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نواصل فً هذه الحلمة الرابعة ذكر ألوال العالمة المرحوم د .صالح جودة عن أسباب إنهٌار اإللتصاد المصري وطرق عالجه :
 #فً  29أغسطس ٌ 2014تحدث العالمة صالح جودة عن صندوق تحٌا مصر الذي أعلنه السٌسً بعد فترة لصٌرة من إعتالئه الحكم فً 7
ٌونٌه  ، 2014فٌمول التالً :
" مبادرة صندوق تحٌا مصر أطلمها المرشح عبد الفتاح السٌسً ثم تابعها بعد ذلن الرئٌس عبد الفتاح السٌسً بعد تولٌه المسئولٌة  ،هو لال أثناء
ترشحه عن شٌئٌن بخصوص هذا الموضوع :
األول  :لال أن مساعدة األشماء العرب لمصر ال ٌجب أن تمل عن  100ملٌار دوالر ..
الثانً  :طلب من المصرٌٌن أن ٌتبرعوا فً صندوق سماه " تحٌا " بمٌمة  100ملٌار جنٌها ..
هو بدأ بنفسه بعد تولٌه المسئولٌة وأعلن أن مرتبه الذي ٌكفٌه ال ٌجب أن ٌزٌد عن  42ألؾ جنٌها وأنه ٌتبرع بنصؾ هذا الراتب  ،أي أن مرتبه
سٌكون بحدود  21ألفا جنٌها ..
فً  14أؼسطس  2014وصلت التبرعات بالصندوق إلً ملٌار ونصؾ الملٌار  ،منهم ملٌار جنٌه تبرعات من الموات المسلحة  ،ونصؾ ملٌار
جنٌه جاء أؼلبها من رجال األعمال ..
علٌنا أن نعرف أن لصة صنادٌك التبرعات فً مصر لصة سٌئة السمعة وهً عالمة فً أذهان المصرٌٌن بسبب تجاربهم معها ! سأحكً لصة
هذا الموضوع الذي تحول إلً سراب :
* السٌدة أم كلثوم بدأت هذه النوعٌة من الصنادٌك منذ هزٌمة  ، 67كانت جمٌع حفالتها منذ الهزٌمة وحتً وفاتها ٌتم تخصٌصها للمجهود الحربً
 ،ولما تبرعت بخواتهما تبعتها سٌدات مصر وتم جمع نصؾ طن ذهب ..
* تلً ذلن عام  1977حٌث تبنت جرٌدة األهرام إنشاء صندوق ٌسمً " أرض الفٌروز "  ،كان عبارة عن جمع التبرعات لتنمٌة سٌناء  ،جمعوا
فً تلن الحملة أكثر من  850ملٌون جنٌها  ،وألن سعر الجنٌه كان ٌساوي  68لرشا فً هذه األٌام  ،فنستطٌع أن نمول أن المبلػ المذكور كان
ٌزٌد عن ملٌار دوالر بأسعار الٌوم  ،وهذا كان مبلؽا ضخما جدا لد ٌصل لٌمته الشرائٌة إلً عشرة أضعافه بأسعار تلن األٌام !
أٌن ملٌار ومائة ملٌون دوالر من صندوق تبرعات أرض الفٌروز ؟! ال أحد ٌعلم وال أحد حمك وال توجد رؼبة فً التحمٌك !
* فً نهاٌة الثمانٌنات لامت شركات توظٌؾ األموال بحملة تسمً " صندق دفع دٌون مصر "  ،كان ذلن فً حكومة د .عاطؾ صدلً ووزٌر
المالٌة دمحم الرزاز  ،أعلن حٌنها حسنً مبارن أن الصندوق سٌكون تحت إدارته شخصٌا  ،تبرع الشعب ببالٌٌن الجنٌهات فً هذا الصندوق  ،كان
جمٌع طبمات الشعب المصري ٌتبرعون ومنهم مالٌٌن الموظفٌن فً الحكومة بأٌام وأسابٌع من مرتباتهم !
أٌن ذهبت هذه البالٌٌن التً تم جمعها فً صندق تبرعات لسداد دٌون مصر ؟! ال أحد ٌعلم وال أحد حمك وال توجد رؼبه فً التحمٌك !
أعمب ذلن تعرض مصر لمجموعة من الحوادث الطبٌعٌة فً عمد التسعٌنات  ،منها السٌول فً صعٌد مصر  ،ومنها السٌول فً سٌناء  ،ومنها
الزلزال فً عام .. 92
* فً سٌول لنا تم جمع  980ملٌون جنٌها وتم توزٌع بٌوت للٌلة العدد علً المتضررٌن ال تتعدي العشرٌن بٌتا وهلل اإلعالم ببعض الصور لهم
بؽرض الدعاٌة وناموا علً بمٌة المبلػ !

* فً زلزال  92تدخلت الدول العربٌة بدفع عدة مئات من مالٌٌن الدوالرات  ،وأذكر أن المذافً دفع حٌنها
تصلٌح بعض النماذج فً سٌول لنا فعلوه أٌضا فً زلزال ! 92

 60ملٌون دوالر  ،وما فعلوا من

* تال ذلن صخرة الممطم فً الدوٌمة التً إنهارت مع بعض صخور الجبل علً المنازل ومات المئات من الشعب  ،جمع مبارن من العرب فً
هذا الحادث  4.5ملٌار جنٌها وتبرع المصرٌون بحدود  1.5ملٌار جنٌها ٌ ،عنً وصل المبلػ إلً  6ملٌار جنٌها  ،هذا المبلػ كان كفٌال فً هذه
األٌام بإنشاء مدٌنة لمائة ألؾ مصري  ،لكن ما حدث أنهم سلموا  400أسرة من المتضررٌن منازل وناموا علً هذا المبلػ الكبٌر !
* فً سٌول سٌناء التً تضررت بها المدٌنة الرٌاضٌة فً سٌناء لام النظام بجمع  2.5ملٌار جنٌها من الشعب  ،وأٌضا كان حال هذا المبلػ مثل
بمٌة المبالػ السابمة الذكر !
* بعد ثورة ٌناٌر لال الدكتور سمٌر رضوان وزٌر المالٌة فً حكومة د .عصام شرؾ أنه ٌجب عمل صندوق لدعم البورصة ألن البورصة
تضررت كثرا بإؼاللها لمدة ٌ 55وما  ،بلػ تبرع مؤٌدي شٌخ واحد ما لٌمٌته  30ملٌون جنٌها ولام شٌوخ آخرون بنفس العمل مع مؤٌدٌهم ،
جمعت الحكومة هذه التبرعات وال أحد ٌعلم بها شٌئا !
* بعد أحداث رابعة لام بعض شٌوخ السلفٌة بدعوة مؤٌدٌهم بالتبرع فً صندق للتخلص من المعونة األمرٌكٌة  ،وبلػ المبلػ المعٌن من لبل أحد
الشٌوخ عن مؤٌدٌه فً ألل من شهر مبلػ  60ملٌون جنٌها  ،وذهبت أٌضا هذه المبالػ أدراج الرٌاح !
* لام فً نفس الولت أحد الفنانٌن بجمع تبرعات من الشعب تحت اسم " ال للعشاوئٌات " فجمع  120ملٌون جنٌها  ،ولم ٌسمع أحد من الناس عن
أي تطوٌر ألي عشوائٌة من العشوائٌات المنتشرة ٌ ،عنً ناموا أٌضا علً المبلػ !
ما أرٌد لوله أنه إذا أردنا لصندوق تحٌا مصر أن ٌنجح فالبد أن تكون هنان شفافٌة ألن سمعة صندٌك التبرعات فً مصر – كما أوضحت – فً
منتهً السوء ! كما ٌجب أن ٌتم تخصٌص التبرعات فً هذا الصندوق للمشرعات الصؽٌرة ومتناهٌة الصؽر !
هل ٌصدق الناس أن الخدٌو إسماعٌل أراد أال ٌجعل إرث الحكم بٌن األشماء كما تنص إتفالٌة  1840بل فمط فً أوالده فتعهد بدفع رشوة سنوٌة
لتركٌا بمٌمة  100جنٌها وظلت تدفع حتً عام  1978حتً تنبه لها د .علً لطفً صدفة بسبب مماطعة العرب وللة األموال ؟!
هل ٌصدق الناس أن الحكومة لها ضرائب متأخرة عند رجال األعمال منذ سنوات بمٌمة  85ملٌار جنٌها وال تبذل مجهودا ٌذكر فً تحصٌلها ألن
رجال األعمال هؤالء هم صبٌان النظام الحاكم ؟!
هل ٌصدق الناس أن هنان شركة تسمً الشركة المابضة للصرؾ الصحً وممرها محافظة لنا كتبت فً إٌصاالت اإلنشاءات التً ألامتها منذ
شهرٌن أن طن الحدٌد المستخدم ٌبلػ  69ألفا من الجنٌهات من أموال المعونة الٌابانٌة التً تلمتها بٌنما سعر الطن هو عشر هذا المبلػ ؟! معً
األدلو بالوثائك وأعلم أنه لن ٌحمك أٌة جهة رلابٌة !
ضربت مثال جري والعا علً األرض بموضوع تركٌا  ،وآخر بموضوع الضرائب المتأخرة  ،وثالث بالشركة المابضة للصرؾ الصحً فً لنا
كً أبٌن أنه إذا أردنا لصندوق تحٌا مصر النجاح فالبد من الشفافٌة التامة ومعالبة أي مسئول عن الفساد !
 #فً  10سبتمبر  2014تحدث العالمة المرحوم صالح جودة إنهٌار منظومة منظومة العدالة الضرائبٌة فً مصر وما ٌصاحبها من فوضً ،
فمال التالً :
" عدد موظفً الدولة ٌبػ  6.5ملٌون مواطن ٌ ،دفعون  4ملٌار جنٌها كضرائب  ،عدد موظفً المطاع الخاص الرسمً ٌبلػ  5.8ملٌون مواطن
ٌدفعون ضرائٌب تبلػ  3ملٌار جنٌها ! فكٌؾ ٌدفع موظفوا المطاع الخاص ضرائب ألل من موظفً المطاع الحكومً  ،وهم األعلً مرتبا ؟! إذن
هنان خلل كبٌر فً ملفات الدولة !
هذه الفوضً تتراكم وتؤثر علٌنا تأثٌرا سلبٌا  ،نحن نصدر بـ  20ملٌار دوالر  ،ضمنهم  2ملٌار دوالر صادرات زراعٌة  ،وهذه أرلام فً منهً
بـ  60ملٌار دوالر سنوٌا  ،هذا رلم الحكومة لكن الوالع ٌمول أن
الضعؾ وال تتناسب مع دولة نٌلٌة تزرع األرض علً مدار العام ! بٌنما
اإلستٌراد ٌفوق  70ملٌار دوالر بسبب الطرق الملتوٌة  ،إذن هنان فجوة سلبٌة تمدر بمبلػ  50ملٌار دوالر سنوٌا ! الرلم ٌزٌد سنوٌا نظرا لزٌادة
السكان  ،هذه كارثة !! روسٌا طلبت منا صادرات زراعٌة بمٌمة  5ملٌار دوالر بسبب المماطعة المفروضة علٌها من أوربا  ،لم نلتفت لذلن واتجه

اإلعالم إلً تلمٌع زٌارة الرئٌس السٌسً إلً روسٌا وصورها كفتح مبٌن وتركوا الجانب اإلستثماري معلما !! " ..
 #فً  15سبتمبر  2014تحدث العالمة المرحوم صالح جودة عن بعض الفوارق بٌن الذٌن حكموا مصر وكٌفٌة التعامل مع الكوارث التً
تواجه مصر حالٌا من جراء األخطاء التً ولع فٌها هؤالء الحكام  ،فمال التالً :
" حسنً مبارن أمضً  30عاما فً الحكم  ،كان ٌمول للممربٌن منه بأن ٌبتعدوا عن التجارب وٌمارسون العمل التملٌدي الذي كان ٌتم مع من كان
من لبله  ،فظل اإللتصاد ٌعانً من ذلن  ،لكنه لم ٌكتؾ بالثبات بل زاد علٌه بالنهب والفساد فانهارت مصر فً عهده إنهٌارا أزعم أنه األكبر فً
تارٌخ مصر الحدٌث !
عبد الناصر كان شؽوفا بالمراءة فأحدث تطورا باإللتصاد البد أن نعترؾ به  ،السادات كان ٌكره المراءة لكنه كان ٌستعٌن بمن ٌمرأ له  ،فكان
أنٌس منصور ٌمده بما هو جدٌد حول العالم بصورة ٌومٌة  ،أما حسنً مبارن فكان ال ٌمرأ وال ٌستعٌن بما ٌمرأ له ألنه أمضً حٌاته كرجل
موظؾ  ،فعاش مدة رئاسته بهذا األسلوب العمٌم  ،وزاد علٌها – كما ذكرنا – بفساده ونهبه لثروة مصر !
هل تذكرون أثناء محاكمته واتهامه بأنه أفسد فً تصدٌر الؽاز وكذا وكذا فما كان رده ؟! لال أنا لم أمض علً هذا الورق ! هذا كالم ال ٌصدر إال
من رجل موظؾ ولٌس من رئٌس دولة !
لضٌة الدعم الذي ٌصل إلً مستحمٌه عبارة عن كذبة كبري ٌضحن بها المسئولون علٌنا ! لٌمة الدعم فً الموازنة العامة ٌبلػ  205ملٌار جنٌها ،
ما ٌصل إلً مستحمٌه ٌبلػ فمط ال ٌتجاوز  85ملٌار جنٌها  ،أي أن هنان  120ملٌار جنٌها من أموال الدعم تذهب إلً كبار الحٌتان الذٌن ٌدورون
فً فلن المسئولٌن ! ٌتم ذلن فً صورة دعم وهمً بالطبع ال ٌسحمونه  ،مثل مصانع األسمنت والحدٌد والسٌرامٌن والطوب والورق واأللمومنٌوم
والورق وؼٌرها الكثٌر  ،هؤالء ٌحصلون علً طالة مدعمة وٌبٌعون أسعارهم بثالثة أضعاؾ سعر التكلفة فً بعض السلع ( كاألسمنت ) ! هذه
جرٌمة ٌجب أن تتولؾ وٌمدم المسئول عنها إلً المحاكمة لو كان هنان عدال فً هذا البلدا !
مصر مصابة بحفنة من العاهات منذ عمود تحكمها ! إبحث معً عن أي رئٌس وزراء فً مصر جاء واعترؾ أن هنان كارثة فً مصر ! جمٌعهم
ٌمول أن األمور زي الفل ! حتً هذا رئٌس الوزراء ٌمول بعد ثورتٌن اآلن أن سد النهضة هو خدمة لمصر ! من بصدق هذا الكالم الذي ال ٌموله
إال رجل معتوه أو عمٌل ؟! هذا رجل مكانه الطبٌعً المحكمة ! هو ال ٌعلم أن الحروب المادمة ستكون من أجل المٌاه !
هل ٌتصور المواطن أن هنان  22ملٌار جنٌها فً موازنة  2010 / 2009لبند الشاي والمهوة واأللالم الرصاص ؟! هذه كوارث لو ولفت أمامها
ودرستها ٌمكن أن تصٌب الباحث بسكتة للبٌة !
مصر تعٌش فً فمر طوال العمود الستة الماضٌة ! لبل الثورة كان المجتمع المصري ممسم إلً عدة مستوٌات  :كان هنان  % 4من كبار األؼنٌاء
 ،ثم  % 10من األؼنٌاء  ،ثم  % 30من الطبمة الوسطً ومنها األطباء والضباط والمحامون والمهندسون وخالفة  ،ثم  % 30من الطبمة األلل
من الوسطً وفٌها العمال والفالحون  ،ثم الطبمة الفمٌرة بحدود ! % 20
اآلن أصبح الوضع كارثٌا بامتٌاز  :هنان طبمة من مصاصً دم الشعب بحدود  ، % 1اختفت الطبمة الوسطً وأصبحت طبمة فمٌرة وهً بحدود
 ، % 40ثم هنان األشد فمرا بحدود  ، % 60هذه كارثة تعٌشها مصر بفضل السٌاسات التً ٌمودها هؤالء المعتوهون !
البد من إعادة الطبمة الوسطً إلً وش المٌه من لاع المحٌط  ،كٌؾ ٌتم ذلن ؟! بالعدالة اإلجتماعٌة فً توزٌع الموارد علً الشعب :
 ذكرنا موضوع الدعم وأوضحنا كٌؾ ٌتم من خالله نهب ثروة مصر ! ذكرنا لضٌة رفع المرتبات طبما لنسبة التضخم ! ذكرنا لضٌة الحد األلصً للدخل ( ولٌس الحد األلصً لألجر كما ٌخدعوننا ) لولؾ هذا الفاسد الذي ٌتماضً  5ملٌون جنٌها فً الشهر !لو تم تنفٌذ هذه النماط الثالث لعادت الطبمة الوسطً إلً وش المٌه  ،وطبعا ستصعد معها الطبمة الفمٌرة وتمل نسبتها كثٌرا  ،كما ستختفً تماما
الطبمة األشد فمرا ! هل هم ٌستطٌعون فعل ذلن ؟! ألول ال ألن مصالحهم من الحٌتان الكبار ولٌس مع الشعب !!
هذه النماط الثالث تحمك مطالب الشعب فً ثورة ٌناٌر والتً لخصها فً أربع كلمات  :عٌش – حرٌة – عدالة إجتماعٌة  ،هذه النماط الثالث كفٌلة
بإنهاء المشاكل لـ  % 70من الكوارث التً تعٌشها مصر  ،أما الـ  % 30اآلخرٌن فسٌكون من األسهل التخلص منها ٌ ،عنً األمر ٌستؽرق 36
شهرا من التخلص من جمٌع مشاكل مصر  ،لن نحتاج خالل تلن الفترة إلً لروض من الخارج  ،الحلول عندنا وبأٌدٌنا  ،لكن هنان شرطا واحدا
لتحمٌك ذلن  :أن تتوافر اإلرادة السٌاسٌة والشفافٌة لدي من بٌده الحكم !

هذه دولة بها ثروات ٌمكن أن تجعل إلتصادها رلم  12عالمٌا خالل مدة ألصاها  36شهرا  ،البد أن ٌكون لدٌنا المسئول الذي ٌمكن له تحمٌك هذا
األمنٌة التً هً سهلة المنال  ،الكوارث واضحة جدا  ،والحلول أكثر منها وضوحا للتخلص من الكوارث  ،ال أدري لماذا ال ٌتحركون ؟!
هنان فندق فً اإلسكندرٌة اسمه فندق فلسطٌن  ،تم بناء هذا الفندق بالكامل فً عام  1967خالل ٌ 51وما فمط كً ٌستمبل مؤتمر الممة العربً
بعد الهزٌمة  ،هذه إرادة سٌاسٌة شٌدت هذا الفندق فً هذه المدة المٌاسٌة ..
لو توافرت نفس اإلردة السٌاسٌة للمائمٌن علً الحكم للتخلص من كوارث مصر التً تعٌشها  ،فسوؾ ٌكون التخلص منها أسهل من بناء فندق
فلسطٌن  ،ألول هذا الكالم وأنا رجل مهمته البحث واألرلام ! " ..
 #فً  17سبتمبر  2014تحدث العالمة المرحوم صالح جودة عن أهمٌة التخطٌط فً مصر  ،تلن الكلمة التً تفضح العسكر  ،كان الجنرال
السٌسً لد أكمل سٌطرته علً مصر عندما حلف الٌمٌن فً ٌ 6ونٌه  ، 2014لال العالمة جودة ما ٌلً :
" المرشح عبد الفتاح السٌسً لال أثناء فترة ترشٌحه أنه ٌحتاج لصندوق لدعم مصر بحدود  100ملٌار دوالر ولٌس ألل من ذلن  ،بعد حلؾ
الٌمٌن فً ظهر ٌ 7ونٌه  2014بألل من ساعة أعلنت السعودٌة أنها ستعمد مؤتمرا للمانحٌن لمساعدة مصر ..
سواء كانت هذه المنح هبات ال ترد أو ودائع آلجل بدون فائدة أو لروض بفائدة بسٌطة فإنه من المحتم علٌنا أن نكون جاهزٌن بخطط محكمة
الدراسة فً لطاعات محددة بالدولة ٌتم تنفٌذها فورا من خالل دراسات جدوي وضعها المتخصصون حتً ال تضٌع علٌنا الفائدة المرجوة من هذه
المنح المختلفة األشكال ..
رحلة العذاب من تجهٌز األرض والبنٌة التحتٌة لها بما فٌها من إمضاءات تستؽرق بمصر من سنتٌن لثالث سنوات  ،بعض هذه المنح هً ودائع
بدون فائدة لمدد لصٌرة  ،فإن معنً ذلن أن الدولة المانحة ستسحب الخدمة الممدمة لنا ونحن لم نبدأ التنفٌذ بعد  ،فهل هذا ٌعمل ؟!
هل من المعمول أن ٌمول رئٌس الوزراء ( إبراهٌم محلب ) ووزٌر التخطٌط والتعاون الدولً ( أشرؾ العربً ) أن هدفهما هو جعل مصر فً
المرتبة الثالثٌن عالمٌا من حٌث الموة اإللتصادٌة بعد  15عاما ؟!
هذا كالم ٌسبب إحباطا لً ! أنه ٌشبه ولدا ٌعد أباه بمذاكرة دروسه فً اللٌل والنهار كً ٌحمك  % 65فً نهاٌة العام الدراسً !! هذا كالم فارغ !
أنظر إلً تركٌا فً  ، 2002كانت الممامة فً شوارع العاصمة ومدٌنة إستنبول فً وضع أسوأ من منطمة الوراق عندنا  ،وكان معدل التضخم
فً تركٌا ٌبلػ  ، % 900لكنهم رؼم ذلن لالوا أنه فً خالل ست سنوات نرٌد أن نكون الدولة العاشرة عالمٌا  ،لكن ذلن لم ٌتحمك  ،فمد إستؽرلوا
سبع سنوات لٌصلوا إلً الترتٌب الـ  ، 14هذا ممتاز !
لارن بٌن أمانً رئٌس الوزراء ووزٌر تخطٌطه عندنا وبٌن أمانً األتران فً  ! 2002سنجد فارلا كبٌرا بٌن الطرفٌن  ،علما أن وضعنا فً عام
 2000كان أفضل من تركٌا فً أؼلب المجاالت !
كٌؾ وصلت تركٌا إلً ما هً علٌه اآلن ؟! بالتخطٌط !!
نحن ال نخطط بل نسٌر كالعمٌان ونصنع مشاكل لمن ٌأتً ٌستثمر عندنا فٌهربون وٌذهبون لؼٌرنا فٌمابلونهم باألحضان وٌٌسروا لهم األمور !
المستثمر جاء لتخفٌؾ أعبائً وتحمٌك أرباح له ولً  ،لم نعطه الفرصة لتحمٌك ذلن ! ٌوجد لدٌنا ثمانٌة آالؾ لانون لإلستثمار ودخل علً كل
واحد منهم عدة تعدٌالت فأصبحت هنان ؼابة تتكون من  88ألؾ لانون فً لطاع اإلستثمار فمط ! باإلضافة إلً ؼابة المشروعات المتضاربة تلن
هنان ملؾ الفساد الذي ٌرهك المستثمر وٌكلفه  % 35إلً  % 40من لٌمة المشروع  ،لهذا ال ٌأتً عندنا المستثمر !
كٌؾ ٌختلؾ رلم الدٌن الخارجً بٌن وزارة المالٌة والبنن المركزي وهما الجهتان المخولتان بهذا الرلم ؟! الرلم عندهما كان ٌجب أن ٌكون
منضبطا بالملٌم  ،لكن المصٌبة أن هنان  12ملٌار دوالر فارق بٌنهما  ،أحدهما ٌمول أن الدٌن الخارجً  50ملٌار دوالر واآلخر ٌمول بل 62
ملٌار دوالر ! فهل هذه دولة نرجوا فٌها تخطٌطا محكما ؟! " ..
 #فً  30دٌسمبر  2014تحدث العالمة االمرحوم د .صالح جودة عن معنً االلتصاد الحر فً الدول المحترمة ومعناه فً مصر  ،ودور ذلن
فً تدمٌر االلتصاد المصر  ،فمال التالً :
" المائمون علً مسئولٌة مصر فً زمن حسنً مبارن وحتً هذه اللحظة فهموا " اإللتصاد الحر " بالخطأ ! هم فهموا أن اإللتصاد الحر معناه أن

المسئول حر ٌفعل ما ٌشاء فً اإللتصاد !
اإللتصاد الحر فً الدول المتمدمة الؽربٌة ٌعنً تفاعل آلٌات السوق بمساعدة وتنشٌط من الدولة ثم لٌام الدولة بمرالبة عملٌة التفاعل هذه بما ٌحمك
أفضل األداء بألل األسعار كً ٌصب الناتج النهائً لصالح المواطن ..
خذ علً سبٌل المثال  146شركة من لطاع األعمال  ،هم من تبمً من مذبحة نهب لطاع األعمال ! تلن المذبحة التً تمت بتخطٌط من حسنً
مبارن لنهب شركات مصر الناجحة  ،هذه الشركات المتبمٌة ما زالت تعمل بمفهوم " اإللتصاد الممٌد "  ،لٌمة هذه الشركات المتبمٌة تمدر بترٌلٌون
جنٌها مصرٌا ٌ ،عنً لو عرضناها للبٌع بصورة خالٌة من الفساد ستجلب فائدة سنوٌة من البنون بحدود  % 10علً األلل ٌ ،عنً  100ملٌار
جنٌها سنوٌا ! لو نظرنا للٌمة ما تنتجه سنوٌا هذه الشركات المتبمٌة لعرفنا أنه ٌبلػ  2.5ملٌار جنٌها  ،هذا نوع من أنواع العبث بممدرات مصر !
هذه مذبحة ثانٌة بعد المذبحة األولً فً شركات لطاع األعمال الذي كان ٌبلػ  425شركة وتم تمٌٌمها من أكبر شركة تمٌٌم فً العالم بمٌمة 2.3
ترٌلٌون جنٌها !!
فً المذبحة األولً باعوا  % 52من هذه الشركات بمٌمة  36ملٌار جنٌها رؼم أنها كان النصؾ األفضل ( وش المفص ) ورؼم أن المبلػ الحمٌمً
لهذا النصؾ – حتً لو افترضنا أنه ٌماثل النصؾ الثانً – ٌمدر بمٌمة  1.2ترٌلٌون  ،أي أنهم باعوه بمٌمة  % 2تمرٌبا من لٌمته  ،لم ٌدخل
خزٌنة الدولة من مبلػ  36ملٌار جنٌها إال  13ملٌار جنٌها !
اإللتصاد الحر معناه الحمٌمً هو تهٌئة المناخ الصحً للمستثمر كً ٌجلب أمواله بسرعة لًحمك أرباحا له ولنا وذلن بتجهٌز لائمة من المشروعات
المطلوب إستثمارها مع كافة البٌانات المرافمة  ،المستثمر بعد تجهٌز تلن المائمة ٌرٌد من المسئولٌن خمسة أشٌاء :
سهولة دخول أمواله – سهولة خروج أرباحه – أستمرار التشرٌعات اإلستثمارٌة – إحترام الحكومة لتعالداتها مع المستثمر – إنعدام البٌرولراطٌة
والفساد المتمثل فً الرشاوي ..
توجد فً مصر لائمة طوٌلة من المعولات فً كل بند من هذه البنود الخمسة  ،هذه المعولات تجعل من المناخ اإلستثماري كالجحٌم بالنسبة
للمستثمر مما ٌجعله ٌتوب وٌحلؾ بأٌمان هللا أال ٌأتً مرة ثانٌة لهذا البلد  ،بل إنه ٌتصل بزمالئه المستثمرٌن وٌنصحهم بعدم الحضور حتً ال
ٌهدروا ولتهم كما حدث معه !
خذ مثال التشرٌعات اإلستثمارٌة  ،فً بالد الؽرب ال تزٌد تلن التشرٌعات عن العشرات  ،لدٌنا ثمانٌة آالؾ تشرٌع إستثماري معهم حوالً عشرة
تعدٌالت لكل منهم علً األلل ! ٌعنً حوالً  90ألفا من تشرٌعات اإلستثمار ! هذا كم كفٌل بتطفٌش كل مستثمر ٌرؼب بالحضور لمصر !
خذ مثال آخر فً البٌرولراطٌة المصرٌة  ،فً كل دول العالم تستؽرق المدة التً تخصص فٌها أرض المشروع وما ٌصاحبه من مٌاه وكهرباء
وخالفة ثالثة أٌام دون أن ٌدفع لرشا كرشوة ألن من ٌرتشً ٌدخل السجن  ،فً مصر ٌستؽرق األمر ما ٌزٌد عن عام وخالل هذه المدة وبعدها
ٌظل المستثمر فً دفع الرشاوي للعاملٌن حتً ٌحصل علً حموله المشروعة  ،وهذا ٌسبب خسائر فادحة للمستثمر !
فً بداٌة مارس المادم سٌتم عمد المؤتمر اإللتصادي للمانحٌن فً مصر  ،البد أن نستعد بمائمة من الخطط اإلستثمارٌة للمستثمر فً كافة لطاعات
الدولة ومعها كافة المعلومات المرافمة لتلن الخطط  ،طبعا مع اإلنتباه جٌدا للبنود الخمسة المذكورة لتذلٌل كافة الصعاب التً تواجه المستثمر وإال
سٌأتً المستثمر لمضاء أٌام مهدرة فً اجتماعات مملة  ،ولن نراه مرة أخري ! " ..
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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