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 فاینانشیال تایمز: هل یسحب السیسي االقتصاد من قبضة العسکر؟!

 ترجمة: عادل رفیق 

 ألندرو إنجالند، أندرو إنجالند، محرر قسم   2022أكتو�ر    31ال��يطانية ��    فاينا�شيال تايمز �شرت �حيفة  
ً
مقاال

 للفاينا�شيال تايمز ع�� مدى  
ً
، حيث ش  17الشرق األوسط بال�حيفة، والذي عمل مراسال

ً
غل منصب  عاما

رئيس مكتب جنوب إفر�قيا، ومدير مكتب أبوظ�ي، ومراسل الشرق األوسط وشمال إفر�قيا. وجاء املقال تحت 

 عنوان: "مصر وصندوق النقد: هل ��حب السي�ىي االقتصاد من قبضة العسكر؟"، وذلك ع�� النحو التا��: 

اه الدولة املصر�ة وأج����ا ع�� ا�حصول ع��  أدت األزمة العاملية إ�� إبراز هشاشة النموذج االقتصادي الذي تتبن

 قروض جديدة من أطراف متعددة. 

ج��ت مصر ع�� الذهاب
ُ
خاضعة إ�� صندوق النقد الدو�� بينما تصارع أزمة �� العمالت األجنبية وتناقص   وعندما أ

 ع�� التأكيد بأنھ سيتخذ "القرارات2016االحتياطات �� عام  
ً
الصعبة" ال�ي تجن��ا   ، �ان عبد الفتاح السي�ىي مصرا

 أسالفھ من أجل اإلصالح الشامل لالقتصاد املتع��. 

 �� القيام بإصالحات حساسة من الناحية السياسية، وأ��ا من شأ��ا أن و 
ً
مع علمھ بأنھ سيتع�ن عليھ امل�ىي قدما

دوق النقد الدو��،  مليار دوالر من صن  12ت�حق األذى بمالي�ن املصر��ن الفقراء، �� سبيل ا�حصول ع�� قرض بقيمة  

 �ان السي�ىي يؤكد ع�� أنھ يتع�ن ع�� الدولة سد الفجوة ب�ن املوارد واإلنفاق. 

وقال السي�ىي "نحن نق��ض ونق��ض؛ و�لما اق��ضنا زاد الدين. ولكن لن أتردد ولو لثانية واحدة �� اتخاذ �ل تلك 

 القرارات الصعبة ال�ي �ان يخ�ىى اتخاذها الكث��ون ع�� مر السن�ن."

و�عد مرور ست سنوات، أصبحت مصر �عتمد مرة أخرى ع�� دعم صندوق النقد الدو�� �� الوقت الذي تصارع 

املا�ىي ع�� منحها حزمة قروض  الصندوق األسبوع  وافق  األجنبية، حيث  العمالت   �� آخر   
ً
نقصا فيھ من جديد 

بقيمة   تطل  3جديدة  ال�ي  الرا�عة  املرة   �� هذه  بأن   
ً
علما دوالر.  منذ مليارات  الصندوق  مساعدة  القاهرة  ف��ا  ب 

عام   قاده  انقالب   �� السلطة  ع��  السي�ىي  مدينة 2013استيالء  دولة  أك��  ثا�ي  فخر  بال  مصر  أصبحت  حيث   ،
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مليار   52لصندوق النقد الدو�� �عد األرجنت�ن. وقد بلغ إجما�� قيمة ديو��ا ا�خارجية للمؤسسات متعددة األطراف  

 دوالر. 

طت مشا�ل م
ّ
، الضوء ع�� مواطن ضعف الدول الفق��ة أمام تداعيات ا�حرب الروسية �� وقد سل

ً
صر، ولو جزئيا

املواد  أسعار  ارتفاع   �� كذلك  و�سببت  الناشئة،  األسواق  من  األموال  رؤوس  هروب   �� �سببت  أن  �عد  أوكرانيا 

حد املصادر ا�حيو�ة للعملة  مما أدى إ�� ارتفاع ت�اليف االست��اد �� الوقت الذي نضب فيھ أ  –الغذائية والطاقة  

القضايا األساسية ع�� ا�حك،  املز�د من  األجنبية. لكن االقتصادي�ن ورجال األعمال املصر��ن يقولون إن هناك 

 بحجة أن األزمة العاملية قد ضاعفت من هشاشة نموذج السي�ىي االقتصادي الذي تقوم عليھ الدولة. 

د �ش�ل م��ايد ع�� تدفق األموال الساخنة إ�� الديون ا�حلية إذ أصبحت القاهرة، تحت إشراف السي�ىي، �عتم

لتمو�ل �جز ا�حساب ا�جاري، حيث دأب البنك املركزي املصري ع�� دعم ا�جنيھ و�بقاء أسعار الفائدة �� حدود 

��  الرقم�ن. و�انت إحدى نتائج تلك السياسة أن �انت القاهرة، ح�ى وقت قر�ب، تدفع أع�� أسعار فائدة حقيقية ع 

 ديو��ا ع�� مستوى العالم. 

البنية  و العشرات من مشاريع  إسناد  تم  حيث  النمو،  لدفع �جلة  ا�جيش  السي�ىي ع��  اعتمد  نفسھ،  الوقت   ��

التحتية لھ و��جيعھ ع�� وضع بصمتھ االقتصادية ع�� قطاعات ال �عد وال تح�ىى، بدءا من املكرونة إ�� األسمنت  

إ�� مزاحمة القطاع ا�خاص وتنف�� االستثمار األجن�ي املباشر. وترجع اإلش�الية واملشرو�ات، مما أدى بطبيعة ا�حال  

الذي �ان ا�جيش   الهائل،  �� دعم اإلنفاق ا�ح�ومي  إ�� حقيقة أن األموال الساخنة قد تم استخدامها  الرئيسية 

 عن الكث�� منھ، مما أدى إ�� استنفاد العملة األجنبية. 
ً
 مسؤوال

ل األعمال وا�حللون املصر�ون اآلن هو ما إذا �انت صدمة األشهر الستة املاضية ست�ون والسؤال الذي يطرحھ رجا 

.  تقليص دور ا�جيش �� االقتصاد�افية إلجبار السي�ىي ع�� اتخاذ أصعب قرار اقتصادي يمكن أن يقوم بھ، وهو:  

 إذا �انت هناك إرادة ألن  
ً
يزدهر القطاع ا�خاص وأن  حيث يقول االقتصاديون إن مثل هذا القرار سي�ون حاسما

 تجتذب البالد معدالت أك�� من االستثمار األجن�ي املباشر واستقطاب مصادر أك�� استدامة للعملة األجنبية. 
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 من التداعيات ا�حتملة 
ً
يقول أحد رجال األعمال الذي لم يرغب �� الكشف عن هو�تھ، مثل كث��ين غ��ه، خوفا

جة إ�� وقف هذا الن�يف". و�ذا استمر بنا املس�� ع�� هذا النحو فسيوصلنا لذلك �� ظل دولة استبدادية: "نحن بحا

إ�� نادي باريس (للتخفيف من أعباء الديون)، وتخفيض حجم الدين، و�يع األصول، و�� ��اية املطاف الدخول �� 

 اإلفالس." 

 

 (تفاقم �جز ا�حساب ا�جاري �� مصر) 

إ�� املسار غ�� املستقر الذي   
ً
تن��ت أخ��ا و�أمل �عض رجال األعمال بحذر أن ت�ون ا�ح�ومة املصر�ة امله��ة قد 

 �سلكھ االقتصاد. 
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" تنفيذي آخر:   و�قول مسؤول 
ً
 وفهما

ً
يبدو أن هناك إجماعا �� ثوب ا�حنة. حيث أصبح  (األزمة) منحة  قد ت�ون 

 بأن األمور يجب أن تتغ��، إذ ال توجد حلول أخرى ملا نحن فيھ."
ً
 مش���ا

و�ظل آخرون ع�� حذرهم. فإذا �ان السي�ىي سيقلل من الدور (االقتصادي) ل�جيش، فإنھ، كقائد سابق ل�جيش،  

� مواجهة دائرة تأييده األساسية واملؤسسة األقوى �� البالد، ب�ل ما يرتبط ��ا من مصا�ح ي�ون قد وضع نفسھ �

 مكتسبة. 

 للغاية. فأنت ح�ن �عطي لطفلك لعبة، 
ً
و�قول رجل األعمال الذي رفض الكشف عن هو�تھ: "سي�ون األمر صعبا

 
ً
 كب��ا

ً
 منحتھ   كيف يتس�ى لك أن تن�عها من ب�ن يديھ؟ سوف يتطلب هذا األمر قدرا

ً
من ال�جاعة أن �س��د شيئا

 ل�جيش، وأنا قلق �شأن ذلك. و�ذا كنا �عتقد أن خ�خصة القطاع العام صعبة، فما بالنا بمصنع العسكري؟ 

يتخ��  "لن  لندن:  اقتصادية مستقلة مقرها  أبحاث  إي�ونوميكس"، و�� شركة  "�ابيتال  تو�� من  و�قول جيسون 

ا أن نضع �� اعتبارنا أن ا�جيش شديد الُقرب من السي�ىي، وقد يمارس  ا�جيش عن مصا�حھ �سرعة كب��ة، وعلين

 الضغط عليھ إذا شعر أن مصا�حھ تتعرض ألي ضغوط."

تموضع  إعادة  ا�جيش سيتطلب  دور  تقليص  "إن  الدولية،  األزمات  �� مجموعة  ا�حلل  حنا،  وحيد  ماي�ل  و�قول 

 
ً
 : "وهذا أمر صعب". و�عادة ترتيب أجزاء كب��ة من االقتصاد املصري،" مضيفا

 لجنة األزمات
سارعت القيادة املصر�ة إ�� العمل فور غزو الروس ألوكرانيا �� أواخر ف��اير، من أجل اإلعداد ملواجهة التداعيات  

العاملية للصراع. وسرعان ما أ�شأ النظام ا�حاكم �� مصر "�جنة أزمات" تجتمع �ش�ل أسبو�� وتركز ع�� العمل  

مليون �سمة، حيث �عتمد عشرات املالي�ن م��م ع��    100ائي لس�ان البالد البالغ عددهم  ع�� ضمان األمن الغذ

 ا�خ�� املدعوم.

وصدرت أوامر ل�جيش بتوف�� املالي�ن من "صناديق الطعام" وعرضها بأسعار مخفضة للغاية لألسر الضعيفة، ��  

ة مستوردة للقمح ع�� مستوى العالم. وقبل الوقت الذي س�� فيھ املسؤولون إ�� تنويع مصادر الواردات ألك�� دول

أن �شن الرئيس الرو�ىي فالديم�� بوت�ن �جومھ ع�� أوكرانيا، �انت مصر �عتمد ع�� روسيا وأوكرانيا �� ا�حصول 
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% من القمح املستورد، وسادت مخاوف بأ��ا ست�ون واحدة من أك�� البلدان عرضة لنقص 80ع�� ما يقرب من  

 املواد الغذائية.  اإلمدادات وز�ادة أسعار

 وقالت كريستالينا جورجيفا، العضو املنتدب لصندوق النقد الدو��، �� مارس: "إن�ي أشعر بالقلق �شأن مصر".

 من ذلك، �انت تخوفات مديري الصناديق  �� ا�حقيقة لم يكن األمن  
ً
الغذائي هو نقطة ضعف الدولة. ولكن بدال

مليار دوالر من الدين املصري �� ف��اير ومارس، مما �سبب �� أزمة العملة    20األجنبية ال�ي دفع��م ل�حب حوا��  

 األجنبية. 

لذي ال يواجھ أي معارضة، شعر وقال أ�خاص مطلعون ع�� املناقشات ال�ي تدور داخل ا�ح�ومة، إن السي�ىي، ا

 بالصدمة عندما اكتشف نقاط الضعف �� النظام (املا��) الذي تبناه.

مارس، توجھ ع�� م�ن طائرة إ�� السعودية، أحد الداعم�ن التقليدي�ن للقاهرة؛ حيث بحلول ��اية الشهر �انت   8��  و

 من خطة إنقاذ خليجية أوسع،    مليارات دوالر �� البنك املركزي املصري. و�ان  5الر�اض قد أودعت  
ً
هذا املبلغ جزءا

 مليارات دوالر.  3مليارات دوالر أخرى، وأودعت قطر  5حيث أودعت اإلمارات 

قال أحد املصرفي�ن املصر��ن عندما ُسئل عما �ان يمكن أن يحدث لو لم تنجح دول ا�خليج �� إنقاذ القاهرة: "إن�ي و 

 للغاية حيث فو��  ��ذه الدرجة من الهشاشة ��  أشعر بالرعب من مجرد التفك�� �� ذلك. ف
ً
قد �ان السي�ىي حز�نا

 النظام املا��".

كما ال��مت دول ا�خليج الثالث باستثمار مليارات الدوالرات �� االستحواذ ع�� شر�ات مصر�ة مملوكة للدولة من  

ملكة العر�ية السعودية وصندوق  خالل صناديق ال��وة السيادية لد��م. وقد أنفق صندوق االستثمارات العامة �� امل

مليارات دوالر هذا العام لالستحواذ ع�� حصص �� شر�ات مصر�ة،   4أبو ظ�ي لالستثمارات العامة بالفعل حوا��  

 بما �� ذلك أحد البنوك، وشر�ات للكيماو�ات واألسمدة وا�خدمات اللوجستية وشر�ات للتكنولوجيا. 

، �جأت القاهرة إ��  
ً
 إ�� االتفاق ع��  و�� شهر مارس أيضا

ً
صندوق النقد الدو�� ل�حصول ع�� الدعم، وتوصلت أخ��ا

مليارات دوالر   5مليارات دوالر األسبوع املا�ىي. و�اإلضافة إ�� ذلك، قال الصندوق إن مصر ستتلقى  3قرض بقيمة  
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حتمل أن ي�ون حيث من ا�  –أخرى من �عض املانح�ن اإلقليمي�ن وآخر�ن متعددي األطراف �� هذه السنة املالية  

 هؤالء املانحون هم دول ا�خليج مرة أخرى.

 وح�ى املسؤولون املصر�ون يقرون بأن هذه األزمة �انت بمثابة جرس إنذار لهم. 

 "فتح ا�جال لالستثمارات األجنبية املباشرة؛ ولكن 
ً
و�قول أحد املسؤول�ن ا�ح�ومي�ن إن هدف ا�ح�ومة �ان دائما

 ول
ً
 م يضعوا ا�خطة �� طور العمل �ش�ل �حيح."ر�ما اس���� القوم قليال

يقول أحد املصرفي�ن املصر��ن: "هل �علمنا من الدرس؟ �عم... يدرك املسؤولون �� البنك املركزي املصري أنھ ليس 

، وأن هذا التحدي هو أننا نفرط ��  
ً
باألمر السهل. و�� صدارة ما أشعر بھ أن القوم أصبحوا يدر�ون أن لدينا تحديا

 �� ف��ة زمنية قص��ة."  اإلنفاق

لكن االختبار ا�حاسم سي�ون ما إذا �ان النظام سيتعامل بجدية مع تلك الهيمنة املتسلطة للدولة ع�� االقتصاد، 

 وال سيما الدور الذي يقوم بھ ا�جيش.

إم�انيا��ا حدود  يتجاوز  �ش�ل  �عيش  مصر  أن   �� األساسية  املش�لة  "إن  املصر��ن:  االقتصادي�ن  أحد  ،" و�قول 

خالل  من  تمولھ  والذي  ا�خارج،  من  �ستورده  مما  بكث��  أقل  بنسبة  ولكن  العالم  لبقية  وتبيع  تنتج  "إ��ا   ،
ً
مضيفا

الديون. و�أ�ي الكث�� من اس��الك الدولة، الذي يبقى خارج امل��انية، �� ش�ل استثمار عسكري. و�ذا نظرنا إ�� الكث��  

��   من هذه املشاريع العمالقة، فإن األمر يتعلق إ�� فاتورة االست��اد و�تسببون  بتمو�لها العسكري. فهم يضيفون 

 استن�اف مباشر للدوالرات ".

 ومن الناحية النظر�ة، ع�� األقل، فقد أبدت القيادة مؤشرات ع�� أ��ا مستعدة للعمل. 

ر استجابة و�� حديثھ إ�� رجال أعمال ومسؤول�ن ح�ومي�ن �� مؤتمر اقتصادي ُعقد �� وقت سابق من هذا الشه

استعداده   إ��   
ً
أيضا أشار  بينما  وسياساتھ  �جلھ  عن  دافع  حيث  متباينة،  إشارات  السي�ىي  أعطى  األزمة،  لهذه 

 لتقليص دور الدولة. 
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حيث قال السي�ىي: "لقد قمت بحل مش�لة املوا�ئ والبنية التحتية للدولة بطر�قة مختلفة. الطر�ق الذي اق��حتھ 

وتقديم مشاريع لألجانب، أنا معك، لكن لم يكن لدي الوقت ملز�د من التأخ��.   بتقديم (مشاريع) للقطاع ا�خاص،

وحول سؤال: هل شر�ات الدولة معروضة (للبيع)؟ �عم.... وهللا وهللا جميع شر�ات القوات املس�حة معكم (متاحة 

 للبيع)." 

نتقده كث��ون لدوره �� تفاقم وقبل ذلك �شهر�ن، قِبل السي�ىي استقالة محافظ البنك املركزي طارق عامر، الذي ا

 تلك الضائقة. 

 من ا�جيش و�ان يل�ي جميع احتياجات ا�جيش دون قيود."
ً
 جدا

ً
 يقول مسؤول تنفيذي مصري: "�ان ا�حافظ مقر�ا

ومنذ ذلك ا�ح�ن، قال البنك املركزي املصري إنھ سيسمح بنظام صرف مرن، وهو أمر طاملا طالب بھ صندوق النقد  

 �انت ��دف إ�� مساعدة مصر ع�� "دفع  الدو��. وقال الص 
ً
ندوق إن حزمة القروض ال�ي حصلت عل��ا مصر مؤخرا

 اإلصالحات الهي�لية واإلدار�ة العميقة إ�� األمام لتعز�ز النمو الذي يقوده القطاع ا�خاص وخلق فرص للعمل". 

سنوات من خالل بيع أصول  مليار دوالر ع�� مدى أر�ع    40منذ شهر إبر�ل، أعلن السي�ىي أن ا�ح�ومة ستجمع  و 

  �� دعا  كما  العام".  ��اية  "قبل  البورصة   �� العسكر�ة  الشر�ات  حصص  بيع   �� إ��ا ستبدأ  وقال  للدولة،  مملوكة 

لرئيس   السياسية، و�� خطوة �انت مفاجئة  الشبابية واألحزاب  ا�حر�ات  إ�� "حوار سيا�ىي" مع  ا�خطاب نفسھ 

 قام ��جن عشرات اآلالف من 
ً
 �� مصر منذ عقود. ي��أس نظاما

ً
�م بأنھ األك�� قمعا  األ�خاص وا�ُّ

يقول ماي�ل وحيد حنا، محلل مجموعة األزمات الدولية، إنھ ع�� الرغم من أن ا�حوار محدود بطبيعة ا�حال، إال  

 أن النظام "يقوم ببعض األشياء ال�ي لم نكن �عتقد أ��ا ممكنة منذ وقت ليس ببعيد". 

ن الش�وك واإلحباطات حول ذلك، وهناك مخاوف من أن ي�ون ذلك مجرد مناورة وُ�ضيف حنا: "هناك الكث�� م

للعالقات العامة، لكن ما يجري �عكس حقيقة أن هناك ضغط (ع�� النظام)؛ إ��م يدر�ون أن هذه ال�حظة مختلفة 

 و�حتاجون إ�� االستجابة �ش�ل مختلف."
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 ع�� وثيقة "ملكية الدولة" ال�ي ��د
ً
 ملؤسسات و�عمل ا�ح�ومة أيضا

ً
ف إ�� تحديد القطاعات ال�ي تتصور ف��ا دورا

 .
ً
 الدولة، بما �� ذلك ا�جيش، وما إذا �ان يتع�ن تقليص وجودها أو �ح��ا تماما

 

 لصندوق النقد الدو��) (الدول األك�� مديونية 

و�� سياق وضع خططها، انخرطت ا�ح�ومة �� التعامل مع صندوق النقد الدو��، والبنك الدو��، ورجال األعمال،  

% ع�� مدى السنوات الثالث املقبلة. ولكن  65حيث اس��دفت مضاعفة دور القطاع ا�خاص �� االقتصاد ليصل إ��  

 رة، لم يتم �شر الوثيقة ال��ائية.  �عد أشهر من اإلعالن عن املبادرة ألول م

�ان السي�ىي قد �عهد �� السابق ببيع حصص �� الشر�ات العسكر�ة ع�� مدى السنوات الثالث املاضية، لكن هذا  و 

 ا�خطاب لم �عقبھ أي مبيعات لتلك األصول ع�� أرض الواقع.
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ً
، "سي�ون هذا ا�ع�اسا

ً
 إ�� حد ما. ففي عهد و�قول حنا: "من الصعب القيام بتحول �امل"، مضيفا

ً
 كب��ا

ً
أيديولوجيا

فائز�ن   بروز  إ��  بدوره  ذلك  أدى  وقد  االقتصاد؛   �� ا�جيش  دور  وتصاعد  العسكر�ة؛  االمتيازات  زادت  السي�ىي، 

 حقيقي�ن من هذا الوضع، بما �� ذلك القيادات العسكر�ة ا�حالية والقيادات السابقة. إ��ا نوع من ا�حسو�ية ".

 شاالستناد یلع الجی
ومنذ اإلطاحة بالرئيس (اإلسالمي) محمد مر�ىي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبالد، قبل �سع سنوات، اعتمد  

 ا�جيش �أداة رئيسية لتفعيل خططھ (االقتصادية) للتعامل مع االقتصاد ا�حطم الذي ورثھ. السي�ىي ع�� 

عام    �� واملصرفي�ن  األعمال  ورجال  الدو��  النقد  صندوق  من  بالثناء  ح�ومتھ  حظيت  الدفع    2016وقد  �عد 

إ��    بإصالحات صارمة، بما �� ذلك خفض دعم الطاقة وتقليص فاتورة أجور موظفي الدولة، للوصول  ال��اية   ��

 بتخفيض قيمة ا�جنيھ،    12تأم�ن قرض بقيمة  
ً
مليار دوالر �� ذلك العام وتحقيق االستقرار املا��. كما سمح أيضا

 حيث فقدت العملة املصر�ة ا�حلية نصف قيم��ا �� ذلك العام. 

الستثمار �� بالد عانت  ولكن �عض رجال األعمال واالقتصادي�ن يقولون إن النظام لم يفعل الكث�� لتحس�ن مناخ ا

 طو�ال من ب��وقراطية غ�� عملية، وأوضاع لوجستيية سيئة وفساد. 

 �� تنفيذ مشروعات بنية تحتية تقدر قيم��ا بنحو  
ً
دما

ُ
 من ذلك، م�ىى السي�ىي ق

ً
مليار دوالر، حيث �ان   400و�دال

قودها ا�جيش، وّسع ا�جيش من دائرة قد وعد ببناء "جمهور�ة جديدة". ومع تحول البالد من دولة بوليسية إ�� دولة ي

والرعاية  والطاقة  األسماك  ومصايد  الزراعة  إ��  واألسمنت  الصلب  ا�حديد  من  االقتصاد،  مفاصل   �� انتشاره 

 ال�حية واألغذية واملشرو�ات. 

و واستمر االقتصاد �� ��جيل �عض أع�� معدالت النمو �� املنطقة، لكن خ��اء اقتصادي�ن حذروا من أن ذلك النم 

عت�� �عض مشاريع البنية التحتية ضرور�ة، 
ُ
 �ش�ل أسا�ىي بالبناء وقطاع الطاقة والعقارات. و�ينما �

ً
�ان مدفوعا

إال أن منتقدي ا�ح�ومة يرون أن مشاريع أخرى �انت مشاريع �س��دف الزهو واإل��ار فقط وال يمكن للدولة أن 

و  العملة  قيمة  تخفيض  �عد  الفقر  معدالت  ارتفعت  املتوسطات تتحملها.  دون  ا�خاص  القطاع  استثمار  ظل 

 التار�خية. 
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 �� إعادة مظاهر االستقرار إ�� البالد،  و 
ً
يعتقد العديد من رجال األعمال الذين �انوا قد رحبوا بانقالب السي�ىي أمال

صاد، أنھ جاء إ�� املنصب وعنده ر�بة تجاه القطاع ا�خاص، بل واحتقار لھ. ومع توسع الهيمنة العسكر�ة �� االقت

 تنامت ا�خاوف، و�ن �انت غ�� معلنة، بأنھ �عوق االستثمار ا�ح�� واألجن�ي. 

لم تكن القضية مجرد حجم االستحواذ املتصاعد ل�جيش (ع�� مفاصل االقتصاد)، ولكن ا�خوف الذي انتاب رجال  

�� جزء كب�� من  األعمال من أ��م قد يجدون أنفسهم فجأة يتنافسون مع مؤسسة ال يمكن املساس ��ا و�سيطر ع 

 أرا�ىي مصر، و�مك��ا استخدام العمالة ا�جندة واإلعفاء من �عض الضرائب.

قبل عام�ن، �انت هناك مؤشرات أولية ع�� أن النظام بدأ �ستمع إ�� مخاوف الشر�ات عندما تم ت�ليف الصندوق  

ل شر�ات مملوكة ل�جيش. تم تحديد اثنت�ن، هما: شر   10السيادي املصري ببيع حصص ��  
ّ
شغ

ُ
كة الوطنية، ال�ي �

محطة وقود، وشركة صا��، و�� شركة لتعبئة املياه واألغذية، �أول أصول ل�جيش سيتم خ�خص��ا،   200حوا��  

 لكن لم يتم بيع أي م��ما ح�ى اآلن.

" من الشر�ات  
ً
 كب��ا

ً
ا�جاهزة لإلدراج و�قول أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، إن هناك "عددا

 أن الصندوق يقوم بتشكيل الشر�ات �جعلها جاهزة للبيع، إما من خالل اإلدراج أو من خالل بيع  
ً
للبيع، مضيفا

 حصص للمستثمر�ن االس��اتيجي�ن قبل االكتتاب العام.

أي فإننا  ا�خصوص،  ��ذا  لدينا  التعلم  منح�ى  نب�ي  بينما  ولكن  ال��نامج،  يتغ��  "لم  سليمان:  نثقف وُ�ضيف   
ً
ضا

نظراءنا؛ فنحن نب�ي خارطة طر�ق؛ �عم لدينا شر�ات مخصصة لالكتتاب العام منذ وقت طو�ل، ولكن ال يوجد 

 هناك سوق، ح�ى لو �ان لديك أفضل منتج."

 تلك املوجودة �� ا�خدمات 
ً
و�قول سليمان إن الكيانات اململوكة للدولة ال�ي يتم إعدادها ل�خ�خصة �شمل أيضا

 ية التحتية والطاقة والزراعة. املالية والبن

 �شأن بيع الشر�ات العسكر�ة، فإنھ سيواجھ تحديات ال  و 
ً
لكن �عض ا�خ��اء يقولون إنھ ح�ى لو �ان النظام جادا

�عد وال تح�ىى �� جذب املستثمر�ن. و�حذر االقتصاديون من أن مبيعات األصول وحدها لن تحل مشا�ل مصر 
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االجتماعي الضغوط  تصاعد  مع  بنحو  العميقة  يقدر  ما  وجود  ظل   �� والديموجرافية،  واالقتصادية  مليون   60ة 

 مصري �عيشون تحت خط الفقر أو فوقھ بقليل. 

لقد �انت أولو�ة النظام خالل السنوات التسع املاضية �� ا�حفاظ ع�� االستقرار االجتما�� و�حق املعارضة ملنع 

�ي أطاحت بالرئيس األسبق حس�ي مبارك. لقد كمم األفواه ، وال2011أي تكرار لالنتفاضة لشعبية ال�ي اندلعت عام  

 وأسكت بال رحمة أي تلميح ألي حراك. 

 حذر�ن  
ً
وع�� الرغم من أن العديد من املصر��ن الذين يتذكرون الفو�ىى ال�ي حدثت �� أعقاب ثورة يناير �انوا أيضا

ن إن تلك املشاعر األخ��ة قد تتبدد بمرور  من مواجهة النظام أو إثارة عدم االستقرار؛ إال أن �عض ا�خ��اء يقولو 

 الوقت.

ب�ن   أعمارهم  ت��اوح  الذين  "الشباب،  فإن  املصر��ن،  االقتصادي�ن  ا�خ��اء  أحد  ،    20و    19و    18و�حسب 
ً
عاما

يتذكرون بال�اد الثورة، ولك��م ال يتذكرون الفو�ىى (ال�ي أعقبت ذلك)، وعندما تتال�ىى تلك الذاكرة املؤسسية 

 �عد إفقارهم. لذلك، فهناك ف��ة زمنية محدودة  بمرور الوق
ً
 لالنتفاض، خصوصا

ً
ت، سيصبح الناس أك�� استعدادا

ل مخاطرة أن يؤدي ال�خط الشديد إ�� عدم االستقرار السيا�ىي."  يمكنك خاللها تقبُّ

االعتقاد بأن ومن الناحية النظر�ة، يجب أن تدفع هذه ا�خاوف النظام إ�� العمل. لكن آخر�ن قلقون من أن يؤدي 

مصر مهمة للغاية من الناحية ا�جيوسياسية بحيث ال يمكن السماح لها بالفشل، وأن بإم�ا��ا االعتماد ع�� عمليات 

 إ�� شعور (النظام) بالرضا عن الذات.  –اإلنقاذ من ج��ا��ا 

اد �ش�ل كب�� ع��  وقد حذر السي�ىي نفسھ خالل املؤتمر االقتصادي الذي ُعقد األسبوع املا�ىي من مخاطر االعتم

حلفائھ ا�خليجي�ن. وقال: "ح�ى األشقاء واألصدقاء ع�� قناعة اآلن بأن الدولة املصر�ة غ�� قادرة ع�� الوقوف مرة 

 أخرى، وأن سنوات من الدعم واملساعدة أدت إ�� خلق ثقافة االعتماد عل��م �حل األزمات واملشا�ل". 

ا�خيال، ��ذا  نؤمن  "نحن  مصري:  أ�ادي�ي  لهم   و�قول  بالنسبة  أما   .
ً
�حيحا ليس  وهذا  نفشل،  أن  من  أك��  أننا 

ا�ُحكم مرة أخرى. وما عدا ذلك، فبإم�ان   املسلم�ن لسدة  الفشل هو عودة اإلخوان  ا�خليجي�ن)، فإن  (املانح�ن 
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أشقائنا العرب التعا�ش ب�ل سعادة مع �ل أنواع ال�وارث ال�ي يمكن أن تحدث... ح�ى لو ساد �� (مصر) الر�ود 

." 
ً
 والفقر وازدادت األوضاع ف��ا سوءا

 و�ضيف: "إن هذه األزمة �� بمثابة جرس إنذار. ولكن، هل سيفيقون �� الوقت املناسب؟" 
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