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 )1الطریق املسدود: تقییم السیاسات االقتصادیة للجنرال السیسي (

 الدکتور عبد الخالق فاروق 

، وأي تقييم  2014الدولة �� مصر رسميًا �� الثالث�ن من يوليو عام  تو�� ا�جن�ال عبد الفتاح السي�ىي منصب رئاسة  

سيا�ىي  هو  بما  اقتصادي  هو  ما  ف��ا  يتداخل  متعددة،  زوايا  من  تنطلق  أن  ينب��  الرجل،  لسياسات  موضو�� 

 واجتما��، وما هو داخ�� ومح�� بما هو إقلي�ي ودو��، ولهذا سوف يتحدد �� عدة مسارات ��:  

 نوع الخطاب والوعود التي قطعها الرجل یلع نفسه أمام الشعب املصري

�� يوليھ عام   الرئا�ىي  الفتاح السي�ىي ملنصبھ  ، حملة منظمة ولغة مستخدمة من  2014سبق تو�� ا�جن�ال عبد 

"إن هذا   جانبھ موجهة إ�� الشعب املصرى، بدأت باملقولة الشه��ة الواردة �� بيان ا�جلس األع�� للقوات املس�حة:

الشعب لم يجد َمْن يحنو عليھ”، ثم عاد وتكرر هذا املع�ى �� أك�� من خطاب للرجل، �� خضم هذا الصراع، موجهًا  

 مش عارف�ن إنكم نور عينينا وال أيھ".  حينما قال: “أنتم 2013/ 11/ 9  حديثھ إ�� املصر��ن بتار�خ

ستوى ا�حضاري دوليًا و�قليميًا، حينما كرر أك�� من مرة  وهنا داعب الرجل حلم املصر��ن باستعادة دورهم ع�� امل

 بأن “مصر ستعود أم الدنيا.. وقد الدنيا".

وقامت الشئون املعنو�ة للقوات املس�حة وكث�� من القنوات الفضائية اململوكة لرجال املال واألعمال، بتنظيم حملة  

ذهنية لدى املصر��ن عن ا�جن�ال السي�ىي القائد دعاية شديدة الذ�اء والفاعلية، ترمى إ�� �شر صورة إ�سانية و 

العام للقوات املس�حة، وتوزيع صوره بمئات اآلالف من الن�خ �� امليادين والشوارع العامة ب�افة املدن املصر�ة، 

باعتباره الصنو والوجھ اآلخر للزعيم جمال عبد الناصر من جهة، وللرئيس األسبق محمد أنور السادات من جهة 

مل التوجهات  أخرى،   �� الرجل�ن  ب�ن  الشاسع  التباين  برغم  ذاك،  أو  الرئيس  هذا  ومؤ�دي  أنصار  ومغازلة  داعبة 

  واالنحيازات االجتماعية واملدر�ات السياسية.

مع اإلعالمي�ن إبراهيم   –�عد أن أبدى رغبتھ �� ال���ح للمنصب الرئا�ىي    –و�� حديثھ ولقائھ التليفز�و�ي األول  

ا�حديدي ومليس  بتار�خ  عي�ىى  “ا�حملة 6/5/2014و     ،5/2014/  5،  تجاوزًا  عليھ  يطلق  أن  يمكن  ما  إطار   ��  ،

االنتخابية”، لم يقدم الرجل رؤ�ة سياسية أو اقتصادية، بقدر حرصھ ع�� أن يبدو الرجل القوى القادر ع�� محار�ة  
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�ل مصر، ولديھ حلول اإلرهاب، كما حرص ع�� أن يقدم للمصر��ن صورة الرجل العارف عن ظهر قلب ب�ل مشا

 لها. 

ثم حدث التحول الدرامي �� خطاب الرجل، فانتقل من ا�خطاب ال��و��� ملدة عام �امل إ�� ا�خطاب الت��يري، فبدا 

أك�� عصبية، وأك�� غرورًا، حينما خاطب املصر��ن �شدة قائًال: “ال تصدقوا وال �سمعوا كالم أحد غ��ى”، ثم بدأ  

ف��ا املصر��ن  لدى  بدت  وهللا   لغة  ثالج�ي  “أنا  قائال:  خاط��م  حينما  ينب��،  مما  بأك��  ا�حقيقة  وعدم  املبالغة  من 

العظيم ظلت عشر سنوات ليس ��ا سوى املاء”، وانتقل �عدها إ�� الكالم وا�خطاب ا�خشن حينما ردد أك�� من مرة 

ل “أيوه أحنا بلد فق��.. وفق�� قوى كمان غلبان قوى”، وزاد عل��ا القو   –يقصد كدولة    –“أنا أجيب لكم من�ن” و ”أنا  

كمان”، وهكذا ي�اد ي�ون الرجل قد قطع حبل املودة والتعاطف الشع�ي ال�ى �انت لھ �� الشهور القليلة السابقة، 

و�ضاف إل��ا أنھ قد كشف دون أن يقصد أنھ ال يمتلك حلوًال حقيقية للمشكالت واألزمات االقتصادية، ال�ى تحياها 

  .ت طو�لة، وال�ى اد�� �� بواك�� ظهوره ع�� املسرح السيا�ىي أنھ يمتلك حلوًال جاهزة لهاالبالد منذ سنوا

املشروعات  حول  تمامًا،  عل��ا  والسيطرة  احتواؤها  جرى  ال�ي  اإلعالم  وسائل  ومن  منھ  املتكرر  ا�حديث  غمرة  و�� 

ونقرأ   الشعب)  �عوض  بمشروعات  يتعهد  (السي�ىي  ال�حف   �� مثال  فنقرأ  (العمالقة،  آخر  يوم  مشروعًا    39�� 

 جوهري مثل:  )، فإذا بنا نراجع هذه املشروعات فنجد الكث�� م��ا بال مع�ى2جديدًا افتتحها السي�ىي)(

  .اإلسكندر�ة –تطو�ر بوابات تحصيل الرسوم بطر�ق القاهرة  •

  .إ�شاء بوابة ملدينة العلم�ن •

 أكتو�ر. 6إ�شاء بوابة ملدينة  •

 مطروح. رفع كفاءة طر�ق اإلسكندر�ة  •

 .�و�رى العباسة العلوم بمحافظة الشرقية  •

بالقاهرة  • ا�حديقة  شمال  تجارى  ومركز  مطاعم،  ومجمع  فندق  و��شاء  األسرة  حديقة  تطو�ر  افتتاح 

  .ا�جديدة

 تطو�ر مركز شباب ا�جز�رة بمنطقة الزمالك.  •

  .دائري اإلقلي�يالسويس ال�حراوي من الطر�ق الدائري وح�ى الطر�ق ال  –تطو�ر وتوسعة طر�ق القاهرة   •
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الالحقة، رجل   الثالثة  السنوات  العام األول من حكمھ، و�قية  أعلن ع��ا خالل  ال�ى  �� معظم املشروعات  وهكذا 

يبحث عن مشروعات الفتتاحها ح�ى لو �انت قليلة األهمية، وال تليق بمقام رئيس ا�جمهور�ة، أو مشروعات �ان 

كيلو م��ًا)، وال�ى  37وح�ى مشروع تفريعة قناة السويس ا�جديدة (  !تيجرى العمل ف��ا قبل أن يتبوأ منصبھ �سنوا

�انت �� األصل مشروعًا مخططًا لھ لدى هيئة قناة السويس، ع�� أن تتم خالل ثالث سنوات، فإن الت�ليف الرئا�ىي 

�� املتاح من  بضرورة إنجازها �� سنة واحدة، ح�ى لو �لف األمر أن تتضاعف الت�اليف ثالثة أضعاف وتؤثر سلبًا ع 

النقد األجن�ي لدى البنك املركزي املصرى، ومن الفائض ا�حول من حسابات هيئة قناة السويس لصا�ح ا�خزانة 

العامة، فقد �انت مدفوعة بتثبيت دعائم حكمھ بإنجاز من نوع ما، ح�ى لو �انت جدواه االقتصادية ال تتطلب 

 ذلك. 

الرئاسة  توليھ  قبل  سواء  السي�ىي،  الفتاح  عبد  للفر�ق  الرئيسة  ا�خطابات  مضمون  آخر  جانب  من  تأملنا  و�ذا 

 مباشرة، أو �عدها �شهور قليلة نكتشف اآل�ي: 

مع اإلعالميين     ، على قناة سي بي سي2014/ 5/5بتاريخ     أوالً: لقاؤه التليفزيوني األول 
 .إبراهيم عيسى ولميس الحديدي

خالل هذا اللقاء الذى انتظره املصر�ون �شوق، وتا�عوه �شغف، واستمر ملدة ساعت�ن تقر�بًا، تحددت أف�ار الرجل  

  :ع�� النحو التا�� 

بناء  -1 إ��  حاجتنا  عن  الرجل  تحدث  التعليم  مجال  و�عي�ن    20��  مدرسة  يحتاج    200ألف  بما  مدرس،  �� ألف 

مليار جنيھ، ولكنھ لم يقدم خطة أو تصورًا إلعادة بناء تلك املنظومة، ال�ى ضاعت وتاهت معها   500املتوسط إ��  

مصر لثالثة أو أر�عة عقود سابقة، فجاء ا�خطاب بمثابة عذر ��ج��ي من ناحية، وخلوًا من أى تصور القتحام تلك 

 .املش�لة، ال�ى يتوقف عل��ا مستقبل البالد �لها

ثانية بأن الرجل ال  -2 و�املقابل تحدث عن أن املوارد املتاحة ال �سمح بتحس�ن ظروف املعلم اآلن، بما يؤكد مرة 

يمتلك رؤ�ة، ولم يطلع ع�� األف�ار والدراسات، ال�ى تناولت وسائل إنقاذ التعليم �� مصر �� ضوء رد االعتبار �جانية 

النظام التعلي�ي بدًال من تركھ ��بًا ملفهوم الر�ح والتجارة والقطاع التعليم وعودة املدرسة العامة لت�ون قيادة ��  

 ا�خاص. 
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لم يق��ب ا�جن�ال السي�ىي من موضوع كيفية �عظيم املوارد و�ناء سياسات ضر�بية عادلة، بل إنھ ناشد �� صيغة -3 

لدول الك��ى �� إعادة بناء نظامها مكررة ومبتذلة رجال املال واألعمال بالت��ع باملال، دون أن يرنو بالبصر إ�� تجارب ا

 الضر��ي ليوازن ب�ن األر�اح الهائلة لفئة من الناس واألعباء الضر�بية الكفيلة بإعادة بناء الدولة. 

ولم يتطرق الرجل إ�� مهمة إعادة بناء قطاعات اإلنتاج املهملة مثل قطاع ال��وة املعدنية وشر�ات القطاع العام -4

كذلك مراجعة نظم العمل والتشغيل �� قطاع الب��ول والغاز ا�حافل بالفساد و��ب املوارد  وقطاع األعمال العام، و 

  .(3) العامة

و�املثل لم يتطرق أبدًا ملوضوع الصناديق وا�حسابات ا�خاصة، ال�ى ظلت لسنوات طو�لة رك��ة من ر�ائز دولة -5

بإ عهده  بدأ  قد  الرجل  أن  املصيبة  بل  مبارك،  حس�ى  عهد   �� خاص تحت مس�ى  الفساد  وحساب  �شاء صندوق 

 "صندوق تحيا مصر".

لم يتطرق ا�جن�ال السي�ىي �� هذا اللقاء املهم إ�� موضوع اس��داد األموال امل��و�ة واملهر�ة من أر�ان نظام الرئيس  -6

 ا�خلوع حس�ى مبارك، ومن أموال أسرة حس�ى مبارك. 

بأنھ “كب�� العرب” و “حكيم العرب”، و�صرف النظر عن    وصف الرجل امللك السعودي “عبد هللا بن عبد العز�ز”-7

مضمون ومع�ى هذا التبجيل للملك السعودي، وما �عكسھ من تقز�م دور مصر، فلم �سبق لرئيس مصري أن وصف 

 مل�ًا سعوديًا أبدًا بأنھ “كب�� العرب”، فإنھ يتجاهل الدور املدمر الذى قام بھ هذا امللك و�قية أفراد األسرة املالكة

العصابات  اليمن، و�سليح   �� أو ا�حرب املدمرة  العراق أو سور�ا،   �� املنطقة، سواء  تفتيت وتدم��   �� السعودية 

القاعدة ومن �عدها داعش،   التكف��ية بدءًا من  �علم أن ا�جماعات  البلدان، وا�جميع  �� هذه  التكف��ية ا�جرمة 

الرؤوس �� سور�ا والعراق واليمن هم ع�� صالت وثيقة    والفصائل املرتبطة ��ما �� ساحات القتل وال��ويع وقطع

 اإلقليمية والدولية.   با�خابرات السعودية، وهم أدوا��ا منذ سنوات طو�لة �� سياسا��ا ا�خارجية

عندما تحدث ا�جن�ال السي�ىي عن آليات السيطرة ع�� األسعار واألسواق، قال كالمًا ساذجًا ال يص�ح �� إدارة -8

ألف سيارة تجوب شوارع املدن املصر�ة لبيع    –بالتعاون مع القوات املس�حة    -ر إ�� أنھ سوف يوفردولة، حيث أشا

السلع بأسعار أقل من مثيل��ا لدى التجار، و�صرف النظر عن تحو�ل جزء من ا�جيش إ�� تجار �� األسواق، فإن 
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الس  م��ا  القلب  و��  إدارة االقتصاد،  بأسس  ا�حديث �عكس جهًال فا�حًا  يطرة ع�� األسواق ع�� حزمة من هذا 

 السياسات املت�املة، تأ�ى �� مؤخر��ا منافذ التوزيع.

أنتقل الرجل ل�حديث حول إعادة التقسيم اإلداري للمحافظات �ش�ل أفقي بحيث ي�ون ل�ل محافظة منفذ ع��  -9

  .البحر، و�عد مرور أك�� من ثالث سنوات ع�� هذا لم يتقدم خطوة واحدة �� هذا االتجاه 

إ�� خطتھ الس��راع واستصالح أر�عة مالي�ن فدان  -10 إ��    – ثم أنتقل  مليون فدان   1.5هبط ��ا �عد عدة شهور 

و�رغم أن هذا الهدف مفيد من الناحية االس��اتيجية، إال أنھ يفتقر إ�� األسس العلمية املرتبطة با�خزون    –فقط  

املائي املتاح لدى مصر، خصوصًا �عد شروع أثيو�يا �� بناء سد ال��ضة ومجموعة سدود أخرى ع�� النيل األزرق، 

حص��ا املائية �� ال��ر، يضاف إ�� ذلك فقر الدراسات   مما سيحرم مصر من جر�ان مائي مناسب، إن لم يحرمها من 

ا�جادة �شأن ا�خزون املائي ا�جو��. و�عد مرور أك�� من ثالث سنوات من حكم الرجل لم يتقدم سوى بضعة آالف 

 .ألف فدان 100ألفًا إ��  50من الفدادين �� مناطق واحة الفرافرة ومناطق أخرى لم تزد �لها عن  

الطاقة، أكد ع�� أن الطاقة الشمسية �� األساس، وعدم ال�جوء إ�� محطات توليد الكهر�اء   وعند حديثھ عن-11

  .آالف ميجاوات مع االستخدام املكثف للمبات املوفرة 4بالوقود التقليدي، وسوف �عمل ع�� توف�� 

ة املتاحة لدى املصر��ن واألهم أن ا�جن�ال السي�ىي لم يأِت ع�� ذكر وجود خطة لتعبئة املوارد والفوائض املالي-12

 �� الداخل وا�خارج، و�نما اعتمد ع�� املناشدات والرجاء.

  ثانيا: االنتقال إلى خطابات التخويف

شهرًا ع�� توليھ املنصب الرئا�ىي، فقد    19، و�عد مرور أك�� من  24/2/2016أما خطاب ا�جن�ال السي�ىي بتار�خ  

 :ا�سم بطا�ع جديد م��ا 

وا�  • التخو�ف  بخطاب  واستخدمها سلفھ  بدأه  ال�ى سبق  اللغة  نفس  و��  ع�� مصر،  التآمر  حول  حديث 

، وتزايد املعارضة الداخلية وا�خارجية  1977الرئيس أنور السادات �عد ز�ارتھ للقدس ا�حتلة �� نوفم�� عام  

  �حكمھ، ��دف دفع املصر��ن لتأييده وااللتفاف حول سلطتھ وت��ير إجراءاتھ القمعية ضد املتظاهر�ن من
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الشباب واملعارض�ن �حكمھ، و�عمد ا�خلط ب�ن ا�جموعات اإلرهابية و��ن معارضيھ من التيارات السياسية 

 املدنية األخرى.

، بالقول بأن البنية األساسية 1982ثم كرر ا�حديث الذى سبقھ إليھ الرئيس ا�خلوع حس�ى مبارك عام   •

�� مجا بنا��ا، سواء  ل الطرق ومحطات الكهر�اء وغ��ها، وهو كالم  ملصر محطمة، وهو يتو�� اآلن إعادة 

  .مردود عليھ

كرر الرجل ا�حديث حول أنھ �عرف مصر ومشا�لها تمامًا كما يرى مشاهديھ، والتنبيھ ع�� الشعب بأال  •

�سمع من آخر�ن، والقول بلغة غ�� مسبوقة �� ا�خطاب السيا�ىي لرؤساء مصر من قبل “أنا فاهم باقول  

  .”أيھ

إال �� خطابات الرئيس األسبق أنور السادات    –، و�عناد وك�� غ�� معهود  2016/ 3/6بتار�خ     ثم عاد الرجل •

حول ت�خم ا�جهاز اإلداري املصرى، وشمولھ ع�� حوا�� سبعة مالي�ن موظف، وأنھ �ستطيع   با�حديث  –

 إدارتھ بمليون موظف فقط..!!، 

 كما برز �� هذا ا�حديث استخدامھ للغة ال��ديد �خصومھ. 

تجنب الرجل ا�حديث أو التطرق ع�� اإلطالق إ�� املوضوعات ا�حيو�ة �� إدارة الشأن االقتصادي، بما �عكس   كما  -أ

 :نمط تح��اتھ واتجاهات مدر�اتھ السياسية وم��ا

  .تجاهل شر�ات القطاع العام وشر�ات قطاع األعمال العام، وموقفھ من إعادة �شغيلها -ب

لم يتطرق أبدًا إ�� ضرورة بناء نظام ضر��ي عادل ��دف �عظيم اإليرادات من ضرائب أر�اح الشر�ات ودخول   -ت

 مليار جنيھ إضافية.  300مليار جنيھ إ��  150وثروات األغنياء، وال�ى يقدرها ا�خ��اء بأك�� من 

م الرئيس ا�خلوع حس�ى مبارك، بما لم يتطرق أبدًا إ�� قضية اس��داد األموال امل��و�ة من مصر من رموز نظا   -ج

يؤكد أ��ا ليست �� أولو�اتھ وال اهتماماتھ، خصوصًا وأن �عض أقرب املقر��ن إليھ سوف تمسها إجراءات التحقيق، 

 .والكشف عن ثروا��ا خصوصًا من قيادات ا�جيش
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هو تمامًا ما فعلھ من    –ا فعلھ  لم يتطرق أبدًا إ�� رؤ�تھ لتفكيك ر�ائز دولة الفساد املستشري �� البالد، و�ل م  -د

بالقبض ع�� �عض الفاسدين من شاغ�� مناصب  – 1982قبلھ الرئيس ا�خلوع حس�ى مبارك �� مطلع حكمھ عام 

 .وزار�ة محدودة العدد جداً 

”، ال�ى وضع��ا وزارة التخطيط ووز�رها أشرف العر�ي، �إطار 2030لم يتطرق أبدًا ملا ُ�س�ى “إس��اتيجية مصر    –ه  

النسق أ لغياب  نظرًا  لنجاحها،  مقومات  هناك  ي�ون  أن  دون  ا�جديد،  ا�حكم  لنظام  نظر�ة  مظلة  لتوف��  �ادي�ي 

السيا�ىي واالختيارات االجتماعية، ال�ى تحكم أية خطة طو�لة املدى، و�النظر ل�و��ا ليست من بنات أف�اره، وال 

 .تتفق مع قناعاتھ وتح��اتھ االجتماعية ا�حقيقية

أبدًا    -و حديثھ  �شتمل  غ��ها    –لم   �� أو  املرة  هذه   �� مصر   –سواء  لسياسة  اإلس��اتيجية  والرؤ�ة  األ�عاد  ع�� 

ع��  واإلمارات  للسعودية  العدوانية  ا�حرب  تأييد   �� تورطنا  مثل  والدولية،  املوقف    اإلقليمية  وال  اليمن،  شعب 

اق، وترك لوزراء ا�خارجية التصرف وفقًا ملا تمليھ ظروف السيا�ىي الوا�ح من املأساة السور�ة، وال الوضع �� العر 

ال�حظة ووقائعها، دون رؤ�ة إس��اتيجية وا�حة، مما ورط نظامھ �� مواقف فا�حة ومث��ة للشفقة �� مجلس األمن  

 الدو��.

وقودًا   -ز مصر  اس��لكت  العام  ونصف  عام�ن   �� إنھ  فقال  الدعم  حول  املغلوط  ا�حديث  إ��  ا�خطاب  وانطلق 

مليار جنيھ، وأن أشقاءنا �� ا�خليج أسهموا معنا ب    384مليار جنيھ، و�األسعار ا�حلية    533باألسعار العاملية قدره  

(أى    151 ��    20مليار جنيھ  ا�جنيھ املصرى  �غر�ق  السائد وقتئذ وقبل  نوفم�� عام   3مليار دوالر �سعر الصرف 

إليھ �عد قليل    –ًا  ). وعالوة ع�� �ون هذا ا�حديث مغلوطًا اقتصادي2016 فإنھ يقدم نفس   –وهو ما سنتعرض 

 .ا�خطاب الت��يري الذى �ان يقدمھ نظام حس�ى مبارك ومسئولوه حول موضوع الدعم

ألف جنيھ)، دون  165مليار جنيھ (أى بت�لفة للوحدة قدره    165ووعد الرجل ببناء مليون وحدة سكنية تت�لف    –ح  

 فها بالتقسيط أو نقدًا.أن يحدد َمْن �ستطيع أن يدفع ت�الي

، أف�ح الرجل عن نمط اهتماماتھ وأولو�اتھ، فركز ع�� العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة، 3/6/2016و�� لقائھ بتار�خ  

مقابل إهمال مقصود لقضية التعليم، حينما أشار إ�� أن قضية التعليم تحتاج إ�� جهد كب�� وثالثة عشر عامًا  
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حها، و��ذا أكد ع�� أ��ا ليست �� جدول اهتماماتھ، ع�� األقل �� الف��ة الرئاسية ومئات املليارات من ا�جن��ات إلصال 

 األو��، ور�ما ما �عدها. 

بتار�خ   ل�حيفة األهرام   23/8/2016و�عد ستة شهور من هذا ا�حديث أطل الرجل مرة أخرى �� حديث مطول 

يھ ع�� إنجازاتھ منذ تو�� ا�حكم �� العام�ن جمهور�ة)، فركز ف  –أخبار    –و�قية ال�حف ا�ح�ومية الثالثة (أهرام  

 :املاضي�ن فذكر

م��،   • كيلو  آالف  ثالثة  املشروع  أصل  �ان  بينما  م��،  كيلو  آالف  سبعة  أ��ا  فذكر  الطرق  إنجاز  إ��  تطرق 

. و�ذا  2017مليار جنيھ ح�ى منتصف يونيھ    100�و�رى، وتصل قيمة هذه املشروعات    200وكذلك بناء  

بن مليار   70.0مالي�ن جنيھ، فنحن فعليًا بصدد    10اء كيلو م�� واحد من الطرق يت�لف  علمنا أن ت�لفة 

 .جنيھ للطرق وحدها

مليار دوالر بأسعار صرف �عد �غر�ق ا�جنيھ   20مليار جنيھ (أى    400محطات الكهر�اء سوف ينفق عل��ا   •

 ).2016�� نوفم�� 

أنور الس   و�� سابقة • الرئيس األسبق  التليفز�ونية (همت فر�دة تذكرنا بمقولة  للمذ�عة  ادات حينما دلل 

قال السادات: “نحن فعال دخلنا الرخاء    1980مصطفى) ال�ى تحدثھ عن الرخاء الذى وعد بھ املصر��ن عام  

ب   أصبح  واآلن  بمالليم  �ان  األرض  م��  بن�ي..  يا  همت  السي�ىي   500يا  ا�جن�ال  كررها  هنا  وأك��”،  جنيھ 

تر�ليون جنيھ، من خالل    1.2قد أضاف أصوًال جديدة للدولة تصل إ��    بطر�قة مدهشة، حينما ذكر أنھ

العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة املزمع إ�شاؤها من خالل احتساب مساحة األرا�ىي ا�خصصة لها مضرو�ة �� 

مليار م�� مر�ع × ألف جنيھ للم�� املر�ع الواحد)، هذا و�أن هذه األرا�ىي سوف 1.2سعر بيع امل�� املر�ع (

وشر�ات ا�جيش ال�ى ال     ريع بيعها إ�� ا�خزانة العامة، وليس إ�� جيوب السماسرة وشر�ات املقاوالت  يدخل

 !.�سدد ضرائب.

ثم عاد وكرر مقولة ضرورة تخفيض عدد املوظف�ن �� الدولة، وأضاف الرجل �� حديثھ أن هناك ألفى شركة  •

ن يذكر أنھ مقابل هذا اإلشراف تحصل  بناء و�شييد �عمل �� تلك املشروعات تحت إشراف ا�جيش، دون أ

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 9 of 15 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 2, 2022      

%  20القوات املس�حة وجهاز ا�خدمة الوطنية، واإلدارة الهندسية ف��ا ع�� حصة إشراف تصل أحيانًا إ��  

م��ر  دون  املصرى  االقتصاد  يتحملها  إضافية  بت�اليف  املشروعات  هذه  يحمل  مما  املشروع،  قيمة  من 

 .ات �خمة ل�جيشموضو��، سوى الرغبة �� تحقيق أر�اح و�يراد

كما ذكر الرجل �� حديثھ أن القوات املس�حة �ستورد ال�حوم وغ��ها من السلع دون وسطاء، و�رغم أن هذا  •

هو دور وزارة التمو�ن وهيئة السلع التمو�نية ف��ا، فان املف��ض أن است��اد هذه السلع دون وسطاء من  

صر�ة، ولكن ما بدا من التجر�ة أن ما تطرحھ  شأنھ تخفيض أسعارها بصورة كب��ة وم�حوظة �� السوق امل

سيارات القوات املس�حة لبيع تلك السلع ال تقل كث��ًا عن تلك األسعار، ال�ى يبيع ��ا التجار وا�حتكرون �� 

السوق املصر�ة، و�أننا نضيف إ�� ا�حتكر�ن من القطاع ا�خاص، محتكرًا جديدًا هو ا�جيش، دون فائدة 

 .��لك�ن املصر��ن الفقراء ومحدودي الدخل حقيقية �عود ع�� املس

% من الناتج القومي،  2.5و�� محاولة للدفاع عن القوات املس�حة ذكر الرجل أن �ل اعتمادا��ا ال تز�د عن   •

و�� �سبة ضئيلة، وذلك دون أن يتطرق ع�� اإلطالق إ�� الصناديق وا�حسابات ا�خاصة التا�عة ل�جيش،  

أية    وال�ى ال �عرف أحد ع��ا شيئًا، سواء من حيث ا�حجم أو طر�قة التصرف ف��ا، ودون أن �سدد ع��ا 

تتناسب مع تلك  �� قطاعا��ا مرتبات  العاملون  مستحقات ضر�بية، ودون أن يتقا�ىى ا�جنود والضباط 

األر�اح الهائلة املتوار�ة عن األنظار واألجهزة الرقابية ومجلس النواب ( راجع تصر�حات اللواء حسن الرو�ي  

  .سابات ا�جيش)عن ح

و�وسيلة دفاعية قال الرجل أرقامًا ومعلومات غ�� �حيحة، فذكر أن دعم الكهر�اء رفع فقط ع�� َمْن يز�د   •

كيلو وات شهر�ًا يحصل ع�� دعم قدره   50كما ذكر أن َمْن �س��لك     اس��الكھ شهر�ًا عن ألف كيلو وات،

 2005دها و�عتمدها ا�ح�ومات املصر�ة منذ عام  جن��ًا، و�صرف النظر عن الطر�قة ا�خاطئة ال�ى اعتم  28

�� احتساب ما ُ�س�ى دعم املنتجات الب��ولية عمومًا والكهر�اء خصوصًا، فإن ا�حقيقة املنشورة �� �افة  

املصادر الرسمية تؤكد أن الكهر�اء قد زادت أسعارها منذ أن تو�� ح�ى �حظة كتابة هذه السطور (سبتم��  

كيلو وات فأك�� و�صورة كب��ة وم�حوظة ومرهقة لألسر   50ن اس��الك شهري  ) خمس مرات، بدأت م2021

 املصر�ة. 
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 !! السیسي و استخدام خطاب املغالطات و املعلومات الخاطئة عمدا

الشباب   مؤتمر  أمام  السي�ىي  ا�جن�ال  حديث  املوافق ��  السبت  يوم  مساء  �عناية  ا�ختار�ن  السادس 

مناقش��ا وتفنيدها    قد ي�ون من املناسب   واألرقام املغلوطة ال�ى   ذكر الرجل مجموعة من املعلومات   ،  28/7/2018

  أمام الرأي العام و��:

مليار جنيھ سنو�ا،    15  أن ت�لفة ز�ادة أجور املدرس�ن بقيمة ألف جنيھ فقط شهر�ا، سوف ت�لف ا�خزانة العامة-1

وأننا غ�� قادر�ن ع�� ذلك، برغم رغبتنا �� تحقيقها، وأحد أسباب ذلك هو أن بقية الفئات الوظيفية سوف تطالب 

ال��بية  وزارة  �عت��  ناحية  للموارد معا، فمن  إدارة  وسوء  مغالطة  �عكس  الكالم  أن هذا  وا�حقيقة  أيضا.  بالز�ادة 

مليون مدرس و�دارة    1.3مليون موظف، م��م    1.7للعامل�ن حيث �عمل ��ا حوا��    والتعليم �� مصر �� أك�� مشغل

مدرسية، وهؤالء يحصلون ع�� أد�ى الدخول الوظيفية �� البالد ور�ما �� العالم أجمع، حيث يحصلون ع�� مرت��م 

ع��   تز�د  ال  املكملة  واألجور  إ��    1200الوظيفي  أد�ى  كحد  الذين   3500جنيھ  للمدرس�ن  سن    جنيھ  ع��  قار�وا 

الست�ن، باملقابل فإن ا�جن�ال السي�ىي قد قام بز�ادة أجور وحوافز فئات وظيفية أخرى بصورة كب��ة جدا خالل 

سنوات حكمھ مثل ضباط ا�جيش والشرطة وأفراد الشرطة، والقضاة والعامل�ن �� السلك القضائي، و العاملون  

واب والوزراء والعامل�ن �� أجهزة االستخبارات ب�افة فروعها، �� السلك الدبلوما�ىي والقنص��، وأعضاء مجلس الن

�� ا�حافظات ( وعددهم يز�د ع��   العامل�ن  ال��بية والتعليم و�قية  �� وزارة  العامل�ن  مليون   3.5بحيث أن حصة 

وزارات القوى % من كعكعة األجور واملرتبات الواردة �� املوازنة العامة، بينما العاملون ��  40موظف ) ال يز�د ع��  

( وعددهم ال يز�د ع��   ) يحصلون ع��    830مليون موظف م��م    1.3وا�جهاز اإلداري  �� الشرطة  % من  55ألف 

والتح�� لصا�ح فئات معينة �سبب حاجة النظام    كعكعة األجور واملرتبات. وهنا جوهر ا�خلل �� إدارة املوارد املالية

شرطة وا�جيش والوزراء وأعضاء مجلس النواب، ع�� حساب الفئات وا�حكم إ�� والءها وطاع��ا مثل القضاء وال

 ونظامھ بازدراء واس��انة كما قال بالنسبة للمدرس�ن.   الوظيفية األضعف ال�ى ينظر إل��ا ا�جن�ال السي�ىي

وا��  و�النسبة للمدرس�ن أيضا، فإن إعادة تنظيم موارد وزارة ال��بية والتعليم من شأ��ا ز�ادة دخلهم الشهري بح-2

جنيھ شهر�ا ل�ل مدرس من خالل إعادة النظر �� طر�قة صرف �عض ا�خصصات املالية   1000جن��ا شهر�ا إ��    750

الدرا�ىي، و�متوسط   العام  ��اية   �� ال�ى تصرف  إ��    3500مثل م�افاة االمتحانات  أو   5000جن��ا  للمدرس  جنيھ 

ل العام يحصل ع�� أد�ى املرتبات والدخول، فإذا أعادنا العامل �� قطاع ال��بية والتعليم، بينما يظل املدرس طوا
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جن��ا شهر�ا إ��    750توزيع ا�خصص املا�� مل�افآت االمتحانات ع�� مدار العام، يز�د دخل املدرس �� املتوسط ب�ن  

 ألف جنيھ شهر�ا دون أن تحتاج إ�� �عز�زات مالية أضافية، ومن شأن ذلك تخفيف حدة العوز وا�حاجة للمدرس�ن 

  الذى يدفعهم دفعا إ�� �عاطى جر�مة الدروس ا�خصوصية.

و�ناء القصور الفاخرة     من شأن وقف اإلسراف �� كث�� من ا�جوانب ا�ح�ومية مثل م�اتب الوزراء واملسئول�ن-3

ثل ووقف الهدر �� �عض أبواب املوازنة العامة للدولة م    واالس��احات واملبا�ي ا�ح�ومية �� مدينة العلم�ن وغ��ها،

ا�جموعة ا�خامس من الباب السادس (االستثمارات) وخصوصا مخصصات الدراسات املتعلقة باملشروعات ال�ى 

الدين  محيى  محمود  وم��م  وأقر�اءهم  وأبناءهم،  والحق�ن  سابق�ن  لوزراء  استشار�ة  م�اتب  غالبا  عل��ا  يحصل 

ت�لف  وال�ى  االستشار�ة  امل�اتب  من  وغ��ها  الدين  ��اء  ز�اد  ب�ن    وشر�كھ  ما  العامة  إ��    8.0املوازنة  جنيھ  مليار 

خصوصا �� السنوات السبع األخ��ة، وغ��ها من النفقات غ�� الضرور�ة ال�ى �عرضت لها     مليار جنيھ سنو�ا،13.0

 �� الكث�� من كت�ي وأبحا�ي، أن توفر جزء من املبلغ املطلوب. 

�� هذ-4 الرجل  الدعم فقد ذكر  �� موضوع  للمغالطات  الشباب بالنسبة  كب�� من  وأمام جمع  السادس  املؤتمر  ا 

)  2018/2019ا�ختار�ن أمنيا ومن خاللهم إ�� بقية الشعب املصرى، أن ت�لفة الدعم الوارد �� موازنة هذا العام (

مليار جنيھ … هكذا وترك الرقم يمرح ب�ن الناس دون توضيح حقيقتھ، تماما كما اآلية الكر�مة ” وال تقر�وا   330��  

  ة.. ” فلم �ستكمل النص القرأ�ي �حيحا كما ورد �� القرآن.الصال 

  وا�حقيقة ال�ى نرغب �� عرضها ع�� الرأي العام ��:

تحت مس�ى ” الدعم   2018/2019مليار جنيھ)، ورد �� باب واسع �� املوازنة العام للدولة لعام    330أن هذا الرقم (-1

مجرد مصط�ح ” الدعم ” الذى يتبادر إ�� الذهن مباشرة لدى    � من واملنح واملزايا االجتماعية ”، و�� م�ونات أك�

  املصر��ن.

  تتوزع ع�� عناصر و�نود كث��ة ��:  أن م�ونات هذا الباب-2

دعم املواد   –مليار جنيھ، و�� �شمل بنود متعددة م��ا ( دعم السلع التمو�نية    213.7(أ)ما �س�ى الدعم بقيمة  

دعم فوائد اإلس�ان   –دعم املزارع�ن    –دعم التأم�ن الص��    –دعم الكهر�اء    –ات  دعم تنشيط الصادر –الب��ولية  
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يمثل تالعب محاس�ي وما�� بدأ منذ    دعم تنمية الصعيد )، وهذه األرقام تحمل مضام�ن �عضها  –والقروض امليسرة  

الب��ولية والغاز  دعم املشتقات     خصوصا ما �س�ى   كما عرضنا �� عدة مقاالت ودراسات وكتب  2005/2006عام  

 . والكهر�اء

  .مليار جنيھ و�شمل املنح �جهات ا�ح�ومة العامة ول�ح�ومات األجنبية ومنح أخرى  7.7(ب)املنح وقدرها 

مليار جنيھ ) ومساهمات   17.5مليار جنيھ و�� �شمل معاش الضمان االجتما�� (    93.6(ج)مزايا اجتماعية وقدرها  

مليار جنيھ )، و�� �� ا�حقيقة مستحقات أ�حاب املعاشات الذين أحيلوا للتقاعد �عد   69.0�� صناديق املعاشات (

ا�ح�و  عل��ا  استولت  ال�ى  املعاشات  أ�حاب  أموال  ف�ي  و�التا��  طو�لة،  لسنوات  عام خدم��م  منذ  املصر�ة  مة 

من خالل تالعب ما�� قامت بھ ح�ومة أحمد نظيف ووز�ر ماليتھ الهارب يوسف بطرس غا��، أى أ��ا    2005/2006

�� معظمها ديون مستحقة ع�� ا�ح�ومة املصر�ة، لم تكن لتدرج �� املوازنة العامة أو تتحملها املوازنة العامة أصال، 

وهو     ،2005/2006مة املصر�ة ع�� أموال صندو�� التأمينات واملعاشات منذ عام  لوال هذا االستيالء املسبق ل�ح�و 

لصا�ح  املالية  ووزارة  املصر�ة  ا�ح�ومة  ع��  لدين  �سديد  هو  ما  بقدر  الدقيق  العل�ي  باملع�ى  دعما  ليس  بالتا�� 

  ة وتصرفا��ا الشاذة. صندو�� التأمينات واملعاشات، و�� ا�حصلة ف�ي نتيجة لسوء إدارة املوارد املالية للدول

كما أن هذه املساهمات �� صناديق املعاشات، تتفاوت ب�ن الفئات الوظيفية ا�ختلفة، فمعاشات فئات مثل القضاة 

وضباط ا�جيش والشرطة، تل��م جزءا كب��ا من هذا الباب املا��، بينما الفئات الوظيفية الضعيفة وال�ادر العام ال 

 معاشات تليق بالبشر واإل�سان املصرى. يحصلون من هذه املساهمات ع�� 

وقدره   واملنح  للدعم  عامة  احتياطيات  مس�ى  تحت  مدرج  ما��  مبلغ  وهناك  مجرد    16.8(د)  انھ  أى  جنيھ،  مليار 

احتياطيات عامة قد ال يصرف أصال، وغالبا ما �س��جعھ املوازنة العامة للدولة �� ختام السنة املالية، أللهم أال  

�الزالزل وال��اك�ن، ومصائب القطارات والطرق.. ا�خ، و�التا�� فغالبا هذا املبلغ س��د إ�� ا�خزانة حدثت �ارثة ك��ى  

   مليار جنيھ بقيمتھ، كما ورد �� حديث ا�جن�ال السي�ىي 330.0من   العامة و�صبح رقم هذا الباب ك�ل أقل كث��ا

  مليار جنيھ فهو موزع �التا��: 213.7مھ والبالغ حج  2018/2019أما بالنسبة للدعم الوارد �� موازنة عام 
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، والز�ادة 2017/ 2016مليار جنيھ �� موازنة عام    47.5مليار جنيھ، �عد أن �ان    86.2   دعم السلع التمو�نية وقدره-1

نوفم�� عام    �� ا�جنيھ املصرى  �غر�ق  �عد  ا�جديد  الدوالر  ، فقز سعر 2016طبعا �سبب احتسابھ �سعر صرف 

جنيھ للدوالر حاليا، أى �سبب سياساتھ الفاشلة واتفاقھ مع صندوق    18.0نيھ للدوالر إ�� حوا��  ج  8.9الدوالر من  

النقد الدو�� و�طانة السماسرة والبور�جية ا�حيط�ن بھ و�ديرون السياسة االقتصادية املدمرة للشعب املصرى  

  ومقدراتھ.

مليار جنيھ،   115.0حوا��    2017/ 2016أن �ان �� عام  مليار جنيھ �عد    89.0دعم ما �س�ى املواد الب��ولية وقدره  -2

وهذا الرقم يتضمن مغالطة محاسبية ك��ى سبق وشرح��ا عدة مرات و�� أك�� من وسيلة إعالمية، فا�حقيقة أ��م 

قل بينما ت�اليف إنتاجها محليا ت   يرغبون �� بيع املنتجات الب��ولية بما يماثلها �� السوق الغر�ية وتحديدا األمر�كية

والطاقة والكهر�اء قد أصبح �سيطر عليھ منذ مطلع األلفية   بحوا�� الثلث عن مثيل��ا �� الغرب، ألن قطاع الب��ول

القرار �� مصر لز�ادة   الثالثة القطاع ا�خاص واملستثمر�ن العرب واألجانب الذين ما فتأوا يضغطون ع�� متخذ 

   األسواق الغر�ية.أسعار بيع املنتجات الب��ولية لتقارب نظ����ا �� 

مليار جنيھ، و�� دعم مخصص للمصدر�ن من رجال املال واألعمال الكبار،   4.0دعم تنمية الصادرات وقدره  -3

فبدال من أن يوفر هؤالء مصدر إضا�� للدخل املصرى من العمالت األجنبية، يحصلون ع�� دعم ما�� من املوازنة  

لهم مجاال للتنافس ا�خار��، ومن ثم أصبحوا عبئا ع�� املوازنة    العامة بحجة تخفيض ت�اليف إنتاجهم ح�ى يتاح

 .2020/2021مليارات جنيھ �� موازنة عام   7.0العامة للدولة وقد زاد هذا الدعم إ�� 

وقارنوا ب�ن هذا الدعم ا�خصص غالبا للفالح�ن املزارع�ن للقمح    مليار جنيھ فقط،  1.0دعم املزارع�ن وقدره  -4

ا ا�حاصيل  الزور�او�عض  جالل  أمثال  من  للمصدر�ن  كدعم  يمنح  وما  عرفة    لزراعية،  وأحمد  خميس،  وأحمد 

 ومجدى طلبھ زوج وز�رة االستثمار ا�حالية �حر نصر، وغ��هم من كبار رجال املال واألعمال.

الكهر�اء وقدره  -5  السابقة حوا��    16.0دعم  السنوات   �� عام    23.6مليار جنيھ، و�ان    2014/2015مليار جنيھ 

مليار   30.0و�عدها    2016/2017مليار جنيھ �� عام    27.6، و�عدها  2015/2016مليار جنيھ �� عام    28.5و�عدها  

مليار إ��    30.0، وهنا نالحظ أن خفض قيمة ما �س�ى الدعم للكهر�اء قد انخفض من  2017/2018جنيھ �� عام  

  14.0   الفقراء والطبقة الوسطى غالبا قد تحملوا حوا�� ، أى أن املواطن�ن املصر��ن  2018/2019مليار �� العام    16.0
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العام �� فوات�� الكهر�اء، وهناك خلل بنيوي أخر سبق و�عرضت إليھ من قبل حول أكذو�ة وتحايل     مليار جنيھ هذا

، و�ناء عليھ أصبح احتساب 2005/2006احتساب دعم الكهر�اء، �سبب التالعب ا�حاس�ي الذى جرى منذ عام  

(  ت�لفة إن تاج الكيلو وات ساعة تتم وفقا لطر�قة احتساب مستلزمات �شغيل محطات الكهر�اء بالسعر العاملي 

  غاز طبي�� ). –مازوت  –سوالر 

سابقة،    خمس سنوات   مليون جنيھ، و�� نفس القيمة تقر�با ال�ى �انت قائمة منذ  1850دعم نقل الر�اب وقدره  -6

�س�ى الدعم، وحساب ت�اليف مستلزمات التشغيل ملرافق النقل وفقا   و�� أيضا ناتجة عن �شوهات �� حساب ما

لألسعار العاملية ملنتجات الطاقة مثل السوالر والكهر�اء وغ��ها، وسوف يالحظ القارئ املصرى املتا�ع أن كث�� من  

��  حسابات ومخصصات دعم �عض املرافق األخرى �� ناتجة عن ا�خطأ األص�� �� احتساب منتجات الب��ول ع 

إل��ا من قبل ومنذ عدة سنوات، ومن شأن  ال�ى أشرنا  اللعبة ا�حاسبية  �� السوق الدولية، و��  أساس األسعار 

  ت�حيح ا�خطأ األص��، أن �عتدل حسابات القطاعات األخرى.

  2015/ 2014بينما �ان �� عام     مليار جنيھ،  3.3حوا��   2018/2019دعم التأم�ن الص�� واألدو�ة و�لغ �� موازنة  -7

مليون جنيھ فقط، وجزء من هذه الز�ادة �� دعم التأم�ن الص��، ليس �سبب الرغبة �� تحس�ن هذا   840حوا��  

املرفق ا�حيوي، وأنما �سبب الز�ادة الهائلة ال�ى جرت �� السنت�ن األخ��ت�ن �� أسعار األدو�ة، والسبب أيضا هو ما 

ا أدى لهذا االرتفاع الكب�� �� ا�خصصات املالية لدعم التام�ن  جرى من سياسة �غر�ق ( تحر�ر ) ا�جنيھ املصرى، مم

 الص�� واألدو�ة. 

، وقبلها �ان 2018/ 2017مليون جنيھ �� عام    1400أما دعم اإلنتاج الصنا�� فهو صفر جنيھ، بينما �ان حوا��  -8

ل قوتھ ع�� املقاوالت والبناء  ال ��تم مطلقا بالقطاع الصنا��، بل يركز �    أى أن ا�جن�ال السي�ىي   مليون جنيھ،  640

  والتشييد وال��بح من وراءها، مما يجعلنا نذهب إ�� أن سياسات هذا الرجل تخر�با ملصر واقتصادها.

مليون جنيھ أيضا، وقبلها �ان   200مليون جنيھ فقط ال غ��، وقبلها �ان    200لم تزد ع��     دعم تنمية الصعيد-9

  الصعيد دعاوى ليست �حيحة ع�� اإلطالق.صفرا، و�التا�� ف�ل االدعاء بتنمية 
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أما دعم إس�ان محدودي الدخل فقد بلغت صفر جنيھ �� تلك املوازنة، أكررها مرة أخرى صفر جنيھ، بينما  -10

 يتشدق �� �ل إجتماع أو خطاب بأنھ يب�ى للفقراء و�دعم االس�ان االجتما�� �حدودي الدخل. 

  2015/ 2014، وهكذا تضاعفت قيم��ا عن عام  2018/2019وازنة عام  مليار جنيھ �� م  10.6أخرى فقد بلغت  -11

مليار جنيھ، وهذه األخرى قد تذهب إ�� قطاعات غ�� معلومة األن، أو لبعض مؤسسات القوى ��    5.1ال�ى �انت  

 البلد ( ا�جيش والشرطة والقضاء وا�خابرات بأنواعها ).

عام   الوضع  ذلك  قارنا  ��  2018/2019و�ذا  جرى  بما  عام  ،  موازنة  هذا 2020/2021مشروع  استمرار  نكتشف   ،

التالعب وسياسة تضليل الرأي العام �� مصر، فع�� سبيل املثال بلغ املبلغ ا�خصص ملا �س�ى ” الدعم واملنح واملزايا 

�  حوا�  2017/2018مليار جنيھ والعام    327.7مليار جنيھ (بينما �ان �� العام السابق    326.3االجتماعية ” حوا��  

مليار جنيھ )، فيبدو األمر لغ�� املتخصص�ن، أن مخصص هذا الباب مازال كب��ا جدا، بينما �� ا�حقيقة   329.4

دعم  �س�ى  فما  الدخل،  محدودي  املواطنون  منھ  �ستفيد  الذى  الدعم  مخصص   �� جدا  كب��  انخفاض  هناك 

، وكذلك 2020/2021مليار جنيھ عام    28.2إ��    2019/2020مليار جنيھ عام    52.9املشتقات الب��ولية أنخفض من  

مليارات جنيھ إ�� صفر جنيھ، و�املقابل زاد دعم املصدر�ن من رجال املال واألعمال   4.0أنخفض دعم الكهر�اء من  

، أما املساهمات �� صناديق املعاشات 2020/2021مليار جنيھ عام    7.0إ��    2018/2019مليار جنيھ عام    3.6من  

، �سبب ز�ادة القسط 2020/2021مليار جنيھ عام    130.0إ��    2018/2019ر جنيھ عام  مليا  48.5فقد قفزت من  

  2006/ 2005الذى �سدده وزارة املالية لصا�ح صندو�� التأمينات واملعاشات اللت�ن استولت ع�� أموالهما منذ عام  

إبليس  و  خطيئة  أن  نالحظ  املعاون سوف  والطاقم  السي�ىي  ا�جن�ال  اتخذها  وقرارات  سياسات  من  تبدأ  األصلية 

بداية من �غر�ق ا�جنيھ، مرورا بز�ادة أسعار املنتجات الب��ولية والطاقة، ان��اءا بالتح�� املطلق لألغنياء ورجال    لھ

الضرائب، ع�� حساب سياسات   املال واألعمال والسماسرة ومنحهم املز�د من املزايا الضر�بية وا�جمركية وتخفيض

 �� وراءه  يتبعها و�حقق هو و�عض من هم  ال�ى  املقاوالت  ناهيك عن سياسات  األزمة، هذا  أعباء  �� تحمل  عادلة 

مؤسسات القوى أر�احا هائلة، واستن�اف و��ب األرا�ىي ال�ى أضاعت ع�� الدولة مئات املليارات من ا�جن��ات مثلما 

 ة ا�جديدة. هو ا�حال �� العاصمة اإلدار�

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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