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نواصل فً هذه الحلمة الثانٌة ذكر ألوال العالمة اإللتصدي المرحوم د .صالح جودة عن أسباب إنهٌار اإللتصاد المصري وطرق عالجه :
 #فً ٌ 14ناٌر  2013تحدث العالمة المرحوم صالح جودة عن نهب الصٌن  1.8ملٌار دوالر سنوٌا (  11ملٌار جنٌها ) من الخزٌنة
المصرٌة فً مقابل منتجات فاسدة تقوم بتصدٌرها إلٌنا  ،فقال التالً :
" السٌد وزٌر الصناعة والتجارة األسبك فً عهد حسنً مبارن واسمه رشٌد دمحم رشٌد أتخذ لرارا كارثٌا كلف الخزٌنة المصرٌة  1.8ملٌار
دوالر (  11ملٌار جنٌها ) دون وجه حك ! األسوأ منه أن زبالة الصٌن التً ٌرفضها العالم ٌتم بموجب لراره هذا تصدٌرها إلً مصر ،
وضمنها لعب أطفال تحمل فٌروسات سرطانٌة وطعام انتهً صالحٌته ٌسبب نفس األمراض !
أصدر الوزٌر المذكور لرارا ٌموم بموجبه كل مستورد مصري من الصٌن بالحصول علً شهادة من المصدر الصٌنً ٌمر فٌها بأن بضاعته
مطابمة للمواصفات  ،المستورد المصري الجشع ٌدفع  1200دوالر للحصول علً هذه الشهادة المزورة وٌستورد الزبالةمن الصٌن وٌموم
ببٌع بضاعته الفاسدة المسببة لألمراض علً أنها فاخرة ! طبعا هنان بالصٌن ٌتم شراء أي شًء بالمال!
ما هو المطلوب لولف هذا الهدر المالً من العملة الصعبة وولف استٌراد هذه الزبالة التً تسبب األمراض للسوق المصري ؟!
المطلوب هو فً غاٌة البساطة وٌتكون من ثالث كلمات من الوزٌر الحالً المماثل  :إلغاء المرار السابك  ،وٌتم الكشف علً كل السلع
الصٌنٌة من جانب المفتشٌن المصرٌٌن وفً األرض المصرٌة لحماٌة مال الشعب وصحته من المصدر الصٌنً والمستورد الجشع المصري !
لمد كان الوزٌر رشٌد دمحم رشٌد ٌمثل شركة " ٌونً رٌفر " وهً المستورد المعتمد من الصٌن  ،وكان من صالحه أن ٌتم هذا الهدر المالً
للعملة الصعبة كً ٌدخل جٌبه  ،وهو غٌر عابًء بتدمٌر صحة المصرٌٌن بلحوم فاسدة وطعام مسرطن ولعب أطفال مسرطنة فً ممابل ثروة
غٌر شرعٌة علً حساب بلده وصحة شعبه  ،أما اآلن فال ٌوجد مبرر كً ٌتواجد هذا المرار الكارثً ! ٌجب إلغاؤه فورا ! " ..
 #فً ٌ 21ناٌر  2013تحدث العالمة المرحوم صالح جودة عن انهٌار منظومة الغاز والطاقة فً بمصر بسبب إنهٌار منظومة اإلدارة
رغم توافر الغاز المصري  ،فقال التالً :
" مصر منذ آخر سنوات مبارن أصبحت تنتج غازا فمط بعد أن كانت تنتج معه البترول  ،نحن نصدر ما لٌمٌته سنوٌا  18ملٌار متر مكعب
منه خاما إلً  22دولة  ،لٌمة هذا التصدرٌر ٌبلغ  1.8ملٌار دوالر  ،إذن المتر المكعب ٌبلغ  10سنت أمرٌكً ٌ ،عنً سبعٌن لرشا تمرٌبا !
من المالحظ أننا نشارن الشرٌن األجنبً الذي ٌستخرج هذا الخام من األراضً المصرٌة  ،الشرٌن األجنبً له نسبة ونحن لنا نسبة ..
من المعروف أننا نشتري حصة الشرٌن األجنبً  ،كم ٌبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الذي نشترٌه منه ؟
ربما ال ٌصدق المواطن المصري أننا ندفع له  3.5دوالر للمتر المكعب  ،بٌنما نبٌعه تصدٌرا بسعر  10سنت  ،أي أننا ندعم دول مثل
أسبانٌا ( دخل المواطن بها ٌبلغ  22مرة لدخل المصري ) وندعم به المواطن التركً والمواطن اإلسرائٌلً والمواطن األردنً !!
علٌنا أن نالحظ هنا أن الدولة تدعم الغاز للمواطن بمٌمة  36ملٌار جنٌها سنوٌا  ،وطبعا ضمن هؤالء المستفٌدٌن من هذا الدعم السفارات
والفنادق والمزاراع الحٌوانٌة والمسابن والمري السٌاحٌة !

كٌف تتغلب مصر علً هذا الهدر ؟!
ٌمكن لمصر أن تولف هدر العملة األجنبٌة المتمثلة فً شراء حصة الشرٌن األجنبً  ،كما ٌمكن أٌضا تصحٌح وضع الغاز بما ٌحمك مصالح
المواطن وٌزٌد الموازنة العامة للدولة  ،باتباع الخطوات التالٌة :
 ٌكون سعر تصدٌرنا للغاز ٌزٌد للٌال عن سعر شرائنا من الشرٌن األجنبً وإال فمن اإلفضل اإلحتفاظ به فً أرضنا .. ٌجب تصدٌر الغاز كسلعة مصنعة ولٌست كخامة .. ٌجب تغٌٌر جمٌع السٌارات لتعمل بالغاز ولٌس البنزٌن ٌ ،مكن أن ٌتم هذا التغٌٌر فً غضون ثالثة أشهر وتشارن فٌه البنون بالمروضالمٌسرة للسائمٌن وسوف ٌسدد السائك المرض سعٌدا بعد أن ٌشعر بالفارق المادي بٌن الحالتٌن ..
 ٌجب أن تتحول جمٌع السفارات والفنادق والمري السٌاحٌة والمسابن والمزارع الحٌوانٌة إلستخدام الغاز بالمواسٌر ولٌس باألنابٌب بغرضرفع الدعم وتخفٌف الضغط علً األنابٌب التً ٌستخدمها المواطن البسٌط بدال منتصرٌح وزٌر التموٌن أول أمس بتصنٌع ملٌون أنبوبة ..
كٌف نتغلب علً مشكلة الكهرباء التً اصبحت تسبب نكدا للمواطن ؟!
كما تغلبنا علً مشكلة ارتفاع سعر الغاز ٌمكن بنفس الفكر التغلب علً موضوع الكهرباء  ،هكذا فعلت الهند والدول التً تماثلها ألنهم
ٌحترمون أصحاب العمول من أبنائهم  ،هنان اآلالف من لري مصر لٌس بها كهرباء  ،سنبدأ بهؤالء ..
ٌمكن اإلعتماد علً تكنولوجٌا " الباٌو غاز " وهً ذات فائدة مزدوجة  ،أي إشعال الغاز بالمنزل وإنارته فً ذات الولت بالكهرباء ٌ ،تم ذلن
عن طرٌك صندوق علً سطح المنزل وتضع فٌه لمامة المنزل ٌومٌا كً تتحول إلً غاز وكهرباء  ،تكلفة الغاز والكهرباء شهرٌا فً هذه
الحالة لكل منزل ال تزٌد عن  15جنٌها !
هذه تكنولوجٌا بسٌطة جدا والجهاز الذي ٌحول الممامة إلً طالة ال ٌزٌد سعره عن ألف جنٌها وهنان شركات فً السوق المصرٌة مستعدة
الٌوم لبل غد أن تموم بهذا العمل  ،لكن األمر – كما هً كل األشٌاء فً مصر – ٌحتاج إلً إرادة سٌاسٌة  ،هنا تكمن المشكلة الكبري !
كما ٌمكن توفٌر  700مٌجاوات من أعمدة كهرباء الشوارع بتكنولوجٌا بسٌطة جدا حٌث ٌتم توصٌل كل عمود بشرٌحة تبادل الضغط
واإلنطفاء مع ظهور الضوء  ،هذه التكنولوجٌا تكلف الدولة  20ملٌون جنٌها لمرة واحدة  ،لكن كمٌة التوفٌر تمدر بعدة ملٌارات الجنٌهات
سنوٌا ..
ال توجد دولة فً العالم بها خٌرات كالتً تتوجد فً مصر !
لدٌنا سواحل  3500كم متر  1100 +كم نهر النٌل  10 +بحٌرات طبٌعٌة  +أكبر بحٌرة صناعٌة بالعالم  ،ورغم هذا كله ندفع
دوالر سنوٌا إلستٌراد األسمان  ،وٌستوردون لنا أسوأ األنواع بهذه المناسبة !
أنظر إلً المغرب  :لدٌها  2550كم من السواحل ٌ ،أكل أهل المغرب أفضل أنواع األسمان من مٌاههم وفوق ذلن ٌصدرون إلً العالم
أسماكا بما لٌمٌته  2.2ملٌار دوالر سنوٌا !

 3ملٌار

لو رمٌنا  100ملٌون زرٌعة من السمن فً بحٌرة السد ستتكلف – طبما ألسعار وزارة الزراعة – ملٌون جنٌها  ،لكن أنظر إلً اإلنتاج بعد
شهور للٌلة  ،سٌكون لدٌنا مالٌٌن األطنان ألطعام المصرٌٌن وتصدٌر البمٌة بمئات مالٌٌن الدوالرات ! أٌن السئولون ؟! ال ٌرٌدون العمل !
لدمت دراسة إلً نظام مبارن فً آخر سنة لبٌع كٌلو المرجان بـ  6.5جنٌها وكٌلو البلطً بسعر  4.5جنٌها للكٌلو  ،الشركة التً كنت أمثلها
فً هذا المشروع كانت ستكسب فً كل كٌلو جنٌها  ،لكنهم رفضوا وال أدري ما هو السبب فً الرفض ! كان ٌمكن تغٌٌر نمط إستهالن
المواطن المصري بألل األسعار وأكثرها فائدة للصحة  ،من الفول والطعمٌة بزٌت إنتهً صالحٌته إلً السمن الصحً الغنً بالبروتٌن !
هل تعلم أن العبوة الورلٌة لكٌلو اللبن البالغ اآلن سعره  9جنٌهات تساوي  3جنٌهات ؟!
ماذا لو عدنا كما كنا نفعل لدٌما فً الستٌنات والسبعٌنات  ،كٌلو اللبن فً زجاجة ٌعاد تدوٌرها ٌ ،مكن إذن تخفٌض سعر كٌلو اللبن إلً الثلث
 % 30كما تفعل الدول
فً هذه الحالة بمرار واحد ٌصدر فً ثانٌة من المسئولٌن ! لو حددنا هامش الربح لمصانع األلبان بأال ٌزٌد عن
المتمدمة ! سٌكون سعر كٌلو اللبن فً الزجاجة فً هذه الحالة ٌبلغ  4.5جنٌها  ،أي أننا نزلنا بالسعر ! % 50
لنري بند التعلٌم فً مصر وكٌف ٌمكن إدارته بشكل ٌحمك أعلً كفاءة للمواطن ولمصر :
لدٌنا تعلٌم أساسً من اإلبتدائً وحتً الثانوي به  18ملٌون طالب وتدعمه الدولة بـ  61ملٌار جنٌها  ،داخل هذا الرلم ٌوجد  50ملٌار جنٌها
عبارة عن مرتبات معلمٌن وكهرباء وصٌانة مبانً  10 +ملٌار للكتاب المدرسً ..

هنان مؤامرة كل سنة بٌن مؤلفً الكتب الخارجٌة ووزارة التعلٌم لطباعة كتاب مدرسً ملًء بالعمد ال ٌستفٌد منه الطالب كً ٌشتري الكتاب
 25ملٌار
الخارجً بسعر زاهد  ،أي أننا نهدر هذا المبلغ سنوٌا  ،نالحظ أن العملٌة التعلٌمٌة تكلف أولٌاء األمور فً المدارس الحكومٌة
جنٌها سنوٌا هً عبارة عن دروس خصوصٌة وكتاب خارجً وأدوات مدرسٌة  ،إذن هنان  35ملٌار جنٌها ..
ٌمكن توفٌر الـ  10ملٌار جنٌها بتوزٌع " آي باد " علً الطالب وبه المنهج الدراسً  ،وٌمكن توفٌر المبلغ بوسٌلة أخري وهً إلزام ولً
األمر بتسلٌم الكتاب المدرسً آخر العام بصورة سلٌمة  ،سواء هذا الحل أو هذا الحلفٌمكن فٌهما توفٌر  10ملٌار جنٌها سنوٌا ..
هذا المبلغ الذي ٌتم توفٌره سنصلح مرتب المعلم كً ال ٌضطر إلً الدروس الخصوصٌة وٌكسر بها هٌبته أمام الطالب  ،كما ٌمكن أٌضا
إعادة تدرٌبه من هذا المبلغ  ،أي أننا ساعدنا ولً األمر علً توفٌر مبلغ الدروس الخصوصٌة  ،هكذا تم تطوٌر التعلٌم فً سنغافورا ( األعلً
بالعالم ) وفلندا ومالٌزٌا والٌابان ! ..
 #فً  12مارس  2013تحدث العالمة المرحوم د .صالح جودة عن مشكلة التضخم وارتفاع األسعار بشكل غٌر مبرر وٌعرض حلوال
للسٌطرة علً تلك المشاكل  ،فقال التالً :
" فً  1976كان خرٌج الجامعة ٌأخذ مرتبا بداٌته تبلغ  24جنٌها  ،كان كٌلو الرز بمٌمة  5لروش  ،إذن كان المرتب ٌشتري  440كٌلو أرز
 ،اآلن ٌأخذ خرٌج الجامعة مرتبا لدره  400جنٌها  ،كٌلو الرز الٌوم ٌبلغ  4جنٌهات ٌ ،عنً مرتبه ٌشتري  100كٌلو أرز فمط  ،إذن الوضع
فً  1976أفضل من اآلن بكثٌر ..
مرتب المواطن البد أن ٌتوافك مع التضخم وإال تحدث فجوة ٌدفع ثمنها المواطن  ،كما أن الحكومة تفشل فشال ذرٌعا فً إتاحة فرص اإلنتاج
أمام المستثمر وتخلك مشاكل له كً ٌهرب وال ٌعود مرة أخري  ،وعلً الدولة أن تمتلن جهازا رلابٌا فعاال لألسعار ..
منذ أن تولً المهندس هشام لندٌل فً ٌ 24ولٌو 2012وحتً الٌوم ٌ ،عنً مدة ٌ 190وما تمرٌبا  ،ال توجد أمام الحكومة خطة واضحة تسٌر
علٌها لتخفٌف األعباء وحل مشاكل البلد  ،سواء خطة علً المستوي االلتصادي أو السٌاسً أو اإلجتماعً  ،الدولة غائبة عن الشارع تماما ..
كٌف ٌحدث إعتصامات فً مدن المناة لمدة ٌ 17وما وال أحد من المسئولٌن ٌذهب إلً هنان وٌنالش الناس ؟! كٌف ألوم بتروٌج اإلستثمار فً
مدن المناة وأنا أفرض علٌها لانونا للطواريء ؟! هذا نوع من أنواع العبث الذي ٌجري فً مصر ! " ..
 #فً  6ماٌو  2013تحدث العالمة المرحوم د .صالح جودة عن ندرة الدوالر فً السوق المصري واألسباب التً أدت إلً هذه الندرة
والتً تصل إلً حد المؤامرة علً تدمٌر االقتصاد المصري  ،فقال التالً :
" هنان ندرة شحٌحة من الدوالر فً السوق المصري نتٌجة لبعض السٌاسات التً أدت إلً ذلن  ،الجو الغٌر مشجع لإلستثمار أدي إلً غلك
 4650مصنع  ،كما أن إستٌراد سلع ال تحتاجها الطبمة العرٌضة من الناس لد أدي لخروج الدوالر من مصر.
هل ٌصدق الناس أننا نستورد طعاما للمطط والكالب المنزلٌة بـ  800ملٌون دوالر سنوٌا  ،ونستورد شمارٌخ نارٌة وفوانٌس بمبلغ 75
ملٌون دوالر ؟! حتً عجٌنة الطعمٌة التً كانت إختراعا مصرٌا نستورده ا بالدوالر من الصٌن! المصٌبة أننا نصدر  4ملٌون طن خام
فوسفات ورغم ذلن ندفع علٌهم  80ملٌون دوالر من صندوق دعم الصادرات كهداٌا لتشجٌع الصادرات !
هل ٌصدق الناس أننا نصدر غازا خام لألردن ثم نستورده مصنعا منها مرة أخري بأضعاف المٌمة وندفع ثمنا لهذا بالدوالر ؟!
صل علٌه  10سنت ؟!
هل ٌصدق الناس أن مصر تصدر  18ملٌار متر مكعب غاز خام بمبلغ  1.8ملٌار دوالر  ،أي أن المتر المكعب نح ّ
لكن هذه لٌست كل المصٌبة فً لضٌة الغاز بل جزءا صغٌرا منها  ،لنعرف التفاصٌل  :مصر تشتري حصتها من الغاز من الشرٌن األجنبً
بمبلغ  3.5دوالر للمتر المكعب  ،لكن الكارثة أننا نبٌعه بعد ذلن بمبلغ  10سنت للمتر المكعب  ،كٌف نشتري غازنا من أرضنا من الشرٌن
األجنبً بـ  3.5دوالر ثم نصدره بـ  10سنت فمط ؟! هذه جرٌمة ومؤامرة علً مصر تستوجب المحاكمة !
نحن نصدر رماال بٌضاء ال مثٌل بنمائها بالعالم ألن نسبته  % 98.5بٌنما نسبة نماء رمال أمرٌكا البٌضاء بوادي السٌلٌكون بكالٌفورنٌا ٌبلغ
 ، % 67نصدر الطن منه كخام بـ  12دوالر فمط لثالث دول هً إسرائٌل وتركٌا وإٌطالٌا ٌ ،مومون هنان بغسله بالمٌاه بأسلوب بدائً ٌمكن
أن نفعله ثم ٌبٌعون الطن منه بـ  2500دوالر لصناعة الزجاج  ،ثم تصنٌع البمٌة فً شرائح كمبٌوتٌر وألواح شمسٌة وٌبٌعون الطن منه بـ
 25ألف دوالر  ،هل تعجز مصر عن فعل ذلن  ،ولنا خبراء بالعالم بهذه الصناعة ؟!هذه مؤامرة علً مصر تستوجب أٌضا المحاكمة !! " ..
 #فً  23أغسطس  2013تحدث العالمة صالح جودة عن انهٌار منظومة العدالة فٌما ٌخص مرتبات موظفً الدولة واستٌالء الشركات
العمالقة التً تدور فً فلك العسكر علً دعم الطاقة المخصص لمحدودي الدخل  ،فقال التالً :
150
" اإللتصاد هو المرض فً أي دولة وما حوله هو العرض  ،كٌف ٌستمٌم المولف فً دولة ما زال فٌها مرتب رسمً شهري بمٌمة
جنٌها وفً ذات الولت ٌتواجد فٌها مرتب رسمً بمٌمة شهرٌة تبلغ  5ملٌون جنٌها ٌ ،عنً  60ملٌون جنٌها سنوٌا ؟!

كما أن الدعم ال ٌصل إلً مستحمٌه بل ٌستفٌد منه الكبار
التصادنا وال تتناسب مع مصر !

عن طرٌك الشركات التً تعمل لصالح كبار رجال الدولة

! هنان عملٌة تدٌر

خذ مثال موضوع الصنادٌك الخاصة فً مصر والتً تعتبر بابا خلفٌا للفساد الممنن :هنان  6363صندوق إستثماري بمصر  ،لصة هذه
الصنادٌك نشأت فً عام  1974للموظفٌن الذٌن ٌرٌدون اإلستمرار بالعمل اإلضافً بعد العمل الٌومً  ،كان ذلن ٌتم نظٌر دفع بعض الرسوم
للمواطن تُعطً للموظف الذي ٌعمل بعد عمله الٌومً  ،كشهادة مٌالد مثال ٌرٌدها المواطن فً المساء  ،انتشرت هذه الصنادٌك فً كل
لطاعات الدولة  ،لكنها لم تدخل مٌزانٌة الدولة  ،كانت تحت سٌطرة لٌادات هذه المطاعات  ،كمالحافظٌن  ،أعرف موظفا معه شهادة
متواضعة نمله محافظ فً محافظة ما من محافظة أخري كان ٌتماضً فٌها  650جنٌها شهرٌا واآلن هو ٌدفع لهم  36ألف جنٌها شهرٌا ،
محافظة الماهرة كانت تدفع موكب الحراسة لجمال مبارن  ،وهكذا  ...بالٌٌن الجنٌهات ال مرالب علٌها ومال ساٌب بٌن أٌدي حفنة من الفسدة
! الحل هو أن تدخل هذه الصنادٌك مٌزانٌة الدولة وتكون تحت رلابة األجهزة الرلابٌة بها ولٌست فً أٌدي عصابة !
لماذا أدعم شركات األسمنت والحدٌد واالسمدة والسٌرامٌن واأللومنٌوم بالطالة ؟!
تستطٌع الحكومة أن ترسل لهذه الشركات رسالة بتولف الدعم خالل ستٌن ٌوما وتنصحها أن تستخدم طالة الممامة المتوافرة بمصر  ،هذه
الشركات سوف تستفٌد والدولة ستوفر  100ملٌار جنٌها سنوٌا ألنها تدعم من ال ٌستحك  ،المواطن سٌستفٌد أٌضا بتخفٌض سعر الطالة علٌه
بدال من رفعه واختفاء الممامة سٌرفع جودة صحته ! المانٌا وفرنسا وفلندا وغٌرهم الكثٌر ٌستخدمون الممامة فً الطالة لتأثٌرها اإلٌجابً ،
لكننا فً مصر ال نفعل ذلن ألن المصالح مشتركة بٌن هذه الشركات وبٌن بعض الوزراء !
لما ضغط المخلصون فً مصر لتطبٌك الحد األلصً لٌكون  42ألف تسللت العصابة إلً الدور السابع فً وزارة المالٌة حٌث توجد نسخة
وحٌدة للمرتبات وأخذوها من جهاز الكمبٌوتر وتم حرق المكتب بالكامل إلخفاء معالم الجرٌمة !!
إن اإلدارة الذكٌة مع الموارد الغبٌة ( أ أي الموارد الملٌلة ) أفضل ألف مرة من اإلدارة الغبٌة مع الموارد الذكٌة ( أي الموارد الكثٌرة ) ،
الٌابان المحدودة فً مواردها الطبٌعٌة أكبر دلٌل علً ذلن  ،ومصر الغنٌة بمواردها الطبٌعٌة أفضل مثل فً الجهة األخري علً ذلن !
البد أن أذكر أن حسنً مبارن لد أحرق ثالثة أجٌال  ،هذا الرجل جعلنا نستورد  % 80من طعامنا من الخراج ونهب مصر ! سواء فً
األرض أو المطاع العام  ،األرلام توضح هذه المصائب بصورة ال تمبل الجدال ! الصورة مفزعة !
هل ٌعرف الناس أننا نصدر  4ملٌون طن فوسفات سنوٌا وبدال من تحصٌل المٌمة ندفع ماال بالعملة الصعبة لذلن ؟! هل ٌعلمون أن سعر
الطن عالمٌا ٌبلغ  24 /18دوالر حسب جودة الصنف ؟! هل ٌعلمون أننا بدال من تحصٌل هذا المبلغ ندفعه من " صندوق " دعم الصادرات
؟! هذا هو الوالع ٌا سٌدي  ،مصر تصدر تلن السلعة وبدال من تحصٌل  80ملٌون دوالر من ذلن ندفع هذا المبلغ من باب دعم الصادارات ،
مرة أخري نذكر " الصندوق "  ،تلن الكلمة سٌئة السمعة !
ترٌدون صالحا لهذه األمة فالخطوات واضحة  ،ألول منها – كحلول سرٌعة  -ما ٌلً :
 تحدٌد هامش الربح علً جمٌع السلع كً ال ٌزٌد عن .. % 25 تحدٌد الحد األدنً والحد األلصً علً جمٌع موظفً الدولة .. تملٌص النفمات فً جمٌع الوزارات .. رفع الدعم عن من ال ٌستحمة  ،وفً ممدمتهم الشركات المذكورة سابما .. منع تصدٌر المواد الخام  ،خاصة السلع المحجرٌة التً تدر علً وضعها الحالً  60ملٌون جنٌها  ،وبعد التصنٌع ستدر  25ملٌار جنٌها .. وضع خطة واضحة لإلستثمار توضع أمام من ٌرغب و نبدأ بالصناعات التً تجذب األٌدي العاملة ونعطً حوافز فٌها مغرٌة ..تمولون لً  :لماذا ال تتمدم لتتولً المسئولٌة ؟!
أجٌب  :هل تعتمدون أن الحكومة ال ترانً ؟! بعد ثالثة أٌام سأرسل ملفا كامال للسٌد رئٌس الوزراء حازم الببالوي ٌتضمن التغلب علً جمٌع
مشاكل مصر  ،أعلم أنهم لد اطلعوا علً هذا الملف فً السابك  ،لكننً سأكرر المحاولة علً أمل أن ٌستجٌب أحد المسئولٌن ! " ..
 #فً سبتمبر  ( 2013قبل ثالث سنوات من التعوٌم الكارثً للجنٌه ) عارض العالمة صالح جودة تعوٌم الجنٌه المصري معارضة شدٌدة
ألنه كان ٌري أن الطبقة المتوسطة والفقراء ستدفعان ثمن هذا القرار كما حدث من قبل  ،فقال التالً :
" تعوٌم الجنٌه ٌعنً ببساطة هو تركه للعرض والطلب فً السوق الدولٌة  ،كً ٌتم ذلن البد أن تكون صادراتً أعلً مما أستورده  ،الصٌن
لامت بتعوٌم عملتها فنجحت ألن صادراتها أعلً مما تستورده  ،أذن تعوٌم الجنٌه بمصر اآلن سٌسبب كارثة علً الشعب !

مبارن لام بالتعوٌم األول للجنٌه من أجل مصالح رجاله فً  23فبراٌر  ، 2003فرفع الدوالر من  3.42جنٌها إلً سبعة جنٌهات  ،كان
هنان  14رجال من صبٌانه ٌعلمون مسبما بذلن المرار فالترضوا أمواال طائلة بالجنٌه من البنون لبل المرار وحولوها بالدوالر الرخٌص  ،بعد
المرار لاموا بعملٌة عكسٌة  ،فحولوا الدوالر الذي إشتروه رخٌصا إلً الجنٌه الذي أصبح عالً الثمن فحمموا فً ٌوم واحد  16ملٌار دوالر !
" ..
( مالحظة  :قام السٌسً فً  3نوفمبر  2016بنفس عملٌة اإلحتٌال التً فعلها جمال مبارك وعصابته فً  ، 2003الفارق بٌن العملٌتٌن أن عملٌة مبارك وعصابته
كانت واضحة فً احتٌالها كالشمس فً رابعة النهار  ،أما عملٌة السٌسً ففٌها نفس اإلحتٌال ولكن فً صورة إصالح سماه زورا " تعوٌم الجنٌه "  ،حٌث ضاعف
سعر السلعة المستوردة علً المواطن بٌنما السٌسً ٌشترٌها باسعار ثابتة من الخارج بالدوالر  ،والمصرٌون الذٌن ٌعٌشون فً الغرب ٌعرفون أن أسعار الغذاء فً
مصر اآلن وبعد التعوٌم تساوي نفس قٌمتها – وأحٌانا أعلً – من أسعارها بالغرب ( كاللحوم مثال )  ،طبعا مع الفارق الكبٌر فً المرتب بٌن الجهتٌن !! ) ..

 #فً  22أكتوبر  2013تحدث العالمة المرحوم د .صالح جودة عن حكومة د .حازم الببالوي وما فعلته خالل الثالثة أشهر األولً من
تولٌها المهمة  ،وما ٌمكن أن ٌفعله لو تولً المسئولٌة  ،فقال التالً :
" هذا الشهر ستكون الحكومة الحالٌة لد أنجزت مائة ٌوم هً تولت المسئولٌة فً ٌ 9ولٌو  ، 2013ماذا انتجت خالل تلن الفترة ؟! ال شًء !
الناس خرجت ٌوم ٌ 25ناٌر  2011لمطلب واحد هو إلالة وزٌر الداخلٌة ٌ ،وم الجمعة ٌ 28ناٌر كان لها مطلب آخر هو إزاحة الوزارة  ،ولما
لم ٌتم األول والثانً أصبح لها مطلب آخر ٌوم السبت ٌ 29ناٌر هو إزاحة النظام  ،هنا ظهر شعار الثورة  " :عٌش  ،حرٌة  ،عدالة إجتماعٌة
 ،كرامة إنسانٌة " ..
العٌش ٌعنً إلتصاد  ،الحرٌة ٌعنً سٌاسة  ،العدالة ٌعنً إلتصاد  ،الكرامة ٌعنً إلتصاد  ،إذن ٌوجد فً االلتصاد ثالثة أرباع المشكلة ولٌس
فً السٌاسة  ،للنا مرارا  :اإللتصاد هو أصل المرض والسٌاسة هً العرض !
الناس تسألنً  :لماذا ال تكون وزٌرا كً تخلصنا من مشاكل مصر ؟! لن ٌختارونً ! ال أحد منهم ٌرٌد حتً سماعً  ،كالمً ٌكشف
عوراتهم إلً حد الفضٌحة الكبري !! كٌف سٌختارون شخصا مثلً وهم ال ٌطٌمون حتً سماعً !! البد أن نكون عمالء  ،أنا من هؤالء الذٌن
ٌأذنون فً مالطة !
لكن دعنا نحلم وأسأل نفسً  :إذا منحون وزارة  ،فأٌن تود أن تعمل وماذا ستعمل فور تولٌن المسئولٌة ؟ ! أود أن أكون وزٌرا إما لإلستثمار
أو للمالٌة ونائبا لرئٌس الوزراء للمجموعة االلتصادٌة كً أتولً التوافك والسٌطرة بٌن الوزارات االلتصادٌة ألن كل منهم ٌؤثر علً اآلخر
تأثٌرا كبٌرا  ،أما عن لراراتً فور تولً المسئولٌة فسوف تكون التالً :
 -1إلالة جمٌع الخبراء والمستشارٌن بالدولة  ،لدٌنا  222ألف خبٌر هم سبب نكبتنا  ،تنابل السلطان هؤالء ٌتماضون  18ملٌار جنٌها سنوٌا
وٌصرفون نثرٌات فً لهوة وشاي وبنزٌن وسٌارات بـ  6ملٌار ٌ ،عنً ٌكلفوننا  24ملٌار جنٌها !إختفاؤهم سٌكون خٌرا لمصر من تواجدهم !
أود أن ألول ٌ :جب محاكمتهم  ،لكننً أعلم أن هذا لن ٌحدث ألن هنان من ٌحمٌهم !
 -2البد من تحدٌد حد ألصً لهامش الربح  ،دول الغرب لدٌها هذا الحد الممرر بـ
بعضه لجٌوب الكبار ألنهم ٌرتبطون بأصحاب تلن المصانع !

 ، % 30هامش ربح األسمنت ٌبلغ ٌ ! % 300ذهب

 -3لدٌنا  183سفارة بالخارج  ،أمرٌكا العظمً لدٌها  87سفارة فمط  ،لو لمنا بالتخفٌض لٌكون مع من نتعامل معه فمط سنوفر  4.5ملٌار
دوالر سنوٌا ! جمٌع وزارات الدولة بها مثل تلن الثغرة التً ذكرتها بالخارجٌة ٌ ،مكن أن نوفر إذا أغلمنا تلن الثغرات مئات الملٌارات!
 - -4تطبٌك الحد األلصً علً جمٌع الحٌتان بالدولة  ،هنان بهوات ٌتماضون  5ملٌون جنٌها شهرٌا  ،وما أدخره من هؤالء البهوات أرفع به
الحد األدنً للمعدمٌن وسٌتبمً منه مبلغ ٌذهب لمساعدة المصانع المغلمة!
 -5ترشٌد الدعم كً ٌصل إلً المستحمٌن فمط  ،لٌمة دعم الطالة فً موازنة الدول ٌبلغ  200ملٌار جنٌها  80 ،ملٌار تذهب للمستحمٌن بٌنما
 120ملٌار جنٌها تذهب لمصانع األسمنت والطوب والحدٌد والسٌرامٌن واأللومنٌوم  ،أصحاب تلن المصانع ال تستحك هذا الدعم إطاللا !
سنخصص مبلغ الـ  120ملٌار جنٌها لرفع مستوي الفمراء بإنشاء المصانع ومساعدة المغلك منها وتدعٌم الصحة والتعلٌم !
لن نترن مصانع البهوات الذٌن ٌسرلون الدعم دون نصائح  ،سنرشدهم لٌستخدموا طالة الممامة كما ٌفعل الغرب لتوفٌر  80ملٌار جنٌها مع
تنظٌف المجتمع صحٌا من الممامة ! أي أننا سنزٌد من لٌمة المبلغ المتوفر بمٌمة إضافٌة ندعم بها بمٌة لطاعات الدولة المنهارة  ،كالتعلٌم

والصحة ! " ..
 #فً  18نوفمبر  2013تحدث العالمة المرحوم صالح جودة عن الخٌرات التً تتمتع بها مصر علً مر العصور ردا علً من ٌدعً أن
مصر دولة فقٌرة  ،فقال التالً :
" مصر لٌست دولة فمٌرة فً مواردها الطبٌعٌة  ،بل هً أغنً دولة فً المنطك العربٌة فً مواردها الطبٌعٌة  ،ال ألول هذا الكالم من الهواء
 ،أنا رجل عندي األرلام وكل كلمة ألولها أعرف لٌمتها باألرلام ..
مصر هً كلمة من ثالثة حروف  ،لكن هذه الحروف الملٌلة تحتوي من الموارد الطبٌعٌة التً ٌمكن أن تجعلها أغنً دولة بالمنطمة ما ٌلً :
 لدٌنا سواحل بحرٌة تبلغ  3500كم لو أحسنا إستغاللها سمكٌا لكفت الناس من الجوع ! لدٌنا  1100كم من نهر النٌل العذب ٌمكن إستغالله سمكٌا أٌضا بعدم تلوٌثه بسبب الجهل ! لدٌنا  450كم هم أذرع نهر النٌل وبٌن هذه األذرع أخصب األراضً علً وجه األرض بعمك  11مترا أرض سوداء ! لدٌنا  162كم لناة السوٌس ٌمر بها  % 70من تجارة العالم وعلً ضفتٌها ٌمكن إلامة مشارٌع عالمٌة عماللة تستوعب مالٌٌن الشباب دونأن ندفع فٌها جنٌها !
 500ألف فدان  ،وهذه البحٌرات ٌمكن أن تكون
 لدٌنا  11بحٌرة طبٌعٌة  +أكبر بحٌرة صناعٌة بالعالم وهً بحٌرة ناصر ومساحتهامخازن للتصدٌر السمكً للعالم كله !
 مصر هً الدولة الثالثة فً المحاجر الطبٌعٌة  ،لدٌنا الرمال البٌضاء ودرجة نماؤها تصل لـ  % 98.2بٌنما مثٌلتها األمرٌكٌة بحدود 67 ، %وهذه الرمال تدخل فً صناعة الزجاج والكمبٌونر وألواح الطالة الشمسٌة  ،ورغم هذا نصدرها خاما الطن بـ  11دوالر !
 مصر هً الدولة الثانٌة فً الملح  ،ومع ذلن نستورده منذ عشرٌن عاما بـ  2.8ملٌار دوالر سنوٌا بسبب خالف بٌن ثالث وزارات ! لدٌنا أغلب آثار العالم  ،واألثر الوحٌد المتبمً من عجائب الدنٌا السبع ( األهرام ) ! مصر الدولة الوحٌدة التً بها مسار خروج الٌهود ومسار العائلة الممدسة إلً مصر ! لدٌنا لوة شبابٌة للعمل تمدر بـ  45ملٌون مواطن تنظر لهم الدول الذكٌة بحسد شدٌد  ،بٌنما ٌنظر لهم الحاكم ببغض شدٌد ! " .. #فً  29نوفمبر  2013تحدث العالمة المرحوم صالح جودة عن فضٌحة صوامع تخزٌن القمح  ،كما تحدث عن تشكٌك بعض المسئولٌن
فً أرقامه التً ٌعلنها  ،فقا ل التالً :
" عرضت مع مجموعة من الخبراء علً اإلخوة المسئولٌن باإلمارات والسعودٌة إمكانٌة إنشاء  50صومعة بتكلفة  50ملٌون جنٌها للواحدة
لتخزٌن الممح بمصر لتوفٌر  6ملٌار جنٌها سنوٌا تضٌع سنوٌا لسوء التخزٌن والشراء فً بداٌة الموسم بالسعر الغالً  ،تبرعت اإلمارات
والسعودٌة بإنشائهم  ،لكن المشكلة أن جهاز الدولة البٌرولراطً بمصر أدخلنا فً صداع الموافمات التً أجهدت المتبرعٌن وأفمدتهم شهٌة
المساعدة !
من ٌدعً من الحكومة أن أرلامً غٌر صحٌحة فعلٌه أن ٌأتً وٌعلن ذلن ٌ ،وجد أكبر جهاز رلابً فً مصر وهو الجهاز المحاسبً للمرالبة
ٌ ،رأس هذا الجهاز المستشار هشام جنٌنة وهو ٌتولً الرلابة علً جمٌع لطاعات الدولة  ،هذا الرجل وافمنً منذ عدة أٌام فً جمٌع األرلام
التً أعلنها علً الهواء واإلعالم نمل كالمه !
ٌوجد جهاز ٌسمً " جهاز تنظٌم اإلتصاالت " فً وزارة اإلتصاالت  ،هل تتصور أن هذا الجهاز به  17مستشارا  ،منهم وزٌر العدل الحالً
والسٌد ممدوح البلتاجً وزٌر السٌاحة األسبك وآخرون  ،تماضوا فً سنتٌن مرتبات بلغت  100ملٌون جنٌها ! ماذا ٌفعل هؤالء فً جهاز
تنظٌم اإلتصاالت ؟! حتً هذه اللحظة مازالوا فً هذه الوظائف ٌعملون ! " ..
 #فً  23دٌسمبر ٌ 2013قول العالمة المرحوم صالح جودة عن تدهور الوضع اإلقتصادي المصري رغم توافر اإلمكانات الطبٌعٌة التً
تجعل مصر رائدة فً المنطقة  ،فٌقول التالً :
" موارد مصر أكثر من موارد البرازٌل وتركٌا مجتمعٌن  ،بل أزٌد وألول أن موارد مصر أكثر من موارد دول الخلٌج  ،أنا ألول هذا الكالم
كمتخصص وأنا مسئول عنه ! لكن المشكلة هً العجز فً إدارة هذه الموارد بصورة تحمك رفاهٌة للمواطن !
أول أمس لال رئٌس هٌئة الثروتة التعدٌنٌة أنه البد أن نصدر أغلب ثروتنا المعدنٌة خام وال ٌصلح التصنٌع فٌها  ،أنا ألول له  :أنت رجل
عملن خام مثل كالمن وتستحك المحاكمة بسبب ما للت  ،هل ٌدري هذا الرجل أن وظٌفته هً تصنٌع تلن المواد الخام وتصدٌرها ؟!
لٌست المشكلة أن مصر دولة بال خبرات  ،البلد ملٌانة خبرات  ،المشكلة فٌمن ٌنتمً هؤالء المسئولٌن كً ٌعملوا فً تلن الوزارات ! تفضٌل
أهل الثمة واستبعاد أهل الخبرة ما زالت هً آفة النظام فً مصر !
الناس تسألنً أٌن الخبرات فً مصر ؟!

الول لهم  :عندكم رجل مثل المستشار هشام جنٌنة  ،لو كان علً رأس جهاز تنفٌذي لرأٌتم النتائج بأسرع مما تتصورون  ،شرط أن تعطوه
حرٌة الحركة  ،ثم حاسبوه بعد ذلن لتروا نتائج أعماله !
رئٌس الوزراء حازم الببالوي صرح بالجرائد منذ ٌومٌن أنه ٌصحً من النوم الساعة  12ظهرا وٌأخذ الخمٌس والجمعة أجازة وٌوم السبت
ٌجلس فً النادي  ،هو لال ذلن والكالم مثبت !
سؤالً  :هل هذا الشخص هو الصحٌح فً مكانه فً الظروف التً تمر بها مصر اآلن ؟!
مصر بمشاكلها الحالٌة فً حاجة لرئٌس وزراء ٌكون فً مكتبه فً السادسة صباحا وٌغادره فً منتصف اللٌل ! ماذا تتولع من رجل ٌبلغ
 78عاما ؟! صدلً سلٌمان وزٌر السد العالً كان ٌبلغ  40عاما  ،عزٌز صدلً أبو الصناعة المصرٌة كان بالثالثٌنات لما تولً المسئولٌة !
" ..
فً الحلمة المادمة إن شاء هللا نواصل ذكر ألوال العالمة المرحوم د .صالح جودة عن أسباب إنهٌار اإللتصاد المصري وطرق عالجه  ،فإلً
لماء ..
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