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1  بسمة املومني زميلة غري مقيمة يف مركز بروكنجز الدوحة، وأستاذة يف قسم العلوم السياسية يف جامعة واترلو وكلّية بالسييل للشؤون الدولية يف واترلو، كندا.

International Monetary Fund (IMF), “Arab Republic of Egypt: Request for Extended Arrangement Under the Extended Fund 2  
Facility-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt,” Country Report No. 17/17, 

January 2017, 13, http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/01/18/Arab-Republic-of-Egypt-Request-for-Extended-Arrange-
ment-Under-the-Extended-Fund-Facility-44534.

3  أجرت املؤلّفة مقابالت مع فريَقي عمل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، ومع محلّلني يف القطاع الخاص ورجال أعامل وناشطني ملكافحة الفقر. وقد فّضل 

أغلبيّتهم أاّل يتّم الكشف عن هويّتهم. وقد أُجريت املقابالت يف القاهرة وأسوان واألقرص يف مرص ويف واشنطن يف الواليات املتحدة بني العامني 2016 و2017.
“Shifting Sands: As Egypt Quarrels with Saudi Arabia, It Is Finding New Friends,” The Economist, 25 November 2016, 4

https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21710912-series-incidents-has-disrupted-relationship-between-arab-worlds.

يف 11 نوفمرب 2016، وقّع صندوق النقد الدويل ومرص اتفاقية قرض 
االقتصاد  يف  الضعف  نقاط  “معالجة  بهدف  دوالر  مليار   12 بقيمة 
تضّمنت  وقد  العمل”.2  فرص  وتكوين  الشامل  النمو  وتعزيز  الكيّل 
قيمته  مبالغ يف  الربنامج، سعر رصٍف  استهدفها  التي  الضعف  نقاط 
)مع ارتفاع مقابل لسعِر الرصف يف السوق السوداء( وشّح العمالت 
األجنبية يف السوق الذي أّدى إىل تقويض نشاط القطاع الخاص بشكل 
كبري، وانخفاضاً حاّداً يف احتياطي العمالت األجنبية، وعجزاً مالياً كبرياً، 

ومعدالً مرتفعاً يف الدين العام.

بناًء عىل ذلك، شملت النقاط األساسية يف برنامج “تسهيل الصندوق 
النقد  صندوق  قّدمه  الذي   )Extended Fund Facility( املمّدد” 
الرصف  نظام سعر  تحريَر  سنوات:  ثالث  لفرتة  والذي يرسي  الدويل 
)أي تعويم الجنيه املرصي( وضبط أوضاع املالية العامة لخفض نفقات 
وإلغاء  عميقة  هيكلية  إصالحات  وإجراء  الرضائب  وزيادة  املوازنة 
تنظيامت مرتبطة برشكات األعامل لتحفيز النمو االقتصادي. وكان من 
املتوقّع أيضاً أن ينال برنامج “تسهيل الصندوق املمّدد” ثالثة مليارات 
دوالر إضافية من البنك الدويل ومليار ونصف دوالر من بنك التنمية 

األفريقي و6 مليارات دوالر من جهات مانحة ثنائية الطرف.

ومع أّن لهذا الربنامج فوائد تقنية، فال يزال تنفيُذه يواجه تحّديات 
سياسية خطرية، ماّم قد يؤّدي إىل إخفاقه يف تحقيق هدفه بتكوين 
أساٍس من شأنه أن يساعد عىل تحويل االقتصاد املرصي. وقد يؤّدي 
السييس إىل  الفتّاح  الرئيس عبد  املستثمرين يف حكومة  ثقة  انعداُم 

فشل االتفاقية بني صندوق النقد الدويل ومرص.

يقيّم املوجز السياسة هذا العنارص الرئيسية يف برنامج صندوق النقد 
أُجريت  الدويل مع مرص من خالل معلومات استقاها من مقابالت 
مع جهات معنية.3 ويناقش املوجز رضورة أن تطبّق مرص إصالحات 
هيكلية أساسية من أجل بلوغ األهداف املوضوعة التي تتمحور حول 
تحسني بيئة األعامل وجذب االستثامرات وزيادة التوظيف، وال سيّام 
بني الشباب والنساء. وبعد مناقشة العالقات بني مرص وصندوق النقد 

الدويل، يقّدم املوجز اقرتاحات حول الطريقة التي تستطيع مرص فيها 
االقتصاد  مسائل  مع  والتعامل  أكرب  بفعالية  األهداف  هذه  تحقيق 

السيايس التي تهّدد بتقويض اسرتاتيجية الربنامج االقتصادية.

خلفّية العالقة بني مرص وصندوق النقد الدويل

وصوالً إىل األزمة املالية الدولية يف العام 2008 والثورة املرصية يف العام 
2011، طبّقت مرص إصالحات هيكلية كبرية لتسهيل النمو االقتصادي. 
النمو  النجاح يف تحسني  الرغم من أّن هذه اإلصالحات القت  وعىل 
االقتصادي، فشلت الحكومة يف أن تعالج بشكل مبارش املسائل املتعلّقة 
بالفقر والبطالة العالية )وال سيّام بني النساء والشباب( وعدم املساواة 
والفساد. وقد شّكلت هذه املسائل جزءاً من العوامل األساسية التي 
أّدت إىل معارضة حكومة حسني مبارك يف العام 2011. وبعد الثورة 
املرصية، استمرّت التطّورات السياسية واإلقليمية يف تقويض االقتصاد 
املرصي. ومع انخفاض عدد السيّاح وتضاؤل املدخول من قناة السويس 
)بسبب الكساد يف االقتصاد العاملي(، تباطأ النمو االقتصادي. عالوًة 
عىل ذلك، زادت الحكومة الدين العام لتمويل نفقاتها لكّنها فشلت يف 
معالجة التحديات الهيكلية الكامنة، ماّم أّدى إىل تراكم االختالالت يف 

االقتصاد الكيّل.

ومع تفاقم املناخ السيايس بعد ثورة 25 يناير 2011، دفعت التحديات 
الهيكلية الراسخة يف مرص )من ضمنها ارتفاع الدين العام وسوء توجيه 
اإلعانات املالية وتزايد إجاميل األجور يف القطاع العام واالعتامد عىل 
استرياد األغذية ومغاىل يِف تقييم الُعملة املحلّية( إىل أن تلجأ الدولة إىل 
التفكري يف توقيع عقد قرض مع صندوق النقد الدويل. وقد اعتمدت 
العربية  اململكة  وهي  خارجية،  ُمفِضلة  جهات  عىل  سابقاً  مرص 
يف  العجز  لتمويل  والكويت،  املتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية 
ميزانيتها وتقديم الدعم النقدي للبنك املركزي املرصي. وقد قّدمت 
السعودية قرابة 25 مليار دوالر لالقتصاد املرصي بني العاَمني 2013 
و2016. 4 لكن من غري املتوقّع أن تدعم دول الخليج االقتصاَد املرصي 

إىل أجل غري مسّمى من دون إجراء إصالحات هيكلية.
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Nour Youssef and Diaa Hadid, “‘We Don’t Owe Anyone’: Egypt Jousts With Its Chief Benefactor, Saudi Arabia, The New York Times, 5

 November 1, 2016, http://www.nytimes.com/2016/11/02/world/middleeast/egypt-saudi-arabia.html. 
6 “Online Press Briefing on the Release of the Staff Report on Egypt’s Request for and IMF Extended Fund Facility,” IMF, 6

January 18, 2016, http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/01/18/tr01182017-Transcript-Online-press-briefing-on-the-release-
of-release-of-the-Staff-Report-on-Egypt; IMF, “Arab Republic of Egypt: Request for Extended Arrangement.”

7  مقابلة أجرتها املؤلّفة مع موظف يف صندوق النقد الدويل، يف أبريل 2017.

العام 2016، عندما بدأ انخفاٌض حاد يف العمالت  وبحلول منتصف 
التصنيع، سعت  األجنبية يعيق االقتصاد املرصي، وال سيّام يف قطاع 
القاهرة رسمياً إىل توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدويل. لكن كان 
عىل مرص أّوالً أن تحصل عىل متويل خارجي بقيمة 6 مليارات دوالر 
كرشٍط مسبق لنيل املوافقة من صندوق النقد الدويل. وقد استطاعت 
املتحدة  العربية  اإلمارات  أّمنته  املبلغ بفضل دعم ماّدي  جمع هذا 
والصني ومجموعة الدول السبع الصناعية الكربى. والالفت يف األمر أّن 
السعودية، عىل الرغم من أنها دعمت مرص سابقاً، مل تشارك يف هذا 
التمويل بسبب معارضتها ملواقف الرئيس السييس التي دعمت الرئيس 

السوري بّشار األسد.5 

وأرِفقت أجندُة إصالح بالقرض الذي قّدمه صندوق النقد الدويل ملرص 
بقيمة 12 مليار دوالر ملّدة ثالث سنوات. ركّزت هذه األجندة عىل ثالثة 

محاور أساسية: اإلصالحات النقدية واملالية والهيكلية. فعىل الصعيد 
النقدي، كان عىل مرص أن تنتقل إىل سياسة سعر رصف مرنة )يحّدد 
فيها السوق قيمة سعَر الرصف( وأن تحتوي التضّخم املايل. وأهّم ما 
يعنيه ذلك تعويُم الجنيه املرصي. وعىل الصعيد املايل، كان عىل الدولة 
أن تخّفض الدين العام من خالل تقليص إعانات الوقود وزيادة اإلنفاق 
عىل املجموعات الضعيفة مثل الشباب والنساء. وعىل الصعيد الهيكيل، 
كان عىل مرص أن تبّسط عملية منح الرتاخيص الصناعية وتوفر التمويل 
اإلعسار  تجريم  قانون  وتلغي  الحجم  واملتوسطة  الصغرية  للرشكات 
وتبّسط قوانني اإلفالس )راجع الجدول رقم 1(.6 وبعد إرصار كريستني 
الغارد، مديرة صندوق النقد الدويل، ضّمت اتفاقية الصندوق تدابري 
لدعم النساء واألوالد عرب زيادة التمويل للحضانات ووجبات الطعام 
يف املدارس، باإلضافة إىل سياسات تهدف إىل جعل وسائل النقل العام 

أكرث أماناً وأسهل للنساء.7

الجدول رقم 1: رشوط تقديم قرض من صندوق النقد الدويل ملرص يف العام 2016

املسائل االقتصادية

 عىل 
الصعيد 
النقدي

عىل 
الصعيد 

املايل

عىل 
الصعيد 
الهيكيل

برنامج تسهيل الصندوق املمّدد لعام 
2016 التابع لصندوق النقد الدويل

تحرير سعر الرصف

الحد من الزيادات يف الكتلة املالية

احتواء التضّخم وتخفيضه إىل نسبة %6-4 عىل املدى املتوّسط

تعزيز إيرادات الحكومة

إصالح إعانات الطاقة: تقليص إعانات الوقود

تقديم إعانات لألغذية لتوسيع نشاط برنامج تكافل وكرامة

زيادة املصاريف االجتامعية لتصل إىل نسبة واحد يف املئة من إجاميل 
الناتج املحيل 

تغطية وسائل النقل لألطفال وحليب الرّضع الصناعي وأدوية 
األطفال املدعومة

زيادة وجبات الطعام املجانية يف املدارس

تقديم تدريب مهني للشباب

ضبط إجاميل األجور يف القطاع العام

النقاط التي نّفذتها مرص

وضعت مرص نظاَم سعر رصف تحّدده السوق

أقّر الربملان الرضيبة عىل القيمة املضافة

رفع أسعار الطاقة يف نوفمرب 2016 ويونيو 2017

قلّصت الحكومة إعانات الوقود

أطلقت الحكومة برنامجها لزيادة اإلنفاق

 تراجع معدالت العمالت 

األجنبية وانخفاض احتياطيها

أسعار رصف ثابتة

ارتفاع العجز الحكومي والدين العام

تعزيز برامج الحامية االجتامعية

تبسيط قانون منح الرتاخيص للصناعات

تسهيل الحصول عىل متويل للرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم

إصالح قانون اإلفالس

مساعدة النساء عىل العمل عرب زيادة عدد الحضانات العامة

جعل النقل العام أكرث أماناً

املصادقة عىل قانون االستثامر

 منو منخفض )2,5( 

وبطالة عالية )12,7(
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Kinda Mohamadieh, “Egypt & the IMF: Conditions as Usual,” Middle East Institute, June 27, 2013, 8 
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9  املرجع ذاته.

Ahmad Shokr, “Sisi’s Egypt: Building Political Legitimacy amidst Economic Crises,” Crown Center for Middle East Studies, 10 
Middle East Brief 106, February 2017, 6, https://pdfs.semanticscholar.org/122b/a2c2862db6011021fec2b3571b4507b96677.pdf.

Joshua Hammer, “How Egypt’s Activists Became ‘Generation Jail,’” New York Times Magazine, March 15, 2017, 11 
https://www.nytimes.com/2017/03/14/magazine/how-egypts-activists-became-generation-jail.html. 

الجدير بالذكر أّن “مصاعب مرص االقتصادية والتنموية مل تبدأ بعد 
الثورة، بل تراكمت عىل مّر العقود املاضية وأّدت يف الواقع إىل بروز 
يُعّد  ال  إىل ذلك،  باإلضافة  الثورة ومطالبها”.8  عنها  ظروف متّخضت 
الربنامج القائم بني مرص وصندوق النقد الدويل الذي هو قيد الدرس 
يف موجز السياسة هذا سوى الجولة األحدث يف تعامالت املنظّمة مع 
مرص. ولطاملا ركّزت هذه االتفاقيات عىل وجه الخصوص عىل سياسات 
االستثامر  وتشجيع  الدين  وضبط  التضّخم  نسبة  خفض  إىل  تهدف 
وتحرير االقتصاد كام أظهرته سياسات التعديل الهيكلية التي وضعها 

صندوق النقد الدويل يف بداية الثامنينيات. وبحسب محمدية:

هذه  نتائج  و2009   1996 العاَمني  بني  اإلحصاءات  تُظهر 
النمو  نسبة  تراوحت  السنوات،  هذه  خالل  ففي  السياسات. 
االقتصادي السنوي الحقيقي بني 2,8 و6,4 يف املئة يف مرص، لكّن 
اإلنتاجية مل ترتفع سوى بنسبة يرتاوح متوّسطها بني 0,3 و3,7 يف 
املئة. وبقيت نسبة القوى العاملة عىل حالها، أي حوايل 44 يف 
املئة من السكان العاملني، ويعود السبب بشكل رئييس إىل عدد 
النساء العامالت املنخفض. وبقيت نسبة البطالة تقارب 10 يف 
املئة، مع ارتفاعها أكرث بكثري يف صفوف النساء والشباب... بالتايل، 
عىل الرغم من أّن االقتصاد املرصي بدا أنه ينمو يف الظاهر، كانت 

حاالت الفقر وعدم التكافؤ تتزايد.9

الدويل  النقد  صندوق  سياسات  بني  التوازي  خطوط  بوضوح  وتربز 
االقتصادي،  النمّو  تركّز عىل متابعة  السابقة والحالية يف مرص: فهي 
لكّنها تغّض النظر عن تحديات االقتصاد السيايس امللّحة املرتبطة بهذه 
عينه  الفّخ  يف  تقع مرص  وقد  تفاقمها(.  إىل  بالتايل  )فتؤّدي  املتابعة 
مجدداً يف حال مل تجِر إصالحات هيكلية أساسية للتخفيف من القيود 

والهواجس التي تهّدد تنفيذ برنامج تسهيل الصندوق املمّدد بنجاح.

تحديات االقتصاد السيايس يف األفق

عىل الرغم من هدف برنامج صندوق النقد الدويل مع مرص بتصحيح 
االقتصاد  مسائل  جانباً  يضع  فهو  املرصي،  الكيّل  االقتصاد  اختالالت 
السيايس ويهّمش مجموعات سياسية اجتامعية مهّمة. وعىل األرجح 

أن يقّوض ذلك قدرة الربنامج عىل تحقيق أهدافه األساسية.

يقول ُشكر مثالً إّن لسياسات مرص تأثرياٍت متنّوعة عىل رشائح مختلف 
من املجتمع:

أقساٌم كبرية من الطبقة الوسطى املتنّوعة يف  ستعاين اقتصادياً 

مرص، أقلّه عىل املدى القريب، يف ظّل سياسات التقّشف الحالية. 
الطبقتني  من  أشخاصاً  تفيد  التي  السياسات  هذه  شأن  ومن 
وبنشاطاته  املرصي  بالجيش  صلة  تربطهم  والعليا  الوسطى 
االقتصادية أن ترّسع االتجاهات نحو عسكرة الحكومة وقاعدتها 

االجتامعية.10

سجنها  عرب  املعارضة  أصوات  أيضاً  السييس  حكومة  أسكتت  وقد 
ناشطني وأعضاء من جامعة اإلخوان املسلمني، مضعفًة بالتايل املقاومة 
ضّد إجراءات برنامج تسهيل الصندوق املمّدد التي ُوضعت حتّى اآلن، 
الجنيه املرصي.11 عالوة عىل ذلك، أقفلت الحكومة  مبا فيها تعويم 
أكرث من مئة موقع إعالمي ومنعت املنظاّمت غري الحكومية من القيام 
بأنشطة مثل نرش استطالعات الرأي، مقيّدًة أكرث فأكرث النقاشات العامة 
حول قرارات الحكومة. من هذا املنطلق، تناقش األقسام اآلتية عوامل 
االقتصاد السيايس األساسية التي تستمّر بتحّدي فعاليّة االتفاقية بني 

صندوق النقد الدويل ومرص.

اإلصالحات النقدية: الجنيه املرصي يعوم والتضّخم يزداد

قبل تعويم الجنيه املرصي يف نوفمرب 2016، كانت السوق السوداء 
غدا  وقد  النسبي.  الخمول  من  عقود  بعد  نشاطها  استعادت  قد 
الرصف  أسعار  من  مالءمة  أكرث  السوداء  السوق  يف  الرصف  سعر 
الذين ميلكون  لذلك، لجأ األشخاص والرشكات  نتيجًة  املصارف.  يف 
احتامل  مرتقّبني  انتظروا  أو  السوداء  السوق  إىل  صعبة  عمالت 
الدوالرات  كّمية  يف  نقص  إىل  ذلك  فأّدى  العملة.  قيمة  انخفاض 

يف أنحاء البالد.

إىل  بالدوالر  التحويالت  من  املرصية  الحكومة  ذلك، حّدت  عىل  رّداً 
الخارج، ماّم سبّب تكديساً وارتفاعاً أكرب يف أسعار الرصف يف السوق 
السوداء. واملقلق أكرث أّن املرصيني الذين يعملون يف الخارج تجّنبوا 
اإلجراءات املرصفية الرسمية للقيام بالتحويالت املالية إىل بلدهم األّم 
ألّن هذه املصارف تقّدم أسعار رصف أقّل ربحاً بكثري من تلك التي 
تقّدمها السوق السوداء أو أنظمة الحوالة )القامئة عىل تحويل أموال 

بني شخصني مبنّي عىل الثقة(.

واعترب صندوق النقد الدويل أّن تحرير سعر الرصف يف مرص عنرٌص 
أسايس للتعويض عن املشاكل الناشئة، وقد ساعد فعالً هذا اإلجراء. 
العملة  قيمة  تخفيض  يعالج  قد  الطويل  املدى  عىل  أنّه  والواقع 
فقد وصلت  بشكل صحيح.  إدارته  متّت  حال  املاليَة يف  االختالالِت 
الثاين من  الربع  تحويالت العاّمل املرصيني إىل 8 مليارات دوالر يف 
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العام 2017، مرتفعًة بنسبة 13 يف املئة.12 باإلضافة إىل ذلك، بدءاً من 
شهر مارس 2017، استمرّت التحويالت باالرتفاع، وأفاد املرصفيّون أّن 
سيولة  وتحّسنت  االختفاء،  عىل  شارفت  للعمالت  السوداء  السوق 

الدوالر يف املصارف.13

غري أّن نسبة التضّخم وصلت إىل 22 يف املئة يف ديسمرب 2016، بعد 
العاَمني 2011 و2016. وبشكٍل  أن تراوحت بني 8 و15 يف املئة بني 
عام، من املتوقّع أن ترتافق فرتات انخفاض قيمة العملة بفرتات تضّخم 
شديد. لكّن قيمة الجنيه املرصي انخفضت أكرث ماّم توقّعه صندوق 
النقد الدويل، ورمّبا يعود ذلك جزئياً إىل “البيانات العامة التي رّصح 
بها الصندوق حول انخفاٍض مرتقب لقيمة العملة يف األيام السابقة 
للتعويم”.14 وبقيت نسبة التضّخم يف مرص تفوق 30 يف املئة ملعظم 

العام 2017 “مسبّبًة هواجس وصعوبات كبرية لدى الشعب”.15

السلع االستهالكية  العملة قد رفَع أسعار  انخفاض قيمة  أّن  واألكيد 
األساسية، مبا فيها السّكر والزيت وحليب الرّضع الصناعي واألرّز.16 
السلع  تكديس  إىل  الضمري  العدميي  البائعني  الوضع  هذا  دفع  وقد 
الستغالل الوضع ولتحقيق األرباح. وتبقى مرص أيضاً معتمدًة بشكل 
كبري عىل املواّد األولية املستورَدة التي تدخل يف صناعة األدوية املحلّية. 
فمع انخفاض قيمة العملة، ارتفعت أسعار األدوية بشكل ملحوظ، 

علامً أّن بعضاً من هذه األدوية رضورٌي ملعالجة األمراض املزمنة.17

نظام  تحرير  أّن  عىل  املمّدد  الصندوق  تسهيل  برنامج  شّدد  أخرياً، 
ازداد  وقد  والصادرات.18  االستثامر  العمالت يف مرص سيحّفز  رصف 
االستثامر املايل األجنبي واملبارش منذ تعويم الجنيه املرصي.19 بيد أّن 
املستثمرين ال يزالون يريدون أن يروا إدارًة أفضل القتصاد مرص ككّل. 
وتقف عوائق يف وجه اإلجراءات الهادفة إىل زيادة الشفافية وتعزيز 
إدارة املالية العامة يف مرص، مبا فيها الجهود اآليلة إىل جعل املامرسات 

يعيق هذه  الدولية. وقد  املامرسات  أفضل  متوافقة مع  االستثامرية 
اإلجراءات غياَب املحاسبة املزمن لحكومة السييس يف إنفاقها األموال 
العامة واستمراَر تفّش املحسوبية التي ما زالت تقّض مضجع النظام 
السيايس املرصي. عالوة عىل ذلك، يساور املستثمرون املحتملون القلق 
يف أن نسبة الدين املحيل يف مرص ما زالت حوايل 95 يف املئة من إجاميل 
الناتج املحيل، وأّن عجز ميزانيتها يف العام املايل املنتهى يف يونيو 2016 

قد بلغ 12,2 يف املئة من إجاميل الناتج املحيل.20 

إصالحات مالية: تجديد اإلعانات وإضافة رضائب

يف  العجز  مشكلة  معالجة  إىل  الدويل  النقد  صندوق  برنامج  يهدف 
ميزانية الدولة املرصية من خالل تعزيز اإليرادات وتخفيض نفقات 
الحكومة، مبا فيها النفقات عىل اإلعانات. وحتّى اآلن، قلّصت الحكومة 
الصندوق  تسهيل  برنامج  مع رشوط  التوافق  بهدف  الوقود  إعانات 
املمّدد من أجل تخفيض اإلنفاق، ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار الوقود 
التخفيضات يف  إّن  أيضاً  املئة.21 وقيل  يف يونيو 2017 بنسبة 50 يف 
إعانات الوقود كانت رضورية ألنها مل تعد بفائدة كبرية عىل الفقراء.22 
لكن يبدو أّن هذا األمر فاقم من األعباء امللقاة عىل كاهل املرصيني 
العاديني، فالكثري منهم مثالً يعانون ليتأقلموا مع هذا االرتفاع الكبري يف 
أسعار الوقود يف وقٍت ارتفعت فيه كلفة املعيشة كثرياً بسبب انخفاض 

قيمة العملة.23

ومتحور تركيز آخر عىل تحسني طريقة توزيع اإلعانات يف مرص، من 
وقد  البالد.  يف  الذكية  البطاقة  نظام  يف  تغيريات  إحداث  عرب  ضمنه 
طُرحت بطاقات ذكية يف العام 2014 للمساعدة عىل تنظيم السلع 
والخدمات املدعومة والقضاء عىل الفساد يف رشائها وتوزيعها.24 لكن 
مع أّن برنامج البطاقة الذكية يُعّد خطوة يف االتجاه الصحيح للحرص 
األكرث حرماناً يف مرص، أظهرت  اإلعانات إىل األشخاص  أن تصل  عىل 
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املقابالت التي أُجريت مع مجموعات من املجتمع املدين يف جنوب 
مرص أّن الكثري من املرصيني الفقراء واألميني وغري املسّجلني غري قادرين 
عىل تقديم طلب للحصول عىل بطاقات ذكية.25 ومع نسبِة أميٍّة تبلغ 
25 يف املئة وعدد املواطنني غري املسّجلني يف مرص يبلغ 7 مليون فرد، 
ال عجب يف أّن “77 يف املئة من أعىل الفئات إنفاقاً متلك بطاقات ذكية 
أّن 82 يف املئة من  متّكنها من الحصول عىل سلع مدعومة، يف حني 
الفقراء ال يستفيدون من برنامج الضامن االجتامعي املرصي”.26 وما 

زال الفساد والغش يسترشيان يف نظام البطاقة الذكية أيضاً.27

باإلضافة إىل ذلك، مبوجب برنامج صندوق النقد الدويل، حصل حاملو 
للفرد  الذكية عىل إعانات إضافية بلغت 21 جنيه مرصي  البطاقات 
الواحد )بعد أن كانت 12 جنيهاً(، لكّن هذه اإلعانات بالكاد غطّت 
أسعار السلع األساسية املتضّخمة.28 ورُفعت الزيادات عىل اإلعانات 
مجدداً يف يونيو 2015 لتصل إىل خمسني جنيهاً مرصياً. غري أّن نسبة 
التضّخم بقيت عالية وتقارب 30 يف املئة حتّى بعد أن انخفضت من 
املنافع  بالتايل من  يوليو 2017، فحّدت  إليها يف  نسبة وصلت  أعىل 
الناجمة عن الزيادات يف اإلعانات املقّدمة لحاميل البطاقات الذكية.29 
وقد وزّعت الحكومة املرصية “بطاقات ذهبية” يف املناطق األكرث فقراً 
عىل األشخاص الذين ال ميلكون بطاقة ذكية أو ينتظرون الحصول عليها، 
لكن تّم تخفيض املساعدات يف مارس 2017، ماّم سبّب احتجاجات يف 
املناطق األفقر يف مرص. يف رّد عىل ذلك، رفعت الحكومة من مخّصصات 

الحصص ملزّودي البطاقات الذهبية.30

التي فرضتها  التعديل  تأثري عملية  الحّد من  املساعدة عىل  وبهدف 
“سيتّم  املمّدد،  الصندوق  تسهيل  برنامج  يف  املشرتطة  اإلصالحات 
تحويل حوايل واحد يف املئة من قيمة إجاميل الناتج املحيل يف الوفورات 
للكبار يف  نقدية  أموال  ولتحويالت  اإلضافية  األغذية  إلعانات  املالية 
املنخفض وبرامج اجتامعية مستهدفة  الدخل  السن والعائالت ذات 
الحكومة  األطفال.31 وتخطّط  اإلعانات ألدوية  فيها مثالً  أخرى”، مبا 
أيضاً لتوسيع برامج شبكة األمان االجتامعية األساسية، مبا فيها برنامجا 
تكافل وكرامة اللذان تأسسا يف العام 2015 واللذان سيتّم توسيعهام 

ليغطّيا مئتي ألف أرسة إضافية يف العامني 2017 و2018. 32 لكن يجب 
االنتظار لرؤية ما إذا كانت هذه اإلجراءات ستتمّكن من التخفيف من 
اآلثار املعاكسة الناجمة عن نسبة التضّخم املرتفعة يف مرص، وال سيّام 
إىل اإلنفاق االجتامعي املنخفض نسبياً يف مرص وعدم إمكانية  نظراً 

محاسبة حكومة السييس.

وباإلضافة إىل لجم اإلنفاق اإلجاميل عىل دعم األسعار، قلّصت مرص 
أيضاً نفقات القطاع العام مبوجب اتفاقيتها مع صندوق النقد الدويل 
إجاميل  شهد  األجور،  كلفة  لإلصالحات  ونتيجًة   .2016 أغسطس  يف 
أجور القطاع العام انخفاضاً سنوياً مستمراً من نسبة 8,1 يف املئة من 
إجاميل الناتج املحيل يف 2014/2015 إىل 5,3 يف املئة من إجاميل الناتج 
املحيل يف 2017/2018. 33 غري أّن اإلصالحات اآليلة إىل تخفيض إجاميل 
األجور سبق أن متّت املوافقة عليها كجزء من اتفاقية قرض صندوق 
النقد الدويل يف العام 1991، ماّم يلقي بظالل الشك عىل فعالية هذه 

التخفيضات األخرية.

يف غضون ذلك، وبهدف زيادة اإليرادات، فرضت الحكومة رضيبة عىل 
القيمة املضافة ورسوماً جديدة وباعت أيضاً أرايَض وتراخيَص لقطاع 
االتصاالت.34 وقد بلغت الرضيبة عىل القيمة املضافة 13 يف املئة عىل 
معظم السلع والخدمات يف السنة املالية 2016/2017، وستزداد هذه 
النسبة لتصل إىل 14 يف املئة يف السنة املالية 2017/2018. وتتجاهل 
مرص.  يف  الفقرية  الطبقة  معاناة  باإلجامل  النوع  هذا  من  سياسات 
فبحسب تقديرات هبة الليثي مثالً، أستاذة يف علم اإلحصاء يف جامعة 
نسبَة  املضافة  القيمة  الرضيبة عىل  تزيد سياسُة  أن  يُرّجح  القاهرة، 
السكان الفقراء يف مرص )الذين يعيشون بأقّل من 26 دوالراً يف الشهر( 
من 27,8 يف املئة يف العام 2015 إىل 35 يف املئة عىل األقّل.35 والالفت 
أّن مرص قد وضعت هذه السياسة بعد أن خّفضت معّدَل الرضيبة 
املفروضة عىل فئة السكان ذات الدخل األعىل من 25 يف املئة إىل 22,5 
يف املئة يف العام 2015، وقد اعترُب هذا التخفيض كتخفيف من األعباء 

الرضيبية عىل أثرياء مرص.36
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إصالحات هيكلية ومنّو شامل

أدخل برنامج صندوق النقد الدويل للعام 2016 تغيريات يف تنظيامت 
األعامل بقصد جذب استثامرات أجنبية ومساعدة الرشكات األصغر 
عىل التوّسع. وقبل وضع هذا الربنامج، كانت عملية إنشاء رشكة يف 
مرص مسألة معّقدة تشتمل عىل الكثري من التنظيامت والروتني اإلداري. 
وقد خنقت هذه الرتتيبات الرشكات األصغر وحمت املنشآت الصناعية 
األكرب، فأتاحت مجاالت أوسع لترسّب الفساد إىل مختلف الوزارات.37 
وقد قلّل قانوُن االستثامر الجديد، الذي ُوضع كرشط مسبق للحصول 
عىل قرٍض من صندوق النقد الدويل، من هذه التنظيامت لكّنه ما زال 
يقّدم أرايض مجانية أو بسعر مخّفض جداً لبعض املشاريع، ماّم يعّزز 

الفساد واملحسوبية.38

نة، التي وضعها برنامج صندوق النقد  ومن شأن قوانني اإلفالس املُحسَّ
الدويل والتي يتداولها حالياً الربملان املرصي، أن تبّسط إجراءات اإلفالس 
والتصفية، وأن تُسّهل بالتايل قدوم املستثمرين إىل مرص، شأنها شأن 
تسهيُل رشوط الحصول عىل تراخيص صناعية.39 لكن ال يزال الشك 
قامئاً يف أّن تكون هذه اإلصالحات كافية لجذب االستثامرات األجنبية. 
عىل سبيل املثال، بحسب ثالثُة خرباء من القطاع الخاص أُجريت معهم 
مقابلة من أجل كتابة هذا املوجز، فإّن توقّعات صندوق النقد الدويل 

متفائلة جداً بشأن االستثامرات األجنبية.40

وبحسب املرصفيني، تشغل باَل املستثمرين األجانب “مخاطُر التنفيذ”. 
فمع أّن إرشاف صندوق النقد الدويل عىل التزام مرص بربنامج اإلصالح 
االقتصادي قد يدعو إىل الثقة بالتزام الحكومة، ال يزال بعضهم يخىش 
أن تتسبّب الضغوُط االجتامعية الناجمة عن التضّخم والسقف عىل 
مسرية  عن  السلطات  بتخيّل  اإلعانات  وتقليص  العام  القطاع  أجور 
اإلصالح”.41 وقال أحّد املحلّلني إّن إرشاف صندوق النقد الدويل يعطي 
مصداقية أكرب لإلصالحات يف مرص، لكن تربز بعض املخاوف بأّن عقبات 

اإلصالح سياسيٌة بشكل رئييس.42 

كذلك، يعتقد أولئك الذين أجريت معهم املقابالت أّن توقّعات صندوق 

النقد الدويل حول ارتفاع إجاميل الناتج املحيّل بنسبة 5 إىل 6 يف املئة 
يبقى  املحيّل،  الصعيد  فعىل  جداً.43  طموحٌة  املتوسط  املدى  عىل 
الحصوُل عىل قرض مشكلًة. ففيام متلك الرشكات األجنبية رأس املال، 
ال تزال الرشكات املحلّية تعتمد عىل الوكاالت املحلّية التي تعاين غياب 
االقتصادية  للمشاكل  الخانقة  واإلدارة  والفساد  التنظيمية  الشفافية 
وضعف كفاءة السوق يف مرص، وكلّها عوامل تعرقل االستثامر والنمّو 

عىل األرجح.44 

وعىل وجه الخصوص، يبقى قلق املستثمرين قامئاً بشأن االتفاقيات 
املرُبمة بني الحكومة واملستثمرين )اتفاقيات رشاء الطاقة(. إذ يساورهم 
مع  النزاعات  يف  محايداً  يكون  لن  املرصي  القانون  نظام  بأّن  القلق 
السلطات املحلّية. وقد بدا غياب آليات الضبط اإلداري جلياً بعد صدور 
الهيئات  الرئيس سلطة تعيني رؤساء  القايض مبنح  أبريل 2017  قرار 
القضائية، فخّفف بالتايل هذا القرار أكرث فأكرث من ثقة املستثمرين 
بالسلطة القضائية املرصية. نتيجًة لذلك، أخذ عدٌد من املستثمرين 

الذين سبق أن عقدوا اتفاقيات رشاء طاقة يغادرون مرص.45

لكن عىل نطاق أوسع، بدأ ترّدد بعض املستثمرين يتبّدد. ففي مايو 
2017، باعت مرص عدداً أكرب مام كان متوقّعاً من سندات يوروبوند 
يقّل  فائدة  الشاملية وأوروبا ومبعّدل  أمريكا  )3 مليارات دوالر( إىل 
عن املعّدل الذي وصلت إليه منذ أشهٍر قليلٍة، ماّم يشري إىل تضاؤل 
املخاوف لدى املستثمرين األجانب.46 غري أّن ريتشل زييمبا، املديرة 
العامة لرشكة “روبيني غلوبال إيكونوميكس”، أشارت يف أبريل قائلًة: 
“شّكل برنامج صندوق النقد الدويل وتخفيض قيمة العملة يف مرص 

رشطني رضوريني لكن غري كافيني الستعادة ثقة املستثمرين”.47

وإىل جانب جذب االستثامرات، يسعى برنامج صندوق النقد الدويل 
إىل معالجة مسألتَي النمّو املتديّن والبطالة املرتفعة يف مرص من خالل 
طرح برامج تدريب مهنية متخّصصة للشباب، باإلضافة إىل اتّخاذ تدابري 
لزيادة نسبة النساء العامالت.48 وبرهنت الكثري من الدراسات عىل 
الفوائد االقتصاديَة املتأتية عن انضامم عدد أكرب من النساء إىل القوى 
العاملة، وال سيّام يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي تسّجل 

37  مقابلة مع موظّف يف صندوق النقد الدويل.

Waad Ahmed, “Investment Between 2 IMF Loads: An Unchanged Philosophy and Challenges to Governance,” Mada Masr, March 2, 2017, 38 

http://www.madamasr.com/en/2017/03/02/feature/economy/investment-between-2-imf-loans-an-unchanged-philosophy-amid- 
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39  مقابلة مع موظّف يف صندوق النقد الدويل.

40  مقابلة هاتفية أجرتها املؤلّفة مع محلّلني من القطاع الخاص يف واشنطن، يف أبريل 2017.

Saleh, “Egypt Attracts Foreign Investment.” 42 Private sector analysts, interview.  41

42  مقابلة مع محلّل يف القطاع الخاص.
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أّن  العامل.49 غري  األقّل يف  الرسمي  القطاع  النسائية يف  العاملة  نسبة 
أّن  العام 2013 بطلب من األمم املتحدة أظهرت  دراسًة أُجريت يف 
86,5 يف املئة من النساء املرصيات اللوايت شملهّن االستقصاء ال يشعرن 
باألمان عند استخدام وسائل النقل العام، ماّم يشّكل حتّى اآلن عائقاً 
الكاملة.50 لذلك، من شأن  أمام تحقيق قدراتهّن االقتصادية  أساسياً 
يف  األمان  بتعزيز  املعنيّة  املمّدد  الصندوق  تسهيل  برنامج  إجراءات 
وسائل النقل العام وتوفري عدد أكرب من الحضانات العامة، أن تساعد 
النساء عىل املبارشة بالعمل والبقاء فيه. غري أنّه مل يتّم تخصيص سوى 
قيمته  تبلغ  الذي  الدويل  النقد  دوالر من قرض صندوق  مليون   14
12 مليار دوالر من أجل تحسني هذا النوع من البنى التحتية للنساء 
املرصيات، وهو مبلغ يبدو أنه من املستبعد أن يحّسن األوضاع الحالية 

بشكل ملحوظ.

مسألة الجيش التي يتّم تجاهلها

تربز مسألة مهّمة يف االقتصاد املرصي ال يتوقّف عندها برنامج صندوق 
النقد الدويل مع أّن أهّميتها ستزداد يف املستقبل، أال وهي دور املؤسسة 
العسكرية. فقد تدّخلت بدايًة هذه املؤسّسة يف االقتصاد مللء الفراغ 
الذي خلّفته انسحاب االستثامرات الخاصة يف مرص، غري أنّها ال تزال 
تتطاول عىل القطاعات االقتصادية يف البالد وقد اعتربها املستثمرون 

مصدراً آخر للقلق.51

ويف العام 2012، قال اللواء محمود نرص إّن حّصة املؤّسسة العسكرية 
من ميزانية مرص بلغت 4,2 يف املئة وإّن مؤسساتها كسبت 198 مليون 
دوالر سنوياً.52 لكّن هذه األرقام تستصغر كثرياً حجم تدّخل الجيش 
يف االقتصاد املرصي. وما دام الحصول عىل بيانات يسهل التحّقق منها 
ليس سهالً، يقّدر املحلّلون أّن الجيش يستأثر مبا يرتاوح بني 5 و40 يف 
املئة من إجاميل الناتج املحيّل اإلجاميل يف مرص.53 وتشري زينب أبو 

املجد:

تنترش  أعامل  مؤّسسات  املرصية  العسكرية  املؤّسسة  متلك 
تقريباً يف كّل قطاع وتنتج مجموعًة واسعة جداً من الخدمات 
والسلع. فهي تدير فنادق ومنتجعات عىل شاطئ البحر وأبنية 

سكنية، باإلضافة إىل فياّلت فخمة. ومتلك مصانع إسمنت وحديد 
وسيارات بدفع رباعي وأسمدة وأدوات منزلية ومعكرونة وغريها 
من املصانع، وتدير محطات وقود، وتبني طرقاً رسيعة تتطلّب 

رسوم مرور.54

وليس دور املؤسسة العسكرية واسعاً فحسب بل متميّزاً عن غريه أيضاً. 
ففي ديسمرب 2015، أصدر الرئيس السييس مرسوماً “يسمح للمؤسسة 
األرايض مع  بأن تؤّسس رشكات ورشاكات من أجل متلّك  العسكرية 
مستثمرين محلّيني وأجانب. ومينح املرسوم القّوات املسلّحة حّصة من 
اإليرادات متى بيعت الرشكة مع قدرة االحتفاظ مبلكية األرض.55 يف 
للجيش من  تابعة  قانوٌن آخر حوايل 600 رشكة  أعفى  غضون ذلك، 
قروضاً  الجيش  يديرها  أيضاً رشكات  تلّقت  وقد  العقارية.56  الرسوم 
مدعومة من مصارف حكومية، ماّم أّدى إىل إحداث خلل يف منظومة 

السوق.57

ويعتقد الكثريون، من بينهم املستثمرون املحتملون، أّن نطاق الرشكات 
التي تديرها املؤسسة العسكرية يدعو إىل القلق الشديد. فقد أشار 
أصحاب الرشكات يف القاهرة أّن املستثمرين املحلّيني غري مستعّدين 
مع  الجرناالت  تنافس  احتامل  يربز  عندما  أموالهم  رؤوس  لزيادة 
الرشكات الخاصة.58 ففي النهاية، يف بالد يسترشي فيها الفساد، يرتافق 

التنافس مع الجيش مبخاطر كبرية.

توصيات السياسة

توصيات السياسة قد تساعد السياسات اآلتية املوىص بها عىل تنفيذ 
بعض  من  والتخفيف  بنجاح  الدويل يف مرص  النقد  برنامج صندوق 
نتائجه السلبية. وقد يتطلّب ذلك أن تتعاون مرص أكرث مع البنك الدويل 
التحديات  من  بعٍض  مواجهة  بهدف  املساعدة  وكاالت  من  وغريها 

السياسية املذكورة سابقاً.

زيادة الشفافّية – حّتى يف الجيش

ال يزال الكثري من املرصيني يتساءلون كيف ُخّصصت مليارات الدوالرات 
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التي قّدمتها الجهات الداعمة الخليجية يف العام 2013 وملَن ُخّصصت. 
واستمرار هذا التساؤل بحد ذاته يسلّط الضوء عىل غياب الشفافية 
الحكومة  رصفت  لقد  مرص.  يف  الحكومية  النفقات  حول  واملساءلة 
الذي  السويس  طائلة عىل مشاريع ضخمة مثل مرشوع قناة  أمواالً 
يبدو أنّه يخدم أهدافاً سياسية أكرث منها اقتصادية، منها إظهار عظمة 
الدولة. لذلك يرتتّب عىل الحكومة أن تحّسن الشفافيّة حيال النفقات 
العامة وتفرّس الفوائد االقتصادية لهذه النفقات ليك تزيد ثقة الشعب 

واملستثمرين بالحكومة وبربنامج صندوق النقد الدويل.

عالوة عىل ذلك، يبقى رشاء املؤسسة العسكرية املرصية أصوالً خاصة 
الخاص...  القطاُع  “يخىش  إذ  واألجنبي،  املحيّل  االستثامر  أمام  عقبًة 
أنّه لن يتمّكن من التنافس مع مؤسسة قوية تربطها عالقات وطيدة 
يف  التدّخالت  من  النوع  هذا  يولّد  بالتايل،  السياسية”.59  بالقوى 
القطاع الخاص اختالالٍت يف السوق – وال سيّام عندما ال ترتبط هذه 
التدّخالت بوضوح بالحاجات أو الخربات العسكرية. وميكن أن يؤّدي 
نقٌص اإلرشاف السيايس والقانوين عىل األنشطة االقتصادية العسكرية 
إىل املزيد من عدم الطأمنينة يف نفوس املستثمرين. إذ تخضع مثالً 
الرشكات التابعة للجيش للرقابة الداخلية فقط. باإلضافة إىل ذلك، ال 
برنامج  العسكرية رشوَط  املؤسسة  تنفيذ  قامئة حيال  املخاوف  تزال 
صندوق النقد الدويل بشكل انتقايئ، وال سيّام تلك املتعلّقة بتقليص 
النفقات العامة عىل السلع األساسية مع توّسع سيطرة الجيش عىل 

قطاعات اقتصادية رئيسية، مبا فيها الزراعة والبناء واألدوية.60 

وينبغي عىل مرص أن تضع قوانني وآليّات سياسية للحرص عىل إحداث 
عىل  فيتعنّي  والعسكرية.  االقتصادية  املؤسسات  بني  أعدل  توازن 
املؤسسة  لجنة خارجية لإلرشاف عىل دور  تشّكل  أن  مثالً  الحكومة 
املستثمرين مبرص ملستوى  ثقة  فإّن رفع  وإاّل  االقتصادي،  العسكرية 
أعىل من املستوى الحايل )الذي هو املُتحّسن نوعاً ما( قد يصبح صعباً.

رضيبة تصاعدية

يصعب جمع رضائب الدخل يف مجتمع قائم مبعظمه عىل النقد ويضّم 
قطاعاً غري رسمي واسع. غري أّن باستطاعة مرص أن تزيد من اإليرادات 
الرضيبية وتساعد عىل حّل مشكلة التفاوت يف توزيع الدخل من خالل 
فرض أشكال رضيبية ذات تأثريات تصاعدية، يزداد فيها معّدل الرضيبة 
مع تزايد العائدات والرثوة. وميكن أن تتضّمن هذه األشكال الرضائب 

عىل املمتلكات واألرباح الرأساملية والسلع الكاملية.
 

وقد فرضت مرص رضيبًة نسبتها 10 يف املئة عىل املكاسب الرأساملية 
لألسهم املدرجة يف البورصة يف العام 2014، لكّنها أوقفت العمل بها 
إلعادة  الدويل عىل مرص  النقد  وقد ضغط صندوق   .2015 مايو  يف 
فرض هذه الرضيبة، بحّجة إمكانية منّو اإليرادات من هذه الرضيبة 
أّن  الرسمية  التقديرات  وتوقّعت  البعيد.61  املدى  عىل  كبري  بشكل 
الرضيبة ستحّصل 4 مليارات جنيه مرصي سنوياً كحّد أدىن.62 غري أّن 
حكومة السييس مّددت يف يونيو 2017 تعليق الرضيبة عىل املكاسب 
الرأساملية وفرضت عوضاً عنها رسوم طوابع تُفرض عىل كّل معاملة 

تتّم يف البورصة.63

وتفتقر مرص أيضاً إىل القدرات اإلدارية يف مجال تسجيل املمتلكات، 
عىل  والرضائب  املمتلكات  عىل  الرضائب  بجمع  الجهود  يحبط  ماّم 
املكاسب الرأساملية لألرباح العقارية. ويُعترب هذا األمر مهاّمً، إذ تشّكل 
الحيازات العقارية مكّوَن ثروٍة مهاّمً يف الرشق األوسط. وبإمكان قسم 
الدعم الفني يف صندوق النقد الدويل أن يساعد مرص عىل إيجاد طرق 
أكرث فعالية لتحصيل الرضائب عىل املمتلكات. وميكن االستفادة من 
مثال اليونان التي عقدت أيضاً اتفاقية مع صندوق النقد الدويل حيث 

بلغت فيها حاالت التهرب الرضيبي مستويات عالية.

حامية اجتامعية أكرب للفقراء

بحسب التقييم األّول الذي أجراه صندوق النقد الدويل لربنامج تسهيل 
الطاقة وكبح األجور وفرض  إعانات  املمّدد، ساهم إصالح  الصندوق 
الرضيبة عىل القيمة املضافة الجديدة يف تخفيض العجز املايل وساعد 
أّن  الفقراء”. غري  بغية دعم  عىل تخصيص مبلغ لإلنفاق االجتامعي 
أّن هذه اإلجراءات لن تكفي  تقييم صندوق النقد الدويل يقّر أيضاً 

لحامية الفئات الضعيفة مع تقّدم مرص يف برنامجها اإلصالحي.64

مصدٌر  األغذية  عىل  اإلعانات  تقليص  أّن  تبنّي  ذلك،  إىل  باإلضافة 
للمشاكل. فقد ُشبّهت احتجاجات الخبز التي اندلعت يف مارس 2017 
يف اإلسكندرية والجيزة وكفر الشيخ واملنيا بانتفاضة الخبز التي وقعت 
يف يناير 1977 حينام خّفضت أيضاً مرص آنذاك اإلعانات عىل األغذية 
تبعاً لنصيحة صندوق النقد الدويل.65 وترُبز هذه االضطرابات رضورة 
أن تُفِهم السلطاُت املرصية املواطنني بوضوح مرّبرات هذه اإلجراءات 
وغايتها ومنافعها، وال سيّام عند التعاطي مع أساسيات عىل هذا القدر 

من األهّمية االجتامعية والثقافية مثل الخبز.66



من هذا املنطلق وبهدف دعم العائالت األكرث فقراً يف مرص بشكٍل أفضل، 
تنوي السلطات “توسيع برامج تحويل النقود وزيادة اإلعانات النقدية 
جزئياً مبوجب برنامج إعانة األغذية”.67 لكن يتعنّي عىل الحكومة أيضاً 
أن تركّز عىل زيادة الحصص واملخّصصات لحاميل البطاقة الذهبية يف 
املناطق األكرث فقراً. باإلضافة إىل ذلك، عىل الحكومة أن تزيد الغرامات 
وتسحب تراخيص البيع من أولئك الذين يستغلّون نظام إعانة األغذية. 
لذلك، من الالزم معالجة مصدر هذا االستغالل من دون تقليص نظام 

اإلعانة للحرص عىل حامية املرصيني األكرث ضعفاً.

وتُعّد أيضاً مسألة حصول املرصيني األقل حظاً عىل األدوية املوصوفة 
أسعار  ارتفعت  فقد  البالد.  أنحاء  يف  رئيسياً  قلٍق  مسبب  الرضورية 
لذلك،  املرصي.  الجنيه  قيمة  انخفاض  بسبب  كبريٍ  بشكٍل  األدوية 
األثر  من  فّعال  بشكل  للتخفيف  وطنية  اسرتاتيجية  وضع  املطلوب 
السلبي لربنامج تسهيل الصندوق املمّدد للحؤول دون تعرّض الفقراء 

يف مرص ملعاناة هم بغنى عنها.

االستثامر يف النساء لزيادة النمّو االقتصادي

زيادة  عىل  تركيزه  خالل  من  الدويل،  النقد  صندوق  برنامج  بإمكان 
نسبة النساء العامالت، أن يرفع من مستويات املعيشة لدى الكثري من 
النساء ويشّجع النمّو يف االقتصاد املرصي. غري أّن املجموع املستثَمر 
يف الوسائل االجتامعية لحامية املرأة، مثل التمويل لتحسني املنشآت 
العامة، كالحضانات مثالً، بهدف السامح للنساء بالبحث بنشاط عن 
وظائف، زهيٌد باملقارنة مع حجم برنامج صندوق النقد الدويل. فقد تّم 
تخصيص 250 مليون جنيه مرصي يف 2016/2017 و500 مليون جنيه 
مرصي يف 2017/2018 فقط ال غري لهذه الغاية.68 وتبلغ نسبة األموال 
املخّصصة ألمور مثل تحسني نوعيّة رعاية األطفال وقدرة الوصول إىل 
وسائل نقل عاّمة آمنة 0,2 يف املئة من إجاميل الناتج املحيّل، وهي 

نسبة منخفضة مقارنًة مبجموع االستثامرات.69

تتّم  التي مل  الكامنة  عالوة عىل ذلك، ستعرقل عىل األرجح املشاكل 
معالجتها بعد أيَّ تقّدم تّم تحقيقه وفقاً ألحكام االستثامر يف النساء يف 
برنامج تسهيل الصندوق املمّدد الحايل. وتتضّمن هذه املشاكل غياَب 
التعريفات القانونية للتحرّش الجنيس وعدَم توافر بيانات تظهر حاالت 
املّدعية عىل  املبلَّغ عنها وانعداَم تدريب الرشطة والجهات  التحرّش 
التعامل مع حاالت التحرّش الجنيس.70 بالتايل، من الرضوري أن تعطي 

الحكومة أولويّة لالستثامر يف هذه املشاكل األساسية.

الخامتة

سيضّخ برنامج تسهيل الصندوق املمّدد يف مرص الذي وضعه صندوق 
النقد الدويل والذي يرسي لفرتة ثالث سنوات أمواالً رضورية ملساعدة 
البالد عىل حّل بعٍض من مشاكل اقتصادها الكيّل. لكن عىل الرغم من 
فوائد الربنامج الفنيّة، ال تزال تحديات االقتصاد السيايس قامئة وال ميكن 
تجاهلها. وعىل األرجح أاّل يتمّكن الربنامج، بوضعه الحايل، من تحقيق 
النمّو االقتصادي الذي وعد به، ولن يعالج مشاكل الفقر وعدم املساواة 

والفساد التي ال تزال تلقي بحمٍل ثقيل عىل كاهل مرص.

تُعّد توصيات السياسة املذكورة أعاله رضوريًة من أجل مساعدة مرص 
عىل التخفيف من التداعيات غري املؤاتية املتأتّية عن برنامج صندوق 
النقد الدويل يف مرص. ولن تكون هذه اإلصالحات سهلة: إذ ستبقى 
اإلجراءات الرسمية اإلدارية وقمع األصوات املعارضة وغياب الشفافية 
املستمّر يف قرارات السياسة عقبًة أمام الجهود لتحسني اقتصاد مرص 
املتعرّث. لهذه الغاية، يتطلّب تنفيذ هذه السياسات املويص بها التزاماً 
كبرياً من الجهات املعنية من أجل إحداث تغيريات رضورية يف البيئة 

املرصية االجتامعية والسياسية الحالية.
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تأّسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة، يف العام 2008. ويُعترب املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويقدم بحوثاً 
وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

وسعياً منه لتحقيق مهمته، يلتزم املركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية والدولية، مركّزاً عىل إرشاك شخصيات بارزة 
حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين. وتركّز هذه األبحاث عىل أربعة مجاالت أساسية:

العالقات الدولية يف الرشق األوسط   )I(
األمن اإلقليمي واالستقرار الداخيل  )II(

النمو الشامل وتكافؤ الفرص   )III(
إصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن    )IV(

ومن خالل انفتاح مركز بروكنجز الدوحة عىل وجهات النظر كافًة مهام اختلفت، فهو يشّجع عىل التبادل القيّم لآلراء بني منطقة الرشق األوسط 
واملجتمع الدويل. وقد استضاف املركز منذ تأسيسه باحثني بارزين من عرشات الدول ونظّم عدداً كبرياً من الفعاليات، مبا يف ذلك حوارات عالية 

املستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة. هذا وقد نرش املركز العديد من موجزات السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري. 
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