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 الٌوم الذكري الثانٌة لرحٌل العبلمة االلتصداي األستاذ الدكتور المرحوم صبلح جودة ، نشأ صبلح جودة فً بٌت علم وثمافة عالٌة ، كان تمر
أبوه ٌملن مكتبة ضخمة بالمنزل وٌصحبه فً طفولته إلً الماهرة فً جلساته األسبوعٌة مع أصدلائه من كبار مثمفً مصر ، كان منهم 

الصحفً مصطفً أمٌن والكاتب زكً نجٌب محمود ، والكاتب أنٌس منصور ، فً هذه البٌئة الثمافٌة الممٌزة تربً صبلح جودة علً عشك 
.. المعلومة 

 
 بمدٌنة بلماس بالدلهلٌة ، تخرج من كلٌة التجارة فً منتصف سبعٌنات المرن الماضً ، ثم 1958 ٌناٌر من عام 5صبلح جودة فً ولد 

حصل علً درجة الدكتوراة فً االلتصاد الدولً ، عمل أستاذا لمادة اإللتصاد بجامعة عٌن شمس ، كما عمل مستشارا التصادٌا لعدة جهات 
..  جودة هو إدارة مركز الدراسات االلتصادٌة بالماهرة . أجنبٌة ، منها دولة اإلمارات والمفوضٌة األوربٌة ، كان أخر المناصب التً توالها د

 
 العبلمة االلتصادي صبلح جودة علً عدة جوائز ، كان أشهرها جائزة من جامعة كانتربري البرٌطانٌة ، له العدٌد من المؤلفات حصل

.. فاسدون حول التورٌث – صنادٌك اإلستثمار – التحلٌل المالً – الرجل الثانً : االلتصادٌة ، هً 
الدٌن المحلً وأثره علً الموازنة : جودة العدٌد من الدراسات البحثٌة فً معالجة الشأن االلتصادي المصري المنهار ، منها . للمرحوم د

الصنادٌك الخاصة ، الحمٌمة - مشروعات تم وأدها - ممٌاس نجاح الدول – الفزاعة االلتصادٌة – دولة المستشارٌن فً مصر – العامة 
..  روشتة اإلصبلح االلتصادي - الشائعات وأثرها علً االلتصاد – الصندوق االجتماعً وعنبر السجون – والخٌال 

 
صبلح جودة دفاعة عن الحموق االجتماعٌة وااللتصادٌة لفمراء مصر ، فكان ٌمدم االلتصاد بأسلوب . عن العبلمة الكبٌر المرحوم دعرف 

" .. خبٌر البسطاء " ٌسهل فهمه علً العامة غٌر المتخصٌٌن حتً أطلك علٌه الناس اسم 
األستاذ الدكتور المرحوم صبلح جودة كان أرشٌفا رلمٌا ٌمشً علً األرض ، ما أن ٌسأله أحد الناس عن مشكلة التصادٌة ما إال وٌعطً 

بفضل ما ٌموله صبلح – أصبح الشعب ! معلومات تفٌض عن حاجة السائل ، وضمن هذه المعلومات تكون مجموعة من الحلول الٌسٌرة 
! أكثر تثمٌفا وملما بدوالب حرص العسكر أن ٌكون فهمه حكرا علٌهم - جودة 

 
العبلمة المرحوم صبلح جودة من صنف الرجال الذٌن ٌنافمون الحاكم من أجل مصالح مصر ، كان رجبل زاهدا ومتواضعا واحترافٌا لم ٌكن 

فً مجال عمله وشجاعا خالصا ألرض مصر وشعبها ، كان ٌمدم برامج مجانٌة لئلصبلح االلتصادي للحكومة كً تنهض من عثرتها ، كانوا 
 فً زمن المخلوع الفاسد مبارن بسبب مطالبته 2009ٌتعمدون عدم اإلستماع إلٌه ، وأحٌانا مبلحمته فً المحاكم لترهٌبه ، كما حدث فً عام 

! بتواجد الحدٌن األدنً واأللصً للدخل لتحمٌك العدالة ، وهو أول من أطلك هذه الدعوة اإلجتماعٌة الملحة 
 

صبلح جودة بعد ثورة ٌناٌر ، أخذ كبلمه ٌفتح ملفات الفساد وٌفضح فً ذات الولت من بٌده زمام األمور ، عرف .  لماءات المرحوم دزادت
 نوفمبر 17المراءة والمسرح وشرب المهوة ،وافته المنٌة فً : من ٌتابعونه وٌرصدون حركته من خبلل تلن اللماءات عنه ثبلثة أشٌاء ٌعشمها 

!  عاما فً أعماب تناوله لكوب من المهوة فً أحد النوادي المعروفة بالماهرة فً منطمة مدٌنة نصر 57 عن عمر ٌبلغ 2015
 

صبلح جودة ، فالذكري تنفع المتخصصٌن وغٌر المتخصصٌن ، .  فً هذه الحلمات الخمس عددا من ألوال العبلمة المرحوم دنستعرض
خاصة وأن طبٌعة الكوارث التً نمر بها خبلل العمود الماضٌة هً نفسها التً نمر بها اآلن ، والمسئولون علً األمر هم نفس العصابة وإن 

 : اختلفت أسماؤهم 
 



صالح جودة عن نهب القطاع العام منذ حكومة الجنزوري واستمراره بالحكومات التً .  تحدث العالمة المرحوم د2011 دٌسمبر 7 فً #
: تلتها ، فقال التالً 

هنان ممولة خاطئة ٌرددها بعض المسئولٌن ، إما كشماعة ٌلمون علٌها فشلهم أو فزاعة ٌخٌفون بها الناس ، هذه الممولة تمول أن ثورة ٌناٌر " 
! لد أثرت سلبا علً الحٌاة االلتصداٌة فً مصر 

بٌنما كانت ! فمط  % 3 شهرا الماضٌة بنسبة 11هذا كبلم بعٌد كل البعد عن الحمٌمة ، كبلمنا هنا باألرلام ، مدٌونٌة مصر زادت طوال الـ 
! سنوٌا  % 15 / 10مدٌونٌة مصر تزٌد فً عهد المخلوع مبارن بنسبة 

من الناحٌة االلتصادٌة التً أنا أتخصص فٌها ألول أن مبارن دمر مصر تدمٌرا شامبل ، زاد هذا التدمٌر فً العمدٌن األخٌرٌن له ، ففً هذٌن 
.. أحمد نظٌف . عاطف عبٌد ، د. كمال الجنزوري ، د. د: العمدٌن تولً رئاسة الوزراء ثبلثة هم 

الشائع بٌن الناس أن األول كان ممتازا ، وهذا غٌر صحٌح ، فمد إختلط معه الجٌد مع السًء ، بٌنما الوضع مع عبٌد ونظٌف ال ٌوجد إختبلف 
.. بٌن المتخصصٌن المخلصٌن علً أنهما شاركا فً تدمٌر التصاد مصر 

 
الجنزوري لشرح المولف المختلط بالنسبة حوله ألمكن معرفة ما ارتكبه من أخطاء فً حك مصر وشعبها ، هو تولً الحكم . إلً دلو عدنا 

..  وهو ٌوم الوالٌة الثالثة لمبارن 1999 أكتوبر 5 وترن الحكم فً 1996 ٌناٌر 4فً 
شولً خاطر رئٌس الجهاز المركزي .  تم اإلعبلن عن إستمالة د2.13 ظهرا ، الساعة 2.10مبارن أنهً خطاب الوالٌة الثالثة فً الساعة 

.. عبٌد رئاسة الوزراء .  تم اإلعبلن عن تولٌة د2.25الجنزوري رئٌس الوزراء ، .  تم اإلعبلن عن إستمالة د2.20للمحاسبات ، 
 
 عاما حٌنها ، ٌعنً حجة المعاش هنا غٌر متواجدة ، كما أنه ال ٌجوز إجباره علً ترن منصبه ألن منصبه 55خاطر كان ٌبلغ شولً . د

عاطف عبٌد فً نهب المطاع العام ، . ٌتمتع بالحصانة ، كان الرجل ٌحمل فً مكتبه جمٌع ملفات الفساد التً لام بها وزٌر لطاع األعمال د
! المبالغ المنهوبة تمدر بعشرات ببلٌٌن الدوالرات ، المهم هنا أنهم أجبروه بالمخالفة لٌترن منصبه كً ٌخلوا لهم الجو الستمرار النهب 

 
الكتاب األسود لوزٌر " اسمه علً المماش أخذ هذه الملفات التً تثبت نهب المطاع العام حتً تارٌخه ووضعها فً كتاب أسماه هنان صحفً 

الجنزوري لم ٌكن . إذا افترضنا أن د!الجنزوري منصبه بشهر . ، أي لبل أن ٌترن د1999 سبتمبر 5صدر هذا الكتاب فً " لطاع األعمال 
ٌعلم طوال فترة رئاسته ، وهذا إحتمال نسبته تبلغ صفرا ، فماذا بعد أن صدر كتاب الصحفً المذكور وذكر أسماء الشركات المنهوبة لبل 

! لم ٌفعل الجنزوري شٌئا ! الجنزوري ؟. شهر من خروج د
 

الجنزوري كان ٌعلم بحجم الفساد فً وزارة لطاع األعمال التً كان وزٌرها عاطف عبٌد إال أنه آثر السبلمة صمتا ، . لوله هنا أن دما أرٌد 
وضاعت ببلٌٌن الدوالرات علً مصر نهبها مبارن وعصابته ، أنا من مولعً هنا لٌس لدي معلومات كً أجزم هل شاركهم الجنزوري فً 

! لكنه علً األلل غطً علً جرائم نهب مصر بالصمت ، وهذا فً حد ذاته جرٌمة كبري ! النهب أم ال 
 

هل هذه حكومة إنماذ بعد ثورة لدمت هذا العدد الهائل من الشهداء : اآلن الذي ٌجب أن نسأله عن هذه الحكومة التً تتولً بعد الثورة السؤال 
! " .. أري نصف حكومة عصام شرف من صبٌان مبارن ، فأٌن هو اإلنماذ إذا كانوا هم سبب ما نحن فٌه اآلن ؟! ؟
 

صالح جودة عن االقتصاد المصري المنهار فً حكم الرئٌس المعزول حسنً مبارك .  تحدث العالمة المرحوم د2012 فبراٌر 15فً # 
 :وكٌف ٌمكن لنا أن نوقف اآلن هذا اإلنهٌار ، فقال التالً 

 وحتً اآلن نستطٌع أن نمول أن مصر دولة غنٌة بالموارد لكنها غبٌة فً إدارتها ، موارد مصر تمكنها 1981لو نظرنا إلً مصر منذ عام " 
لو سرق من ٌتولً إدارتها النصف .. من الولوف عل ذات الصف الذي فٌه دولة مثل مالٌزٌا اآلن أو الصٌن شرط أن تتوالها إدارة رشٌدة 

! لكن المصٌبة أنه ال ٌترن لنا إال ما ٌبمٌنا علً حد الكفاف ! وترن لنا النصف اآلخر نبنً به البلد الستطعنا الولوف علً لدمٌنا 
 

ال تحتاج منحا أو لروضا من أي دولة بل إننا ٌمكن أن نعطً منحا لآلخرٌن لو أحسنا إدارة ما لدٌنا من موارد بشرٌة وطبٌعٌة مصر 
!  لو نظرنا إلً موازنات مصر الكتشفنا أن المائمٌن علً وضعها ٌستحمون المحاكمة ! وتصنٌعٌة ، هذا كبلم باألرلام وغٌر لابل للجدال 

 
المدٌونٌة الخارجٌة واألخري ! وٌمولون أن ثورة ٌناٌر هً التً سببت تفالم األوضاع ، هذا كبلم غٌر صحٌح شكبل وموضوعا ٌخدعوننا 

بمعنً أنه لو لم تمم الثورة لكانت نسبة المدٌونٌة !  لم تختلفا كثٌرا عن النسبة المئوٌة التً نحن علٌها الٌوم 2011 ٌناٌر 25الداخلٌة فً ٌوم 
الخارجٌة واألخري الداخلٌة هً نفس نسبة الزٌادة التً هً علٌهما الٌوم ، وال أبالغ إذا للت أنها ستكون أعلً فً زمن مبارن ألنه كان ٌعشك 

! المروض 
 



 مصنعا ، ولو لم تمم ثورة ٌناٌر لكانت نسبة 4500 مصنعا ، الٌوم بلغوا 3600بٌوم كان عدد المصانع المغلمة فً مصر ٌبلغ لبل الثورة 
هم ٌخدعون الناس وٌمولون أن الثورة هً السبب فً هذا اإلنهٌار اإللتصادي ، وهذه مزاعم بعٌدة عن ! المصانع المغلمة هً ذاتها الٌوم 

 ! الحمٌمة تماما 
 

لدٌنا وزٌرة للتعاون الدولً إسمها فاٌزة أبو النجا كان ٌجب أن تحاكم ! أن ٌمترض كلما ظهرت مشكلة ، هذا هو أسلوب التنابلة اعتاد النظام 
لم ٌفكروا كٌف ٌمكن أن نستغنً عن اإللتراض ونلجأ إلً الموارد المتاحة عندنا وهً عدٌدة ، ٌمكن أن أذكر بعضها ! لو عندنا إدارة رشٌدة 

: 
 

 ألف خبٌر ومستشار فوق سن الستٌن فً الحكومة والمطاع العام ولطاع األعمال والمحلٌات ، ال ٌفعلون شٌئا 222جهاز الدولة ٌوجد فً - 
 ملٌار جنٌها مصارٌف جانبٌة ٌعنً شاي ولهوة وسٌارة وخبلفة 6 ملٌار جنٌها باإلضافة 18لكنهم ٌتماضون مرتبات سنوٌة تبلغ ! بالمطلك 
 !هؤالء ٌستحمون الفصل فورا علً األلل ! لٌس لدي هؤالء أي خبرة وإال لما كان هذا وضعنا ! لماذا ؟!  ملٌار جنٌها 24بإجمال 

 
من هذا الدعم بٌنما هً تبٌع منتجاتها بأسعار  % 70الدولة الطالة بمصانع األسمنت والحدٌد والطوب واألسمدة وتستولً بـ لماذا تدعم - 

 100ٌجب لطع الدعم عن هذه المصانع ولٌمة هذا الدعم لهذه المصانع ٌزٌد عن ! أو أكثر ؟ % 200عالٌة جدا وتحمك هامش ربح ٌزٌد عن 
 .. ملٌار جنٌها 

 
 ملٌار جنٌها سنوٌا منها فً بند المرتبات ، تصوروا أن موظفً 60واحدة فً مصر هً وزارة الخارجٌة ٌمكن توفٌر أكثر من  هنان وزارة -

هذا !  موظفا ، بٌنما ال ٌوجد مصري بهما وال تعامل تجاري أو ثمافً معهما 46 وبسفارتنا باإلكوادور 45مصر بسفارتنا بالسلفادور ٌبلغ 
مصر فً حاجة لفكر ٌتزعم ولٌس لعضبلت ، لو !! هنان وزارات عدٌدة تشارن أٌضا فً تبذٌر مصادرنا المالٌة ! المبلغ فً وزارة واحدة 

 شهرا ألصبحت مالٌزٌا خلفنا بمسافة ، ألول ذلن وال أبالغ ألن األرلام متوافرة وهم ٌعلمون وٌرفضون اإلصبلح ألنهم 36جري ذلن لمدة 
! " .. ٌشاركون فً النهب 

 
صالح جودة عن بعض التفاصٌل الخاصة بنهب القطاع العام ونهب األراضً فً عهد . تحدث العالمة المرحوم د2012 فبراٌر 19فً # 

: الطاغٌة الفاسد مبارك ، فقال األخبار الصادمة التالٌة 
 إلً أكبر شركة تمٌٌم فً 1993 شركة ، أسندت الحكومة المصرٌة فً 425 ٌبلغ 1993 وحتً 1987كانعدد شركات المطاع العام منذ "  

 ..أن تموم بمهمة تمٌٌم تلن الشركات ، دفعت المعونة األمرٌكٌة تكالٌف هذا العمل  ( Price waterhouse)العالم 
 2011 ترٌلٌون جنٌها مصرٌا ، منذ أواسط التسعٌنات وحتً ثورة 2.3لٌمة تلن الشركات بمبلغ   (ممرها لندن )حددت الشركة المذكورة 

:  شركة للمطاع العام ، سنبلحظ فً عملٌة البٌع ما ٌلً من كوارث425من إجمالً  % 52المجٌدة لام النظام المصري ببٌع 
! فحصوا أفضل الشركات الناجحة ولاموا ببٌعها وخدعوا الناس علً أنها شركات خاسرة - 1
حتً !  ملٌار جنٌها 34من لٌمة اإلجمالً المذكور بلغت لٌمة مبٌعاتها  % 52المصٌبة أن هذه الشركات الناجحة التً باعوها والتً تبلغ - 2

فمن  ( % 48نسبتها  )وتتساوي فً جودتها مع الشركات الغٌر مباعة - وش المفص – لوافترتضنا أن هذه الشركات المباعة لم تكن األفضل 
!! تمرٌبا من لٌمتها الحمٌمٌة  % 2 ملٌار جنٌها ، أن أنها بٌعت بمٌمة 1200المفروض أن تكون لٌمة مبٌعاتها تبلغ علً األلل 

 ملٌار لخزٌنة الدولة ، أما البالً فمد تم صرفه فً الهواء بمزاعم مختلفة 34 ملٌار جنٌها فمط من مبلغ الـ 13المصٌبة األكبر أنهم أدخلوا - 3
 !
أكبر عملٌة نهب للمطاع العام تمت فً حكومة عبٌد ، صاحب ذلن نهب آخر لبل عبٌد وبعده وهو نهب أراضً الدولة ، بلغت نسبة - 4

 ألف كم ، هذه المساحة المنهوبة تزٌد عن مساحة خمس دول عربٌة هً 67.2 ملٌون فدان ، أي 16أراضً مصر المنهوبة فً عهد مبارن 
لطر والبحرٌن والكوٌت ولبنان وفلسطٌن ، باعوا تلن األراضً بثمن بخس لصبٌانهم ، لكن المٌمة الحمٌمٌة لتلن األراض المنهوبة تمدر بحدود 

 .. ترٌلٌون جنٌها 10
 
من فقه التورٌث ، هل ٌستقٌم الظل : " تحدثنا عن نهب أراضً مصر وقطاعها العام وأشٌاء أخري من النهب فً دراسة لنا من تسع حلقات بعنوان : مالحظة  )

  ..(علً المدونة وصفحتً بالفٌس لكاتب المقال  ، وذكرنا معلومات مستفٌضة فً هذا الشأن ، وٌمكن العودة لهذه الدراسة 2010 ٌناٌر 9فً ! " والعود أعوج ؟

 
بعد أن إشتري صبٌان مبارن تلن األصول بمبللٌم معدودة لاموا بإعادة تمٌٌمها بأسعار فلكٌة ال تعكس الحمٌمة ، فمد أخرج كمال - 5

ثم ذهبوا إلً البنون وأخذوا لروضا برهن تلن األصول المنهوبة ، هربت  ! 1997الجنزوري لانونا خاصا ٌغطً هذا التمٌٌم الجدٌد فً عام 
! األسماء الصغٌرة التً ٌسجل باسمها المرض ، أو لاموا ببناء مشارٌع علً األراضً من المروض الممنوحة لهم وأعادوا البٌع بأسعار فلكٌة 

 ملٌون جنٌها بجمٌع فروعه البالغة 490أحد األمثلة علً نهب مصر هو ما حصل فً بٌع عمر أفندي ، باعوه لصبً من صبٌانهم بمبلغ  - 6



من  % 10ثم باع !  ملٌون جنٌها 700 فرعا فً أحد البنون وأخذ لرضا ٌبلغ 16 فرعا ، بعد ثبلثة أشهر فمط لام المالن الجدٌد برهن 88
!  ملٌون جنٌها500هذه الفروع لسٌدة ٌهودٌة تسمً راشٌل بمبلغ 

أحد األمثلة األخري لهذا النهب هو شركة المراجل البخارٌة والتً لم ٌكن لها مثٌل إال فً دول العالم األول وبناها اإلتحاد السوفٌتً لمصر ، 
المصٌبة األخري أنهم تخلصوا من الماكٌنات وتم بٌعها !  ملٌون جنٌها 57كانت تمدر لٌمتها الفعلٌة بأكثر من ملٌاري جنٌها ، باعوها بمبلغ 

! كخردة رغم أنه ال وجود لهذه المعدات فً أي دولة من دول العالم الثالث 
 5لٌمة النهب بأسعار تلن األٌام بحدود !  وأسماؤهم معروفة للجمٌع 22نهب المطاع العام واألراضً جري من صبٌان النظام ، عددهم  - 7

كان كفٌبل بوضع لو جري استثماره بمصر ، هذا المبلغ  ( ترٌلٌون دوالر 1.5 ) ترٌلٌون جنٌها 12ترٌلٌون جنٌها وبأسعار الٌوم بحدود 
! " ..  إلتصادنا ضمن العشرة األوائل بالعالم 

 
 تحدث العالمة اإلقتصادي صالح جودة عن انهٌار اإلحتٌاطً النقدي فً حكومتً عصام وشرف وكمال الجنزوري ، 2012 أبرٌل 2فً # 

: فقال التالً 
من العملة األجنبٌة تصرف منها الدولة فً إستٌراد السلع الغذائٌة أو سد مدٌونٌة علً " حصالة " اإلحتٌاطً النمدي للدولة هو عبارة عن " 

مصر تستوجب الدفع أو مواجهة حصار إلتصادي علً الدولة لفترة ما ، فً الدول المستمرة ٌكون هذا اإلحتٌاطً كافٌا لمدة ستة أشهر ، ومن 
.. األفضل أن ٌكون من الذهب كً نتجنب هبوط المٌمة فً حالة العلمة الصعبة الورلٌة 

 
 ملٌار دوالر وهذا كان ٌكفً مصر حٌنها لمدة أربعة أشهر ، استمرت حكومة 36 كان اإلحتٌاطً النمدي فً مصر ٌبلغ 2011 ٌناٌر 24فً 

 15 ، أي تسعة أشهر ، خبلل تلن الفترة هبط اإلحتٌاطً النمدي ووصل إلً 2011 نوفمٌر 22 وحتً 2011 مارس 3عصام شرف من 
ساهم فً !  ملٌار دوالر ، أي بمعدل نصف ملٌار دوالر اسبوعٌا 21 ٌوما ، أي أنه هبط بمبلغ 43ملٌار دوالر ، وهذا ٌكفً مصر حٌنها لمدة 

هذا الهبوط خروج المسثمرٌن األجانب من البورصة ومعه أموالهم بالعملة الصعبة ، وساهم فٌها أٌضا تولف حكومة عصام شرف عن اتخاذ 
! أي لرار التصادي ، سواء جٌد أو رديء ، لم ٌحدث بالمطلك 

 
 وحتً اآلن ، من المنطمً أن مهمة حكومة الجنزوري لد جاءت لرفع األداء 2012 نوفمبر 22الجنزوي فً عملها منذ حكومة كمال 

.. اإللتصادي الذي كان مشلوال فً حكومة عصام شرف ، لكن ما حدث كان مخالفا 
 وكانت الحكومة تذهب لشركات توظٌف األموال عند حاجتها للعملة كً تستورد 1990لم ٌكن هنان ما ٌسمً باإلحتٌاطً النمدي حتً عام 

 نسٌر األمور األلتصادٌة ٌوما بٌوم من السوق المحلً لسلة العملة الصعبة ، وبدأ هذا المفهوم فً 90أو تدفع دٌنا ، اي أننا كنا حتً عام 
..  التواجد منذ هذا التارٌخ فصاعدا نتٌجة خبراتنا المتراكمة من الدول األخري بعد التخلص من شركات توظٌف األموال 

 
أنه ال ٌوجد ما ٌسمً بالصنادٌك الخاصة وهذا غٌر حمٌمً ، كان سعر  ( 2012 نوفمٌر 28 ) لال بعد ستة أٌام من تولٌه الوزارة الجنزوري

من  % 86 وأصبحنا نستورد 6.10من غذائنا ، الٌوم سعره  % 72 جنٌها وكنا نستورد 5.24الدوالر فً آخر ٌوم من حكم مبارن ٌبلغ 
!  غذائنا ، اي أن هنان أداءا التصادٌا سٌئا خبلل الفترة الماضٌة منذ ثورة ٌناٌر وحتً الٌوم 

 
ٌمكن أن أتحدث اآلن عن ثمانٌة عشر إصبلح التصادي ! غنٌة بمواردها لكن من ٌتولً إدارة تلن الموارد مجموعة من األغبٌاء مصر دولة 

" ..  فوري لو نفذه رئٌس الوزراء األول أو الثانً لكانت عجلة اإلنتاج المتولفة ال ألول تحركت بل جرت علً السٌر جرٌا سرٌعا 
 

صالح جودة عن ضرورة النهضة باقتصاد مصر من حالة النكبة التً .  تحدث العالمة االقتصادي المرحوم د2012 دٌسمبر 23فً # 
: ٌعٌشها منذ عقود طوٌلة ، فقال التالً 

منذ ثمانٌنات المرن الماضً جري العهد علً تمسٌم موازنة مصر ألً أربعة أرباع ، ربع للدعم وربع لدفع فوائد المروض وربع لؤلجور " 
! وربع للمعٌشة ، طبعا هذا التمسٌم ٌنم عن حالة من إدمان للكسل الذي ٌصل إلً حد التنبلة وٌخلوا من االبتكار 

البرازٌل كانت فً وضع أسوأ من الوضع الذي علٌه مصر ، مالٌزٌا كانت فً وضع أسوأ عدة مرات من وضع مصر ، لكن لادتها تحركوا 
 ..وابتكروا حلوال لمواجهة التحدٌات ونجحوا نجاحا كبٌرا 

 
كفاءات ال تمل عما هو علٌه الحال فً البرازٌل ومالٌزٌا ، لكن ٌتم إلصاؤهم عن موالع العمل كً ٌحتل أهل الثمة ومن ٌدور ٌوجد فً مصر 

 أغسطس كً ٌصل إلٌها 2هل توجد خطة التصادٌة متمنة وضعها المهندس هشام لندٌل أمامنا عندما ألسم الٌمٌن فً ! فً فلن النظام أماكنهم 
وهللا العظٌم ال عبللة بهؤالء بأي فكر ! أنظر لوزٌر المالٌة فً حكومته والنظام الضرٌبً الظالم الذي وصعه علً الفمراء ؟! بعد فترة محددة ؟

! " .. لبناء مصر 
 



صبلح جودة عن إنهٌار االلتصاد المصري والحلول لعبلجه ، فإلً . نواصل ذكر ألوال العبلمة المرحوم دس- إن شاء هللا - فً الحلمة المادمة 
.. لماء 

 
 رائف دمحم الوٌشى

 تابع مماالت سابمة  لكاتب الممال على صفحته ومدونته - أمرٌكا 
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