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 : سياسات ومساراتالقتصاد املصريا
 مصطفى النمر

 ملخص تنفيذي:
ن السيسي وأ. تنمية حقيقية ن يتم استغاللها إلحداثأن االقتصاد المصري يمر بلحظة يمكن أتناقش الورقة جدلية 

 ،التداعيات السلبية التي حدثت نتيجة لتلك االصالحاتنجح في تحسين المؤشرات الكلية لالقتصاد على الرغم من 
 مثل استمرار ارتفاع معدل الالمساواة وارتفاع مستويات الفقر واحتدام ازمة البطالة. 

ن للقيام بعملية تنمية حقيقية بغض النظر عن مستوى الديموقراطية تناقش الورقة الفرص المتاحة للسيسي اآلكما 
صعوبة وجود إلى  ن يؤدين االختناق السياسي اآلأركانه. حيث أالوقت على تثبيت  قدرة السيسي معإلى  إضافة

نتيجة  ،من الصعب استعادة اللحظة العفوية لثورة يناير أصبححراك حقيقي يؤثر على استمرار السيسي، فمن جهة 
ضعف المعارضة المصرية وتكلسها وانتشار حالة إلى  إضافة ،وجود ذاكرة سابقة للحدث ال يمكن إعادة استنساخها

 وجد قيادة لتفعيل حراك بشكل واعي. توبالتالي ال  ،اإلحباط بين الشباب
له الفرصة الكافية لجلب مما يعطي  ،قدرة السيسي على الترويج الستقراره سياسيا  تعزيز نتج عنه يمكن أن يكل ذلك 

يمكن من خاللها تغيير النموذج التنموي  ،االقتصاد المصري في لحظة فارقة، وبالتالي يكون استثمارات خارجية
 وتحقيق تنمية حقيقية.

 مقدمة:
( SWOT)نموذج التحليل الرباعي لوفقا ، 2018المصرية، مع نهاية العام تقييم الحالة االقتصادية من الورقة  تنطلق

نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة والتهديدات التي تواجه هي: ، أساسية مداخل ةربعوالذي يقوم على أ
 ،جل تحقيق تنمية حقيقيةأن يستغلها النظام الحالي من أعدد من السياسات التي يمكن مع طرح الوضع االقتصادي. 

 قية في مصر. العوامل الرئيسية الالزمة للبدء في عملية تنمية حقيوبيان 
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 ليه عند تقييم االقتصادإما يجب النظر 
( macroeconomics، مستوى االقتصاد الكلي )ن نفرق بين مستويين مختلفينألتقييم الحالة االقتصادية يجب 

ه بشكل واسع ئداأيهتم االقتصاد الكلي بسلوك االقتصاد و حيث (. microeconomicsومستوى االقتصاد الجزئي )
مثل مؤشرات الناتج المحلي ومؤشرات البطالة ومعدالت النمو  ،المؤشرات الجمعيةإلى  وينظر ،مستوى الدولةعلى 

في حال مد الخيط على و في حالة متدهورة. أو  داء االقتصاد جيدأكان  إذاتعكس هذه المؤشرات ما ، و والتضخم
هل تسير  ضعلى النقيأو  نهار اقتصاد الدولةن يأاستقامته يمكن استخدام مؤشرات االقتصاد الكلي لفهم هل يمكن 

 فضل؟  أالدولة نحو معدالت ازدهار 
والشركات ومدى تأثرهم بالحالة االقتصادية  لألفرادبالنسبة لالقتصاد الجزئي فهو يهتم بما يتعلق بالسلوك االقتصادي 

على  المترتبةعلى قراراتهم وما النتائج  ودورة االقتصاد، ما االختيارات التي يقوم بها االفراد وما العوامل التي تؤثر
 ؟تلك االختيارات من حيث االسعار وسوق العرض والطلب

والتضخم ونسبة  عدد من المؤشرات مثل معدل النمو، والناتج المحلي،إلى  لقراءة االقتصاد المصري يجب النظر
رقاما ال أن المؤشرات تعكس أر بالذكر جديي، و الدين العام وحجم االحتياطي النقدي، ونسبة البطالة والعجز التجار 

هيكل الدين من إلى  % من الناتج المحلي دون النظر100ال في سياقها الخاص فال معنى لكون نسبة الدين إتفهم 
ن السياسات أوالذي ينعكس بجانب منه في استدامة الدين وهل  ،جلقصير األأو  متوسطأو  حيث كونه طويل

رقام في ذاتها ال ن األأذ إالمالية والنقدية تستطيع استمرار القدرة على االستدانة دون التأثير السلبي على االقتصاد. 
القتصاد تكوين انطباع عن اإلى  نما هي استرشاد داخل سياق خاص بها يؤدي في النهايةإصلب و  ءشيعبر عن ت  

 بشكل متكامل.

 مؤشرات االقتصاد الكلي
، قصد بمعدل النموي  و داء االقتصاد في هذا العام. أحد العوامل المهمة التي تعكس أالسنوي هو   عد معدل النموي  

وال من معرفة ما النسبة الضرورية أبد  لوضع المؤشر في سياقه الو نسبة التغيير الحاصلة للناتج المحلي للدولة. 
جل التأثير االيجابي على انخفاض معدالت البطالة وتحسين مستويات المعيشة على أيحتاجها االقتصاد من التي 
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ايجابي لالقتصاد الكلي بشكل عام بعيدا عن مدى تأثيره  ءشيهو  ةالسكان. لكن يظل في نفس الوقت تزايد النسب
 قدرتهم على الشعور بانعكاسات هذا النمو.أو  المباشر على االفراد

سنوات  10على منذ وهو األ، (1) 2018/2019% خالل الربع الثاني من العام 5.5بلغ معدل النمو في مصر قد و 
% ومن ثم 5.1حسب بيانات وزارة التخطيط. حيث بلغت نسبة النمو في العام السابق للثورة المصرية مباشرة 

رقام المتوسطة له مع العام األإلى  ومن ثم بدأ في التصاعد ليعود ،% في عام الثورة المصرية1.8إلى  انخفضت
يجابيا على االقتصاد الكلي من حيث قدرة االقتصاد على النمو بشكل ايجابي إيعد هذا التطور و . 2014/2015

 % يكون 4.7ن نمو دوالر واحد بمتوسط إ% في االقتصاد تعني الكثير ف1ن أهمية النسب وفهم أ مستمر. )لتقريب 
 .دوالر لنفس الفترة( 74.4% يصبح 9عام بينما نمو دوالر واحد بنسبة  50دوالرات بعد مرور  9.9

تحدي البطالة؟  باألخصجل استيعاب التحديات التي تواجهه ألكن ما النسبة المطلوبة لنمو االقتصاد المصري من 
خفض إلى  االقتصاد المصري يؤدي% في معدل النمو في 1ن كل ارتفاع بنسبة ألى ، إ2كرمأيشير دكتور خالد 

سوق إلى  الف عامل سنويا 600% سنويا بدخول 3.5%. تزيد العمالة المصرية بنسبة 0.5نسبة البطالة بنسبة 
% خالل العقود القادمة من اجل استيعاب 7إلى  اي ان معدل النمو يجب ان يصل(EBRD ،2017) 3العمل

وانما فقط المحافظة على  باألساسالعمالة الجديدة سنويا. هذا دون الحديث عن خفض معدالت البطالة الحالية 
 النسبة الحالية بشكل ثابت.

اذا يعكس معدل النمو قوة االقتصاد من عدمه وهو االمر االيجابي في الحالة المصرية االن خاصة انه زيادته 
ذلك يعني بالتبعية قدرة االقتصاد على النمو من ناحية ومن جانب اخر توفير مطردة وهو مؤشر ايجابي. اي ان 

دفع أو  بشكل جديد في دورة المال االقتصادية سواء عن طريق زيادة االنفاق الحكومي إلدخالهرأس المال الكافي 
تثمارات وفرص العمل . النمو ايضا ينعكس على قدرة االقتصاد على توفير سوق العمل واالسالمتراكمةاقساط الديون 

 الالزمة بشكل مستمر.

                                  
، الرابط، 2019يناير  31، املوقع الرسمي لوزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، مصر، 2019-2018وزيرة التخطيط تعلن عن أحداث املؤشرات االقتصادية للعام املالي الحالي  ( 1)

 .2019فبراير  10تاريخ الزيارة 

2 Ikram, Khalid. 2018. Egypt’s economic development: What’s and Why’s. cairo: American university of cairo (AUC). 
3 EBRD. 2017. Private Sector Diagnostic EGYPT. European Bank for Reconstruction and Development 
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 ملف الديون املصرية
ال من خالل وضعها إمن الناتج المحلي وهي نسبة ال يمكن فهمها  4%97تخطى حجم الدين العام المصري نسبة 

ن يكون هناك نظام اقتصادي حالي خالي من أن تستدين الدولة ؟ هل يمكن أفي سياقها. في البداية هل يجب 
ن عملية االستدانة ال تتم عن طريق اعطاء سلفة بين الدول أوال أجابة هي ال وذلك لعدة اعتبارات، ؟ اإلالديون 

يمثل سوق المضاربة و زانة. ذون الخأدوات الدين وهي سندات و أوانما تكون عن طريق صك ما يعرف ب ،لبعضها فقط
 دوات الدينأتحول سوق ، و 5اق الناشئة فقطتريلون دوالر في األسو  15إلى  دوات الدين مبالغ عمالقة تصلأفي 
صحاب أوفي نفس الوقت هو وسيلة للمستثمرين و  ،حد وسائل التمويل للدولة من جهةأسوق استثمارية مما جعله إلى 

 رؤوس االموال لجني االرباح. 
دولية ويوجد عدد كبير أو  سواق المال المختلفة سواء محليةأذون الخزانة وتقوم بطرحها في أتصك الدولة السندات و 

شهرها أ مؤشراتعطاء تقييم له بناء على عدة إ من المؤسسات الدولية التي تقوم بعملية تقييم قوة السندات لكل دولة و 
يجب   -في حال االحتياج –ن يكون للدولة القدرة على االستدانة أجل أمن و مؤسسات ستاندرد اند بورز ومووديز. 

، ةمن قبل تلك المؤسسات والذي تحصل عليه الدول بناء على سدداها لمديونياتها السابقيجابي إن يكون لديها تقييم أ
 جل سداد الديون المستقبلية. أومدى الضمانات التي تقدمها الدولة من 

% من الناتج 54ما يمثل  6مليار دوالر 99.5يبلغ حجم ديونها  ن دولة مثل قطر على سبيل المثالألذلك نجد 
ولكن يفيد ذلك في النهاية في رفع مستويات االستثمار  ة،دم وجود الحاجة الضرورية لها لالستدانالمحلي في حين ع

ها بمستحقاتها يضمن لها رفع تقييمها ئن استدانة الدولة ووفاإذلك فإلى  ضافةإ ،وتوجيه تلك الديون في عملية التنمية
 خرى. االئتماني بالصورة التي تضمن لها قدرتها على االستدانة مرة ا

                                  
  .2019 فبراير  11  .اليوم السابع، يعقوب أحمد 4
5Lyubka. 2018. Emerging Market Debt Indexing on the Rise. Boston: State Street Global AdvisorNiall, O’Leary, and Dushanova   

6qatar/-of-debt-2019. Statista. Accessed 2 11, 2019. https://www.statista.com/statistics/531881/national  

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
https://www.youm7.com/story/2019/2/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%25.


Page 5 of 16 
 

 
 

  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

February 18, 2019 

 إضافة % من الناتج المحلي35.4ما يشكل نسبة  (7)مليار دوالر 93في الحالة المصرية بلغ حجم الدين الخارجي 
ما أو  ،منة لالستدانةرقام في ظل نقاش المعايير اآليمكن فهم تلك األو  (8)%84.8ن الدين المحلي يشكل أإلى 

 .يمكن وصفة بمدى استدامة الدين
ن الدول التي تعاني من ارتفاع في الدين العام يكون من الصعب عليها أ حيال الدين العام فيحيث يتمثل القلق 

وقد يتسبب ذلك في مشاكل حقيقية متعلقة باستدامة  ،جلأسواق المال العالمية على المستوى قصير األإلى  الدخول
دارة الدين بشكل إدرة الدولة على بق جل. حيث يعد مصطلح استدامة الدين متعلقا  الدين على المستوى متوسط األ

 الناتج المحلي مع مرور الوقت. إلى  يحول دون نمو نسبته
)عادل ونيفين،  دبيات استدامة الدين المصري من زاوية عالقة الدين بالتنمية مثل دراسةناقش عدد من األوقد 

على  ثرت سلبا  أن المصري ن حالة الديأإلى  انتهتو  2006 -1981والتي درست الحالة المصرية بين  9(2009
 . 2006-2000ن الدين حافظ على استدامته بين الفترة أال إعملية التنمية 
ضافة توقعات إمع  2013حتى  1991باستعراض الدين المحلي بين الفترة قامت  10(2015)مسعود دراسة أخرى 

ن الحكومة مع ذلك يجب أال إ ،2020ن الدين المحلي مستدام حتى أووجدت الدراسة  ،2020الستدامة الدين حتى 
 حتى ال ينعكس ذلك سلبيا على السياسات المالية المتاحة.  ،ال تفرط في عملية االستدانةأ

، الحكومة االستمرار في عملية االستدانة بإمكاننه ما زال أي أ ة،ن حالة الدين المصري مستدامإجماال يمكن القول وإ
حتى ال تتقلص اختيارات السياسات المالية  ،ديد مع عملية االستدامةالتعامل بحذر شإلى  ن المؤشر يحتاجأال إ

 المتاحة للحكومة.
ل التي يجب جتركيبة الدين اآلأو  يقصد بهيكل الدينو زمة الدين هي هيكل الدين نفسه، أخرى للحكم على أضافة وإ

دف الحكومة في استراتيجيتها تستهو (. 1جل )شكل طويل األأو  متوسطأو  قساطها بشكل قصيرأعلى الحكومة سداد 

                                  
7 Reuters. 2019. Reuters. 5 فبراير. Accessed 2019 ,11 فبراير.  

 .نشرة احصائية, القاهرة: البنك املركزي املصري  .النشرة االحصائية الشهرية .2019 .املصري, البنك املركزي  8
9SUSTAINABILIY AND ECONOMIC GROWTH IN EGYPT." International Journal of Applied MAHDY, and M. TORAYEH Neveen. 2009. "DEBT -Adel, M. EL 

Econometrics and Quantitative Studies 

10Massoud, Ali A. 2015. "Dealing with the Increasing Public Debt in Egypt." International journal for social science studies 13  
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ن تمد في أالخطوات التي من شأنها  يوه ،جلمتوسطة وطويلة األإلى  جل واالتجاهتقليل حجم الديون قصيرة األ
  11عمر قدرة الدولة على االستدانة في الفترات القادمة

 
 .201912، البنك المركزي المصري 1شكل 

 2016\2015مليار جنيه للعام المالي  8.2جل من الديون قصيرة األاستطاعت الحكومة خفض هيكل الدين من وقد 
 2017\2016مليار جنيه للعام 5.6إلى 

دارة الدين بشكل فيه هامش إنه يمكن أإلى  ضافةإ ،زمة حقيقيةأمعدالت إلى  تصل متظل حالة الدين المصري ل اذ  إ
ارتفاع معدالت الدين فوهي ضريبة التنمية.  ،ةبدون ضريبة سلبي يكون  نن ذلك لأال إيسمح للحكومة باالستدانة. 

% 61.6نسبة  ة% من الموازنة العامة تارك38.4قساط الدين المدفوعة والتي تبتلع أتعني في النهاية ارتفاع معدالت 
مما يؤثر بشكل ، 13% فقط من الناتج المحلي2.8تهميش نسبة االستثمارات لتبلغ إلى  مما أدى ،لباقي المصروفات

 عملية التنمية.  سلبي على

                                  
11Term Debt Management Strategy (MTDS). report, cairo: Ministry of Finance-inistry of. 2015. MediumFinance, M  

 .2019، يناير النشرة االحصائية الشهريةاملصري،  البنك املركزي  12

 .2019/ 2018التقرير النصف سنوى عن األداء اإلقتصادى واملالى خالل العام املصرية،  املاليةوزارة   13
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ن تأثير الدين الداخلي على عملية أإلى  14 )عادل ونيفين( مر متكرر منذ عهد مبارك حيث ذهبت دراسةأوهو 
 637كان سلبيا على النمو االقتصادي حيث ارتفع الدين الداخلي من  2006حتى  1981التنمية في الفترة بين 

إلى  نسبة الدين للناتج المحلي توارتفع ،2006مليار جنيه في عام  593ن كانت أبعد  ،2007مليار جنيه عام 
 . 2005% في عام 75مقارنة ب  ،2006% في عام 101

التي استخدمت  ،حسب الدراسةو . 2006جمالي الواردات عام إ% من 22أيضا مثلت نسبة أعباء خدمة الدين فقط 
 على عملية التنمية في مصر في ذلك الوقت. ثر سلبا  أن الدين المحلي إف ،احصائيا للمعلومات تحليال  
 15ن كانت أبعد  2016مليار دوالر بحلول عام  44إلى  فقد ارتفعت نسبة االحتياطي االجنبي ،خرآجانب وفي 

، (15)2019% في العام  11.1إلى  2017% في 30ن نسبة التضخم انخفضت من أ. كما 2013 مليار دوالر
 .(16)دفعت مديرة صندوق النقد تصف ما حققته الحكومة المصرية بالنجاحتلك المؤشرات االيجابية التي 

 انعكاسات اإلصالحات االقتصادية
مر ما زال شديد السوء ن األأال إعلى المقابل من النتائج االيجابية التي حققتها الحكومة بالسياسات المالية الحالية 

ن مصر من ألى إ 17لحالة المصرية لبنك كريديه سويسيشير تقرير تناول احيث في نسب الالمساواة االقتصادية. 
% من االقتصاد. كما ارتفعت 70% من السكان على نسبة 10دولة في الالمساواة حيث يستحوذ  12على أ ضمن 
وانخفضت في المقابل  ،2014% عام 48.5إلى  لتصل 2000% عام 32.3% من السكان من 1غنى أ حصة 

% وليس من نصيب باقي فئات 1غنى أ % لتصبح من نصيب 24.8إلى  %28.7% التاليين من 9حصة ال
 الشعب. 

                                  
14 Adel, M. EL-MAHDY, and M. TORAYEH Neveen. 2009. "DEBT SUSTAINABILIY AND ECONOMIC GROWTH IN EGYPT." International Journal of Applied 

Econometrics and Quantitative Studies 

 .2019/ 2018واملالى خالل العام التقرير النصف سنوى عن األداء اإلقتصادى املصرية،  املاليةوزارة   15

16 https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/01/25/pr1918-statement-by-imf-managing-director-christine-lagarde-on-egypt#.XEvvioy2En0.facebook 

17 suisse, credit. 2014. Global Wealth Report 2014. annual report, credit suisse. 
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 "كريديه سويس"حسب  "جيني"% من الثروة.  كما يشير مؤشر 73.3% في مصر يملكون 10غنى أ ن إجماال فوإ
الرقم ن الجميع يحصلون على نفس الدخل و أإلى ( 0الرقم )وهو مؤشر لقياس التفاوت في الدخل حيث يشير  -
 . 0.87ن  النسبة في مصر بلغت ، وأن الدخل يحصل عليه فرد واحد فقطأإلى  (1)

ن خط أبحساب  ،%28 فقد بلغ معدل الفقر حسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء ذلك إلى  إضافة
 .2015للفرد عام  جنيه شهريا   482الفقر يساوي 

 :البطالة ومعضلة الشباب
( ووصلت البطالة بين ILOحسب تقرير منظمة العمل الدولية ) 2017بحلول عام  %11.7بلغت معدالت البطالة 

ن ارتفاع عدد الشباب يخلق أال إ. 18%20من النسب قبل الثورة والتي بلغ أقصاها  ىعلأ % وهي 29 إلى  الشباب
 13.3الشباب كونهم عائقا لعملية التنمية . حيث ارتفع عدد أو  معضلة بين كونهم وسيلة للتنمية في المستقبل

ن نسبة الخصوبة في مصر انخفضت إذلك فإلى  إضافة ،201819في  ا  مليون 33ما يقارب إلى  1988في  ا  مليون
 . (20) 2017لعام  3.47إلى  لتصل 1976طفل لكل امرأة في  5.6من 

وهي فرصة تنشأ عندما ترتفع حصة العاملين من الشباب  ،نشوء فرصة "العائد الديموغرافي" لمصرإلى  أدى ذلكو 
 النخفاض عدد المواليد.  نظرا   ،ويقل في نفس الوقت أصحاب المعاشات ومن هم دون سن العمل

ابطاء إلى  ن ارتفاع نسبة الشباب أدىإن لم تستطع مصر استغالل هذا العائد بل على العكس فنه حتى اآلأال إ
 ،شر تلك الزيادة باستقرار على الصعيد السياسيؤ ال تو  ،21الستنزاف للموارد االقتصاديةعملية التنمية واستمرار ا

مر جلي في العدد من الدول أوهو  ،% من السكان البالغين35حين يشكل الشباب أنه  وردالأحيث أشارت دراسة 

                                  
 الرابطتقرير منظمة العمل الدولية،     18

19 DEPARTMENT, DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL POLICIES -POLICY. 2018. A stable Egypt for a stable region: Socio-economic challenges and 

prospects. Study, European Parliament 

20 https://www.indexmundi.com/egypt/total_fertility_rate.html 

21 DEPARTMENT, DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL POLICIES -POLICY. 2018. A stable Egypt for a stable region: Socio-economic challenges and 

prospects. Study, European Parliament 
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بنيتها العمرية مشابهة  عما هو عليه  في الدول التي تكون  ،%150النامية، فإن خطر الصراع المسلح يزيد بنسبة 
 للدول المتطورة".

 :ن االقتصاد الكلي في مصر يتحسن نظرا لعدد من العواملوفي إطار هذه االعتبارات يمكن القول إ
 العملة األجنبية وقيدت عمل السوق السوداء. إلى  رفع القيود عن الوصولإلى  أدى تعويم الجنيه •
استقرار سعر الصرف خالل إلى  النظام وفقا لبرنامج صندوق النقد الدوليأدت السياسات المالية التي اتبعها  •

قيام الحكومة إلى  العامين الماضين وخفض معدل التضخم وارتفاع ناتج المحلي لمستويات ما قبل الثورة. إضافة
 جل. جل لحساب متوسط وطويل األبإعادة ترتيب هيكل الدين العام بتخفيض الدين قصير األ

ن التطور الحاصل في حقل ظهر من الممكن ان يقلل من العجز التجاري إلى أ 22البرلمان األوروبي يشير تقرير •
توفير امدادات الطاقة للعشر سنوات القادمة مع وجود فرصه للتصدير أيضا حيث انخفض العجز إلى  إضافة

 وهو اقل رقم منذ خمس سنوات 2016/2017في العام المالي  %26التجاري 
كاسات السلبية كانت على حساب المواطن حيث ارتفعت معدالت الفقر والالمساواة وعلى الرغم من ن االنعأال إ

مواطن ماليين  10 ى نه ال يغطي سو أال إ ة،البرامج الحكومية لتوفير الضمان االجتماعي مثل برنامج تكافل وكرام
 .جمالي السكانإ% من 10أي ما يعادل  (23)

زمة البطالة الحقيقية الناتجة من انخفاض أإلى  إضافة، %28فقر تبلغ ن نسبة من هم تحت خط الأفي حين 
ن القطاع أكما  ،لف شاب يدخلون سوق العمل سنويا  أ 600االستثمارات وعدم قدرة الحكومة على استيعاب توظيف 

 مما يؤثر سلبا على نسبة البطالة. ،الخاص ال يستطيع في الوضع الحالي توفير فرص العامل الالزمة
حيث يعيد ذلك المشهد لما قبل ، تؤثر هذه االنعكاسات السلبية لإلصالحات االقتصادية على االستقرار السياسيو 

ولم يستشعر المواطن نتائج إيجابية مما  ،الثورة حيث حقق نظام مبارك نتائج إيجابية على مستوى االقتصاد الكلي
 . 2011يناير  ساهم في اندالع ثورة

                                  
22 DEPARTMENT, DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL POLICIES -POLICY. 2018. A stable Egypt for a stable region: Socio-economic challenges and 

prospects. Study, European Parliament 

 الرابط ،2018-7-31اليوم السابع، تاريخ النشر   23
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ن الجدلية القائمة تكمن في سؤال هل يمكن للسيسي استغالل اإلصالحات االقتصادية الحالية في تحقيق تنمية أال إ
ديموقراطي؟ وهل المقياس هو استقرار سياسي في ظل نظام االقتصادية ن تكون التنمية أم يجب أ ؟حقيقيةاقتصادية 

 شرعية النظام؟  مأ النظام
 نقاش عالقة التنمية بالوضع السياسي.لى إ ينقلنا ذلك

 عالقة التنمية بالحالة السياسية:
 ن يحدث نمو اقتصادي في ظل نظام سياسي قمعي؟ أ هل يمكن

ن يحدث النمو االقتصادي في ظل أنظمة سياسية حرة بل أ شترطن يحدث. حيث ال يأاإلجابة نعم يمكن  ،نظريا  
 . سياآشرق جنوب لمثال على ذلك النمو االقتصادي الذي حدث في دول وا ،ن تكون األنظمة شديدة القمعيةأيمكن 

لعدد من األسباب أهمها  ،ن الديموقراطية كانت ستؤثر سلبا على عملية التنمية االقتصاديةأإلى  تشير نظرية "لي"و 
ن النظام أكما  ،كبر دون وجود هيئات رقابيةأن الديكتاتوريات قادرة على توجيه االنفاق لالستثمارات بشكل أ

صالح اقتصادي إنه قادر على اتخاذ سياسات أكما  ،الديكتاتوري ال يتأثر كثيرا بمجموعات الضغط السياسي الداخلي
بالتجربة االقتصادية الناجحة لكل من الصين تستدل النظرية ، و 24مقاومةأو  ن يتعرض لمعارضةأجذرية دون 

 وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة. 
ن نموذج الديكتاتورية أال إن هناك العديد من الحجج القوية التي تدعم عالقة الديموقراطية بالنمو االقتصادي، أومع 

 يظل قابال للتطبيق مع اختالف السياقات. 
ن السبب الرئيس وراء النمو االقتصادي الذي حققته أ (25)(بنك الدولي في مصرالمدير السابق لل)خالد  كرمأ ى ير و 

ن القيادة صاحبة الرؤية قادرة أكوريا الجنوبية هو نجاحها الباهر المتمثل في قائدها السياسي بارك شونج. ويفترض 
 ن كانت ديكتاتورية. إعلى تحقيق نمو اقتصادي حتى و 

 لى مصر؟ يبقي السؤال هل ينطبق هذا الحال ع

                                  
24 Carl Henrik Knutsen .)2010( .Investigating the Lee thesis: how bad is democracy for Asian economies ?European Political Science Review ،pp 451 - 473 

25 https://www.youtube.com/watch?v=RXcwEOkM0NA 
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ننا يمكن الحكم من الممارسات السابقة أال إ ،ن النظام مازال قائما  أوذلك بسبب  ،ن تكون قطعيةأاإلجابة ال يمكن 
كما سبق في  ،ن نظام السيسي ناجح في اتخاذ سياسات مالية وإجراءات تقشفية تحافظ على االقتصاد الكليأعلى 

ن في استغالل عدد من الفرص التي مام السيسي اآلأفرص حقيقية  وجدكما ت ،استعراضنا لمؤشرات االقتصاد الكلي
ثبات الذات بنجاح إركان نظامه عن طريق أوفي ذات الوقت تثبيت  ،من خاللها يمكنه تحقيق نمو اقتصادي حقيقي

 اقتصادي وليس بشرعية سياسية. 
في زيادة هامش االستثمارات الخارجية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة بفتح الفرص  تتمثل تلك الفرصو 

ن مصر ال يزال لديها هامش كبير مقارنة بغيرها من االقتصادات ألالستثمارات الخارجية في البنية التحتية خاصة 
 الناشئة.

 
 .(26) 2018، البنك الدولي 2توضيحي  شكل

يشير و تمويل المشروعات كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.  أمامفقاعة عكس حجم ال( ي2والشكل رقم )
 التصنيف الدولي لالئتمان.إلى  حجم الناتج المحلي اإلجمالي في حين يشير المحور الرأسي إلى  المحور االفقي

                                  
 (. تعزيز االستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية. واشنطن: مجموعة البنك الدولي.2018البنك الدولي. )  26
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ن مصر ال يزال لديها نطاق ملحوظ لزيادة استخدامها من تمويل المشروعات من أ إلى 27يشير تقرير البنك الدوليو 
 :ن الستخدام هامش التمويل الخارجي لالستثمار في البنية التحتيةاهناك ميزت، و جل البنية التحتيةأ

ر مما سيخلق تحد كبي ،سوق العملإلى  نييمال 8سيدخل  ةنه في غضون العشر سنوات القادمأ :ىولاألالميزة 
 ،ن سيساهم في تسهيل انشاء استثماراتاالستثمار في البنية التحتية من اآل، وبالتالي فإن لخلق فرص عمل كافية لهم

نه سيوفر سالسل امداد لتلك االستثمارات مما يسهل حركة البضائع أكما  ،األسواق والخدمات األساسيةإلى  والوصول
ن في توفير البيئة ي سيساهم تطوير وتحسين البنية التحتية اآلوالخدمات ويرفع من قدرة مصر التصديرية وبالتال

 .المناسبة لالستثمارات مستقبال  
كبر أمما سيسمح بشكل  ،نفاق من الموازنة العامةن استغالل الهامش المتاح سيخفف من عبء اإلأ :الميزة الثانية

يمكن من خالل ذلك تحويل و لقدرة الدولة على إعادة توجيه انفاقها نحو التعليم والصحة والضمان االجتماعي. 
يمكنه من خاللها  ،فرصة أكبر وتوفير بيئية تمكينية له ،القطاع الخاص ىعطبحيث ي   ،النموذج االقتصادي للدولة

 زيادة االستثمار والتصدير وتوليد المزيد من الوظائف.

 هل يتكرر نموذج مبارك؟
ن تماثل نفس الحالة التي كانت في العشر سنوات األخيرة ن المؤشرات االقتصادية الكلية االيجابية اآلإيمكن القول 

بما يتوجب على الحكومة  ،مع تطلعات عريضةنذاك تزامن آن النمو االقتصادي أال إ ،2011قبل الثورة المصرية 
كان انفجار الشعب في  ،ومع زيادة الفساد والمحسوبية وتفشي الفقر والبطالة واستمرار الركود السياسي ،القيام به

 مرا طبيعيا. أيناير 
الحالية  ن السؤال الذي يظل مطروحا هل المرحلةأال إ ،2011مر االن يشبه بالشكل العام ما حدث قبل يناير األ

 بنهاية مبارك بثورة شعبية؟ ةنهاية شبيهإلى  ستؤول
ال إ ،وهو ما ال يغطيه التقرير الحالي ،الحديث عن مسببات الحراك في الشارعإلى  اإلجابة عن هذا السؤال تحتاج

ذي مر الاأل ،طراف الصراع قد استفادت من تجربة يناير بخسائرها ونجاحاتهاأن جميع أنه من الضروري معرفة أ

                                  
 خاص والتمويل التجاري للبنية التحتية. واشنطن: مجموعة البنك الدولي.(. تعزيز االستثمار ال2018البنك الدولي. ) 27
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وهي انتظار حراك الناس بشكل عفوي كنتيجة  ،يصعب من عملية إعادة استنساخ حالة يناير بالصورة التقليدية
 لتردي الحالة االقتصادية والسياسية. 

أسباب اجتماعية مثل إلى  خر يعودآوجانب  ،زيادة القبضة األمنيةإلى  مر يعودن جانب من هذا األإيمكن القول و 
وعدم قدرة أي من  ،أسباب سياسة أخرى متعلقة بموت الحالة السياسيةأو  القيادة وهجرة الشباباإلحباط وغياب 

 طراف السياسة على تقديم حلول ورؤى تحظى بقبول شعبي.أ

 بين الفرص والتحديات
سلبا قد تؤثر  ،مام السيسي للقيام بتنمية حقيقية وتحديات سياسيةأتجمع المرحلة الراهنة بين وجود فرصة حقيقية 

تكمن هذه الفرصة في قدرة السيسي على اتخاذ قرارات اقتصادية قاسية ال تصب في و على االستقرار السياسي. 
تقليل الموظفين الحكوميين حيث انخفض أو  ،رفع الدعم عن الوقودأو  ،مثل تحرير سعر الصرف ،مصلحته سياسيا  

  .(28)2017اية العام نه ا  مليون 5إلى  مليون 5.8عدد العاملين بالقطاع العام من 
فضال عن كون النظام الحالي غير شرعي  ،ي نظام سياسي شرعيكل هذه القرارات تخصم من الرصيد السياسي ألو 

 باألساس. 
هو نموذج غير مستدام على  ،هذا النموذج من تحسين وضع االقتصاد عن طريق إقرار سياسات مالية فقطكما أن 

 ،نها لن تسعفه على المدى الطويلأال ، إن يمد في عمره من خالل تلك السياساتأحيث يمكن للنظام ، مستوى الدولة
نه مع الوقت تتقلص مساحة السياسات المالية المتاحة له سواء بتراكم سداد الديون مما سيعطل قدرته على أحيث 

 واجتماعيا.  ا  يثار السلبية سياسلآل شد نظرا  أرته على اتخاذ سياسات تقشفية بعدم قدأو  ،االقتراض الحقا  
 ن عن طريق التوجهاالقتصاد لموجة تحول تشكل فرصه حقيقية اآل أهي هذا النموذج نأمر ن اإليجابي في األأال إ

 مة إلنفاقها على التنمية البشرية. وتوفير النفقات من الموازنة العا ،االستثمارات األجنبية في مشاريع البنية التحتيةإلى 

                                  
 . القاهرة: الجهاز املركزي للتعبئة واالحصاء2017(. النشرة السنوية الحصاء العاملين بالحكومةوالقطاع العام / االعمال العام عام 2017الجهاز املركزي للتعبئة واالحصاء. )  28
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الخاصة بها ووجود هامش يمكن من خالله جلب استثمارات  التحتيةتقوية البنية إلى  تتمثل القطاعات التي تحتاجو 
القدرة على صياغه القوانين التي تعطي فرصة إلى  ضافة، إ29والنقل والطاقة والزراعةقطاع المياه  فيخارجية 

 تناهيه الصغر في تسهيل عمليات البدء والدخول والخروج من األسواق.لالستثمارات صغيرة وم
وهو الفرصة  ،ن غياب الشرعية السياسية قد يؤثر سلبا على قدرة السيسي لجلب استثمارات خارجيةإالمقابل ف في

مصلحة ن معامل الزمن في هذه المعادلة يصب في أال إ ،ن تستغلها لصالحهاأالتي كان يمكن للمعارضة المصرية 
 كبر من خالل قدرته على إيصال رسالة القدرة على البقاء بغض النظر عن كيفية البقاء. أالسيسي بشكل 

ن االتحاد األوروبي يتغاضى عن شرعية السيسي الداخلية بسبب أ 30وروبيذكر التقرير الصادر عن البرلمان األوقد 
مما سيجعل ضريبة تغيير  ،استثمارات مباشرة مع مصرقدرته على صد عمليات الهجرة غير الشرعية ووجود 

 كثر تكلفة من قبول بقائه.أالسيسي 
فمن جهة لم يعد لدى المعارضة  ،ذلك التكلس الذي تعاني منه المعارضة المصرية في الداخل والخارجإلى  ضفأ

 إضافة ،دائل حقيقيةوالذي ال يقدم ب ،خطاب إزاحة السيسي ءمشروع سياسي قادر على مخاطبة فئات الشعب سوا
وهو  ،ي ال تزال المعارضة المصرية تلعب على خطاب استعادتهاتوال ،طراف الصراع من تجربة ينايرأَتعلم إلى 

مما يؤثر  ،وانعدام ثقة ورغبة في الهجرة بين الشباب ،حباطإصبح غير مجدي خاصة مع وجود حالة أمر الذي األ
ركانه وشراء الوقت الكافي له أالضطراب كافي لنظام السيسي لتثبيت هذا ا، و سلبا على أي تغيير سياسي قد يحدث

 جل تسويق نظامه كنظام مستقر.أمن 

 خاتمة:
تحقيق لبقدرته على الترويج ته، وذلك يراهن السيسي على عامل الزمن والذي ال يزال حتى اللحظة يصب في مصلح

 .كثر في خلق فرص لالستثمارات األجنبيةأاستقرار سياسي مما سيساعده بشكل 

                                  
 (. تعزيز االستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية. واشنطن: مجموعة البنك الدولي.2018)البنك الدولي.   29
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ثبات قدرته إوالتي لم يستطع  ،حاول السيسي في البداية تثبيت شرعيته من خالل الترويج بحربه على اإلرهابوقد 
ه يروج لالستثمارات نإفمن ناحية ف ،يظل هذا الشعار يمثل معضلة للسيسيو ن. ها حتى اآلئانها علىالحقيقية 

والتي تثبت  ،المقابل فإن الحرب على اإلرهاب تناقض هذا الهدف فيلكن  ،منيا  أالخارجية بكون مصر بلد مستقر 
يمكن للمعارضة المصرية استغالل تلك المعضلة في مواجهة السيسي على الصعيد و عدم وجود استقرار في البالد. 

 .الدولي
على استمرار  ن يظل قادرا  أومن المرجح  ،ب المعارك التي تراهن على الزمنن كساستطاع السيسي حتى اآللقد 

مما يستلزم  ،نكما هو الحال اآل ة،ذا ظلت المعارضة المصرية مشتتة بدون استراتيجية واضحإ ،تحقيق النجاحات
 .زمةالعمل على رؤية استراتيجية للمعارضة للخروج من األ

 :لنظام السيسي توصيات
 لنظام السيسي تبني نهضة تنموية حقيقية في مصر في حال قدرته على :يمكن 

استغالل الهامش المتاح له من االستثمارات الخارجية في قطاعات البنية التحتية الالزمة على المدى الطويل ـ 1
لعبء على تخفيف اإلى  سيؤدي ذلكو . ةوهي قطاعات النقل والمياه والطاقة والزراع ،لتنشيط عملية االستثمارات

 الموازنة العامة مما يسمح بتوجيه االنفاق العام للتنمية البشرية في مجاالت الصحة والتعليم والضمان االجتماعي.
ن مصر هي الدولة الوحيدة في دول شمال البحر المتوسط التي أموقع إقليمي للغاز حيث إلى  تحويل مصرـ 2

 .ر مخزونها االحتياطي وتوافر البنية التحتيةنظرا لكب، 31وروبالديها احتماالت لتصدير الغاز أل
على سبيل المثال اعتماد تسهيالت ، طر التنظيمية للمشاريع الصغيرة وريادة االعمالمراجعة السياسات واألـ 3

استشارة رواد االعمال في تيسير االطار التنظيمي المطلوب لبدء المشاريع، إلى  إضافة ،ضريبية للمشاريع الناشئة
جل التشبيك بين ألى الحكومة العمل على تشجيع المستثمرين األجانب وتوفير الحاضنة الالزمة من كما يجب ع

 عمال المحليين والمستثمرين األجانب.رواد األ

                                  
31 DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL POLICIES -POLICY DEPARTMENT .)2018( .A stable Egypt for a stable region: Socio-economic challenges and 
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 توصيات للمعارضة املصرية:
ل الترويج لفشأو  مع ما له من أهمية ،ال ينبغي العمل فقط على ملف الحريات السياسية والتحول الديموقراطيـ 1

وفتح كافة أدوات التواصل  التفاعل مع سقف السياسة المتاح داخليا   ى المعارضةولكن عل ،ن فقطالدولة المصرية اآل
 ومحاولة الدفع بذلك السقف تدريجيا. ،جل استغالل ما هو متاحأمن 

أي على العناصر التي ال تريدها في المناخ السياسي المصري  ،ن تتوحد على ما ترفضأيمكن للمعارضة ـ 2
 .32 ن تنتقل بعد ذلك لرؤية سياسية جامعه قد ينتج عنها فعل إيجابي الحقا  أيمكن و  ،كبداية

 

                                  
 للدراسات.اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن املعهد املصري  32
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