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 الوٌشىدمحم رائف : بقلم 

 

 :صالح جودة عن أسباب إنهٌار اإللتصاد المصري وطرق عالجه . نواصل فً هذه الحلمة الخامسة واألخٌرة ذكر ألوال العالمة المرحوم د
 

صالح جودة عن سعر الدوالر والوضع اإلقتصادي الكارثً الذي تمر به مصر بصورة .  تحدث العالمة المرحوم د2015 ٌناٌر 29فً # 
: عامة ، فقال التالً 

، طبعا تعّود " الجنٌه إنخفض " ، الحمٌمة العلمٌة التً ٌجب أن نمولها هً " الدوالر ارتفع " هً  هنان جملة خاطئة نرددها جمٌعا" 
.. المسئولون عندنا أن ٌلعبوا تلن اللعبة كً ٌلفتوا نظر الشعب بعٌدا عن فشلهم الممثل فً أسباب انخفاض الجنٌه 

 
 : بخصوص أنخفاض الجنٌههنان مدرستان 

هً مدرسة الفاشلٌن ، ٌرون أن أنخفاض الجنٌه فٌه مصلحة لمصر ألنه سوؾ ٌشجع السائح وٌزٌد الصادارات ، هؤالء : المدرسة األولً - 
 ملٌار دوالر 70لهذا وصل حجم إستٌرادنا إلً ! هم التنابلة الذٌن ٌنتظرون السماء أن تمطر علٌهم ذهبا ألن عمولهم ال ترٌد أن تبتكر وتنتج 

!  ملٌار دوالر ، أي ألل من ثلث ما نستورده وسوؾ ٌتافمم الوضع مستمبال لتزٌد الفجوة 20علً األلل بٌنما نحن نصدر بـ 
هً مدرسة زٌادة اإلنتاج ، زٌادة اإلنتاج تعنً زٌادة التصدٌر ، وهذا هو السبٌل الوحٌد لتموٌة عملتن الوطنٌة ، وهذه هً : المدرسة الثانٌة - 

!  المدرسة التً أنتمً إلٌها وسارت علٌها الصٌن فأصبحت عملتها عملة رائدة فً العالم 
 

المدرسة األولً تعمل علً تجرٌؾ الدوالر وإخراجه عمدا من مصر وال ٌوجد ما ٌحل محل الخارج منه لتواضع حجم التصدٌر ، وهكذا فً 
!  دائرة ستنهً علٌنا وتحولنا إلً دولة مفلسة لرٌبا 

صدرها بعض المسئولٌن وٌستحمون علٌها المحاكمة بتهمة الخٌانة ، منها ما فعله رئٌس البنن المركزي أٌصاحب ذلن بعض المرارات التً 
 ، استخدم 2014 /2012بٌن عامً ، كان ذلن فظة علً الجنٌه ا ملٌار دوالر من اإلحتٌاطً النمدي بحجة المح20فاروق العمدة بضخ 

الحٌتان هذا المرار فً تسرٌع تحوٌل الجنٌه إلً الدوالر المتوفر بسعر معتدل والهروب من مصر بهذه األموال ، وهذه الفترة شهدت أكبر 
! " .. عملٌة تهرٌب لألموال من مصر 

 
 ٌقترب العالمة اٌقتصادي أكثر من مناطق الخطر التً ٌستحوذ علٌها العسكر ، ٌتكلم عن مشروع العاصمة اإلدارٌة ، 2015فً فبراٌر # 

أموال الناس المودعة تحت البالطة ببٌع أراضً لهم " مص " ذلك المشروع الكارثً الذي تواله بصفة شخصٌة الجنرال السٌسً بغرض 
: فً الصحراء ، فقال التالً 

نً لحل نبأم ! نً للوجاهة ؟نبأم ! هل بؽرض التروٌج فً العالم أن مصر هً رائدة بناء العواصم ؟! لماذا نطرح عاصمة جدٌدة لمصر ؟" 
مرات مساحة سنؽافورة وأربع مرات مساحة واشنطن   كم ، هً بذلن تساوي سبع700ٌمولون أن مساحة تلن العاصمة سٌكون ! اكل ما ؟شم

.. ، وتبعد ستٌن كم عن كل من الماهروة والسوٌس والعٌن السخنة 
 

ٌر العدل أن غ إذا كان من المروض فمن !إذا كان من المنح والمساعدات فمن ؼٌر المعمول أن نفعل ذلن ! تلن العاصمة ؟ من أٌن سنبنً
 !نسلن هذا الطرٌك ونزٌد العبأ علً األجٌال المادمة 



إذا كان الؽرض من العاصمة الجدٌدة هو سحب التكدس من الماهرة فمن الممكن منالشة هذا الهدؾ الجٌد ، أنا من مؤٌدي المضاء علً 
العشوائٌات المنتشرة فً البالد ، خاصة فً الماهرة الكبري ، لكن علٌنا أن نلتفت إلً الحلول الدائمة والسرٌعة والمنتجة التً ال تكلفنا إال 

.. وتؤدي فً ذات الولت إلً نتائج جٌدة الملٌل 
 

مدن المناة الثالث مع محافظتً شمال وجنوب : إن محور لناة السوٌس المزمع تطوٌره ٌسٌطر علً ست محافظات ستكون عماللة وهً 
سٌناء ومحافظة جدٌدة هً وسط سٌناء ، هذه المحافظات الست تسٌطر علً عملٌة تطوٌر محور لناة السوٌس ، هذا باإلضافة إلً كونها 

.. تمتلن ثروة هائلة من ثروات مصر 
 

، هذه الثروة المحجرٌة تمتضً بناء آالؾ  % 55مصر هً ثالث دولة عالمٌا فً الثروة المحجرٌة ، ممر تلن الثروة هو وسط سٌناء وبنسبة 
..  المصانع فً وسط سٌناء 

، ٌمكن إنشاء عشر مناطك سكانٌة فً تلن المحافظات  ( 73 / اإلستنزاؾ / 67 / 56 / 48 )مصر خاضت خمسة حروب من أجل سٌناء 
 سٌكون هنان منطمة لشهدائها وأخري ألبطالها ، وهكذا لبمٌة الحروب المذكورة فً المحافظات الست ، 1948الست ، ففً شأن حرب 

ستتحمل كل منطمة من هذه المناطك عشرة مالٌٌن مواطن ، هكذا ٌمكن لنا أن نسحب هذا الرلم من الوادي المكدس بالعشوائٌات ، فً ذات 
  ..الولت حممنا حماٌة أمنٌة لهذه المنطمة التً كانت عرضة للؽزو عبر التارٌخ 

ٌجب أن نراعً فً عملٌة إنتمال السكان الجانب اإلنسانً ، فنحرص فً عملٌة نمل الناس لهذه المنطاق العشر علً تواجد نفس الجٌران معا ، 
 ، كانوا معارضٌنلنا تجربة ناجحة فً ذلن فً نمل سوق روض الفرج إلً مدٌنة العبور ، فمد انتمل التجار بنفس جٌرانهم فتعاونوا بعد أن 

كما ٌجب أن نراعً التخفٌضات المادٌة المؽرٌة لهم كً نزٌد من تحفٌزهم وتعاونهم مع الدولة ، من ٌتمدم من المستثمرٌن لتطوٌر مناطك 
- التصنٌعٌة واإلسكانٌة - العشوائٌات التً سٌتم إخالؤها فً الوادي سٌدفع ثمنا إستثمارٌا مناسبا ، ٌكفل هذا العائد تمدٌم الخدمات المناسبة 

.. بالمناطك العشر المذكورة فً تلن المحافظات الست 
 

سٌكون هنان مردود أمنً كبٌر من تخفٌض التكدس بسبب إنخفاض الجرائم ، ومعه مردود فً كل لطاعات الدولة من صحة وتعلٌم وإنتاج 
وخالفة ، هكذا أصبنا أكثر من طائر بحجر واحد ، فً ذات الولت حافظنا علً الماهرة كثالث ألدم عاصمة فً العالم بعد بكٌن وأثٌنا ، نمل 

! " .. العاصمة إلً عاصمة جدٌدة ٌعتبر كالما فارؼا ٌخلو من المسئولٌة وٌسبب كارثة 
 
 تحدث العالمة صالح جودة عن غالء األسعار واألسمدة الفاسدة التً تدخلها وزارة الزراعة والتً تسبب خسائر 2015 مارس 13 فً #

 :تفاقم مشكلة الغذاء ، فقال التالً تفادحة للمزارعٌن فٌهجرون األرض و
ال توجد رلابة مستندٌة كاملة علً المستوردٌن ، كما أن هامش الربح فً الكثٌر من األؼذٌة ، سواء المنتجة محلٌا أو المستوردة ، ٌتعدي " 

 جنٌها بٌنما 750نبٌع طن األسمنت للمواطن بـ  % ! 300، وفً بعض السلع التً ٌنتجها الحٌتان الكبار ٌصل هامش الربح إلً  % 50
!  هذا ثراء ٌشبه األفٌال !  جنٌها ؟296تكلفته 

 
 ، فلماذا 2010هذا العام ٌمول أن األسعار فً المواد الؽذائٌة فً العالم هً فً ألل مستوي منذ عام  (الفاو  )تمرٌر منظمنة األؼذٌة الزراعة 

! ول دون حل مشاكل المواطنٌن حمعنً هذا أن هنان أٌادي فاسدة فً الجهاز الحكومً ت! ال نري هذا اإلنخفاض فً مصر ؟
كحد ألصً ، وجمعٌات مرالبة األسعار ٌجب أن  % 25بأال ٌزٌد هامش الربح عن – كما تفعل الدول الؽربٌة – ٌجب أن ٌكون هنان لانون 

.. تضع الرادع الذي ٌكفل عدم لٌام التاجر الكبٌر برفع األسعار 
 

وزارة الزراعة لها أشخاص ال نعرفهم وتطلب منهم إستٌراد السلع الضرورٌة وهؤالء األشخاص ٌحددون هامش الربح لهم وٌجبرون الوزارة 
ٌستوردون أسوأ أنواع الممح وبعضه ؼٌر ! علً بٌع السلعة المستوردة بسعر معٌن ، أنا أعرؾ تفاصٌل ذلن وألول ذلن وال أخشً أحدا 

لدٌنا حكومة ضعٌفة وال أرٌد أن ألول ! هذا ما ٌتم علً أؼلب األسلعة المستوردة ! صالح اإلستخدام وٌبٌعونه علً أنه أفضل األنواع العالمٌة 
!   أكثر من ذلن 

، بوش فعل فً أمرٌكا هذا الكالم ، ساركوزي  % 30تحدٌث هامش الربح ٌتم فً الدول الؽربٌة إذا زاد عن النسبة المعمولة والمحددة بمٌمة 
! " .. فعل ذلن فً فرنسا وأصدر لرارات تم تنفٌذها فورا 

 
صالح جودة عن الحد األدنً والحد األقصً والثمن الذي دفعه علً المستوي .  تحدث العالمة المرحوم د2015 مارس 22فً # 

:  لتحقٌق العدالة اإلجتماعٌة فً هذا الشأن ، فقال التالً 2009الشخصً فً 
تحدث فٌه ، الملٌل جدا منها فوق الطاولة ، أ نوعا من المرتبات حتً هذا الٌوم الذي 24مصر تعتبر أم العجائب فً نظام المرتبات ، لدٌنا " 

.. لكن أؼلبها تحت الطاولة ، الؽرض النهائً من هذا األسلوب هو تسمٌن الحٌتان والسٌطرة علً موظفً الدولة لحد اإلستعباد 



 
طبعا كالمً !  طالبت بأن تموم الدولة بتحدٌد سمؾ للحد األدنً والحد األلصً كما تفعل كل دول العالم حتً المتخلفٌن منها 2009فً عام 

هذا أللك نظام مبارن جدا ، ألنه ٌعنً أن الكبار لن ٌنهبوا والصؽار سٌخرجون إلً وش المٌاه كً ٌتنفسوا بعض الهواء ، أحالنً نظام مبارن 
! بسبب ذلن إلً المحاكمة 

 
لم ٌتطرق بعمك إلً مشكلة الحد األدنً – حازم الببالوي . باستثناء د– هنان سبع وزارات تم تشكٌلها منذ ثورة ٌناٌر وحتً الٌوم ، جمٌعهم 

 !والحد األلصً ، رؼم أن العدالة االجتماعٌة كانت تمثل مطلبا رئٌسٌا لثورة ٌناٌر 
 لألجر ، تتم هذه الخدٌعة بسبب الطرق لصً للدخل والحد األلصًالحد األ: هم ٌخدعوننا بالخلط بٌن جملتٌن كً ٌستمر النهب ، وهما 

!  التً ذكرتها فً السابك 24المتعددة الـ 
 

 تحت 24 ألفا ثم ٌدفعون لصبٌانهم بمٌة المالٌٌن شهرٌا فً صور مختلفة من لائمة الـ 42كون ينعم سنحمك الحد األلصً لألجر ل: ٌمولون لن 
! الطاولة وبهدوء ودون أن ٌشعر أحد 

عوه من فساد فً وضالعدالة اإلجتماعٌة تطلب تنفٌذ الحد األلصً للدخل ، ولٌس الحد األلصً لألجر ، طبعا السبب فً هذه المطالبة هو ما 
 !طرق الدفع المعددة 

 جنٌها ، هكذا 1200 ضعفا للحد األدنً الممرر بمٌمة 35 ألفا ، أي 42نا نطالب بأن ٌكون جمٌع ما ٌدخل أعلً الموظفٌن أجرا ال ٌتجاوز إن
! تتم ؼلك هذه الخدٌعة التً ٌتعمدون إخفائها 

 
 لاوموا هذا ورؼم هذا ضعفا كً ٌحمموا بعضا من العدالة ، 35ا بأن ٌكون ن ضعفا من الحد األدنً ، هنا طالب15فً أمرٌكا ٌبلػ الحد األدنً 

! الطلب الكرٌم ولم ٌنفذوه بعد الثورة ، ومازالوا 
 

 ٌوما ، جاهد هذا الرجل خالل فترته 222 ، ٌعنً بإجمالً مدة تبلػ 2014 فبراٌر 24 وحتً 2013 ٌولٌو 16خازم الببالوي فً . جاء د
 ألؾ جنٌه ووعد بتطبٌك ذلن من 42ال ٌتجاوز  (ولٌس الحد األلصً لألجر كما ٌرٌد الفاسدون المخادعون  )بأن ٌكون الحد األلصً للدخل 

!  ، كانت هذا العمل النبٌل الذي حاول تنفٌذه لتحمٌك أولً الخطوات فً العدالة اإلجتماعٌة هو السبب الوحٌد فً إلالته 2014ٌناٌر 
 

 جهة من تنفٌذ الحد األلصً للدخل ، كالبنون وشركات لطاع األعمال وشركات المطاع العام 51حازم الببالوي لد استثنً . الحك ٌمال أن د
 من رمن الكبار ، أي أنه أفرغ المرا % 95، أي أنه ؼطً أكثر من  (وطبعا ضمنهم المضاة والضباط بالجٌش والشرطة  )وشركات التأمٌن  

!  ورؼم ذلن إال أن النظام لم ٌؽفر له هذه الجرأة المنموصة ، فتمت إلالته !مضمونه وهدفه 
 

الببالوي سنجد أن عددهم ٌبلػ .  دولو أخذنا فً اإلعتبار اإلستثاءات التً وضعها ملٌون ، 6.5علٌنا أن نعرؾ أن عدد موظفً الدولة ٌبلػ 
!  ملٌون موظؾ ، ورؼم هذا العدد الضئٌل إال أنهم ألالوه 6.5ثمانٌة آالؾ فمط من إجنال 

 
من إجمالً موظفً الحكومة  % 38 ألفا من الموظفٌن فً الجهاز الحكومً ٌمبضون 54علٌنا أن نعلم معلومة أخري هامة ، هً أن هنان 

!  ملٌون موظؾ ، هذا الظلم الفادح ال ٌوجد إال فً دولة واحدة علً وجه األرض ، اسمها مصر 6.5البالػ 
 ملٌار جنٌها ، 78 ألؾ من الموظفٌن ٌأخذون مبلؽا سنوٌا ٌبلػ 54 ملٌار دوالر فإن ذلن ٌعنً أن 200وبما أن بند األجور ٌبلػ فً الموازنة 
..  ملٌون جنٌها شهرٌا 6.5 ملٌون جنٌها ، أي ٌتماضً 78أي أن كل موظؾ منهم ٌمبض سنوٌا 

 
 ملٌار جنٌها ، أي أنهم ٌتماضون 200من مٌزانٌة الدولة البالؽة  % 62 ملٌون موظؾ من موظفً الحكومة ٌتماضون 6.4ٌعنً هذا أٌضا أن 

 ! ألؾ جنٌه 19 ملٌار جنٌها سنوٌا فمط ، أي أن متوسط الفرد فٌهم ٌتماضً سنوٌا 124
 ألؾ جنٌه سنوٌا واألؼلبٌة تأخذ الفتات الذي ال ٌزٌد 50طبعا نحن نفترض مساواة تلن الفئة ، لكن الحمٌمة هً أن األللٌة فٌها تأخذ فوق الـ 

!   فأي ظلم هذا الذي ٌجري حتً هذا الٌوم ؟!عن عشرة آالؾ جنٌه 
!!  جنٌها كمرتب شهري إجمالً فً إدارة التشجٌر بوزارة الزراعة 43.7 ٌتماضون ن ألؾ من العامل63ًٌتواجد المعدمٌن ضمن هؤالء 

! فأي ظلم هذا الذي ٌجري حتً هذا الٌوم ؟!  جنٌها 160وضمنهم عدد من المعلمٌن بالمدارس ٌتماضون مرتبا شهرٌا ٌبػ 
 

 ألؾ دوالر 400ال ٌوجد فً مصر خبراء موهوبون كً ٌستحموا تلن المرتبات التً تصل بالمالٌٌن ، علٌهم أن ٌعرفوا أن مرتب أوباما هو 
، إذا أرادوا أن ٌتماضوا مرتبات ممٌزة فعلٌهم أن ٌدفعوا الضرٌبة التصاعدٌة علً المرتب ، كما تفعل كل الدول ، أما أن ٌدفعوا نسبة 

  " ..!الضرائب التً ٌدفعها محدودا الدخل من موظفً الدولة فهذا ظلم ال ٌطاق 



 
صالح جودة عن التحدٌات التً تواجه االقتصاد المصري وكٌفٌة تواجهها كً تتغلب .  تحدث العالمة المرحوم د2015 أبرٌل 28فً # 

: علً الكوارث التً توجهها ، قال التالً 
مصر تعتبر الدولة األولً فً العالم فً احتٌاطً كمٌات الملح المتواجد علً أرضها ، منخض المطارة هو األؼنً عالمٌا فً الملح ، ورؼم " 

!  ملٌار دوالر من الملح 2.8هذه المعلومة التً ٌعلمها المسئولون إال أننا نستورد ملحا من الخارج سنوٌا بمٌمة 
 

إنهم ٌمولون أن هنان لضاٌا ! ٌجٌبون بإجابات أكثر سخؾ وهزل ! ؟كٌؾ ٌتم هذا الهزل والسخؾ الذي ٌصل إلً حد الجرٌمة : إذا سألتهم 
طوال العشرٌن سنة الماضٌة علً ملكٌة هذا الملح ، طبعا هذا  (التنمٌة المحلٌة والصناعة والدفاع  )وخالفات بٌن ثالثة وزارات بالدولة 

! سخؾ لكن أظن أن هنان عصابة فاسدٌن فً داخل النظام تعطل إنتاج واستخراج الملح من مصر 
 

ل صناعات الؽزل والنسج ثؼلب الصناعات التً تنتج فً أي دولة ، مأفً ٌدخل أود أن أضٌؾ أن هذا الملح لٌس ملحا للطعام فمط بل 
! والورق والبوٌات والصباؼة والزراعة والعدٌد من المائمة التً ٌصعب حصرها 

 ملٌار دوالر علً األلل خالل العشرٌن سنة الماضٌة فً استٌراد مادة ٌمكن أن ننتجها فً 50بمعنً آخر نستطٌع أن نمول أن مصر أهدرت 
 100مصر ، فإذا أضفنا إلً هذا الرلم ما كان ٌمكن أن نصدره كدولة رائدة فً الملح خالل تلن المدة الضائعة فنحن أمام رلمً ٌزٌد ان 

!! ملٌار دوالر ، هذا مجرد مثال بسٌط عن العملٌة التً تدٌر مصر 
 

!  هل هذه العملٌة ال تستطٌع تحمٌك النجاح ألن إمكاناتها متواضعة ، رؼم أننا نمدم لها الحلول وهً تجٌد المراءة والكتابة ؟
!  ألن مصالحها تكمن فً استمرار النهب ؟حهل هذه العملٌة ال ترٌد تحمٌك النجا

 
 لو !لو كانوا ال ٌفمهون فٌمكن أن ٌرسلوا أحدهم إلً البرازٌل أو األرجنتٌن أو مالٌزٌا لٌطلب نسخة من لانون اإلستثمار لدي هذه الدول 
 لكنهم لن ،أؼمضوا أعٌنهم هنا فً مصر وطبموا ما ٌوجد فً هذا البرنامج لوصلنا فً ؼضون ثالثة إلً خمسة أعوام لنكون مثل هذه الدول 

! الدجاجة وبٌضها الذهبً المتمثل فً ٌفعلوا ذلن ألن استمرار الوضع علً ما هو علٌهم ٌفٌدهم وٌحفظ لهم المال 
 

 480كان ٌوجد فٌها أن مصر لها دٌن ٌبلػ  (أي لبل الثورة بعدة أسابٌع  ) 1952 ٌونٌه 30فً الموازنة التً لدمتها الحكومة المصرٌة فً 
! انظر معً علً التدهور الذي للب األوضاع رأسا علً عمب فً مصر !! ملٌون جنٌها استرلٌنٌا علً برٌطانٌا 

أن التدهور بدأ بطٌئا فً عهد عبد الناصر ، وزادت سرعته للٌال فً عهد أنور السادات ، لكنه خالل لندرن البد أن نكون صرحاء مع أنفسنا 
! ثالثة عمود من حكم حسنً مبارن سمط عمدا بزاوٌة تسعٌن حتً أصبح النهب هو الشعار السائد فً مصر 

 
كان كالمهم صحٌحا تماما ألن مبالػ تحصٌل المحمول مثال أو المبالػ " ! معدل النمو " كانوا خالل فترة المخلوع مبارن ٌتحدثون عن زٌادة 

.. الضئٌلة لبٌع شركات المطاع العام لم تأت من إنتاج بل من بٌع ممتلكات أو فارق من زٌادة سعر الدوالر ، اي أنهم ٌخدعون الشعب عمدا 
وهً الجملة الدلٌمة التً تحسب التوزٌع العادل علً لطاعات الدولة ، تماما كما ٌستخدمون " معدل التنمٌة " لكنهم ال ٌستطٌعو أن ٌذكروا 

! ، النظام إعتاد خدٌعة الشعب " الحد األلصً للدخل " لحماٌة صبٌان النظام وال ٌرٌدون استخدام جملة " الحد األلصً لألجر " اآلن جملة 
 

طبعا هنان حلول ، ال توجد مشكلة فً هذا الكون إال ولها الحل باستئناء الموت ، للنا الحلول مرات ومرات ! هل هنان حلول لهذه الكوارث ؟
 : ا ، ونزٌد فً تكراراهاوهم ٌعرفونه

 25 دوالر لتركٌا وإسرائٌل وإٌطالٌا ، والمصنع منه ٌبلػ 12ٌمنع تصدٌر المواد الخام ، البد من تصنٌعها ، طن الرمال البضاء نبٌعه بـ - 
! ألؾ دوالر للطن ، هذا مجر مثل آلالؾ السلع التً نصدرها كخامات 

ٌمنع تماما إستٌراد ما ٌمكن تصنٌعه بمصر ، المائمة طوٌلة ومنها مثال الملح والكراسات واأللالم واألساتن والمالبس واألمشاط والوالعات - 
!  ملٌار جنٌها 150، هنا ٌمكن أن نوفر أكثر من 

!  ملٌار جنٌها سنوٌا 100 ، هنا سنوفر أمثالهمٌمنع تماما دعم الطالة لمصانع األسمنت والحدٌد والورق والطوب واأللومنٌوم و- 
!  ألؾ جنٌها 42لٌكون  (ولٌس لألجر  )ٌجب تحدٌد الحد األلصً للدخل - 
! من سعر التكلفة ، كما تفعل الدول المتمدمة والتً تتحلً بالعدالة اإلجتماعٌة  % 30البد من تحدٌد هامش ربح للسلع ال ٌزٌد عن - 
!  ملٌار جنٌها 25إلً التماعد ألنهم سبب النكبة التً نعٌشها لتوفٌر  ( ألؾ خبٌر 222وعددهم  )ٌجب إحالة جمٌع الخبراء بالدولة - 
!  سفارة 183 سفارة ونحن لنا 87 ملٌار جنٌها ، أمرٌكا لها 60ٌجب ؼلك أؼلب السفارات لنا بالخارج واإلبماء فمط علً الهامة لتوفٌر - 
! مئات ملٌارات الجنٌهات منها وزارات الدولة أسوأة بما تم فً وزارة الخارجٌة ، وأنا علً ٌمٌن أننا سنوفر بكل ٌجب أن ٌتم ترشٌد النفمات - 
 !   المستثمرإلستثمار التزٌد عن صفحة واحدة لتشجٌع جذبلوانٌن اتواجد لائمة بسٌطة ل- 



 
 ملٌار جنٌها ، ٌخصص هذا المبلػ لعدة بنود حسب أولوٌة ألحاجة إلٌه ، وهذه البنود الملحة 500حصٌلة التوفٌر فً هذه البنود لد تصل إلً 

.. " الزراعة – البطالة وضمنها المصانع المؽلمة والمزمع إنشائها – التعلٌم – الصحة :والهامة هً ما ٌلً 
 
 شخصا من صبٌان الطاغٌة الفاسد حسنً مبارك الذٌن 22صالح جودة عن هؤالء الـ .  تحدث العالمة المرحوم د2015 سبتمبر 16فً # 

 :سرقوا مصر ، فقال التالً 
جمٌع من عمل عند حسنً مبارن فً الصؾ األول سرلوا مصر ، هذا لٌس كالمً بل كالم أحمد بهجت ، وهو أحد صبٌان مبارن ، بهجت " 

..  ملٌون جنٌها فمط واألن عند بعضنا عشرات الملٌارات 3أتخن شنب فٌنا كان دخل لمبارن ومعاه : لال 
 

 ، فما بالن بمن هم فً أول المائمة مثل أحمد عزر ، كان عنده مصنع بٌر السلم لصناعة الجوارب فً 22هذه شهادة لواحد فً ذٌل لائمة الـ 
!!   ملٌار جنٌها ، ومثل حسٌن سالم والرشٌدي وخمٌس وأبو العٌنٌن ، وؼٌرهم 40بدائة التسعٌنات وفجأة أصبح ٌتحكم فً أكثر من 

 هذه تجدها فً كل مولع تم فٌه نهب ثروات مصر ، وأحٌانا ٌمفون فً الصؾ الثانً وٌأتون بواجهات تعمل لحسابهم ، طبعا 22مجموعة الـ 
ٌْه ، هذا كالم ٌجب أن ٌكون مفهوما للجمٌع 22مجموعة الـ  !   هذه تعمل لحساب شٌخ المنصر الكبٌر وولد

 
 ، المصٌبة أن كبٌر الكهنة أحمد فتحً سرور لد وافك من ٌموم بالتبلٌػ عن الفاسدٌنلمد الترح أحمد عز فً البرلمان إصدار لانون ٌعالب ع

!   هل هذه كانت بلدا أم عزبة تدٌرها عصابة إجرامٌة ؟!المرار وتم إصدار
 

كان ٌعمل فً المخابرات الفرنسٌة ، هذا الرجل لال فً خمس ،  سنة 93غ لمنذ أسبوعٌن إستضافت لناة فرنسٌة ضابطا عجوزا فرنسٌا ٌب
حلمات علً التلفزٌون الفرنسً أن دٌجول عندما تولً الحكم جمع رجاله المرٌبٌن ولال لهم أن مولع فرنسا فً إفرٌمٌا البد أن ٌتم تموٌته بدفع 

!  رشاوي لرؤساء الدول ومن ٌرفض منهم نحاربه وننشر إشاعات فساد وتهم شرؾ بحمه حتً نزٌحه ونأتً بمن ٌمكن أن نسٌطر علٌه 
 

 فمد لام هذا الرجل بمساعدة من أمرٌكا بتمرٌب  !نفس الشًء لامت به المخابرات األمرٌكٌة  فً اإلتحاد السوفٌتً عندما جندت جورباتشوؾ
..  كل الفاسدٌن والعمالء حوله حتً لاموا بأكبر عملٌة إنهٌار لدولة عماللة فً العصر الحدٌث 

وهللا العظٌم مصر فٌها ناس تشبه جورباتشوؾ !  كانوا هم جورباتشوؾ ومجموعته فً اإلتحاد السوفٌتً 22حسنً مبارن ومجموعة الـ 
 ! وجماعته واألجهزة الرلابٌة تختارهم لٌتولوا المسئولٌة وٌساعدوا فً انهٌار الدولة 

 
 شهرا ، وكذلن فً العدس ، ووزٌر 12 شهرا ، وتستطٌع أن تكتفً فً الفول فً 36مصر تستطٌع أن تكتفً ذاتٌا من الممح فً خالل 

عرضتهم اإلمارات والسعودٌة بالمجان  ) صومعة 50ع أصبعً فً عٌنه ، شرط إنشاء ضالزراعة أو الخبٌر الذي ٌنكر هذا أستطٌع أن أ
..  ، ٌضاؾ إلً ذلن اإلعتماد علً السالالت الممتازة والشراء من الفالح بنفس سعر اإلستٌراد لتشجٌعه  (ونحن تكاسلنا 

 
 ملٌون شجرة للتوت علٌها ، هذه الشجرة تمتص السموم وتعطٌن خٌرا 100جمٌع الترع ومجاري وطرق الصرؾ فً مصر ٌمكن زراعة 

 بسهولة ٌمكن أن نستحوذ علً نصفه ، والثمرة ٌمكن أن ، ملٌار دوالر 36كثٌرا ، تعطٌن حرٌرا وثمرة التوت ، سوق الحرٌر فً العالم ٌبلػ 
! نعطٌها كمربً للشعب بأسعار مخفضة للؽاٌة للتؽذٌة 

 هل ٌعمل هذا  ! دوالر2500 دوالر لتركٌا وإٌطالٌا وإسرائٌل والصٌن ثم نستورده منهم كزجاج بمٌمة 10طن الرمل البٌضاء نصدره بـ 
 !  " ..الصٌن ال تعرؾ ربنا ورؼم ذلن نستورد منهم مالبس اإلحرام وسجادة الصالة والمسبحة ، فهل ٌعمل هذا ؟!؟
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