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 فاینانشیال تایمز: األزمة االقتصادیة املتفاقمة يف مصر
 رجمات، عادل رفیق ت

مقاًال لهيئة تحر�ر ال�حيفة تحت عنوان: "األزمة    2023يناير    17ال��يطانية ��    فاينا�شيال تايمز�شرت �حيفة  

االقتصادية املتفاقمة �� مصر"، تناولت فيھ ال�حيفة تفاقم األزمة االقتصادية �� مصر، حيث أكدت �� صدر  

ح�ى يمكن العمل املقال بأن ع�� السي�ىي أن يقوم بتقليص دور الدولة والشر�ات اململوكة ل�جيش �� االقتصاد،  

 ع�� وقف تدهور االقتصاد املصري، ومحاولة ا�خروج من هذه األزمة ا�خط��ة. وقد جاء املقال ع�� النحو التا��: 

قرب من عقد من الزمان وعودًا لشعبھ بإ�عاش االقتصاد و�ناء دولة جديدة. لكن قدم عبد الفتاح السي�ىي منذ ما ي 

  �� إ�� السلطة  السابق  الذي أوصل قائد ا�جيش  العاشرة لالنقالب  للذكرى  العام  �� مصر هذا  النظام  مع إحياء 

 البالد، فإنھ لن يجد املصر�ون الكث�� مما قد يدعوهم إ�� االب��اج ��ذه الذكرى.

العك حيث وع��  موائدهم،  ع��  الطعام  توف��  أجل  من  سي�ابدون  الناس  من  املالي�ن  عشرات  فإن  ذلك،  من  س 

أك�� من   إ��  الت�خم  وارتفع معدل  القياسية،  أد�ى مستو�اتھ  إ��  املصري  ا�جنيھ  قيمة  % (حسب  20انخفضت 

 البيانات الرسمية). 

� العمالت األجنبية، وهو ما أدى إ�� خنق شر�ات ويعا�ي القطاع ا�خاص �شدة ع�� مدى عام تقر�بًا جّراء النقص �

 األعمال �� البالد. وا�خالصة أن مصر دولة �عيش �� أزمة. 

، و�عا�ي البالد أيضًا من اآلثار  19-وقد تضررت مصر �شدة، كما الكث�� من دول العالم، من تداعيات جائحة �وفيد

ال لكن  أوكرانيا.  ع��  الروسية  ا�حرب  سبب��ا  ال�ي  نظام السلبية  ع��  مباشر  �ش�ل  أيضًا  تنصّب  أن  يجب  الئمة 

 السي�ىي االستبدادي، ألنھ ترأس دولة �عيش بما يتجاوز إم�انيا��ا.

وقد وجدت القاهرة نفسها مضطرة للذهاب إ�� صندوق النقد الدو�� العام املا�ىي للمرة الرا�عة خالل ست سنوات. 

م�ن هذا القرض الذي تبلغ قيمتھ ثالثة مليارات دوالر، �انت مصر وح�ى قبل أن تتم املوافقة �� أكتو�ر املا�ىي ع�� تأ

 �� ثا�ي أك�� مدين للصندوق �عد األرجنت�ن. 
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و�كمن جوهر املشا�ل ال�ي �عا�ي م��ا البالد �� االعتماد �ش�ل مفرط ع�� األموال الساخنة ال�ي تتدفق إ�� ديو��ا  

 وة ا�جيش ع�� االقتصاد املصري.ا�حلية كمصدر للعملة األجنبية، والتوسع �� فرض سط

وقد تم الكشف عن نقاط الضعف ال�ي �ع��ي االقتصاد املصري �� بداية األمر مع بداية غزو روسيا أوكرانيا، عندما  

 مليار دوالر من األموال الساخنة ال�ي �انت �ستثمر �� الديون املصر�ة.   20�حب املستثمرون حوا�� 

ال�ي �انت تدفع أع�� العالم �جذب تدفقات ا�حافظة الداخلية، مع دعم   ووجدت مصر،   �� سعر فائدة حقيقي 

 ا�جنيھ املصري �ش�ل مصطنع، نفسها مضطرة إ�� ال�جوء إ�� دول ا�خليج من أجل إنقاذ املوقف. 

ومنذ ذلك ا�ح�ن، قام البنك املركزي املصري بخفض قيمة ا�جنيھ ع�� مراحل لتحقيق توازن ب�ن العرض والطلب 

لعمالت األجنبية (الفوركس). واتفقت القاهرة مع صندوق النقد الدو�� ع�� االنتقال إ�� سعر صرف مرن،  �� سوق ا

 مع خفض قيمة ا�جنيھ بنحو الثلث مقابل الدوالر منذ أكتو�ر املا�ىي. 

البيوت   ولكن املش�لة األعمق هنا �� الدور الذي يلعبھ ا�جيش �� اقتصاد البالد، والذي يمتد من محطات البن�ين إ��

 البالستيكية (الصو�ات الزراعية)، ومصا�ع املكرونة، ومصا�ع األسمنت، والفنادق، ووسائل النقل، وأ�عد من ذلك.  

كما ُ�شرف ا�جيش ع�� املئات من مشاريع تطو�ر البنية التحتية للدولة، بما �� ذلك مشاريع التبا�� الفارغة مثل 

 بناء عاصمة إدار�ة جديدة ومدن �� ال�حراء.

وقد أدت هذه الظاهرة (هيمنة ا�جيش ع�� االقتصاد) إ�� مزاحمة القطاع ا�خاص الذي شعر بالقلق الشديد من  

مغبة التنافس مع أقوى مؤسسة ح�ومية؛ وأدت الظاهرة أيضًا إ�� إعاقة االستثمار األجن�ي املباشر الذي من شأنھ 

 ملة الصعبة.  أن يوّلد فرص عمل جديدة وأن ي�ون مصدرًا أك�� استدامة للع

مليار   12ومع ذلك، فمنذ أن توجھ نظام السي�ىي ألول مرة إ�� صندوق النقد الدو�� من أجل خطة إنقاذ بقيمة  

، قام الصندوق والدول املانحة األخرى، لسبب غ�� مفهوم، �غض الطرف عن هذه القضية ��  2016دوالر �� عام  

 اخ�� حولها. الوقت الذي قامت القاهرة من جان��ا بحظر أي نقاش د
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للبالد. حيث يقول  �� معا�جة هذه املش�لة مع القرض األخ��  النقد الدو�� قد بدأ ولو متأخرًا  و�بدو أن صندوق 

الصندوق إن القاهرة مل��مة با�حد من "بصمة الدولة" �� االقتصاد، بما �� ذلك الشر�ات اململوكة ل�جيش، من  

��اتيجية"، وأيضًا من خالل بيع األصول اململوكة للدولة، بما ف��ا خالل اال��حاب تمامًا من القطاعات "غ�� االس

 شر�ات ا�جيش. 

كما ست�ون الكيانات اململوكة للدولة ُمطالبة بتقديم حسابات مالية إ�� وزارة املالية بمعدل مرت�ن �� العام، وكذلك 

 تقديم معلومات عن أي أ�شطة "شبھ مالية" تقوم ��ا �غرض تحس�ن الشفافية. 

بقى األمر اآلن عند صندوق النقد الدو�� والدول املانحة الستخدام نفوذهم لضمان وفاء النظام الذي ي��أسھ و�

 ا�جيش بال��اماتھ ��ذا الصدد.  

و�انت ا�ح�ومة قد واصلت توسيع نطاق الدور الذي يلعبھ ا�جيش �� االقتصاد، �عد إجراء �عض اإلصالحات ��  

��    12ت عليھ من الصندوق والذي بلغت قيمتھ  لتأم�ن القرض الذي حصل  2016عام   مليار دوالر، بينما فشلت 

 نفس الوقت �� إجراء �غي��ات جادة �ان االقتصاد �� حاجة إل��ا. 

وغالبًا ما ُيف��ض بأن مصر من األهمية بم�ان بحيث ال يمكن السماح بفشلها، وأن املانح�ن أو دول ا�خليج سوف 

 يقومون دومًا بإنقاذ القاهرة. 

مليون مصري �عيشون تحت خط الفقر أو فوقھ بقليل، بل و�زدادون فقرًا    60لكن الواقع هو أن ما يقدر بنحو  

 باستمرار، مما �ع�ي أن الدولة تقوم بالفعل بخذالن مواطن��ا. 

عهداتھ و�ذا �ان حلفاء القاهرة جادين بالفعل �� مساعدة البالد، فعل��م أوًال الضغط ع�� السي�ىي ودفعھ للوفاء بت

 (خاصة تلك املتعلقة بتقليص دور الدولة والشر�ات اململوكة ل�جيش �� االقتصاد). 
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