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 إیکونومیست: إلنقاذ االقتصاد املصري البد من إخراج الجیش منه 
 عادل رفیق ترجمة:  

��    إي�ونوميست�شرت مجلة    �عنوان: "إلنقاذ االقتصاد املصري البد من إخراج مقاالً   2023يناير    26ال��يطانية 

تؤكد فيھ بأنھ ع�� الدول املانحة أال �ستمر �� محاولة إنقاذ دولة �عمل فقط ع�� إثراء من يرتدون  ا�جيش منھ"،  

 الزي العسكري "ال�ا�ي". 

أن ُتخط��ا الع�ن،  يمكنك اآلن أن ُتضيف االقتصاد املصري إ�� قائمة ا�حطام املنتشرة  �� ر�وع البالد، وال�ي ال يمكن  

) وأصبح أسوأ العمالت أداًء �� العالم �� عام 2022�عد أن فقد ا�جنيھ املصري نصف قيمتھ خالل العام املا��ي (

، خّفضت ا�ح�ومة من قيمة عمل��ا ا�حلية للمرة الثالثة �� غضون أقل من  2023. ففي ا�خامس من يناير  2023

% من الناتج 90الدولة �خدمة الديون امل��اكمة عل��ا، وال�ي تصل إ��    عام واحد. و�ذهب ما يقرب من نصف إيرادات

% (بينما يرى محللون اقتصاديون أن معدل 21ا�ح�� اإلجما��. و�حسب األرقام الرسمية، فقد بلغ معدل الت�خم  

بوت��ة أسرع    % ع�� أساس سنوي). و�� نفس الووقت، فإن أسعار املواد الغذائية آخذة �� االرتفاع١٠٢الت�خم بلغ  

التدهور  ملظاهر  مواكبة  عادة  ت�ون  ال  ا�ح�ومة  عن  تصدر  ال�ي  الرسمية  األرقام  أن  باعتبار  لكن  قبل.  ذي  عن 

 االقتصادي ا�حاصل �� مصر، لذلك فمن شبھ املؤكد أن الواقع أسوأ من ذلك بكث��.

ث الس�ان ع�� أقل من وقد جلب هذا الوضع االقتصادي الصعب البؤس للشعب املصري. حيث �عيش حوا�� ثل

دوالر�ن �� اليوم. وهناك ثلث آخر ع�� وشك االنضمام إل��م قر�بًا. فقد تم ُخذال��م من ِقبل املسؤول�ن الذين وضعوا 

 مصا�حهم ا�خاصة فوق مصا�ح مواطن��م. 
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ومع أن العوامل ال�ي أدت إ�� خلق هذه األزمة االقتصادية �� مصر موجودة منذ ف��ة طو�لة، إال أن تفاقمها يرجع 

جزئيًا إ�� قوى خارجة عن سيطرة الدولة. فقد أضر الغزو الرو��ي ألوكرانيا كث��ًا بمصر، �و��ا أك�� مستورد للقمح 

ه السلعة االس��اتيجية لها هما روسيا وأوكرانيا. حيث أدى ارتفاع أسعار القمح إ��  �� العالم، وأن أك�� موردي هذ

ُ�لفة عالية ومدمرة لتوف�� ا�خ�� املدعوم منخفض السعر جدًا الذي ينتظره املصر�ون من ا�ح�ومة (حيث قد يؤدي 

البالد). كما أدت ا�حرب الروسية  �� إ�� اندالع أعمال شغب  ال�ي األوكرانية  -عدم توفره  إ�� إعاقة السياحة  أيضًا 

بحوا��   ا�حبوب وغياب 5�انت �ساهم، قبل جائحة �ورونا،  ارتفاع أسعار  ا�ح�� اإلجما��. و�سبب  الناتج  % من 

السياح الروس أ�� الضغط ع�� احتياطيات مصر من العمالت األجنبية وا�جنيھ. فقد تخلص املستثمرون األجانب 

 ع ا�حرب. و��ابد املصر�ون اآلن ل�حصول ع�� العملة الصعبة. من السندات املصر�ة بمجرد اندال 
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ع��   ا�جيش،  وتحديدًا  الدولة،  تمارسها  ال�ي  ا�خانقة  القبضة   �� البالد   �� والرئيسية  األساسية  املش�لة  لكن 

االقتصاد. حيث يحجم خ��اء وأجهزة اإلحصاء الرسمية �ش�ل غر�ب عن تقديم تقديرات لهذا الوضع. و�ينما قالت 

% من االقتصاد، إال أن املدى ا�حقيقي لنفوذ املؤسسة العسكر�ة، 2-1.5�ح�ومة إن ا�جيش �سيطر فقط ع��  ا

املباشر وغ�� املباشر، أك�� من ذلك بكث��. حيث توسع هذا النفوذ كث��ًا تحت حكم عبد الفتاح السي��ي (الذي �ان 

 �شغل منصب القائد العام للقوات املس�حة سابقًا).

اطور�ة ا�جيش اآلن �ل ��يء، بدءًا من محطات الوقود إ�� املياه املعدنية وح�ى الز�تون. ووصل أيضًا إ��  و�شمل إم�� 

سوق تر�ية األسماك وعمل ع�� السيطرة ع�� صناعة السيارات. واش��ت األجهزة األمنية أجزاء كب��ة من وسائل 

نت، مما نتج عن ذلك تخمة �� اإلمدادات أدت  اإلعالم املصر�ة. وقام ا�جيش ببناء مصنع جديد �خم إلنتاج األسم

إ�� تدم�� الشر�ات ا�خاصة. و�� الصناعة تلو األخرى، يضغط ا�جيش ع�� املنافس�ن أو يخيفهم، مما �ش�ل رادعًا 

رسوم  أو  ضرائب  تدفع  ال  مؤسسة  مع  تتنافس  أن  عادية  شركة  ألي  يمكن  ال  حيث  ا�خاصة.  لالستثمارات  كب��ًا 

�� غياهب ال�جون. و�النسبة لعموم املصر��ن، فإن �حق ا�جيش ألي   جمركية، بل و�مك��ا بمنافس��ا  ُتلقي  أن 

 فرصة للمنافسة �ع�ي تباطؤ النمو وارتفاع األسعار وتقليل الفرص. 

ولذلك، فع�� صندوق النقد الدو�� أن يضع هذا الواقع �� االعتبار، حيث تطرق مصر بابھ للمرة الرا�عة خالل ست 

من أجل اإلنقاذ. وُ�عت�� مصر اآلن أك�� مدين للصندوق �عد األرجنت�ن. و�� املا��ي القر�ب، �ان  سنوات وتتوسل  

الدو��.  النقد  صندوق  من  يتلقاها  ال�ي  األموال  مقابل  اقتصادية  إصالحات  إجراء  ع��  وافق  قد  السي��ي  نظام 

الد قيمة العملة ا�حلية وقّلصت ، خفضت الب2016مليار دوالر تم إبرامھ �� عام    12و�موجب شروط اتفاق بقيمة  

الدور  بتقليص  بوعوده  الوفاء   �� فشل  قد  السي��ي  أن  الوا�ح  من  لكن  الدخل.  �حدودي  تقدمھ  الذي  الدعم 

 االقتصادي للدولة وا�جيش.

، �عهدت ا�ح�ومة مرة أخرى ��حب  2022و�موجب أحدث اتفاق أبرمتھ مصر مع صندوق النقد الدو��، �� د�سم��  

وات املس�حة من القطاعات "غ�� االس��اتيجية" لالقتصاد. لكن أولئك الذين يرتدون الزي العسكري (أو  الدولة والق

الذين خرجوا من ا�خدمة مؤخرًا) والذين ��يمنون عليھ، ليس لد��م دافع للقيام بذلك إ�� حد كب��. فقد استفاد 
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�ي من وراء ذلك. وع�� أي حال، ففي بلد لھ الكث��ون م��م �ش�ل جيد من الس�� وراء ا�حصول ع�� الريع الذي يأ

 تار�خ طو�ل من االنقالبات، لن يجرؤ سوى القليل ع�� تحدي االمتيازات ال�ي ينعم ��ا ا�جيش.

وتواصل الدول املانحة إنقاذ مصر أل��م �شعرون بالرعب من احتمال ا��يارها إذا لم يفعلوا ذلك. حيث ُ�عت�� مصر 

بالس�ان �� منطقة الشرق األوسط، كما أ��ا حليف رئي��ي للغرب. وقد يؤدي أي انفجار  �� الدولة األك�� اكتظاظًا  

داخ�� إ�� إرسال أساطيل غف��ة من الالجئ�ن ع�� البحر املتوسط إ�� أورو�ا. والواقع أن هذه ا�خاوف ليست غ��  

 منطقية.

رد وشعبھ أك�� غضبًا، ال يمثل ومع ذلك، فإن دعم نظام يؤدي رفضھ لإلصالح إ�� جعل مصر أك�� فقرًا �ش�ل   مطَّ

وصفة جيدة لالستقرار ع�� املدى الطو�ل. فحلفاء مصر من دول ا�خليج ال�ي �شعر باإلحباط من الوصول إ�� هذا 

الوضع، أصبحوا اآلن أقل �خاء مع النظام. وع�� صندوق النقد الدو�� اآلن أن يضغط ع�� ا�ح�ومة املصر�ة من 

 وع�� مصر أن تبدأ �� وضع حد لعسكرة االقتصاد، أو أال تنتظر املز�د من املساعدات. أجل الوفاء بال��اما��ا. 
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