  .نفس الفكرة بالنسبة للسد العالى، عطاء النتيجةإ
إن  الصلة بينها وبين ،أنفق لىالعائد قليل بالنسبة لإن  فالحقيقة يعنى نقطة

عنى أنا شايف ي ..اللى هاتجيب الوضع ىخاصة وه ةتوزع العملية بحيث تبقى ملكيت
  !مابتؤديش للنتيجة دى بسهولة

لما بنتكلم عن القطاع  إحنايمكن إن  أنا بأعتقد ،للقطاع الخاص يافندمبالنسبة 
ولو فتتنا القطاع الخاص وبحثنا كل  .بندمج مع بعض عدد كبير من حاجات مختلفة

فى كل جزء حلول تختلف عن الجزء إن  هانجد ؛جزء من القطاع الخاص على حدة
الزراعى يمكن هو الصورة المثلى لهذا القطاع الخاص بيدينا القطاع الخاص  .اآلخر

قد يكون التعاون فيه أخطاء وفيه صعوبات وفيه مشاكل وفيه عدم أمانة  ،نتائج أحسن
مافيش إن  لكن مما ال شك فيه ،ت من بعض المسئولين عن التعاون هنا أو هناكحدث

 لرفع كفاءة هذا القطاع الخاص مع إحكام توجيهه وتسييره. ؛بديل لهذا التعاون
وهنا واضح من  ؛خاص فى الصناعةالقطاع الوهو  كدهجى قطاع خاص بعد يبي

وهنا أنا متفق مع الدكتور  .حالتنا الحالية أنه قاصر على الحرفيين والمهن الصغيرة
عزنا نحرك إمكانيات القطاع الخاص فال مناص من اللجوء الى إن  ؛عزيز تماما

ب ر الدفى هنا صغيرة  ةبسيط لتعاوني يافندمفيه مثال  .التعاونيات ندعمها ونقويها
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إنها  اللى بيشوف االنسان بيدهش للنتائجإن  الواقع؛ والجلود األحمر بتاع األثاث
  .أنواع ممتازة قدر تصدر موبيليا منتوب ،عملتها

بنعطيهم  ..نوفر لهم عدة عوامللو  إحنا ،لو ساندنا كل الحرفيين بهذه الصورة
بينما فيه طريق منظم  ،ألن مش هايبقوا آالف ،السلع الوسيطة عن طريق منظم

يستطيع  ،يه احتياجاتهمإبيستطيع يحدد  ،ع لهم مكانهم فى الخطةضي نهإبيستطيع 
ستطيع نأخذ جزء مدخرات من هذا ن أيضاوبعدين عن هذا الطريق  معهم. هيلتزم بدور 
  .منه ادخارمانقدرش نأخذ  احناإن  متصورين اللى احناالقطاع 

كانوا ى الصغير والترزى الصغير جعندنا الجزم ،حقيقة تجربتنا فى الريف
 .كانت بتظهر فى أنه بيشترى بيت فى آخر حياته أو غيره ،بيعملوا حبة مدخرات
تجمع من هؤالء بى للكن لو تصورنا المدخرات ال ،ه قليلادخار يمكن كان كل واحد 

 ،اللى بينقص هنا هو الجهاز الذى يوجه هذا !جميعا هاتكون بتعطى مدخرات كبيرة
 التعاونيات. وأظن هذا الجهاز مش هايكون أحسن من

ع نسان مش قادر يجد حل مقنالمشكلة الخطيرة اللى حتى اآلن فى الحقيقة اإل
نجعل به هذا القطاع الخاص ى لال سلوباأل وما ه هى مشكلة تجارة التجزئة. ،لها

جهاز تكوين  أيضامن ناحية أخرى يخليه  ،يسهم بدور يخليه جهاز توزيع كويس
أى  ..هى دى المشكلة الحقيقة اللى االنسان ؟مدخرات ممكن تنمى عملية التجارة

ويصح نبحثها بمناسبة الدراسات اللى  ،صورة من الصور بيصطدم فيها بعقبات
 .عملهانب

 
فى السوق بالنسبة لجهاز تجار  عرضاللى هو قله ال ؛هو بيدخل هنا طبعا عامل : عبد الناصر  

 التجزئة.
 

نقطة االلتجاء إن  أنا مؤمن مع األخ سيد مرعى ،والكالم ده يافندمنقطة التسعير  : شقير
دى عملية  ؛زيادة كفاءة النظام  االقتصادىللجهاز التسعيرة ولجهاز األسعار كجهاز 

 ننا نجعل المنافسة ما بين المشروعات تكشف لنا فيو يعنى ك .٪722 اشتراكية
 ،نادوا بهامغالين فى االشتراكية هم اللى الدى عملية اشتراكية ويمكن  ؛الكفاءات

المغالين جدا فى االشتراكية إنما  ،والمعتدلين فى االشتراكية كانوا واخدينها بتحفظ
  .نقطة االلتجاء لفكرة األسعار ..قايلينها ومن زمان جدا
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 ؛ن القطاع العام مابينافسش بعضهأاألخ سيد مرعى صورها ك ،المنافسة برضه
طبعا دى راجعة ألن أنا بأتصور  ،جنبه ينافسه social sector ولذلك عاوز يوجد

إنما  !ماكينة واحدة والقطاع الخاص ماكينة واحدة وحاططهم قصاد بعضالعام القطاع 
طيب نقدر نخلى آالف المشروعات دى  ،القطاع العام ده عندنا آالف المشروعات

تنافس بعضها البعض ومن خالل هذه  ؛يه اللى نعملهإ system نفسها وندور على الـ
وصلنا الى منافسة بينها إذا  ونبقى هنا .عاوزينها اللى احنا نتائجسة بنصل للالمناف

مش  ،كإقتصاد مختلط مالهاش داعى من هذه الوجهة social sector الـ ةيبقى فكر 
 حاجة فى هذا الجانب. ناهاتعمل ل
 

 .أيوه. عبد الناصر:  
 

مكانية  ،نظام األسعارهااتكلم على موضوع جهاز األسعار أو لو سمحت لى أنا  ضيف:  وا 
تصور سيادتك لما اوأنا ب .استخدامه كوسيلة  لدفع الكفاءة االنتاجية بتاع القطاع العام

 ..وأسباب إحجامها عن اتخاذ القرارات دارةأثرت التساؤل حول أسباب عدم انطالق اإل
 ووه .ؤال أبعد من مجرد معرفة األسبابسيعنى سيادتك كنت بتبحث عن الرد على 

نقدر نستخدم هذه  إزاى ،عندنا مواد معينة ؛األوضاع لو تصورنا نحن أى وضع من
د بأحسن شكل ممكن بحيث نحقق أكبر قدر من األهداف اللى ممكن نحققها ر الموا

 ؟للمجتمع بتاعنا
الزم  :بقول ؟يه اللى بيخليها تتصرفإ إدارةأى  دارةاإل ،لما بأسأل نفسى أنا
هداف انتاج محددة أقصدش به والهدف الواضح هنا ما ،يكون أمامها هدف واضح

 ،ال أقصد به أهداف عمالة ،ال أقصد به أهداف استثمار ،دارةللوحدة االنتاجية أو لإل
ألن كل  ؛لنجاحها يكون هناك معيار واضح يجب أنإنما  ،ال أقد به أهداف تصدير

يه معيار النجاح إيبقى الزم عارفة  ،ناجحةإنها  بتيجى عاوزة تنجح وعاوزة تبان إدارة
  .اضح أمامها حاجة واضحة خالصيبقى و  ..بتاعها

وأعطيها هدف استثمار  ،وأعطيها هدف عمالة ،لما أعطيها أنا هدف انتاجإنما 
لما تواجه بكل  دارةاإل ؛وأعطيها أهداف سياسية ،وأعطيها هدف حسن عالقات عمالية

العمل بتاعها ال  دارةاإلإن  الزم نعرف –وفى أى وضع من األوضاع  –هذه األمور 
لما نوضع لها هذه الخطط أو  .فى جو متحرك متغير بصفة دائمةإنما  ،يتم فى فراغ

حناو  ،فى فترة معينة أو فى تاريخ معين اهداف نوضعهو هذه األأذا البرنامج ه  ا 
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أى عنصر فى هذا المستقبل فى هذه الزاوية بيتغير  ،زاوية معينةشايفين المستقبل من 
 غير هذه األهداف.الزم هاتُ 

ماهواش تحقيق أو التمسك بهذه األهداف  ،فى هذه الحالة دارةالمطلوب من اإل
تقدر توازن  ،يبقى عندها قدرة على الحركة ..تتحرك ،تكيف نفسهاإنها  بقدر ما هو

وتحقق جانب آخر من هذه  ،هاتضحى بجانب من األهداف ؛بين األهداف المختلفة
يعنى لو  ،إزاىهايكون  trade off علشان تعرف تتصرف  الزم تعرف الـ .األهداف

اتكسب تحقيق أهداف ه ،معينا من االستثمار هاتكسب انتاج معين لم تحقق قدرا
  ؟توازن بين االتنين إزاى .عمالة معينة.

تلجأ إنها  هاتضطر بطبيعة ألمور ،امهادأ طول ما هذه الصورة غير واضحة
لما تكون أمينة  دارةاإل عوفى أحسن األوضا .لجهة تانية علشان تزيح عليها المسئولية

 ؛إزاىمش عارفة تحل المشكة إنما  ،األمانة مش بتتهرب من المسئوليةوفى منتهى 
دى بأعتقد نقطة أولى مهمة  ..فبتلجأ لمن تعتقد أنه أقدر على مساعدتها فى حلها

  .قوى
 7697التحول الذى حصل بعد إن  تصوراأنا ب ،لما نرجع للى حصل عندنا

institutionally لم يقترن بتغيير فى معايير النجاح أو لم يقترن  ،فى التنظيم نفسه
 . بتوضيح المعيار الجديد

 األولالربح هو الهدف إن  كان معروف فى ظل التنظيم الرأسمالى كدهقبل 
إن  المفروض ،دارةصروفات اإلمتنظيم لفيه قواعد عامة ومبادئ عامة  .واألخير

المفروض فيه رقابة معينة على  ،حسب قوانين العمال يتصرف مع العمال بشكل معين
 ،لكن فى ضوء هذه القواعد العامة .النقد على االستيراد وبيتعامل بقواعد عامة معروفة

كبر ربح أنه يحقق إدائما بيحاول  ؛ر عنده حرية وهدفه واضحااإلطفى ضوء هذا 
  .ممكن بالنسبة له

تحقيق الربح أو اعتبار تحقيق الربح إن  يه اللى بيخلينا نعتبرإلما نسأل نفسنا 
 ..مرينأبنجد أنه فى الواقع  ؟دارةتسير وراءه اإل يجب أنهو الهدف الوحيد الذى 

الربح ده كله بيروح إن  ؛هو اللى كان بيحصل فى النظام الرأسمالى :األولاألمر  -7
 !وفى غالب األحيان بيستغله لصالحه هو ،لجيب صاحب رأس المال

ى تحرك المنتج نفسه فى محاولته لهو أنه جايز نفس األسعار ال :العيب اآلخر -8
 ..الحقيقية فى المجتمع القيمةال تعبر عن  ،لتحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح

كان واحد مصنع يقدر ينتج إذا  بمعنى !عن قيمة االنتاج الحقيقى بالنسبة للمجتمع
 الحرير ثمن كان فيه اللى يقدر يدفع ثمنإذا  ،مثال قماش شعبى وينتج حرير
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 ،حقيقى هايطلع حرير مش هايطلع أقمشة شعبية ؛أكثرأغلى وبيكسب من الحرير 
 هاب يشوفحيتجه نحو مواجهة األهداف الحقيقية اللى النظام يوبالتالى االنتاج لن 

 تحقق. ت انهإ
إذا  نقدر ،عالجهمنالعاملين دول لو قدرنا  ،إذا   تصور فى هذه الحالةايعنى ب

ننا نستخدم حافز الربح من إنقدر  ..تغلبنا على النقص الموجود فى هاتين الناحيتين
ده يتعارض مع تحقيق أهداف المجتمع االشتراكى. تبقى إن  غير مانخاف أبدا

 احناإن  ى لواألولمشكلة يعنى تنظيمية فى الدرجة  ..مشكلة فنية كدهالمشكلة بعد 
الى مشكلة التتحول  هألن بعد كد ؛نفسه سلوبعن قبول األ .. إحنا تكلمناصورنات

زاىنحددها؟ و  اللى احناسعار يه األإ ..كيفية تحديد األسعار   ؟دارةنبتدى نحاسب اإل ا 
تقدر تجيب أحسن  دارةد اللى الزم يكون موجود علشان اإلالعنصر اآلخر باعتق

ى ذكره السيد زكريا بأنه لجانب المحاسبة ال ..هو جانب الحساب ،نتيجة من تحركها
على  دارةفعال محاسبة اإل ..سميته باسم الحساب كيادتسواللى  ،سماه بأنه المتابعة

ة واثنين اللى مايحققش ربح مر  ،ألن فى النظام الرأسمالى الهدف هو الربح .عملها
كان هو صاحب المشروع بيخسر هو إذا  ،المدير بيطلع ..أصحاب المشروع هبيطلع

ديا ويسئ انه يضر المجتمع اقتصإقدرته على إن  رأس المال بتاعه وانتهى. بمعنى
يوصل له يقول أول ما .محدودة بمقدار معين ،د المجتمعر المجتمع ومواثروة استغالل 

  !صحاب المشروع أو ألن الراجل فلسأياإما باتفاق  ،نتإله اتفضل روح 
أنا  ،أقارن هذا النظام بنظام آخر –لو سمحت لى سيادتك  – بقولوأنا باأرجع 

يعنى مش خطة أعطيها خطة  - بآجى للوحدات االنتاجية وأضع لها خطة تفصيلية
وبأعطيها  ،عندك خطة انتاج كذا وكذا وكذا :لها بقول - وبين الشركة بين المؤسسة

هذه الخطة عند وضعها كانت أحسن إن  افترضتإذا هل..  :بقول .تفصيالت معينة
تحقق إنها  هل هايمكن لهذه الشركة هذا ممكن تحقيقه؟إن  تصوراهل ب ،خطة ممكنة
كل عنصر من إن  افترضناإذا  إال ،ده مش ممكنإن  تصوراأنا ب ؟هذه األهداف

أى خطأ فى أى حتة هاينعكس  عناصر الخطة العامة فى الدولة كان تقديرها صح.
 ..علشان نقدر :بقولبأرجع  .مش هاتقدر تحقق الهدف ،عليها بطريقة أو بأخرى

 .موقفها أوال بأول عتراجها يجب أن ،الشركة والوحدة االنتاجية تقدر تتحرك كما يجب
تتحرك مع إنها  هل المؤسسة والوزارة بالسرعة الكافية تقدر ..التساؤلوهنا يثور 

موجودين فيه  اللى احناعتقد مش ممكن فى الوضع الواقعى اال أل؟ أنا باو  دارةاإل
  ..لسببين
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ليس لديها كل المعلومات اللى  -عايز أقول المؤسسة  - ليس لديها دارةأوال: اإل

إنها  حيانفى بعض األ دارةبل من مصلحة اإل ،الشركةزم تبقى معروفة عن حالة ال
من الحقائق الخاصة بها فى تعاملها مع الشركة. وأفتكر دى تجربة مش  اتخبئ جانب
يعنى مرت بها كل الدول االشتراكية التى أخذت بنظام إنما  ،فقط إحناتجربتنا 

 التخطيط المركزى. 
يعنى  communicationالزم فيه  ،غير معرفتها بالحقائق :بقول هبعد كد

almost perfectنه بيتخذ فيها إفيه مشاكل بتنشأ وبيحتاج  ؛علشان يقدروا أوال بأول ؛
 قرار فى بحر مثال يوم أو يومين. 

فى بعض األحيان بيضطر يتخذ  ،عمليات االتصال قد تؤدى الى تضييع وقت
لو حاولنا نفكر فى  احناإن  أنا أخشى .ده برضه بيضيع وقت ..on the spotقرار 

عن طريق وضع خطة تفصيلية وأهداف  ؛دارةورفع كفاءة اإل دارةحل مشكلة اإل
فكار األ أحدشكل اللى موجود فى المذكرة المقدمة و الوده  - تفصيلية نواجه بها الشركة

التنظيمات  إعادةوفى نفس الوقت نطلب من المؤسسة عن طريق  - الموجودة
هانحل برضه المشكلة فى مظهرها لكن إن  عتقداأنا ب ت؛شركاالمختلفة المؤسسة بال

 حل المشكلة. تفى جوهرها لن 
ودى أفتكر  ؛simulationقمنا بعملية  ،لو قلدنا نظام السوق احناإن  أنا بأعتقد

قدامى المتطرفين فى االشتراكية كانوا  :اللى بيشير اليه الدكتور القيسونى لما قال
وكان بيدافع عن النظام  ،تكلم ما لأو  ،7651فى سنة  lungeبيقولوا عليه يمكن 

كان هو أول واحد استخدم  - وغيرهديكنسون  - االشتراكى ضد اللى كانوا بيهاجموه
كان فيه صعوبات كبيرة قوى فى  ،لكن كان فيه صعوبات .7651هذه الفكرة  سنة 

التجربة اللى بتمر إن  وبأعتقد ،التفكير كان لسه فى أوله ،دىsimulation ــ عملية ال
نقدر نستفيد منها للتدليل  ،الى حد ما تشيكوسلوفاكيا أيضاالمجر وبلغاريا و  النهاردهبها 
حانقدر نقطعها بخطوة  احناإن  شبقولما .التحرك فى هذا االتجاه ممكنإن  على

  نه ممكن ومفيد قوى.إهذا االتجاه بأعتقد إنما  ،واحدة فى سنة أو سنتين أو فى ثالثة
 

 ؟يادكتور نزيه يه االتجاه واهللإ  عبد الناصر:
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نقول  دارةيعنى نحط اإل ؛سعار حسابية أو محاسبيةأهو استخدام يعنى عملية تحديد  ضيف: 
ها أحاسبك ب السلع اللى بتتصدرو  ،االنتاج بتاعك األصناف دى بالسعر الفالنى :لها

وبعدين  ،والخامات بتاعتك أحاسبك عليها بالسعر الفالنى ،عليها بالسعر الفالنى
فى السوق فعال جى يبقى كسبان على الورق، جايز هو يفى آخر السنة بي .بأحاسبه

المكسب بتاعه ده هو بيحاول يحقق أكبر قدر  !مابيكسبش لكن على الورق كسبان
  يكافأ ويكافأ. يجب أنق األهداف و بيكون حق –فى نظرى أنا  –وفى هذه الحالة  ،منه

تجاه اللى أنا عاوزه الحركه فى اافائدة العملية هى أنا ب ؟يهدى إفايدة العملية 
مثال فى مصر  .فرض نفسها علىتوال أربط نفسى بأى حاجة موجودة  ،يتحرك اليه

يعنى أنا  ؛له تأثير على الطلب فى السوقإن  مؤكد ،توزيع الثروة ..عندنا توزيع الدخل
على أو  هااللى بيفرض ،أنماط االنتاج أربحيةسعار الموجودة وخلف لو مشيت خلف األ

مشى فى اتجاه ها؛ توزيع دخل معين ..اللى بيعكسها السوق نتيجة توزيع ثروة معينة
والفلسفة السياسية واالجتماعية قد  ،وجهة نظر التنظيم ..معين من وجهة نظر الخطة

جى أرسم الحتة اللى أنا عاوز افأنا ب ؛وأنا عاوز اتحرك عنها ،تكون غير مقبولة
 .اتحرك فيها

أعمله  ،عاوز أحرك الناس فى هذا االتجاه ،االنتاج بعايز أسح :وبعدين أقول
بأعطى له أسعار انتاج وأسعار  ،كدهبأقلد نظام السوق اللى كان موجود قبل  ؟إزاى

حاسب يعنى ها ..أنا هاحاسبك على أقصى :له بقولالخامات والمستلزمات بتاعته. 
وهو  ،فى ضوء هذا .الشخص الناجح فى نظرى هو الشخص اللى بيحقق أكبر ربح

اللى بيحركه الطريقة اللى أنا إنما  ،ال ألاو  cashنه هايكسب إاللى بيحركه مش 
  .بأحاسبه بها
 ،األرباح دى ال أوزعأرباح  دارةأنا لما بأوزع على اإل ؟يهإبأعطيها  دارةأنا اإل
ألنها حسب قواعد الحساب بتاعتى واألسعار إنما  ؛كده دأ ىفعال مبلغ نقدألنها حققت 

وفى هذه الحالة تعتبر ناجحة وتبقى ماشية  ..وتجاوزته امعين ابتاعتى أنا حققت قدر 
 فى هذا االتجاه. 

وبرضه هنا تيجى  - تحركت فى هذا االتجاه وطبقت كل القيود العامةافأنا لو 
يعنى  - فى مجال التعاقد الدكتور لبيب فى االجتماع السابقهنا  هاالنقط التى أثار 

 ،واهلل العملية دى ماشية بالتعاقد .اللى ماشى فى أى سوق الزم يبقى مطبق عندى أنا
جيش أنا وأشيل الحمل أو أنقل الحمل على واحد ما ،للى ناجح بننفذ العقد بتاعها

أنا عندى عمال مش هاقدر أطلعهم إن  أو بحجة ،أنا مثال قطاع عامإن بحجة  ؛تانى
  !الخ ..لهم فلوس أدفعأرميهم من غير ما ماقدرش ..النهارده
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بتخلق مشاكل لإلدارة فى بعض األحيان إنها  تصورايعنى العمليات دى ب
ألنها بتقدر تتهرب من  ؛تتحرك فى االتجاه الصحإنها  من دارةبتبقى مهرب لإلو 

 المحاسبة.
 

للنقطة األساسية اللى بدأنا بيها هو لو سمحت لى سيادتك أحب أرجع برضه   صبرى:
كل هذه التفصيالت بتكون إن  ىألن فى رأي ،فى التفصيالتاالجتماعات قبل الدخول 

أنا  ؛دارةبنتفق عليها سواء مشاكل اإل احناإن  طار المبادئ العامة اللى ممكنإفى 
نفس الشئ فى قطاع  ،ألن هى وسيلة لتحقيق هدف ،فى حد ذاتهامش غاية ها باعتبر 

 الخ. ..الزراعة أو قطاع الصناعة أو قطاع التعاونيات
 ،سيادتك ابتدأت االجتماعات بأنه هناك شعور بانحسار بالنسبة للنظامإن  أذكر

أو هاتغير.  ،نه الناس فى النهاية هاتطالب بالتغييرإهذا بيؤدى الى خطر وهو وأن 
 االنحسار بينقسم الى قسمين:إن  وفى رأيى

 قسم فى الجانب السياسى واالجتماعى. -
 والقسم اآلخر فى ناحية االنتاج والخطة والتنمية. -

أى  ..نستعرض شوية التاريخ منذ بدء الثورة ،فيما يختص بالجانب السياسى
فى أول  النهاردهوزى ما قال سيد مرعى  -يستند الى تنظيم سياسى  يجب أننظام 
  ،وفى النهاية الحزب بيمثل طبقة معينة ،بيعتمد على ما يسمى بالحزب - الجلسة

فى مسئولية البيوليها  ،والتنظيم الحزبى بيعتمد على هذه الطبقة كأفراد وكقيادات
سواء  -ثم بالتالى تتسع هذه المجموعات اللى فى المراكز القيادية  ،المراكز القيادية

 ا تستولى على السلطة أو فى المجلس النيابىلم -كان فى داخل الحزب أو فى الدولة 
 )ضحك( تحقق أهداف الطبقة.إنها 

 
 )ضحك( !؟مش الطبقة المضادة يعنى  عبد الناصر:

 
إن  باعتبروالى اآلن  ،يكن عندنا حزب مفى الواقع من تجربتنا ل إحنا ،)ضحك(  صبرى:

بيجمع الناس نه تنظيم إ :وحتى االتحاد االشتراكى مهما قيل عنه .ماعندناش حزب
وهو أنه ال يسيطر  ،سبب بسيطل اال يمثل فى الواقع حزب ؛الخ ..وبيتحرك وبينظم نفسه

ية أو ذيوصل قياداته الى مستوى األجهزة القيادية سوء كانت تنفي وال ،على األجهزة
 كدهوده اللى بيفسر التناقضات التى ذكرها سيد مرعى والتى تكلم عنها بعد  .تشريعية

  عبد المحسن فى كالمه.
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وعاوزين نخدم مين؟ حتى  بنمثل مين؟ إحنا ..ففى الواقع الزم أوال نتساءل
بنمثل تحالف قوى  احناإن  لو كنا بنقإذا  .نمشى فى الطريق الصحيح احناإن  نستطيع

 ؛الشعب العاملة تمثلها الغالبية العظمى العمال والفالحين ا قوىأساسو  ،الشعب العاملة
مصالح العمال  ..فى تصرفاتنا كلها نكون بنسعى الى تحقيق هذا احنا نإيجب  إذا  

 والفالحين.
 وده لم   ،لم يصدر عن الحزب ..الزراعى صالحصدر قانون اال ،منذ قيام الثورة

 دثم صدرت بع ،لينمعانا الفالحين اللى هم عايزين ينتفعوا من األرض وكانوا مستغ  
أعطت للعمال حقوقها فى  ؛من قوانين فرعية أيضاذلك القوانين االشتراكية وماقبلها 

 -سواء كان الفالحين أو العمال  - وهى فى رأيى المجاالت المادية .مجاالت معينة
  ،يعنى الفالح أخذ أرض .لم يحصلوا من الثورة إال على حقوقهم فى المجاالت المادية

ى فى رأيى أساسولكن لم يأخذ حق  ،الخ.. ل التعسفىالعامل أخذ ضمانات ضد الفص
وهو حق المشاركة وحق الشعور فعال بأن  ؛أنا أقوى بكثير من الحقوق المادية هباعتبر 

 هو صاحب القيادة فى البلد.
وكان  ،وأنا سمعت طبعا الجلسات هنا والجلسات فى مجلس الوزراء ،كل الناس

إن  باعتبرفأنا  .دارةإللنعطى حقوق  النهاردهالعمال أخذوا حقوقهم الزم إن  الكالم
أما فى النواحى السياسية  ،ال فى النواحى الماديةإالعمال لم يحصلوا على حقوقهم 

 !والمشاركة فعال فلم يحصلوا على حقوقهم
وده اللى يفسر  ،وهذا هو اللى أنا بأفسره أنه فى الفترة دى فيه نوع من االنحسار

 ةأنه فى كل المشاكل بتاع –صريح فى هذا بكل صراحة ويمكن يعنى أكون  - أيضا
ويمكن ظاهرة غريبة جدا وبتقال باستمرار فى اللقاءات اللى  ؛الناس فى هذه الطبقات

الناس فى إن  معنى هذا ؟يهإمعنى هذا  !الجواباتهو نه بتيجى له إ :بيقولها الرئيس
ك تنظيم فعال يمثل فى ألن ليس هنا ؟ليه ،الواقع ال تثق إال فى جمال عبد الناصر

أو الى إزالة هذا التنظيم اللى بيوصلها الى حقوقها  ..رأى هذه الطبقة أو هذه الجماهير
 مشاكلها أو الى إزالة الغبن عنها إال شخص جمال عبد الناصر.

تعطى إال ن أ تعطى وال يمكن يجب أنالسياسية فإذا  نطلع من هذا أن الحقوق 
وكل واحد بيشارك فى الحياه العامة فى  .واخد وضعهمن خالل تنظيم سياسى فعال 

يكون فى رأيى مرتبط بهذا التنظيم  يجب أن ،مركز قيادى فى أى من األجهزة المختلفة
وبيعمل على تحقيق أهداف الجماهير. بغير ذلك ال  ،اللهخوبيعمل من  ،السياسى

 نربط معنا الجماهير ربط تنظيمى منتظم مستمر. احناإن  يمكن
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الجماهير واعية جدا وفاهماها  ،تقالبتكل حاجة إن  :برضه أقول وأحب
وأعطى مثل على  .وبتفسر كل كلمة وبتقعد تحللها تحليل كامل ،وشايفاها باستمرار

فى خالل السنوات الماضية التركيز كله والكالم كله بتاع المسئولين كان على  ،هذا
السلطات الشعبية وديموقراطية تكلم أبدا عن تمكين اوماحدش  ،دارةتمكين سلطة اإل

 ،وطبعا العمال لما بيشعروا بهذا فى وجهة نظرهم ،االنتاج وديموقراطية الخدمات
 . .لسه ماكملناش فيها تنظيماتنا اللى احناوخصوصا فى هذه المرحلة 

فى وجهة نظره حاجة من اتنين أو االتنين  ؟دارةيه فى نظره تمكين سلطة اإلإ
 - فى الرأسمالية - قبل التطبيق االشتراكىما دارةفى نظرية لإل دارةسلطة اإل ..معا

اآلن التى كانت تتوالها تحت  دارةنفس الوجوه تقريبا هى التى تتولى اإلإن  وخصوصا
اللى هو كان مدير شركة وأصبح  -ن فالن الفالنى يفتمك. سلطة صاحب رأس المال

أو على  فى نظره هو رجوع عبود - وكان يدير الشركة تحت عبود إدارةرئيس مجلس 
هذا التصور إنما  خطأ أو صوابا !والتعسف بتاعة عبود دارةألقل رجوع سلطة اإلا

 نضعه فى االعتبار.  احنا نإيجب 
تقدر  دارةاإلإن  ،من وجهة نظر العمال ..من ناحية تانية إدارةسلطة  تمكين

فى إن  وخصوصا ،معاه التصرف الكامل دون ما تنظر الى ضمانات معينة فتتصر 
 !على مستوى المسئولية والمثل الذى يعطى للعمال دارةكثير من األحيان لم تكن اإل

فى بعض  ؛واحد كان شايف تناقضات غريبة قوى فى القطاعات المختلفةلففى الواقع ا
متفاعلة  دارةاإلإن  شركات نجد فيها العمل منتظم وماشى بمنتهى القوة والدفع نتيجةال

وفى نفس القطاع وفى مصنع مماثل  ،تاج ومتفاعلة مع العمل السياسىبأهداف االن
 ،واحدةالعملية واحدة واالنتاج واحد وظروف العمل إن  نجد القلق وعدم االستقرار رغم

 !ومع ذلك بنجد فيه قلقلة
فإذا كان فى الواقع عايزين نصل الى عدم انحسار النظام فى المجال السياسى 

العمل إن  بمفهوم ، وذلكنركز على تدعيم العمل السياسى احناإن  البد ،واالجتماعى
هايتدخل فى السلطة الفنية وال  وال دارةالسياسى مش هو اللى هايسيطر على اإل

نه بيشارك إ ..ايجابية أكثرعليه  بقولبل اللى أنا  ،يه على النواحى الفنيةأهايفرض ر 
نه بيعمل هذا وبيضحى بهذا إنه يشعر إفى العمل ويشارك فى التضحية ويشارك فى 

 هد. يحقق هدفه وأمله فى المستقبل ويحقق أمل األجيال القادمة. ببولس ،لسبب وجيه
  الحقيقة الشعور اللى عندى من ناحية االنحسار فى المجال السياسى واالجتماعى.
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االنحسار اللى الواحد شايفه أو اللى باين فى خالل الفترة  ،فى مجال التنمية
ولكن  ،فاصيلتلم تضع الإنها  ولو ؛ثم اللى باين من خالل المذكرةالماضية 

خطوط عريضة خالص وال هى هى ال  ىباستطالعها بسرعة وفى خطوطها اللى ه
فى  اهناك انحسار ن أ باين قوىإنما  !الواحد يقدر يحكم عليهاإن  لدرجة ،مفصلة
والرقم المقدر خصوصا فى  ،رقم المقدر فى االستثمارالال شئ إال من  ،التنمية

 .هابنبحث اللى احناى من الخطة الخمسية األولاالستثمار فى السنوات 
ى قيل عن أسباب عدم التوازن فى لاللى أحب أضيفه الى بعض الكالم ال

ده  ،ىاألولعدم التوازن فى االقتصاد اللى حصل نتيجة الخطة الخمسية  ؛االقتصاد
تكون ن أ وأرجو ،ولكن يمكن نقطة أهم بكثير من ده أغفلناها ،كله كالم سليم وصحيح

  .اسة واقعية وتفصيلية من التخطيط.محل در 
االستثمارات التى إن  ،عدم التوازن هذا فى رأيى من ضمن أسبابه الرئيسية

ا وبالتالى لم ؛ى كانت ضعيفة جدااألولى من الخطة الخمسية األولحدثت فى السنين 
 يجب أنلم تكن كثير من المشروعات التى كان  ،الخطة الخمسيةوصلنا الى نهاية 

لم تبدأ  ؛ى لتعطى ثمارها فى التاريخ المحدداألولتبدأ فى الخطة الخمسية فى سنينها 
األرقام  .األراضى اصالح ..الزراعى صالحاالوآخذ على هذا مثل  !ىاألولفى السنين 
فدان فى الخطة  820222أظن  !كانت أرقام تافهة جداإنها  أذكرإنما  مش عندى

   فى السنة الثانية. هن حاجة زى كدوما يقرب م ،ىاألولالخمسية فى السنة 
 اللى احناالثمار إن  وده معناه ؛فدان 3220222نصل الى ن أ ثم اندفعنا الى

 هىاللى  ،ى والثانية من الخطةاألولهى لما استصلحناه فى السنة  النهاردهبنجنيها 
أنا ال ألوم فى هذا األجهزة  !كانت أضعف ما يمكن من استصالح فى األراضى

ه أساسالتنفيذية، طبعا كانت خطة صعبة، ولكن يجب لما نحلل نحلل الواقع اللى على 
 الزم نبنى الخطة الثانية. 

السد  ،حتى السد العالى أيضانفس الشئ بينطبق على كثير من المشروعات 
كان متأخر عن مواعيده واستثماراته متأخرة والتنفيذ متأخر بما  95/91العالى سنة 

ثم اندفع فى السنين األخيرة ليستكمل بناؤه فى الميعاد  !شهور 1-5يقرب من سنة و
اضطرينا فى السنوات الالحقة  احناإن  ؟يهإمعنى هذا  ،المحدد وقبل الميعاد المحدد

 ،يدفع فى السد العالى يجب أنمما كان  أكثرندفع بأموال  حنااإن  من الخطة
وده وضع بالتالى ضغط  !حتى نلحق نخلص فى الميعاد المطلوب أكثرواستثمارات 

 ،لخإ ..و ..وفيما يختص بالمقاوالت وغيره ورفع أسعار المقاوالت  ،على أجهزة التنفيذ
 .الصناعى والقطاعات األخرىنفس الشئ بيقال على القطاع  ،ودخلنا فى هذه الحلقة
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ناتج  ،من عجز فى ميزان المدفوعات النهاردهاللى بنعانيه  احناإن  فمعنى هذا
الضئيل اللى استثمر فى أول واالستثمار  ،المشروعات التى تأخرتإن  ا منأساس
نواجه به التزاماتنا ن أ اللى نستطيع ،ولم يأت بالعائد بتاعه فى الميعاد المناسب الخطة
نواجه به جزء من االنتاج  أيضاو  ،زء كبير من التزاماتنا تجاه القروض الخارجيةأو ج

 فمش عاوزين نقع فى نفس الخطأ .نستورده ونستمر فى استيراده احناإن  الذى نضطر
، مليون جنيه 50222هانستثمر  احناإن  :ذا كنا هانقولا  و  ،الخطة الجاية ىفى رأيى ف
مليون  832آالف مليون جنيه فى خطة خمسية بـ  بدأ استثمار ثالثةنإن  ال نستطيع

ال هانيجى فى نهاية الخطة الخمسية الثانية !جنيه عجز  يهونبص نالقى نفسنا ف ،وا 
أو يوقف فى السنين  ،فى ميزان المدفوعات قد يوقف االندفاع فى الخطة التى تليها

طة أو األخيرة منها ما نأمله من استثمارات، أو يوقف بعض الصناعات المرتب
 !المشاريع المرتبطة على استيراد مستلزمات االنتاج من الخارج

نه هايجيب لنا مشاكل سياسية واجتماعية من إففى الواقع االنحسار الحالى، رغم 
فى النهاية إنها  إال - وهى نقطة هامة جدا - الخ.. التشغيل ومن ناحية العمالةناحية 

  !االقتصادىمش هاتحل لنا أبدا المشكلة بتاعة النمو 
ألن لو  ؛أنا بس أعلق بسرعةإن  وأفتكر ،بنيجى لموضوعات المذكرة كدهبعد 

فيها من غير ما نصل الى  زيمكن هانغر  ،بدأنا ببحث المذكرة فى رأيى بهذا الشكل
 ..نقسم الموضوع الى قسمين رئيسيين احنا يجب أن احناإن  فى رأيى !حاجات محددة

 .دخارفهو خاص باال األولأما القسم  -7
 والقسم اآلخر هو خاص بميزان المدفوعات. -8

يجب نضع له  إذا   ،ويل الخطةمى لتساسهو المصدر األ دخارذا اعتبرنا االإف
كان ميزان المدفوعات هانعتبره هو إذا  ثم .ا وموضوع قائم بذاتهخطة قائمة بذاته

عالوة طبعا على  ،االنتاجالمصدر الرئيسى لوسائل االنتاج واستيرادنا لوسائل 
واعتبرنا ميزان المدفوعات كوسيلة  ،الموضوعات األخرى الخاصة بالتشغيل والتمويل

يبحث كموضوع قائم بذاته. وعلى  يجب أن إذا  ف ؛من حصولنا على وسائل االنتاج
 أكثرنبحث بعمق  احناإن  - فى رأيى - دخارلما نيجى نبحث فى اال ،ء ذلكضو 

وهل هى  ؟ماهى مصادر مدخراتنا الحالية منظمة وغير منظمة. .أكثروبتفاصيل 
بناخذها من  هىوهل مدخراتنا المنظمة اللى  ؟أى منها ..مستغلة أحسن استغالل

 ،خالل سواء الضرائب أو الضرائب غير المباشرة أو التأمينات االجتماعية للعاملين
 ال أل؟ انصل اليه و إن  قدرنا اللى احنا maximum هل هى الـ
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فى القطاعات األخرى غير المسيطر  دخارذا كان هذا صحيح، فماذا عن االا  و 
لكن فى  ،وخاصة فى القطاع الخاص؟ أنا ماعنديش طبعا فكرة دقيقة قوى ،عليها

سيطر عليها يمصادر الدخل القومى جزء ضئيل منها فقط هى التى إن  تصورى
أما الجزء األكبر من الدخل  ،نت الدولة أو المؤسسات والشركاتسواء كا ؛القطاع العام

غير واسطة الدولة. وده القطاع الزراعى فى حد ذاته كله بالقومى غير مسيطر عليه 
ألن هو  ؛وهو يمثل جزء كبير جدا من الدخل القومى ،مسيطر عليه من ناحية الدولة
ثم المصادر األخرى للدخل القومى كالخدمات الخاصة  ،كله قطاع خاص فى الواقع

  الخ... الصناعات الحرفيةغيرها من و 
حتى نحصل منه على  ،ا القطاع العريضذنضعها لهن أ فهل هناك خطة ممكن
متكاملة للمجتمع بأكمله؟ فى  دخارنضع خطة لالن أ مدخرات منظمة نستطيع بها

ن أ كنا عايزين فعالإذا  دخل فيهان يجب أنو  ،هذه الدراسة لم تعط العنايةإن  رأيى
كوسيلة من الحصول على مدخرات منه بنسب  ؛الناتج القومى نعبئ الدخل القومى أو

 محددة طبقا لخطة موضوعة. 
من الدخل القومى  ٪71دخلنا الى  احناإن  :بنقول احناإن  لكن أنا أخشى

 ؛فى المستقبل ٪83لنصل الى  87ثم الى  82كمدخرات اآلن، وعاوزين نرفعها الى 
بنحصل  لقطاع المسيطر عليه اللى هوإما األن كل العبء سيقع فى النهاية على يا

 ؛أو حانضطر نلجأ باستمرار الى الضرائب غير المباشرة ،منه على مدخرات منظمة
وفى هذه الحالة مافيش عدالة أبدا فى توزيع  .وهو رفع األسعار أو رسوم أو خالفه

ألن ؛ العبء على األفراد فى المجتمع للحصول على مدخرات تنمى الدخل القومى
وبيقع على القادر  ،السعر أو التسعيرة أو رفع السعر بيقع على المجتمع ككلفرض 

وبالتالى  ؛على محدودى الدخل وغير محدودى الدخل بنفس النسبة تماما ،وغير القادر
 !ن هذا الطريقعمايبقاش هنا الحقيقة فيه عدالة فى الحصول على مدخرات 

وهى ميزانيات  ،نبحثها احنا نإيجب اللى  دخارالنقطة الثانية فى عملية اال
وهى  ؟يه اللى الزم نعمله فى ميزانيات الخدماتا  و  ،دخارالخدمات وتأثيرها على اال

ميزانيات الخدمات نفسها  ..ماعدا بعض الخدمات اللى لها خطة ،بدون خطة ةكو متر 
وبتعكس تضخم مستمر وعبء مستمر  !والتشغيل لهذه الخدمات موضوع بدون خطة

وده واضح جدا فى الميزانيات  ؛نوفرها للتنمية احنا نإيجب ى لعلى المدخرات ال
جزء كبير من ناتج ميزانية األعمال بيروح الى ميزانية إن  لما بنشوف ،األخيرة

 الخدمات.
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سواء كانت  ؛نبحث فى موضوع األجور وسياسة لألجور احناإن  البد كدهبعد 
فى  أكثرتكون فيها عدالة إنها  تبحث بحيث يجب أنهذه األجور مادية أو عينية 

 التوزيع بالنسبة للحد األقصى والحد األدنى لألجور.
الزم نحط أهداف واضحة للتصدير بالتفصيل  ،فيما يختص بميزان المدفوعات

نبحث  احناإن  وبالتالى البد .تحقق هذه الخطةإنها  بحيث ؛وأهداف واضحة لالستيراد
فى رفع الكفاية االنتاجية وزيادة االنتاج قيمة ونوعا حتى نحسن من ميزان المدفوعات. 

يبحث  يجب أنبل  ،تها االنتاجيةيفاكمش معنى هذا بنأخذ كل وحدة على حدة ونرفع 
 الموضوع بطريقة أوسع وأشمل من هذا. 

أنا أبحث فقط فى إن  الزراعةمش شرط أبدا فى قطاع  ،وأعطى مثل على هذا
أنا  نإيجب بل  ،رفع انتاجية األرض من حيث زيادة انتاجية كل محصول على حدة

ينى كفاية انتاجية قيمة ونوعا دتإنها  األرض بحيث ةأبحث فى كيفية استغالل رقع
قد يكون فى هذا تغيير شامل لنظرتنا لقطاع الزراعة و  .أعلى بكثير مما أحصل عليه

ونخرج عن سياسة  ،بنرسمه اللى احنالتركيب المحصولى على ضوء الهدف لو 
 هذه المحاصيل، والمجهود الذى يأخذه منا فى نظير ةالمحاصيل التقليدية، ورفع انتاجي

 اللى احناولو غيرت هذه النظرة الى الرقعة الزراعية  .زيادة ٪3أنا أحصل على إن 
اللى يمكن نزرع محاصيل مختلفة خالص عن المحاصيل  احناإن  بنجد؛ محدودين بها

 !بنبذل فيها كل هذه المجهودات احنا
فى رأيى بنقدر نطلع فى النهاية بأن نعمل الخطة  ،ذا عملنا هذه الدراساتإ

 ،ى من الخطةاألوليمكن فى خالل السنوات تنمية بأسرع ما أساسبتاعتنا على 
وصلنا الى  احناإن  باعتبروأنا  ،ومانخافش من عملية التضخم .وبأقصى ما يمكن

فيه حالة ركود وفيه حالة  النهاردهيكون فيها تضخم، بل بالعكس ن أ حالة ال يمكن
  !وواضح من األسعار ومن السلع ..كساد فى السوق

كلنا عارفين أد ايه سعر اللحمة  ،وبأعطى مثل بسيط جدا اللى هو سعر اللحمة
 احناإن  زودنا انتاجنا من اللحمة انتاج كبير جدا بحيث احناإن  هل معنى هذا ،بينزل

 !زاد يمكن االنتاج شوية لكن فيه انحسار وفيه كساد ..أبدا ؟أصبح عندنا فائض
والخوف من الصرف المحلى على مشروعات وعلى مصانع موجودة فى صناديق 

والزم نفاضل ما بين هذا وما  ،أنا فى رأيى مافيش خوف !تعمل تضخمإنها  خوفا من
 !اآلن هسنين وبنجد نفسنا فى وضع أسوأ مما نحن علي 3بنيجى بعد  احناإن  بين

  .ه مافيش خوف منهباعتبر أنا  ..محليا رتأكيعنى نصرف  احناإن  الخوف من
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لو أحسنا استغالل ما هو متاح لنا  ،ميزان المدفوعات والديون المتراكمة علينا
وعندنا  ،وننظر الى ما هو متاح ونتوسع فى الحصول عليه ،من قروض خارجية

 !وبيترجونا علشان نستغلها ومافيش حد بيستغلها ،قروض موجودة من الكتلة الشرقية
ال نخاف من التضخم  احناإن  فى رأيىالتمويل الداخلى  .فالتمويل الخارجى موجود

نزيد من استثماراتنا  نااحإن  ممكن قوى ،موجودين فيها دلوقتى اللى احنافى الظروف 
ى وقعنا فيه فى خالل الخطة لوال نقع فى الخطأ الجسيم ال ،ىاألولفى السنوات 

 ى.األولالخمسية 
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 .عايزة مزيد من الجهد الشافعى: 
 

 !عايزة مزيد من الغطاء يعنى  عبد الناصر:
 
أحاول  كدهيمكن فى لمحة سريعة  ،ى اللى سيادتك أثرتهساساألهو بالنسبة للموضوع   زكى:  

ية ساسولكن النقطة األ ،بنواجه مشاكل كثيرة مافيش شك إحنا وه .أعبر عن رأيى فيه
وتربية الفرد ومسئوليته االجتماعية  ،مسألة الفرد فى هذا المجتمع أيضااللى بنواجهها 

اب أو بنطرقه ونبحث بعمق شوية عن بعض األس احناإن  ده موضوع يصح .التهسور 
كان فيه  ،إنه يعنى فى الماضى قبل الثورة :بقولالمتاعب اللى بنواجهها. أنا بأفكر 

والشعب كان مشدود متأثر بالنواحى  ،طبعا استغالل وكان فيه ظلم وكان فيه استعمار
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 .أو عمال أو فالحين أو موظفين أو كتاب فى الجرائد ةسواء كانوا فى شكل طلب ؛دى
أحس  ،همناطمأن الشعب ألن الثورة  وبدأت تحل هذه القضايا ،ءت الثورةولكن لما جا

ابتدأ  النهاردهب  يعنى الطالب اللى كان بيضر   ..المشاكلبأن فيه من يمتص عنه هذه 
  عى، ألن فيه قيادة واعية مسئولة أخذت عنه هذا. ايفكر مافيش د

دأ يعطى له تلقى اللى اب ،ب ويدور على حقوقهالعامل اللى كان برضه بيضر  
فى كل  أيضاكذلك  ،حقوقه بل سبقه وأعطى له حاجات هو ماكانش بيطالب بها

 اصالحمشغولة ب ،سياسى اصالحالثورة طبعا مشغولة ب .مجال من المجاالت
ولكن فى الوقت نفسه  ،توزيع الثروة أو الدخل إعادةجتماعى هنا اأعنى ب ..اجتماعى

حساس بالمسئولية واإل الناحية االجتماعية اللى أقصد بها القيم والمثل والمبادئ
طبعا دى مجهودات مفروض الحكومة بتشارك  ؛االجتماعية وتربية المواطن نفسه

 مفروض يتناولها أو قياداته المختلفة. الوالشعب هو  ،الشعب فيها
هتمت األن الحكومة  !هنا فيه نوع من االنحرافإن  لكن اللى حصل يبدو
وكان نتيجة  ؛والشعب اطمأن لهذا فإستكان الى ذلك ،بالنواحى أو القضايا السياسية

حد يوليها  - المسائل العامة دى ىاللى ه - ذلك إنه مابقتش الناحية االجتماعية دى
وفى الوقت  ،ئة الناس  نحو االستعمار والكتابةيمن ته اكانت جزء األولفى  !عنايته

 للناس أو خلق الفرد وتعريفه بمسئوليته. صالحنفسه فيها نوع من اال
 جيعنى تحقق مثال خرو  ؛حدث أنه تحققت حاجات كتير ،فى الوقت نفسه

تحقق قطاع عام بيؤدى  ،تحقق نوع كبير من االشتراكية .هتحقق تأميم القنا ،االنجليز
تتولى كل إنها  حملت القيادة مسئولية .فابتدت الثقة الكبيرة فى القيادة ؛خدمة كبيرة

إنها  الحكومة مسئولةإن  يمكن الشعب بقى يعتبر ،لدرجة فى كثير من األحيان ؛شئ
اهتمامه وقوه شخصيته فى أسرته بيجعل  تزى رب األسرة اللى كثر  ..تحل مشاكله

 كدهألنه بيعتبروا أنه هو المسألة  ؛أو يفقدوا كيانهم فيه حيانا يفقدوا ذاتهم فيهاألفراد أ
ودى  -وخاصة  ،لكن كل شخص عليه واجب ابتدأ يتناسى شوية هذا الموضوع !وبس

حزاب نه ماكانش فيه من بدرى حزب أو جهاز سياسى كبير حل محل األإ -مشكلة 
ألن األحزاب برضه مفروض من الناحية العامة  !اللى ألغيت يقوم يتولى الناحية دى

تدريب الفرد على حقوقه وواجباته  أيضاولكن  ،بتقوم بحل المشاكل السياسيةبس مش 
 !فمن هنا أصبح فيه فجوة ماحدش تناولها ..واحساسه بمسئوليته والمسائل دى كلها

ماكانش  ،وسائل االنتاج الى الحكومة من األفراد أيضافى الوقت ده انتقلت 
 .تتولى كل هذه األمورإنها  ةالجهاز الحكومى مستعد أو ماكانتش هناك خبرات كافي

المجتمع يهضمها إن  نه كان من العسيرإبحيث  ؛والمسألة جاءت فى وقت واحد
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هناك فيه يكون ن أ بدون ،بسرعة من الناحية االجتماعية مش من الناحية االقتصادية
 رد فعل.
سليمة لكن إنها  الشك ،بعا القوانين والقرارات والمسائل المختلفة دى كلهاط
والقانون الكويس لما فرد  .القانون ال يصلح المجتمع وال يصلح الفردإن  أيضاالشك 

والقانون مهما كان جيد لما كان الفرد اللى بينفذه  ،يبقى وحش يبقى القانون وحش
لى المجتمع. فالفرد عشخص كويس بيقدر هو فعال يجعل القانون السئ أثره ضئيل 

والتركة مثقلة  ،ألن االهتمام كان كله اتاكل ؛كبير ماحدش كثير اهتم به أساسهنا له 
 ئل العامة دى كلها.فالقيادات كانت مهتمة الشك بالمسا ،اللى كانت الدولة تولتها

 ةساتذأأو الصحافة أو رجال الدين أو المفكرين أو المدرسين أو  ذاعةطبعا اإل
  !يقوموا به يجب أنلم يأخذوا الدور اللى كان  أيضاكل هؤالء  ؛الجامعات

 ،وبعدين االهتمام الكبير طبعا فى الخطوط العريضة اللى سارت بها الدولة
ألنها واخدة حقوقها من األصل  ؛شوية منعزلةإنها  ابتدت يمكن تحس ببعض الطبقات

  .زى المثقفين مثال
 إعادةوتهتم بالفالح وب ،طبعا كون الثورة تهتم بالعامل ألنه ماكانش واخد حقه

نهم تصحيح أوضاع بعض الموظفين مثال أل ،توزيع الملكية ألنه ماكانش واخد حقه
 هىأقصد الطبقة األخرى اللى  –لكن الطبقة العامة الكبيرة ، ش واخدين حقهمو ماكان

من الناحية العامة واخدة حقوقها، بل يمكن  –المثقفين  ىجايز تكون عدد أقل اللى ه
فيه شئ من إن  فلما بيحصل نوع من التوازن أحسوا !من حقه أكثركان بعضها واحد 

حدش بيبص للمسألة لكن ما ،لكن دى معادلةو هذا غير مقصود  طبعا ،االنعزال
  !بالزاوية دى، بيبص لها بمصلحته هو

فى المجتمع كطبقة مفكرة  أيضامفروض تذوب  هىاللى  ،فابتدأت هذه الطبقة
فطبعا ده  !لم تأخذ الدور كما يجب، وكان فيه نوع من السلبية منها ،قائدة رائدة واعية

ألن أى اهتزاز  منها بيعمل  بدرجة أكبر ألنهم فى القمة أو فى  ؛كان له تأثير كبير
 كبيرة.  ةالنواحى اللى هم لديهم مسئولي

نيجى الطالب مثال، كان  ..لما نبص نالقى مثال فى المستويات المختلفة
جايز يبقى زى المياه اللى بتتحول  مافيش قيادة له. ،مافيش اضرابات ..ب زمانبيضر  
إن  ههذا الطالب كد أيضاكذلك  !بان فيها نوع من فقاقيع االنحالليمكن ي كدهالى را

لم تكن إيجابية قد تكون إن  ..ماكانش حد بيرعاه ويتواله، يبتدى يتأثر بتيارات مختلفة
 سلبية أو قد تكون بين هذا وذاك. 
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وخصوصا زى  ،أيضاطالب أو العامل أو الفالح لفيه سواء كان اإن  فنجد
هو بقى فى وقت إن  بدرجة ،فيه نوع من االهتمام الكبير بشأنهإن ب نه أحسإمابنقول 

سمعنا فى وقت من األوقات حتى مثال  .الحكومة مسئولة عنهإن  من األوقات يحس
 !الحكومة تيجى تنقى له الدودةإن  نه كان يقعد فى حقله ومتهيألهإبالنسبة للمزارعين 

ده هانترجمه  !عن واجباته ضاأيأو العامل بعد ما أخذ كل حقوقه ماكانش بيسأل 
ننا نبلوره فى إلكن يصح  ،ألن الكالم العام جايز يكون كالم إنشاء ؛باألرقام فى اآلخر

 أرقام علشان نقيم هذا الموضوع.
نه يعنى فيه نوع من عدم الترابط بالنسبة للطبقات إكل هذا أدى الى إن  فالواقع

 ؛التطورات التى حصلتإن  جاء فى وقت من األوقات هد .المختلفة اللى فى المجتمع
الناس لم تفهمها ألن هو  ،فيه اشتراكية وفيه أساليب جديدة وفيه قيم ومثل معينة

هى تعبير عن ضمير  ..أل ،فيه نوع من السياسة اتعملت من فراغ ه كانإنمابنقولش 
 خشية ،يطالبوا بها همماا قبل همنهم وطبق أكثرلكن يمكن القائد أحس بها  .المجتمع

 .ألن التوازن االجتماعى ده كان ضرورى فسبق به ،يقع فى المستقبل مثال ثورةإن 
ففيه  ؛حساس الناس بطبيعة األمور دى خلتها مافهمتش طبيعة المسألةإولكن عدم 

وحصل  !؟يهإمداها  ؟!يه يعنى االشتراكية دىإكثير من الناس مابقيتش فاهمة 
وطبعا دخلت آراء كثيرة فى  ،من مدرسة أكثرفمن هنا كان فيه  .تفسيرات وكالم كثير

زادت الوضع قلقا ا. دى طبعا .ت نوع من اللبس فى فهم هذه المسألةوجدالموضوع أ
 !شوية

يتحدثوا فى إن  والناس اللى لهم حق ،جاءت بعد ذلك مسألة الناس اللى بيتكلموا
إن  ،فاللى كان بيحدث فى هذا .تفسيرات أو ما شابه ذلك، والناس اللى هم بيستمعوا

الرجل الذى ال يتكلم قد يوصف بأنه رجعى إن  بمعنى ..فيه نوع من الضغط الفكرى
فبقى  ؛نه يكون فعال مش فاهم الموضوعإألنه لو تكلم يخشى هو  ،أو ليس اشتراكيا

نه هو يأخذ مجال معين إأو الخوف فى  ،الخوف من التعبير ..فيه نوع من الخوف
نتش نضجت نضوج األن برضه الصورة ماك ؛المجال فى شكله ماكانش مفهومألن 

 ،وده مابيحصلش فى أى ثورة !كافى من الناحية السياسية علشان نقول الخط شكله إيه
الناس تحس هذا االحساس. طبعا ده برضه كان له  إن  لكن طبيعة األمور اقتضت

وزارة  ذ شكل شركة أو مؤسسة أوتأخ هىتأثير فى المجتمعات المختلفة اللى  ..تأثير
  .أو ما شابه ذلك
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ألن المسئولية  ،نوع من المسئولية ونوع من السلطة يهفإن  فاللى حصل
ابتدأت المسئولية تكون فى جهة مثال والسلطة فى جهة  ؛مع السلطة هىمفروض 

السيادة  :بنقول إحنا ؟فالسيادة هل للمسئولية أو السلطة ،أخرى. السيادة اختلفت
دلوقتى  :وبعدين بنقول .القانون مارتضاه المجتمع ككلإن  وبنعرف ،اختلفت للقانون

نسان له والء مش فأصبح اال ؛ش مع بعضهااماهيإنها  أصبحت السيادة هنا حيث
مصلحته أو لنه إفالوالء لألشخاص يعنى هذا  ،و لنظام ولكن لشخصألقانون 
  .لمستقبله

ألن  ؛فيه نوع من الترابط الكلىإن  ومايجعلش ،المشكلةفده طبعا برضه يزيد 
يبقى الكل متفهم هذا. لكن الوالء  ،لقانون ،ألفكار ،لمبادئ ،كون لنظامالوالء ي

وده اللى يمكن سيادتك بتشير إليه فى كثير من  ..الشخصى يذوب بذواب الشخص
ولو كان هؤالء مبادئ حتى لالوالء ألشخاص مش  هد وه !للاألحيان الى فكرة الش  
نها ليست لمصلحة عامة ولكن لمصلحة شخصية قصيرة ؛ ألاألشخاص ذوى مبادئ

  .المدى
وبعدين جت الحكومة مسئولة بالتنظيمات  ،طبعا المسائل دى كلها جاءت

نه فيه مسئولية إماكانش برضه فى كل هذه الحلقات  ،المختلفة واألجهزة المختلفة
دوره وحصل كالم  ألن ده أخذ ؛لوعى العقائدىللوعى االجتماعى بصرف النظر عن ا

لكن أنا أقصد بالوعى االجتماعى، الشخص يبقى مسئول اجتماعيا كفرد فى  .فيه كثير
أقصد إحساسه  .كان صأى شخ ،الوكيل ،الوزير ،الموظف ،العامل فى زرعته ؛دولة

نه يحسن إ ؛بالمسئولية إزاء المجتمع مش إزاء نفسه أو أسرته لكن إزاء المجتمع ككل
ش بتطلع اكل المسائل دى ماهي .انتاجه، يؤدى الواجب اللى عليه، يحترم القانون

فى  :ولكن عايزة الوعى االجتماعى ده اللى برضه بنقول ،بقوانين ومابتطلعش بقرارات
 !ننا ننميهإغياب قيادات أحزاب أو غيره ماأمكنش 

هل  ..ىساسالعنصر األنه هل إ :بنقول ،لكن لما نيجى نبص بعد هذه الفترة
 ..الخامة موجودة فى هذا البلد؟ ماهو فيه خامة وفيه وعى مضاف اليها يكون االنسان

االسالم هو فى هذا  ،لو رجعنا من الناحية الدينية .فيه خامةإن  طبعا مافيش شك
  ه.مافيش شك العالم كله بيقول كد اد ،البلد

 ..أحسن عامل هو هنا صحيح لما نرجع من الناحية االجتماعية، العامل مثال
 - حتى لو كان السياسيين مش عاوزينه -بتهرب هذا العامل  ،الدول العربية بتستورده

شركة من  ،مهندس ،ستاذأ ،مدرس ،كان موظفإذا  يعنى ،المفكر .محتاجينه
أحسن  ،أحسن دكاترة فى العالم العربى بنجدهم هنا ؛فيه انتاجإن  ال شك ،الشركات
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ولكن تزاوج بين الخامة وبين  ،ش ناقصنا الخامةحناما إذا   يبقى .مهندسين هنا
ودى يمكن مسألة من المسائل المهمة اللى أنا  ،بنقول عليهاللى هذا  ..االحساس
 نى أشير الى أهميتها.إبأرجو 

 نه برضه يعنى ممكنإ ،سمحت لى سيادتك بكلمة فى هذا الموضوعإذا  يعنى
رئيس إن  طبعا مانقدرش نقول .فى هذا المجال سيادتك يبقى لك دور كبير جداإن 

رئيس الجمهورية نجح إن  :بقوللكن أنا  ،الجمهورية مسئول عن هذه المسائل
نه إمحتاجين  إحنا :بقولأنا  .نجح كمصلح اجتماعى ..العالم بيعترف بهذا ،كسياسى

نه يعنى بننادى إيعنى مش ضرورى مصلح اجتماعى  ،يأخذ دور المصلح االجتماعى
االجتماعى اللى هو ثورة اجتماعية فى  صالحأعنى باال ..أل ،بالكتابة فى الصحافة

نه برضه لما بنيجى نقيم األمور بنجد برضه فيه كثير من إيمكن ألنه ال .هذا البلد
كثير من عدم تقدير  ،بنجد برضه فيه كثير من االهمال ،الالمبااله فى هذا البلد

لكن عيب  ،النكت دى من طبيعة الشعب كلهن إ مع احترامى لما قيل .المسئولية
 !تتحسب عليه فى أوقات معينة أو عدم تقدير فى بعض أوقات أخرى

يحتاج الى حقنة اجتماعية  ،فدى كل المسائل دليل على ضعف اجتماعى
ويصح فترة  ،القائد المسئول كلمة منه بيتجاوب المجتمعإن  فمافيش شك .لمواطنل

الناس كلها بتمشى  ،خذاتجاه معين أُ إذا  ،كبيرة كثيرين يتكلموا عن مثل هذه الكلمة
 ىمحتاجين جدا اليه ف إحنادور من األدوار اللى يخيل لى إن  فده ممكن قوى .وراه

 أخشى ما أخشاه ،ألن بنشوف مظاهر اجتماعية ومالمح لهذا المجتمع ؛هذا الوقت
  !نةئطمماهيش مإنها أنى أقول 

تكلمش علشان الناحية او مابأتكلمش علشان يعنى الناحية الدينية اأنا ماب
مجتمع الشخص قوام وهو  ؛تكلم على قوام مجتمع عايز يعيشاأنا ب ..أل ،اليةثالم

أنا  ،أبدا ..وكالمى ده ال ينصب أبدا على القطاع العام .حساسه بمسئوليتهإفيه  ،بينتج
ال هنا ده فالن ماسموش قطاع األن الفرد هنا و  ؛والخاصتكلم على القطاع العام اب

 تكلم على المواطن كمواطن. اأنا ب ،عام
سمحت إذا  –وال التليفزيون وال القيادات وال  ذاعةالواقع ال الصحافة وال اإل

أهم من كل  ..يعنى المسألة دى أهم ؛حتى االتحاد االشتراكى – كدهلنفسى أقول 
 ،ب كل شئجودى يمكن ت .الوعى اللى بيحصل كالم عليه ألن دى فوق هذا

ألن الناس  ؛نه يمشىإأى أمر من األمور ممكن  كدهواالستعداد لها يمكن يجعل بعد 
سرة ابتدأت تبقى بتتكلم أوكل  ،وكل شخص ابتدأ يعمل مجتمع لنفسه ،ابتدأت تنعزل
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ننا نصلحها وننتبه لهذا الموضوع إنا نحاول نإيجب ده موضوع عالمة خطيرة  !لوحدها
 الناحية االجتماعية. هواللى 

 ،يه المجال اللى فيهاإ ماعرفش ،ات عامةاصالحطبعا يدخل فى هذا بعض 
 - الحكومة واالتحاد االشتراكى ومجلس األمةإن  البدإن  :لكن باختصار أقدر أقول

يعنى فى كثير من  .يبقى نوع من التوحيد - يات العالية دىو توخصوصا على المس
كان إذا  ،يبقوا وحدةأصولهم بصرف النظر عن الوزير واالتحاد االشتراكى هم  ؛البالد

لكن مايبقاش فيه   إشكالده مش  ..فيه ضغط كبير على وزير يبقى فيه له مساعدين
الزم تبقى  !عين وهذا القطاع فى جهة تانية لها أماناتموزير مسئول عن قطاع 

علشان نمنع تضارب السلطة والكالم  ؛هنا وهنا هوهنا و  هوالمسئولية واحدة يبقى 
طيب لما أعمل  !الحزبيات والعند أو ده يبقى له رأىو والحزازيات  ،اللى بنسمعه ده

 ى حوادث معينة. فومن غير ما نن ،غيره يعنى البشر بشر
النظام جايز يكون هو اللى بيساعد  نحتى ده محتمل فى كل مجتمع أل :بقول

حيد فى فكرة المسئولية وبأننا نوجد تو  ،طبيعة النظام اصالحعلى هذا. فيمكن 
نه إده مافيش شك  ..سواء كانت فى الوزارة أو فى االتحاد االشتراكى ؛السياسية

إذا  يعنى ..فيه وكالء برلمانيين ،كون الربط بين الوزارة وبين مجلس األمة .ورىر ض
الت صويوجدوا  ،ن ممكن قوى عن طريق االتحاد االشتراكى ترشح وكالء برلمانيينكا

يه اللى إوعارف  تهويبقى الوزير مسئول عن سياس ،دائمة ومستمرة مع مجلس األمة
فى االتحاد االشتراكى والمسئولية كلها اللى عارف ويبقى  ،األمة حصل فى مجلس

يمشى على طول مافيهاش  ،ياتالعمل لم يكن يصلح لمثل هذهإذا  وهو شخص .أمامه
  !إشكال

علشان  ؛لكن يعنى على األقل يبقى فيه نوع من التوحيد بين هذه األمور الثالثة
ى نسمع عنها بين وقت وآخر. الموضوع ده ليبقى فيه انعدام للمشاكل أو المتاعب ال

ختصر الرأى فيه ألن المواضيع المتالحقة الكن أنا ب ،بكثير كدهطبعا أكبر من 
 ننا ندخل فيها بشئ من التفصيل. إاألخرى هى التى تدفعنا 

ذا سمحت لى ا  و  ،ه مسألة المؤسساتل طرقتالموضوع الثانى اللى أحب أ
هذا الموضوع الظاهر غير مفهوم ألن موضوع المؤسسات إن  :سيادتك بصراحة أقول

واشترك رؤساء  ،اشترك رؤساء المؤسسات فيه ،ده حصل فيه نقاش كبير جدا
ونوقش بمنتهى  ،واشترك مجلس األمة فيه ،واشتركت الحكومة فيه ،الشركات فيه

مرات  أكثريل فيه كل ما قيل هنا أو قو  ،يقالن أ وقيل فيه كل ما يمكن ،الصراحة
 !عديدة
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وجهات نظر كلها سمعتها من  ،قول لسيادتك باختصارأوأنا أسمح لنفسى 
أوال: هذا القانون بوضعه اآلن اللى هو  ،خالص يعنى قالوهاإب ..ساء الشركاترؤ 

كثروا الحريات الممنوحة تهم كانوا بيسأكثر لم يكن إذا  أمامنا، بعض رؤساء المؤسسات
ماتمشيش  :وقالوا لى بينى وبينهم !غلط :بينهمبينى و وقالوا لى  ،للشركات هنا وخشوا

 أكثرده مش من المصلحة يعنى ماتقدروش تعطوا للشركات حريات  ه..المسألة دى كد
  ه!من كد

مش هاقرأه لكن هاقول حته صغيرة التى تخص السلطات  –القانون ببساطة 
بيبلغ  دارةرئيس مجلس اإلإن  :كل السلطات بتقول - اللى على الوحدة االقتصادية

التقديرية بتتعمل  توالميزا ،ودى بتتعمل مرة ..قراراته اللى هى الربط بينه فى اللوائح
آدى كل . برامج التمويل واالنتاج والتصدير ،برامج االستثمار والعمالة ،مرة كل سنة

كلها  ؛كل الكالم اللى فى الكتاب ده حاجات تانية ،المطلوب من الشركة من المؤسسة
برضه إقرار فيما عدا ذلك بالنسبة للمؤسسة  !تنظيمية وكالم عام مالوش دعوة

إطالة مدة الوحدة مرة فى  ،تعديل نظام الوحدة اللى بيتعمل مرة فى عمرها ،الميزانية
ودى  ..زيادة رأس المال والترخيص للوحدة بالتصرف فى االحتياطات ،عمرها يمكن

 عمليات ليست روتينية.  
مكتب الوزير مالوش إن  مافيش تدخل واتحدد معالمإن  :وصراحة قيل قبل ذلك

القانون  .والشركة لها كذا ،والمؤسسة لها كذا ،ال بالسياسةإله شأن  سوالوزير لي ،دعوة
من هذا كل الكالم  أكثربل  ،نرجع للمؤسسة كذلك ،سليم خالصفى تقديرى قانون 

بيقول: تقوم  ..المالية الخاصة بالشركةإن  :وهو بيقول ،اللى بنقول عنه موجود هنا
ده مش معمول  - صرفى يؤدى اليه فائض مواردهاالمؤسسة العامة بفتح حساب م

فإذا قل هذا الفائض عن  ،وتصرف من هذا الحساب فى حدود االعتمادات - به
 واذا زادت تروح للخزانة. ،لتزمت الخزانة بالفرقامجموع االعتمادات للمؤسسة 

 ؛فيما عدا ذلك القانون مافيش حاجة ،يةساسيعنى آدى الثالث أو أربع مواد األ
وأنا  !هذا القانون غير معمول به :بصراحة بقولولكن أنا  ،القانون قانون سليم إذا  

 :كنت متردد أقول الكلمة دى ،كثير من المسئولين شجعنى إنى أكررهاإن  :بقولكنت 
إنه كثير  ؛فى مالحظاتى هأنا كاتب كد !ش القانونانه ماقر إ :األخ سيد مرعى قالإن 

ننا إفمافيش محل أبدا  !من المسئولين لم يطلعوا على هذا القانون وبالتالى لم ينفذ
وبعدين نفضل ننادى نقول نعدل وهانلخبط  ،شنفذنيجى نفكر نعدل القانون وهو مات

 !الدنيا
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واتعمل  ،ألن ده مابقالوش سنة ،حتى الناس تفقد الثقةإن  أنا أخشى ما أخشاه
الرأى العام إن  :وبعدين اتقال !كثيرة وعملنا له دعاية كبيرة وضجة كبيرةل يفيه عما

وأنا أقول  .وجاءوا الناس قالوا كل حاجة ،اشترك فيه وفعال الرأى العام اشترك فيه
وكان سيادتك رئيس وزراء فى هذا  –كل الطلبات التى تقدمنا بها كحكومة إن  :برضه
كنت أقول  ،يعنى لو فيه حاجة؛ ووفق عليهاكل الطلبات التى تقدمنا بها  –الوقت 

وحصل اجتماع فى االتحاد  ،طلبنا حاجة فى مجلس األمة ولم يوافق عليها إحنا
أظن مش معقول رؤساء الشركات  .كان فيه موافقة من ثالث جهات ؛االشتراكى

يجمعوا على قانون  ،ورؤساء المؤسسات ومجلس األمة والحكومة واالتحاد االشتراكى
  !نه لم يطبقإهو العيب فيه  !وآجى بعد بضعة شهور أغير فيه

إن  :بصراحة وأنا أقولها ،يطبق هذا القانونن أ ى التى أطالب بهااألولفالنقطة 
أل ده مايمشيش إن  :من مجال يعنى أكثريعنى قيلت فى  ،طبقهت فيه ناس مش عايزة

 ،نلغى القانون كدهكان مايمشيش إذا  .تنفذوهتلغوه يايا ،ده قانون :بقوللكن أنا  !كده
 .يمشى تعدله مايمشيش نحترم هذا ..حد عايز يعدله يقدم تعديل ،لكن القانون يحترم

كمان نحترم القوانين مش هاتمشى  إحنافإن ماكناش  ،بنقول السيادة للقانون إحناده 
وكلها موجودة فى  ،كملالمسألة هى يمكن نحتاج الى بعض نواحى بسيطة ت ..المسألة

 هذا القانون وتحل المشاكل. 
ده  ؛إلغاء المكاتب كلها اللى فى الوزارات اللى بتشرف على أعمال المؤسسات

ش المكتب أو بقولأنا ما !حتى هذه اللحظة يمكن ماتعملش ،نه يتعملإجراء مفروض إ
 ؛إدارةن يبقى فيه شركة وبعدين مؤسسة وبعدين إاالدارات  ..أل ،العدد من الموظفين

ى أنه مايجبش إنه نص صراحة عل هوهانبص نالقى العملية فيها ازدواج اللى 
 دى ناحية. ..يكون

ألن المشكلة اللى دائما بنواجهها  ،الناحية الثانية التنسيق بين المؤسسات
زى بدالت  - منفذه لهبيطلع قرار ويصدر الوزير القرارات ال ؛وبتعطل كثير من األمور

؛ ماكناش ننسق بين المؤسسات وبعضهاإذا  لكن ،صحيح بتحدد مجال - التمثيل
يقول  .ة وبيركبوا مع بعض ويتكلموا مع بعضيماهم دول بيطلعوا مع بعض فى عرب

وأنا  12نت أخذت بدل إاشمعنى  ،ترقيت فى أربع سنين وأنا كذاإنت إاشمعنى  :له
 ؛أرضى كل الناسإن  شعبيتى تقتضينى.. وبعدين أنا كوزير الزم أرضى ؟!تشدخما

طيب  :يقولوا ه،ماعملش كدإذا  نايواللى بعد !أعطيت بدالت للكلأبص أالقى نفسى 
فيبقى كل ده هانروح للغلط ألن  !كدهما نعمل  :يقولوا ،كدهماهو وزارة فالن عملت 
لكن اللى بيمشى صح بيقولوا عليه ده سئيل ومتعب أو  !شكله سهل ومستحب
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ينسق هذا وأبحث سياسة توضع فى مجلس  ..كدهفده مش هاتمشى  !مابيمشيش يعنى
فى كل وزارة بينسق بين العمليات المختلفة  ؛الوزراء أو فى المجلس األعلى للمؤسسات

ولكن يبقى فيه معيار عام واحد  ،بنطبق حرفياإن  مابنقولش ..علشان يبقى فيه عدالة
 بين المؤسسات المختلفة.

 ..وهو الميزانية التقديرية ،األولفيما يختص بقى بالكالم اللى أنا قلته فى    
الشركة طيب  ،بنقول تحرير المؤسسة إحنا ،كل ده موجود هنا .التكاليف ،االنتاج

 بمعنى ،ماهى محررة! أنا كنت أقول باألحرى تطبيق هذا القانون ألن الشركة محررة
ولكن انتاجك الزم يكون كذا  ،نت حرة التصرف فيهاا  آدى ميزانيتك و  :بنقول لهاإن 

وفيما  .كدهد قوتصديرك  ،ونعمل لها تكاليف على مدار السنوات كدهوتكاليفك تبقى أد 
ى بالرأى صو اب :برضه بقولوأنا  ،خذى جزء منها ،عدا ذلك آدى الزيادة فى الربح

 ..كبر رئيس شركة ألقل عاملأكن فعال أوزع جزء من األرباح من ممإن  :الذى قيل
وبعدين عاوزة فلوس تروح  ،يتها تطلع بره الدولةنوأسيب الشركة دى وميزا .للجميع
ميزانيتها سليمة  ؛صة زى أى شركة عاديةاالبنك يدرس موقفها كشركة خ ،للبنك

كانت ميزانيتها غير سليمة ألسباب ال إذا  !ميزانيتها غير سليمة مايعطيهاش ،يعطيها
أو شركة حديد أو ! هد كدقنتوا عاملين لى سعر إ ،زى شركة السكر مثال ؛شأن لها بها

فتبقى دى شركات خاصة بتأخذ  ن..بتعابتروح للخزانة بتدرس  ؛شركة من الشركات
  .عانة سد عجز لسبب خاصإ

بنعطى لها  ،بنعطى لها حرية ،حفيما عدا ذلك الشركات تحاسب حساب ص
نعطى  ،مافيش مانع تنطلق فى التصدير ،ىجنبحرية فى استعمال جانب من النقد األ

كل ده مش عاوز قانون ومش عاوز  ؛تأخذ جزء من األرباح بتاعتهاإنها  لها حرية
يعنى روح قانون المؤسسات فى تقديرى  .ده موجود فى القانون :بقولبل أنا  ،تشريع
ألن  -ده ببساطة  -معين للتنفيذ نقدر نحطه  أسلوب س لم تنفذ بس عاوزب ،كدههى 

مرة كل  هىاللى  ..ده حتى لما نقرأ هنا حاطط العمالة والتكاليف وكله ،واضح قوى
 تتابع.إنها  والمؤسسة ما عليها  إال ،سنة

وهذا صحيح  ،الكفايات الفنية غير كافيةإن  :أنا اشترك فى الرأى الذى يقول
دارية كويسة وكفاية لمراجعة إعندها كفاية  يهمؤسسة فإن  يعنى يصح .لمسنا هذا إحنا

أو االستعانة  ،ولذلك يجب التوسع فى التدريب !مؤسسات ماعندهاش 9-3التكاليف و
  نه يمشى فى حته تانية.إ ءبالجهاز الكف
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وأنا  ،وهذا جائز يكون فى المصلحة ،يمكن ده يستدعى اختزال عدد المؤسسات
 .ألن برضه مافيش داعى للعدد الكبير للمؤسسات ؛هذا رأى سيلم فى الحقيقةإن  أرى

أنقله هنا وأعطى له أنقله هنا و  ن فيه واحد خبير موجود فى حتة حاقعدوهذا يفيدنا أل
جهزة أنا استفيد باأل .كدهمش حاتنفع دى  !والثانى يعطى له زيادة علشان يأخذه ؟يهإ

  .مؤسسات مع بعض 1-5نى أضم كل إاالجمالية دى كلها عن 
ناجحة. لكن  ..أل ،ش تجربة المؤسسة االقتصادية فاشلةبقولأنا ما ..وبالش

حناوأنا ناديت يمكن بهذا الرأى و  ،بقول فمادام  ..ستنىن :وقيل لى ،فى مجلس األمة ا 
نرجع لنظام  كدهبعد  ،ظر ونأخذ التجربة ونستنى كمان سنتين ثالثةتنستنى خلينا نن

عيب اللى فى الإن  وأستفيد ،لكن أوال أبقى أجمع المؤسسات مع بعضها .المؤسسة
ل تتعمإنها  والعملية دى ممكن .تنضم لمؤسسة أخرىإنها  مؤسسة يذوب عن طريق

وتحل لنا جانب كبير من المشاكل التى نعانيها  ،بيسر فى داخل كل وزارة من الوزارات
 . موجودةالكفايات مش إن  عن طريق

ده موضوع  ،رباح الشركاتأاألجر باالنتاج وحصة الحكومة فى موضوع ربط 
عاوزين منك  إحنا ،الشركة ماطلت .اتبع فى بعض الشركات فى يوغوسالفيا ونجح

للدكتور  قوليبزى ما - كدهوتكاليفك  كدهانتاجك  ؛حسبنا حسبة للشركة إحنا ،المبلغ
لها  بقولأنا  ،تقدير أرباحك نصف مليون :مثال بقولطيب ما هو النهاية أنا  - نزيه

هو لما بيدفع  ،نتى بتعطينى نصف مليون زى القطاع الخاص ما بيدفع لى ضريبةإ
 أكثرهذه الشركة لو حققت إن  كل ما فى األمر ،لى نصف مليون انتهت عالقته بى

 .وكله دارةتأخذها وتوزعها على العمال على اإل ،أنا مش عاوز منها
عندنا  احناإن  ..اآلتى واللى تعبنا مع المؤسسات ه إحنا ،الواقع مشكلتنا

كان  .شركات خسرانة وفى طبيعة نظامها تظل خسرانة ؛مجموعة مختلفة من الشركات
يعنى نشوف لها عالج  ..ياإما سعر السلع بتاعتها يتغير ،تحولتأحد أمور ياتقفل يا

وبتأخذ رأسمال من  ،فيه شركات خسرانة ألن ماعندهاش رأس مال كافى .جذرى
ومش  ٪9لك  دفعاطيب أنا ب !أرباح :وبعدين يقول لها ،البنوك وبتدفع عليه فوائد كبيرة

! مش ؟إزاىكسب أ ،مثال ٪1 أدفعوبتقول لى  ،يهإيه وبتاخد منى إعارف بتقول لى 
   شركات تانية مابتدفعش هذا. !قولمع

 ،الموضوع ده كله مدروس وجاهز فيه حاجات ..درسنا هذا الموضوع إحنا
الشركة اللى رأسمالها ناقص تأخذ  ،تحرر ميزانية كل شركةن أ البد :لناق الحقيقة
لما حامول إن  ألن فرق بين بنك وحكومة فى ؛اللى عاوزه تمويل تروح للبنوك ،رأسمال

خدوا من البنوك ألن ده يعمل  ،من الحكومة بيبقى مبلغ بنرجع هنا نقول ده فيه عجز
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ليه أحول  ،ال ودى عملية جاريةده رأسم ،ده شكالطيب ما بالش أعمل اإل !تضخم
 ،يأخذ سندات ،يدفع ،يروح البنك يستلفما  مالهرأس هوأسيبه  ؟!سمالى الى جارىأر 

وبعدين تبحث ميزانية الشركة بتاعته يالقى  .يأخذ بطريقته العادية ،تضمنه الحكومة
 ،نعطى له تمويل ومخزون قاعد يتزايد عليه النهاردهلما نيجى  .فيه تمويل بيأخذ

أنا مش قادر  :حايقول له ،أعطيلك ماقدرش ..أل :يقول له ،والبنك يالقى عنده مخزون
كان هذا إذا  .يقوم يصدره يبيعه الزم يتصرف يتحرك ؛أصرف اتصرف فى مخزونك
بيدرس ويروح  ،والمشروع اتعمل خطأ لسبب أو آلخر ،المخزون ال شأن له به وكلف

لكن دى  ،ده سبب خارج عن ارادته :. نقول.لوزارة الخزانة تبحث الدولة هذا الموضوع
  .لمسائل استثائية وليست األص

عاوزة تمويل تأخذ من  ،الشركة تبقى ميزانيتها ميزانية سليمة محددةإن  األصل
وبس تطلع من الخزانة ومافيش داعى  ،عاوزة إعانة سد عجز نأخذ من الخزانة ،البنوك
 .وتبقى تخضع لعمليات يعنى مقيدة ،نى أدخل كل العملية دى فى وزارة الخزانةإأبدا 

فائض  :بنقول إحنا .دتليشمفرغة ألن أراجعهولها وماى حلقة وبعدين بأرجع أدخل ف
ماهو  ..أل :يقول !؟ينقص إزاىاهلل  ..62-778-792-712قطاع األعمال كان 

  !حافز الحقيقة هووبعدين ماعندوش  ،علشان كذا وكذا وعلشان كذا
شتغل اخذ حافز و  ،نت قطاع عام فى ظل النظام الخاصإ :أنا عايز أقول له

فده يمكن يحل جانب كبير من  .ولك فائض معين من الربح خذه وزعه ،وبيع وصدر
مش بأعنى  .ننا نرجع نطبق نظام الرقابة المصرفيةإوبالتالى يدعونا الى  ،شكالاإل

لما كان حصل  أنا بحثته -ام الرقابة المصرفية يقإن  ده بالعكس ،بالرقابة الرقابة يعنى
حناشكوى فيها و  نه كل إمن  أكثرالعملية مافيهاش أبدا إن  تبين - فى مجلس األمة ا 

دخل  راح ماحدش جه ،مطالبه بأنها تبعث بيانات للمصارف ؛كدهشركة وهى بتشتغل 
 !الشركة

زى الدكتور  ؛وبعدين المصرف ده وهو بعيد ،دى احصاءات بتروح المصارف
رالوش اما هو المريض ماشى على رجله ماج ،اللى حلل وقاعد يعمل تحاليل فى مكتبه

هو كل ما فى األمر عنده  ،مامسوش وال قال له كل أو اشرب ده سايبه حر ،حاجة
واهلل دى مابتصدرش  ..نه يقدمها لهإأرقام المصرف وبيأخذها يقدمها للجهاز المطلوب 

دى حاتواجه صعوبة مالية بسبب كيت أو كيت أو  ،دى مخزونها زائد ودى كذا
 ،يعنى بيبحث هذا وده ..عملوهال فائض خذوه عندها رأسما ،رأسمالها ناقص أو زائد

 تبعها المؤسسة. تالوزارة التى فى بيبحث عن طريق لجنة مؤسسات أو 
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ننا نتكلم بسرعة عن األجهزة المركزية للمحاسبات إطبعا ده برضه يدعونا الى 
حناو  ،. هو الحقيقة إنه العملية فيها شوية ازدواجكدهو  دارةوالتنظيم واإل الحظنا دى  ا 

الجهاز  ةجهز أإنه جانب من األعمال التى تقوم بها  ؛برضه فى قانون المؤسسات
حناو  ،ما هو يادى يادى !بتقوم بها المؤسسة ،المركزى للمحاسبات حتى حطيناها هنا  ا 

إنه  قوىننا نترك لألإ أساسحتى حصل فيها نقاش كبير على  ،يعنى كدهبالطريقة 
 .يعنى بيانات محطوطة لكن لم يأخذ بها أحد !ولذلك مامشيتش ..يأخذ حقه يعنى

هذه األجهزة إن  نه من الممكن قوىإنرجع نعيد النظر  أن ،نه من المصلحةإالشاهد 
 ،وتعمل تقارير عامة وال تدخل فى هذه التفصيالت كلها ،تراقب من الناحية العامة

 ؛هنا البنك المركزى للبنوك تتولى هذا الموضوع. وعندنا تجربةإنها  وتترك للمؤسسة
 مش محتاج حد أبدا.  ،والبنك بيمارس كل حقوقه وسلطاته ،مافيش شكوى أبدا

ألنه  ؛يمكن يروح يسأل البنك المركزى ،وبالعكس لو أى جهاز تانى هايبحث
 ..أل ،ال أدعى احتكار ذهنى هنا أو فكرى .فهمش فى كل األرقام المعروضة عليهيماب

للجهاز ونوديهم حانجيب واحد أو ننتدب موظفين البنك المركزى  ،شغلته ىلكن د
اقعدوا فى البنك  :نقول لهم ؟!راجعوا البنوك :وتقول لهم ،المركزى للمحاسبات

طيب ننتدبهم  ..مهندسين :آجى آخذ من مؤسسة فنية مش حد هناك يقول ..المركزى
 !؟يهإطيب عملنا  ،هناك

حصل كالم كتير فى هذا الموضوع، وأنا بدى بالنسبة للمسائل االقتصادية: هو 
أختصر برضه ولكن ألمس نقطة أساسية، إحنا بنتساءل طب فيه خطة ، فيه ميزانية 

طالما حصلت تبقى الخطة غلط، فى الواقع إن الخطة  ؟نقدية، ليه بيحصل مشاكل
 :غير متكاملة وغير منفذة وبالتالى ماهياش محترمة من جميع الجوانب؛ بمعنى بنقول

عبارة عن تصدير واستيراد واستهالك وانتاج إن الخطة هى عبارة عن أرقام يعنى 
   واستثمار.

طيب ما هو قطعا ياإما االستثمار يقل  ،فلما نيجى نبص نالقى االستهالك يزيد
ويعمل لى عجز فى ميزان  ،ياإما علشان أتوازن أتوسع فى االستيراد علشان أواجهه

كان  ..نه يتغيرإسمحنا لعامل من العوامل دى كلها  إحنافاذا كنا  !المدفوعات بتاعى
  ..تغيرتالزم 

 أساسوهى دى  ،هذه المعادلة بتتعمل فى كل العالم فى كل الدول وهنا طبعا
وبعدين  .ننا وصلنا للنتيجة دىأوبنراها فى الصفحة األخيرة فى كل خطة  ،الخطة

يعنى  ؛وال متابعة الخطة ،ماحدش بيتكلم عن الصفحة دى أبدا حتى هذه اللحظة
استنوا بقى االستهالك بتاع  ،آخركم السنة دى :بتتكتب لكن ماحدش أبدا ييجى يقول
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ما تعالوا اعملوا االجراءات اللى توازن الخطة إيا ،تقللوا االستثماراتوقفوا يا ..البلد زاد
العملية بتتزايد وبعدين  ..وبعدين بتتزايد ،حصل الثغرةتفب ماحدش حصل .بها

حانناقش بعض أرقام حاتبين  !ده كذا ..أل !ده كذا ..أل :وبعدين بتقول ،مابنالقيهاش
  ين.العملية جاية من

 ،ةدوليد الإاالستهالك الحكومى ده فى  ..فنيجى نقول: نأخذ مثال االستهالك
 - هل االستهالك الحكومى لما اتعملت الخطة ،يد األفرادإواالستهالك الفردى فى 

هل لما جينا نعمل ميزانية التزمنا فى الباب  - االستهالك الحكومى لخمس سنوات
والباب الثانى على األرقام التى تضبط االستهالك عند هذا الحد؟ لم يحصل  األول

حناو  !وتوماتيكياأننا تاركين األجور ترتفع إولن يحصل طالما  مرة بحثنا هذا  ا 
مليون  322ميزانية الدولة عجز بتاع  ىبقى فيسنين حا 9-3بعد إن  لقينا ،الموضوع

سنين  3ستنى أ ماقدرش ..! مستحيل؟ده إزاىحايتوضب  :أنا سألت وقلت !جنيه
فى حانيجى برضه للعالج  ؛ما أوقف سببهإده الزم من اآلن أحله يا ..وآجى أالقيه

 علشان نرد على النقطة دى.اآلخر 
نه كان إفى الخطة بعد بحث كبير  دخاراالإن  متهيألى ،دخارنيجى برضه لال

علشان  ٪3-1وبعدين بنكمل بقروض من الخارج بـ  ،٪73أو  71يصل الى 
 ،٪77الى  ٪73أو من  71نزل من  دخارطيب لما اال .٪76االستثمارات تطلع 

طيب ما هى القروض زودت   ،حاتيجى من قروض ؟من أين ىدى هاتيج ٪5و
حايزيد  دخارن لما يقل االالخطة أل ب أنا اتلخبطت معايا هناطي !تىمديوني

 !ماقدرش ..فيبقى كان الزم أزود واردات تواجهه ،االستهالك. فاالستهالك زاد هنا
مش مخطط  ،هذا العجز مش مدبر .ياإما أخش فى عجز وبعدين نواجه هذا العجز

 –بتتقال الخطة  .ألن الخطة لما بتتعمل بتخطط  طريقة  سداد العجز ؛طريقة سداده
فعال سنواجه عجز فى ميزان المدفوعات  احناإن  -ى لما اتعملت األوللخطة ازى 
 ى حصللمليون. ال 12السنة الخامسة حاتبقى فائض  ،مليون وأربع سنين 722قدره 
الخطة كانت إن  من هذا أكثرواللى حصل  ،فيه عجز مستمرإن  مافيش فائضإن 

بعد  تححصلكن  ،كدهصححت من ثالث سنوات أو حاجة زى  ..خطأ وصححت
 ..لكن لما صححناها ،كانت الثغرة اتخلقت ،لما صححت الخطةإن  لكن المهم !أوانها

 ؛لكن مابقيناش نصحح كل سنة ،نشوف حل لهإنما  الماضى صححناه مافيش مانع
العلم  مع ،جى يحسبها ويعرضهايألن هذا المعامل وهذه المعادلة ماحدش أبدا كان بي

  !القانون بيجبرنا على ذلك
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 أساسوهو اللى وضع  ،أنا راجعت القانون القديم اللى ماحدش بيعمل به
 ..اللجنة العليا لالتحاد االشتراكى يعرض عليها االستهالك وإن  :واللى قال ،التخطيط

ألنها حاتوازن  ؛تقول هىم النسب دى كلها وتعرض علشان اوتناقش كل ع ،لخإ ..و
 ..أل :أقول له ،٪52 دخاراال :يصح وزير االقتصاد يقول .من ناحية السياسة

 ..أل :أقول له ،٪82طيب أزود األسعار  :يقول ،سياسيا مانقدرش ٪52 دخاراال
  !مانقدرش

 :هايقول ؟الى أى مدى هنا وهنا ،اوج ما بين السياسة واالقتصادز يعنى فيه ت
 ؛هذا لم يحدث من الناحية الواقعية .الزم يحصل نوع من التوازن ،طيب نقصوا الخطة

لكن هل  ،فيه أرقام وفيه مطبوعات بتطلع وبس ،نه يعرض أرقام كل سنة بالتفصيلإب
 ؟أو تزودها فى كل معيار من هؤالء ،الحنفية توقف وأهذه بتروح لجهة مسئولة 

 !ماحصلش
فيه  ،فيه مشروعات زادت تكاليفها الكليةإن  نجد ،لما نيجى نمسك المشروعات

فيه مشروعات كلفت ماليين مثال ولكن انتاجها  ،مشروعات أخر االنتاج فيها
فيه مشروعات مثال  !من انتاجها حتى هذه اللحظة ٪82من  أكثرمابتشتغلش ب

لما وضع المشروع  ؛اقتصادياتها لم تتطابق مع اقتصاديات المشروع عندما وضعت
بعد ما مشى المشروع ماحدش  ،ى قدره كذاجنبنه سيحقق فائض من النقد األإقدر 

ألن اللى بيحصل دائما الكل بيحاسب على  ؟ال ألاهل المشروع ده خطط و  ،حاسب
 هىمش  النهاردهده اتحط عنده فلوس  ،كيساللكن اللى قاعد على ، أنه عايز فلوس
ن أل ؛فبقى فيه شيكات بدون رصيد ،وبعدين مفروض يصرف .نقصت ..ألنها اتغيرت

سواء  ؛مافيش متابعة فعلية كل سنة علشان نعدل ،اتعملت لم تتحققالحسابات اللى 
أو عن طريق الوزارات المختصة  ،متابعة عن طريق كل وزارة أو مؤسساتها تكان

 بالنسبة لمتابعة تنفيذ المشروعات عموما.
نا مش حاأتكلم عن االنتاج لكن أ ،من هنا نأخذ مثال زى االنتاج الزراعى

 ،فدان 302220222لمزروعة. المساحة المزروعة كانت حوالى تكلم عن المساحة ااحا
كان المفروض المساحة المزروعة تبقى  ،فدان 1320222وعملنا استصالح فوق الـ 

ماكانش إن  دينابالمساحة المزروعة أقل مما  النهارده .905220222أو  901220222
بتدفع  .نصف مليون فدان النهاردهيبقى الدولة خسرت  !طيب ده مش ممكن !زيها

القى األطيان دى آوبعدين أبص  ،عشرات الماليين من الجنيهات علشان تستثمرهم
أو الى حاجات  ،تتحول الى ساحة شعبية ،بتتحول الى أرض بيتبنى عليها مصنع مثال

طيب ما هو اللى  ،لفلوس نجد اهللاب نحسبهاألن لما  ؛دى خطيرة جدا !كدهزى 
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! طيب ماهو أنا كنت ماعملش ؟أمال كنا بنستصلح ليه ،راح منا كدهاستصلحناه قبل 
معنى دى  !تانية ةالحاجات اللى حلت محل الزراعة ووفرت المبلغ ده حطيته فى حت

 ؟ليه نقصت األرض دى فوم أعر قأ ؛برضه من نواحى المتابعة اللى الزم كل سنة
أغير القانون ده بتاع كردون المدينة اللى  ،مش عارف كردون المدينة ..علشان كذا

يعنى لو المتابعة فعلية  !بيعطى كل محافظ  إنه يأخذ أرض يحولها الى اللى عاوزه
  !ماكنتش أقع فى غلطة تكلفنى ماليين الجنيهات ،كل سنة

لكن  ،رقام بتبقى متعبة فى مناقشتهانيجى لألرقام بسرعة برضه علشان يعنى األ
  ..تحليل سريعحاأقولها بسرعة ك

لغاية  7692نه كان فيه عجز من سنة إنجد  ،مثال لما نمسك الميزان التجارى
برضه  .752 - 718 – 716 – 729 – 791 - 772 –مليون  38من  ؛7693

 تقريبا. 22وبعدين  ، 62 – 22 – 712 - 772 – 12 - 57ميزان المدفوعات من 
الفرق ده هو  ،الخارج وبنسدد ديونننا بييجى لنا فلوس من إالفرق ده بييجى من 

مكانياتى إكلما  ،كلما قدرتنا على االقتراض بتقل ؛عبارة عن قدرتنا على االقتراض
 !لمواجهة سد عجز ميزان المدفوعات بتبقى صعب

فسر ميزان المدفوعات ده أ ،بس أنا بأحب قبل مناقشة موضوع ميزان المدفوعات
ميزان المدفوعات إن  :ال نقول ،ال نتهمه بشئ ،ليس غاية فى ذاته ولكن ده مؤشر

أو  52الترمومتر ده يبقى  منبقى عيان وبعدين يقال أده زى ما أنا  ..أل ،حقه كذا
فالعيب مش منه من حاجات  ،ده بيعبر عن مؤشر معين ،كدهأنا  .مش حقه ،51
ألن  ؛حاجةفيه عجز فى ميزان المدفوعات يبقى فيه  ده بيعبر .هو مالوش دعوة ،تانية
  !معينة ةفيه خلل فى حتإن  شارة اقتصاديةإده 

طبعا  ..بنجد اآلتى: مثال االستهالك ،ينأى من ابنيجى نشوف الفرق ده ج
لبعض نقط  رلكن أنا بدى أشي ،معروف االستهالك زاد والحاجات دى كلها قيلت مرارا

الصادرات مابتزيدش إال بـ  ،كل سنة ٪77بتزيد يمكن بـ ،الواردات زادت ..غيرةص
وبعدين نبص نالقى  .ألن بنشيل فرق العملة والحاجات دى ؛سعار الحقيقيةباأل 82٪

 3من وارداتنا بعد  ٪58بقت حوالى  ،من وارداتنا ٪52مثال السلع االستهالكية كانت 
حناو  ،سنوات من الخطة  أساسكان حقها توازى أو تنقص شوية على  ..أل :بنقول ا 

 !حاجات محلية نتجأنى إ
سنة  ٪76أصبحت  7692سنة  ٪79، نيجى مثال نسبة الواردات للدخل القومى

العجز فى ميزان  إزاىأمال أنا أواجه  ؛٪7803الى  71الصادرات نزلت من  ،91
الصادرات الزم  :بنقول .بة أكبرسالصادرات تزيد بن ،الزم االثنين يزيدوا ؟!المدفوعات
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بنقول الواردات الزم  !٪8مابتزيدش إال بـ  ،علشان يبقى فيه توازن ٪9تزيد بنسبة 
 2و 1و 9بتزيد فى وقت من األوقات  ؛استهالكية ٪5أو  803أو  8ماتزيدش إال بـ 

 يه؟إوبعدين نشوف أثرها  ،فدى عاوزة ضغط هذه العملية !72و
 ؟عاوزة سياسة أجور وأأو مش عاوزة سياسة سعرية  ؟هل عاوزة سياسة سعرية

ونقيس مدى تأثيره على الفرد  ،كل ده هانقدر نوزنه عن طريق التوازن العام اللى فوق
عبء ال يتحمله المستهلك. ميزان  واجدة نه يبقى فى العملية مشإيه بحيث فونعدل 

يعنى لما نيجى  ؛المدفوعات فى ذاته لو نستبعد االلتزامات اللى علينا بنجد فيه فائض
صادراتى المنظورة وغير المنظورة بتسد  ،وماعلياش فلوش ،مافيش خطة :نقول

مليون  12أو  53أو  52وبتوجد فائض بتاع  ،وارداتى ومدفوعاتى غير المنظورة
المبلغ ده هو الخامة اللى  إذا   يبقى؛ مليون 13ذا حسبنا صادراتنا يمكن ا  و  ،جنيه
إن من  ات يمكننىهو زائد كل زيادة فى الصادرات تجينى ونقص فى الوارد ،ىنبتمكن

. بنشوف ساسلتزاماتى على هذا األاوبالتالى أقدر أعيد تنظيم  ،واجه به التزاماتىأ
كن أنا بدى ل ،طبعا جاءت نتيجة عوامل كثيرة ؟يهإجاءت نتيجة  ..العملية اللى جاءت

 يتين: أساسأشير برضه لنقطتين 
ودى يمكن نقطة أحب أضعها تحت نظر  ،نيجى نمسك مثال االنتاج واألجور

ألن مافيش حق  - ال ألاماأخذش حقه و  - صبرى بمناسبة حق العاملعلى لسيد ا
قيمة  92/97سنة . أل بالفلوس الاأخذ حقه و  هوونشوف هل  ،ماقصادوش واجب

 ..األجور لكل القطاعات
 

 !السياسىنه أخذ حقه بالفلوس لكن ماأخذش حقه إهو قال  ..أل  عبد الناصر:
 
 ؟السياسى بس  زكى:  
 
 لم يشارك بعمليات. أصوات:  

 
 رباح؟ال األاو  دارةاإل  زكى:  
 
 .الحق السياسى أصوات:  
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 .أنا فهمت األجور يعنى  زكى:  
 

 قول برضه.  عبد الناصر:
 
كانت  91/93وفى  ،92/97مليون فى سنة  391كانت  ،بقى نيجى لألجور هو  زكى:  

األرباح  هىاللى  -اللى غير أجور  !٪92يعنى الزيادة فى األجور  ؛مليون 261
 161زادت من  - مش أجور هىات واالستهالك والريع والحاجات دى اللى يجار واإل
ده فى األجور  ..٪83يعنى  ،مليون 822يعنى زادت حوالى  ؛مليون 7223الى 
 !عموما

واللى  ،األجور 791 - 722جزء من دى زاد  هواللى  ،قطاع الزراعة لوحده
 ،٪91يعنى برضه الزيادة اللى فى األجور حوالى  ؛597الى  522ماهوش أجور من 

ننا لما إ. المهم فى هذا الرقم هو اآلتى: ٪82ولكن الزيادة اللى مش فى األجور 
زيادة إن  نجد ؛انسعار علية بعد مانستبعد أثر ارتفاع األينجيب زيادة األجور الحقيق

  !٪78االنتاج زاد بنسبة  ،٪76زاد بنسبة جر الحقيقى األ
فى االعتبار بعض  أخذناواذا  ،ية فى المشاكل اللى بنواجههاأساسدى نقطة 

انتاجيته  ،٪55األجر الحقيقى بتاعه زاد إن  نجد ،القطاعات زى قطاع الزراعة مثال
 !هالزراعة لوحد ..٪8أو  ٪7مازادتش يمكن 

زيادة األجور بزيادة  - بنربط الدولة كلهالو كنا  :العملية دى تجعلنا نقول
 - 1-3-9دى  - ٪72نعطى الناس  ٪72زاد االنتاج بـ  ؛يبقى ممكن - االنتاج

ا موظفين فى الحكومة أو موظفين فى الشركات أو موظفين فى كل قطاع و سواء كان
 بالطريقة دى يمكن نحاول نوجد نوع من التوازن. ؛تبع هذا القطاع

هى الميزانية النقدية فيها عجز  ،لميزانية النقدية برضه بسرعةلو رجعنا ألرقام ا
 لو رجعنا وقدرنا بسرعةإن  :بقوللكن أنا  ،مليون جنيه 36وشرحناه كان حوالى 

مفروض ندبرهم  ،مليون ندبرهم 36 ـــننا الإ أساسعلى  ؛الميزانية النقدية للسنة الجاية
ال نقطع من القطاعات المختلفة   وبنقول برضه نجد !بتوزيع معين 36علشان نمشى وا 

 - أو حاجة ٪72 يعنى جايز يكون فيه احتمال خطأ -مليون تقريبا  179د ر المواإن 
مليون. ولكن علينا  53يعنى فيه فائض حوالى  ؛مليون 529واالستخدامات حوالى 

هو رقم مخيف  .مستحقات 752متأخرات و 712 :منها ،مليون 522التزامات حوالى 
ألن بعض الدول  ..ه يعنى قابل للتأجيلمنألن جانب  ؛لكن مش بدرجة الرقم ذاته

 لت وهايعاد التقسيط.أج  



  سرى للغاية 

68 
 

وزع بدل ما هى فى حتت ،مليون جنيه من المبلغ ده تأجلت 92-32يعنى فيه 
أمريكا  ؛كمان فيه بعض التزامات يمكن مش حايكون أوان دفعها .على كذا سنةالسنة 

فيه مبالغ للصندوق جايز مفروض حانتفق  ،كدهمليون أو حاجة زى  32لها يمكن 
بنواجهها  اللى احنان هو المشكلة ألكن فى جميع األحوال  .د وهانستخدمخاوحان معاه

بنتكلم على  إحنامش عيب المشروع  –نه المشروعات لم تنتج فائض معين إ
  .روع يسددهشنواجه االلتزام اللى كان مفروض هذا المإن  يمكننا – الفائض

فعال حصلت استثمارات كثيرة مش قليلة فى الفترة إن  :وده يمكن يجعلنا نقول
كان  -اللى هو الخوف اللى أشرت اليه  –ألن لو كانت االستثمارات قليلة  ؛ىاألول

هذا العبء يبقى مجموعة االستثمارات على لكن كون  ،يبقى األقساط المستحقة قليلة
ها سددت عجز أخذنا اللى احناروض قنه جانب من الإالنقطة جت فى  هوبس  .كبيرة
نا مثال عندنا ودائع من ضمن يعنى كو  ،ده الغلط يعنى اللى أضطرينا اليه .جارى

بعض  ،ودائع الكويت ؛مليون جنيه 772 الى 722القروض اللى على الدولة حوالى 
 منها سدد عجز جارى وبعض منها دخل فى مشروعات. 

ولكن  ،كنا كسياسة كل القروض تستخدم فى استثمارإذا  النهاردهفلما بنيجى 
ننا نقول إيبقى ده يمكننا  ،فيما عدا ذلك .توازننه الزم يكون فيه إنوضب نفسنا بحيث 

بس الزم نأخذ فى  ،مدى اللى يحقق التوازن لكل هذاالممكن نذهب باالستثمار الى 
ولكن أبص لمواد التشغيل  ،أى استثمار جديد مابصش لالستثمار بسإن  االعتبار

وبعد  ،جى يشتغل المصنع ويتركبيبعدين ي ،ألن ماجيش أحط استثمار .الالزمة له
وبعدين يبقى المصنع واقف أو مركون أو زى  ،سنة مالوش استيراد مواد خام الزمة له

  !قينه محطوط فى صنادإ :مايتقال
 ،نى أترك كل الحاجات دىإاقتصادى  مشو  ده مش سليمإن  طبعا مافيش شك
كل مصنع اللى فى  .بنعطى أولويةإن  :بنقول إحنالكن  !مش معقول طبعا طبعا

 8222أو  5222عندنا كذا مليون  ،أولوية انعطى له ،الصناديق دى نطلعها نشغلها
أولوية لكل المصانع اللى  ،بنعطى أولوية لكل المصانع دى ،الرقم  اللى حانتفق عليه

 صغير وتكاليفها بسيطة. لماكناقصها است
ضافى أو ما شابه إالمصانع اللى مابتشتغلش تشغيل كامل أو اللى عايزة خط 

 .أقساط دفعأنا برضه حاإن  ومافيش شك ،العائد بتاع دى سريعإن  مافيش شك ،ذلك
 72بعد  أدفعهم هيقولوا لى سنين ما 72وبعد  ،النهاردهقعده يعنى لو أجيب مصنع وم

طبعا  ،ين؟! أنا لو بعت المصنع مش حاينفع مايدفعش ثمنهأه من أدفعحاآجى  ،سنين
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أنا  .عليه بقولاللى  األولطار التوازن إلكن فى ظل  ،أشغلمن المصلحة انى 
 ية.ساسختصرت فى حديثى لكن أشرت للنقط األا

 
يعنى أنا  ،تسمح لى سيادك بتعليق بسيط على الكلمة اللى قالها األخ على صبرى القيسونى: 

 .همتفق مع األخ على فى كثير من الكالم اللى قال
 

 !ماسمعتش كويس ،كثيرال افى قليل و   عبد الناصر:
 

 )ضحك( !يعنى كدهما هو الزم نبتدى ب القيسونى:   
 

 )ضحك( أصوات:   
 

 )ضحك( !على مين يا دكتور  عبد الناصر: 
 

 )ضحك( أصوات:     
 

يعنى أنا متفق  ،ستثمارباالالخاصة  هىأنا بدى الحقيقة أمسك نقطة واحدة اللى  ..أل القيسونى:   
لكن  .نا نتوسع فى االستثمارنإيجب ننا ا  و  ..أولوية لالستثمارنعطى  يجب أنننا إ

يجب االستثمار زائد االستخدمات األخرى إن  :بقولى أنا لال اللى بينا نقطة االختالف
نوزعها بحيث إننا نا يجب أنالموارد دى إن  :بقوللكن أنا  .فى حدود المواردتكون ها أن

فيه حاجات إن  لسنين وجدنامن اجينا فى سنة إذا  ولكن ،نعطى أولوية لالستثمار
فالزم  ،يعنى سواء القوات المسلحة الخدمات أو غيره يعنى محتاجة لمبلغ أكبر ؛تانية

ذا ما أمكنش  ،أقلل من االستثمار  نى أزود المدخرات بتاعتى.أأحاول وا 
ننا يعنى نتوسع فى االستثمار من ا  و  ،مانخافش من التضخم :األخ على بيقول

ننا نتفق عليها نهائيا علشان إأنا بأرجو دى يعنى النقط  ؛التضخممن غير خوف 
زيادة وسائل زيادة إن  :بقوليعنى أنا  .سياسة بتاعتنا مستقبالال أساسنضعها ك

 ..زيادة بتاع االنتاج وبتاع الدخلالفى حدود نسبة  ،البنكنوت ووسائل الدفع األخرى
من  أكثرزادت إذا  ولكن ،بب مشاكلسومقبولة وال ت معقولسنويا  ٪9 - ٪3مثال 
بينما زادت وسائل الدفع  ٪53أو  ٪51ى مثال لما زاد الدخل األولزى الخطة  - كده
 ،وده الرأى بتاعى !فيها ننا نستمر فيها أو نتمادىإدى خطيرة ومايصح  - 62٪
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 إحنانا االقتصاديين برضه فى المجلس. وبعدين ده مش الرأى بتاعنا إخوانوأعتقد رأى 
بيشترك كل سنة معانا فى بحث  ىجبنا مثال صندوق النقد الدول إحنايعنى  ،بس

إن  :وبيقول برضه الكالم ده ،المواضيع االقتصادية والتطورات االقتصادية
 تكون فى حدود الموارد.ها يجب أناالستخدامات 

صندوق النقد الدولى بيعبر عن االقتصاد الغربى إن  :عنى يقالوبعدين جايز ي
ففيه برضه آراء الخبراء  !هئنه جايز مش مخلص فى آراا  و  ،وعن االتجاهات الغربية

ويمكن ذهبوا الى  .وقالوا برضه نفس الحكاية ،السوفييت يعنى جاءوا ودرسوا الموضوع
ألن يعنى التجربة بتاع السوفييت كانت معتمدة  ؛أبعد مما ذهب صندوق النقد الدولى

من أى دولة  أكثرمن أمريكا و  أكثر ..من أى دولة تانية أكثرعلى نفسها فى التنمية 
  .ثانية

يجب و  ،نا نتفادى التضخميجب أنننا إ :بإخالص وبالحاح يعنى بقوللذلك أنا 
يعنى  ..ننا مانستسهلشا  و  ،نا نجعل استخداماتنا للموارد فى حدود االمكانيات بتاعتناأن

يعنى  ،بيبقى سهل نقول دى حاجات مصانع فى الصناديق ومحتاجة لكام مليون جنيه
المصانع اللى فى الصناديق  ..نعطيها أولوية :بقولأنا  ..أل !نتوسع فى كام مليون

 ولكن نقلل من الحاجات التانية علشان نعطى أولوية لها. ،نعطيها أولوية
 

طبعا الزم  ،تضخم يعنى معناها الى ما النهايةبسمح نننا إقصد ايعنى مش بهو أنا   صبرى:
من فى اإلصدار عمل انحسار حتى اأنا بإن  ولكن ،قصدهالى بال خططيكون تضخم م

ها بنسبة ددحوبن ،ن هناك تنمية اقتصادية وزيادة فى الدخل القومىأعلما ب ،البنكنوت
نه فى خالل السنوات إيعنى أنا اللى شايفه  .لكن مانحددهاش برقم ..نتفق عليها آه

قل لما نحط و عندنا هدف على األأ ،األخيرة رقم االقتراض ثابت تقريبا من البنك
مليون جنيه. هذا  83السنة دى سنقترض من الجهاز المصرفى  احناإن  :الميزانية نقول

در به بنكنوت من الرقم مثال يعنى هو نفس الرقم اللى كنا بنقترض من البنك أو كنا بنص
 . سنين 3و من أست سنين 

زى ما هو  -حاول او بأسمح بتضخم رقمى محدود امع النمو بإن  مش معقول
بنى اأنا حإن  فمش معقول ؛صدار من البنكزيل نهائيا اإلأنا أإن  - جى فى المذكرة

ى على اقتراض من الجهاز األولوأنا مشيت فى الخطة الخمسية  ،على التوازن الكامل
دى حاجة  -خدمات زى القوات المسلحة  ىالدفع ل ىتكلمش طبعا علاالمصرفى. أنا ماب

إذا  وخاصة ،نعمل تضخم مخطط احنا نإيجب أنا بأتكلم كسياسة عامة  - استثنائية
  .و فى غير الصناديقأة سواء كان فى الصناديق يكان عندى من الموارد الخارج
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اللى مانقعش فى الخطأ  ،أنمى نفسىأنا إن  عندى قروض من الخارج تسمح لى
 وأنا مش مع األخ حسن عباس زكى بيقول !ىاألولوقعنا فيه فى الخطة الخمسية  احنا
ول سنة استثمارات كام وتانى أنجيب  ..رقام موجودةاالستثمارات كانت كبيرة، األإن  :لى

إن  واستنتجت منها إزاىالقروض وااللتزامات جت إن  ماعرفشأنا  !سنة كانت كام
إن  نت قلتهإجت من الكالم اللى  ..ىاألولاالستثمارات كانت كبيرة فى السنوات 

 !ده ما اسموش استثمار ..استخدمت فى سد عجز جارى، فماستثمرناش
 ،على رجلينا الى حد كبير النهاردهنه اللى يمكن موقفنا إ ،فالحقيقة فى تقديرى

وآدى ميزان   .الخارجية مريكيةالمعونة األقطاع نقابلناها ورغم ا اللى احنارغم الصعوبات 
إن  رغم ،95/91أقل من سنة  91/93ونشوف العجز اللى كان فيه سنة  ،المدفوعات
لحد  واقفين على رجلينا النهارده إحناوماشيين  ،نقطعت فى هذه السنةامريكية المعونة األ

سنوات  5فى الـ شيين فيها ام اللى احنااالستثمارات الضخمة  نتيجة ؛ما باقتصادنا
  .خيرة من الخطةاأل

 ..و بتاعت الروسأبتاعت البنك الدولى  ،بنفس وجهة النظر هذه أخذناولو كنا 
كنا مشينا على نفس نظرياتهم من التوازن إذا ! و البنك الدولىأأنا مايهمنيش الروس 

وكان الكثير من  ،النهاردهموجودين فيه  اللى احناماكناش بقينا فى الوضع االقتصادى 
وكان فيه  ،استثمرنا فيها ومن المشروعات اللى استثمرنا فيها فلوس اللى احناالمصانع 

أد بنستورد نا انزم النهاردهكنا ؛ كالم عن التضخم وكان فيه كالم عن ميزان المدفوعات
نش نقدر نمشى من اماك ،ألن ماكنتش نصدر نمشى من غير سماد !أضعاف 72ثمنها 

 ،تكرير البترول وال بالصناعات الضخمة اللى اتعملت فى أواخر الخطةغير مصانع 
مرمى فى  أسيب مصنع سماد إزاى !واللى بدأت تجيب ثمارها فى الوقت الحالى

مليون جنيه  82 - 72بدا علشان أأنا مش متصور هذا الكالم  الصناديق دلوقتى؟!
 ه!طب ما أنا سأستورد سماد بعشرة مليون جنيه بعد كد !؟استثمار

 
ية فى أساسها نقطة باعتبر ألنى ؛ رد فى هذه النقطةأواهلل اسمح لى سيادتك برضه  القيسونى:  

ن ميعنى خرج  ،رد األخ على رد جانبىإن  عتقدايعنى أنا ب .سياستنا االقتصادية
المصانع ن ا  و  ،ية وضروريةأساساالستثمارات إن فى  مابنختلفش إحنايعنى  !الموضوع

ولكن  .منها أكثرمنها و  أكثرنا نستثمر يجب أنننا ا  و  ،اللى فى الصناديق يجب نستغلها
 ،امن الكميات المتاحة عندن أكثرننا نعمل إننا بنحاول إ :بقول ،سيةينقطة االختالف الرئ

ومضار كثيرة اجتماعية بتسبب لنا متاعب إنها  هذه المحاولة محكوم عليهان ا  و 
انا فى عو االقتصاديين اللى مأ كده بقولمش بس أنا اللى ن ا  و  ،واقتصادية وسياسية
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 ؛ولكن يعنى كل الناس اللى قاموا بالتجربة دى بيشتركوا معانا فى هذا الرأى، المجلس
نا نحلها ونأخذ فيها نإيجب فدى نقطة  .و سواء كانوا فى الشرقأسواء كانوا فى الغرب 

و أو الرأى بتاع الصندوق مقبول أول ذا ماكناش يعنى الرأى بتاعنا مقبا  و  ،رأى وقرار
 !و رأى الروس مقبول نجيب ناس ثانيينأ ..البنك الدولى مقبول

 
 )ضحك( !نجيب من السودان  عبد الناصر:

 
التضخم كما يفهمه  أساسوعلى  ،كثيرا تالتضخم أثير كلمة موضوع  يافندمفى الحقيقة   صدقى:   

الزم نستقر يه؟ ما معنى التضخم؟ إصال بينتج من أالتضخم  ..هتكل واحد على طريق
التضخم بينتج على إن  أنا فى رأيى .على تعريف له وبعدين نتفق على طرق العالج

إن  معنى هذا .قل من الطلب عليهاأالمتاح والخدمات المتاحة بتكون  االنتاجإن  أساس
قيمة الخدمة أو قيمة االنتاج بترتفع وبالتالى يبقى ثمنها مرتفع. طب يعالج هذا الكالم 

 ؛؟ فى بلد زى بلدنا معتمدة جزء كبير على انتاجها المحلى وما ال تنتج تستوردهإزاى
  ؟ينأحأقدر أقلل االستهالك من  ،نقلل االستهالك احناإن  عالج التضخم بنقول

الجزء  ،ميزان المدفوعات هيتكلم عنلما بنبص لبند الواردات اللى ب الواقع هو
 ،لما نشوف ميزان المدفوعات .ية اليمكن االستغناء عنهاأساسى منه واردات ساساأل

وبعض مواد  ،د التموينيةى جاى من القمح والذرة والمواساساأل ءالعبإن  حنالقى
. طيب يبقى االنتاج المحلىو نحدث أمستلزمات االنتاج التى البد منها علشان نستحدث 

 !سهلالبند هذا إن  دشقماعت ،ده سؤال ؟يةساسنقص االستهالك من هذه المواد األاح
وصلنا الى الحد  احناإن  فى رأيى أنا ،سعار كان وسيلة للحد من االستهالكورفع األ

  !فيهسعار نرفع األإن  اللى ال يمكن
 البيرةلما فرضنا السنة اللى فاتت قرشين صاغ زيادة على  احناإن  ،دى مثلأأنا 

السنة دى قلت  البيرة منحصيلة رسم االنتاج  ؛هكذا حصيلةحنجيب  احناإن  بدعوى 
، معناه إن جابت نتيجة عكسيةإنها  يعنى معناها ؛ألف جنيه عن السنة اللى فاتت 922

 !احنا وصلنا الى الحد األقصى من القدرة الشرائية
حط استثمارات فى أعلشان أزود االنتاج الزم  ؛نزود االنتاج احناإن  اآلخر الحل

  مام دولة مثلنا.أيبقى هنا ده الحل الوحيد  ..االنتاج
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إحنا مانقدرش أبدا ناخد اإلجراءات اللى بتتاخد مثال فى الواليات المتحدة.. 
: وعات عنده، يقولالمدفستهالك؛ لما يتزنق فى ميزان الواليات المتحدة عندها فائض لال

 ،مافيش مانع 8عربيات فى السنة يشترى  5اللى كان بيشترى  ..رفع سعر العربياتأ
يجب مش هاقدر أقول له: موت من الجوع! إحنا  ،أقول للفالح ماتاكلش ماقدرشلكن 
المعيشة  مستوىنا الى إحنا وصلنا فى مجتمعالمجتمع اللى احنا بنتعامل فيه، نعرف  أن

 نعتمد على االنتاج. ن أ الإمامنا أليس  إذا   ؛مقبول أن نقل عن هذاوغير 
ذا ا  و  .لمقابلة االنتاج أكثراستثمارات تمد على االنتاج يبقى الزم نوجه علشان نع

االستهالك السلعى النهائى كان بيزداد بنسبة معينة إن  هنالقىرجعنا الى األرقام يافندم 
كنا  - مليون جنيه 712و أمليون جنيه  792تذكر أنا حوالى أعلى ما  - وبقدر معين

 مليون جنيه 59 - 58بمتوسط زيادة فى االنتاج الزراعى بلغت حوالى  ؟إزاىقابلناها 
مليون جنيه فى سنة  778ومتوسط زيادة فى االنتاج الصناعى بلغت حوالى  ،فى السنة

 مليون جنيه. 752و أ
للحد وصلنا  إحنايعنى  ؛نقدر نحد منه حدود ضيقة جدا إن احنايعنى القول ب

يبقى  !فى الضروريات مش هنقدر نجيبها احناإن  يه النتيجة؟ النتيجةإيبقى  ،األدنى
محتاجين الى سرعة  احناإن  نا أرىأو  ..كبرأبسرعة و نستمر فى التنمية ن أ الحل هو

اضطرينا تحت ضغط اقتصادى ومنع اللى  و التالتة اللى فاتواأ السنتينلنعوض  ؛كبرأ
 ننكمش شوية فى االستثمارات. احناإن  المعونة االمريكية

قابله ناللى حن سوأ مأموجودين فيها السنة دى ليست  اللى احنا ةالحال :بقولنا أ
زى ما قال األخ على  -ن السنة دى ليه؟ أل ،ألسوأا واللى بعدها هو ،السنة الجاية

استثماراتها بدأت  ..برضه عندنا حصيلة مشروعات بدأت فى االنتاج إحنا -صبرى 
جيبها مثال فى سنة أكن الحصيلة اللى أنا كنت ومفروض ل .98أو  97أو  92سنة 
يبقى  !شصلماح ..99أو  93يحدث فى سنة  يجب أندى معناها استثمار كان  ؛12

 ،بيتزايد بسنة معينةينقص ن أ االستهالك الضرورى اللى ال يمكناإن هنا هنالقى 
 ة. سبواالنتاج مش بيتزايد بنفس الن

مايمكنا  احناإن  واضح ؟يه؟ هل نستغنى عن هذا االستهالكإطب حنعمل 
بنتكلم عنه،  حناا اللىقل من القليل من ميزان المدفوعات أاالستغناء عنه من االستهالك 

 إحنا -والتضخم  ..م؟ هنا دى المشكلة، وهنا ده اللى بيعمل تضخإزاىيبقى حنقابله 
سعار معنى هذا لما رفعنا األ إحنا !عملنا التضخم بارادتنا إحنا - بنتكلم بصراحة

! وهذا هو التضخم ..قلأصبحت أقيمة الجنيه الشرائية هنا إن  التضخم، معنى هذا
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نرجعها الى  احنا نإيجب لكن  ،نظريات جميلة جداإنها  النظريات االقتصادية أنا أرى
 بنشترك فيه. اللى احناواقع المجتمع 

كيف نستهدف هذه الزيادة فى  ؟كيف ندبر هذه االستثمارات :التانية ةنيجى للنقط
 ،لما يبقى فيه مكن مصانع موجود فى الصناديق ؛لم نستخدمها إحنااالنتاج؟ فيه موارد 

يحل هذا  ..و بعد غيرهأيبدأ االنتاج مثال بعد سنة إن  ويمكن باالستثمارات المحلية
بدل مارحت  ..أمثلة ضربتتشغيل الطاقات الموجودة تشغيل كامل زى ما  .شكالاإل

ده  ..ىأجنبنقد  أيضاالطاقات اللى عندى وأوفر  أشغلجبت حاجات جاهزة كان ممكن 
 بند تانى.

ستحدثها بال عبء على ميزان المدفوعات ال السنة دى أفيه استثمارات ممكن 
 ؛يبدأ المشروع فى االنتاجن أ قساط بعدبل يبدأ العبء فى األ ،اللى بعدهاوال السنة 

وده موجود وكل القروض  .حدثهوبالتالى يبقى القسط أقل من فائض االنتاج اللى بيست
الحالة  ،يعنى من حيث المبدأ احناإن  فأنا أرى .اللى مع الدول االشتراكية من هذا النوع

إن  :ونقول ،التنمية ىنقف ف احناإن  ليس عالجها -اللى هى التضخم  -فيها  اللى احنا
إن  معناها ؛فى السوق أكثرلو نزلنا فلوس فى االستثمارات دى معناها فلوس  احنا

ت هذه االسثمارات الى زيادة فى االنتاج فهذا هو هوجإذا  ..أنا أرى أل .هيحصل تضخم
 عالج التضخم. 

مقابل هذا ننقص من االستثمار فى  احناإن  ،ونىأنا مع الدكتور القيسإن  يمكن
 احناإن  كان االنفاق فى الخدمات وصل الى درجة يمكنناإذا  حيث يمكن ،حتة تانية

 موجود.يكون  أيضاهذا إن  أرىأنا  ،ةفى حتأو نؤجلها فى حتة  نوقفها
أنا عندى بيان  !نه مش واقعىإعتقد أده  ه..تضخم النهارد يهفإن  م علىالالك

جبناه  52/6/91 الى 7/1بالمبيعات المحلية من المنتجات الصناعية خالل المدة من 
خالل الفترة من العام الحالى اللى هى  دفةمن المؤسسات. المبيعات التقديرية المسته

يعنى  ..مليون جنيه 717 اللى قبلهمليون جنيه،  731كانت  ،يةقدرت فى الميزان
 .٪6مليون جنيه، يعنى بنسبة حوالى  75والمقدر فى  الفترة   هبطت عن المستهلك

االنكماش ده طبعا واضح ألنه يعنى  !تضخم مافيشيعنى الواقع يبقى هنا فيه انكماش 
لكن عالجنا به سنة، طب  ،ده عالج :بقولده كويس أنا  ؛جورسعار وخفض األرفع األ

  !؟الى إمتى والسنة اللى جاية حنقدر نستمر فى هذا العالج
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من واقع  أساسزى ما بنضع ميزانية نقدية على  احناإن  يافندمولذلك أنا بأرجو 
وبعد  ،وافقنا عليها السنة دى احناإن  طيب نفرض :بقول ،ميزان المدفوعات السنة دى

وهنشوف  ،سنة اللى جايةنعمل ميزانية ال ؟يهإنا النتائج اللى حتتحقق امهذا يبقى أم
رقام أدى  ؛رقام اللى أديتها المرة اللى فاتتاأل ىه ههذ .سوأأال الى احسن و أهتبقى الى 

very clearing   ده مؤشر  ..االستهالك فى قل من الزيادةأفى االنتاج  ننزل احناإن
 !إزاى مشكلةالعن حل  أيضاتكلم عن التضخم الزم نتكلم نما فقبل ؛ خطير جدا

كل  لف اللى بيزيدواأ 222طب والـ  ؛ننا فى كل هذاموبعدين فيه نقطة بتتوه 
حنوجد لهم فرص عمل  ؟!ألف حنوكلهم منين 832وال  822لة اسنة ومنهم قوة عم

 -زى ما قال األخ على  - الروس قالواإن أنها التعالج نظريا أو  مسائل أنا أرى ؟!منين
قول من ولكن أنا أ ،عايزه هوالروس يقولوا اللى هم عايزينه والبنك الدولى يقول اللى 

ال إنه ليس أمامنا سبيل إوأنا أرى  ؟!إزاى حنعيش ؛واقعى ومن واقع المجتمع بتاعى
 فاتنا من السرعة الالزمة فى االنتاج. اللىلنعوض  ؛التوسع فى  االنتاج وبأسرع ما يمكن

يدينا إصبحت فى أنتاجية ال كل طاقة ستغنن أ نحاول احناإن  :النقطة الثانية
ال او  كده !شتستخدمهامابفيه مكن جه، البنوك عندها سيولة إن  :بنقول .بأسرع ما يمكن

عندى النقد المحلى  ى، يعنإزاىودائع مش عارفة تستثمرها  النهاردهأل؟ البنوك عندها 
لى انتاج يغنينى ويحسن ميزان م يجيبو هواالتنين لو استخدمت األجنبى،لنقد اوعندى 

إن  أنا أرى !ده علشان أمنع التضخمأنا لما بوقف إن  :وأقول !؟ ىزاإالمدفوعات، أوقفه 
نى مازودتش االنتاج واالستهالك متزايد إألن طالما  ؛ستحدث التضخماى أنا بنإبهذا 

  .ده تعريفى أنا للتضخم ..حيحدث التضخم
 عتقدأت فى االقتصاد و يولكن برضه قر  ،فى االقتصادكتير يمكن أنا مادرستش 

 .ال السرعة فى التنميةإعالج من له التضخم بالنسبة لنا ليس إن 
لم نسرع فى االنتاج وبسرعة متزايدة إذا  ،النقطة التانية من الناحية االجتماعية

اللى ابتدأ فيها االنتاج النقطة وصلنا الى  إحناعما حدث فى السنتين تالتة اللى فاتت، 
 !يزيد بنسبة أقل من نسبة زيادة االستهالك

 
نا متهيألى أو  ،خيرة دى الخاصة بالتضخم وغير التضخمللمناقشة األ متتبعهو أنا يعنى   محى الدين:

يعنى فيه اعتقاد من جانب  !يعنى فيه سوء فهم بالنسبة لمعنى التضخم بين الجانبين
وفى الحقيقة  .خر بيننادى بسياسة تضخميةبينادى بسياسة انكماشية والجانب اآل

كل الكالم من الجانبين بالنسبة لنفس  ىنا موافق عليعنى أ ،الموضوع مش بهذا الشكل
وأنا  -بنستثمر فى حدود االمكانيات  احناإن  :النقطة اللى بتتقال هوكن لاللى اتقال، و 
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بنربط بين إن  ؛مؤشر واحد صغير بقوللكن  -غرز فى الناحية االقتصادية أمش عايز 
و من ناحية ميزان أهذا االستثمار وبين امكانية تنفيذه من ناحية الميزانية النقدية 

 احناإن  هو المهم ،من مصنع جزءأنا أروح أعمل إن  أنا مش متصور .المدفوعات
عمل حيطتين أنى أنا إمش  ،رضغهو ده ال ..نعمل مصنع متكامل علشان يعمل انتاج

وبعدين وزارة االقتصاد مش قادرة تنفذ لك هذا  ،وبعدين أقعد ألحجيب الصناديق أوبعدين 
  !ألن الميزانية النقدية مش قادرة تنفذ ؛الكالم

أنا طلبت قلت  ؟812يه اللى خاله إ ،لما جينا نضع سياسة االستثمار السنة دى
رقوا طلوبة لالستثمارات السنة دى، فمى كذا الجنبمش كفاية تقولوا ميزانية النقد األ :لهم

 أدفعو بأ cash أدفعيمكن فى الشرق بنتجاوز لكن الغرب الزم  ،بين الشرق والغرب
 - فجابوا لى بيانات بأن هذا المصنع علشان نستثمره !و على سنتينأشهر  72على 

جنيه من الشرق ونصف مليون كم عايز مثال يكون  ..عايز للشرق - نستثمر محليا
وبعدين  .منا مدة طويلة والموضوع ده خد سبقياتأديت اجمعت و  ؛جنيه من الغرب
 ،مليون 72اللى هى النقد الصعب يعنى فى الغرب يصل الى  ؛فيهإن  وجدنا فى اآلخر

مش  إحنافى الحقيقة ألن الميزانية النقدية تمكنا من هذا،  طيب نستثمر فى هذه الحدود
  .كدهمن  أكثرعايزين 

فيه مصانع جت  أروح أقول:أنا هل  ؟فيه تعارض بالنسبة لهذا االتجاههل 
 ؟سنين حيطان والناس شايفاها حيطان 5هذه الحيطان تعقد  ،روح أقيم حيطانأوبعدين 

 !؟ستفيد منهأصدره و أروح أفى الحيطان السنة دى و رميته منت اللى سال أنا آخذ األاو 
 .لمشكلةكل ل تصورأتكلم ببساطة فى هذا الموضوع على حسب ما أنا ايعنى أنا ب
تجاه بيقول تضخم مطلقا فى المناقشة، افيه و فيش يعنى اتجاه بيقول انكماش افم

وال داعى لهذه مشكلة  يهيبقاش فيمكن ما ،المطلوبة ةبوطضمال formula الــ فهمنا فإذا
 ؟معى فى الشرح دهمتفق نت أالمناقشة اللى دارت، هل 

 
 ،بنوازن ميزان الدفوعات احناإن  :بنقول ..تساءلألكن أنا عايز  ،بوطضالشرح م ..أل  صدقى:   

ماسرناش فى االنتاج بالسرعة اللى إذا  نهإنتيجة هذا التوازن  :بقول ؟إيه طب وامكانياتنا
وبالتالى سيزيد  ،حقق السنة الجاية فى االستهالكتقابل الزيادة اللى ستأأنا إن  تمكنى

و أقول للناس أسأقابله إما باالستيراد  ؛قصورى فى االنتاج عن مقابلة حالة االستهالك
آدى اللى أنا  !جدش حل للسنوات المقبلةو أنا مابأ إذا   .الحاجة الفالنية مش ضرورى

قارنا هذا المبدأ إذا  ،نزيد االنتاج وبسرعة متزايدةن أ مامنا هوأالحل الوحيد اللى  .قصدهأ
 .وأظن سيادتك موافق على هذا المبدأ
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 موافقين.وهم   محى الدين:

 
كان فيه مكن إذا  :بقولأنا بأقترح حلول  ؟يه امكانياتنا فى زيادة االنتاجإنشوف بقى   صدقى:   

البنوك اللى عندها سيولة  ..بدل ،موجود أيضاوالمال المحلى الالزم لتشغيله  وصل
ذا ماكناش ا  و  ،هذا االنتاج مطلوبإن  يبقى ده حل طالما ،يهإومش عارفة تعمل فيها 

 و يبقى عجز فى احتياجات البلد.أحنستورده  هحننتج
ولن يتحمل ميزان  أدفعويمكنى استخدامها ولن  ،يةأجنبذا كان لدى استثمارات إ

 ..منها حييجى بعد سنوات يكون االنتاج فيها بدأ األولى القسط أ ؛المدفوعات بعبئها
 بأمشى بهذه االستثمارات. أيضا

 ،قائمة ولدى القدرة على االنتاج يبقى عندى وحدة انتاجيةإن  ن اليجوزإ
 نإلو جمعنا هذه الظروف يبقى ممكن  إذا   ده بند ثانى. !ستورد من برهأوتفضل عاطلة و 

 ..ماشيين فيها اللى احناده تبقى حصيلة تزيد من درجة النمو 
 

  .هموافقين على هذا الكالم بس عايز نراجع إحنا  حى الدين:م
 

 .أنا فاهم : صوت
 

دى  !التسليححديد فيه مشكلة عويصة جدا اللى هى إن  :اتتفنت قلت الجلسة اللى إ ما  عبد الناصر:
 .لقة فى ذهنى من الجلسة اللى فاتتاع

 
 .مثلة يعنىده مثل من األ ..أل  محى الدين:

 
 .يةساسحديد التسليح هو المشكلة األإن  ميعنى أنا فى الحقيقة كنت فاه  عبد الناصر:

 
 .مش بس حديد التسليح ..أل  محى الدين:
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ى موضوع حديد لحكى ا هوقلت ل ،فى التليفون النهاردهى كوطلبت حسن عباس ز   عبد الناصر:
 يقيمحديد التسليح حإن  حصل تعليق مما البشرى اتكلأ !ألن يعنى مافهمتش ؛التسليح ده
ح رايح لوزارة الحربية ومش حديد التسلي ده ..بداأ :قال لى ة!عايز عملة صعب هعقبة ألن

 .يهإفاهم 
 

مش بس  ؛كلم فيهاتمعنى اللى أنا بالعبر عن أيعنى أنا بأحاول أدى مثل علشان  ..أل  محى الدين:
ال نادرا، وحنشوف إأنا شفت المشروعات  !حديد التسليح وحاجات كثيرة يعنى تانية

بنشوف ونراجعه ونشوف  ،يعنى أنا عندى الدوسيه من عزيز ..المشروعات ونراجعها
طب  ،يعتمد على الناحية المحلية فقط فعاليعنى  هوكان الكالم ده إذا  .هذا الكالم

ده  ..أل :طبعا االقتصاديين بيقولوا ؟!ننطلق فى هذا االتجاه احناإن  يه المانعإيعنى 
بنتجاوز  احناإن  ممكن إحنايعنى  ؛زيادة االستهالك وكذا ..بيأثر على كذا االستهالك

 .عن هذا الموضوع بس له حد معين
 

 )ضحك( !شوية أكثرراء آعايزين نزود عدد االقتصادين شوية علشان يبقى عندنا  عبد الناصر:
 

 !تنقطع راسهن ا  و  ،فيه حسابإن  :مرة اللى فاتتالسبق سيادتك يعنى قلت  القيسونى:  
 
 )ضحك( أصوات:  
 

ننا نمشى على إ أساسضعها على أولكنى  ،يديك ضع راسى بينأنى إنا مستعد أف القيسونى:
يعنى  ..بسياسة ثويعنى أنا مش متشب .سياسة اللى أنا فاهمهاالنا دى أو  ..سياسة معينة

ده رأى ناقشناه مع جهات غربية إن  :بقولأنا مش بأحاول أملى رأى معين، لكن 
 !وناقشناه مع جهات شرقية ودرسناه فى مختلف الجهات يعنى

 
قدم  وشقير ةظن نزيه قدم مذكر أمذكرة و  تنك قدمإ ،هو أنا فاكر يا دكتور فى وزارة زكريا الناصر:عبد 

بيحصل نقص فى العجز كذا  يبقى .نستثمر كذا :مذكرة عن ميزان المدفوعات وقلتم
ن أ ستطيعن ناإن بحيث ؛حيكون فيه الوضع كذا 17او سنة  12بحيث فى سنة  ،وكذا

 الحقيقة. المذكرة موجودة فى البيت أنا عندى .فائضيبقى هناك ثم نوازن 
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 .ده يمكن نزيه : القيسونى
 

 .مش منى ..أل ..أل : ضيف
 

 !نزيه ..أل : القيسونى
 

 ؟822و أأظن  812نت كنت طالب إنزيه   عبد الناصر:
 

المدفوعات نقصنا العجز فى ميزان إذا  :قلت ،: أنا كنت رابطها بنفقات القوات المسلحةضيف
ميزانية القوات المسلحة تنقص إن وجهت  سيادتك كدهوبعدين بعد  .صالحنواصل فى اال

و يناير يمكن أفى فبراير  812مليون، قمنا رحنا كان االقتراح بتاعى اتعدل الى  52
 .99سنة 

 
 !تقولوا لنا كالم وتلتزموا به ،تكلموهتنتم بإالكالم اللى ضوء عايزين على  إحناطيب   عبد الناصر:

  ..النهارده نامشكلت
زى ما  ؟يهإالعجز وفى سنة  حنضيع إزاىميزان المدفوعات والعجز والكالم ده، 

زاىو  ،يه حيكون عندى فائضإوفى سنة  ،من سنتين حيكون عندى توازن عملتم هو  ؟ا 
ال يبقى كل الكالم اللى  ،ده الموضوع اللى أنا متصوره وه بيبقى كالم غير نتم بتقولإوا 

  ى؟بقملتزم، ليه 
حناعندنا عجز و  إحنا ؛والنقطة الوجيهة فيه، بيجى هنا كالم عزيز بنزيد مليون  ا 

حناكل سنة و  بقى حصلح  إزاىطيب  ..فى الدرة ،بنزيد استهالكنا فى القمح كل سنة ا 
يعنى  ؟!االنتاج الزراعى واالنتاج الصناعى بالذات حش حصلتماكنإذا  ميزان المدفوعات

يبقى  ،نش عندى زيادة فى االنتاج الصناعى واالنتاج الزراعىاماكإذا  السنة الجاية
ستوردها االزم ححاجات فيه  بالذات ..ستورداليه؟ ألنى ح ،بالتالى العجز بتاعى حيزيد

 ،لناتجهزوها  ؛نها وعايزين نلتزم بهايهى دى الحسبة الحقيقة اللى عايز  !لكاللى هى األ
حناو   حنناقش المذكرة معك يوم السبت.  ا 
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أنا مش متضايق من اختالف وجهات النظر، أنا نقيت  :بقولبعدين أنا برضه 
عايز نى أنا جايب ناس تتكلم وناس ماتضيعش وقت، إالتشكيلة اللى جت هنا بناء على 

إن  ومتهيألى برضه .نطلع فى اآلخر بشئ احناإن  راء المختلفة الحقيقة بحيثأسمع اآل
 متهيألى ..لو فتحنا هذا الموضوع فى مجلس الوزراء احناإن  كالمنا هنا أفيد من احنا
 بدا بالكالم.أ ضقتشماأنا كنا غرزنا فى سكك كثيرة جدا وضاق بالواحد، لكن  احناإن 

برضه أنا مع الدكتور عبد المنعم فى نقطة اللى هى نقطة امكانياتنا، امكانياتنا 
ى التموين، مش عايز ف bottle neckبالنسبة للظرف السياسى أنا مش عايز هى إيه؟ 

وبعدين  فتحنفكونا مثال  !أبدا واجه هذا الموقفأ النهارده ماقدرشطوابير فى الشوارع، 
ده سياسيا فى هذه  ؛bottle neckممكن يحصل التضخم حايعمل لى  احناإن  :بنقول

  !جدا حيتعبنىالمرحلة 
تعالوا  :بقولو  ،مسك الكالم اللى قاله حسن عباس كلهاولكن فى نفس الوقت ب

 ؟ماحيتوازن سنة ك ؟ماوحيتصلح سنة ك !؟ال حيتصلحاآدى ميزان المدفوعات حيتلخبط و 
 موضوع تجاوبوا عليه.الالزم ده  ؟ماوحيدينى فائض سنة ك

ية أجنبأنا جايب مصانع إن  ،الواحد ىكذلك النقطة اللى مش داخلة مخ 
 !خوفا من التضخم حابسهاألن العملة المحلية  ؛عملهاشاومصانع موجودة هنا وماب

ى خلل حيأتى نتيجة لهذا حيكون أيعنى حتى  ،العملة الصعبة صرفتيعنى طالما أنا 
ذا كان إف ،الخلل ممكن ييجى ألن آدى نصيب المصنع من العملة الصعبة ؛بسيط جدا

نبطل شوية بناء حكومات ما  ؟!يهإموجود يبقى موضوع الحيطان  هصنع فى صناديقمال
 !؟هه هالكالم ده أبطلفيه مبانى حكومية و 

 
 .خالص ىدا الوقت minimumده بقى الـ   محى الدين:

 
 أكثريمكن السنة دى  ،المشروعات دى مشروعات درست فى لجنة الخطة هىبس  ..أل القيسونى: 

فيه إن  نش متاحة عندنا الفكرةاويعنى ماك ،ى سنة أخرى درست مشروع مشروعأمن 
  ..الدكتور عزيز كلها دى هىمشروعات زى اللى بيقول عليها 

 
 !على المبنى للمجهول ىلوقتدتكلم نب إحنا  محى الدين:

 
 .خالص الموضوع ده حنشوفه مافيش مشكلة يعنى : ضيف
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 ..هو االستثمار شكالحل اإلإن  متفقين احناإن  بس فيه نقطة صغيرة هو مافيش شك زكى:
بمناسبة ما قيل على  بقولصل أنا أ .كبر قدر ممكن من االستثمارأمافيش شك يعنى، و 

وكان التمويل  ،الموضوع ده بحثناه وعرضناه على سيادتك :العجزبحكاية التمويل 
 ،ممكن نخطط التمويل بالعجزإن  :أيضاوقلنا  .مليون فى السنة 722العجز فى حدود ب

 االقتصاديةمن الناحية إن  واتفقنا حتى مع وزارة الخزانة .ةواتفقنا على هذا وحددنا لسن
موال من األ ٪1يزيد التمويل بالعجز عن نسبة قدرناها فى حدود  يجب أنال إن 

 وع فى االعتبارموض دهو  ،مليون جنيه  53هذا المبلغ يطلع إن  واعتبرنا ،المتداولة
 .المبلغ

 
 .نتم طيبينأكل سنة و  عبد الناصر:
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