درا�سة من كتاب

االقتصاد المصري في
مرحلة حكم اإلخوان
المسلمين
أنور النقيب
تركز الورقة على التقومي االقت�صادي حلكم الإخوان
امل�سلمني يف م�صر خالل عام (من  30يونيو (حزيران) 2012
�إىل  3يوليو (متوز)  )2013وهي فرتة حكم حممد مر�سي ،الذي
كان رئي�س ًا حلزب «احلرية والعدالة» ،الذراع ال�سيا�سي للإخوان
امل�سلمني .ونظر ًا لأن ال�سيا�سات االقت�صادية غالب ًا ما ت�أخذ فرتة
لبيان �آثارها ،ف�إن التقومي االقت�صادي �سيتم بناء على ركائز عدة
هي :الفل�سفة وامتالك الر�ؤية ،وترجمة تلك الر�ؤية ،والإدارة
الفعلية ،بالإ�ضافة �إىل النتائج املتحققة.

( ) باحث م�صري� ،أ�ستاذ االقت�صاد يف الأكادميية العربية للإدارة.
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أو ً
ال :تقويم المنطلقات الفكرية االقتصادية للحزب

�إن املحدِّ د الرئي�س يف اختيار ال�سيا�سة االقت�صادية لأي حزب �أو نظام �سيا�سي هو
الأيديولوجيا التي ي�ؤمن بها ،حيث يعمل وفق ًا للمبادئ والقيم التي يتبناها وانعكا�سها
يف �صنع ال�سيا�سات العامة من خالل عالقتها مع املجتمع ونوعية الثقافات ال�سيا�سية
التي يتبناها ذلك املجتمع و�آلية عمل امل�ؤ�س�سات الر�سمية وتطبيقها لأيديولوجيا
النظام ال�سيا�سي.
ي�شري م�صطلح الأيديولوجيا �إلى «ن�سق من املعتقدات واملفاهيم والأفكار
الواقعية واملعيارية على حد �سواء ،وي�سعى يف عمومه �إلى تف�سري الظواهر االجتماعية
املركبة من خالل منظور يوجه ويب�سط االختيارات ال�سيا�سية واالجتماعية للأفراد
واجلماعات»( .)1والأيديولوجيا لها دور مهم يف حركة الأنظمة ال�سيا�سية وفاعليتها
وقدرتها الت�أثريية «فال توجد دولة من دون �أن يكون لها �إطار �أيديولوجي وا�ضح
و�صريح ،فالنظم ال�سيا�سية ال تعمل ب�شكل ع�شوائي ،و�إمنا تعمل يف �إطار من املعتقدات
والتوجهات ال�سيا�سية التي تعرب عنها �صراحة ك�أن ُيقال �إن النظام ا�شرتاكي� ،أو
ليربايل� ،أو دميقراطي…� ،أو ترتكها �ضمني ًا يك�شف عنها �شكل الفعل االجتماعي
الذي ي�صدر عن الدولة .وين�سحب هذا القول على النظم ال�سيا�سية كافة ب�صرف
النظر عن ب�ساطتها وتعقيدها»( .)2وكلما كان هناك قدر من التفاهم واالتفاق بني
النظام ال�سيا�سي و�أيديولوجيته وبني املجتمع وما يحتوي من ثقافات متعددة وكيفية
التعبري عنها واال�ستجابة لها ،كانت ال�سيا�سة العامة �أقدر على النجاح ،ويتوقف ذلك
على �صفات معينة جتعل من الأيديولوجيا �أكرث قدرة وفاعلية يف حتقيق �أهدافه(.)3
�أما االقت�صاد فهو جزء من تلك الأيديولوجيا� ،أي الطريقة املرتكزة على
((( حممد ،علي حممد� ،أ�صول علم االجتماع ال�سيا�سي ،ال�سيا�سة واملجتمع يف العامل الثالث،ج  ،3القاهرة ،املعرفة اجلامعية،1989 ،
�ص.175
((( �أحمد ،زايد ،الدولة يف العامل الثالث،الطبعة الأولى ،دار الثقافة ،القاهرة� ،1985،ص.157
((( تركي ،احلمد ،تكوين الدولة القطرية :املنظور الوحدوي ،جملة امل�ستقبل العربي ،عدد ،129بريوت ،مركز درا�سات الوحدة العربية،
� ،1989ص42-41
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الأ�س�س الفل�سفية التي يختارها املجتمع لتنظيم حياته االقت�صادية يف �إنتاج ال�سلع
واخلدمات وتوزيعها وا�ستهالكها ،وكيفية حل ما يتعر�ض له من م�شكالت عملية،
وعليه ،ال ميكن �أن نت�صور جمتمع ًا بدون مذهب اقت�صادي له ،لأن كل جمتمع ميار�س
نوع ًا من الإنتاج لل�سلع واخلدمات وتوزيعها وا�ستهالكها ،ويتم بناء ال�سيا�سات العامة
بنا ًء على الأيديولوجيا الفكرية التي ي�ؤمن بها النظام احلاكم ،حيث �إن هناك من
ي�ؤمن ب�ضرورة اتباع االقت�صاد احلر ،وهناك من ي�ؤمن ب�ضرورة التدخل الكامل للدولة
يف االقت�صاد ،وبني هذين الطرفني يوجد العديد من الأنظمة.
يعترب الربنامج االقت�صادي من �أهم الربامج التي تعتمد عليها الأحزاب
يف االنتخابات ،على �أ�سا�س �أن تلك الربامج تقوم على العمل على حل امل�شكالت
االقت�صادية للمواطنني ،ورفع م�ستوى النمو االقت�صادي وحت�سني م�ستوى دخل
املواطنني ومعي�شتهم والق�ضاء على البطالة ،وتخفي�ض الت�ضخم� ...إلخ .والربنامج
االقت�صادي عبارة عن �سيا�سة اقت�صادية للحزب ،يرى �أنها �سوف حتقق الهدف
االقت�صادي واالجتماعي للمجتمع ،ومن ثم فهناك من يرى �أن التوجه الليربايل
لل�سيا�سة االقت�صادية و�إعمال قوى ال�سوق هو الأف�ضل للمجتمع ،وهناك من يرى �أن
ال�سيا�سات االقت�صادية ذات الأبعاد االجتماعية هي الأف�ضل� ...إلخ .ويجب تو�ضيح
�أن االختالف يف املنطلق الفكري والأيديولوجي لل�سيا�سة االقت�صادية ال ي�ؤدي �إلى
اختالف عنا�صر تلك ال�سيا�سة ،مبعنى �أن �أي �سيا�سة اقت�صادية يجب �أن يكون
لها عنا�صر ب�صرف النظر عن مرجعيتها الأيديولوجية ،وال معنى لوجود ل�سيا�سة
اقت�صادية بال هدف عام ،ك�سيا�سات اقت�صادية كلية ،و�سيا�سات قطاعية ،ثم برامج/
م�شروعات حمدد لتنفيذ تلك ال�سيا�سيات ،وتكلفة تلك الربامج /امل�شروعات ،ومدة
التنفيذ وم�ؤ�س�ساته ،وتكلفته وم�صدر التمويل� ...إلخ .وال بد �أن تكون كل العنا�صر
ال�سابقة متوائمة مع �أيديولوجيا احلزب الفكرية.
�إن تقومي الربنامج االقت�صادي (ال�سيا�سة االقت�صادية) حلزب الإخوان
امل�سلمني «احلرية والعدالة» يتم من خالل تقومي عنا�صر تلك ال�سيا�سة ،وهل تلك
العنا�صر موجودة يف الربنامج �أم ال ،ومدى التكامل بينها ،ومدى توافقها مع املنطلق
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الفكري للحزب .وتعترب الأحزاب ال�سيا�سية من �أهم متغريات النظام ال�سيا�سي
كونها ت�ؤدي له جمموعة من الوظائف الأ�سا�سية ،فهي ت�ؤدي جمموعة من الوظائف
يف النظام ال�سيا�سي( ،)4وميكن �إجمال وبلورة املطالب والق�ضايا العامة التي ُتناق�ش
عند ر�سم ال�سيا�سات العامة ،و�إثارة الر�أي العام حولها ،وحماولة �إقناع املواطنني
بتبني املواقف التي تتخذها هذه الأحزاب لل�ضغط على احلكومة ،كما تعد و�سيلة من
و�سائل الرقابة ال�سيا�سية على الن�شاط احلكومي .وعندما ت�ستلم هذه الأحزاب زمام
ال�سلطة� ،أو مقاليد احلكم ،ف�إنها تقوم بت�شكيل ال�سلطة �أو جتديد بنيتها �أو تغيريها،
وحتديد م�ساراتها وتوجيه عملية ر�سم ال�سيا�سات العامة طبق ًا للفل�سفة التي تتبناها
والتوجهات الفكرية التي ت�ؤمن بها ،وتقوم ب�شرح �سيا�سات احلكومة ومواقفها،
والدفاع عنها ،والعمل على �إقناع الر�أي العام ب�صحتها ،وقدرتها على حتقيق امل�صلحة
العامة .والأحزاب ال�سيا�سية �سواء كانت خارج ال�سلطة �أم داخلها تقوم بدور املراقب
بع�ضها على البع�ض الآخر ،ف�أحزاب املعار�ضة ترت�صد حركة احلكومة وكيفية �صنعها
لل�سيا�سات العامة ،وتنفيذها ،وتقوم بدور املدافع عن م�صالح اجلماهري الوا�سعة
وحماولة �إي�صالها �إلى �أ�سماع �صانعي ال�سيا�سات العامة من خالل ال�ضغط اجلماهريي
لت�أخذ طريقها �إلى �أ�سبقيات ه�ؤالء.
ي�ستمد حزب «احلرية والعدالة» ر�ؤيته االقت�صادية من مرجعية النظام
االقت�صادي الإ�سالمي ،الذي تتمثل غايته يف عبادة اخلالق تبارك وتعالى ،عبادة
باملعنى الوا�سع ،تت�ضمن كل ت�صرفات الفرد ،وعلى ر�أ�سها تعمري الأر�ض حتقي ًقا لطيب
احلياة ،وتوف ًريا لتمام الكفاية لكل فرد يعي�ش يف املجتمع ،م�سل ًما كان �أم غري م�سلم.
ويتم الن�شاط االقت�صادي ،وف ًقا لهذا النظام من خالل ال�سوق الإ�سالمية ،التي تعتمد
على املناف�سة العادلة وحرية اقت�صادية مقيدة ،حتكم �إنتاج «الطيبات» ،ومن خالل
قوى العر�ض والطلب ،وميكانيكية الأثمان ،ووف ًقا للمفاو�ضات املالية العادلة امل�ؤ�س�سة
على امل�شاركة يف الربح واخل�سارة ،والقائمة على �صيغ التمويل واال�ستثمار الإ�سالمي،
احلقيقي واملخاطر ،وعلى �أ�سا�س نظام �أولويات وا�ضح وحمدد ،ويف ظل ملكية «متعددة»
((( علي ،الدين هالل ،ونيفني ،عبداملنعم م�سعد ،النظم ال�سيا�سية العربية :ق�ضايا اال�ستمرار والتغري ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة
العربية� ،2000 ،ص.168
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ت�شمل امللكية العامة ،وملكية القطاع العام ،وامللكية اخلا�صة (جوهر مو�ضوع امللكية
يف الإ�سالم)؛ �شريطة �أدائها وظيفتها االجتماعية؛ حتقي ًقا لعدالة الت�صرف يف املال،
و�إقامة التكافل االجتماعي ،و�ضما ًنا لأكف�أ ا�ستخدام ممكن للموارد ،ومن خالل دور
حمدد للدولة على �أ�سا�س الالمركزية ،وب�صفة خا�صة اخت�صا�صات احلكم والق�ضاء
واملال ،ومن طريق �أنظمة مراعاة حقوق الفقراء واحتياجاتهم ،وح�صر االفادة من
بع�ض املرافق واخلدمات عليهم.
وتتمثل ركائز و�أ�س�س التنمية يف برنامج حزب «احلرية والعدالة»( )5يف ما ي�أتي:
1.1تطوير خطة قومية للتنمية املتكاملة ،ب�شري ًا وعمراني ًا و�إنتاجي ًا ،والعمل على
�إعداد وتنفيذ ال�سيا�سات الالزمة لتفعيل هذه اخلطة.
2.2تفعيل وتطوير امل�ؤ�س�سات العليا يف الدولة مثل املجال�س القومية املخت�صة يف �صوغ
وتفعيل اخلطة القومية للتنمية املتكاملة.
3.3حتقيق التكامل يف تخطيط وتنفيذ الربنامج التنموي ب�إن�شاء جمل�س �أعلى
للتخطيط والتنمية املتكاملة.
4.4جذب اخلربات والكفاءات الوطنية داخلي ًا وخارجي ًا وتهيئة املناخ الالزم لتعظيم
�أدائهم.
�5.5إعادة التوزيع اجلغرايف للتنمية وال�سكان واخلروج من الوادي ال�ضيق مبا يخدم
�أهداف التنمية ويحقق الأمن القومي.
�6.6إقامة امل�شروعات القومية ،كم�شروع تنمية �سيناء والوادي اجلديد وال�ساحل
ال�شمايل الغربي وال�صحراء ال�شرقية وجنوب �أ�سوان ،وكذلك الربامج القومية
املخت�صة ،كربامج الطاقة البديلة وبرنامج الف�ضاء والطريان ،وبرامج التقنيات
((( برنامج حزب احلرية والعدالة� ،ص.27-26
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احليوية واملجهرية وال�ضوئية ،وبرنامج تعميق الت�صميم والت�صنيع املحلي.
7.7حتقيق التكامل التنموي مع الدول العربية والإقليمية ب�صفة عامة وال�سودان
وليبيا ب�صفة خا�صة.
8.8مراجعة ملف ثروة م�صر العقارية من �أرا�ضي البناء والأر�ض الزراعية.
9.9و�ضع الت�شريعات التي متنع بيع الأرا�ضي والعقارات ذات الطبيعة اخلا�صة
بالأمن القومي لغري امل�صريني ،وتلك التي ت�شمل قيمة �أثرية.
�1010إن�شاء بنك لأرا�ضي الدولة يخت�ص وحده ببيع ممتلكات الدولة.
وحدد حزب «احلرية والعدالة» �أهداف املنظومة االقت�صادية يف ما ي�أتي:
• رفع م�ستوى دخول املواطنني امل�صريني احلقيقية على نحو يحفظ كرامة
الإن�سان امل�صري ويحقق له حياة كرمية.
• حماية املواطن امل�صري من انفالت الأ�سعار والت�ضخم اللذين ي�ضران فئات
املجتمع امل�صري ب�أكمله ويزيد من درجة املخاطر االقت�صادية.
• حماية الفئات الفقرية من خالل نظام حماية اجتماعية ي�ضمن كرامة
املواطن امل�صري ويحقق له حق الكفاية.
• العمل على زيادة القدرة التناف�سية لالقت�صاد امل�صري يف ال�سوق الدويل.
• حتقيق تنوع اقت�صادي مل�صادر توليد الدخل القومي حتى ي�صبح االقت�صاد
امل�صري قادر ًا على مواجهة التحديات االقت�صادية الدولية و�أزمات االقت�صاد العاملي.
• العمل وفق ا�سرتاتيجية االعتماد على الذات يف توفري ال�سلع اال�سرتاتيجية.
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• توفري فر�ص العمل وتخفي�ض معدالت البطالة �إلى �أدنى حدودها مع اقرتان
ذلك بنظام ي�ضمن دخ ًال للعاطلني حلني ح�صولهم على فر�صة عمل.
• �أن ت�صبح م�صر دولة رائدة يف املنطقة يف جمال ال�صادرات ،وخ�صو�ص ًا
ال�صادرات التكنولوجية يف ظل نظام اقت�صادي يحفز االبتكار ويدعم البحث العلمي.
• توزيع امل�شروعات االقت�صادية بني حمافظات م�صر املختلفة توزيع ًا عاد ًال.
مكافحة الف�ساد ،وتفعيل دور امل�ؤ�س�سات الرقابية احلالية ،والتن�سيق بينها،
ومنحها اال�ستقالل الالزم لكي ت�ؤدي دورها ب�شكل حقيقي من �أجل حتقيق الأهداف
االقت�صادية التي يحملها برنامج حزب احلرية والعدالة خلري م�صر وتقدمها،
ف�إن ال�سيا�سات االقت�صادية املالية والنقدية والتجارية للحزب ت�ستند على �أ�سا�س
من التن�سيق الهادف لتحقيق ان�سيابية عمل املنظومة االقت�صادية يف حتقيق النمو
واال�ستقرار والعدالة .و�أهم ال�سيا�سات االقت�صادية للحزب على النحو الآتي:
ال�سيا�سة املالية :يعترب حزب «احلرية والعدالة» ال�سيا�سة املالية و�أدواتها من
�أهم ال�سيا�سات االقت�صادية التي حتقق �أهداف االقت�صاد القومي ،املتمثلة يف النمو
وا�ستقرار الأ�سواق وحتقيق العدالة االجتماعية .ويف هذا ال�سياق ف�إن احلزب يرى �أن
حتقيق النمو االقت�صادي واال�ستقرار لن يتم �إال من خالل ال�سيطرة على عجز املوازنة
وعلى الدين العام للحدود التي ت�ضمن اال�ستدامة املالية وتقلل من خماطر االقرتا�ض
الداخلي واخلارجي .وتر�شيد الإنفاق احلكومي .و�أن تكون موارد الإدارة املحلية
مكملة للإنفاق احلكومي ،ال�ستكمال م�شروعات التنمية وحت�سني اخلدمات .و�إعادة
تخ�صي�ص الإنفاق باملوازنة العامة ،لتعطى �أولوية الإنفاق ملجاالت ال�صحة والتعليم
والتنمية الب�شرية .و�إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والغذاء على نحو يرفع الكفاءة
االقت�صادية ويق�ضي على ت�سرب الدعم �إلى غري م�ستحقيه .و�إعادة النظر يف منظومة
ال�ضرائب امل�صرية على نحو ي�ضمن حتقيق العدالة ال�ضريبية ويزيد من الإيرادات
العامة ملواجهة متطلبات الإنفاق املتزايد ،على �أن يكون النظام ال�ضريبي �أداة جاذبة
لال�ستثمار .وربط الدعم املقدم لل�صناعة وغريها من القطاعات االقت�صادية بتوفري
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فر�ص العمل وحماية حقوق العمال ،وحتقيق �أولويات خطة التنمية .وتعديل طريقة
�إعداد وتنفيذ املوازنة العامة للدولة على نحو يزيد من فاعلية الإنفاق العام من خالل
تبني موازنات الربامج والأداء .وحتقيق اال�ستقالل التام للجهاز املركزي للمحا�سبات
باعتباره الأداة الأ�سا�سية للرقابة على املال العام ،وتخويله حق حتويل االنحرافات
املالية للنائب العام مبا�شرة .و�إر�ساء نظام متطور لالمركزية املالية على نحو ي�سمح
ب�شعور املواطن ب�أهمية دفعه لل�ضريبة والر�سوم من خالل املردود من اخلدمات التي
يح�صل عليها .بالإ�ضافة �إلى تطوير نظام الرقابة املالية الداخلية داخل وزارة املالية
ويف امل�ؤ�س�سات العامة على نحو يحقق حماية املال العام وتوجيهه �إلى �أكف�أ �صور
اال�ستخدام.
ال�سيا�سة النقدية :ي�ؤكد احلزب �أهمية ال�سيا�سة النقدية يف ال�سيطرة على
الت�ضخم و�إدارة منظومة �سعر ال�صرف للجنيه امل�صري .وهنا ي�شدد احلزب على
�أهمية ا�ستقالل البنك املركزي يف قراراته النقدية و�إدارته لل�سيا�سة النقدية امل�صرية.
ال�سيا�سات التجارية :يرى حزب «احلرية والعدالة» �أن حتفيز النمو االقت�صادي
واالنطالق نحو اقت�صاد قادر على املناف�سة االقت�صادية يف ال�سوق العاملي ،لن يت�أتى �إ ّال
من خالل �سيا�سة جتارية ت�شجع على الإبداع واالبتكار واملناف�سة على �صعيد كل من
التجارة الداخلية واخلارجية.
اال�ستثمار الأجنبي واملحلي :ويف هذا ال�سياق يرى احلزب �أن اال�ستثمار املحلي
هو عماد التنمية امل�ستقلة ،ولذلك يجب �أن يتم العمل على تهيئة مناخ اال�ستثمار لتطلق
امل�ساهمات املحلية ،حتى ت�صبح البيئة جاذبة لأموال امل�صريني من اخلارج ،يف ظل
مناخ ا�ستثماري م�ستقر ،حتى ت�أتي اال�ستثمارات الأجنبية ليكون دورها م�ساعدً ا
ومكم ًال .ويقرتح احلزب جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات التي ميكن �أن تفعل دور
اال�ستثمار املحلي والأجنبي يف حتقيق التنمية االقت�صادية.
ق�ضية �إ�صالح هيكل الأجور� :ضمان حد �أدنى من الأجور ي�ضمن احلياة
الكرمية للمواطن امل�صري ،بحيث ترتبط الزيادة يف الأجر مبعدالت الت�ضخم .وو�ضع
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نظام حمدد لنظام املكاف�آت اال�ستثنائية يعتمد على مبد�أ ال�شفافية والإف�صاح .وو�ضع
حدود ق�صوى لرواتب العاملني يف الإدارات العليا بامل�ؤ�س�سات وال�شركات والأجهزة
العامة .ومنع رجال الإدارة العليا من �شغل �أكرث من وظيفة ،ومنع وجودهم يف جمال�س
�إدارة �أكرث من �شركة �أو �صندوق ،حتى تتاح الفر�صة للآخرين لال�ستفادة من هذه
الوظائف.
ق�ضية البطالة :ي�ؤمن حزب «احلرية والعدالة» ب�أن مواجهة م�شكلة البطالة
تتطلب ت�ضافر العديد من م�ؤ�س�سات املجتمع ،لتوفري فر�ص العمل ،مثل اجلهاز
امل�صريف ،وم�ؤ�س�سات التعليم ،واملجتمع الأهلي ،وجمتمع رجال الأعمال .ويف هذا
الإطار ف�إن حل م�شكلة البطالة كما يطرحها احلزب ي�شمل زيادة معدالت النمو
االقت�صادي ال�ستيعاب الداخلني ل�سوق العمل .والربط بني خمرجات القطاع التعليمي
ومتطلبات �سوق العمل .والت�سويق اخلارجي وال �سيما يف الدول العربية للعمالة
امل�صرية .وزيادة القدرات واملهارات من خالل برامج التدريب املختلفة .وتكوين
قاعدة بيانات يف املحافظات حول العاطلني ومهاراتهم .وت�شجيع املن�ش�آت كثيفة العمل
من خالل حوافز التمويل وو�ضع برامج لدعم تلك املن�ش�آت .وحماية حقوق العمال
يف القطاع اخلا�ص مبا ي�شجع الأفراد على االلتحاق بهذا القطاع .وت�سهيل االئتمان
لل�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة.
الت�ضخم وق�ضية �ضبط الأ�سواق :يعد الت�ضخم �إحدى امل�شكالت الأ�سا�سية
التي يواجهها االقت�صاد امل�صري كغريه من املجتمعات .ويف �ضوء ذلك تقوم ر�ؤية
احلزب ملواجهة م�شكلة الت�ضخم على خلق مناخ �سليم للمناف�سة وحماربة القيود
االحتكارية ،وتطوير نظام الرقابة على الأ�سواق ،والتحول نحو �سيا�سات التمويل التي
تعتمد على امل�شاركة ،حيث �إن االعتماد على �سعر الفائدة ميثل �أحد العوامل امل�ساعدة
على ارتفاع معدالت الت�ضخم ولي�س امت�صا�صه .وتطبيق �سيا�سات ا�ستهداف الت�ضخم
باال�سرت�شاد ب�أنظمة ا�ستهداف الت�ضخم يف الدول املماثلة.
وبتقومي منطلقات احلزب االقت�صادية يتم التو�صل �إلى الآتي:
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•�إن الفل�سفة احلاكمة للحزب هي االعتماد على ال�سوق احلرة والقطاع اخلا�ص
مع دور حمدود للدولة .حيث �إنه بالإ�ضافة �إلى املهمة الأ�سا�سية للدولة ،التي تتمثل
يف العمل امل�ستمر على قيام بيئة «�صحية» ،ومناخ ا�ستثمار «منا�سب» حميط بالعملية
الإنتاجية ،جوهره حماية كرامة الإن�سان واحرتام �آدميته واحلفاظ على حريته
و�صيانة حقوقه� .أما الدور الرئي�س يف اال�ستخدام الكفء للموارد و�إحداث التنمية
كهدف لهذا النظام ،فهو م�س�ؤولية القطاع اخلا�ص� ،أي الأفراد� ،أو النا�س،
امل�ستدامةٍ ،
الذين يقومون بتبعة «اال�ستخالف» ،ويتحملون م�س�ؤولية �إعمار الأر�ض ،حتى حتدث
التنمية امل�ستدامة على �أر�ض الواقع ،لت�شمل «توليفة» متكاملة من امل�شروعات الكبرية
واملتو�سطة وال�صغرية.
• مل تعتمد الر�ؤية االقت�صادية للحزب ،امل�ستمدة من النظام االقت�صادي
الإ�سالمي ،يف معظمها على مك ِّونات متفردة وعملية وقابلة للتطبيق لالقت�صاد
الإ�سالمي ،بل اعتمدت على �آليات االقت�صاد الر�أ�سمايل بعد �إعادة �إخراجها على
�أ�سا�س �أنها متثل مك ِّونات �أ�صيلة للفكر الإ�سالمي عامة ،واالقت�صاد الإ�سالمي خا�صة.
• �إن ال�سيا�سات املقرتحة هي جمرد حلول مل�شكالت يعاين منها املجتمع
امل�صري ،وال توجد لدى احلزب ر�ؤية متكاملة و�صلبة فيما يتعلق بامل�سار االقت�صادي
مل�صر يف امل�ستقبل.
• مل يحدد احلزب �أهداف ًا اقت�صادية كمية (ت�شغيلية – و�سيطة  -نهائية)
ميكن قيا�سها ومتابعتها.
• مل يحدد الربنامج �أطر ًا زمنية لل�سيا�سات على املدى احلايل والق�صري
واملتو�سط والطويل.
• العبارات حتمل نوع ًا من العمومية ال تنم عن عمل علمي وعملي ر�صني.
• مل يحدد احلزب برامج /م�شروعات حمددة لتنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية
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التي و�ضعها ،وتكلفة تلك الربامج /امل�شروعات ،ومدة التنفيذ وم�ؤ�س�ساته ،وم�صادر
التمويل �إلخ .حيث تعترب الربامج الزمنية والتكلفة املالية للربنامج االنتخابي من
العنا�صر احلا�سمة يف تنفيذه ،فبدونها ي�صبح الربنامج ومك ِّوناته جمرد كلمات
و�شعارات ال حمل لها من التطبيق الفعلي .وح�ساب هذه التكلفة وت�ضمينها يف
الربنامج هو حق للمواطن .فمن خاللها ي�ستطيع �أن يتعرف على تكاليف تنفيذ الوعود
االنتخابية و�آثارها وم�صادر متويلها ،وهو ما ي�ضفي على الربنامج اجلدية وال�شفافية
ويطمئن الناخب �إلى القدرات القيادية للحزب .كما ميكن حما�سبة احلزب على
االلتزام بالتوقيتات املحددة للتنفيذ.
ثانيًا :تقويم السياسات االقتصادية في عهد الرئيس
مرسي

�سيتم تقومي ال�سيا�سات االقت�صادية يف عهد الرئي�س مر�سي يف �إطار ال�سيا�سات
العامة ،حيث ت�شري �صناعة ال�سيا�سات االقت�صادية �إلى جمموعة العمليات التي تنتج
عنها ال�سيا�سات االقت�صادية ،ويق�صد ب�صنع ال�سيا�سة االقت�صادية حتويل الهدف
العام للدولة للمواطنني �أو للدولة �إلى قرار حمدد ،وتعرف القرارات ب�أنها خمرجات
النظام ال�سيا�سي �-أي ًا كان �شكله -التي يتم من خاللها التوزيع ال�سلطوي للقيم يف
املجتمع �سواء كانت هذه القيم داخلية �أو خارجية( .)6كما تعرف عملية �صنع القرار
ب�أنها عملية االختيار الواعي بني بدائل متاحة وعديدة ال يخلو �أي منها من عن�صر
ال�شك ،ومن ثم ف�إن �أ�سا�س عملية �صنع القرار هي اخليار بني البدائل املتاحة(،)7
وب�صفة عامة ف�إن ال�سيا�سة االقت�صادية هي كل ما يتعلق باتخاذ القرارات اخلا�صة
باالختيار بني الو�سائل املختلفة التي ميلكها املجتمع لتحقيق �أهداف اقت�صادية
واجتماعية معينة والبحث عن �أف�ضل الطرق املو�صلة �إلى حتقيق هذه الأهداف،
وال�سيا�سة االقت�صادية عبارة عن جمموعة الأدوات والأهداف االقت�صادية والعالقات
(6) David Easton, a Framework for political Analysis, Englewood cliffs, N.J. Prentice Hall, (1969), p.
50.
(7) James E. Dougherty & L. Pfaltzgraff, Contending Theories of International Relations, Lippincott,
Philadelphia, (1971), pp. 313-312.
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املتبادلة بينهما ،والدولة هي امل�س�ؤولة عن �إعداد وتنفيذ هذه ال�سيا�سة.
ولأغرا�ض التحليل �سوف تقـوم الدرا�سة باتباع �أمنوذج «نظرية النظام»
( ،)System Theoryحيث تعترب ال�سيا�سة االقت�صادية العامة كعملية (As a
 )Processمتغري ًا تابع ًا وم�ستق ًال يف الوقت نف�سه ،وذلك كما يلي:
1.1عملية تت�أثر يف البيئة املحيطة بها (متغري تابع) وتكون تالي ًا نتيجة لتفاعل
العديد من العوامل الداخلية واخلارجية وخ�صو�ص ًا املدخالت.
2.2عملية ت�ؤثر يف البيئة املحيطة (متغري م�ستقل) (وخ�صو�ص ًا البيئة
االقت�صادية) من خالل نظام ما يعرف بالنتائج (� )Outcomesأي ت�أثريها يف
البيئة املحيطة ب�أبعادها وجوانبها املختلفة
وبناء على ما تقدم ف�إن منظومة �صناعة ال�سيا�سات االقت�صادية تتكون من
العنا�صر الآتية:
1.1املدخالت
2.2العمليات
3.3املخرجات Outputs
4.4النتائج Outcomes

5.5التغذية الراجحة
وفيما يلي �سيتم �شرح �صنع ال�سيا�سات االقت�صادية يف عهد مر�سي.
مدخالت �صناعة ال�سيا�سات االقت�صادية:
تتمثل مدخالت �صناعة ال�سيا�سات االقت�صادية غالب ًا يف طلبات و�أهداف
ورغبات لأفراد و�شرائح املجتمع املختلفة ،وتتمثل تلك املطالب يف فر�ص عمل
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الئقة ،ا�ستقرار الأ�سعار ،توفري اخلدمات وغريها .وموارد اقت�صادية طبيعية
(منظورة �أو غري منظورة) �أو ب�شرية �أو جغرافية (جيو �سيا�سية) .وكفاءة ا�ستغالل
املوارد االقت�صادية ،وحجم الأ�صول املتاحة يف االقت�صاد ،بالإ�ضافة �إلى امل�شكالت
االقت�صادية املوجودة يف املجتمع� ...إلخ ،وتركيب الهيكل االقت�صادي والقطاعات
االقت�صادية ،ودرجة التعقيد وب�ساطة هذا الهيكل ونظام التبادل االقت�صادي املتبع يف
املجتمع وم�ستوى التقدم والنمو االقت�صادي للمجتمع ،وتوزيع الرثوة والدخل ،ومدى
عدالة هذا التوزيع .وميكن تلخي�ص مدخالت �صناعة ال�سيا�سات االقت�صادية يف عهد
الرئي�س مر�سي على النحو الآتي:
أ-أال�شعب :نتيجة �إح�سا�س ال�شعب ب�أن الثورة �ستخلق �آفاق ًا �أرحب ،فقد تولد
لدى ال�شعب توقعات اقت�صادية كبرية ،ويف الوقت نف�سه عدم وجود رغبة حقيقية يف
العمل والإنتاج.
ب-بثمن �سيا�سي مفعل جداً مع غياب الثمن االقت�صادي :متثل ثورة يوليو
(متوز) العام  1952نقطة حتول فا�صلة بني ما حدث قبلها وما حدث بعدها� ،سواء
كان على امل�ستوى ال�سيا�سي �أو االقت�صادي ،حيث مت التحول من النظام امللكي �إلى
النظام اجلمهوري .كما �أن ثورة  25يناير كانت نقطة حتول فا�صلة �أي�ض ًا يف �إزاحة
نظام حاكم كان ميتلك كل املقومات الأمنية وال�سيا�سية للبقاء يف احلكم ،ولكن تلك
املقومات مل تعو�ض نق�ص املقومات االقت�صادية للنظام .وقد كانت امل�شكلة الأ�سا�سية
يف م�صر منذ ثورة يوليو (متوز) حتى العام � 2011أن النظام احلاكم قام بتعطيل
وا�ستبعاد �آلية الثمن ال�سيا�سي والثمن االقت�صادي()8؛ ففي اجلانب ال�سيا�سي مت
((( ي�شري الثمن �إلى �أن هناك �سلعة و�أن هناك ثمن ًا مقاب ًال لها ،ففي اجلانب ال�سيا�سي ف�إن ال�سلعة هي الت�أثري الذي يحدثه النظام
ال�سيا�سي يف املجتمع اقت�صادي ًا واجتماعي ًا ،والثمن هو مقدار الت�أييد والدعم لهذا النظام من املجتمع ،ف�إذا كان الت�أثري �إيجابي ًا ،كان ال�سعر
�أي�ض ًا �إيجابي ًا� ،أما �إن كان الت�أثري على غري توقعات املجتمع ،كان ال�سعر �أي�ض ًا �سلبي ًا ،والثمن ال�سابق هو ما دفع يف الأنظمة الدميقراطية،
�أما يف الأنظمة الديكتاتورية فال يوجد ثمن �سيا�سي حيث �إن النظام ال يدفع ثمن ًا �سيا�سي ًا نتيجة احتكاره لل�سلطة التي تقوم على العنف
والبط�ش� .أما يف اجلانب االقت�صادي ف�إن ال�سلعة هي منتج مادي �أو معنوي ،والثمن هو املقابل النقدي الذي يجب �أن يدفع مقابل احل�صول
عليها ،وهنا يتم التفرقة بني الثمن االقت�صادي لل�سلعة وهو الثمن الذي يتم به تغطية تكلفة عنا�صر الإنتاج وحتقيق �أرباح للمنتج� .أما الثمن
االجتماعي فهو الثمن غري االقت�صادي الذي يحدد بوا�سطة ال�سلطات احلاكمة وال يعك�س كفاءة اقت�صادية .ويوجد الثمن االقت�صادي يف
�أنظمة االقت�صاد احلر� ،أما ال�سعر االجتماعي فيوجد غالب ًا يف الأنظمة ذات التوجهات اال�شرتاكية.
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تعطيل الأدوات الدميقراطية كافة (�أحزاب ،انتخابات ،ف�صل �سلطات ،جمتمع
مدين� ...إلخ) ،وخللق ت�أييد للنظام احلاكم مت االعتماد على �سيا�سات و�إجراءات
اقت�صادية ال تخ�ضع لآليات ال�سوق احلرة والثمن االقت�صادي ،حيث مت فر�ض الت�سعري
اجلربي لل�سلع ب�أ�سعار �أقل من �سعرها االقت�صادي ومت تفعيل منظومة ال�سلع املدعمة
�سعري ًا من احلكومة ،ومت االعتماد على الت�شغيل املبا�شر يف احلكومة والقطاع العام
جلماعات اجتماعية من �أجل احتوائها �سيا�سي ًا ب�صرف النظر عن مدى احلاجة لهذه
العمالة .حيث كان الهيكل االقت�صادي القائم يعترب �أهم �أدوات النظام ال�سلطوي يف
ال�سيطرة على املجتمع وال�سيادة عليه .وقد كان الثمن ال�سيا�سي يف عهد عبدالنا�صر
وال�سادات ومبارك غري مفعل متام ًا على الرغم من حدوث انفراجة يف عهد ال�سادات
ومبارك .ويف عهد عبدالنا�صر كان هناك توافق بني امل�سارين ال�سيا�سي واالقت�صادي،
ولكن فيما بعد ومنذ عهد ال�سادات �أخذت امل�شكلة يف التفاقم حيث بد�أ تفعيل الثمن
االقت�صادي بدخول القطاع اخلا�ص يف املنظومة االقت�صادية مع ا�ستمرار تعطيل
الثمن ال�سيا�سي ،وا�ستمر التنافر بني امل�سارين �إلى �أن بلغ �أق�صاه نهاية العام ،2011
حيث مل ي ُعد النظام ال�سيا�سي قادر ًا على �أن يدفع الثمن االقت�صادي املطلوب (كلي ًا
�أو جزئي ًا) مقابل الثمن ال�سيا�سي ،حيث عانت الدولة امل�صرية من تناق�ص حاد يف
�إيراداتها و�أ�صبح النظام عاجز ًا عن حتقيق �أي نتائج تنموية ذات معنى� ،سواء مبفرده
�أو بالتعاون مع حلفائه اجلدد من رجال الأعمال ،وقد كان االعتماد على البديل الأمني
�أف�ضل الو�سائل املتاحة لدى النظام مما �ساعد على تفاقم الأمور.
�أدى غياب الثمن ال�سيا�سي للنظام احلاكم بعد ثورة يوليو (متوز) العام 1952
�إلى عدم اخلوف من الإزاحة عن كر�سي احلكم يف حال الإخفاق يف تبني �سيا�سات
اقت�صادية جيدة ،ومن ثم انتفت حاجة النظام احلاكم �إلى وجود رغبة حقيقية
للإ�صالح االقت�صادي ،ومل يتم �إدارة منظومة الإ�صالحات االقت�صادية من منظور
الكفاءة االقت�صادية ،ولكن فقط لإطالة فرتة النظام احلاكم يف احلكم .ومن ثم
ف�إن عمليات الإ�صالح االقت�صادي التي �أجراها النظام امل�صري جتنبت �إجراء �إعادة
هيكلة �أ�سا�سية للنظام االقت�صادي ،لتحويله �إلى اقت�صاد �سوق فاعل ،وتالي ًا مل جتر
�إعادة تنظيم �أ�صيلة لعالقات الدولة بال�سوق ،ولذلك كانت الإ�صالحات االقت�صادية
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غري جذرية ومل تكن م�ؤطرة ب�أطر �سيا�سية متنا�سبة معها ،وكان نتاج ما �سبق تعطيل
ال�سيا�سات االقت�صادية وخ�صو�ص ًا ال�سيا�سة املالية وال�سيا�سة النقدية ،وعدم وجود
حما�سبية �سيا�سية �أو اقت�صادية للقائمني على �صوغ و�إدارة ال�سيا�سة االقت�صادية،
و�أ�صبح هناك اعتماد تام على اجلانب االقت�صادي لتغطية ف�شل اجلانب ال�سيا�سي،
ليغيب ا�ستقرار ال�سيا�سات االقت�صادية حيث �أ�صبحت مرتبطة بقرار النظام احلاكم
(القرار ال�سيا�سي) .ويف الوقت نف�سه كان هناك عدم قدرة على اتخاذ قرارات
اقت�صادية للتخوف من �آثارها ال�سلبية .حتى عند التحول �إلى االقت�صاد احلر مت ذلك
جرب ًا حتت وط�أة امل�شكالت االقت�صادية الداخلية و�ضغوط املنظمات االقت�صادية
الدولية ،ومت الإ�صالح بدون �آليات فاعلة لهذا التحول وغياب التنا�سق بني نطاق
الإ�صالح االقت�صادي والإ�صالح ال�سيا�سي ،كما انت�شر الف�ساد يف مفا�صل الوطن كافة،
و�أ�صبح هناك نظام ا�ستاتيكي قائم (النظام ال�سيا�سي) لينتج خمرجات دينامية
(ال�سيا�سات االقت�صادية) تتعامل مع �أو�ضاع دينامية (الأو�ضاع االقت�صادية) ،لتظهر
الدولة الرخوة التى تنظر للحلول ب�شكل جزئي ولي�س مبنظور متكامل ،وتالي ًا مل يتحقق
الإ�صالح امل�ؤ�س�سي ،ومت الرتكيز فقط يف املوازنة على املدخالت ب�صرف النظر عن
املخرجات ،والتعامل مع الفقر ولي�س التعامل مع الفقراء� ...إلخ.
وترى الدرا�سة �أن عدم قدرة احلكومة على الوفاء ب�شروط العقد االجتماعي
بني الدولة واملواطنني كان �أهم �أ�سباب قيام ثورة  25يناير (حيث توجد �أ�سباب �أمنية
و�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية عديدة لقيام تلك الثورة) ،فقد كانت الدولة تقوم
بالرعاية االقت�صادية للمواطنني مقابل اال�ستغناء عن حقوقهم ال�سيا�سية ،وعندما
�أخلت الدولة بهذا العقد ومل تعد تعمل على التوظيف �أو التحكم يف الأ�سعار �أو
تعطي دعم ًا جيد ًا وكافي ًا ،قام املواطنون بف�سخ العقد واملطالبة با�سرتداد حقوقهم
ال�سيا�سية ،من خالل االنتفا�ضة ال�شعبية والثورة على النظام احلاكم .وقد �أدت الثورة
�إلى ت�أ�صيل انطباع لدى النا�س ب�أن �صوتهم ال�سيا�سي هو املحرك الوحيد القادر على
االتيان بالنظام احلاكم �أو �إزاحة النظام احلاكم ،وهذا دعم عدم الرغبة يف دفع
الثمن االقت�صادي ،حيث �إن �أ�صواتهم ال�سيا�سة هي قاطرة احل�صول على �أي �شيء
وبدون عمل �أو دفع �أي �شيء.
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ج-ج حتول امل�شكالت االقت�صادية �إىل مع�ضالت حلقة مفرغة :و�صل نظام
حممد مر�سي �إلى احلكم وقد حتولت م�شكالت االقت�صاد امل�صري �إلى مع�ضالت
احللقة املفرغة لالقت�صاد امل�صري ،حيث يرتفع الفقر يف املجتمع امل�صري ،و�أدى
ذلك �إلى زيادة يف املوازنة العامة للدولة ،مما �أدى �إلى زيادة العجز وزيادة الفقر كما
يو�ضح الر�سم البياين الآتي:
ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﻏﻳﺭ ﻛﻑء

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻰ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ

ﺍﻻﺣﺗﻛﺎﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻰ
ﻭﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻰ

ﻋﺟﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺿﻌﻳﻔﺔ ﻓﻰ
ﻳﺩ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺿﻌﻳﻔﺔ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺣﻝ ﺍﻷﻣﻧﻰ

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﻏﻳﺭ ﺗﻧﻣﻭﻳﺔ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﺑﺎء ﺧﺩﻣﺔ
ﺍﻟﺩﻳﻥ

د-د الدعم حق �أ�صيل للمواطن ب�صرف النظر عن احلاجة :امل�شكلة الرئي�سة
لعدم قدرة النظام على �إلغاء الدعم �أو حتى العمل على تر�شيده وزيادة كفاءته
وفعاليته يف تر�سخ فكرة يف العقل اجلمعي امل�صري �أن الدعم حق �أ�صيل للمواطنني
لدى احلكومة ب�صرف النظر عن مدى اال�ستحقاق ،حيث اعتمد اجلانب ال�سيا�سي
امل�صري يف بداية ثورة يوليو (متوز) العام  1952على �سيا�سة الدعم ك�إحدى �أهم
الآليات لك�سب و ّد وتعاطف ال�شارع امل�صري ،وذلك مقابل تغا�ضي ال�شارع عن م�شاركته
ال�سيا�سية الفاعلة ،وا�ستمر الو�ضع بعد ذلك حتى و�صلنا �إلى �أن املواطنني امل�صريني
�أ�صبح لديهم اعتقاد را�سخ و�أ�صيل ب�أن الدعم حق �أ�صيل من حقوقهم على الدولة ،وال
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ميكن امل�سا�س به -على الرغم من �أن الدعم ما هو �إال �سيا�سة ق�صرية الأجل ملواجهة
بع�ض الظروف الطارئة -ومن ثم ال يجب �أن مي�س .ومن ثم فعلى الرغم من الت�أكد
من ف�ساد منظومة الدعم ف�إن النظام ر�سخ يف ذهنه ما ميثله الدعم من �أهمية يف
العقل اجلمعي امل�صري ،ومن ثم مل يحدث �أي �إ�صالح يف الدعم با�ستثناء �إجراء
�إ�صالحات طفيفة يف منظومة دعم اخلبز ،ما لبثت �أن انهارت.
العمليات

تعني عمليات حتويل �أهداف املجتمع االقت�صادية �إلى �سيا�سات وبرامج
حمددة ،ويق�صد بها جمموع الن�شاطات الإدارية والفنية والعقلية الالزمة لالفادة
من مداخالت النظام (املنظمة) وحتولها �إلى خمرجات (�سلع �أو خدمات) من �أجل
تقدميها �إلى املجتمع .وعمليات �صناعة ال�سيا�سات يف عهد مر�سي كانت كما ي�أتي:
أ-أرئي�س وحزب يفتقدان الر�ؤية� :أو�ضحت �إدارة حزب احلرية والعدالة �أن
الرئي�س واحلكومة يعمالن على ثالثة حماور:
1.1املحور الأول :حل امل�شكالت احلياتية العاجلة للمواطن العادي .وبد�أ الرئي�س
بها عندما حتدث عن برنامج املئة يوم.
2.2املحور الثاين :التعامل مع امل�شكالت التي تفر�ض نف�سها ،والتي تتعلق
بال�سيا�سات املالية والنقدية فيما يخ�ص عجز املوازنة والدين العام واحتياجات
العدالة االجتماعية فيما يتعلق بزيادة الأجور وخالفه ،وق�ضية التعامل مع ال�سيا�سة
النقدية ومعدالت ال�صرف وغريها ،و�أعد لذلك خطة �إ�صالح مايل ونقدي ،واحلكومة
بذلت فيها جهود ًا وقطعت فيها �شوط ًا كبري ًا.
3.3املحور الثالث :هو �إعادة هيكلة االقت�صاد امل�صري ،وهي ق�ضية التنمية
احلقيقية مل�صر ،ف�أ�صل الداء هو اخللل الهيكلي يف طبيعة االقت�صاد امل�صري ،وال بد
�أن يتم هيكلته ب�شكل حقيقي لكي نهيئ االقت�صاد للنمو والتطور والقدرة على املناف�سة
الدولية.
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ومل ت�ستطع الإدارة �صوغ و�إنتاج �سيا�سات اقت�صادية جادة واحرتافية قادرة
على التعامل مع امل�شكالت االقت�صادية يف املجتمع ،وذلك للأ�سباب الآتية:
1.1عدم وجود ر�ؤية متما�سكة للإدارة االقت�صادية ،وعدم القدرة على بلورة
�أفكار غري تقليدية للم�شكالت اليومية للمواطن.
2.2عدم وجود فرق عمل احرتافية يف املجاالت املختلفة.
3.3عدم االعتماد على الكفاءات امل�صرية ب�صرف النظر عن االنتماء (الثقة
ولي�س الكفاءة) ،ومن العالمات الفجة لعدم وجود ر�ؤية اقت�صادية واالعتماد على
�أهل الثقة ولي�س اخلربة تعيني يحيى حامد وزير ًا لال�ستثمار وهو ال يحمل �شهادات
�أكادميية �أو خربات ت�ؤهله لتلك الوزارة ،با�ستثناء خربته يف الت�سويق لإحدى �شركات
االت�صاالت .وتعيني عمرو دراج وزير ًا للتعاون الدويل وهو غري م�ؤهل لذلك؛ حيث
يحمل �شهادة يف هند�سة الرتبة.
ب-بدولة رخوة وم�ؤ�س�سات عميقة مت�آمرة :يق�صد بقوة الدولة قدرتها على ردع
املواطنني �سواء من خالل قدرتها على تنفيذ القانون �أو من خالل �شرعية النظام.
وقد كانت حم�صلة االحتكار ال�سيا�سي دولة رخوة ينخر عظمها الف�ساد ،ففي م�صر
التي ت�شهد منذ ال�سبعينيات حتو ًال مطرد ًا يف اجتاه اقت�صاد ال�سوق مل يعمل هذا
الدمج بني ال�سيا�سات النيوليربالية اجلديدة والنظام الت�سلطي على تفاقم مظاهر
الزبائنية العائلية والع�شائرية فح�سب ،ولكنه حرم االنفتاح االقت�صادي من �إمكان
�إطالق عملية التنمية �أو خلق فر�ص عمل جديدة ،و�أ�سهم ،يف ما وراء ذلك ،يف الإفقار
املتوا�صل للمجتمع .كل ما �سبق خلق ما ي�سمى بـ«الدولة ال�ضعيفة» ،وحيث �إن قدرة
الدولة تعني بالأ�سا�س القدرة على تنفيذ الأهداف الر�سمية والتعبري عن م�صالح
القوى االجتماعية ،عو�ض ًا عن الت�صور اخلا�ص با�ستمداد الدولة قوتها من التغلب
على املعار�ضة القوية ،ومن ثم ف�إن العالقة بني الدولة واملجتمع هي نتاج التفاعل بني
الفاعل القومي والفاعل االجتماعي بالرغم من �أن العالقة بينهما غري متكافئة .ومن
ثم ف�إن الدولة ال�ضعيفة /الرخوة هي التي ت�صدر القوانني وال تطبقها ،وغري قادرة
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على تنفيذ ال�سيا�سات العامة .وتفتقد اال�ستقاللية يف مواجهة النخب االجتماعية
املهيمنة .وتفتقد وجود �إدارة قائدة متتلك ال�سلطة الكاملة على عملية �صنع القرار.
كما �أن �أجهزتها لي�س لديها املعلومات الكاملة وال تت�سم باملهنية .ومن ثم ف�إنه يف
«الدولة الرخوة» ال جتد من يحرتم القانون فيعم الف�ساد وتفقد الدولة مكانتها،
كما �أن «الدولة القوية» ت�أتي من حتالفها االجتماعي احلاكم الذي ي�سمح بالتغريات
االقت�صادية ويحقق �أهداف ًا جمتمعية( .)9وحيث �إن رخاوة الدولة كانت يف اجلانب
القانوين ،فكانت الطامة الكربى ،فوجدنا حكومة الدولة ت�صدر القوانني وال تقوم
هي بتنفيذها ،بل تقوم �أحيا ًنا بتعطيل �أحكام القانون .وبد�أ ظهور الدولة الرخوة يف
م�صر منذ ثمانينيات القرن املا�ضي ،ولكن ازدادت رخاوة الدولة يف عهد الرئي�س
مر�سي ب�سبب عدم تعاون م�ؤ�س�سات و�أجهزة معه ،وخا�صة م�ؤ�س�سات الدولة التنفيذية
وال�سيا�سية والق�ضائية وال�شرطية والع�سكرية التي مل تكن متعاونة على الإطالق ،بل
و�صل احلد �إلى الت�آمر على النظام لإ�سقاطه (وهذا يف ثورة يوليو (متوز) )2013
وظهر هذا جلي ًا يف خنق البالد مب�شاكل متعددة يف الوقود والكهرباء ،وت�شجيع بع�ض
الفئات على قطع الطرق و�إغالق امل�صالح احلكومية وعدم مواجهتها( ،بل تغذيتها).
وظهر ما ي�سمى بالدولة الرخوة .وقد ظهرت الدولة الرخوة من خالل:
1.1ات�ساع نطاق االحتجاجات العمالية والفئوية على نحو غري مربر.
2.2تزايد حاالت قطع الطرق مبا كان يهدد نقل الأفراد والب�ضائع.
3.3تعطيل امل�صالح احلكومية واخلا�صة.
4.4تزايد حاالت البلطجة على الطرق و�سرقة ال�سيارات.
ج-ججهاز بريوقراطي غري قادر على حتمل �أعباء التنمية :حيث يعاين اجلهاز

((( هبة ،ر�ؤوف عزت ،القوة الناعمة املهدرة� :أزمة النظام القوي والدولة ال�ضعيفة مب�صر،2010 /11 /25 ،

http://www.aljazeera.net/nr/exeres/3577f3f-4b3b8-4454-1c8b199-f8c794c5e.htm
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الإداري يف م�صر من امل�شكالت الآتية(:)10
 1.1عدم و�ضوح �أهداف العمل يف الإدارة احلكومية ،وغياب معايري تقومي الأداء،
وانف�صال الأن�شطة يف تلك الإدارة ب�شكل وا�ضح عن �أهداف وتوجهات اخلطة القومية
للتنمية.
2.2ت�ضخم العمالة و�سوء توزيعها.
3.3ارتفاع تكلفة العمالة مع تدين �إنتاجيتها.
4.4طول وتعقد الإجراءات دون مقت�ضى حقيقي.
� 5.5سوء �أ�ساليب ومعايري اختيار القيادات الإدارية.
� 6.6إهدار حق اجلماهري يف امل�شاركة يف �إدارة اخلدمات ،والرقابة على �أداء
وحدات الإدارة احلكومية.
 7.7تقادم املباين واملعدات والآليات امل�ستخدمة.
8.8تعدد الأجهزة واجلهات الإدارية التي ي�ضطر املواطن �-أو امل�ستثمر -للتعامل
معها لإجناز معاملة حمددة.
 9.9عدم اعرتاف وحدات الإدارة احلكومية مبا ي�صدر عن بع�ضها البع�ض من
م�ستندات و�شهادات ،و�إ�صرار كل منها على �أن يتقدم املواطن يف كل مرة بامل�ستندات
الأ�صلية املعدة خ�صي�ص ًا لكل جهة (اجلهات احلكومية تتعامل كجزر منف�صلة).
1010ف�شل القانون رقم  5ل�سنة - 1991قانون القيادات -يف حتقيق �أهدافه،
وانحراف التطبيق عن الأ�س�س التي ت�ضمنها القانون.
( ((1ح�سني ،عطية �أفندي ،اجلهاز الإداري امل�صري ،عر�ض مقت�ضى احلال ..وت�صور للم�آل ،مركز اجلزيرة للدرا�سات.
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 1111عدم تنا�سب الأجور واملكاف�آت للعاملني مع الأهميات الن�سبية للأعمال التي
يقومون بها ،و�إهدار الأ�س�س العامة لنظام ترتيب الوظائف.
 1212ازدياد الف�ساد الإداري و�شيوع مظاهره يف خمتلف القطاعات وامل�ستويات.
 1313تعار�ض وت�ضارب امل�صالح بني بع�ض موظفي الدولة الذين يجمعون بني
الوظيفة وع�ضوية املجال�س الت�شريعية.
 1414غياب �أ�سلوب يربط بني نتائج تقومي �أداء املوظف وجتديد �صالحيته
لال�ستمرار يف الوظيفة.
 1515كرثة الت�شريعات وتعديالتها وت�ضاربها وحرية املوظف واجلمهور بينها.
وهذه الأنظمة ،مل يكن لديها بنيان �إداري مبعنى البنيان الإداري القادر على
�إدارة دفة الأمور وفق منهج وطني يتطلع �إلى التنمية باعتبارها هدف ًا حموري ًا يتحقق
من خالله الرقي االقت�صادي والإداري واالجتماعي والثقايف ،والعاملون يف الأجهزة
الإدارية �ألفوا منط ًا معين ًا ونهج ًا معين ًا خا�ص ًا بهم( .)11هذا بالإ�ضافة �إلى تكل�س
النخبة احلاكمة وجمودها ،فهذه النخبة �شاخت يف مواقعها .وقد اقرتن هذا الو�ضع
ب�سيادة نزعة تكنوقراطية يف تعيني الوزراء؛ ولذلك �أ�صبحت ظاهرة «الوزير غري
ال�سيا�سي يف املن�صب» من �أبرز مالمح النخبة الوزارية يف م�صر ،كما ترتب على هذا
الو�ضع غياب �أو �ضعف قيادات ال�صف الثاين(.)12
د-دف�ساد ي�ضرب كل نواحي احلياة� :أدى وجود الدولة الرخوة يف م�صر ،وما
تبعها من غياب تطبيق القانون واملحا�سبة وتعطيل ال�سلطة الت�شريعية عن �أداء دورها
الرقابي� ،إلى انت�شار الف�ساد والر�شوة؛ حتى �أ�صبح الف�ساد والر�شوة منط حياة ،بل
انت�شر الف�ساد يف م�ؤ�س�سات كانت ُتع ُّد حائط �صد �ضد الف�ساد ،مثل الق�ضاء وال�شرطة
(� ((1أ�سامة ،عبدالرحمن ،امل�أزق العربي الراهن ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،)1999( ،ط ،1بريوت� ،ص .50
(� ((1ضياء ،ر�شوان« ،جمود و�شيخوخة نظام  :الأرقام التكذب» ،جريدة ال�شروق امل�صرية . 2010 /6/23 ،
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واجلامعات وال�صحافة .ويوجد تعريفات عدة للف�ساد �أهمها :ا�ستخدام الوظيفة
العمومية لتحقيق مكا�سب �شخ�صية( ،)13و�سوء ا�ستخدام الوظيفة العامة للح�صول
على ك�سب خا�ص( ،)14و�إ�ساءة ا�ستخدام الوظائف العامة �أو املوارد العامة بغر�ض
املنفعة اخلا�صة( .)15وقد اتفقت جميع التعاريف على الغاية �أو الهدف من الف�ساد،
وهو :احل�صول على ك�سب خا�ص �أو منفعة �شخ�صية� .أما الو�سيلة التي ميكن من
خاللها حتقيق هذا الهدف فكانت حمل خالف بني هذه التعاريف ،حيث ق�صرها
البع�ض على الوظيفة العمومية فقط ،وهذا على خالف الواقع ،حلدوث الف�ساد يف
القطاعني العام واخلا�ص يف �آن واحد مع ًا� ،أو يف كل قطاع على حدة(.)16
وترتكز �أهم حمدِّ دات الف�ساد يف املعادلة الآتية(:)17
الف�ساد = درجة احتكار القرار  +حرية الت�صرف – امل�ساءلة.
�أي �إن الف�ساد يزداد مع زيادة احتكار القرار ،وزيادة حرية الت�صرف يف
امل�س�ؤولية ،ويتناق�ص مع زيادة حجم امل�ساءلة التي يتعر�ض لها �صاحب القرار يف �أي
م�ستوى كان .ف�إذا كانت يف الدولة فئة واحدة حمتكرة القرار ال�سيا�سي� ،أو �شركة
واحدة حمتكرة �إنتاج �سلعة ما� ،أو م�ؤ�س�سة ثالثة حمتكرة تقدمي خدمة ما ،ف�إن فر�ص
الف�ساد تزداد يف هذه احلالة� .أما حرية الت�صرف الناجتة عن ات�ساع دائرة امل�س�ؤولية
وعدم �ضبطها ف�إنها عامل �آخر من العوامل التي تقود �إلى الف�ساد ،وتالي ًا كلما كانت
لوائح امل�ؤ�س�سات العامة دقيقة يف حتديدها للم�س�ؤوليات وللحقوق والواجبات جلميع
الأطراف ،ت�ضاءلت فر�صة تالعب امل�س�ؤول بوظيفته ،وتناق�ص حجم الف�ساد كذلك.
( ((1تقرير عن التنمية يف العامل1996 ،م � ،ص.124
( ((1مورو،باولو  ،الف�ساد ،الأ�سباب والنتائج .جملة التمويل والتنمية� ،ص ،13 – 11مار�س (�آذار) .1998
(15) Johnston, M. , What can be done about Entrenched Corruption?» Paper presented to the Ninth
Annual Banl Conference on Development Economics, The World Bank, Washington DC., 30 April
– 1 May 1997.
( ((1عبد اهلل ،بن حا�سن اجلابري ،الف�ساد االقت�صادي� ،أنواعه� ،أ�سبابه� ،آثاره وعالجه ،ق�سم االقت�صاد الإ�سالمي ،جامعة �أم القرى.
(17) Klitgaard, R., Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press, (1988) p.75
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ه-هرجال �أعمال غري قادرين على حتمل �أعباء التنمية :يعترب و�صف رجال
الأعمال امل�صريني بـ «املنظمني» ( )Entrepreneursغري منا�سب �إلى حد كبري.
فاملنظم ي�أخذ على عاتقه املخاطرة (االقت�صادية) واالبتكار لي�ستمر يف ظل املناف�سة
ويح�صل على الربح يف �أ�سواق تناف�سية مفتوحة� .أما كبار امل�ستثمرين يف م�صر
في�صنعون �أرباحهم بف�ضل غياب املناف�سة االقت�صادية ،واخلطر الأكرب الذي كان
يواجهه ملوك الأعمال هو خ�سارة حظوة الق�صر احلاكم �أو اخل�سارة �أمام ذوي
الوا�سطة الأف�ضل ،وهي يف النهاية خماطر اجتماعية �أو �سيا�سية ،ال اقت�صادية.
وبينما ميكن التعامل مع املخاطرة االقت�صادية املت�أ�صلة يف تفاعالت ال�سوق بطرق
من بينها االبتكار التقني  -االقت�صادي و�إبداعية ِّ
املنظم (�سواء كان فردا �أم �شركة)،
ومن ثم تكون املخاطر حوافز للتطور التقني  -االقت�صادي واالجتماعي يف املجتمع،
ف�إن ا�سرتاتيجيات الأعمال الكبرية يف م�صر لت�أمني �أو�ضاعها –بالبحث عن الريع
ب�أو�سع معاين الكلمة– باهظة التكاليف بطرق عديدة ،والأهم �أنها �أي�ض ًا ت�سد �أفق
التطور االجتماعي  -االقت�صادي مبجمله .طوال تاريخ م�صر احلديث �أقام رجال
الأعمال الأقوياء اقت�صادي ًا روابط وثيقة بالدولة ليتمتعوا بدعم وحماية احلكومة.
وكانت العالقات بالق�صر دائم ًا �أحد الأ�س�س –�إن مل تكن �أحد ال�شروط امل�سبقة–
للرتاكم الر�أ�سمايل البدائي والنمو الالحق لل�شركات.
وميكن تلخي�ص اخل�صائ�ص التي متيز اال�ستثمار اخلا�ص الكبري يف م�صر يف
عهد مبارك مبا ي�أتي(:)18
1.1ال�ضعف �أمام النظام :حيث �إن �أجندة النخبة احلاكمة كانت وا�ضحة يف �أنها
تهدف �إلى �إبقاء النظام يف موقع قوة غري منا َزع يف مواجهة كل الفاعلني الآخرين يف
املجتمع .وتالي ًا يظل رجال الأعمال املقربون «اجلدد» �ضعفاء باملقارنة ب�ص ّناع القرار
املركزيني يف النظام .ففي �أي �صدام حمتمل �ستكون �سيادة الدولة هي العليا.

(� ((1أولري�ش ،فورتزل ،برجوازية الق�صر :حدود الإ�صالح االقت�صادى يف ظل نظام �سلطوي ،ترجمة �شريف يون�س ،البو�صلة ،يناير (كانون
الثاين)  ،٢٠١١العدد اخلام�س.
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2.2االعتماد على النظام :فمنذ ظهور طبقة كبار رجال الأعمال امل�صرية اجلديدة
حتت جناح نظامي ال�سادات ومبارك ،كان م�صري وحظوظ �أي من رجال الأعمال
معتمد ًا على ثقة وحظوة الأقوياء �سيا�سي ًا .ف�إلى جانب اعتماد و�ضعهم االقت�صادي
على �أريحية النظام ،ف�إن الأثر النف�سي ب�صفة عامة هو �سلوك معمم للخ�ضوع وال�سعي
للفوز باحلظوة عند ال�سلطة.
3.3ال�سعي �إلى الريع بد ًال من الربح :ففي بيئة تكون فيها احلظوة عند الالعبني
الأقوياء �سيا�سي ًا هي ال�شرط الأول للنجاح االقت�صادي ،يركز رجال الأعمال جهودهم
على النفاذ �إلى �صناع القرار ال�سيا�سي الكبار وتوثيق العالقة معهم و�إدامتها
(الوا�سطة) ،ال اال�ستثمار يف م�شروعات مبتكرة .وتت�ضمن عواقب هذا الو�ضع نتائج
اجتماعية  -نف�سية �صيغ لو�صفها مفهوم «العقلية الريعية».
4.4معاداة الليربالية االقت�صادية :يعترب غياب اقت�صاد �سوق حقيقي ،وخ�صو�ص ًا
�أحد �سماته الكربى (املناف�سة)� ،أن يت�صف ن�شاط كثري من الفاعلني االقت�صاديني
والأن�شطة االقت�صادية باالحتكار واحتكار القلة ،فثمة دوافع قوية للغاية بالن�سبة
لرجال الأعمال الأفراد �أو �شبكاتهم للح�صول على و�ضعية االحتكار هذه يف جماالت
ن�شاطهم ،وخ�صو�ص ًا يف ظل العالقات مع النظام ،ومن ثم ف�إن �أي حماولة لتحرير
الأ�سواق وتخفي�ض احلواجز �أمام املناف�سة تعترب تهديد ًا للب�ؤر الربحية التي تكونت
من خالل املح�سوبية والوا�سطة .ومن ثم ي�سود االجتاه املعادي ب�شدة لليربالية
االقت�صادية بني ممثلي اال�ستثمار الكبري عموم ًا ،بالإ�ضافة �إلى افادة رجال الأعمال
املرتبطني بالنظام ب�شكل غري عادي من الرعاية ال�سيا�سية واالمتيازات االقت�صادية
والروابط املفيدة بالقطاع العام ،فبالرغم من كل هذه «الطنطنة» عن اقت�صاد ال�سوق
احلر التي يروجها بع�ض ِّ
املنظمني الرياديني يف العلن ،ف�إن م�صاحلهم االقت�صادية
تدفعهم ب�شدة �إلى معار�ضة �أي تغيري جوهري يف النظام الذي يحت�ضنهم.
5.5بنك مركزي غري م�ستقل :طبق ًا لقانون البنك املركزي والواقع العملي
ف�إن البنك املركزي امل�صري غري م�ستقل عن احلكومة امل�صرية .وميكن القول:
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�إنه �أحد الإدارات احلكومية ،حيث يعمل م�ست�شار احلكومة املايل ووكيلها ،كما �أنه
م�صرف احلكومة ،وينوب عنها يف �إ�صدار الأذون وال�سندات احلكومية ،ويقدم لها
متوي ًال لتغطية العجز املو�سمي يف اخلزانة ،ويقدم البنك املركزي تقارير �إلى رئي�س
اجلمهورية ورئي�س الوزراء ورئي�سي جمل�سي ال�شعب وال�شورى ،وت�شري درا�سات عدة
�إلى �أن البنك املركزي امل�صري غري م�ستقل عن ال�سلطة التنفيذية� ،سواء يف و�ضع
ال�سيا�سة النقدية �أو تنفيذها� ،أو يف خلق النقود ب�أنواعها ،فال�سلطة معظمها يف يد
ال�سلطة التنفيذية ،و�إذا �أ�ضفنا �إلى ذلك �سلطة «بنك اال�ستثمار القومي» يف جتميع
جزء من املدخرات املحلية القومية (�شهادات اال�ستثمار  -الت�أمينات االجتماعية -
�صندوق ادخار الربيد)� ،أ�صبح احلديث عن ا�ستقاللية البنك املركزي يف ت�صميم
وتنفيذ ال�سيا�سة النقدية نوع ًا من ال�سراب .وال توجد �سلطة خمولة للبنك املركزي يف
القانون اجلديد للبنك املركزي امل�صري يف القانون  88ل�سنة  2003يف و�ضع و�صوغ
وتنفيذ و�إدارة ال�سيا�سة النقدية بكل عنا�صرها� ،سواء من حيث حتديد الأدوات
املنا�سبة لكل موقف� ،أو حتديد الأهداف الت�شغيلية� ،أو الأهداف الو�سيطة� ،أو الأهداف
النهائية .وتالي ًا ال توجد م�س�ؤولية حمددة ميكن حما�سبة البنك املركزي عليها ،حيث
�إنه ال ميكن حتديد امل�س�ؤولية وامل�س�ؤولني بدقة عن جناح ال�سيا�سة النقدية يف حتقيق
�أهدافها .كما يتم تعيني حمافظ البنك املركزي ونائبيه وحتدد معاملتهم املالية من
قبل ال�سلطة التنفيذية (رئي�س اجلمهورية) ،بناء على تر�شيح من ال�سلطة التنفيذية
(رئي�س جمل�س الوزراء) .كما يتم تعيني جمل�س �إدارة البنك املركزي من قبل ال�سلطة
التنفيذية (رئي�س اجلمهورية) ،وحتدد معاملتهم املالية من قبل ال�سلطة التنفيذية
(رئي�س جمل�س الوزراء) بناء على اقرتاح حمافظ البنك املركزي.
المخرجات والنتائج االقتصادية لفترة حكم الرئيس
مرسي

تتمثل خمرجات تلك ال�صناعة يف �سيا�سات اقت�صادية ،حيث تعترب ال�سيا�سات
االقت�صادية هي املنتج الرئي�س ل�صناعة ال�سيا�سات االقت�صادية والتي ترتجم الر�ؤية
ال�سيا�سية لإدارة االقت�صاد يف ال�سيا�سات االقت�صادية� .أما النتائج ،فتتمثل نتائج
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ال�سيا�سات االقت�صادية يف الآثار التي حتدثها تلك ال�سيا�سات ومدى حتقيق هذه
ال�سيا�سات لأهداف املجتمع االقت�صادية.
وقد بد�أ مر�سي فرتة رئا�سته ب�إطالق حملة الـ 100يوم التي كان قد وعد بها
خالل حملته االنتخابية وتعهد بتنفيذها منذ اليوم الأول لتوليه من�صبه ر�سمي ًا،
وت�ضمنت حل خم�س م�شكالت يومية يف حياة املواطن امل�صري وهي� :إعادة الأمن
واال�ستقرار� ،ضبط املرور يف ال�شارع ،حل �أزمة الوقود ،حت�سني رغيف العي�ش ،وحل
م�شكلة القمامة .ومل يحقق الرئي�س مر�سي �أي �إجناز يذكر يف امللفات ال�سابقة،
�سواء فيما يتعلق بالعمل امليداين �أو بناء �سيا�سات جادة وح�صيفة للتعامل مع امللفات
ال�سابقة.
و�أ�صدر مر�سي خالل تلك الفرتة حزمة من القرارات العاجلة من �أجل �إر�ضاء
املواطن ،رحب البع�ض بها ،فيما عار�ضها البع�ض الآخر ،ومنها� :إن�شاء ديوان املظامل،
وزيادة معا�ش ال�ضمان الإجتماعي ،ثم قرار �إقالة امل�شري طنطاوي ورئي�س الأركان
الفريق �سامي عنان وقادة اجلوية والبحرية والدفاع اجلوي ،و�إلغاء الإعالن الد�ستوري
املكمل ،و�إلغاء احلب�س االحتياطي يف جرائم الن�شر ،وتكوين م�ؤ�س�سة الرئا�سة من
نواب وم�ساعدين وم�ست�شارين.
وعلى الرغم من �أن احلكم املو�ضوعي على �أداء الرئي�س مر�سي يحتاج �إلى بع�ض
الوقت ،ف�إن ق�صر فرتة حكمه زادت من معدالت االنهيار االقت�صادي ،وعلى �سبيل
املثال :و�صل عجز املوازنة العامة للدولة �إلى م�ستويات قيا�سية :حيث بلغ عجز املوازنة
يف عهد مر�سي  250مليار جنيه باملقارنة بنحو  167مليار ًا يف العام ال�سابق على توليه.
وين�ش�أ عجز املوازنة العامة نتيجة الزدياد الإنفاق العام للدولة مع �ضعف الإيرادات
وتناق�صها ،وتتمثل خطورة م�شكلة عجز املوازنة يف م�صر يف �أن هذا العجز مزمن
وم�ستمر من عام لآخر .حيث ي�شهد عجز املوازنة يف م�صر ارتفاع ًا م�ستمر ًا منذ بداية
الألفية الثالثة ،بعد فرتة انخفا�ض �أعقبت تنفيذ برنامج الإ�صالح االقت�صادي يف
م�صر يف العام  1991نتيجة �سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي وما ت�ضمنته من �سيا�سات
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تق�شفية لتقييد الطلب الكلي.
�شكل رقم ( )1تطور عجز املوازنة العامة يف م�صر (مليار جنيه)

(امل�صدر :الن�شرة ال�شهرية للبنك املركزي امل�صري)

وال ميثل عجز املوازنة م�شكلة يف حد ذاته ،ولكن يف احلالة امل�صرية نرى �أن
عجز املوازنة ميثل م�شكلة كبرية للأ�سباب الآتية:
1.1مل يعد العجز عجز ًا مو�سمي ًا �أو موقت ًا يف املوازنة العامة للدولة كما تق�ضي
بذلك قواعد املالية العامة ال�سليمة ،بل �إنه �أ�صبح ي�ستخدم لتغطية عجز هيكلي مزمن
وم�ستمر يف هذه املوازنة.
2.2ال يوجد �أي موارد حقيقية لتغطيته ،ومن ثم يتم تغطيته �إما بطبع النقود �أو
باالقرتا�ض من اخلارج �أو الداخل.
3.3تقوم املوازنة بتمويل �أغرا�ض ا�ستهالكية ولي�س ا�ستثمارية.
4.4عجز املوازنة والدين العام قد دخال يف دائرة مفرغة ،فالعجز يف املوازنة
ي�ؤدي �إلى مزيد من االقرتا�ض ،وهذا بدوره ي�ؤدي �إلى زيادة عبء �أق�ساط الدين العام
المسبــار

113

ملسملا ناوخإلا مكح ةلحرم يف يرصملا داصتقالا

وفوائده ،وتالي ًا ف�إن تزايد �أعباء الدين العام مع عدم القدرة على زيادة الإيرادات
العامة مبعدالت حم�سو�سة ي�ؤدي �إلى االقرتا�ض للوفاء بهذه الأعباء فت�صبح تلك
الأعباء �سبب ًا من �أ�سباب عجز املوازنة ،الذي تلج�أ احلكومة لتمويله باالقرتا�ض...
وهكذا.
ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻣﻭﻳﻝ
ﻋﺟﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﻭﺃﻋﺑﺎء
ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ

ﺍﻟﻠﺟﻭء ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ (ﻣﺣﻠﻰ ﺃﻭ
ﺧﺎﺭﺟﻰ)

ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺑﺎﻟﻌﺟﺯ

ﺗﺯﺍﻳﺩ ﺃﻋﺑﺎء ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻡ

• عدم القدرة على خلق الف�ضاء املايل� :أدى عدم مرونة بنود املوازنة العامة
للدولة �سواء من جانب الإيرادات �أو النفقات �إلى عدم قدرة احلكومة على تقليل عجز
املوازنة� ،أو عدم القدرة على خلق الف�ضاء املايل ،وي�شري تعبري «احليز املايل» �إلى تلك
امل�ساحة من موازنة �أي حكومة ت�سمح لها بتوفري موارد لغر�ض من�شود من دون تعري�ض
ا�ستدامة مركزها املايل �أو ا�ستقرار اقت�صادها للخطر ،كما �أن احليز املايل ينبغي �أن
يوجد �أو يتم خلقه� ،إذا �أريد توفري موارد �إ�ضافية لإنفاق حكومي جدير باالهتمام،
وت�ستطيع �أي حكومة �أن تن�شئ حيز ًا مالي ًا من طريق زيادة ال�ضرائب ،وت�أمني املنح
اخلارجية ،وخف�ض الإنفاق على البنود الأدنى �أولوية� ،أو اقرتا�ض املوارد من املواطنني
�أو جهات الإقرا�ض الأجنبية� ،أو االقرتا�ض من اجلهاز امل�صريف .ويعرف �صندوق النقد
الدويل الف�ضاء املايل ب�أنه :وجود حيز �أو جمال مبوازنة الدولة مما يتيح للحكومة
توجيه املوارد للأغرا�ض املرجوة دون الإ�ضرار باملوقف املايل الدائم للحكومة ،ومدى
كفاءة احلكومة لتمويل الربامج امل�ستقبلية ،وخدمة الديون وخ�صو�ص ًا تلك الناجتة
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عن اقرتا�ض احلكومة ،و�ضمان الإيفاء بها( ،)19و�إمكان متويل العجز من دون الزيادة
احلادة يف تكاليف موارد التمويل ومن دون مزاحمة اال�ستثمارات اخلا�صة� .أما مفهوم
الف�ضاء املايل لدى الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة فهو :التمويل املتاح للحكومة
كنتيجة ل�سيا�سات تنفيذية �صارمة لتعزيز �إدارة املوارد والإ�صالحات الالزمة لت�أمني
احلوكمة وتهيئة امل�ؤ�س�سات واملناخ االقت�صادي ل�ضمان فاعلية تلك ال�سيا�سات لتحقيق
الأهداف التنموية املرجوة(.)20
وب�صفة عامة ترجع عدم القدرة على خلق الف�ضاء املايل �إلى عدم مرونة �أي
عن�صر من عنا�صر الإنفاق العام ،حيث يتوزع الإنفاق العام على:
�أ� -أجور ومرتبات موظفي احلكومة :وال ميكن تخفي�ض هذا الرقم �إال بتخفي�ض
عدد موظفي احلكومة ،وهذا غري مقبول �سواء من الناحية االجتماعية �أو االقت�صادية
�أو ال�سيا�سية ،وذلك ب�سبب �أنه يف حال تخفي�ض عدد موظفي الدولة� ،سوف ي�ؤدي ذلك
�إلى ارتفاع البطالة (املرتفعة �أ�ص ًال) ،مما ي�ؤدي �إلى انخفا�ض الدخول ومن ثم ارتفاع
الفقر ،وهكذا �سيتم الدوران يف احللقة املفرغة.
ب -الدعم :ال ميكن تخفي�ض الدعم ب�سبب ازدياد �أعداد الفقراء وارتفاع
الأ�سعار ،وتخفي�ض الدعم �سوف ي�ؤدي �إلى زيادة �أعداد الفقراء (املرتفع �أ�ص ًال).
ج -خدمة ال َّدين :تعترب التزامات خدمة ال َّدين من االلتزامات التي ال ميكن
تخفي�ضها.
د -اال�ستثمارات يف البنية الأ�سا�سية :وهي م�صروفات �ضرورية وال ميكن
تخفي�ضها.

(19) IMF Policy Discussion Paper, Understanding Fiscal Space, Peter S. Heller, April 2005
(20) http://www.sarpn.org.za/documents/d0002584/Fiscal_Space_UNDP_Jun2007.pdf
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بنود امل�صروفات
الأجور والتعوي�ضات للعاملني
�شراء ال�سلع واخلدمات
الفوائد
الدعم واملنح واملزايا االجتماعية
�أخرى (اال�ستثمار و�أخرى)
الإجمايل

الن�سبة من �إجمايل
امل�صروفات
2012/2011
%26.7
%4.6
% 25.1
% 30.7
% 13
% 100

الن�سبة من �إجمايل
امل�صروفات
2011/2010
%23.2
% 6.1
%20.7
%31.3
%18
%100

(امل�صدر :وزارة املالية ،بيانات املوازنة العامة للدولة)2012 ،
كما �أن الإيرادات العامة غري مرنة ،لأنها تتمثل يف ح�صيلة ال�ضرائب وقناة
ال�سوي�س وبع�ض الر�سوم ال�سيادية وكلها عنا�صر غري مرنة.
•االعتماد على البنوك يف متويل عجز املوازنة وعدم متويل القطاع اخلا�ص:
ت�شري التجربة امل�صرية �إلى االعتماد ب�شكل كبري على التمويل من اجلهاز امل�صريف
لتمويل عجز املوازنة ،ويف الأعوام الثالثة الأخرية بلغ اعتماد احلكومة على التمويل
البنكي م�ستويات كبرية ،ففي عام  2013 /2012مت متويل نحو  %91من عجز املوازنة
من النظام امل�صريف� ،ساهم البنك املركزي فقط بنحو .%53
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العام

عجز املوزانة
(مليار
جنيه)

91/1990
96/1995
2000/1999
20022/001
2003/2002
2004/003

17
3
16
38
44
46

ن�سبة م�ساهمة التمويل
من البنك املركزي �إلى
�إجمايل عجز
املوازنة
6
100
13
16
11
52
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ن�سبة م�ساهمة التمويل
من البنوك امل�صرية
�إلى اجمايل عجز
املوازنة
6
300
6
24
32
7-

ن�سبة م�ساهمة
التمويل البنكي
�إلى �إجمايل عجز
املوازنة
12
400
19
39
43
46
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2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
2009/2008
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012

52
50
55
61
72
98
134
167
203

13
52
4449
158
30
65
50
38

48
225
10
2112
16
38
53

62
30
3859
138
42
81
88
91

(امل�صدر :الن�شرة ال�شهرية للبنك املركزي امل�صري)
وقد �أدى ما �سبق �إلى �سحب كل الودائع بالبنوك لتمويل م�صروفات احلكومة
اال�ستهالكية ،وعدم تبقي �أي �أموال لتمويل و�إقرا�ض امل�شروعات اخلا�صة ،مما �أثر
بال�سلب يف اال�ستثمارات اخلا�صة .وبالتطبيق على م�صر ،ونظر ًا لوجود هيمنة مالية،
ف�إن دور البنوك يف متويل اال�ستثمارات اخلا�صة انخف�ض ب�شكل حاد ،فبعد �أن كانت
 %44من قرو�ض البنوك متول اال�ستثمارات اخلا�صة العام � ،2001أ�صبح  %24فقط
من التمويل البنكي ميول القطاع اخلا�ص العام  ،2013هذا يف حني �أن متويل النظام
البنكي للحكومة �سواء يف �صورة قرو�ض �أو ا�ستثمارات يف �أذون خزانة و�سندات بلغ
م�ستويات غري م�سبوقة ،حيث ا�ستحوذت احلكومة العام  2013على  %65من �إجمايل
الت�سهيالت واال�ستثمارات احلكومية مقابل  %44فقط العام .2001
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�شكل رقم ( :)2القرو�ض والت�سهيالت البنكية يف م�صر

�شكل رقم (  :) 3ن�سبة القرو�ض والت�سهيالت للقطاع اخلا�ص �إىل الت�سهيالت و�أذون
اخلزانة للحكومة
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ال�سنة
(نهاية
يونيو)
2001
2005
2010
2012
2013

الت�سهيالت
ن�سبة
الت�سهيالت االئتمانية الت�سهيالت االئتمانية
�إجمايل
املطلوب من احلكومة االئتمانية للقطاع
ت�سهيالت
للقطاع العائلي
للقطاع اخلا�ص
قرو�ض
العام
القطاع
القيمة
القيمة
القيمة الن�سبة
القيمة
وا�ستثمارت
الن�سبة �إلى
الن�سبة �إلى
الن�سبة �إلى
اخلا�ص
باملليار
باملليار
باملليار �إلى
باملليار
البنوك
االجمايل
االجمايل
االجمايل
للحكومة
جنيه
جنيه االجمايل جنيه
جنيه
1.11
400
8
31
45 179
7
29
40
161
0.65
660
6
41
35 228
6
37
53
353
0.64
958
10
93
34 326
3
30
53
509
0.43
1,282
9 112
27 341
3
41
61
789
0.36
1,577
8 128
23 370
3
43
66 1,036

وي�ؤدي متويل عجز املوازنة من البنوك وعدم متويل اال�ستثمارات اخلا�صة �إلى
حلقة مفرغة ،حيث نق�ص الأرباح يف القطاع اخلا�ص ،ومن ثم انخفا�ض احل�صيلة
ال�ضريبية ،ومن ثم عدم فعالية ال�سيا�سة النقدية واملالية يف ت�شجيع اال�ستثمارت ،ومن
ثم التمويل للحكومة من البنوك وهكذا.

•�إ�صدار كميات نقود �إلى حدود كارثية :و�صل الإ�صدار النقدي يف عهد الرئي�س
مر�سي �إلى م�ستويات قيا�سية ،حيث مت طباعة  57مليار جنيه .وي�شري الإ�صدار النقدي
�إلى �أن الثالث �سنوات الأخرية �شهدت ارتفاع ًا كبري ًا ،فمنذ يونيو (حزيران) العام
� 2010إلى يونيو (حزيران) العام  ،2013ارتفعت قيمة ما ّمت طباعته من  146مليار
المسبــار
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جنيه �إلى  264مليار ًا ،وهذا ي�شري �إلى �أنه خالل الثالث �سنوات الأخرية متت طباعة
نحو  %81مما مت طباعته منذ ن�ش�أة البنك املركزي يف �ستينيات القرن املا�ضي حتى
العام .2010
�شكل رقم ( :)4ر�صيد النقد امل�صدر يف م�صر (مليار جنيه)

(امل�صدر :الن�شرة ال�شهرية للبنك املركزي امل�صري)

�شكل رقم ( )5قيمة الإ�صدار ال�سنوي (مليار جنيه)

(امل�صدر :الن�شرة ال�شهرية للبنك املركزي امل�صري)
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  بيقنلا رونأ

كبري.

وباملقارنة مع معدل منو الناجت املحلي الإجمايل يتوقع �أن يكون هناك ت�ضخم
�شكل رقم ( :)6معدل منو طباعة النقود مع معدل منو الناجت املحلي الإجمايل

الخالصة

كان الرئي�س مر�سي وحزب احلرية والعدالة يفتقدان �إلى الر�ؤية االقت�صادية
الوا�ضحة ،ومل ت�ستطع الإدارة �صوغ و�إنتاج �سيا�سات اقت�صادية جادة واحرتافية قادرة
على التعامل مع امل�شكالت االقت�صادية يف املجتمع .وعلى الرغم من ذلك ،فهناك
اعتبارات عدة ال ميكن �إغفالها عند التقومي االقت�صادي للرئي�س مر�سي ،وخ�صو�ص ًا
�أن �سنة واحدة يف احلكم ال تكفي للحكم على جودة ال�سيا�سات املنتجة من النظام
احلاكم .كما يجب �أن ي�ؤخذ يف االعتبار البيئة التي كان يعمل بها النظام احلاكم،
وهي وجود �شعب لديه توقعات اقت�صادية كبرية ،ويف الوقت نف�سه عدم وجود رغبة
حقيقية يف العمل والإنتاج ،وثمن �سيا�سي مفعل جد ًا مع غياب الثمن االقت�صادي،
وم�شكالت اقت�صادية حتولت �إلى مع�ضالت قبل تويل مر�سي احلكم ،ودولة عميقة
مت�آمرة ويف �أح�سن الأحوال رخوة وغري متعاونة ،وجهاز بريوقراطي غري قادر على
حتمل �أعباء التنمية ،وف�ساد ي�ضرب كل نواحي احلياة ،ورجال �أعمال غري قادرين
على حتمل �أعباء التنمية ،وبنك مركزي غري م�ستقل.
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