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WINEP  السقوط االقتصادي الحر ملصر یقدم ألمریکا املدخل : 

 للضغط یلع القاهرة

 عادل رفیق ترجمة:  

الباحث�ن �� ورقة لـ "بن فيشمان"، كب��    2023يناير    WINEP  �� (26(  معهد واشنطن لدراسات الشرق األد�ى�شر  

)، وذلك  2013-2009معهد واشنطن واملدير السابق لشؤون شمال إفر�قيا �� إطار مجلس األمن القومي األمر��ي ( 

والرافعة املالية"، حيث     -�عنوان:  "السقوط االقتصادي ا�حر ملصر يقدم ألمر��ا مدخًال للضغط ع�� املساعدة  

تغالل الوضع االقتصادي ال��يء ملصر للضغط �ش�ل مختلف �� عدة تق��ح الورقة ع�� اإلدارة األمر�كية كيفية اس

�� مقابل  اللي�ي، وذلك  ملفات، أهمها عالقات مصر مع روسيا والص�ن، فضال عن ملف حقوق اإل�سان وامللف 

 إجراءات �خمة تتخذها أمر��ا للمساعدة �� إنقاذ مصر من ورط��ا االقتصادية. وجاءت الورقة ع�� النحو التا��:

رًا للمهمة الشاقة املتمثلة �� كيفية إدارة املعارضة الشعبية ضده و�� نفس الوقت الوفاء بمتطلبات اإلصالح ال�ي نظ

أك��   السي��ي  ي�ون  فقد  ا�جيش،   �� املتمثلة  العسكر�ة،  قاعدتھ  إغضاب  دون  الدو��  النقد  صندوق  فرضها 

 والسياسة ا�خارجية. استعدادًا لتغي�� مواقفھ املث��ة للمشا�ل �شأن حقوق اإل�سان 

، �ان االقتصاد املصري  2023يناير    30-29و�ينما �ان وز�ر ا�خارجية أنطو�ي بلينك�ن �ستعد فيھ لز�ارة القاهرة ��  

اإلدارة   سوء  إ��  أسبا��ا  من  األك��  ا�جزء  ُ�عزى  أن  يمكن  حيث  جديدة.  متدنية  مستو�ات  إ��  االنحدار   �� آخذًا 

واسع   �ش�ل  للقاهرة  من  االقتصادية  بدءًا  ��يء  �ل  شملت  وال�ي  السي��ي،  الفتاح  عبد  ا�جن�ال  عهد   �� النطاق 

ا�ح�ومية  والسيطرة  لألموال،  املهدرة  العمالقة  واملشاريع  محلھ،  غ��   �� اإلنفاق،  أولو�ات  إ��  بالعملة  التالعب 

االقتصاد   ع��  امل��رة  غ��  الصدمت�ن    - والعسكر�ة  ع��  اللوم  من  جزء  إلقاء  أيضًا  يمكن  اللتان كما  املزدوجت�ن 

وا�حرب الروسية ع�� أوكرانيا، واللتان أثرتا �ش�ل غ�� متناسب ع�� البالد �سبب اعتماد   19-ش�ل��ما جائحة �وفيد

القاهرة �شدة ع�� املوارد ال�ي أثرت عل��ا تداعيات ا�حرب، مثل القمح، وكذلك عائدات السياحة، من �ل من روسيا  

 وأوكرانيا.
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جن��ًا للدوالر األمر��ي الواحد   30نصف قيم��ا وتقف اآلن عند عتبة الـ    2022صر�ة منذ مارس  وقد فقدت العملة امل

وهو انخفاض �ان من ضمن أسبابھ بالطبع هروب الدوالرات ومتطلبات صندوق النقد الدو�� وع�� رأسها اعتماد   -

د�سم��، أي أع�� بخمسة    % �� 22سعر صرف مرن. ونتيجة لذلك، فقد وصل الت�خم الرس�ي إ�� ما يقرب من  

% ع�� أساس سنوي). و�توا��  102(و�صل �� تقديرات غ�� رسمية إ��  2021عشر نقطة مما �ان عليھ �� ��اية عام 

بنحو   األساسية  السلع  أسعار  ارتفعت  حيث  حاليًا،  اإلمدادات   �� استمرار 40النقص  الصعب  من  وسي�ون   .%

 ي، ع�� وجھ ا�خصوص، لف��ة أطول. االرتفاعات املتتالية لُ�لفة ا�خ�� األسا��

%، مع مدفوعات قياسية للقروض 95و�� نفس الوقت، ارتفعت �سبة الديون إ�� الناتج ا�ح�� اإلجما�� لتصل إ��  

- 2022مليار دوالر. وتخصص م��انية مصر للعام املا�� (  100املستحقة ع�� مدى السنوات األر�ع املقبلة، ُتقدر بـ  

مة الديون وسداد القروض، و�التأكيد سيتصاعد هذا الرقم املرتفع أصًال بمرور الوقت،  % �خد50) أك�� من  2023

 حيث ت�ون القروض مقومة بالدوالر. 

 شيء ما یجب تقدیمه

اتفاق يمتد ألر�ع سنوات   2023يناير    15ومن أجل معا�جة هذا املأزق املتنامي، وّقع صندوق النقد الدو�� ومصر ��  

وذلك �عد أسابيع من التأخ��. وهذه �� االتفاقية الرا�عة من نوعها ال�ي �عقدها ا�ح�ومة   مليارات دوالر،  3بقيمة  

، مما يجعل مصر ثا�ي أك�� الدول مديونية لدى صندوق النقد الدو��، �عد 2016املصر�ة مع الصندوق منذ عام  

 األرجنت�ن. 

االتفاقية ا�جديدة تحتوي ع�� أح�ام أك��  و�النظر إ�� أن القاهرة قد تجاوزت حص��ا من االق��اض سابقًا، فإن  

صرامة. فباإلضافة إ�� املطالبة بتخفيض اإلنفاق ا�ح�ومي والتقيد �سياسة العملة املرنة (ال�ي تؤدي بالضرورة إ��  

  �� كب��  �ش�ل  دورها  تقليص  املصر�ة  الدولة  ع��  الدو��  النقد  صندوق  برنامج  يفرض  ا�جنيھ)،  قيمة  خفض 

لك الصناعات والشر�ات اململوكة ل�جيش. و�� املقابل، من املتوقع أن ��جع ال��نامج ا�جديد االقتصاد، بما �� ذ

مليار دوالر من شر�اء مصر الدولي�ن واإلقليمي�ن،    14لصندوق النقد ع�� حصول مصر ع�� تمو�ل إضا�� بنحو  

�ن، من خالل التصفية املستمرة بما �� ذلك تلقي التمو�ل من جديد من دول مجلس التعاون ا�خلي�� والشر�اء اآلخر 

 لألصول اململوكة للدولة وكذلك األش�ال التقليدية للتمو�ل من الدائن�ن متعددي األطراف والثنائي�ن ".

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


Page 3 of 6 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

February 2, 2023      

شركة   �� حصص  �شراء  واإلمارات  والسعودية  قطر  قامت  حيث  ا�خ�خصة،  هذه  �عض  بالفعل  بدأت  وقد 

ت األسمدة وا�خدمات اللوجستية، وغ��ها). ومع ذلك، ففي  فودافون مصر والعديد من الشر�ات األخرى (مثل شر�ا

بدأ  املصري عندما  املركزي  البنك   �� الدوالرات  مليارات من  بالفعل عدة  الدول قد وضعت  كًال من هذه  أن  ح�ن 

لم  األجنبية  العمالت  من  القاهرة  الحتياطيات  إضافا��م  فإن  املا��ي،  مارس   �� الدوالرات  �حب   �� املستثمرون 

 ل��اجع ا�حر ل�جنيھ.توقف ا

ما يقرب من  2021و�� عام   لد��ا  بأن مصر  الدو��  النقد  أفاد صندوق  أو مشروع   1000،  للدولة  شركة مملوكة 

و   اللوجستية،   53مش��ك  ا�خدمات  ذلك   �� بما  االس��اتيجية،  القطاعات  من  العديد   �� �عمل  اقتصادية  هيئة 

 ناة السويس.والزراعة، والنفط / الغاز، والكهر�اء، وهيئة ق

وشهد قطاع التصنيع وحده انخراط الشر�ات اململوكة للدولة �� املنسوجات والطباعة والتغليف والهندسة واملواد 

و�� قائمة �عكس مدى عمق هيمنة الدولة ع�� االقتصاد ��    -الكيميائية واألغذية / املشرو�ات واألدو�ة واملعادن  

�ات اململوكة للدولة غ�� فعالة وفاسدة، وغالبًا ما ي�ون لد��ا إعفاءات البالد. واملعروف أن العديد من هذه الشر 

 ضر�بية كب��ة أيضًا، ال سيما تلك الشر�ات اململوكة ل�جيش.

د�سم��، ووضع    29واستجابة للضغوط ا�خارجية �شأن هذه القضية، وافق السي��ي ع�� "وثيقة ملكية الدولة" ��  

ت. ومع ذلك، ففي ح�ن أن خ�خصة هذه الصناعات أمر بالغ األهمية لضمان أهدافًا جديدة ل�حد من هذه املمارسا

إ��   بالنظر  للغاية  أمرًا صعبًا  إتمام ذلك بطر�قة شفافة سي�ون  إم�انية ضمان  انتعاش االقتصاد املصري، فإن 

ل الشهر املا��ي مالمح ا�ح�ومة االستبدادية املتجذرة هناك. وا�جدير بالذكر أنھ عندما أعلن وز�ر املالية أحمد جال

والداخلية   الدفاع  وزارات  بإعفاء  الوقت  نفس   �� قام  اإلدارات،  مختلف   �� اإلنفاق   �� جديدة  تخفيضات  عن 

 وا�خارجية وال�حة من ذلك. 

 معضالت املستقبل

ر�ما ت�ون أصعب معضلة أمام السي��ي �� تحديد إ�� أي مدى يمكن أن يخاطر بإغضاب مؤ�ديھ األساسي�ن �� 

بيع الشر�ات ال�ي يديرو��ا أو تقليل اإلنفاق ع�� شراء معدات عسكر�ة باهظة الثمن، مثل الغواصات ا�جيش ع��  

والطائرات املقاتلة املتقدمة. وح�ى لو حاول التقليل من تطبيق ا�خ�خصة، فسيظل بحاجة إ�� فرض ضرائب أك��  
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ا الدو��  النقد  اتفاقية صندوق  ا�جيش كجزء من  يديرها  ال�ي  الشر�ات  ياترى عدد االمتيازات ع��  �جديدة. فكم 

االقتصادية ال�ي سيخسرها ا�جيش قبل أن �شعر قيادتھ ��ذا ال��ديد؟ وقد استبدل السي��ي بالفعل العديد من  

 كبار ا�جن�االت خالل العام املا��ي ووضع فرع ا�خابرات العسكر�ة تحت سلطتھ املباشرة. 

ي بفرط الثقة �� أن القمع يمكن أن يؤدي إ�� منع االحتجاجات  أما بالنسبة للمعارضة الشعبية، فقد �شعر السي��

من   �ان  ال�ي  ا�جماه��ية  االحتجاجات  أن  من  الرغم  وع��  املعيشية.  الظروف   �� السريع  التدهور  من  الرغم  ع�� 

بدًا، �� مدينة شرم الشيخ لم تحدث أ  2022املتوقع اندالعها ع�� نطاق واسع خالل مؤتمر �غ�� املناخ �� شهر نوفم��

 إال أن هناك عالمات ع�� تصاعد املعارضة، وخاصة ع�� شبكة اإلن��نت.

وقد �عتقد السي��ي أيضًا أنھ يمكنھ االعتماد ع�� الدعم ا�خلي�� إذا أصبح الوضع االقتصادي خط��ًا للغاية. ومع  

متھ �� السنوات األخ��ة  ذلك، فإن جزءًا ضئيًال فقط من املليارات ال�ي �عهدت ��ا قطر والسعودية واإلمارات �ح�و 

  �� �� اإلمارات  ال�ي ُعقدت  القمة  إ�� ذلك، لم تحضر السعودية وال�و�ت  بالفعل. و�اإلضافة  يناير   18قد تحقق 

بحضور مصر واألردن، مما قد �ش�� إ�� تراجع دعم املانح�ن للسي��ي. و�� ح�ن أن بيع األسهم اململوكة للدولة إ��  

اهرة �� مواجهة تحدي خ�خصة الشر�ات، إال أنھ لن يفيد القطاع ا�خاص �� دول ا�خليج يمكن أن �ساعد الق

 مصر.

�عبارة    -وقد �عتقد السي��ي أن أصدقاءه ا�خليجي�ن سيستمرون �� العمل ع�� إنقاذه إذا أصبح الوضع حرجًا للغاية  

ھ األزمة االقتصادية  أخرى، أن �عتقد (من جديد) بأن "مصر أك�� من أن تفشل". ولكن بم��ء الوقت الذي تصل في

إ�� مثل هذه النقطة ا�حرجة، فسي�ون من الصعب استخدام التمو�ل ا�خلي�� اإلضا�� �� الوقت املناسب لعكس 

 مسار األزمة. 

 دور الوالیات املتحدة

ط تقليديًا، تركز العالقة ب�ن الواليات املتحدة ومصر ع�� أهمية القاهرة لألمن اإلقلي�ي، ال سيما دورها �� التوس

مع حماس وا�حفاظ ع�� عالقات أمنية إيجابية مع إسرائيل. و�حسب تقار�ر مصر�ة، فقد �عززت هذه األولو�ات 

 يناير.  23عندما زار مدير و�الة ا�خابرات املركز�ة األمر�كية و�ليام ب��نز السي��ي �� 
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تجاه مصر، اس��اتيجية ومع ذلك، فمن أجل امل��ي قدمًا، يجب ع�� واشنطن صياغة اس��اتيجية أك�� شمولية  

خيارات    �� والتفك��  القروض،  ضمانات  خالل  من  االستثمار  و�سهيل  أك��،  اقتصادية  مساعدة  تقديم  تتضمن 

تتضمن اإلعفاء من القروض، واالستفادة من نفوذ الواليات املتحدة ع�� صندوق النقد الدو��. وقد ي�ون من املفيد  

تقليل اعتماد مصر ع�� املساعدات. و�� املقابل، يجب أن ت�ون القاهرة أيضًا مطالبة شر�اء ا�خليج بدراسة طرق ل 

 منفتحة لتغي�� سياسا��ا �ش�ل كب�� تجاه روسيا والص�ن وملف حقوق اإل�سان وليبيا. 

فبالنسبة لروسيا، فقد ظل السي��ي ح�ى اآلن محايدًا �� غالب األمر تجاه حرب روسيا ع�� أوكرانيا لتجنب استفزاز 

قد يدفع لقطع التجارة واملبيعات العسكر�ة والسياحة. فع�� سبيل املثال، تقوم شركة روسية ببناء   موس�و الذي

مليار دوالر �� مصر بتمو�ل كب�� من موس�و، بينما أقامت شر�ات روسية أخرى وجودًا   30محطة طاقة نوو�ة بقيمة  

جارة ودعم ا�جنيھ املصري من خالل ر�طھ لها �� املنطقة الصناعية �� السويس. وحاولت موس�و أيضًا �سهيل الت

 بالرو�ل. 

إذا   إضافية  حوافز  تقديم  خالل  من  روسيا  عن  �عيدًا  مصر  �حب  املتحدة  الواليات  بإم�ان  يزال  ال  ذلك،  ومع 

 تفاقمت هذه األزمة االقتصادية. 

ُ�غي الص�ن  مع  الشديد  للتقارب  التوجھ  بايدن مصر من  إدارة  ُتحّذر  أن  يجب  للص�ن،  ع��  و�النسبة  ا�حصول  ة 

العمال  باست��اد  ومشروطة  موثوقة  غ��  الصينية  األجنبية  االستثمارات  ت�ون  ما  غالبًا  وتار�خيًا،  م��ا.  الدعم 

الصيني�ن، وهو ما لن �ساعد السي��ي �� معا�جة معدل البطالة املرتفع �� مصر. و�اإلضافة إ�� ذلك، فإن شروط  

 من الديون. القروض الصينية قد ُ�غرق القاهرة �� املز�د

و�النسبة مللف حقوق اإل�سان، فإن ح�ومة السي��ي ُ�عت�� واحدة من أسوأ من���ي حقوق اإل�سان �� العالم. فقد 

ألف �ج�ن سيا��ي خالل ف��ة واليتھ، وتو�� عدة مئات م��م �� ا�حجز، بمن ف��م من    60تم اعتقال ما يقدر بنحو  

ع�� هذا م��ا  وردًا  ا�جنسية.  بقطع    مواطن�ن مزدو��  املتحدة  الواليات  قامت  املعتقل�ن،  القيا��ي من    130الرقم 

مليار دوالر، والذي ساعد منذ ف��ة طو�لة �� ا�حفاظ    1.3مليون دوالر من تمو�لها العسكري السنوي ملصر والبالغ  

يًا تقر�رًا ع�� املعدات العسكر�ة ملصر وضمان استمرار البالد �� شراء األس�حة األمر�كية. و�طلب ال�ونجرس حال

من وز�ر ا�خارجية يؤكد فيھ أن مصر تتعامل مع ا�خاوف �شأن الديمقراطية وحقوق اإل�سان قبل أن يوافق ع��  
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ض مجلس الشيوخ    300تقديم   مليون دوالر إضافية من مخصصات   75مليون دوالر من هذا التمو�ل، حيث خفَّ

الذي   التقر�ر  بلينك�ن  الوز�ر  وأصدر  ملصر.  املا��ي  العام�ن العام  خالل  ا�حجب،  من  املبالغ  تلك  إعفاء  يضمن 

 املاضي�ن، بينما ال يزال املبلغ الهائل للتمو�ل العسكري ملصر كما هو.

حقوق  مجال   �� البالد  �جل  تحس�ن  إ��  عام  �ش�ل  ملصر  العسكري  التمو�ل  من  االستفادة  تؤد  فلم  ذلك،  ومع 

قها العسكري ع�� أي حال، لذلك ليس من املنطقي أن اإل�سان �ش�ل م�حوظ. و�جب ع�� القاهرة أن تخفض إنفا

باالحتياجات   تفي  ال  ال�ي  ملصر  املقدم  العسكري  التمو�ل  مبالغ  حول  السنوي  الداخ��  خالفها  واشنطن  تواصل 

ا�حقيقية ملصر. وقد يركز الن�ج األك�� فاعلية ع�� كيفية قيام الواليات املتحدة بتسهيل االستثمار �� الدولة بمجرد  

 يتحسن وضع ا�حر�ات املدنية ف��ا �ش�ل ملموس. أن 

و�النسبة للملف اللي�ي، فال تزال مصر �ش�ل عقبة كب��ة أمام تحقيق االستقرار �� ليبيا. فبعد دعم مغامرات خليفة 

)، ترفض القاهرة اآلن االع��اف بح�ومة 2020-2019) و (2015-2014حف�� العسكر�ة الضارة ضد طرابلس �� (

ية أو االنضمام إ�� االتفاقيات الدولية ال�ي تحدد ا�خطوات التالية للتقدم �� املستقبل. وقد ت�ون الوحدة الوطن 

ف�ي �عارض �شدة وجود تركيا �� ليبيا وتخ��ى عواقب انتخابات محتملة   -�عض ا�خاوف ال�ي تبد��ا مصر مفهومة  

  100أن تدر ليبيا املستقرة ما يقدر بنحو    هناك ال �ستطيع السيطرة عل��ا. ومع ذلك، فإنھ �� الوقت نفسھ، يمكن 

مليار دوالر من اإليرادات إ�� مصر، من خالل تمك�ن عشرات اآلالف من العمال املصر��ن من العودة إ�� وظائفهم 

ع�� ا�حدود. و�ناًء ع�� ذلك، يجب ع�� إدارة بايدن �غي�� مسار ا�حديث حول ليبيا، ولفت انتباه القاهرة إ�� الفوائد 

 صادية املتمثلة �� رعاية دولة جارة ت�ون �� حالة استقرار، وليس �� صراع دائم. االقت
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