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: إنهٌار االلتصاد المصري وطرق عالجه أسباب صالح جودة عن . نواصل فً هذه الحلمة الثالثة ذكر ألوال العالمة االلتصدي المرحوم د
 

 ٌتحدث العالمة المرحوم صالح جودة عن خط الفقر الحقٌقً فً مصر والذي ٌختلف عن خط الفقر الذي حدده البنك 2014 ٌناٌر 1فً # 
:  الدولً ، فٌقول التالً 

 دوالر 2 خط الفمر بـ واحددوالمؤسسات الدولً المشابهة الذٌن البنن الدولً حسب مماٌٌس  % 45عدد المصرٌٌن تحت خط الفمر بحدود " 
 14 دوالر هنان بالؽرب ٌشتروا دجاجة ، فهل الـ 2ألن الـ !  جنٌها ، نحن بمصر فهمنا هذا الموضوع بالخطأ ، لماذا ؟14ٌومٌا ، ٌعنً 

 2 إذن الوضع عندنا أسوأ مما تظن هذه المؤسسات الدولٌة النخفاض الموة الشرائٌة لـ !طبعا ال ! جنٌها الممابلة لهم تشتري نفس الدجاجة ؟
 !دوالر 

 
: صري كً نعرؾ مصادر اإلنفاق واطن المهٌا بنا ننظم مٌزانٌة الم

 )من الدخل علً المزاج  % 30– من الدخل علً المكالمات الفارؼة بالتلٌفون  % 35– من دخله تذهب للدروس الخصوصٌة  % 40
..  علً الفسح أو الثمافة أو الصحة  % 5– من المٌزانٌة علً الطعام  % 20–  (شاي ولهوة ومخدرات 

 
البنود األخري ، بزادت عندها أن نسبة اإلنفاق ، سنجد تأخذ دروسا ل عندها أطفال ٌسطبعا نحن نمول هذه النسب بصورة عامة ، هنان أسر ل

!  إذن الكالم هنا بصورة عامة ، هذه النسب المذكورة علً أٌة حال تؤكد أن هنان أزمة شدٌدة فً اإلنفاق األسري 
البد أن ٌصاحبه تنمٌة ٌشعر بها ، لكن فً عهد حسنً مبارن ذلن هنان تنمٌة ولكن لٌس هنان عدالة فً توزٌع تلن التنمٌة ، هنان نمو وكان 

!  المواطن الفمٌر ، والتنمٌة هنا تعنً العدالة فً التوزٌع بٌن الشعب كً ٌشعر بها الفمٌر 
 

!  هل هنان حلول لهذه النسب التً ذكرتها والتً تدل علً فشل كبٌر بالدولة ؟: السؤال هو 
 ملٌار جنٌها سنوٌا فً طباعة الكتاب 18نصرؾ : ٌوجد حلول فعالة ، شرط أن تكون هنان إرادة سٌاسٌة لمن بٌده السلطة ، بند التعلٌم مثال 

المدرسً ورؼم ذلن ٌشتري الطالب الكتاب الخارجً ألنه ٌشرح أفضل ، فمن المسئول عن طباعة كتاب مدرسً ٌتعمد تعمٌد الطالب وإجباره 
!  رفع مرتب المدرس كً ال ٌضطر إلً الدروس الخصوصٌة ٌجب أن نبذات العملٌة اإلدارٌة ! علً شراء الكتاب الخارجً ؟

 
أما عن أٌام ! من أٌام السنة أجازة ، من أٌن تأتً التنمٌة إذن ؟ % 46أي أن هنان !  ٌوم أجازة 176مصر الدولة الوحٌدة بالعالم التً لدٌها 

!   دلائك من الساعات الثمان، األمر ٌحتاج لثورة إدارٌة بمصر كً نتمكن من الولوؾ علً لدمٌنا 7العمل فإنتاجٌة المصري تبلػ 
ألنهم ال ٌرٌدون ترن السلطة " نبدأ باألمن والسٌاسة " للنا مرارا أن اإللتصاد هو المرض والسٌاسة هً العرض ، األنظمة الفاسدة تتعمد لول 

! " .. ، فال تتحك معهم ال سٌاسة وال أمن وال التصاد ، البد أن نبدأ باإللتصاد 
 

 ٌتحدث العالمة المرحوم صالح جودة عن خمسة ملفات شائكة أمام الحكومة الجدٌدة التً سٌتم تشكٌلها وكٌفٌة التغلب 2014فً فبراٌر# 
: فات ، فٌقول التالً لعلً هذه الم

نستفٌد من عبد الناصر فً التجربة التصنٌعٌة التً خاضها ، فً السمعة الجٌدة التً تركها لنا فً إفرٌمٌا حٌث كانت السلعة المصرٌة ٌمكن أن 
! والمهندس المصري ٌتمدم خطط التنمٌة فً إفرٌمٌا ، نستفٌد منه أٌضا فً تجنب الولوع فً األخطاء التً ولع فٌها هً األفضل 

 



نرٌد لٌادة شابة لمصر ، كفانا من ما فعله العجائز بنا ، كان لدٌنا رجل اسمه حسنً مبارن مؽلك األفك ، للت له كالما ٌشابه هذا الكالم فً 
 ! ودخلت المحكمة بسبب ذلن 2009عام 

 
: أمام المٌادة الجدٌدة التً ستأتً لمٌاة مصر بعد شهور للٌلة خمسة ملفات هامة وعلٌها أن تبذل ألصً جهد فٌها ، وهذه الملفات هً ما ٌلً 

.. ملؾ الصناعة – ملؾ الزراعة - ملؾ البطالة – ملؾ المٌاه – ملؾ الطالة 
 

فات الخمسة ٌجب أن نموم بعملٌة ترشٌد اإلنفاق للوصول إلً أعلً درجة من الكفاءة ، تكلمت كثٌرا عن ترشٌد لداخل كل ملؾ من هذه الم
.. اإلنفاق فً ملؾ الطالة ، ونزٌد علً ما سبك بالتوجه إلً الطالة الشمسٌة ، هنان دول متمدمة ٌمكن أن تساعد مالٌا نظٌر المشاركة معنا 

 
 ألن الؽرب سٌمول نظٌر جنٌها جٌجا وات ، لن ندفع فٌه 12 كم سٌولد طالة نظٌفة تبلػ X 20 كم 20مشروع طالة شمسٌة مساحتة 

..  ألؾ مصنع ٌمضً علً الكثٌر من البطالة المتراكمة لدٌنا 22المشاركة ، هذه الكمٌة من الطالة تكفً إلنشاء 
 

الخالٌا الشمسٌة التً تدخل فٌها أجهزة الطالة الشمسٌة تتكون من الرمال البٌضاء ، ٌوجد بمصر أعلً نسبة نماء زجاجً فً رمالها البٌضاء 
لكن ألنه ال ٌوجد  % ! 67، بٌنما نماء الرمل األبٌض األمرٌكً فً وادي السلٌكون فً كالٌفورنٌا ٌصل إلً % 98.5والنسبة تصل إلً 

 المصٌبة أننا نستورده كمنتجات بمٌمة !للطن  دوالر 12  بمٌمةرجل رشٌد فً النظام ٌمومون بتصدٌر هذه الرمال البٌضاء المصرٌة بالطن
!  ألؾ دوالر 25 دوالر لطن الزجاج ، بٌنما طن الخالٌا الشمسٌة من الرمال البٌضاء ٌبلػ 2500

! إذن عمول رجال األنظمة التً تحكم مصر هً عمول خام تشبه الرمال البٌضاء المصرٌة التً نصدرها وال نصنعها 
 

هنان أشٌاء أخري ذكرناها سابما فً ملؾ الطالة ، منها إعطاء الدعم لمستحمٌه ولٌس لشركات الكبار التً تصنع األسمنت والحدٌد واألسمدة 
من لٌمة هذا الدعم وهم ال  % 80 ملٌار جنٌها سنوٌا وهذه الشركات تمتص 170 مصر تنفك دعما للطالة ٌبلػ !والسٌرامٌن واأللمومنٌوم 

 جنٌها ، أي أنهم ٌسرلون عدة مرات ، هامش الربح فً 750 جنٌها وٌبٌعونه بمبلػ 300ٌستحمونه ، ورؼم ذلن طن األسمنت ٌنكلؾ بحدود 
. .، كما ٌجب اإلعتماد علً طالة الممامة وطالة المٌاه وطالة الرٌاح ، كما تفعل الدول الؽربٌة % 25الدول المحرتمة ال ٌزٌد عن 

 
 ملٌار متر 2.8مصر تنتج سنوٌا : ٌضا هنان العدٌد من أوجه ترشٌد اإلنفاق للوصول إلً أعلً درجة من الكفاءة ، مثال أفً ملؾ المٌاه 

 األمراض التً فتنتشرفمط من هذه الكمٌة ونتخلص من البمٌة بتلوٌث المٌاه النظٌفة  % 10مكعب من مٌاه الصرؾ الصحً ، لكننا نستفٌد بـ 
! نصرؾ البالٌٌن للتحلص منها ، ومنها الفشل الكلوي وخالفه 

التً تمتص " الجٌتروفا " هنان شجرة : ٌمكن اإلستفادة من هذه الكمٌة المهدرة التً ٌلوثون بها المٌاه النظٌفة عن طرٌك نوعٌن من األشجار 
 ملٌار دوالر ولد 46التً نصنع من ثمرتها المربً ومن ورلها الحرٌر ، سوق الحرٌر العالمً ٌبلػ " التوت " المٌكروبات ، وهنن شجرة 

.. تركته الصٌن للفمراء أمثالنا ألنها دخلت فً التكنولوجٌا العماللة اآلن 
 
 ومعً ملؾ للتؽلب علً كل مشاكل مصر إلً المسئولٌن ، لدمت أربعٌن ممترحا إلتصادٌا 2013 أؼسطس 16نا العبد الفمٌر ذهبت ٌوم أ

 % 85 شهرا إلً وش المٌاه الذي ٌمكن فٌه أن نتنفس ونكتفً ؼذائٌا من بند الطعام الذي نستورد فٌه 36ترفع مصر من الماع فً ظرؾ 
! بالعملة الصعبة ، لم ٌلتفت لً أحد ولم ٌنالشنً أحد 

 
 ملٌار جنٌها 6لتوفٌر  ملٌون جنٌها لكل صومعة 50بتكلفة  صومعة للممح 50عاللاتً مع اإلمارات والسعودٌة جلبت تبرعات منهما لبناء 

 !  فرحلواسنوٌا ، المسئولون أدخلونا فً البٌرولراطٌة اللعٌنة فأجهدوا المتبرعٌن
أنظر أٌن مالٌزٌا ! مهاتٌر تولً الحكم فً مالٌزٌا نفس العام الذي تولً فٌه مبارن ، وضع مالٌزٌا حٌنها كان أسوأ كثٌرا من وضع مصر 

 ملٌار دوالر بدون نسبة عجز ، 320 ملٌون مواطن 30مالٌزٌا ذات الـ ٌبلػ اإلنتاج الوطنٌلنحن نسٌر فً لاع المحٌط ، ! اآلن وأٌن مصر 
 ! ملٌار دوالر ، ورؼم هذا به نسبة عجز كبٌرة جدا نؽطٌها بالدٌون 90 ملٌون مواطن 90بٌنما ٌبلػ فً مصر ذات 

هذه فضائح أخجل من ذكرها لكنها !  ملٌار جنٌه فً إستٌراد المسطرة المدرسٌة واألستٌكة واألستن والكراس 4هل ٌعمل أن مصر تصرؾ 
! والعا فً مصر 

 
 تحدث العالمة المرحوم صالح جودة عن قضاٌا التحكٌم الدولً التً تخسرها مصر وتدفع فٌها بالٌٌن الدوالرات 2014 فبراٌر 23فً # 

: بسبب غباء مسئولٌها ، فٌقول التالً 
 سفارات الوالٌات المتحدة عددأود أن الول معلومة صادمة للجمٌع تنهش فً عظام اإللتصاد المصري وٌعلمها المسئولون وال ٌتحركون ، " 

 دولة وهً أؼنً دولة فً العالم ، بٌنما مصر التً تعٌش علً المعونات ٌبلػ عدد 193الً م سفارة من إج87حول العالم ٌبلػ حول العالم 



!  دولة 193 سفارة حول العالم من إجمالً 183سفاراتها حول العالم 
هنان دول فً العالم ال ٌتواجد فٌها مصرٌون ولٌس بٌننا وبٌنها أي تعاون تجاري أو ثمافً ورؼم ذلن توجد سفارة مصرٌة لنا هنان ، خذ 
علً سبٌل المثال سفارتنا فً السلفادور وإكوادور ، لٌس لنا مصرٌون هنان وال ٌوجد أي تعاون بٌننا وبٌنهم ورؼم ذلن ٌوجد لنا عاملون 

!  هنان ٌبلؽون أكثر من تسعٌن ٌتماضون مرتباتهم بالدوالر 
 

أنه لو لمنا بترشٌد سفاراتنا فً الخارج بما ٌخدم مصالحنا كما تفعل أمرٌكا – وأنا مسئول عن دلة هذه المعلومة - نستطٌع أن نمول وباألرلام 
 هذا المبلػ الذي سٌتم توفٌره لو كان هنان مخلصون فً هذا ! ملٌار دوالر 4.5والتً هً أؼنً دولة فً العالم فإننا نستطٌع أن ندخر سنوٌا 

! البلد ٌمترب للٌال من دخل لناة السوٌس التً تعتبر أهم مصدر لدخل الدوالر لنا اآلن 
 

أن إن إلامة سفارات لنا فً دولة عاللاتنا معها ضعٌفة أو معدومة ال ٌعتبر إسرافا فً نظري بل جرٌمة تستوجب صاحب المرار بصددها 
أستطٌع أن أجزم أن هذا المثل ٌنتشر فً جمٌع وزارات مصر ، أي أن الدولة المصرٌة تدمر نفسها بنفسها ! تبدٌد أموال الشعب لٌدخل السجن 

! دون أدنً مساعدة من أعدائها 
 

لألسؾ هنان معلومة صادمة أخري أسوأ من معلومة تبدٌد العملة الصعبة من ثروة مصر ، هً لضاٌا التحكٌم الدولً التً تخسرها مصر 
! بسبب ؼباء مسئولٌها وعدم إكتراثهم ، وهذه النوعٌات من المضاٌا تسبب خسائر بعشرات بالٌٌن الدوالرات أحٌانا 

 
ولٌس لبله – مطار الماهرة الجدٌد ، بعد تولٌع العمد بهنان لضٌة كانت بٌن مصر وبٌن شركة برٌطانٌة كانت لد تعالدت لبناء إحدي الصاالت 

اكتشؾ المسئولون المصرٌون أن رأسمال تلن الشركة عبارة عن ألفً دوالر فمط فمامت مصر بفسخ العمد ، رفعت الشركة لضٌة تحكٌم – 
!  ملٌون دوالر 500دولً علً مصر وكسبتها ودفعت مصر لها 

 
هنان لضٌة أخري لمواطن مصري ٌحمل جنسٌة دولة أجنبٌة اسمه وجٌه سٌاج صاحب الفندق المعروؾ فً شارع الهرم ، كان لد إشتري 

أرضا فً طابا ودفع ثمنها وكانت بحدود نصؾ ملٌون جنٌها ، أراد عمر سلٌمان نزع ملكٌة األرض منه فرفع وجٌه سٌاج لضٌة أمام المضاء 
.. المصري فحكمت له المحكمة بتعوٌض ٌبلػ ملٌونً جنٌها 

رفضت الحكومة المصرٌة تنفٌذ الحكم ، لكن الؽباء المتحكم والطؽٌان المتوفر جعل أجهزة األمن تثٌر أعمال البلطجة فً الفندق ، مثل لطع 
 إضطر وجٌه سٌاج إلً التحكٌم الدولً لٌواجه إرهاب الدولة وجاء !حتً ٌجبروا وجٌه سٌاج علً اإلذعان لتطفٌش السٌاح المٌاه أو الكهرباء 

بأفضل مكاتب التحكٌم الدولً بالعالم ، أرسلت مصر ؼٌر المتخصصٌن إال فً الفول والطعمٌة لٌترافعوا عنها وخسرت المضٌة ودفعت مبلؽا 
 ! ملٌون دوالر إلً وجٌه سراج 100ٌمترب من 

 100 ٌزٌد عن لضٌة ، المجموع المالً للتعوٌضات فً تلن المضاٌا 30الطامة الكبري أن مصر تواجه اآلن لضاٌا تحكٌم دولً تزٌد عن 
" .. ! ملٌار دوالر ، كل هذا ٌحدث بسبب ؼباء المسئول المصري والفتونة فً ؼٌر محلها ومحاولة لوي الذراع 

 
تحدث العالمة المرحوم صالح جودة عن المؤهالت العلمٌة والثقافٌة عمن ٌتم اختٌارهم لتولً المسئولٌة فً النظام  2014 أبرٌل 5فً # 

 : المصري ، فقال التالً 
!  وإما ألنهم ٌخافون من المسئولٌة !إما ألن لدٌهم لصور فكري ! لماذا ال ٌنفذ المسئولون الحلول الواضحة للتؽلب علً كوارث الوطن ؟" 

! وإما ألنهم ٌعاندون إلتراحاتً وال ٌرٌدون العمل بها مفضلٌن الوضع المائم 
 

ات واضحة لً كً صاصارسلوا لً فً مارس الماضً كً أكون المستشار اإللتصادي لرئٌس الوزراء ، أجبت علٌهم أننً فً حاجة إلً إخت
ٌمكن محاسبتً علٌها ، أما أن أكون ترسا فً مجموعة هً التً تمود وتمرر وأتحول فٌها إلً مجرد موظؾ وأتحمل حتً ألوم بتنفٌذها 

! طبعا هم لم ٌردوا وأنا لم أحاول معرفة لماذا ! لاط خبرتً وتارٌخً فال ٌمكن أن ألبل هذا سأوزراهم إل
 

 ملٌار 2 ملٌار دوالر كودائع بدون فائدة ، باإلضافة 12بعد خلع مرسً بعدة أٌام أعلنت السعودٌة واإلمارات والكوٌت عن إعطاء مصر 
سلطان . سلطان الجابر كً ٌتولً الملؾ المصري ، هذه كانت خطوات رائعة  وجاء د. دوالر منتجات بترولٌة ، كما عٌنت اإلمارات د

!  لمصر وافتتح مكتبا للمتابعة واستعان ببعض الخبراء اإللتصادٌٌن المصرٌٌن لمساعدته وشرفت بأن أكون ضمنهم 
 

 شركة عربٌة وخارجٌة 583 ألامت اإلمارات مؤتمرا فً الماهرة لمساعدة مصر إلتصادٌا ، حضر المؤتمر 2013 دٌسمبر 5 /4فً ٌومً 
!  رجل من العٌار الثمٌل من رجال أعمال الخلٌج 185، منهم 

 



! هل كانت الخطط والبٌانات المصرٌة جاهزة لهؤالء المستثمرٌن حتً ال ٌهدروا ولتهم ؟
استطٌع أن ألول أنه لم ٌتم اإلتفاق علً مشروع واحد فً هذا المؤتمر ألن المسئولٌن المصرٌٌن أهدروا ولت هؤالء المستثمرٌن فً كالم 

!  فارغ وحوادٌث ، كأنهم حضروا للترفٌه ولٌس للعمل 
 

الرجل لضً الولت ٌحكً عن التارٌخ ! أذكر الكلمة التً ألماها رئٌس الوزراء حازم اللبالوي بالمؤتمر ، كانت فً منتهً السوء 
 ! لم تكن أي بٌانات تخص المستمبل جاهزة لهم !والمستثمرون حضروا من أجل المستمبل 

أرسلنً لمتخصص ، ذهبت له فلم أجده جاهزا ، لمت بالتراح من عندي ! هل لدٌنا خطط جاهزة بالبٌانات الخاصة بها ؟: ذهبت له وللت له 
 ملٌار جنٌها ، أدخلونا فً بٌرولراطٌة عمٌمة وإجراءات مملة ولم ٌتحرن أحد منهم 6 صومعة لتخزٌن الممح لتوفٌر 50إلنماذ المولؾ بإنشاء 

! حتً هذه الدلٌمة ، هل هذه هً العملٌة التً تدٌر مصر ؟
 

هنان عصابة فً كل لطاعات مصر ، اآلن ٌعملون تربٌطات مع هشام مصطفً لدفع بعض العموالت كً ٌخرج من السجن ، البورصة أٌضا 
 !فٌها عصابة وأنا أتهم رئٌس البورصة دمحم عمران بأشٌاء كثٌرة ، هنان مداوالت وهمٌة كً ٌلعبوا بالبورصة والناس تدفع الثمن 

ٌضا هنان مجموعة من محافظً البنن المركزي ٌجب محاسبتهم فً المحاكم بتهمة اإلهدار ، فً ممدمة هؤالء فاروق العمدة ، هذا الرجل أ
 كٌؾ تضخ فً السوق وأنت فً كارثة لن ٌفٌدها ! ملٌار 14السوق ونزل باإلحتٌاطً النمدي إلً ب ملٌار دوالر 20ضخ بعد ثورة ٌناٌر 

! الضخ ؟
 

فبدال من شراء !  األسماء معروفة للجمٌع !طبعا إستفاد من هذا الضخ جمٌع الرجال الفاسدٌن فً تهرٌب أموالهم للخارج بعد ثورة ٌناٌر 
 جنٌهات ألنه متوافر بفعل الضخ الذي فعله العمدة وأخروجوا األموال بكل سهولة 5 جنٌهات إشتري هؤالء اللصوص الدوالر بـ 7الدوالر بـ 

 !
للنا مرارا أن اإللتصاد هو المرض والسٌاسة بما فٌها هو العرض ، إذا لالوا ؼٌر ذلن فهم ٌخونون مصر ، وهم سوؾ ٌستمرون فً لول أن 

!   مصر ٌنهبوااإللتصاد حتً ٌستمروا فً أنظمتهم الفاسدة ولٌس السٌاسة أوال 
 

اإللتصاد ٌؤثر علً كل شًء ، علً هدوء الشارع ، علً الصحة ، علً جودة التعلٌم ، علً لوة الدولة العسكرٌة ، علً التوظٌؾ ، علً 
.. الزراعة ، علً الصناعة ، علً كل وحدات الدولة الصؽٌرة والكبٌرة 

مرة ٌمولون مؤامرات خارجٌة ، مرة ٌمولون زٌادة السكان ، ومرة كذا ومرة كذا ، كل دول العالم تواجه ! إنهم ٌعلمون فشلهم علً أوهام 
! مؤامرات ولدٌها رجال ونساء ٌنجبون ، لكن الخدٌعة فً مصر مركزة وإستؽباء الناس أصبح فً أولوٌة من ٌتولً السلطة فً مصر 

 
احد اسمه مهاتٌر دمحم فً و ذهبت إلً أدراج الرٌاح ، إال رجل 1997كل دول النمور اآلسوٌة التً سمعت كالم صندوق النمد الدولً فً عام 

! نها مؤامرة ، فنجح ورسب اآلخرون ، إذن كل دول العالم تواجه مؤامرات أمالٌزٌا ، هذا الرجل رفض إلتراحات النمد الدولً ألنه شعر 
 

من المسئول عن تجمٌد هذا المبلػ ! رات عبارة عن خردة سٌارات ال تعمل ؟ا ملٌار جنٌها مصرٌا فً الوز22هل ٌتصور الناس أن مصر بها 
هذا باإلضافة إلً مئات األلوؾ من سٌارات الحكومة التً تستخدم فً نمل عائالت كبار الموظفٌن ومعها ما ٌلزم من ! الذي ٌزٌد سنوٌا ؟

! سرته أسائمٌن بعشرات اآلالؾ ٌتماضون مرتبات لخدمة الباشا و
 

 ٌعنً ورانا ! دولة ، احتلت مصر آخر رلم فً هذه المائمة 148 ابرٌل ، من كام ٌوم ، طلع تمرٌر التنافسٌة الدولٌة فً التعلٌم وكان فٌه 1فً 
هل هذه دولة أدفع فٌها لرشا واحد لعشرات اآلالؾ من هؤالء المستشارٌن والخبراء الذٌن ! شعر بسببه بالخجل أ هذا شًء مؤسؾ !الحٌطة 

ورؼم ذلن تجد هؤالء اللصوص ٌرفضون الحد األلصً الذي ٌعطٌهم ! ٌمصون مٌزانٌة الدولة ، هؤالء ٌستحمون ضرب النعال والمحاكمة 
!  ألؾ شهرٌا ألنهم ٌتماضون المالٌٌن شهرٌا من دم الشعب الفمٌر 42

 
ال ٌوجد فً علم اإللتصاد مشلكة لٌس لها حل ، لكن المشكلة الكبري أن مصر ٌحكمها ناس هالفٌت بمعنً الكلمة ٌستحمون ضرب الرصاص 

!  شهرا 36لو توافرت اإلرادة السٌاسٌة ٌمكن لمصر أن تمؾ علً لدمٌها فً خالل !! حتً ٌعرؾ الناس جرائمهم 
 

 ..الحد األلص والحد األدنً ٌجب تطبٌمه فورا علً موظفً الدولة لتحمٌك العدالة اإلجتماعٌة - 
 ..من التكلفة ٌجب تطبٌمه فورا  % 30تحدٌد هامش الربح بنسبة - 
 ..لطع دعم الطالة عن الشركات الحٌتان فً األسمنت والحدٌد والسرامٌن واأللومنٌوم وما شابه ٌجب أن ٌطبك فورا - 
 .. الطالة البدٌلة ٌجب أن ٌتم فورا إدخال- 



 ..ترشٌد النفمات ٌجب أن ٌتم فً كل وزرات الدولة فورا - 
 

لكن اإلرادة  شهرا كمرحلة أولً ، 36وجعلها تمؾ علً لدمٌها فً ؼضون  مصر من عثراتها إلنماذأربعٌن إلتراحا إلً المسئولٌن لدمت 
! ي محاولة أمام أالسٌاسٌة تعوق الحل وتسد الطرٌك 

 
 تحدث العالمة المرحوم صالح جودة عن فساد القائمٌن علً اقتصاد المؤتمرات والمعارض الدولٌة بمصر مقارنة بما 2014 ماٌو 7فً # 

: ٌجري فً العالم ، فقال التالً 
– العالم ، لكن الوضع عندنا بمصر كما تفعل بمٌة هٌئات المعارض لتدر دخال ها مصر تسمً هٌئة المعارض ، المفروض أنبهنان هٌئة " 

! تلن الهٌئة دعما بدال من أن تتمدم كمثٌالتها حول العالم ل الدولة هً التً تعطٌمن صندوق دعم المعارض !معكوسا – ككل األشٌاء 
 

 ملٌار دوالر عالمٌا ، 320أساسٌا فً الدول الواعٌة ، هذا البٌزنس الكبٌر ٌبلػ حجمه مصدرا كعكة التصاد المؤتمرات حول العالم ٌعتبر 
!  ملٌار دوالر سنوٌا ، ٌعنً هذا الدخل ٌساوي أربع مرات دخلنا من لناوة السوٌس 22دخل دبً من هذا البٌزنس ٌبلػ 

! كم ٌبلػ دخل مصر من صناعة المؤتمرات العالمٌة ؟
 ملٌون دوالر بأسعار السوق الٌوم ، 7 ٌعنً ! ملٌون جنٌها 50ربما ٌصدم المواطن المصري إذا علم أن دخل مصر بمواردها الطبٌعٌة ٌبلػ 

! هذه فضٌحة ٌجب أن ٌحاسب علٌها وزٌر الصناعة والذي تتبع له هٌئة المعارض 
 

! هل ٌعلم المسئولون أن رئٌس هٌئة المعارض علٌه عالمات إستفهام ؟
! هذا رجل كان ٌركب أتوبٌس وفجأة تم تعٌٌنه بهذه الوظٌفة فأصبح بعد فترة لصٌرة ٌمتلن سبع عربات ولدٌه فٌال 

 شهرا من صندوق دعم 60هل ٌجوز لرئٌس الهٌئة أن ٌصدر لرارا ٌنص فٌه أن المحال للمعاش ٌوم كذا سٌأخذ مكافأة نهاٌة الخدمة 
! المعارض وهو نفس الٌوم الذي ٌوافك خروجه إلً المعاش ؟

 شهرا مع بعض الفكة ، 60الكارثة أن المبلػ الذي كان فً صندوق دعم المعارض حٌنها كان فٌه حٌن صدور هذا المرار ما ٌساوي لٌمة الـ 
!  أي أن األفندي أصدر المرار تفصٌال علً نفسه فمط ، وطبع خرج بعد أٌام متمتعا بهذه المٌزة ومن بعده الطوفان 

!  وٌعٌنهم بعد خروجه بمرتبات مؽرٌة ؟موظفٌنهل ٌجوز لرئٌس هٌئة المعارض وهو المحال إلً المعاش بعد أسبوعٌن أن ٌنتدب 
! " .. ؟أال ٌكفٌه ما نهب وما دمر هو وأمثاله عندما كان فً وظٌفته 

 
المهندس إبراهٌم محلب ، برئاسة  بتشكٌل جدٌد للوزارة وقٌامه ، أي بعد عشرة أٌام من تولً الجنرال السٌسً 2014 ٌونٌه 17فً # 

: قال التالً ، فبعد ساعات من هذا التشكٌل الوزاري وتحدث العالمة صالح بهذه المناسبة 
 وزٌرا ، وهنان تم 36 هنان !نظرة واحدة علً التشكٌل الوزاري تؤكد أن هذه الوزارة هً عبارة عن وزارة موظفٌن تخلو من اإلبداع " 

 ، ملٌون جنٌها فً كل وزارة ، كان ٌجب أن ٌكون هنان وزارتٌن بهذا التشكٌل 300 / 200دمج خمس وزارات ، وتكلفة هذا الدمج حوالً 
.. هما وزارة الثرة المعدنٌة ووزارة لمطاع األعمال 

البد أن ٌخرج علٌنا الرئٌس السٌسً والمهندي محلب ٌخبروننا بحال الدولة اآلن وما ٌنوٌان فعله كً نستطٌع محاسبتهما فً نهاٌة الفترة 
.. المخصصة لكل منهما 

 
: ي ما ٌلً ٌجب أن نبدأ بعدة نماط ، وهؾأمام رئٌس الدولة ورئٌس الوزراء اآلن مجموعة تحدٌات ، لو نظرنا إلً األولٌات 

تنفٌذ الحد األدنً والحد األلصً لكل مواطن ٌعمل بكل المطاعات الحكومٌة بالدولة لتحمٌك العدالة اإلجتماعٌة كً نتمكن من : أوال - 
 جنٌها واأللصً 1200 ضعفا عن مرتب ألل مواطن ، عندنا وضعوا الحد األدنً بـ 15اإلصالح ، فً أمرٌكا ال ٌزٌد مرتب أوباما عن 

ما لدٌنا من !  ألؾ جنٌه ، ماشً الحال ، هٌا بنا كً ننفذ رؼم ما علٌه من إنتماد 42 ضعفا منه ، ٌعنً لٌكون الحد األلصً بحدود 35لٌكون 
منظومة العدالة اإلجتماعٌة التً كنا بٌستطٌع تنفٌذ هذا الكالم ، لكنهم رؼم ذلن ٌتكاسلون فً تطبٌمه ، وهذا سٌحدث خلال كبٌرا ما إمكانٌات 

!  ننشدها 
 ملٌار جنٌها ، مع تطبٌك الحدٌن األدنً واأللصً بالصورة التً ذكرتها 4الدولة علً الوضع الحالً المختل تجمع ضرائب من موظفٌها تبلػ 

نهم ٌتماضون المالٌٌن دون دفع الضرائب المستحمة علٌهم ألنهم أل ملٌار جنٌها ، المطط السمان بالدولة ستحارب ذلن 10ستجمع الدولة 
!  ٌمبضونها بصورة مخفٌة 

 
لو كان عندنا كفاءات فعال لما كان هذا هو حالنا ! ٌجب إحالة كل المستشارٌن فوق الستٌن للمعاش ، ٌتهموننً بالتخلص من الكفاءات: ثانٌا - 

!! "  دولة ، فعن أي شفافٌة وكفاءة ٌتحدثون 146 من إجمالً 139، معدل الشفافٌة العالمً ظهرت نتائجه السنوٌة منذ أسابٌع وترتٌبنا كان 
 ..



 
كحد ألصً ، لٌس من المعمول أن ٌتكلؾ طن األسمنت بحدود  % 30ٌجب تطبٌك هامش الربح علً جمٌع السلع لٌكون بحدود : ثالثا - 

 ! جنٌها ، هذا مثال واحد واألمثلة عدٌدة 750 جنٌها وٌباع باألسواق بحدود 300
 

 ملٌون جنٌها ألنهم مازالو ٌبٌعون 60ٌجب تنظٌم الثروة المحجرٌة ، هل نتصور أن دخل الدولة اآلن من الثروة المحجرٌة ٌبلػ : رابعا - 
 ملٌار جنٌها ، ولو لمنا 10 تبلػ 2010 ملٌما ، أسعار بٌع هذه الخامات طبما ألسعار 19 للكبار حٌث ٌباع الطن بـ 1956بأسعار عام 

 دوالر وولٌس جنٌها ، ار مل17ً / 15فسوؾ تجلب ثروة فً مصر سنوٌا تبلػ  (خاصة الرمال البٌضاء  )بتصنٌعها ولٌس بٌعها كخامات 
!!  ٌعنً أكثر من ثالثة أشعاؾ لناة السوٌس 

 
الخبرات المصرٌة ! إنهم ٌضعوننا أمام بدٌلٌن كما فعل حسنً مبارن ، إما أنا ورجالً وتصمتوا أو ٌأتً اإلخوان ٌحكمونكم بالحدٌد والنار

! " .. المتراكمة تمأل الكون وال تنتمً إلً هذٌن الطرفٌن ، لكنهم ٌضعوننا أمام خٌارٌن ٌرفضهما الشعب ، هذا كالم فارغ ولٌس عدال 
 

صالح جودة عن أسباب إنهٌار اإللتصاد المصري وطرق عالجه ، . فً الحلمة المادمة إن شاء هللا سنواصل ذكر ألوال العالمة المرحوم د

.. فإلً لماء 

 

 رائؾ دمحم الوٌشى
أمرٌكا  

 تابع مماالت سابمة  لكاتب الممال على صفحته ومدونته 
www.ahrarmisr.com 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


