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خمس  خرافات هامة
حول االقتصاد واملساعدة الدولية

اخلرافة األولى: اقتصاد مصر حالة ميؤوس منها. خطأ.

املنتخبة  امل�صرية  احلكومة  عمدت  حال  ويف  الثورة.  قبيل  االقت�صادي  النمو  من  هامة  بوتائر  متتع  وقد  ومتنّوع،  ن�صط  م�صر  اقت�صاد 

اجلديدة اإىل جتديد االلتزام بتح�صني بيئة االأعمال وتقومي العجز املايل، لن يكون هناك مربر كي الت�صتاأنف م�صر النمو ال�صريع جمددا.

اخلرافة الثانية: حان الوقت للتركيز على السياسات؛ اإلصالحات االقتصادية يجب أن تنتظر. خطأ.

ريد لالنتقال اإىل الدميوقراطية اأن يتكلل بالنجاح، يتعنّي على امل�صريني اأن يوّفروا الظروف لنمو اقت�صادي وملالية عامة م�صتدامني. 
ُ
اإذا ما اأ

وهذا يتطلب اإ�صالحات عاجلة ال اآجلة.

وقت  أي  في  معاجلتها  الميكن  األسعار-  دعم  غرار  على  الرئيسة-  املالية  املشاكل  الثالثة:  اخلرافة 
قريب. غير صحيح.

ل عبئًا ثقياًل  على االأقل، دعم الوقود ميكن/ ويجب اأن  يو�صع  له حد وفق خطة مربجمة. اإن عمليات الدعم غري كافية، وتنازلية، وت�صكِّ

على املالية العامة للبالد.  بدون معاجلة م�صكلة الدعم، �صتنزلق البالد نحو اأزمة اقت�صادية عميقة.

اخلرافة  الرابعة: احلكومة املصرية حتتاج إلى دعم عاجل للموازنة. اليبدو.

�صبق للحكومة امل�صرية اأن رف�صت قرو�صًا مّي�صرة ال�صروط من �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وهي ت�صعى، بداًل من ذلك، اإىل احلد 

من اإنفاقها، واإىل تلّقي التمويل من الدول العربية. من غري املحتمل اأن ُيحدث منح احلكومة االآن اأموااًل اأكرث فرقًا كبريًا يف عملية االنتقال. 

يجب العثور على و�صائل ل�صخ امل�صاعدات من خالل اال�صتثمار املبا�صر يف القطاع اخلا�ص، و�صراكة القطاعني العام واخلا�ص يف الُبنى 

التحتية، واملجتمع املدين.

اخلرافة اخلامسة: اجملتمع الدولي فعل كل مافي وسعه لدعم املرحلة االنتقالية. غير صحيح.

الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي وقوى خارجية اأخرى ت�صتطيع/ويجب اأن تفعل اأكرث بكثري حلفز ودعم االإ�صالحات االقت�صادية التي، 

بدورها، �صتدعم عملية االنتقال ال�صيا�صي اإىل الدميوقراطية. يجب اأن ُنعزز التجارة واال�صتثمارات اخلا�صة. كما ميكن الأ�صكال خا�صة من 

ل مبادرات التنمية االأهلية، وُتعزز موؤ�ص�صات املجتمع املدين، وتكون لها تاأثريات م�صتدامة. امل�صاعدات اأن ُت�صهِّ
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مشـروع مـصـر
مؤسـسـة ليغـاتـوم ومؤسـسـة كارنيغي للسـالم الدولـي، 

بالتعـاون مع اجمللـس األطلسي
يف �صيف العام 2011، نّظمت موؤ�ص�صة ليغاتوم )Legatum( وموؤ�ص�صة كارنيغي لل�صالم الدويل فريقًا من االقت�صاديني واخلرباء يف 

عمليات االنتقال الدولية لتم�صية ب�صعة اأيام يف م�صر. ويف اأوائل حزيران/يونيو التقت املجموعة يف القاهرة العديد من قادة رجال 

االأعمال، وال�صيا�صيني، واالقت�صاديني، وخرباء امل�صاعدة الدولية، ودبلوما�صيني من الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي، وغريهم. هدف 

هذه الزيارة كان اال�صتماع اإىل/ والتعّلم من اأولئك الذين هم اأف�صل من يعلِّق على خمتلف جماالت االنتقال الدميوقراطي يف م�صر.

لقد كانت ثورة م�صر نقطة حتّول يجب االحتفاء بها. ويف االأ�صهر وال�صنوات املقبلة، �صيتقرر م�صتقبل م�صر، على يد امل�صريني اأنف�صهم 

بالطبع. بيد اأن املجتمع الدويل له م�صلحة يف م�صر م�صتقرة، ودميوقراطية، ومزدهرة، ولها دور. اإذ مل�صر اأهمية ا�صرتاتيجية حيوية 

للمنطقة برمتها. وهي مع تون�ص،  البلد الذي كان طليعة فجر الربيع العربي. واإذا ماتعرّثت م�صر،  �صيرتدد �صدى ف�صلها يف طول ال�صرق 

االأو�صط وعر�صه.

التقرير التايل ميّثل تقييمًا م�صتقاًل لبع�ص التحديات التي ُتواجه امل�صريني اليوم. وقد رّكزنا فيه على االقت�صاد وعلى م�صاألة امل�صاعدة 

الدولية. واإذا ماجنح االإ�صالح ال�صيا�صي، فنعتقد اأنه �صيتعنّي على القيادة امل�صرية اجلديدة اأن حتقق االجنازات على اجلبهة 

االقت�صادية. لكن، ما طبيعة الو�صع الراهن لالأمور؟ اأي االإ�صالحات �صرورية اقت�صاديا؟ وما االإ�صالحات املاُلئمة �صيا�صيا؟ كيف ميكن 

للقوى اخلارجية امل�صاعدة؟ كيف ي�صتطيع اأولئك مّنا امللتزمني مب�صتقبل م�صر الدميوقراطي اأن  يتجنبوااإحلاق ال�صرر؟

ناأمل اأن ي�صاهم هذا التقرير يف النقا�صات حول هذه امل�صائل.

رئيس مشارك

اأع�ضاء الفريق

 Marek Dabrowski, Center for Social and Economic Research (Warsaw)

 Uri Dadush, Carnegie Endowment for International Peace (Washington, DC)

,UN Food and Agriculture Organization (Rome) :حافظ غامن   

Mara Revkin, Rafik Hariri Center for the Middle East, Atlantic Council (Washington, DC)

Dalibor Rohac, Legatum Institute (London)

Dessy Roussanova, International Alert (London)

 Michal Safianik, Community of Democracies (Warsaw)

  Dubai School of Government :طارق يو�سف

للح�سول على �سرية ذاتية كاملة لأع�ساء الفريق، زوروا:

 http://www.li.com/EgyptTeamBios.aspx

مي�سيل دن Michele Dunne ، مديرة:

 Rafik Hariri Center for the Middle East,  

 The Legatum Institute (London) Atlantic
Council (Washington, DC)

 Jeffrey Gedmin جيفري غيدمني

 President and CEO,

 The Legatum Institute (London)



صفحة �

مقدمة
اإذا ماف�صل االنتقال الدميوقراطي يف م�صر وانتهجت البالد �صكاًل قمعيًا، �صلطويًا، اأو 

ثيوقراطية )دينية(، فاإن امل�صاعفات �صتكون عميقة حقا. فالف�صل يف م�صر �صيدفع 

بلدانًا اأخرى يف املنطقة اإىل اإدارة الظهر لفكرة االإ�صالح الدميوقراطي نف�صها. بالطبع، 

الدميوقراطية يف البلدان االأخرى �صت�صعد اأو تهبط ا�صتنادًا اإىل ظروف حملية. ومع 

ذلك، اإذا ماجنح التحّول الدميوقراطي يف م�صر، واإذا ماحاز هذا البلد على �صكل 

حكومة دميوقراطية، وقابلة للم�صاءلة، وفّعالة، فمن املحتمل اأن ُي�صبح منوذجًا قويًا، 

طربة. ويكون يف خامتة املطاف قوة ا�صتقرار يف منطقة ُم�صّ

اإن  املظامل التي قادت اإىل ثورة 25 يناير/كانون الثاين كانت �صيا�صية اأ�صا�صا. بيد اأن 

املظامل االقت�صادية القدمية لعبت دورًا اأي�صا. فاالنتخابات الربملانية املزّورة العام 

2010، واإجراءات »الطواريء« القمعية التي دامت عقودا، وفقدان حرية التعبري 

والتجّمع، كل ذلك جّرد امل�صريني من ح�ص الكرامة. ويف الوقت نف�صه، اأنحى امل�صريون 

بالالئمة على حكومتهم ب�صبب الوتائر املرتفعة من الفقر، وبطالة ال�صباب، والف�صاد، 

واالأّمية، والفروقات احلادة بني االأغنياء والفقراء.

والواقع اأن احلكومة امل�صرية، التي �صتت�صّكل يف اأواخر 2011 اأو اأوائل 2012، �صُتواجه 

حتديات اقت�صادية  كبرية. فعالوة على �صرورة و�صع الدين العام املرتفع واملت�صاعد 

قيد ال�صيطرة، �صيكون على حّكام م�صر اجلدد اأن ي�صمنوا باأن اال�صتثمارات، والنمو 

االقت�صادي، وتوفري فر�ص العمل، �صتواكب امل�صارات الدميوغرافية. وهذا �صيتطلب 

توفري 700 األف وظيفة جديدة، وُمنتجة، وُم�صتدامة كل عام يف القطاع اخلا�ص، 

ال�صتيعاب منو القوة العاملة.

والأن الثورة اندلعت اأي�صًا ب�صبب االمتعا�ص ال�صعبي من حم�صوبيات حكم مبارك وف�صاده 

، �صيتوجب على احلكومة اجلديدة املُنتخبة دميوقراطيًا اأن تناأى بنف�صها عن مثل هذه 

املمار�صات. م�صر لي�صت فريدة ع�صرها يف هذا املجال – الف�صاد ُم�صت�صٍر يف الدول 

النامية و�صائع يف البلدان املتقدمة-.  تقلي�ص الف�صاد يتطلب اإدخال تغيريات عميقة يف 

الثقافة كما يف احلوافز االقت�صادية. ومع ذلك، ميكن اتخاذ بع�ص االإجراءات فورًا. 

وحكومة م�صر اجلديدة ت�صتطيع اأن تخلق اآليات اأف�صل لل�صيطرة، وال�صفافية، وامل�صاءلة، 

يف �صبيل التاأكد من اأن الفر�ص االقت�صادية التعتمد اأ�صا�صًا على ااالرتباطات ال�صيا�صية.

 حتى االآن، كانت ال�صيا�صات االقت�صادية للحكومة االنتقالية تتحّرك بحفز من اعتبارات 

سيكون على قيادة مصر 
اجلديدة أن تخلق كل عام 700 
ألف وظيفة جديدة، وُمنتجة، 

وُمستدامة في القطاع 
اخلاص، الستيعاب منو القوة 

العاملة.
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�صعبوية. وهذا اأمر مفهوم، نظرًا اإىل احلقيقة باأن احلكومة لي�ص لها تفوي�ص انتخابي 

وُتواجه توقعات �صعبية كبرية باأن االأمور �صتتغرّي ب�صرعة نحو االأف�صل.  ومع ذلك، 

ا�صتمرار ال�صيا�صات الراهنة بعد االنتخابات �صُي�صفر عن كارثة اقت�صادية. اإن عمليات 

الدعم الكبرية م�صتمرة على رغم االإدراك وا�صع النطاق داخل م�صر باأن هذه يجب اأن 

ُتقّل�ص وُتدار ب�صكل اأكرث حتديدا. ال بل اأن دعم املواد الغذائية زاد بهدف موازنة االرتفاع 

يف اأ�صعار ال�صلع العاملية. كما اأن بريوقراطية الدولة املت�صخمة اأ�صاًل والتي ت�صم �صتة 

�صيف 450 األف عامل موؤقت اإىل جداول الرواتب 
ُ
ماليني �صخ�ص، تو�ّصعت بعد اأن اأ

الدائمة. 

ويف الوقت نف�صه، اأثار رد الفعل ال�صعبي احلاد �صد حم�صوبية حقبة مبارك وف�صادها 

موجة من التحقيقات اجلنائية حول �صفقات االأعمال يف تلك الفرتة؛ فقبل اأوا�صط 

ني�صان/اإبريل، و�صلت حاالت الف�صاد التي ُطلب التحقيق بها، وفق القيادة الع�صكرية 

امل�صرية، اإىل 6000 حالة. عجلة حتقيقات الف�صاد تتباطاأ، لكن اليزال ثمة خ�صية 

لدى قطاع رجال االأعمال من مالحقات كيدية. وهذا اأمر مثري لكثري من الالا�صتقرار. 

فهذه املحاكمات ذات اخللفية ال�صيا�صية ُتفاقم من خماطر نزع امللكية وُتثبط كاًل من 

امل�صتثمرين املحليني واالأجانب. وكما احلال يف كل الثورات،  ُيحتمل اأال تتحقق التوقعات 

استمرار السياسات الراهنة 
بعد االنتخابات

 سُيسفر 
عن كارثة اقتصادية
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جرته موؤ�ص�صة انرتنا�صنال ريبابليك ان�صتيتيوت 
ُ
ال�صعبية بتغيري فوري. ويف ا�صتطالع اأ

(International Republican Institute )IRI ، قالت اأغلبية �صاحقة من 

امل�صريني )80 يف املئة( اإنها تتوقع اأن يتح�ّصن الو�صع املايل الأ�صرهم يف غ�صون ال�صنة 

املقبلة، فيما قال 32 يف املئة اإنهم يعتقدون اأن الو�صع �صيكون »اأف�صل بكثري« عما هو 

جري يف اأوائل ني�صان/اإبريل 
ُ
عليه راهنا. كما اأ�صار ا�صتطالع اآخر لغالوب  Gallup اأ

اإىل  وجود موجة تفاوؤل متنامية مماثلة يف ما يتعلق مب�صتقبل البالد. لكن، مامل تتحقق 

ز �صعود ال�صعبويني ال�صلطويني،  هذه التطلعات، فاإن هاج�ص االأزمة االقت�صادية قد ُيعزِّ

وال�صيا�صيني االإ�صالميني الراديكاليني، اأو ُي�صفر عن ردة اإىل احلكم الع�صكري.

هذا التقرير املُقت�صب هو ح�صيلة رحلة ا�صتطالعية اإىل م�صر قام بها موؤلفوه يف اأوا�صط 

حزيران/يونيو 2011، وهدفه هو امل�صاعدة على بلورة احلوار حول اقت�صاد م�صر، 

وال�صيا�صة االقت�صادية، وامل�صاعدة الدولية، من خالل التطرق اإىل االأ�صاطري العديدة 

املتوا�صلة حول الو�صع الراهن.
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اخلرافة األولى: اقتصاد مصر حالة ميؤوس منها.
على رغم اأن م�صر ُتواجه حتديات اقت�صادية خطرية، اإال اأن الو�صع لي�ص فاجعًا كما 

ر غالبا. ُي�صّوّ

فم�صر لديها اقت�صاد ن�صط ومتنّوع. وعلى عك�ص اقت�صادات التخطيط املركزي لدول 

اأوروبا ال�صرقية والو�صطى يف اأوائل الت�صعينيات، الحتتاج م�صر اإىل خلق اأ�صواق حيث 

التوجد مثل هذه االأ�صواق. ثم اأن قبل الثورة، متتعت م�صر بوتائر ثابتة من النمو 

االقت�صادي تراوحت بني 6 و7 يف املئة يف الفرتة بني 2003 و2009. وقد منا الناجت 

املحلي االإجمايل، وفق معطيات البنك الدويل،  مبعدل 4،7 يف املئة يف 2009 و5،3 

يف املئة يف 2010، على الرغم من االأزمة املالية واالقت�صادية العاملية. وهذا اأداء 

الفت للنظر. ويف حني اأن معدالت الفقر بقيت مرتفعة، اأ�صارت معطيات امل�صح االأ�صري 

املُتوافرة اإىل اأنه مل حتدث زيادة يف فجوة توزيع االأجور، ماي�صي باأن املكا�صب من النمو 

االقت�صادي ُوّزعت على نطاق وا�صع ن�صبيًا. وعلى نحو منف�صل، دّلت درا�صات الفر�ص 

االقت�صادية باأن الفجوة بني املناطق املتقدمة واملتباطئة كانت ت�صيق يف الواقع.

قبل الثورة، كان معدل الدين العام اإىل الناجت املحلي االإجمايل على م�صار انحداري: من 

. لكن، وعلى 
ٍ
104،7 يف املئة اإىل 80،5 يف املئة، وهو معدل مرتفع مع ذلك يف بلد نام

مم امَلِدينة اإىل حد كبري، غالبية الدين امل�صري حملية، واليتعدى معدل الدين 
ُ
عك�ص االأ

اخلارجي اإىل الناجت املحلي االإجمايل 15 يف املئة. اإح�صائيًا، اأهم قطاعات االقت�صاد 

هي ال�صناعات التحويلية، والتعدين، والزراعة، ماي�صي ب�صورة خمتلفة للغاية عن تلك 

التي تر�صمها ال�صحافة ال�صعبية التي ُتلمح اإىل اأن االقت�صاد امل�صري يعتمد بالكامل على 

ال�صياحة واحلواالت املالية. ثم اأن العائدات  من العمالت االأجنبية منّوعة هي االأخرى 

وتعتمد على هذه القطاعات واأي�صًا على �صادرات الزراعة وال�صلع ال�صناعية التحويلية 

ور�صوم قناة ال�صوي�ص.

على رغم اأن النمو االقت�صادي مل�صر قبل الثورة كان ملفتًا ، اإال اأن البطالة بقيت ر�صميًا 

يف حدود 10 يف املئة؛ فيما كان التبّطل بني ال�صباب اأعلى بكثري، وكان 20 يف املئة 

تقريبًا من ال�صكان حتت خط الفقر. وقد �صاعد النمو ال�صريع على تقلي�ص عبء الدين، 

لكن العجوزات املالية بقيت مرتفعة خالل عهد مبارك، حيث اأنفقت احلكومة ال�صابقة 

بغزارة على عمليات الدعم ووظائف القطاع العام، يف حماولة اأثبتت اأنها عقيمة يف 

خامتة املطاف للحفاظ على اال�صتقرار. عالوة على ذلك، كانت البالد منذ ثورة يناير 

2011 تخ�صر من احتياطي العمالت االأجنبية بوتائر ُمنذرة باخلطر. وهكذا، فاإن 

على عكس العديد من األمم 
املَِديَنة إلى حٍد كبير، غالبية 

الدين املصري محلية
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التحديات تتفاقم، واحلكومة املوؤقتة تتعّر�ص اإىل �صغوط �صخمة كي ُتنفق اأكرث. كما اأن 

املالية العامة ت�صري على طريق غري م�صتدام.

اخلرافة الثانية: حان الوقت للتركيز على 
السياسات. اإلصالحات االقتصادية تستطيع أن 

تنتظر.
اقت�صاد م�صر قادر  على موا�صلة  النمو ال�صريع اإىل حد ما. لكن، لكي يكون هذا النمو 

م�صتدامًا، ثمة حاجة اإىل اإ�صالحات اقت�صادية وا�صعة النطاق. بع�ص هذه االإ�صالحات 

الت�صتطيع واليجب اأن تنتظر. واإذا مامت تو�صيح  وتنفيذ هذه االإ�صالحات على نحو �صوّي، 

فقد حت�صد دعمًا �صعبيا، مبا يف ذلك من جانب فقراء م�صر.

والواقع اأن االإ�صالحات التي مت تبينها يف ال�صنوات االأخرية من حكم مبارك، كانت 

حُتقق نتائج طيبة. فالبالد اأحرزت تقدمًا هامًا يف جمال جذب اال�صتثمارات املحلية 

واالأجنبية، وح�ّصنت بيئة العمل، وقّل�صت عبء الدين العام، ووّلدت النمو. لكن، وعلى 

رغم هذا التقدم الذي حتقق، بقي القطاع العام اإىل حد كبري غري فّعال، وفا�صد، وثقيل 

الوطاأة يف تدخالته. ونتيجة لذلك، كان نحو 82 يف املئة من قطاع االأعمال اخلا�صة 

ُيدار ب�صكل غري ر�صمي، وفقًا لالقت�صادي امل�صري �صيد معو�ص اأحمد عطية؛ هذا يف 

حني اأن دار�صة يف العام Labor Market Panel Survey ) 2006(   ك�صفت 

النقاب عن اأن 61 يف املئة من القوة العاملة امل�صرية لي�صت موّظفة ر�صميا.

قت يف عهد مبارك، على غرار خ�صخ�صة  اإن موا�صلة برامج اإ�صالحية حمددة ُطبِّ

�صناعات الدولة وتقلي�ص عمالة القطاع العام، هو اأمر غري عملي �صيا�صيًا يف الوقت 

الراهن ب�صبب الطبيعة املوؤقتة للحكومة ، وللرابط يف اأذهان النا�ص بني الف�صاد وبني 

برنامج اخل�صخ�صة. بيد اأن الغ�صب ال�صعبي على املحاباة وامل�صحوبية يف عهد مبارك 

ميكن و�صعه قيد ال�صيطرة عرب جعل القطاع العام اأكرث �صفافية وم�صاءلة. فالعديد من 

االإ�صالحات، مثل ا�صتخدام عطاءات املناق�صات املفتوحة لعقود ال�صراء العامة، اأو 

الن�صر االأف�صل واالأكرث ات�صاقًا للمعلومات واملعطيات املتعلقة القطاع العام، قد التكّلف 

�صيئًا تقريبًا  وقد جتلب فوائد جمة يف فرتة وجيزة من الزمن.

عالوة على ذلك، ميكن متكني الفقراء امل�صريني ب�صرعة اإذا ما ُمنحوا �صندات قانونية 

مللكيتهم و�ُصّجعوا على االن�صمام اإىل االقت�صاد الر�صمي.  يف العام 2004، وجدت 

العديد من اإلصالحات،
املتعلقة بالقطاع العام،
 قد التكّلف شيئاً تقريباً 

وجتلب فوائد جمة
 في فترة وجيزة من الزمن.

وجدت دراسة للبنك الدولي 
العام 2005 أن امليسورين 

املصريني حصدوا ضعف نسبة 
الدعم التي تلقاها الفقراء 

املصريون
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درا�صة لالقت�صادي البريويف هريناندو دي �صوتو Hernando de Soto   اأن 92 يف 

املئة من امل�صريني يحوزون على ملكية عقار من دون �صندات ملكية ر�صمية، مايجعلهم 

غري قادرين على ا�صتخدامها ك�صمان اإ�صايف للقرو�ص اأو للدخول يف جمال معايري 

العقود وقواعد اإنفاذ القانون. واإذا ما مّت اأي�صًا تقلي�ص  التكاليف واالإجراءات يف العمل 

داخل القطاع الر�صمي، فهذا �صيح�ّصن اأكرث و�صعية الفقراء.

م�صر حتتاج اإىل اإ�صالح قانون االإفال�ص، وتقلي�ص الفرتة والتكاليف املطلوبة لفتح 

واإغالق االأعمال، وخف�ص تكاليف اال�صتخدام واإنهاء اخلدمات؛ كما حتتاج اإىل 

اإ�صالحات حلماية ا�صتقاللية التحقيقات الق�صائية حول الف�صاد والك�صب غري امل�صروع. 

ويف حني اأن بع�ص هذه االإ�صالحات ميكن اأن تكون ُمرهقة تقنيًا، ورمبا ُتقاوم، اإال اأنها لن 

ت�صتهلك �صوى قدر ي�صري من املال العام.

وثمة ق�صية اإ�صالح اأخرى قرر امل�صريون تنحيتها جانبًا يف املرحلة الراهنة، وهي 

املوؤ�ص�صات االقت�صادية الكبرية للجي�ص، والتي ُيقّدر باأنها ت�صّكل ُثلث االقت�صاد برمته اأو 

حتى اأكرث. ويف �صوء الدور االأ�صا�صي الذي لعبه اجلي�ص يف االإطاحة بالرئي�ص ال�صابق 

ح�صني مبارك، وكذلك يف �صوء النزاعات ال�صيا�صية امل�صتمرة بني املحتجني واجلي�ص، 

فقد ا�صتنتجت قوى االحتجاج اأن حتدي امل�صالح االقت�صادية للجي�ص اأو اتهام ال�صباط 

بالف�صاد قد يكون ق�صية متفّجرة للغاية يف هذه املرحلة.

اخلرافة الثالثة: املشاكل املالية الرئيسة- مثل دعم 
السلع- الميكن معاجلتها في أي وقت قريب.

حتى مع وترية النمو الن�صط ن�صبيًا مل�صر، فاإنه  معدل الدين اإىل الناجت املحلي االإجمايل 

مبا يفوق الـ80 يف املئة وعجز املوازنة املر�صوم بن�صبة 8،6 يف املئة من الناجت املحلي 

االإجمايل يف ال�صنة املالية 2011/2012، الميكن اإدامتهما.  فبدون �صيطرة اأكرب 

على العجز، �صتبقى م�صر عر�صة لل�صدمات الداخلية واخلارجية. ثم اأن احلكومة قد 

تتعّر�ص الإغراء طباعة املال لتمويل ن�صاطاتها، االأمر الذي قد يوؤدي اإىل  عدم ا�صتقرار 

يف االقت�صاد الكّلي وارتفاع الت�صخم.

ل، وفق  ل يف معظمه حمليا، فيما الدين اخلارجي، الُي�صكِّ اإن الدين العام يف م�صر مُيوَّ

معطيات امل�صرف املركزي، �صوى 15-20 يف املئة من اإجمايل عبء الدين. ولذلك، فاإن 

الدين له تاأثري فوري على مدى توافر االأموال القابلة لالإقرا�ص طويل االأجل اإىل القطاع 

وجدت دراسة للبنك الدولي 
العام 2005 أن امليسورين 

املصريني حصدوا ضعف نسبة 
الدعم التي تلقاها الفقراء 

املصريون
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اخلا�ص، مايوؤدي اإىل ا�صتبعاد اال�صتثمار اخلا�ص – وعلى وجه التحديد املوؤ�ص�صات 

ال�صغرية ومتو�صطة احلجم التي قد ُتواجه، على اأي حال، �صعوبات يف الدخول اإىل حقل 

االإئتمان.

عمليات الدعم الع�صوائي لالأ�صعار، خا�صة �صعر الوقود، متت�ص ق�صمًا كبريًا من اإجمايل 

اإنفاق احلكومة، وم�صكلة العجز الميكن حّلها  دون معاجلة هذه ال�صيا�صات. فالدعم 

رة وغري فعالة مل�صاعدة الفقراء امل�صريني؛ ثم اأن معظم الفوائد تعود اإىل  و�صيلة ُمبذِّ

الطبقة الو�صطى واملي�صورين. وقد وجدت درا�صة للبنك الدويل اأن املي�صورين امل�صريني 

ح�صدوا �صعف ن�صبة الدعم التي تلقاها الفقراء امل�صريون.

وبالتايل، اإ�صالح عملية دعم الوقود اأكرث اإحلاحًا واأكرث قابلية للتنفيذ �صيا�صيًا من العمل 

على عمليات اأ�صغر بكثري لكنها فائقة احل�صا�صية مثل دعم املواد الغذائية. واحلال اأن 

احلكومة االنتقالية ُتدرك ذلك، وهذا يتجلى يف قيامها باإجراء خفو�صات �صغرية على 

قّرت يف حزيران/يونيو. هذه التغيريات �صتقلِّ�ص 
ُ
دعم الوقود يف املوازنة املعّدلة التي اأ

دعم غاز البيوتان اإىل امل�صتخدمني غري املقيمني، ومتد �صبكة الغاز الطبيعي اإىل بع�ص 

امل�صانع امل�صتهلكة للبيوتان مثل م�صانع الطوب. وتقّدر التوفريات التي �صتدّرها هذه 

االإجراءات بنحو 580 مليون دوالر )3،5  مليار جنيه م�صري( خالل ال�صنة املقبلة.

بيد اأن هذه اخلفو�صات هي خطوة �صغرية للغاية يف االجتاه ال�صحيح. ففي موازنة 

16  مليار دوالر )100،5  مليار جنيه م�صري(   2012/2011 املُعّدلة، مت ر�صد 8، 
- اأي اأكرث من 20 يف املئة من اأجمايل اإنفاق احلكومة و6 يف املئة من الناجت املحلي 

االإجمايل- لدعم الوقود والكهرباء؛  هذا يف حني اأن 6 ،9  مليار دوالر )57،2 بليون 

جنيه م�صري( �صتذهب لتمويل عمليات دعم ومنح اأخرى، المُيثِّل فيها دعم املواد 

الغذائية، وفق املركز امل�صري للدرا�صات االقت�صادية، �صوى �صطر �صغري. وعلى �صبيل 

املثال، يف ال�صنة املالية 2011/2010 ، بلغت الكلفة االإجمالية لدعم املواد الغذائية 

2،3  مليار دوالر )5 ،13 بليون جنيه م�صري(.

اإن ا�صتبدال الدعم التنازيل بنظام  م�صاعدة ي�صتهدف ب�صكل وا�صح الفقراء، قادر 

على ت�صحيح هذا الت�صويه وميكن اأن ُيثبت اأنه له جاذبية �صيا�صية. ف�صانعو ال�صيا�صة 

امل�صريون ميكن اأن يتعلموا من جتارب بلدان اأخرى- مبا يف ذلك االأردن )1991-

1999( واملك�صيك )1997( والهند )1997(- وهي دول ا�صتبدلت بنجاح الدعم 
الع�صوائي  بربامج بديلة ُم�صّممة لتخفيف الفقر. بالطبع، مثل هذه اخلطوة �صتكون 

مّت�صقة مع الرغبة بتحقيق عدالة اجتماعية اأكرب، وهي م�صاألة هامة للثورة. ويتعنّي على 

االإ�صالحيني اأن ي�صعوا بعني االعتبار اأن خمتلف عمليات دعم الوقود توؤّثر ب�صكل خمتلف 

يتعنّي على احلكومة املصرية أن 
تتحّرك نحو حتديد مجموعات 
ه  الدخل املنخفض وأن توّجّ
الدفعات النقدية أو الدعم 

إليهم
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على الفقر. وقد وجد تقرير البنك الدويل اأن اإلغاء دعم الوقود والغاز الطبيعي �صتكون له 

تاأثريات �صئيلة فقط على الفقراء، اإذ هو يزيد حاالت الفقر بن�صبة 0،15 يف املئة. ويف 

املقابل، فاإن االإلغاء الكلي لدعم الغاز البرتويل املُ�صيَّل قد يرفع حاالت الفقر بن�صبة 4،4 

يف املئة. وا�صتنتجت الدرا�صة نف�صها باأنه اإذا مامت اإلغاء الدعم بالتدريج، واإذا ماترافق 

ذلك مع تعزيز �صبكة االأمان االجتماعية، �صيكون باملقدور ا�صتئ�صال الزيادة يف الفقر 

بالكامل.

يتعنّي على احلكومة امل�صرية اأن تتحّرك نحو حتديد جمموعات الدخل املُنخف�ص وتوجيه 

الدفعات النقدية اأوالدعم اإليهم. وميكن هنا ا�صتخدام و�صائل عديدة ال�صتطالع املوارد. 

واحلال اأن التدقيق يف ا�صتهالك الكهرباء هو اأكرث التجارب اأ�صا�صية، هذا يف حني ميكن 

اأن تت�صمن جتارب مف�صلة اأخرى معلومات يتم جمعها من خالل و�صيلة االإح�صاء اأو من 

خالل تطبيقات وفق الطلب.

يف املا�صي، كان االإ�صالحيون يرتددون يف خف�ص دعم االأ�صعار حت�ّصبًا حلمالت القوى 

الرا�صخة التي هي امل�صتفيد االأكرب من النظام الراهن. وهوؤالء لي�صوا الفقراء، بل 

م�صتهلكو الطاقة املي�صورين ن�صبيًا وال�صركات املنخرطة ب�صكل مبا�صر يف انتاج وتوزيع 

�صلع الوقود واملواد الغذائية املدعومة. لكن من �صاأن حكومة جديدة حائزة على تفوي�ص 

انتخابي اأن جتد نف�صها يف موقف اأقوى من احلكومة االنتقالية ملواجهة  هذه الق�صايا 

ال�صائكة.

اخلرافة الرابعة: احلكومة املصرية في حاجة إلى 
دعم عاجل للموازنة

يف اأيار/مايو، تعهدت جمموعة الثماين الكبار بتقدمي 20  مليار دوالر كم�صاعدات مل�صر 

من كل امل�صادر، بهدف دعم عملية االنتقال الدميوقراطي. بيد اأن احلكومة االنتقالية 

فاجاأت املانحني الدوليني يف اأواخر حزيران/يونيو برف�صها بع�ص الدعم الهام املوعود 

للموازنة، ا�صتنادًا اإىل اأن هذه امل�صاعدة مل تعد �صرورية. وقد عمد املجل�ص الع�صكري 

احلاكم امل�صري، الذي اأعرب عن عدم ارتياحه للقرو�ص الكبرية التي عر�صها �صندوق 

النقد الدويل والبنك الدويل، اإىل حمل احلكومة على اإعادة النظر جمددًا يف م�صودة 

املوازنة؛ الأن امل�صودة االأّولية كانت تت�صمن اإنفاقًا كثيفًا على الرفاه االجتماعي.

قّل�صت املوازنة اجلديدة النفقات بن�صبة 7،4 يف املئة مقارنة باملوازنة ال�صابقة، ما�صمح 

للحكومة بتنقيح وخف�ص العجز املتوقع من 11 يف املئة اإىل 8،6 يف املئة من الناجت 
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املحلي االإجمايل. واإ�صافة اإىل خف�ص النفقات، باتت املوازنة اجلديدة تعتمد بكثافة اأكرث 

على االقرتا�ص املحلي. وعالوة على النفور من اأي نوع من ال�صروط، قد تكون التعهدات 

الهامة بامل�صاعدات من احلكومات العربية، عاماًل �صاهم يف التغيري املفاجيء ملوقف 

املجل�ص الع�صكري اإزاء احلاجة اإىل قرو�ص من املوؤ�ص�صات املالية الدولية.

 قّدمت الدول العربية، مبا يف ذلك ال�صعودية وقطر واالإمارات العربية املتحدة، تعهدات 

كبرية- بلغت باالإجمال 18  مليار دوالر- . بع�ص هذه التعهدات كان اأكرث حتديدًا من 

غريه. فال�صعودية وعدت مب�صاعدات بقيمة 4،5  مليار دوالر، ت�صمل 500 مليون دوالر 

نقدًا لدعم املوازنة،  ومليار دوالر كوديعة يف امل�صرف املركزي امل�صري، و750 مليون 

دوالر يف �صكل قرو�ص مّي�صرة ال�صروط من ال�صندوق ال�صعودي للتنمية، وخط اإئتمان 

بقيمة 750 مليون دوالر لتمويل امل�صتوردات ال�صعودية، و250 مليون دوالر قرو�صًا 

للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة. ويف اأوائل متوز/يوليو وعدت دولة االإمارات مبا جممله 

3  مليارات دوالر، على اأن ُيخ�ص�ص ن�صف هذا املبلغ خللق فر�ص عمل لل�صبان والباقي 
لالإ�صكان وم�صاريع اأخرى. اأما قطر فقد قدمت عر�صًا �صخمًا، واإن غري حمدد، بقيمة 

10  مليارات دوالر، 500 مليون منه يف �صكل منحة نقدية. لن تت�صمن امل�صاعدات من 
الدول اخلليجية �صوى القليل اأو ال�صيء من معايري االإ�صالح التي تاأتي عادة مع امل�صاعدة 

الغربية. بيد اأن املانحني اخلليجيني، مع ذلك، لي�صوا دومًا جديرين بالثقة كما نظرائهم 

الغربيني يف جمال الوفاء بالتعهدات.

امل�صاعدات من الواليات املتحدة، التي كانت تاريخيًا اأكرب مانح مل�صر، �صت�صمل  مليار  

دوالر يف �صكل تبادل ديون )من اأ�صل اإجمايل دين للواليات املتحدة قدره اأكرث من 3 

Overseas Private Investment Cor- ةمليارات دوالر(، وقرو�ص من موؤ�ص�ص

(poration )OPIC، اإ�صافة اإىل  برنامج امل�صاعدات ال�صنوية العادية التي تبلغ 

3،1 مليار دوالر كم�صاعدات ع�صكرية و250 مليون دوالر م�صاعدات اقت�صادية. وقد 

و�صع ال�صيناتوران كريي وماكني م�صروع قانون يوؤيده احلزبان الدميوقراطي واجلمهوري 

الإن�صاء �صندوق لدعم امل�صاريع عالية املخاطر يف القطاع اخلا�ص امل�صري. متويل بداية 

الت�صغيل يف هذا امل�صروع �صيكون 80 مليون دوالر من امل�صاعدات التي تعيد احلكومة 

االأمريكية اإعادة برجمتها، على اأن يتم جذب اأ�صعاف هذا املبلغ من القطاع اخلا�ص 

االأمريكي.

وباملثل، كانت امل�صاعدات االأوروبية مل�صر متوا�صعة حتى االآن. فاأملانيا وافقت على 

�صطب ربع دين م�صر البالغ 4،7 مليار دوالر، و�صيتم تبادل دين اآخر مب�صاعدات �صحية 

الأثيوبيا. واململكة املتحدة ُتخطط  لتقدمي نحو 180 مليون دوالر كم�صاعدات لدعم 

املساعدات من الدول اخلليجية 
التتضّمن سوى القليل أو حتى 

الشيء من معايير اإلصالح 
التي تأتي عادة مع املساعدة 

الغربية.



صفحة �� املرحلة االنتقالية الدميوقراطية في مصر

االنتقال الدميوقراطي يف م�صر وتون�ص وبع�ص الدول العربية التي ت�صهد اإ�صالحات. 

The European Bank for Recon-  والبنك االأوروبي الإعادة البناء والتنمية

3 مليار دوالر  struction and Development  اأعلن عن نيته ا�صتثمار 5، 
�صنويًا يف املنطقة، فيما ر�صد االحتاد االأوروبي مبلغًا اإ�صافيًا قدره 1،57 مليار دوالر 

European Neighbor-  كم�صاعدات تنمية لتو�صيع  »�صيا�صة اجلرية االأوروبية« 

(hood Policy )ENP، التي ينتهجها والتي تنطبق على 16 دولة مبا يف ذلك 

م�صر. 

اخلرافة اخلامسة: اجملتمع الدولي فعل كل مافي 
وسعه ملساعدة عملية االنتقال.

ط منو القطاع اخلا�ص وتن�صر الفر�ص االقت�صادية  االإ�صالحات بعيدة املدى  التي �صُتن�صِّ

�صتكون العمود الفقري لالنتقال الدميوقراطي الناجح يف م�صر. لكن، حتى االآن جتاوب 

االأ�صرة الدولية، وعلى االأخ�ص الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي، كان متوا�صعًا للغاية 

اإذا ما ق�صناه باأهمية م�صر وبحجم التغيري اجلاري على قدم و�صاق يف املنطقة. ويف حني 

اأن التقدميات ال�صغرية ن�صبيًا من امل�صاعدات النقدية لدعم احلكومة امل�صرية مفهومة، 

نظرًا اإىل القيود احلالية على املوازنة، اإال اأنه يتعنّي على االأ�صرة الدولية اأن تغتنم فر�صة 

هذه اللحظة الفريدة لرتقية االإ�صالحات.

اأف�صل طريقة للواليات املتحدة واأوروبا لتفعال ذلك �صتكون عر�ص اآفاق التجارة املتو�ّصعة. 

اإذ لطاملا �صعت م�صر اإىل اإبرام اتفاقية جتارة حّرة مع الواليات املتحدة. وعلى رغم 

اأن لديها اتفاقية ارتباط مع االحتاد االأوروبي، اإال اأنه التزال ثمة عقبات  كبرية وهامة 

تعرت�ص �صبيل �صادرات املنتوجات امل�صرية اإىل اأوروبا، واأمام املداخل للعمال املهرة.

وعلى رغم التعب الراهن من االتفاقات التجارية يف وا�صنطن، اإال اأن اتفاقية جتارة حرة 

مع م�صر �صتكون اأف�صل و�صيلة الإبداء اهتمام عميق ومتوا�صل من ِقَبل الواليات املتحدة 

بنجاح عملية االنتقال امل�صرية، ب�صكل مرتادف مع اتفاقية موازية اأعمق واأكرث �صمولية 

يعر�صها االحتاد االأوروبي. ثم اأن التطويرات االإ�صافية لتاأهيل املناطق ال�صناعية برعاية 

الواليات املتحدة – خا�صة يف املناطق املتاأخرة يف م�صر العليا- �صي�صاعد اأي�صًا، بيد اأن 

هذا ثاين اأف�صل خيار وا�صح لالتفاقيات التجارية ال�صاملة املطلوبة والتي ت�صاعد على 

دعم االإ�صالحات بعيدة املدى داخل م�صر.

يتعنّي اأن تكون اتفاقات التجارة امل�صتقبلية مع م�صر ُم�صّممة لزيادة  ولوج الزراعة 

إبرام اتفاقية جتارة حرة مع مصر، 
سيكون أفضل وسيلة إلبداء 

اهتمام عميق ومتواصل من ِقَبل 
الواليات املتحدة بنجاح عملية 

االنتقال املصرية.



صفحة ��

امل�صرية وال�صناعات التحويلية كثيفة العمالة اإىل االأ�صواق االأمريكية واالأوروبية، 

ولت�صهيل �صروط قواعد املن�صاأ. مثل هذه االتفاقات يجب اأي�صًا اأن ُت�صدد على ال�صيا�صات 

ر �صناعاتها التحويلية واخلدماتية،  التي تزيد من حراك العمال داخل م�صر، وحُترِّ

ن تناف�صية ال�صوق يف البالد.  وقد ت�صمل االتفاقات ال�صاملة اإ�صالحات يف م�صر  وحت�صِّ

لت�صهيل التناف�ص يف اخلدمات وزيادة اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة. كما قد ت�صمل 

اأي�صًا  دعم الت�صهيالت التجارية يف م�صر، مبا يف ذلك اال�صتثمارات يف التجارة والبنى 

التحتية للنقل.



صفحة �� املرحلة االنتقالية الدميوقراطية في مصر

ر  عالوة على ذلك، ميكن للمانحني اأن ي�صاعدوا عملية االنتقال من خالل م�صاريع ُتطوِّ

املوؤ�ص�صات الدميوقراطية، وتبني قدرات �صنع ال�صيا�صات، وتدعم القطاع اخلا�ص، وتوّلد 

الوظائف. بالطبع، الي�صتطيع املجتمع الدويل اأن ي�صاعد م�صر اإال يف املناطق التي يريد 

امل�صريون اأن يعملوا ويطلبون امل�صاعدة فيها.

ويف ما يلي اأمثلة عن املبادرات التي قد يدعمها امل�صريون:

امل�صريون قد يفيدون من امل�صاعدة التقنية امل�صاعفة، خا�صة 

ز قدرة م�صر على  ن بيئة العمل وُتعزِّ يف املجاالت التي حُت�صِّ

جذب كٍل من اال�صتثمارات املحلية واالأجنبية. هذه املجاالت 

ت�صمل الهيئة الق�صائية، القانون التجاري، اإجراءات االإفال�ص، 

اأ�صواق العمل، واإ�صالح االإعالم.

الأن اإ�صالح نظام دعم االأ�صعار هام للغاية، يجب على املجتمع 

الدويل اأن يبذل جهدًا خا�صًا  لتزويد امل�صريني بخربة اأجزاء 

اأخرى من العامل النامي يف جمال ا�صتطالع املوارد ويف خمتلف 

الو�صائل التي ت�صتخدم ال�صتهداف اأولئك الذين هم االأكرث 

حاجة اإىل امل�صاعدة االجتماعية.

اال�صتثمارات اخلا�صة- العامة املُ�صّممة الإعادة بناء وتطوير 

املناطق التي حتتلها حاليًا  اأحزمة البوؤ�ص املدينية، هي مبادرة 

واعدة اأخرى لها فوائد اأ�صا�صية بعيدة املدى للتنمية، خا�صة 

حيث هذه االأحزمة موجودة يف مناطق مرغوب بها جتاريا. 

مة اإىل م�صاريع اإعادة تنمية اأحزمة الفقر  وميكن للقرو�ص املُقدَّ

اأن تكون ا�صتثمارات اآمنة ن�صبيًا وعالية املردود، هذا مع فوائد 

اجتماعية اأخرى تعود ل�صالح الفقراء امل�صريني.

امل�صاعدات التي ت�صتهدف م�صر العليا، حيث معدالت الفقر هي 

االأخطر، ميكن اأن تكون لها تاأثريات عميقة. فاالأموال ميكن 

اأن ُت�صتعمل لتطوير البنى التحتية ال�صرورية ولربط املُنتجني 

الزراعيني املحليني بكل من املراكز املدينية الرئي�صة واالأ�صواق 

¯

¯

¯

¯

اجملتمع املدني، والنقاشات 
املفتوحة، والصحافة املستقلة، 

كلها عوامل حاسمة لنجاح 
عملية االنتقال



الدولية. كما قد ت�صتفيد التنمية الريفية يف م�صر العليا اإىل 

حد كبري من تخفيف القيود التجارية التي يفر�صها االحتاد 

االأوروبي على الواردات من الفاكهة الطازجة واخل�صروات 

من م�صر. اإن التحرير التجاري قد يجعل  تاأثريات فوائد 

م�صاعدات التنمية متطابقة مع منو امل�صاريع التجارية القابلة 

للحياة والتطور يف منطقة م�صر العليا.

واأخريًا، فاإن املجتمع املدين، والنقا�صات العامة املفتوحة، وال�صحافة امل�صتقلة، كلها 

عوامل حا�صمة لنجاح االقت�صاد، كما لنجاح عملية االنتقال ال�صيا�صي. ويف حني اأن 

العديد من املقارنات بني عمليات االنتقال يف اأوروبا ال�صرقية والو�صطى يف اأوائل 

الت�صعينيات وبني م�صر يف العام 2011 ُم�صللة، اإال اأن ثمة در�صًا يبقى وجيهًا: الُيحتمل 

اأن ينجح االنتقال اإىل الدميوقراطية واقت�صاد ال�صوق احلر  دون دعم �صعبي وا�صع واأي�صًا  

دون فهم �صعبي لطبيعته واأهميته. وهذا الميكن اأن يحدث اإال يف �صياق جمتمع مدين 

حيوي ينخرط يف احلوار الذي ي�صمح بامتالك اأو�صع لالقت�صاد ولالإ�صالحات ال�صيا�صية  

املرتقبة. واملجتمع الدويل ميكنه/ويجب اأن يدعم نقل اخلربات من اأجزاء اأخرى من 

العامل- ولي�ص فقط من اأوروبا ال�صرقية بل اأي�صًا من اأمريكا اجلنوبية وتركيا والهند- اإىل 

م�صر، يف جمال تطوير املوؤ�ص�صات ال�صرورية الإطالق النقا�صات العامة.


