مكافحة الفساد ودعم الموقف المالي لمصر
عبدالحافظ الصاوي
تمهيد
لم يأت ت صريح وزير الخارجية الجزائري منذ أيام قالئل حول الو ضع المالي بم صر من فراغ ،حيث و صف الوزير
في مؤتمر لرجال األعمال الجزائريين "بأن م صر دولة تق ضي كل الوقت في طلب القروض من صندوق النقد
الدولي ومن جهات أخرى" ،فثمة وضع شديد الخطورة في سياسة االستدانة بمصر ،والتي تعبر عن ولوج مصر
للطريق السهههل و و االقتراض واالنصههرا عن الطريق الصههعب و و تبني ملههروة للتنمية يجنبها مخاطر
االقتراض من الخارج.
قد ينظر البعض إلى ت صريحات الوزير الجزائري في إطار قراءة سيا سية حول بعض المواقف أو الق ضايا بين
م صر والجزائر ،وبخا صة الو ضع في ليبيا ،ولكن الحقيقة أن م صر تعاني بالفعل من أزمة مالية ،وأن و ضعها
المالي ش على الرغم من اإلدعات الحكومية ،بوجود تح سن في و ضعها المالي ،سواء على صعيد ا ستقرار
سعر الصر  ،أو ارتفاة رصيد احتياطي النقد األجنبي ،فهذه النتائج وقتية من جهة ،فضلًا عن الثمن البا ظ
الذي دفع لتحقيقها على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.
فم صر تنتهي من الح صول على قرض عبر سوق ال سندات لدولية ،لت سدد بعض التزامتها ،ثم تعود مرة أخرى
لطرح جديد للسهندات في السهوق الدولية ،وتصهريحات وزير المالية المصهري مؤخراا تبر ن على لل ،،حيث
تعتزم م صر طرح سندات دوالرية خالل  2018بما يتراوح بين  4مليارات دوالر –  8مليارات دوالر ،ولل ،ل سداد
التزامات مصر واجبة السداد خالل عام .2018
وال ينتظر في ظل األع باء المتزا يدة لل مديون ية ،أن تخرج مصههر من دوا مة ا لديون ،في األجلين القصههير
والمتو سط ،حيث قدرت أعباء الدين العام في م صر بعد الزيادرات األخيرة ،بما يزيد عن  400مليار جنيه في
العام المالي .2018/2017
والمفارقة في حديث الوزير الجزائري أنه يتحدث عن رولة م صر لال ستدانة ،ولكن بالده وم صر صنوان في
الدرجة على مؤ شر مدركات الف ساد الذي ت صدره منظمة ال لفافية الدولية ،حيث ح صلت كل من م صر والجزائر
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على  36درجة من إجمالي  100درجة ،وكان ترتيبهما في المرتبة  88من بين  175دولة ،والمتابع ألداء الدولتين
على مؤ شر مدركات الف ساد يالحظ تقاربهما في الح صول على درجات متدنية منذ عام  .2009أي أن الدولتين
تعانيان من الف ساد بدرجة كبيرة ،وبخا صة فيما يتعلق بقطاة النفط ،سواء على م ستوى اإلدارة الداخلية أو
الخارجية.
كما أن كل من الجزائر ومصر ،يعانيان من سوء اإلدارة الحكومية على مدار العقود الماضية ،وكانت النتيجة ي
تخلف الدولتين تنموياا ،فكلهما دولة نامية ،تعاني من األمية والتخلف العلمي ،و لا شة االقت صاد ،واالعتماد
على المصادر الريعية ،وتصدير المواد األولية.
والجدير بالذكر أن الدين العام المحلي بمصههر بنهاية يونيو  2017بلغ  3.16تريليون جنيه مصههري ،كما بلغ
الدين الخارجي في نفس التاريخ إلى  79مليار دوالر ،بما جعل نسبة الدين العام اإلجمالي نحو  %140من الناتج
المحلي اإلجمالي ،وتظهر شوا د أداء الحكومة المصرية استمرار ا في السعي للحصول على المزيد من القروض
على الصههعيدين المحلي والخارجي ،ولل ،دون وجود اسههتراتيجية أو برنامج لسههداد الديون والوصههول بها
للمعدالت المتعار عليها ،بما يجعلها تحت سقف نسبة  %60من الناتج المحلي.
وخالل ذه األجواء ال ضبابية للو ضع المالي لم صر ،والذي يظهر من خالل أزمة الدين العام ،أو عجز الموازنة
العامة للدولة ،أو وجود احتياطي نقدي من العمالت األجنبية يعتمد على القروض وودائع الدول األجنبية،
تأتي وسائل اإلعالم لتعرض قضية فساد بأحد شركات البترول المملوكة للدولة ،حيث قام رئيس مجلس إدارة
ذه ال لركة ومدير ا المالي باختالس ما يقرب من مليار دوالر ،وتمتل ،م صر عبر وزارة البترول نحو  45شركة
تعمل في المجاالت المختلفة إلنتاج وتوزيع البترول والغاز الطبيعي .وتتمدد ذه ال لركات با ستثماراتها في
العديد من ال لركات العاملة في قطاة البترول سواء كانت مملوكة للقطاة الخاص الم صري ،أو في ظل نظام
اللراكة مع األجانب.
و و ما يجعل ال سؤال حول الف ساد في قطاة البترول الم صري واجب الوقت ،ومنذ سنوات والمعنيين بال لأن
االقت صادي الم صري يطلقون على قطاة البترول "ال صندوق األ سود" حيث شهد القطاة العديد من ق ضايا
الف ساد الكبرى ،منذ وجود وزير البترول عبدالهادي قنديل في عهد مبارك منت صف الثمانينيات ،ومروراا ب سامح
فهمي في عهد مبارك ،حيث صفقات الغاز الطبيعي الملبو ة ألوروبا والكيان الصهيوني.
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مالا لو تم وقف الف ساد في قطاة البترول وحده ،و و أحد الموارد االقت صادية المهمة لم صر منذ منت صف
السههبعين يات ،وت عاني مصههر ف يه انن من أز مة وتعت مد على االسههتيراد لتغط ية العجز في النفط وال غاز
الطبيعي ،مما أدى إلى وجود عجز بالميزان البترولي في  2017/2016قدر بنحو  4.6مليار دوالر.
وأخر شوا د اإلف ساد في قطاة البترول ،ما قامت به الحكومة بالت صديق على قرار شركة غاز م صر ،بزيادة
أسههعار تركيب الغاز الطبيعي بالمنازل بنحو  800جنيه ،لتصههل التكلفة إلى  1800جنيه ،على أن تتحمل ذه
التكلفة اللركة القابضة للغازات الطبيعية ،وال يتحمل المواطن منها بلئ.
وقد أتت ذه الخطوة لدعم الموقف المالي ل لركة غاز م صر ،حيث ستعتمد ذه الزيادة بأثر رجعي من أول
يوليو  ،2017و و ما يعني دعم ذه اللههركة بنحو  120مليون جنيه خالل عام واحد فقط ،حيث إنها تقوم
بتوصيل الغاز الطبيعي لنحو  150ألف ملترك سنوياا.
وبدلًا من أن تقوم الحكومة بدعم اللههفافية ومواجهة إدارة اللههركة بالمخالفات التي رصههد ا تقرير الجهاز
المركزي للمحا سبات ،وو ضع عالمات ا ستفهام غير عادية حول صعود سعر ال لركة بالبور صة دون مبرر ،من
حوالي  50جنيه في ديسمبر  2016إلى  275جنيه في أكتوبر  ،2017نجد الحكومة تصدق على قرار اللركة ،و و
ما يعني ف ساد من نوة آخر .فالم ست لار المالي المعين من قبل يئة الرقابة المالية قوم سعر شركة غاز
مصر عند  175جنيه للسعر ،ولكن التعامالت بالبورصة ال تقل عن  220جنيه ،و و ما يعني أن ناك ممارسات
غير سليمة تتم في البورصة ،وقد اوقفت إدارة البورصة التعامل على سهم اللركة أكثر من مرة خالل سبتمبر
وأكتوبر  ،2017بسبب الزيادات غير المبررة في سعره.
إن مظا ر الف ساد في م صر بادية للعيان ،وبخا صة داخل الحكومة ومؤ س سات القطاة العام ،ومنذ االنقالب
الع سكري في يوليو  ،2013تم تقديم أكثر من م سئول للق ضاء ،ومن بينهم وزراء اتهموا بالف ساد المالي ،إال أن
لل ،ال يعني وجود إرادة حقيقية لمواجهة أو مكافحة الف ساد في م صر ،ولكن ؤالء جعل منهم النظام كبش
فداء ،أو أنهم خرجوا عن منظومة الفساد المدار من قبل الحكومة ،وكان لقيام لام جنينة -الرئيس السابق
للجهاز المركزي للمحا سبات -بك لف الف ساد وتقديره له بنحو  600مليار جنيه ،ال سبب المبا شر في ازاحته من
منصبه ،واتهامه بالاعة بيانات غير صحيحة ،وال يزال يواجه محاكمة في ذا اللأن.
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صور الفساد في مصر
يمثل العمل الحكومي أبرز معاقل الف ساد ،حيث يمارس الموظفون الحكوميون الف ساد بموجب م سئوليتهم
الحك ومية ،في تقديم الخدمات للجما ير ،أو في ممارسههة أعمال البيع أو اللههراء لصههالح الحكومة ،فالزالت
الحكومة تقوم باستيراد السلع األساسية وعلى رأسها القمح والسكر والزيوت ،و ذا باب واسع للفساد الستيراد
سلع رديئة ودفع مبالغ أعلى من ثمنها ،ثم الحصول على رشاوى في شكل عموالت.
ضا التزال تجارة م صر الخارجية في القطاة النفطي محل أكبر ممار سات للف ساد ،ولعل المثال الذي أ شرنا إليه
أي ا
في صدر المقال أحد األمثلة ،وفي ظل غياب الرقابة الحقيقية ،ال يمكن الوقو عل وجه الدقة بحجم الف ساد
في ذا القطاة االستراتيجي ،وبخاصة أن تجارة مصر السنوية من النفط والغاز تقترب من  18مليار دوالر.
وحتى قبل وجود عجز في النفط لدى مصههر قبل عام  ،2008حيث كانت مصههر بلد مصههدر للنفط ،شهههدت
الممارسات الحكومية عمليات بيع النفط لحساب أشخاص أو شركات في الخارج بسعر أقل من سعر السوق ،ثم
يقوم ؤالء األشخاص أو اللركات بإعادة بيعها والحصول على فروق األسعار ،ليقتسمو ا مع من سهلوا لهم
ذا األمر من المسئولين الحكوميين.
كما أن تخ صيص األرا ضي وإ صدار التراخيص سواء في داخل المدن القديمة أو الجديدة ،باب وا سع للف ساد،
ولعل سقوط المباني في بعض المدن أبرز صور ذا الف ساد ،ف ضلًا عن عمليات الم ضاربة على األرا ضي
الممنوحة من الحكومة ،أو تحويل الن لاط الذي خ ص صت له ذه األرا ضين إلى ن لاط المباني والعقارات ،و و
باب واسع جنى من خالله بعض األفراد مليارات الجنيهات ،ضاعت على الدولة.
وقد تكون ذه الممار سات ي التي تتم ب لكل مبا شر ،و ناك ممار سات للف ساد تتم ب لكل غير مبا شر مثل
إ دار الموارد االقت صادية العامة (المالية أو الطبيعية) سواء كان لل ،ب لكل متعمد أو نتيجة جهل ،فعلى
سبيل المثال لواحدة من أبرز صور الفساد ما حدث قبل الثورة من التعاقد مع شركة "اجريوم" والتي كانت تريد
انلههاء مصههنع لها على شههاطئ النيل في دمياط وحصههولها على الغاز المدعوم من الدولة إلنتاج االسههمدة
وت صدير ا للدول الغربية ،ومع معار ضة المجتمع المدني ونجاحه في عدم إقامة ذا الم صنع ،دد ممثل
ال لركة من أنه سيعلن عن الم سئولين الذين ح صلوا على ر شوة تقدر بنحو مليون دوالر ،من أجل إتمام
الم لروة ،ولم يجد الم سئولون الحكوميون مفر من أن يعطوا ال لركة مكان بديل في ال سويس ،حتى يتفادوا
الوقوة تحت تهديد الممثل الخاص باللركة بفضح أمر تعاطيهم رشوة.
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ولنا ان نتخيل التكلفة التى تحملتها الدولة نتيجة حصول ذه اللركة وغير ا من اللركات من الحصول على
الغاز الطبيعي باألسعار المدعومة ،أو تلوثها لمصادر المياه سواء كانت العذبة أو المالحة نتيجة مخرجات ذه
المصانع.
واألمثلة على إ دار المال العام سواء لمواطنين محليين أو أجانب كثيرة ،وكانت سبباا في ضياة أموال طائلة
على الخزانة العامة للدولة ،فالتعاقد مع شههركة البترول البريطانية)  ) BPبالتنازل عن كامل اإلنتاج لحقل
شمال اإل سكندرية نظير أن تح صل م صر على شراء منتجات الحقل بالكامل ب سعر  4.5دوالر للمليون وحدة
حرارية ،أدى إلى أن تذ ب بعض التقديرات حول خسائر مصر نتيجة ذا التعاقد بنحو  75مليار دوالر.

الدور المرتقب
األ صل في األداء الحكومي و ال لفافية ،ولكن في ظل حكم الع سكر يتجذر الف ساد ،وبخا صة أن التجربة
الم صرية في اإلدارة الحكومية عملت في ظل مبدأ غير مكتوب مع من سوبيها ،و ذا المبدأ و ( الوالء مقابل
العطاء) بغض النظر عن طبيعة ذا العطاء ،مادياا أو معنوياا ،قانونياا أو غير قانوني.
كما حرصت اإلدارة الحكومية ،وبخاصة بعد االنقالب العسكري على تجاوز حدود قاعدة الفصل بين السلطات،
وتمادت ال سلطة التنفيذية في سيطرتها على ال سلطتين الت لريعية والق ضائية ،فأع ضاء مجلس النواب
يأتون عبر اختيار األجهزة األمنية وح سابات الوالء للنظام ،كما أن االلتحاق بال سلطة الق ضائية مح سوم بحصة
كبيرة ألبناء الق ضاة وا ستر ضائهم عبر المكافآت ال سخية والم ستمرة .فعطلت أكبر يئتين رقابيتين على
أعمال الحكومة في مصر.
أما باقي األجهزة الرقابية (الجهاز المركزي للمحاسههبات ،الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة ،الرقابة اإلدارية) فيتم
تعيين كافة من سوبيهم عن طريق ال سلطة التنفيذية ،بل إن ال سلطة الق ضائية نف سها أ صبح تعيين
رؤسائها بعد انقالب  3يوليو  ،2013عبر رئيس الجمهورية.
وإلا ما أريد للو ضع في م صر أن يتغير ل صالح الموقف المالي ،للخروج من دوامة القروض ،وتحقيق حالة من
عدالة توزيع الثروة ل صالح الطبقتين الفقيرة والو سطى ،من خالل مكافحة الف ساد ،فالبد من اتخال الخطوات
انتية:
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 قبل أي شئ البد من عودة الم سار الديمقراطي لم صر ،وعودة الجيش إلى الثكنات ،وممار سة دوره األ صيلبحماية الحدود والدفاة الخارجي .وابتعاده عن مقدرات الحياة االقتصههادية المدنية ،وتركها بالكلية لمجتمع
األعمال ،سواء كان قطاة عام أو خاص ،وإنفال دولة القانون على الجميع ،بغض النظر عن أي انتماء ،وأن تتم
معاملة الجميع على أساس قاعدة المواطنة.
 إجراء تعديل د ستوري يلغي موازنة ال سطر الواحد التي كفلها د ستور االنقالب الع سكري عام  2014ل صالحالقوات المسههلحة والقضههاء والجهاز المركزي للمحاسههبات ومجلس النواب ،وأن تتسههم موازنات ذه الهيئات
بال لفافية وتخ ضع لكافة أعمال األجهزة الرقابية المعنية بمراجعة أعمالها .وأن يتم بالفعل العمل بمبدأ
ال حدين األعلى واألدنى ل لدخول ،دون اسههتث ناء ،وإ مال ما تزرة به البعض بزعم ف قد الك فاءات بالحكو مة
والقطاة العام ،بسبب الحد األعلى لألجور.
 أن تتم محا سبة متخذي قرارات إن لاء الم لروعات بدون درا سات جدوى ،وبخا صة تل ،الم لروعات التييطلق عليها الم لروعات القومية ،مثل تو سعة قناة ال سويس ،أو العا صمة اإلدارية الجديدة ،وأن تتم عملية
ح صر دقيق للموارد العامة وكذل ،النفقات والحاجات العامة ،حتى تخرج الخطة العامة للدولة معبرة بالفعل
عن متطلبات لملروة التنمية ،وليس تلبية لتوجهات سياسية غير مدروسة.
 أ ن يصههدر قانون حرية تداول المعلومات ،وتمكين المجتمع المدني من االطالة على البيانات الخاصههةبالتعامالت الحكومية الخاصة باستيراد وتصدير السلع االستراتيجية كالقمح والنفط والغاز ،ومعرفة اللركات
التي يتم التعامل معها في ذه السههلع .وكذل ،ما يتعلق بإعداد الخطة والموازنة ،وأن يتوفر للمواطن ما
تدعيه الحكومة باسم "موازنة المواطن" وأن يتم تنفيذ الخطة والموازنة عبر ملاركة مجتمعية ،نفعل فيها
الالمركزية بلكل كبير على صعيد التخطيط والتنفيذ.
 مراجعة كافة العقود التي تمت بلههأن أراضههي الدولة ،وبخاصههة في المدن الجديدة وعلى جانبي الطرقالسريعة ،واسترجاة حق الدولة من خالل عمليات إعادة تسعير لألراضي بعد أن قام الملترون بتغير نلاطها
من استصالح زراعي إلى منتجعات وقرى سياحية.
 منح اال ستقالل التام لألجهزة الرقابية ،وعدم تدخل ال سلطة التنفيذيه في أعمالها مالياا أوإدارياا أو تعيينأع ضائها أو عزلهم ،وأن يعمل بتقارير ذه األجهزة ،وأن تقدم للنيابة العامة مبا شرة في حالة وجود مخالفات
ألي جهة حكومية.
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 وقف المعالجات اإلعالمية الخاطئة ،التي تمجد وتلههيد بالفاسههدين ،وإظهار م على أنهم نجوم المجتمع،وأن يقوم اإلعالم بدور إيجابي لت صحيح المفا يم الخاطئة تجاه المال العام ،وأن له حرمة م صونة مثل المال
الخاص ،وو ضع الفا سدين في اإلطار المجتمعي ال صحيح ،من أنهم نا بوا ثروات المجتمع ،وم ضيعي حقوق
الفقراء والضعفاء

()1

( )1اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها ،وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".
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