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 )2الطریق املسدود: تقییم السیاسات االقتصادیة للجنرال السیسي (

 الدکتور عبد الخالق فاروق 

ذكر ا�جن�ال السي�ىي �� حديثھ أمام مؤتمر الشباب، ومن خاللھ إ�� الرأي العام، بأن العاصمة اإلدار�ة لم نأخذ  

بل ع��  بأن هذا ال يحدث،  األيمان،  بأغلظ  للدولة لصا�ح هذا املشروع، وأقسم  العامة  املوازنة  جن��ا واحدا من 

 العكس نحن نقدم ل�خزانة العامة. 

 : الم يحمل مغالطات �عدد حروفھ لعدة أسباب �� وا�حقيقة ان هذا الك

فدانا كما ورد ��   166645أن التجه�� اللوجيس�ي للموقع الذى يز�د مساحتھ مع تجمع الشيخ محمد بن زايد ع��  -1

العمرانية مليون م��)، تتواله هيئة ا�جتمعات    700(أى ما �عادل    2016) لسنة  57القرار ا�جمهوري بقانون رقم (

 50ا�جديدة مع جهات أخرى سوف نذكرها �عد قليل، وهذه الهيئة االقتصادية �� هيئة ح�ومية، �عامل مثلها مثل  

، املعدل لقانون 1979) لسنة  11بطر�قة خاصة، نظمها القانون رقم (  1980/1981هيئة اقتصادية أخرى منذ عام  

با الهيئات  ت�ون هذه  للدولة، بحيث  العامة  العامة، املوازنة  باملوازنة  املوازنة، وتظل عالق��ا  عتبارها مستقلة عن 

قائمة ع�� تحو�ل الفائض املتاح لد��ا، أو �� حالة ال�جز تحصل ع�� تمو�ل من املوازنة لتغطية هذا ال�جز، وقد 

ئة �� أر�عة و�عديالتھ الالحقة موارد هذه الهي  1979) لسنة  59حدد قانون هيئة ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة رقم ( 

 مصادر ��: 

 ما تحصل عليھ من اعتمادات مالية من املوازنة العامة للدولة سنو�ا، و�� مبالغ تقدر �عدة مليارات من ا�جن��ات.-

مبيعات األرا�ىي ال�ي تقوم ببيعها سنو�ا، و�� أيضا عدة مليارت من ا�جن��ات بصرف النظر عن الفساد الذى  –

 يئة التعم�� والتنمية الزراعية التا�عة لوزارة الزراعة. ظل مالزما لهذه الهيئة ومعها ه

 . الت��عات والهبات ال�ي تحصل عل��ا الهيئة –

 .  غ��ها من املوارد –
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ومنذ ذلك التار�خ تقوم هذه الهيئة بتحو�ل جزء كب�� من مواردها وفوائضها إ�� حسابات وصناديق خاصة، لم تكن  

وا�حقيقية، وخصوصا �� ظل وزراء اإلس�ان محمد إبراهيم سليمان وأحمد  للرقابة وا�حاسبة ا�جادة     تخضع أبدا

فتحرم    املغر�ي، و�براهيم محلب، ومصطفى مدبو��، وهذه الهيئة لد��ا موارد مالية وال تحولها إ�� ا�خزانة العامة

ا واحدا من املوازنة العامة املوازنة العامة من إيرادات وموارد كب��ة، و�التا�� فقول ا�جن�ال السي�ىي أنھ ال يأخذ مليم

 . للدولة ملشروعھ املس�ى العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة هو قول خاطئ ومضلل للرأي العام

، قد ق�ىى �عملية تحو�ل و��ب أموال الدولة من  2016) لسنة  57من ناحية أخرى فإن القرار ا�جمهوري رقم (-2

اليد ع��   إ�� هيئة أرا�ىي  700خالل وضع  القوات املس�حة، ع�� أن ت�ون هذه األرا�ىي �عد   مليون م��، وضمها 

أ�شأوها   ال�ي  املساهمة  الشركة   �� الهيئة  هذه  حصة  بمثابة  اللواءات   و�توالها  –تقييمها  هيئة    –   أحد  ومعھ 

للشقق  والبناء  األرا�ىي  تقسيم  عمليات  الشركة  هذه  وتتو��  للموقف،  كغطاء  ا�جديدة  العمرانية  ا�جتمعات 

والقصور  سوف والفيالت  ما  أن  قدرنا  فإذا  الشركة،  هذه  حسابات  إ��  وأر�احها  إيرادا��ا  تورد  أن  ع��  و�يعها،   ،

مليون م�� مر�ع حصلت عل��ا هذه   175%)، فإن لدينا حوا��  25�ستخدم من هذه املساحة لن يز�د ع�� الر�ع فقط (

�نة العامة، و�ذا قدرنا أن قيمة امل�� الشركة ا�جديدة دون أن تدفع مليما واحدا ثمنا لألرض �حسابات الدولة وا�خز 

مليار جنيھ بال مقابل، و�ذا �انت   175املر�ع هو ألف جنيھ فقط ال غ��، فإن هذه الشركة قد حصلت ع�� ما قيمتھ  

ألف   28والفيالت والقصور �سعر للم�� ي��اوح ب�ن     ألف جنيھ للم�� املر�ع،  11هذه الشركة تبيع الشقق األن �سعر  

إ��   ألف جنيھ، فلكم أن تتصوروا حجم األر�اح الهائلة ال�ي تحققها هذه الشركة، دون أن �سدد قيمة   35جنيھ 

  !!!… األرض ال�ي حصلت عل��ا مجانا ..!!! كما أننا ال �عرف ع�� وجھ الدقة كيف ستحاسب هذه الشركة ضر�بيا

ها أصوال بقيمة تر�ليون جنيھ، فهو  وعندما يقول ا�جن�ال السي�ىي أنھ ��ذا املشروع قد أضاف للدولة واقتصاد-3

والسماسرة  املقاوالت  وشر�ات  األفراد  ب�ن  رحاها  تدور  العقار�ة  األصول  هذه  أن  ذلك  ومضلل،  خادع  قول 

واملضار��ن، دون أن يدخل م��ا جنيھ واحد ل�خزانة العامة للدولة، و�التا�� لم �ستفد ��ا الشعب املصرى، خصوصا 

ذين يبحثون عن نظام �علي�ي جيد ونظام ص�� مناسب و�يئة نظيفة دون أن يجدوها  الفقراء والطبقة الوسطى، ال

 �� جمهور�ة ا�جن�ال السي�ىي.
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  مغالطات الجنرال السیسي حول االحتیاطي النقدي يف البنك املرکزي

ملتاح لدى  ) وح�ى اليوم بموضوع ز�ادة االحتياطي النقدي ا2018يفاخر ا�جن�ال السي�ىي ووسائل إعالمھ منذ العام (  

  2018مليار دوالر عام  44.0، إ��  2016مليار دوالر عام   18.0البنك املركزي املصرى من أقل من 

وا�حقيقة ال�ي ينب�� أن �عرفها، أن ما ذكره الرجل هو خد�عة نقدية واقتصادية أضافية، ومغالطة من الرجل، 

تملكھ فعال، و��ون �� ملكية خاصة للدولة ال �شاركها فيھ ذلك أن الع��ة �� بناء االحتياطي النقدي للدول، هو ما  

% منھ ال تملكھ 70أحدا، و�ذا تأملنا م�ونات االحتياطي النقدي الذى ذكره ا�جن�ال السي�ىي فسوف نكتشف أن  

 مقابل فوائد كب��ة، قد �س��دها أ�حا��ا �� أى وقت، �� ��ذا املع�ى أقرب   مصر، و�نما �� ودائع لف��ة من الزمن 

 . للديون ألطراف دولية

 ع�� النحو التا��:  2018ح�ى يونيھ    و�توزع االحتياطي النقدي 

 مليار دوالر مقابل فوائد سنو�ة.  12.0لدى البنك املركزي املصرى قدرها   ودائع خليجية  •

ف مليار دوالر لم تحصل عل��ا مصر �عد، وسو   4.0مليار دوالر، و�بقى    8.0دين صندوق النقد الدو�� وقدره   •

 . 2023تبدأ �� سدادها ع�� أقساط بداية من عام 

 . 2022مليار دوالر، وسوف يبدأ السداد �عد عام  3.0دين لصا�ح البنك الدو�� قدره  •

 مليار دوالر.  1.5دين لصا�ح البنك األفر�قي للتنمية وقدره  •

 مليار دوالر.  1.5دين لصا�ح البنك األورو�ى إلعادة اإلعمار وقدره  •

  مليار دوالر. 6.0ستحقة ع�� وزارة املالية املصر�ة قدرها سندات دولية م •

ع��   تز�د  وعر�ية  دولية  ألطراف  اململوكة  والودائع  الديون  مجموع  أن  االحتياطي    30.0أى  هو  فأين  دوالر،  مليار 

، أما الودائع ا�خليجية ف�ي تجعل نظام 2022النقدي ملصر، علما بأن بداية مرحلة السداد سوف تبدأ من عام  

 ا�جن�ال السي�ىي تحت رحمة اململكة السعودية واإلمارات وال�و�ت.
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  کتالوج مبارك .. والسیسي

) نكتشف تكرارًا ي�اد ي�ون 1991-1981إذا تأملنا من جانب آخر، أداء الرئيس ا�خلوع حس�ى مبارك �� بداية عهده (

 بارك”، الذى يتحدد �� اآل�ي: مفزعًا لنفس األسلوب واملمارسات، وال�ي يمكن أن نطلق عل��ا “كتالوج م

السادات  -1 عصمت  أهمها قضية  الفساد  ضد  كب��ت�ن  �عمل قضيت�ن  مبارك  حس�ى  الرئيس  قام  عهده  بداية   ��

طهارة  عن  هو  تحدث  كما  اإلعالم  ووسائل  ال�حف  وتحدثت  وامليناء،  اإلسكندر�ة  حوت  عثمان  ورشاد  وأبنائھ، 

، و�� �شكيل عصا�ي دو��  1972مسًا �� عموالت تجارة سالح منذ عام  ا�حكم ومحار�ة الفساد، بينما �ان الرجل منغ

لتجارة السالح غ�� املشروعة ومعھ حس�ن سالم و�خصيات عسكر�ة كب��ة وعمالء للمخابرات املركز�ة األمر�كية، 

شي�ل��  تيودور   ” �لين�   Theodore J. Shachley  ”وم��م  توماس  و�لسون Tomas Clines ”و”  وأدو�ن   ، Edwin 

Wilson  و ر�تشارد سي�ورد ،Richard Secord .و” ر�تشارد ب��سون ” و آخرون ، 

قام الرئيس ا�جديد بتدج�ن وخداع �افة القوى السياسية، بما ف��ا قادة حزب التجمع اليساري، وكرر أمامهم  -23

العبارة �� اجتماعا��م اليسار��ن والقوميون �� ترديد هذه     أن اتفاقية �امب ديفيد قد ماتت، وأخذ هؤالء القادة

سنوات �ان مبارك قد نجح �� جرجرة �ل ا�ح�ام العرب   10ا�حز�ية الضيقة و�وادرهم الوسطى، و�عد أقل من  

 .تقر�بًا إ�� حظ��ة �امب ديفيد ولقاء اإلسرائيلي�ن

غط��ا وسائل ـ اد�� الرئيس مبارك وق��ا أنھ سيقوم بدعم شر�ات القطاع العام، وخدع ا�جميع بز�ارات متكررة �3

اإلعالم املصر�ة للمصا�ع وشر�ات القطاع العام، وا�حقيقة أنھ �ان يقوم بمعاينة البضاعة قبل البيع ملعرفة حصتھ 

أك��   العامة، و�عد عشر سنوات من حكمھ بدأت  وأنجالھ واملقر��ن منھ من عموالت ا�خ�خصة و�يع الشر�ات 

 عملية ��ب منظمة لألصول واملمتل�ات العامة. 

و�عد   – بما ف��ا االتحاد السوفي�ي والص�ن    –قام الرئيس مبارك بز�ارات كث��ة ومتعددة لدول العالم شرقًا وغر�ًا  ـ  4

عشر  و�عد  والعالم،  املنطقة   �� األمر�كية  للسياسات  الفقري  العمود  أصبح  قد  �ان  سنوات  ثالث  من  أقل 

 .أخرى �ان قد أصبح الكن� االس��اتي�� إلسرائيل  سنوات
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أساتذة ـ  5 من  والسواقط  والتكنوقراط  املوظف�ن  ب�ن  من  ومساعديھ،  بوزرائھ  يأ�ي  أن  ع��  حر�صًا  مبارك  �ان 

جمال   نجلھ  جاء  ح�ى  ا�حال  هذا  ع��  واستمر  و�عليماتھ،  ألوامره  منفذين  مجرد  ي�ونوا  ح�ى  ا�جامعات، 

 .ليختار من عينة رجال املال واألعمال َمْن سيدير الدولة معھ  مبارك

رك �ان يردد دائمًا مقولة محدودي الدخل وضرورة حماي��م، و�� الوقت نفسھ �ان يتحالف �شراسة وُفجر ـ مبا6

  .مع طبقة رجال املال واألعمال، و�قدم لهم �افة التنازالت الضر�بية والسياسية والتشريعية

ضرتھ �ل القوى الوطنية ح  1982عقد مؤتمر اقتصادي عام     إ��   –حس�ى مبارك    –الرئيس ا�جديد وقتئذ     دعا ـ  7

الدكتور   –آنذاك    – مثل  اليسار  أقطاب  عبد    وم��م  ص��ي  إسماعيل  ودكتور  حنا،  ميالد  دكتور  مر�ىى،  فؤاد 

وغ��هم، ليبدو و�أنھ �عد روشتة وطنية لعالج آثار االنفتاح…و�لھ �ان أوهامًا، وكسب مز�ٍد من الوقت لتثبيت     هللا

يق واستكمال سياسات السوق وآليات العرض والطلب ضار�ًا عرض ا�حائط أر�ان حكمھ، ثم انطلق �عدها �� تطب

 .ب�ل الرؤى والدراسات، ال�ي قدمها املفكرون وأساتذة التخطيط والتنمية

والوعود باكتشافات ب��ولية �خمة، وأننا سن�ون من الدول  ـ قام بز�ارات متكررة ودائمة لدول ا�خليج والسعودية8

 .الب��ولية الك��ى 

ك الكث�� الذى يرسم كتالوج مبارك �� حكم مصر، والذى �س�� عليھ بالضبط دون أى �غي�� أو إبداع الرئيس وهنا

 !..ا�جديد

 السیاسات الخبیثة يف خصخصة الخدمات

فتقوم السياسات  السياسات ا�خبيثة �� خ�خصة ا�خدمات األساسية للشعب املصرى �� عهد ا�جن�ال السي�ىي،  

الشر�ات   ا�جديدة مياه  ببيع  مثل  املصرى  للشعب  األساسية  ا�خدمات  وخ�خصة  والكهر�اء  العامة  الشرب 

�سر�ت و��   وقت أن �ان وز�را للدفاع، وال�ي والتعليم وال�حة، وتطبيقا ملقولة ا�جن�ال السي�ىي والصرف الص�� 

 : املصر��ن ثمن �ل خدمة تقدم إل��م) ع�� النحو التا��  مقولة (وهللا لو بيدي لدفع

 . إ�� شر�ات كمرحلة أو��  الهيئات العامة للشرب والصرف الص��  ـ تحو�ل
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تدر�جيا و�صورة سريعة و�معدالت كب��ة  قيام تلك الشر�ات بتعديل أسعار فوات�� اس��الك املياه والصرف الص��  ـ

  . مرحلة الحقة، إما بيعا جزئيا أو بيعا �ليا جدا، ح�ى ت��يأ تلك الشر�ات للبيع ��

مراحلها  الشر�ات ا�خاصة، مصر�ة �انت أو عر�ية أو أجنبية، تلك ا�خدمات، ال تصطدم با�جمهور �� عندما تتسلم   ـ

الف��ة ما قبل البيع ت�ون كب��ة ومجز�ة أل�حاب تلك الشر�ات   فرضت ع�� املس��لك�ن ��  األو��، ألن األسعار ال�ي

 . ا�خاصة

��  ـ التوسع  للمدارس،  م بالنسبة  بمصروفات  املدارس  اليابانية إ�شاء  واملدارس  النيل  ومدارس  مصر  مدارس  ثل 

رفضت اليابان �سلمها وفقا لهذه الشروط وطالبت بمجاني��ا فجرى إغالقها برغم بناء الكث�� م��ا �� �عض  (ال�ي

) فظلت أصول 2017نفسھ �� مدينة الشروق �� أكتو�ر عام   افتتحها ا�جن�ال السي�ىي ا�حافظات بما ف��ا تلك ال�ي 

مدارسها من تكدس  �عا�ي بقية ا�حافظات ال�ي وفضل أن ت�ون كذلك بدال من فتحها لتالميذ الشروق و�� معطلة،  

 . وُفرضت مصروفات كب��ة �سدد من أولياء األمور  فظيع، ح�ى توصلوا التفاق مع ا�جانب اليابا�ي

عاهد خاصة بمصروفات، إ�شاء جامعات وم إ�شاء والتصديق ع��  التوسع ��  ـوكذلك بالنسبة ل�جامعات، فيجري 

نطق ��ا أخ��ا، بأن املصر��ن لد��م فلوس كت�� قوي، بدال من مقولة ”إحنا بلد   ال�ي  بفكرة ا�جن�ال السي�ىي عمال

 ” كمان فق�� .. وفق�� قوي 

، ع��  2011وفقا لبيانات عام     وال�ي تز�د   أما املستشفيات العامة والوحدات ال�حية بما ف��ا مستشفيات الت�امل ـ

وخصوصا    مستشفى  1373 بذلك  الظروف  سمحت  �لما  �عضها  خ�خصة  يجرى  فسوف  �حية،  ووحدة 

تتخلص  و��ذا  واالستثمار�ة،  ا�خاصة  املستشفيات  بناء  ع��  املوافقات   �� التوسع  مقابل  الت�امل،  مستشفيات 

 ا�ح�ومة ودولة ا�جن�ال من العبء املا�� تدر�جيا. 

  الحفاظ یلع رکائز دولة الفساد

كبار قيادات املؤسسة العسكر�ة واألمنية �عيدين تمامًا عن الفساد املنظم واملقنن، الذى استشرى �� البالد    لم يكن 

عام   االقتصادي”  “االنفتاح  املسماة  السادات سياساتھ  الرئيس  تطبيق  بداية  والذي1974مع  استمر �سرعات  ، 

 .1981السادس من أكتو�ر عام  السادات �� منصبھ �عد اغتيال  خلفھ ��  عهد الرئيس الذي أع�� وعمق أك�� �� 
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ممارسات الفساد ع�� مسار�ن ُخطط لهما �عناية، سواء من   وقد انخرطت املؤسسة العسكر�ة وقيادا��ا الُعليا �� 

مبارك)، أو من جانب قيادات تلك املؤسسات العسكر�ة واألمنية  جانب الرئيس�ن (أنور السادات ومن �عده حس�ي

 :وهما

رة ع�� اإلدارة ا�حلية بمحافظات البالد ا�ختلفة، حيث ظلت الغالبية الساحقة من مناصب ومواقع  األول: السيط

يد القيادات العسكر�ة ا�حالة للتقاعد، بدءًا من منصب ا�حافظ�ن، مرورا برؤساء املدن، ان��اًء  اإلدارة ا�حلية �� 

الشرطة املتقاعدة و�عض القضاة؛ وقد استندت برؤساء األحياء واملراكز، ويشاركهم بحصة أقل �ل من قيادات  

يمنح   ، الذي1971) من دستور عام  15تو�� هذه املناصب واملواقع املدنية إ�� نص املادة ( املؤسسة العسكر�ة �� 

 ”األولو�ة �� شغل الوظائف املدنية ملا ُ�س�ى “ا�حار�ون القدماء

بإ�شاء   1979) لسنة  32رقم ( السادات القرار ا�جمهوريبدأت بإصدار الرئيس   الثا�ي: األ�شطة االقتصادية ال�ي

إنجاز �عض املشروعات  ما ُ�س�ى “جهاز ا�خدمة املدنية” التا�ع للقيادة الُعليا للقوات املس�حة، بزعم املساعدة �� 

 �� وخصوصًا  والكباري  االقتصادية،  �الطرق  األساسية  البنية  والسن��االت،  مشروعات  االتصاالت  وشب�ات 

النطاق لألعمال ليشمل قطاعات واسعة، دون أن ي�ون هناك  ومشروع  ات األمن الغذائي وغ��ها، ثم توسع هذا 

 �� أو �شريعية  أية مؤسسة رقابية  أو معرفة من  أر�احھ، ومدى  رقابة  ا�جهاز ومستوى  الدولة ع�� �شاطات هذا 

الوطنية،   ا�خدمة  جهاز  مشروعات  وأن  خصوصًا  تلك،  األر�اح  توزيعات  �� قانونية  الضر�بية  لألنظمة  تخضع  ال 

الدولة املصر�ة، كما أن العامل�ن ف��ا من ا�جندين وضباط االحتياط ي�اد ال يحصلون ع�� أجور عادلة ومناسبة 

�حجم هذه املشروعات، أو معدالت أر�احها، كما أن هذه املؤسسة العسكر�ة ت�اد تضع يد��ا ع�� أك�� من ثلث 

 �� امل��امية األطراف  باألرا�ىي ال�حراو�ة   األرا�ىي  ان��اًء  الدولة املصر�ة بدءًا من السواحل الشمالية والشرقية، 

 وداخل املدن املصر�ة بحجة مقتضيات األمن القومي.

وقد أدى ذلك إ�� تحول القوات املس�حة وقيادا��ا الُعليا إ�� قوة اقتصادية هائلة، تتشابك مصا�حها أحيانًا مع �عض 

الد أو  ا�حلية  هذه األطراف  قيادات  بأحد  حدا  ما  وهو  أخرى،  أحيان   �� األطراف  تلك  �عض  مع  وتتعارض  ولية، 

، إ�� التصر�ح 2011انتشر �� مصر �عد ثورة ا�خامس والعشر�ن من يناير عام   املؤسسة �� غمار النقاش ا�حاد الذي

 .ب منھ)بحدة وعنف إ�� ال�حافة املصر�ة قائًال: (هذا هو عرق ا�جيش ولن �سمح ألحد باالق��ا
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أ�شطة اقتصادية  و�ذا أضفنا إ�� ذلك أن كث��ًا من أبناء كبار قيادات املؤسسة العسكر�ة واألمنية �انوا متورط�ن �� 

الرئيس ا�خلوع حس�ى مبارك، مثل أبناء املش�� طنطاوي (شر�ف  ومالية �شو��ا الكث�� من الفساد و�رعاية نج�� 

من ر�ائز دولة الفساد،   من املفهوم وامل��ر أال يق��ب ا�جلس العسكري   وعمرو وعالء األلفي) وكث��ين غ��هم، أصبح

��   – وكذلك ح�وماتھ املدنية (عصام شرف   املنظومة  كمال ا�جن�وري). فلم تجر عمليات ت�حيح للعوار القائم 

ملمارسات الفساد والفاسدين و�سهل لهم أعمالهم، بل ع�� العكس �عززت تلك ا القانونية االقتصادية، ال�ي تح�ي

) رقم  بقانون  (مرسوم  الفاسدين  مع  للمصا�حة  بقوان�ن  مراسيم  و�صدار  لسنة  4الفاسدة،  واملرسوم 2012)   ،

 .)2015) لسنة 97بقانون رقم (

االستثمار  لقوان�ن  جديدة  قانونية  �عديالت  إجراء   �� تمثلت  واألعمال  املال  لرجال  املزايا  من  مز�دًا  منحت  كما 

واملزايدات   الرموز واملناقصات  �عض  تقديم  هو  املدنية  وح�وماتھ  العسكري  ا�جلس  بھ  قام  ما  و�ل  وغ��هما، 

عهد الرئيس مبارك من أمثال عالء مبارك وشقيقھ جمال مبارك، واملهندس أحمد عز، وزكر�ا   الفا�حة للفساد �� 

الفقي عزمي وأ�س  الشر�ف،  غا��  وصفوت  بطرس  و�وسف  رشيد  محمد  احتواء   ورشيد  ��دف  ا�حالة وآخر�ن، 

 �� الغاضبة  حجم  الثور�ة  مع  تتناسب  أح�ام  عن  ا�حاكمات  تلك  �سفر  ولم  املصر�ة،  واملدن  وامليادين  الشوارع 

 ا�جرائم، ال�ي ارتكبت �� ذلك العهد. 

العسكري  ا�جلس  راية  وتحت  ا�جن�وري،  كمال  الدكتور  أم  شرف  عصام  الدكتور  ح�ومة  أ�انت  األول   وسواء 

دم أيًا م��ما ع�� تخليص االقتصاد املصرى من األعباء الثقيلة، ال�ي نتجت عن سياسات عنان)، فلم يق  – (طنطاوي  

أر�عة عقود من فو�ىى السوق وفساده، ولعل موقف �ل م��ما من عودة شر�ات القطاع العام ال�ي حكمت محاكم 

اإلداري  ا القضاء  مقدار  املصر��ن  والقضاة  للمحاكم  تب�ن  �عدما  الدولة  كنف  إ��  األصول  �عود��ا  و��ب  لفساد 

األح�ام،  هذه  تنفيذ  ورفضهما  السابق�ن،  العقدين  طوال  وا�خ�خصة  البيع  عمليات  صاحبا  اللذين  ا�ح�ومية 

و�شغيل شر�ات القطاع العام، ما يظهر بوضوح أ��ما لم ي�ونا سوى امتداد ما�خ لنفس سياسات الرئيس ا�خلوع 

  .داتمبارك، ومن قبلھ الرئيس املغدور أنور السا  حس�ي
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��  كما لم يق��ب أى م��ما من الظاهرة املالية الشاذة، ال�ي إل��ما، إال  ظل حك�ي نمت وترعرعت  الرئيس�ن املشار 

ال�ي و��  ا�خاصة،  وا�حسابات  الصناديق  الفساد   ظاهرة  دولة  ر�ائز  رك��ة من  إ��  عامًا،  ثالث�ن  ع�� مدى  تحولت 

 .2011العشر�ن من يناير عام العهد ما قبل ثورة ا�خامس و  املقنن واملنظم �� 

والغر�ب واملث�� للتساؤالت ذلك املوقف ا�خجول سواء من جانب ا�جلس العسكري ا�حاكم، أو ح�وم�ي عصام 

ا�جن�وري  ا�خلوع  شرف وكمال  الرئيس  امل��و�ة واملهر�ة من جانب رموز وأقطاب نظام  املوال  من قضية اس��داد 

وحقيقية نحو استعادة هذه األموال، أو ح�ى وضع تصور و�س��اتيجية   مبارك، فلم تتخذ أية خطوات جادة حس�ي

 إلدارة هذه املعركة السياسية والقانونية ضد مراكز وكهوف ال��ر�ب تلك. 

 اختالالت االقتصاد املصري

ع��   اإلنفاق  وال  ناحية،  من  املسكنات  معها  تف�ح  لن  عميقة،  هي�لية  اختالالت  من  املصري  االقتصاد  �عا�ى 

��ذه الطر�قة ال�ي يدير ��ا ا�جن�ال السي�ىي االقتصاد    مشروعات كب��ة �� مجال اإل�شاء والبناء والبنية األساسية

 واملوارد املصر�ة، ومن أبرز تلك االختالالت الهي�لية اآل�ي: 

ت ا�خدمات اختالالت هي�لية �� قطاعات االنتاج السل�� (الزراعة والصناعة والكهر�اء والطاقة، مقابل قطاعا-1

 والتجارة والتوزيع).

 اختالالت �� الهي�ل املا�� (املوازنة العامة للدولة والنظم الضر�بية) -2

 اختالالت �� السياسة النقدية و املصرفية -3

 اختالالت �� السياسات األجر�ة  -4

 دولة فساد مقنن ومنظم -5

 العدالة والقضاء) –اإلس�ان  –البحث العل�ي –ال�حة  –ا��يار قطاعات ا�خدمات االس��اتيجية (التعليم -6

 % من القوى العاملة)24% إ��  20حجم بطالة من أع�� املعدالت �� العالم ( -7
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 فو�ىى األسواق والقوى االحت�ار�ة -8

 قدرات اقتصادية �امنة ومهدرة  -9

 معدالت للت�خم وارتفاع األسعار. -10 

س�ى ” تحليل فلسفة السياسة االقتصادية ” و�التا�� ” فلسفة ينطلق مما �   الفهم والتفس�� للمشكالت   ومفتاح

برغم إقراره     بيد أن هذه الصعو�ات لم تحظ بتفك�� عميق من الرجل .1974السياسة املالية ” املتبعة منذ عام  

ال�ي الصعبة  الظروف  وأعمال    بطبيعة  األم�ي  البعد  ع��  ركز  قد  �ان  و�ن  املصرى،  وا�جتمع  االقتصاد  ��ا   يمر 

واالستثمار.   إرهاب، املستثمر�ن  جذب   �� والرغبة  األساسية،  البنية  تضعضع  ل�جل  وكذا  تقديمھ  معرض  و�� 

�� مؤتمر ” ح�اية وطن ” وأمام جمع كب�� من الشباب ��     )،2018-2014إنجازاتھ �� ��اية العهدة الرئاسية األو�� ( 

شروع خالل أر�عة سنوات من حكمھ (وذكر الرجل �عض ألف م  11   ، أشار إ�� أنھ قد نجح �� إقامة2018يناير عام  

تر�ليون جنيھ، مع التأكيد بأنھ ال ي�ح أن �سألھ أحدا من أين جاء ��ذه   2األمثلة لتلك املشروعات)، أنفق خاللها  

وا�حقيقة برغم عدم دقة األرقام  األموال، و�� مقولة غ�� مسبوقة �� تار�خ النظم السياسية ا�حديثة شرقا وغر�ا.

 ال�ي ذكرها ا�جن�ال السي�ىي �� مؤتمراتھ من حيث:

�ع�ى   – سواء أنجزت فعال أو تحت التنفيذ أو مجرد مخطط ع�� الورق    –إن إنجازه ألحدى عشرة ألف مشروع  -1

 مشروع �ل يوم دون توقف، ودون إجازات للعامل�ن، وهذا فوق طاقة املنطق والعقل ا�جرد.   7.54أننا بصدد تحقيق  

رجل ما جرى إنفاقھ فعال خالل السنوات األر�عة من حكمھ، وما هو مرصود ع�� حساب مشروعات  لم يحدد ال -2

ألف مشروع ليس �� ما تم تنفيذه    تحت التنفيذ، أو ال�ي مازالت ع�� الورق وتنتظر البدء ف��ا، فرقم األحد عشرة

 فعال، بل �� ما يتصور أن يطول بھ العمر لتنفيذها. 

شوارع القاهرة و�عض    بتلك املشروعات ومدى أولو�ة تنفيذها، ال�ي م��ا رصف أرصفة ��   لم ينشر الرجل قائمة-3

أخرى   ومناطق  القاهرة،  وسط  مبا�ي  وطالء  الدولية،  ا�حديقة   �� و�افي��يا  العلم�ن،  مدينة  و�وابة  األخرى،  املدن 

ا مشروعات حيو�ة و�س��اتيجية كث��ة، والقائمة تطول ر�ما تتجاوز عدة مئات من عينة تلك املشروعات، فليس �له
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مثل محطات الكهر�اء، أو محطات املياه والصرف الص��، أو التعليم وال�حة، و�التا�� �غيب عنھ ما �س�ى �� علم  

 التخطيط االقتصادي (باألولو�ات)

ا�ح�ومات   ، أنفقت2011ح�ى عام    1975املمتدة من عام     تنا�ىى الرجل، أو ر�ما لم يصل إ�� علمھ أنھ خالل الف��ة-4

حوا��   مبارك  وحس�ى  السادات  أنور  الرئيس�ن  عهدي   �� البنية    440املصر�ة  مشروعات  ع��  جنيھ  مليار 

الص��،     األساسية والصرف  املياه  ومحطات  الكهر�اء  ومحطات  واملدارس  واملستشفيات  والكباري  الطرق  مثل 

أى أننا بلد لديھ بنية أساسية �خمة، قد   وغ��ها، من أجل جذب االستثمار واملستثمر�ن،   وسن��االت االتصاالت

 . ت�ون قليلة الكفاءة �� �عض قطاعا��ا، أو تحتاج إ�� الصيانة والتجديد واإلصالح

ألف كيلو طرق بصرف النظر عما شابھ   25   ومن ب�ن هذه البنية األساسية القائمة فعال، تمهيد ورصف حوا�� -5

 ى والعموالت. �سبب الر�ى  من فساد وعدم صيانة  الكث�� م��ا

وفقا ملفهوم املقاول، فإذا حصل ع�� مقاولة �� مشروع �و�رى أو جزء من طر�ق، ثم حصل ع�� جزء أخر من  -6

الطر�ق أو ال�و�رى فإنھ يحتسب ذلك بأنھ مشروع�ن وليس مشروع واحد، ح�ى لو تكرر األمر لعشرة مشروعات ع��  

الذى عدل ثمان    ف �� قانون املناقصات واملزايدات ا�ح�وميةوهو ما �عر    طر�ق واحد، أو �و�رى أو مب�ى أو غ��ه،

مرات من أجل إرضاء املقاول�ن وأ�حاب التور�دات وغ��هم، باسم "امتداد العقد"، ويستفيد املقاول من ذلك لثالثة  

  أسباب ��:

ات أخرى لدى ا�ح�ومة األو��: إلظهار حجم أعمالھ أك�� من الالزم ح�ى توضع �� س��ة أعمالھ �ح�ن التقدم �� مناقص 

  أو ا�جهات األجنبية.

  الثانية: لتقليل االستقطاع الضر��ي وا�حصول ع�� مزايا ضر�بة.

 الثالثة: لتقو�ة مظهره ومظهر شركتھ �� مواجهة املنافس�ن لھ. 

� كث�� من  )، قد أنفق الكث�� من األموال ع� 2018-2014ومما ال شك فيھ أن ا�جن�ال السي�ىي �� ف��ة واليتھ األو�� (

وما نفذ م��ا وما هو جارى   –ومضمون تلك املشروعات     بصرف النظر عن العدد الذى أشار إليھ  –املشروعات  
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علوم  تفرضها  ال�ي  واألسس  ا�حقائق  إ��  اإلشارة  ينب��  أخر  جانب  من  ولكن  الورق،  ع��  مازال  هو  وما  التنفيذ، 

  التنمية والتخطيط االقتصادي و��:

رورات لكث�� من تلك املشروعات ال�ي أشار إل��ا الرجل، سواء الطرق والكباري، أو مزلقانات ال شك أن هناك ض-1

السكة ا�حديد، أو مشروعات الكهر�اء والطاقة، أو ح�ى مشروعات اإلس�ان ال�ي عرضت بت�اليف عالية جدا ع�� 

ما ��   ا علم التخطيط والتنمية وهما:و�بقى السؤاالن ا�حيو�ان اللذان �علمنا إياه   الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى؛

  وما �� جدواها وت�اليفها االقتصادية الراهنة؟ ترتيبات األولو�ات �� دولة ومجتمع بظروف مصر؟

فلنتأمل معا �� علم التخطيط واألولو�ات، �حيح أن الكهر�اء لها أولو�ة �� التنمية والتصنيع، ولكن مع غياب -2

عن  الدولة  وا��حاب  للتصنيع  واملستثمر�ن   خطة  واألعمال  املال  رجال  أيدى   �� ومستقبلھ  االقتصاد  وترك  ذلك 

، وال�ي 1974ا�حلي�ن واألجانب، تصبح املراهنة خاسرة تماما، وهو ما أثبتتھ تجر�ة االنفتاح االقتصادي منذ عام  

عدل للبطالة (تز�د انطلقت من فلسفة "قيادة القطاع ا�خاص للتنمية" فأوصلتنا إ�� ما نحن فيھ األن من أع�� م

و�جز مزمن �� املوازنة العامة للدولة، و�جز     % من القوى العاملة وليس كما تصرح البيانات ا�ح�ومية)،22ع��  

مؤلم �� م��ان املدفوعات وخصوصا امل��ان التجاري، وحالة من ��ب ال��وة الوطنية، وأع�� معدل ل��ر�ب األموال،  

ال الشر�ات  و�يع  الضر��ي،  لصا�ح وال��رب  وعقارات  فضاء  أرا�ىي  إ��  تحولت  ال�ي  األثمان  بأبخس  عامة 

ومضار��ن، وفساد غ�� مسبوق، و�التا�� فأن األولو�ات �ش�� بأن التوسع �� مشروعات الكهر�اء ال�ي أنفق    سمسارة

قدرة من  عل��ا عشرات املليارات من ا�جن��ات، �ان من املمكن �� ظل وجود خطة حقيقية للتصنيع واالحتياجات امل

الطاقة خالل سنوات ا�خطة ا�خمسية أن ي�ون اإلنفاق ع�� مشروعات الكهر�اء متوازنا مع االحتياج الفع�� من  

الطاقة وليس إنتاج فائض من الكهر�اء نبحث لھ عن مصادر لتصدير هذا الفائض من الكهر�اء األن دون جدوى (  

  . ن للر�ط الكهر�ائي و�يع املتاح لدى مصر )جرى توقيع أتفاق مع ق��ص واليونا 2021�� أكتو�ر عام 

ومن جهة أخرى فإن األولو�ات �انت �ستد�� أن ي�ون هناك ترتيب للبيت من حيث ترتيب التعليم وال�حة و -3

التعليم ال تص�ح معھ طرق وكباري ومساكن  ��مل  املقدمة، فمجتمع   �� والكهر�اء  والزراعة  الصناعة  معها قطاع 

بدا من  التعليم وال�حة  وغ��ها، وقد  الثالثة من مؤتمر "ح�اية وطن"، أن  ا�جن�ال طوال األيام  ��     حديث  ليس 

أولو�ات أجندتھ السياسية، و�ل ما �عنيھ هو الطوب واألسمنت والطرق والكباري واملساكن، بحيث أصبحت املدن 
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رأسا مقلو�ة  ت  املصر�ة  كباري،  �شييد  أو  طر�ق،  توسيع  أو  طر�ق،  ملد  سواء  عقب  السنوات ع��   �� عددها  جاوز 

�و�ري، وفقا لبعض املصادر، ال�ي لم تحدد بدقة هل �� �� العاصمة املصر�ة وحدها   770ا�خمس األو�� من حكمھ  

 أم أ��ا �شمل بقية ا�حافظات املصر�ة؟ 

لم يتوقف   قد أورد رقما خط��ا  2017و�املقابل فإن نتائج التعداد العام للس�ان واملنشأت الذى صدر �� ��اية عام  -4

مليون وحدة سكنية فارغة ومغلقة، والكث��    12.5عنده ا�جن�ال وحاشيتھ من ا�جن�االت والبور�جية، و�� وجود  

مليار   600   م��ا منذ سنوات �عيدة، أى أن ا�جتمع املصرى لديھ فائض من وحدات اإلس�ان، ال�ي ت�لفت حوا�� 

تر�ليون جنيھ ( باف��اض ت�لفة للوحدة مائة ألف   1.2و  أ   ألف جنيھ فقط)،  50جنيھ (باف��اض ت�اليف الوحدة  

جنيھ )،و�التا�� فإن التحدي الذى �ان يواجھ السلطة السياسية الوطنية هو كيف �ستفيد من هذا الكم الهائل، 

ع�� إدارة حوار مجتم�� راق، واتخاذ عدة إجراءات، ومن ب�ن تلك اإلجراءات فرض ضر�بة ع�� الوحدات الفارغة 

فنج�� أ�حا��ا ع�� تأج��ها، فيتحقق هدفان �� وقت واحد، األول هو تخفيف حدة املش�لة السكنية من    سنو�ا،

مليار جنيھ (لبناء    60والثا�ي رفع هذا العبء املا�� عن الدولة ببناء وحدات جديدة قيل �� املؤتمر إ��ا ت�لفت     ناحية،

نيھ للوحدة)، وهنا سوف يوجهنا أنصار البقرة ألف ج  100ألف وحدة سكنية متنوعة املستو�ات بمتوسط    600

االقتصادية   ظروفنا  تتحملھ  ال  ترف  وهو  العقارات  سوق   �� التدخل  وعدم  السوق"،  "اقتصاد  املسماة  املقدسة 

واالجتماعية، خاصة أننا لن نن�ع الوحدات السكنية من أ�حا��ا و�نما "الناس مستخلفون �� املال"، وفقا للقاعدة 

 . عيةوالشر   الفقهية

مصر -5 حصلت  حيث  السياسة،  هذه  جراء  من  املصرى  االقتصاد  تحملها  ال�ي  الباهظة  الت�اليف  إ��  اآلن  نأ�ي 

مليار جنيھ �� صورة منح ال ترد من السعودية واإلمارات   128العام�ن األول�ن من تو�� ا�جن�ال السي�ىي ع�� حوا��     �� 

  83إ��    2014مليار دوالر �� يونيھ عام    46االق��اض األجن�ي من  و�عض الدول العر�ية واألجنبية، عالوة ع�� ز�ادة  

مليار دوالر    137.0مليار دوالر سندات دين �� السوق الدولية)، ثم قفزت إ��    4(�عد طرح    2018مليار دوالر �� ف��اير  

عام   سبتم��   ��2021) الرو�ىى  القرض  ع��  عالوة  هذا  الضبعة  25،  محطة  لبناء   ( دوالر  ُتنشر الذ   مليار  لم  ى 

تفاصيلھ وطر�قة سداده �عد، و�التا�� لم نضمھ إ�� الدين ا�خار��، وهذه الديون ال�خمة ينوء بحملها االقتصاد 

،  2014�� يونيھ     تر�ليون جنيھ حينما تو�� الرجل ا�حكم  1.8املصرى، خصوصا أن الدين الداخ�� قد زاد بدوره من  

، فأصبح ا�حمل �خما 2021تر�ليون جنيھ �� سبتم�� عام    4.7ثم إ��     ،2018تر�ليون جنيھ �� ف��اير عام    3.5إ��  
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% تقر�با من املوازنة العامة للدولة، ولم يتبق 45حيث زادت ت�اليف خدمة الديون األجنبية وا�حلية لتبتلع حوا��  

  �ىيء للتعليم وال�حة وغ��ها.

  ) ع�� التمو�ل التا��:2018يناير -2014األو�� (يونيھ   لقد حصل ا�جن�ال السي�ىي خالل السنوات األر�عة

تمو�ل    128.0  – ومؤسسات  األخرى  الدول  و�عض  واإلمارات  السعودية  من  ترد  ال  منح  صورة   �� جنيھ  مليار 

  ومساعدات .

جنيھ للدوالر   8.88مليار دوالر، ووفقا لسعر الصرف السائد �� تلك السنوات (  36كما حصل ع�� قروض قدرها    –

  مليار جنيھ مصري). 486.0جنيھ للدوالر) فتصبح قيمة هذه القروض  13.5لدوالر أى بمتوسط جنيھ ل 18.0إ�� 

  تر�ليون) . 1.8 –تر�ليون  3.5تر�ليون جنيھ ( 1.7  كما حصل ع�� قروض داخلية قدرها –

امل��ان التجاري، �حيح أن معظم هذه القروض قد ذهبت لتمو�ل ال�جز �� املوازنة العامة للدولة أو ال�جز ��    –

 بيد أن الكث�� م��ا وجهت إ�� �عض تلك املشروعات . 

كما حصل الرجل ع�� أموال ت��عات ملصر��ن �� صندوق تحيا مصر، سواء من ا�جيش أو من مؤسسات عامة أو   –

  مليار جنيھ أخرى .  20خاصة او أفراد تقدر قيم��ا بأك�� من  

ال�ي �ستقطعها وزا  – إ�� ذلك ا�حصة  إيرادات الصناديق وا�حسابات ا�خاصة، وال�ي تقدر و�ضاف  املالية من  رة 

 مليار جنيھ أخرى مقابل الصمت ع�� تلك الظاهرة الشاذة.  7.5إ��   مليارات جنيھ 5.0بحوا�� 

أموال الصناديق وا�حسابات ا�خاصة من �عض الهيئات االقتصادية مثل هيئة ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة،   –

التعم�� أخرى   وهيئة  جهات  بخالف  هذا  السنوات،  تلك  خالل  املليارات  �عشرات  تقدر  وال�ي  الزراعية،  والتنمية 

مليار   48.4حوا��    2020/2021إ�� أن بلغت عام    2016/2017مليار جنيھ عام    26.2وهيئات أخرى، ال�ي زادت من  

 جنيھ . 
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تصر�حھ العل�ي أمام عدد من ال�خصيات العامة  ووفقا ملا قالھ أحد قادة ا�جلس األع�� ألحدى ا�جهات األمنية ��    –

مليار   100قال ( بأن الصناديق ا�خاصة �� تلك املؤسسة �انت تمتلك �حظة تقاعده ع��    2012�عد تقاعده �� عام  

 .مليار دوالر �� حسابات وصناديق خاصة ال �علم ع��ا الشعب املصرى شيئا 28جنيھ، باإلضافة إ�� 

�� الشئون املعلوماتية والرقمية حول    ة أعدها األستاذ جمال غطاس الباحث املتخصصو�� دراسة معلوماتية رائد 

)، تب�ن خاللها ارتفاع معدل تدفق القروض 2016-1964عاما (    66واملنح ال�ي حصلت عل��ا مصر طوال     القروض

قرضًا،   35ن حكمھ  ا�جن�ال السي�ىي بصورة غ�� مسبوقة، حيث وصل عدد القروض �� أول عام�ن م  واملنح �� عهد

  242مليارات و    10منحة تصل قيم��ا إ��    26دوالرا، أما املنح فوصل عددها إ��    223ألفا و  529مليار و  31قيم��ا

) قرضا ومنحة، ليصبح إجما�� قيمة   61دوالرا، و�التا�� وصل عدد القروض واملنح معا إ�� (  250ألفا و    255مليونا و  

 دوالر تجاوزت كث��ًا القروض �� عهود الرؤساء السابق�ن جميعهم.  مليار  41.7القروض واملنح معا 

ألف    391مليون و    728مليار و  2، بقيمة  2014قرضًا ��    16ا�جن�ال السي�ىي حصل ع��     وكشف «غطاس» أن

عام    �� حصل  كما  بقيمة    19ع��    2015دوالر،،  و  28قرضًا،  و  800مليار  فيصبح    832مليون  دوالر،  ألف 

ألف دوالر،   223مليون و   529مليار و   31حوا��    2015القروض ال�ي حصل عل��ا السي�ىي ح�ى ��اية  قيمة     إجما�� 

دوالرا،    250ألفا و  255مليون و    242مليار و  10، قيم��ا  2016-2015-2014منحة خالل أعوام    26كما حصل ع��  

 دوالرا.  250 ألفا و  478مليون و  771مليار و  41فيصبح قيمة القروض واملنح ال�ي حصل عل��ا ح�ى اآلن 

�� ا�حكم (يوليو     أما القروض ال�ي قضاها  الرئيس السابق عد�� منصور خالل السنة    –   2013ال�ي حصل عل��ا 

دوالرًا، فيما بلغ عدد املنح   900ألفا و  288مليون و    130مليار و  7قرضا بقيمة    15   )، فقد بلغ عددها2014يونيھ  

 دوالرًا.  120ألفًا، و  196مليون و 154مليار و  7منح بقيمة  6صور»، ال�ي حصلت عل��ا مصر �� عهد «من

  2013و�التا�� فإن حجم القروض واملنح ال�ي حصلت عل��ا مصر �عد اإلطاحة بحكم "األخوان املسلم�ن" �� يوليو  

�ل رئيس �� مليار دوالر. و�النظر إ�� عدد السنوات ال�ي قضاها    56فقط، قد بلغت حوا��     2016ح�ى ��اية عام  

مصر فإن إجما�� قيمة القروض واملنح ال�ي حصل عل��ا ا�جن�ال السي�ىي �� األشد كثافة، واألك�� اندفاعا ��     حكم

وقت إجراء هذه الدراسة   –طلب الديون والقروض، وع�� الرغم من أن السي�ىي ال يزال �� بداية عامھ الثالث ل�حكم  

فقط حصل ع�� قروض ومنح �عادل ثلث مما حصل عل��ا مبارك ��  فإنھ خالل سنت�ن     –كما �ش�� جمال غطاس  
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��    2.7سنة، ونحو    30 السادات  ضعف ما حصل عليھ جمال عبد   70.6عاما، ونحو    11ضعف ما حصل عليھ 

سنة، وثالثة أضعاف ما حصل عليھ عد�� منصور، وعشرة أضعاف ما حصل عليھ ا�جلس العسكري   17الناصر ��  

 ان ) خالل سنة. عن –األول ( طنطاوي 

وقد تنوعت املساعدات املادية ملصر، وتراوحت أرقامها، و�ن �انت الش�وك تحوم دومًا حول مدى جدواها لالقتصاد 

مليار   30.0املصري، وقد بلغت املساعدات ا�خليجية من السعودية واإلمارات وال�و�ت �� العام�ن األول�ن، أك�� من  

املساعدات من    2013دوالر؛ ففي   ��    9حوا��     السعودية وال�و�ت واإلماراتوصلت  بينما وصلت  مليارات دوالر، 

، تمت ز�اد��ا ع�� هيئة منح 2016مليارات دوالر ��    4مليار دوالر،، قبل أن ترتفع مجددًا بز�ادة    21.03، إ��  2014

املازوت، �سبب نفطية، وذلك لسد احتياجات مصر من منتجات ب��ولية �شمل السوالر، والبن�ين، والبوتاجاز، و 

 12.9األزمة الطاحنة ال�ي �عان��ا مصر �� الوقود ب�ن ا�ح�ن واآلخر. كما قدمت السعودية واإلمارات وال�و�ت، نحو  

من   ملصر  النفطية  املساعدات  ووصلت  مصر،   �� تنمو�ة  ملشروعات  وتمو�ل  نقدية،  كمساعدات  دوالر،  مليار 

 مليار دوالر.  7.13، إ��  2013/2014ا�� السعودية، واإلمارات، وال�و�ت، خالل العام امل

  2019�� سبتم�� من عام   GDP  و�ذا حسبنا �سبة الدين العام املصرى (ا�ح�� واألجن�ي) إ�� الناتج ا�ح�� اإلجما�� 

% من الناتج ا�ح�� اإلجما��، �عكس ما �علن عنھ املصادر ا�ح�ومية الرسمية بأنھ 140% إ��  135نجده قد تجاوز  

وقد �جأت  % (حيث يجرى التالعب �� احتساب الناتج ا�ح�� �ل عام بالز�ادة وفقا لألسعار ا�جار�ة) .95لم يتجاوز  

) إ�� أساليب جديدة ومخاتلة محاسبية، ��  2011يناير    -2004�ومة أحمد نظيف ( ا�ح�ومات املصر�ة، بدءا من ح

، تؤدى عمليا إ�� إظهار الناتج ا�ح�� اإلجما�� بأك�� من قيمتھ GDP Matrixحساب مصفوفة الناتج ا�ح�� اإلجما��  

ق من  املصفوفة،   �� قبل  تحسب من  تكن  لم  الناتج  حساب   �� عناصر  بإدخال  سواء  استثمارات ا�حقيقية،  بيل 

الشر�ك  حصة  احتساب  وكذا  والساخنة،  السريعة  وتدفقا��ا  البورصة  واستثمارات  األجنبية،  الب��ول  شر�ات 

األجن�ي من الب��ول والغاز كجزء من الناتج ا�ح�� اإلجما��، وكذا حساب الناتج ا�ح�� محمال بمعدالت الت�خم  

وغ��ها واملرتفعة  ف��ا  املبالغ  األسعار  غ��    وارتفاع  بصورة  املصرى  اإلجما��  ا�ح��  بالناتج  قفز  مما  العناصر،  من 

ما    1974مليار جنيھ، و�� عام    2.5ع��    1966/ 65ا�ح�� اإلجما�� املصرى الذى لم يكن يز�د عام     طبيعية، فالناتج

حدود    4.0يقارب    �� طبيعية  بصورة  ينمو  ظل  جنيھ،  الثمان3.5مليار  عقدي  طوال  املتوسط   �� سنو�ا  ينات % 

،  2004/2005مليار جنيھ عام    450.0مليار جنيھ، ثم إ��    21.1حوا��    82/1983والتسعينات ح�ى بلغ قيمتھ عام  
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الهارب يوسف  املالية  و�التواطؤ مع وز�ر  الدو��،  النقد  ثم شهد قفزة غ�� م��رة، و�نصيحة من موظفي صندوق 

إبراز نجاحات ل �� ا�حقيقة وجود، وهو ما �ان ير�ىى بطرس غا��، ورئيس وزرائھ أحمد نظيف، ��دف  لها  يست 

مليار جنيھ   745.0الرئيس حس�ى مبارك وا�جموعة ا�حيطة بھ، حيث قفز الرقم امل�جل للناتج ا�ح�� اإلجما�� إ��  

إ��  2006/2007عام   �الغزال  �� قفزات  واستمر  إ��    896.0،  ثم  التا��،  العام   �� عام   1.2مليار   �� جنيھ  تر�ليون 

)، ولذلك روجت املؤسسات التمو�لية الغر�ية، وع�� رأسها صندوق النقد الدو�� أكذو�ة معدل 18(  2009/2010

% �� السنوات ا�خمس ال�ي تو�� ف��ا شلة رجال املال واألعمال املسئوليات الوزار�ة  7النمو �� الناتج املصرى بأك�� من  

ھ جمال مبارك، وقد سار ع�� نفس الن�ج ا�جن�ال  �� مصر �� السنوات األخ��ة من حكم الرئيس حس�ى مبارك ونجل

الرقم امل�جل للناتج    عهد ا�جن�ال السي�ىي قفز   عبد الفتاح السي�ىي ومجموعة البور�جية ا�حيطون بھ. ففي

حوا��   2020/2021ليقارب عام    2016/2017تر�ليون جنيھ عام    3.4ا�ح�� اإلجما�� املصرى، برشاقة األرنب من  

 ھ.تر�ليون جني 6.8

) ت��اوح  2018-2014هذه �� املوارد املتاحة ال�ي تصرف وفقا لها ا�جن�ال السي�ىي طوال األر�عة أعوام من حكمھ (

)، ز�ادة كب��ة، 2021-2019تر�ليون جنيھ، وقد زادت �� السنوات الثالثة الالحقة (  3.0تر�ليون جنيھ إ��    2.6ب�ن  

لداخلية، أو بفرض مز�د من الضرائب والرسوم الهائلة ع�� �افة سواء باالستغراق �� مز�د من الديون ا�خارجية وا

فهل �انت هناك بدائل تنمو�ة  ا�خدمات واالحتياجات ال�ي يحتاج إل��ا الشعب املصرى �� منا�� حياتھ ا�ختلفة.

. �انت �عم . أفضل من شأ��ا دفع االقتصاد وا�جتمع املصرى خطوات كب��ة لألمام، وتن�� الضوء �� ��اية النفق؟

  ولك��ا ذهبت تحت ر�ام أسمنت الكباري وتوسعات الطرق، واالختيارات ا�خطأ.

 الخالصة واالستنتاج

  و�كشف تحليل املضمون ألحاديث ا�جن�ال السي�ىي هذا عن حقائق جوهر�ة ��:

  االقتصادية.  أننا بصدد عقل مولع بفكرة اإل�شاءات كتعب�� عن اإلنجاز بصرف النظر عن أولو�ا��ا وجدواها  األو��:

أن هذا العقل بقدر ما يفتقر ل�خ��ة االقتصادية التنمو�ة الطا�ع، والتعامل بأساليب أقرب إ�� الصفقات   الثانية:

  التجار�ة، فإنھ ناجح �� تحقيق أع�� معدل لألر�اح والتشغيل لدى املؤسسة االقتصادية ل�جيش.
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�ة، بإعادة بناء و�شغيل قطاعات اإلنتاج املدنية، ال�ي تدهور أن الرجل غ�� مشغول وفقًا لواجباتھ الدستور   الثالثة:

أدا��ا وطالها الفساد طوال األر�ع�ن عامًا السابقة ع�� حكمھ، وم��ا شر�ات قطاع األعمال العام والقطاع العام، 

ع��  ا�جيش  �سيطرة  اهتمامھ  بقدر  التمو�ن،  وزارة  مثل  للمصر��ن  ا�حيو�ة  با�خدمات  املرتبطة  �افة   والوزارات 

  القطاعات االقتصادية وتحقيق األر�اح.

ومعا�جة   الرا�عة: املصرى  االقتصاد  بناء  إلعادة  حقيقي  وتخطيطي  تنموي  منظور  ألى  تمامًا  يفتقر  الرجل  أن 

اختالالتھ الهي�لية خصوصًا �� قطاعات اإلنتاج السل�� �الزراعة والصناعة، وكذلك رؤ�ة �حار�ة الفساد وتفكيك 

،من فضيحة دولية ُ�س�ى “أوراق بنما” 2015ذكره أو اتخاذه أى إجراءات �شأن ما تفجر عام     ل عدمبدلي   ر�ائزه،

ال�ي ورد ف��ا أسماء �خصيات مصر�ة كب��ة، وكذلك غياب مفهوم إقامة دولة عدالة اجتماعية ودولة قانون بحق، 

  . ناهيك عن غياب فكرة الديموقراطية أصًال من خطابھ ومن مدر�اتھ السياسية

نكتشف حقيقة غامضة، �عتمد ع�� مفهوم فرعو�ي قائم    �� اختيارات ا�جن�ال السي�ىي للمشروعات  ا�خامسة:

 �� األ�خم  بأ��ا  ومبانيھ  مشروعاتھ  وصف  للرجل  فيحلو  ال�خامة،  فكرة  األ�خم    ع��  امل�جد  فهنا  مصر، 

وال��ج األع�� �� العالم، وهذا الولع بال�خامة   ا�جديدة، وف��ا الكنيسة األك��، واملبا�ي األفخم،   بالعاصمة اإلدار�ة

الغرور   من  حالة  �عكس  ف�ي  ا�حاالت،  معظم   �� الضرور�ة  وغ��  ف��ا  املبالغ  ت�اليفها  بقدر  الش�ل،  حيث  من 

،  2018و�املثل فإن قول الرجل �� مؤتمر ما �س�ى "ح�اية وطن" �� يناير   والغطرسة، وليس با�جدوى االقتصادية

تر�ليون جنيھ �� تلك املشروعات، وال�ي ال �عرف ع�� وجھ الدقة أين وم�ى وكيف؟ فمن أين حصل   2بأننا أنفقنا  

 الرجل ع�� تلك األموال؟ سوى بالديون وتحميل األجيال القادمة عبئا يفوق القدرة ع�� التحمل. 

التعليم املصرى الفاسد   لم يتطرق الرجل ولم يضع بارقة أمل ملالي�ن األسر املصر�ة �شأن نظام  السادسة واألخ��ة:

جدول  من  القضية  لهذه  �امل  شبھ  غيابًا  �عكس  بما  ال�حية،  املنظومة  وكذلك  طو�لة،  سنوات  منذ  وامل��ار 

  أولو�اتھ.

�� أننا أقرب إ�� مقاول حفر وردم، مولع   من حكمھ سنوات السبع ا�خالصة ال�ي �ستنتجها من أداء الرجل طوال

تجارب الفراعنة املصر��ن �� املعابد الك��ى، دون النظر إ�� عوائدها ع�� الشعب   باملشروعات اإل�شائية مستوحياً 

 .املصرى 
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