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االأداء االقت�صادي

مقدمة:

اأبرز  25 يناير، والتي كانت  الرئي�سية لثورة  اإحدى املطالب  التنمية االقت�سادية  ُتعّد 

رئي�ص  كاأول  مر�سي،  حممد  جميء  ومع  االجتماعية”،  عدالة  حرية،  “عي�ص،  �سعاراتها 

الثورة، ارتفع �سقف الطموحات االقت�سادية، وجتدد االأمل يف  منتخب يف م�رش ما بعد 

بناء اقت�ساد قوي قادر على حتقيق رفاهية املواطن امل�رشي.

وم�ستوى  االقت�سادي  امل�ستوى  على  ال�سابق،  النظام  وخملفات  تر�سبات  و�سعت 

اأمام حتديات وم�سكالت ال يكن مواجهاتها دون  للبالد  اأي رئي�ص قادم  الدولة،  مالية 

تكاتف اجلهود املحلية وتعاون موؤ�س�سات الدولة كافة، باالإ�سافة اإىل وجود دعم عربي 

اإىل  والبطالة  والفقر  الت�سخم  وم�ستوى  العام  الدين  حجم  و�سل  فقد  منا�سب.  ودويل 

م�ستويات خطرية، كما �سهدت البالد خالل العامني اللذين اأعقبا ثورة 25 يناير، هروب 

مليارات من الدوالرات، ب�سورة �رشعية وغري �رشعية، �سواًء من م�ستثمرين اأجانب اأم 

رجاالت النظام ال�سابق اأم طبقة رجال االأعمال امللتفني حوله. 

ال �سّك اأن حتقيق اال�ستقرار والتقدم االقت�سادي ال يكن اأن يتم فقط من خالل اإجراء 

انتخابات ديوقراطية تعك�ص اإرادة الناخبني، بل ال بّد من وجود منظومة �سيا�سية اإدارية 

اقت�سادية متناغمة ومتعاونة، ت�سمن تطبيق ال�سيا�سات احلكومية �سمن روؤية تنموية 

على  واملعار�سة  املوالية  ال�سيا�سية  واالأحزاب  القوى  كافة  تعاون  يتطلب  كما  �ساملة، 

ال�سواء كل من موقعه.

البالد  �سادت  التي  االقت�سادية  االأو�ساع  على  الوقوف  الدرا�سة  هذه  يف  �سنحاول 

خالل عهدي مر�سي وال�سي�سي، عار�سني الإجنازات واإخفاقات كل منهما، كما �سنقف 

بكل املرحلة  تلك  مَقيّمني  امللف،  لهذا  اإدارتهما  خالل  واجهتهما  التي  التحديات   على 

ظروفها.
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متهيد: 

نتيجة  كان  بع�سها  كبرية،  اقت�سادية  م�سكالت  عهده  بداية  عند  مر�سي  واجه 

الرئي�ص مبارك،  التي حكم فيها  الفرتة  التي كانت �سائدة خالل  ال�سيا�سات االقت�سادية 

ا�ستجدت بعد ثورة  التي  ال�سيا�سية واالقت�سادية  الظروف  االآخر جاء ب�سبب  والبع�ص 

25 يناير، اأو ب�سبب �سلوك القوى واالأطراف املحلية واالإقليمية والدولية.

منذ اليوم االأول لرئا�سته، �سّن خ�سوم مر�سي ومعار�سيه حملة اإعالمية منظمة �سّد 

�سيا�سته االقت�سادية، موظفني ماليني الدوالرات الإجناح هذه احلملة االإعالمية، والتي 

الذي  البطء  اأو  التعرث  وا�ستغالل  االقت�سادية،  اإجنازاته  من  التقليل  مظاهرها؛  اأهم  كان 

واكب حتقيق بع�ص االأهداف االقت�سادية التي وعد بها.

مر�سي،  خ�سوم  يلكها  التي  القوة  و�سائل  اإىل  باالإ�سافة  املنظمة  احلملة  هذه  اأدت 

من اأطراف حملية كاملوؤ�س�سة الع�سكرية وباقي موؤ�س�سات الدولة العميقة وفلول النظام 

انقالب  الإجناح  الظروف  تهيئة  اإىل  املطاف،  نهاية  يف  ودولية،  اإقليمية  واأطراف  ال�سابق، 

ع�سكري عليه، حتت غطاء “ثورة �سعبية” عنوانها “تظاهرات مليونية”؛ مّت ت�سخيمها 

وم�ساعفة اأرقام امل�ساركني فيها عب توظيف و�سائل االإعالم املختلفة.

قرابة  ا�ستمرت  انتقالية  كمرحلة  للبالد،  موؤقتاً  رئي�ساً  من�سور  عديل  تعيني  مع 

االأنظار مرة  للبالد بعد ذلك، ُوجهت  ال�سي�سي رئي�ساً جديداً  الفتاح  عام، وانتخاب عبد 

اأخرى اإىل القطاع االقت�سادي خالل هذه املرحلة، خ�سو�ساً بعد حالة التدهور وال�سلل 

واالأمنية  ال�سيا�سية  لال�سطرابات  كنتيجة  القطاع؛  هذا  مرافق  من  الكثري  اأ�سابت  التي 

ال�سلطات  اتبعتها  التي  االقت�سادية  لل�سيا�سات  املرحلة، وكمح�سلة  التي �سادت يف هذه 

اجلديدة، يف ظّل غياب وتعطيل املوؤ�س�سات الت�رشيعية والرقابية.

الرتدي يف اجلانب االقت�سادي، وما نتج عنه من معاناة معي�سية طالت �رشائح  هذا 

اإىل تهيئة  الطبقتني املتو�سطة والفقرية، مل يوؤدِّ  وا�سعة من املجتمع امل�رشي، خ�سو�ساً 

الظروف لالإطاحة برموز النظام اجلديد؛ لي�ص الأن االأو�ساع االقت�سادية حت�سنت عما 

كانت عليه اإبان ثورة 25 يناير اأو انقالب 3 يوليو، بل ب�سبب ا�ستخدام �سيا�سة القوة التي 

انتهجتها هذه ال�سلطة يف مواجهة خ�سومها واإ�سعافهم، لفر�ص واقع �سيا�سي جديد، مع 

ا�ستمرار امتالك هذه ال�سلطة لقوة االإعالم التي ُجّرد منها اخل�سوم.
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7

كانت  التي  االقت�سادية  االأو�ساع  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  الدرا�سة  هذه  يف  �سنعمد 

�سائدة خالل فرتتي حكم مر�سي وال�سي�سي، حماولني اإجراء مقارنة جمردة بني العهدين، 

عار�سني الأهم املوؤ�رشات االقت�سادية التي �ُسجلت خالل حكمهما، مبينني اأهم االإجنازات 

واالإخفاقات لكل منهما يف هذا املجال. 

حالة  اإىل  التطرق  االقت�سادي،  مر�سي  عهد  عن  احلديث  يف  ال�رشوع  قبل  املفيد،  من 

 .2012/7/1 يف  للرئا�سة  مر�سي  ت�سلّم  تاريخ  حتى  الثورة  بداية  من  امل�رشي  االقت�ساد 

:
1
ويكن تلخي�سها يف بع�ص النقاط، اأهمها

دوالر  مليار   36.3 من  امل�رشي  املركزي  البنك  لدى  النقدي  االحتياطي  انخفا�ص   .1

2012، حيث  اأبريل  ني�سان/  15 مليار دوالر يف  اإىل   2010 االأول/ دي�سمب  يف كانون 

انخف�ص بنحو 21 مليار دوالر يف مدة ال تتجاوز 16 �سهراً.

زيادة حجم الدين الداخلي ليتجاوز 1,300 مليار جنيه )نحو 217.8 مليار دوالر(.  .2

انخفا�ص الناجت القومي امل�رشي يف ال�سنة املالية )تبداأ يف 1 متوز/ يوليو من كل �سنة   .3

وتنتهي يف 30 حزيران/ يونيو من ال�سنة التي تليها(، املنتهية يف 2011/6/30 لي�سبح 

134 مليار دوالر( بعد اأن كان يف ال�سنة  800 مليار جنيه )نحو  يف حدود تقرتب من 

املالية املنتهية يف 2010/6/30 اقرتب من 1.3 ترليون جنيه )نحو 217.8 مليار دوالر(.

بلغ عدد امل�سانع املغلقة 4,600 م�سنع.  .4

حتى  دوالر(  مليار   33.5 )نحو  جنيه  مليار   200 البور�سة  خ�سائر  جتاوزت   .5

.2011/12/31

زيادة الت�سخم، خ�سو�ساً الغذائية، لتتجاوز الـ %35.  .6

142 دولة حيث احتلت  احتالل م�رش مركز متاأخر يف التناف�سية العاملي الذي ي�سم   .7

،2013/2012 عام  و107   ،2012/2011 عام  و94   ،2011/2010 عام   81  املركز 

 .
و118 عام 2014/2013، و119 عام 22015/2014

مركز القاهرة للدرا�سات االقت�سادية واال�سرتاتيجية، “مبادرة بناء م�رش،” انظر:   
1

http://cairostudies.com/detailc.aspx?p=80

مالحظة: معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي خالل الفرتة 2012/6/30-2011/1/25 

ي�ساوي 5.9685.

اأمنية حلمي وطارق الغمراوي، االقت�ساد امل�رشي يف �سوء نتائج تقرير التناف�سية العاملي 2014-2015، موقع   
2

http://www.eces.org.eg/MediaFiles/events/f6bfd4f.pdf :املركز امل�رشي للدرا�سات االقت�سادية، انظر
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واحتاللها املركز 31 يف قائمة البلدان الفا�سلة ل�سنة 2012 مقابل املركز الـ 45 يف �سنة   .8

2% يف  2010 لي�سبح  5% �سنة  القومي من  الناجت  النمو يف  2011، وذلك النخفا�ص 

.
�سنة 32011

اأواًل: الروؤية االقت�صادية ملر�صي وال�صي�صي:

و�سع مر�سي يف عهده ن�سب عينيه هّم حت�سني الو�سع االقت�سادي، ومعاجلة االأزمة 

اأ�رشف على االنهيار؛  االقت�سادية وتداعياتها، خ�سو�ساً بعد اأن ورث اقت�ساداً مرتدياً 

والتي  مبارك،  لعهد  الكارثية  االقت�سادية  ال�سيا�سات  من  عديدة  �سنوات  حم�سلة  هو 

واملح�سوبية،  والهيكلي،  البنيوي  اخللل  ب�سبب  رحيله؛  بعد  حتى  تاأثرياتها  ا�ستمّرت 

والف�ساد الذي كان اأهم ميزات املنظومة االقت�سادية، باالإ�سافة اإىل تغلغل الدولة العميقة 

داخل النظام االقت�سادي وال�سيا�سي والق�سائي واالإعالمي. 

اأطلقه  الذي  ال�سيا�سي  البنامج  على  انعك�ص  املرتدي  االقت�سادي  الو�سع  هذا 

االإ�سالمية”، و“�سموله  بـ“�ِسبغته  االنتخابية، والذي متيز  حممد مر�سي خالل حملته 

وتنوعه”، و“خططه املرحلية”، وقد اأ�سار اخلبري واملحلل ال�سيا�سي اأحمد الطويل، اإىل اأن 

حهم الرئا�سي، كم�رشوع �سامل للنه�سة، ولي�ص فقط  “االإخوان يطرحون برنامج مر�سَّ
كبنامج انتخابي، وهم بذلك يتميزون على كثري من املر�سحني، الذين مل يطرحوا اأفكاراً 

حمّددة لكيفية حتقيق ما يريدونه مل�رش حال ما و�سلوا اإىل �سّدة احلكم واكتفوا باأفكار 

عامة، وبرامج مهلهلة”.

�سيا�سية  حياة  بناء  اإعادة  منها  بالفعل،  مهمة  ركائز  على  البنامج  “يقوم  وتابع: 

ونظام �سيا�سي م�ستِقر، مبني على التداول ال�سلمي لل�سلطة وا�ستقالل الق�ساء والفر�ص 

االقت�سادية  لالأزمة  وحلول  الدولة  موارد  من  منا�سب  قدر  على  احل�سول  يف  املتكاِفئة 

و�سعف اأجهزة الدولة واالحتقان الطائفي”. وي�ستدرك الطويل قائالً:

الناخبني  لكن، طرحه البنامج يف �سورة م�رشوع للنه�سة، يجعله يف نظر 

برناجما غام�ساً. فالنه�سة عملية زمنية طويلة، وتتطلّب تنمية �ساملة. وهناك 

انتقادات اأخرى يوجهها البع�ص لهذا البنامج، حيث يقولون اإن َخرْيت ال�ساطر 

مركز القاهرة للدرا�سات االقت�سادية واال�سرتاتيجية، “مبادرة بناء م�رش”.  
3
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)نائب املر�سد العام(، طرحه قبل 10 اأ�سهر يف اأحد املوؤمترات اخلا�سة باجلماعة، 

وقال اإنه يف طور االإعداد، قبل اأن يقول االإخوان االآن اإن تاريخ امل�رشوع بداأ منذ 

.
41997

اأما الباحث حمدي عبد العزيز فراأى اأن البنامج االنتخابي ملر�سي “اأ�سبه مبان�سيتات 

هذه  لكل  تنفيذية  لبامج  االإعداد  مّت  هل  نعرف  ال  ا�سرتاتيجية”،  لـ“م�سارات  �سحفية 

خططاً  هناك  اأن  “يبدو  اأنه  اإىل  م�سرياً  تنفيذها؟”  �سيتم  اأولويات  هناك  اأن  اأم  امل�سارات 

.
تنفيذية حبي�سة االأدراج يف جماالت االأمن واالقت�ساد واملجتمع املدين”5

االقت�سادي  الو�سع  ال�سي�سي  الفتاح  لعبد  االنتخابي  البنامج  يتناول  مل  املقابل  يف 

لقاءاته  االقت�سادية ب�سكل معّمق ومف�سل، بل حتدث يف  للنه�سة  اأو م�رشوعه  وروؤيته 

التلفزيونية، عن مالمح عامة لبناجمه االنتخابي دون الدخول يف تفا�سيل حمددة. وقد 

اأو  معها  التعامل  اآليات  حتديد  دون  اقت�سادياً،  النهو�ص  اإىل  االنتخابي  برناجمه  تطرق 

اجلدول الزمني وم�سادر التمويل لكل الروؤى التي طرحت. وظهر اأن وا�سعي البنامج 

اأر�ص  على  لتنفيذها  روؤية  يتخللها  اأن  دون  جذابة  م�سطلحات  ا�ستخدام  على  حر�سوا 

 .
6
الواقع

يف املقابل، عّد املتحدث با�سم حزب احلركة الوطنية اأحمد �رشحان، الروؤية التي طرحها 

ال�سي�سي مطلباً مهماً “الأنها �ستحدد خريطة الطريق للم�ستقبل ال�سيا�سي امل�رشي خالل 

ال�سنوات االأربع القادمة”، لكنه انتقد غياب جدول زمني لتنفيذ اخلطط الواردة يف الروؤية 

.
7
التي اأعلنتها حملة ال�سي�سي

تر�سحه،  منذ  لل�سي�سي  الداعمة  االأحزاب  اأحد  وهو  املوؤمتر،  حزب  يف  القيادي  اأما 

ال�سعب  “من  بقوله:  التنفيذ  واآليات  الزمني  اجلدول  غياب  برر  فقد  اهلل،  ح�سب  �سالح 

“نكتفي بروؤية  اأّي �سخ�ص رو�ستة عالج مل�سكالت البلد كاملة”، م�سيفاً:  اأن ي�سع  جداً 

وتت�سمن  التفا�سيل”.  من  مزيد  دون  الق�سايا  حلول  املر�سح  وتناول  تعاطي  لكيفية 

البنامج االنتخابي ملر�سح االإخوان يرتِكز على “م�رشوع النه�سة”، موقع �سوي�ص اإنفو، 2012/5/16، انظر:   
4

http://bit.ly/22Unw0E

املرجع نف�سه.  
5

انظر:  ،2014/5/21 بريوت،  الأخبار،  �سحيفة  واخلطاأ،  املناورة  بني  و�سحبه...  ال�سي�سي  برنامج  عر�ص   
6 

http://www.al-akhbar.com/node/206949

املرجع نف�شه.  
7
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الفقر، واالأمرا�ص  “الق�ساء على  االإنرتنت عدة مهمات، منها:  التي طرحت عب  الروؤية 

.
املزمنة، والع�سوائيات، واال�ستخدام الر�سيد الأ�سول الدولة وثرواتها”8

تقاطع كالم ح�سب اهلل مع وجهة نظر الكاتب حممد ح�سنني هيكل يف هذا اخل�سو�ص، 

فقد راأى هيكل اأنه لي�ص من ال�رشورة وجود برنامج انتخابي لل�سي�سي اأو خطة للخروج 

من االأزمة االقت�سادية املتفاقمة يف م�رش، وقال خالل حوار مع ال�سحفية ملي�ص احلديدي: 

“اأريد اأن اأقول اأوالً راأيي، اأنا اأعتقد اأنه ال ينبغي اأن يكون للمر�سح عبد الفتاح ال�سي�سي ال 
حملة وال برنامج، اإذا كنت اأنا اأعتقد اأن البنامج هو االأزمة، فهو يو�سف ب�سفته، باأنه 

الرجل القادر على املواجهة يف هذه اللحظة، وبرناجمه هو العاجل، وهو االأزمة، واأعتقد 

.
اأنه ال يحتاج الأكرث من اأ�سياء”9

روؤيته  اأو  االنتخابي  برناجمه  على  تقت�رش  مل  ال�سي�سي  طرف  من  ال�سبابية  هذه 

للمرحلة القادمة اأو حتديد مدة زمنية للوفاء بوعوده االقت�سادية، بل امتدت اإىل عدم تبنيه 

خطة املئة يوم كما فعل مر�سي قبله، فقد حاول مر�سي منذ ت�سلمه احلكم، اأن يخرج عن 

ال�سيا�سات واالآليات التي حكم بها الرئي�ص املخلوع مبارك، ففي خطوة مل يعهد ال�سا�سة 

العرب اتخاذ مثلها يف اأثناء حكمهم، اأطلق فريق حملة مر�سي االنتخابية، قبل االإعالن عن 

انتخاب حممد مر�سي رئي�ساً خام�ساً مل�رش يف 2012/6/24، خطة املئة يوم؛ تت�سمن هذه 

اخلطة 64 هدفاً يف خم�ص م�سائل خمتارة، هي: االأمن، واملوا�سالت، واخلبز، وال�سحة، 

اإطار  . وخطة املئة يوم هي تقليد غربي يقدمه بع�ص املر�سحني يف 
10

والنظافة، والوقود

ويف  االنتخابية،  وعودهم  اإجناز  على  ت�ساعدهم  م�ستقرة،  وموؤ�س�سات  ديوقراطيات 

نهاية هذه الفرتة يتم اإجراء ك�سف ح�ساب ملا قام به، وما مل يقم به من اإجنازات.

طالب  ثالثة  اأقام  اخلطة،  وتطبيق  مر�سي  الرئي�ص  بتعهدات  االإيفاء  متابعة  وبهدف 

بوا�سطة  كمي؛  قيا�ص  جهاز  وهو  ميرت”،  “مر�سي  ت�سمى  جديدة  اآلية  م�ستقل،  ب�سكل 

الرئي�ص  اإيفاء  يتابع  واجلداول،  االإح�سائية  املعطيات  طريق  وعن  البيانية،  الر�سوم 

.
11

بتعهداته وجودة اأدائه، بهدف اإلزامه بتقدمي احل�ساب عن اأعماله

املرجع نف�شه.  
8

االإلكرتونية،  الوطن  �سحيفة  موقع   ،CBC قناة  على  احلديدي  ملي�ص  مع  “هيكل”  حلوار  الكامل  الن�ص   
9

http://www.elwatannews.com/news/details/453395 :2014/4/4، انظر

�سحيفة الغد، عّمان، 2012/10/26.  
10

املرجع نف�شه.  
11
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التي من  التنفيذية،  لل�سلطة  اأيام على ت�سلم مر�سي للحكم، كرئي�ص  �سوى  مل مت�صِ 

ال�سعوبة القول اإن مر�سي ا�ستطاع اأن ي�سك بكافة اأدواتها، حتى بداأت حملة م�سيّ�سة 

االأحزاب  التي �سارت يف ركبها  الرئي�ص وحتر�ص �سّد نهجه. هذه احلملة  ترتقب ف�سل 

والقوى ال�سيا�سية )الي�سارية والعلمانية( املعار�سة باالإ�سافة اإىل فلول النظام ال�سابق، 

رمبا  والتي  ال�سيا�سي”،  “االإ�سالم  جتربة  واإف�سال  ت�سويه  اإىل  االأول،  املقام  يف  هدفت 

راأى م�سريو هذه احلملة يف جناح هذا النهج االإ�سالمي تهديداً �سيا�سياً وبنيوياً للتيارين 

الي�ساري والعلماين على حّد �سواء.

املحلية  اجلهات  جهود  وت�سافرت  ملر�سي،  االأكب  التحدي  االقت�سادي  امللف  �سّكل   

الثورية ذات  الراف�سة واملتوج�سة من جناح هذه التجربة  املناوئة واالأطراف اخلارجية 

ال�سبغة االإ�سالمية، من اأجل اإف�سال هذا امل�سار وو�سع حّد له. ومل ي�ستغرق االأمر اأكرث 

من عامٍ واحٍد �سهد العديد من العراقيل الداخلية واخلارجية يف وجه اخلطة االقت�سادية، 

واأدى يف النهاية اإىل االإطاحة باأول رئي�ص مدين منتخب بطريقة ديوقراطية يف م�رش.

االنتقادات  �سهام  لتوجيه  ثمينة  فر�سة  يوم  املئة  خطة  يف  ملر�سي  املعار�سون  وجد 

ل�سيا�سته االقت�سادية، وقد بداأوا عملية الرتقب منذ مرور اليوم االأول من اخلطة. ومع 

مرور االأيام بدت هذه اخلطة غري قابلة للتنفيذ يف االإطار الزمني الذي ُخ�س�ص لها، بال 

اإدارية  اأنظمة  وبال  قائمة،  �سيا�سية  موؤ�س�سات  بال  للتعليمات،  بفعالية  ت�ستجيب  اأجهزة 

منا�سبة. وبالن�سبة للمعار�سني، فاإن هدف اخلطة كان “ذّر الرماد يف العيون” فقط.

ويف نهاية املئة يوم تبني باأن 10 اأهداف فقط من اأ�سل 64 هدفاً حتققت بكاملها، واأن 

ُيبداأ بعد بتحقيقها، بح�سب  30 هدفاً متبقياً مل  العمل على تنفيذه، واأن  24 هدفاً جاري 

موقع مر�سي ميرت، ولكن يف ختام املئة يوم، يظهر ا�ستطالع للراأي العام باأن نحو %39 

 .
12

من اجلمهور را�سون عن اأداء الرئي�ص

ال �سّك اأن خطة املئة يوم ومر�سي ميرت اأوجدت خطاباً جديداً ومبا�رشاً بني الرئي�ص 

املنتخب واجلمهور يف م�رش. خطاب ديوقراطي يجري بني الرئي�ص والناخبني ب�سكل 

تت�سمن  جديدة،  منظومة  واأن�ساأ  االنتخابات.  يوم  يف  فقط  ولي�ص  وم�ستمر  متوا�سل 

ت�سميم “قواعد لعب” جديدة، تختلف عن تلك التي �سادت يف عهد نظام مبارك. فالرئي�ص 

يب�سط اأمام اجلمهور نواياه و�سيا�سته ويخ�س�ص اإطاراً زمنياً واأدوات لقيا�ص جناحاته 

http://morsimeter.com :موقع مر�سي ميرت، انظر  
12
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واإخفاقاته، اأما اجلمهور من جهته فيقبل التحدي وياأخذ على نف�سه دور املراقب واحلكم. 

املواطنني،  وجتعل  طبيعتها  يف  تفاعلية  فاإنها  كاملة  تكن  مل  لو  حتى  اجلديدة،  املنظومة 

�سواء طواعية اأم ال، جزءاً منها. وهناك من ي�سمي االآلية اجلديدة باأنها “فّخ ع�سل”. فدور 

احلكم هو دور جذاب الأن فيه قوة، ولكن مع القوة تاأتي امل�سوؤولية، ولهذا فما اإن اختار 

اجلمهور امل�ساركة يف اللعبة واحلكم على الرئي�ص مر�سي من حيث اإجنازاته، حتى عملياً 

.
13

اأ�سبح جزءاً من املنظومة، بدالً من اأن ي�سكل معار�سة للمنظومة

عامل  �سغط  اإبعاد  يوم،  املئة  �سيا�سة  تبنيه  عدم  عب  ال�سي�سي،  ا�ستطاع  املقابل،  يف 

حول  مقارنات  عدة  اأجريت  ذلك  من  الرغم  على  مر�سي.  والية  رافق  الذي  الزمن 

االإجنازات واالإخفاقات االقت�سادية خالل املئة يوم االأوىل من حكم الرئي�ص. فقد د�سن 

اإيفاء  يتابع  ميرت”  “�سي�سي  عليه  اأطلقوا  االإنرتنت  على  موقعاً  م�رشيون  نا�سطون 

مثل  ملفات  فاإن  يوم،  مئة  بعد  ميرت  �سي�سي  موقع  ر�سد  ما  ووفق  بتعهداته،  ال�سي�سي 

والتطوير.  املعاجلة  حيث  من  اإخفاقاً  �سجلت  واالإ�سكان  والطاقة  االجتماعية  العدالة 

به  وطالب  در�سه  كما  لالأجور  االأدنى  احلد  “تطبيق  اأن  املوقع  راأى  املثال  �سبيل  فعلى 

 رجال االقت�ساد، ولي�ص كما طبقه الببالوي الذي �ساوى اجلميع بحد اأدنى 1,200 جنيه

]نحو 172.8 دوالر[، ومل يطبق التدرج املنطقي بني املوؤهالت املختلفة و�سنوات اخلبة”، 
كما  ولي�ص  االقت�ساد  رجال  به  وطالب  در�سه  كما  لالأجور  االأق�سى  احلد  “تطبيق  واأن 

طبقة الببالوي. فلي�ص من املنطق اأن يكون الراتب ملوظف حكومي يعمل يف دولة فقرية 

.
مثل م�رش 42,000 جنيه )نحو 6,049 دوالر(، ذلك خالف البدالت والذي منه”14

اأ�رشف دوابة، فقارن باالأرقام بني امل�سهدين االقت�سادي يف  اأما اخلبري االقت�سادي 

عهد كل من مر�سي وال�سي�سي خالل املئة يوم، وقال اإن الت�سخم يف فرتة حكم مر�سي 

عهد  ويف  مر�سي،  عهد  يف   %45 الفقر  ون�سبة   ،%18 ال�سي�سي  عهد  يف  وبلغ   %7 كان 

.
ال�سي�سي 15%75

اأوريت برلوف، م�رش: خطة الـ 100 يوم ملر�سي من طلب احلرية اإىل ثورة اخلبز، الغد، 2012/10/26، انظر:   
13

http://bit.ly/1WG8J9I

http://www.cicimeter.com/egyptians/social-justice :موقع �سي�سي ميرت، انظر  
14

مالحظة: معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي خالل الفرتة 2014/6/30-2013/7/1 

ي�ساوي 6.9438.

2014/9/19، انظر:  “مالمح مائة يوم من حكم ال�سي�سي: برنامج حديث الثورة،”   قناة اجلزيرة الف�سائية،   
15

http://bit.ly/28mRAWL
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ثـانيـًا: مقـارنة بيـن الو�صـع االقت�صـادي فـي عهـدي 

              مر�صي وال�صي�صي خالل اأول مئة يوم:

ن�رش  فقد  �ساوير�ص،  جنيب  امل�رشي  االأعمال  لرجل  اململوك  م�رشاوي  موقع  اأما 

تقريراً مف�سالً للمقارنة بني اأول مئة يوم حكم للرئي�سني مر�سي وال�سي�سي من الناحية 

يوم   100 اأول  يف  يحكم  االقت�ساد  مر�سي..   VS “ال�سي�سي  عنوان  حتت  االقت�سادية 

رئا�سة”. وكانت املفاجاأة يف اأن املوقع اأو�سح باالأرقام الفارق الكبري بني الرئي�ص مر�سي 

والرئي�ص ال�سي�سي، حيث اأكد يف جمال االقت�ساد وال�سناعة وال�سياحة والدعم واالأ�سعار 

وال�سلع واحتياطي النقد والدين العام التفوق الكبري ملر�سي على ال�سي�سي. اإال اأن املوقع 

قام بحذف التقرير بعد فرتة وجيزة من ن�رشه. وجاء يف التقرير الذي ن�رشه موقع نافذة 

:
16

م�رش و�سحيفة امل�رشيون قبل حذفه من موقع م�رشاوي

1. اأزمة الكهرباء )عر�س م�شتمر ويرتفع(:

اأول خالل  املختلفة  م�رش  حمافظات  يف  املتكرر  الكهرباء  انقطاع  اأزمة  حدة   ارتفعت 

مئة يوم من حكم ال�سي�سي، مقارنة بالفرتة نف�سها من عهد مر�سي. وعلى الرغم من اأن 

فرتة مر�سي �سهدت ارتفاعات يف حاالت انقطاع التيار الكهربي، اإال اأن ما �سهدته م�رش 

يف اأول مئة يوم لل�سي�سي فاق كل الفرتات املقارنة، بعد اأن و�سل انقطاع الكهرباء لذروة 

 2014 اأغ�سط�ص  اآب/  يف  �سهد  االأحمال  تخفيف  فاإن  الكهرباء،  مرفق  وبح�سب  قيا�سية. 

اإىل  اأحمال و�سل  18 �ساعة، بتخفيف  2014/8/7 نحو  رقماً قيا�سياً جديداً، حيث بلغ يف 

3,800 ميجاوات. 

يوم   100 اأول  يف  يحكم  االقت�ساد  مر�سي..   VS )ال�سي�سي  املحذوف  م�رشاوي  موقع  تقرير  نن�رش   
16

http://egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ انظر:   ،2014/9/20 م�رش،  نافذة  موقع  رئا�سة(، 

�سحيفة  يوم،   100 اأول  بح�ساب  ال�سي�سي  من  اأف�سل  مر�سي  اإجنازات  �ساوير�ص:  وموقع  ID=57559؛ 

http://bit.ly/1UpmX8W :امل�رشيون، القاهرة، 2014/9/19، انظر

مالحظة:

معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي خالل الفرتة 2012/7/1-2013/6/30 ي�ساوي   •

.6.4141

معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي خالل الفرتة 2013/7/1-2014/6/30 ي�ساوي   •

.6.9438

معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي خالل الفرتة 2014/7/1-2015/6/30 ي�ساوي   •

.7.3296
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2. ملف الدعم... ال�شي�شي يغري الكثري:

و�رشورة  الدعم،  ملف  ب�ساأن  ومر�سي  ال�سي�سي  حكومتي  بني  الروؤى  ت�سابهت   

اأول  للدولة. ويف حني مل يتخذ مر�سي يف  العامة  املوازنة  ل�سد عجز  تقلي�سه  اإىل  االجتاه 

مئة يوم من حكمه اأي اإجراءات فعلية ب�ساأن تخفي�ص الدعم، اإال اأن ال�سي�سي نفذ بالفعل 

تخفي�ساً كبرياً يف الدعم املوجه اإىل الوقود، ودعم ال�سادرات. وقام مر�سي باإلغاء الدعم 

عن بنزين 95 والذي يغلب على ا�ستخدامه ال�سيارات الفارهة، يف حني اأعلن رئي�ص وزرائه 

تنفذ(. وعلى اجلانب  )لكنها مل  الثلث  الدعم بنحو  لتقلي�ص  اأن هناك خطة  ه�سام قنديل 

البنزين  اأ�سعار  ارتفعت  حيث  الوقود،  دعم  يف  كبرية  تخفي�سات  ال�سي�سي  اأقّر  االآخر، 

وال�سوالر والغاز الطبيعي لل�سيارات بن�سب تراوحت بني 40–%175.

 كما زادت اأ�سعار الغاز الطبيعي مل�سانع االإ�سمنت واحلديد وال�سلب بني 30 و%75. 

وتراجع دعم اخلبز بنحو 13% يف م�رشوع املوازنة العامة للدولة والذي اأقره ال�سي�سي 

 .2014/2013 املالية  لل�سنة  املعدلة  باملوازنة  مقارنة  رئا�سته،  من  اأيام  ع�رشة  اأول  يف 

2.52 مليار  18.5 مليار جنيه )نحو  اإىل  املوازنة  اإجمايل دعم اخلبز يف م�رشوع  وتراجع 

لعام  املعدلة  املوازنة  يف  دوالر(  مليارات   3.07 )نحو  جنيه  مليار   21.3 مقابل  دوالر(، 

 2014/2013. كما تراجع دعم تنمية ال�سعيد بنحو 66.7%، ليهبط من 600 مليون جنيه

)نحو 86.4 مليون دوالر( اإىل 200 مليون جنيه )نحو 27.3 مليون دوالر(. وهبط دعم 

750 مليون  اإىل  2015/2014، لي�سل  6.3% خالل ال�سنة املالية  القرو�ص املي�رشة بنحو 

جنيه )نحو 102.3 مليون دوالر(، مقابل 800 مليون جنيه )نحو 115.2 مليون دوالر( 

املوازنة اجلديدة عن  2014/2013. كما ك�سفت م�رشوع  املالية  لل�سنة  املعدلة  املوازنة  يف 

مليون   150 اإىل  لي�سل   ،%50 بنحو  الدخل  حمدودي  الإ�سكان  املخ�س�ص  الدعم  تراجع 

جنيه )نحو 20.46 مليون دوالر( مقابل 300 مليون جنيه )نحو 43.2 مليون دوالر(.

 وهبط دعم املناطق ال�سناعية بنحو 86.7%، بعد اأن خ�س�ست احلكومة نحو 400 مليون

مليون   432 )نحو  جنيه  مليارات   3 مقابل  البند،  لهذا  دوالر(  مليون   54.6 )نحو  جنيه 

 دوالر( يف املوازنة املعدلة لل�سنة املالية 2014/2013. وتراجع دعم تن�سيط ال�سادرات من

3.1 مليارات جنيه )نحو 446 مليون دوالر( اإىل 2.6 مليار جنيه )نحو 355 مليون دوالر( 

بن�سبة تراجع بلغت 16.1%. كما هبط دعم التحول للطاقة النظيفة بنحو 20%، لي�سل اإىل 
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مليار جنيه )نحو 136 مليون دوالر( مقابل 1.2 مليار جنيه )نحو 172.8 مليون دوالر( 

مبوازنة ال�سنة املالية 2014/2013. وخف�ست احلكومة الدعم املخ�س�ص ال�سرتاكات الطلبة 

 اإىل 200 مليون جنيه )نحو 27 مليون دوالر( مقابل 250 مليون جنيه )نحو 36 مليون دوالر(

املوازنة  م�رشوع  يف  االأطفال  واألبان  االأدوية  دعم  وتراجع   .%20 بلغت  هبوط  بن�سبة 

مقابل دوالر(  مليون   41 )نحو  جنيه  مليون   300 اإىل  لي�سل   ،%54.2 بنحو   اجلديدة 

655 مليون جنيه )نحو 94.3 مليون دوالر(.

3. البور�شة:

الرئي�سي  ال�سوق  يف  املقيدة  االأ�سهم  راأ�سمال  كان  رئا�سته  ال�سي�سي  ت�سلم  عندما 

67.74 مليار  470.4 مليار جنيه )نحو  اإجمالية تبلغ  اإىل قيمة  للبور�سة امل�رشية ي�سري 

نحو ال�سوق  لريبح  دوالر(،  مليار   71 )نحو  جنيه  مليار   518.1 اإىل  لت�سل   دوالر(، 

للبور�سة  الرئي�سي  املوؤ�رش  �سعد  كما  دوالر(.  مليارات   6.5 )نحو  جنيه  مليار   47.7

وال�سغرية املتو�سطة  باالأ�سهم  اخلا�ص  الثانوي  املوؤ�رش  وارتفع   ،%16.6  بن�سبة 

بنحو %8.

ال  قيا�سية  ارتفاعات  حلكمه  يوم  مئة  اأول  يف  البور�سة  �سجلت  فقد  مر�سي،  عن  اأما 

نحو  لل�سوق  ال�سوقي  املال  راأ�ص  ربح  فقد  ال�سي�سي.  مع  �سجلتها  التي  تلك  عن  تقل 

جنيه مليار   339.7 م�ستوى  من  لريتفع  دوالر(،  مليارات   7.4 )نحو  جنيه  مليار   47.5 

60.36 مليار دوالر(. كما قفز  387.2 مليار جنيه )نحو  اإىل  52.96 مليار دوالر(  )نحو 

املوؤ�رش الرئي�سي بن�سبة %19.

4. ال�شياحة... اجتاه �شاعد وانتعا�س قدمي:

ليرتاجع  يناير،   25 ثورة  قبل  مل�رش  االأجنبي  الدخل  م�سادر  اأهم  ال�سياحة  كانت 

منذ  الن�سف  من  باأكرث  عنها  الناجت  الدخل  وقيمة  اإليها  الوافدين  ال�سائحني  عدد 

م�رش اإىل  الوافدين  ال�سائحني  عدد  و�سول  اأعلنت  ر�سمية  اإح�سائية  وكانت   الثورة. 

لنحو 869.5 األف �سائح يف �سهر متوز/ يوليو 2014، وهو ما يزيد بنحو 54% عن الفرتة 

 نف�سها من 2013 )اإبان عزل مر�سي وف�ّص اعت�سام رابعة(، ولكنه ال يختلف كثرياً —رمبا

يرتفع قليالً— عن ال�سهور االأوىل من �سنة 2014.
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حيث  ملحوظاً،  ارتفاعاً  له  يوم  مئة  اأول  يف  ال�سياحة  �سجلت  فقد  مر�سي،  عن  اأما 

ليتجاوز  ،%8.3 بنحو   2012 يوليو  الوافدين مل�رش خالل متوز/  ال�سائحني   �سعد عدد 

املليون  م�ستوى  ليوا�سل   2012 اأغ�سط�ص  اآب/  خالل   %14 بـ  وارتفع  �سائح،  مليون 

لي�سجل نف�سها  ال�سنة  من  �سبتمب  اأيلول/  يف   %8.3 بنحو  �سعد  ثم  �سهرياً،   �سائح 

993 األف �سائح.

5. الأ�شعار... ارتفاع قيا�شي لل�شي�شي وهبوط ملر�شي:

متوز/  �سهر  عن  اأعلنه  الذي  الت�سخم  معدل  تعديل  امل�رشي  املركزي  البنك  اأعلن 

يوليو 2014، بعد تعديل اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�ساء، لي�سل الت�سخم اإىل 

اأعلى م�ستوى منذ اأكرث من ثالثة اأعوام. وبح�سب البنك املركزي ارتفع معدل الت�سخم 

اإىل  اأ�سا�ص �سنوي  1.59% كما كان معلناً، بينما ارتفع على  1.79% �سهرياً بدالً من  اإىل 

يوم  املئة  فرتة  يف  ملحوظة  قفزة  م�رش  يف  االأ�سعار  و�سهدت   .%9.35 من  بدالً   %9.57

لل�سي�سي، بعد زيادة اأ�سعار الوقود والكهرباء واملياه.

اأما عن فرتة مر�سي، فقد تراجع معدل الت�سخم ال�سهري الأ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية 

للمواطنني بنحو 0.7%، مقارنة ب�سهر اأيار/ مايو 2012، كما تراجع على اأ�سا�ص �سنوي 

لي�سجل 7.4%، مقارنة ب�سهر حزيران/ يونيو 2011، ليكون بذلك اأقل معدالت له خالل 

اأعوام املا�سية. وجاء تراجع معدل الت�سخم يف بداية عهد مر�سي ب�سبب حالة  اخلم�سة 

الركود االقت�سادي، والتي اأ�سهمت يف تراجع االأ�سعار.

6. الحتياطي النقدي... هبوط جماعي:

اأول  تراجع االحتياطي النقدي االأجنبي لكال الرئي�سني بن�سبة متقاربة للغاية خالل 

 %2.5 مئة يوم من رئا�ستهما مل�رش. وخ�رش االحتياطي النقدي االأجنبي امل�رشي نحو 

من قيمته خالل اأول مئة يوم لل�سي�سي يف من�سبه رئي�ساً للجمهورية. وبلغ االحتياطي 

امل�رشي من النقد االأجنبي مع بداية عهد ال�سي�سي 17.284 مليار دوالر، لي�سل مل�ستوى 

16.835 مليار دوالر بنهاية اآب/ اأغ�سط�ص 2014.

ملر�سي  يوم  مئة  اأول  خالل   ،%3 بن�سبة  االأجنبي  االحتياطي  تراجع  حني  يف 

 رئي�ساً؛ ت�سلم مر�سي مقاليد احلكم يف م�رش بينما ي�سري واقع االحتياطي امل�رشي من
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يبلغ واالحتياطي  يوم  املئة  فرتة  لينهي  دوالر،  مليار   15.5 اإىل  االأجنبي   النقد 

.
17

15.042 مليار دوالر

7. ال�رشائب... اجتاه ملر�شي وقرار لل�شي�شي:

اإىل فر�ص زيادات يف ال�رشائب خالل  اجتهت حكومة الرئي�ص االأ�سبق حممد مر�سي 

اأول مئة يوم، لكنها مل تقم بفر�ص اأّي زيادات جديدة ب�سكل فعلي. واأعلن ه�سام قنديل 

خالل اأول مئة يوم ملر�سي اأن حكومته تبحث زيادة ال�رشائب على ال�سجائر واخلمور، 

وهو القرار الذي نفذته فعلياً بعد اأ�سابيع.

يف حني نفذ ال�سي�سي عدة زيادات يف ال�رشائب خالل اأول مئة يوم لفرتته الرئا�سية، 

حيث اأ�سدر ال�سي�سي قراراً جمهورياً بزيادة ال�رشائب على ال�سجائر واخلمور، بن�سب 

واالأرباح  البور�سة  على  �رشائب  احلكومة  فر�ست  كما   .%120 اإىل   %40 بني  ترتاوح 

.
الراأ�سمالية والتوزيعات بن�سبة 18%10

8. اجلنيه وال�شوق ال�شوداء )الأزمة ت�شتمر(:

تراجعت ال�سغوط على اجلنيه امل�رشي اأمام العمالت االأجنبية الرئي�سية خالل اأول 

مئة يوم من والية ال�سي�سي، واإن كانت قيمته مل ترتاجع كذلك! فقد ا�ستقر �سعر �رشف 

اجلنيه اأمام الدوالر االأمريكي يف البنوك منذ تويل ال�سي�سي رئا�سة م�رش، ولكنه ظّل عند 

وظلت  للدوالر،  ال�سوداء  ال�سوق  تنتِه  مل  كما  االأمريكية.  العملة  اأمام  له  م�ستوى  اأدنى 

موجودة بقوة لكل من يحتاج ل�رشاء العملة اخل�رشاء، والتي متتنع البنوك عن بيعها اإال 

ب�سوابط دقيقة و�سارمة وبكميات حمدودة. وتوىل ال�سي�سي الرئا�سة بينما يبلغ �سعر 

�رشف الدوالر االأمريكي 7.1803 جنيهات للبيع يف البنوك، لينخف�ص بنهاية املئة يوم اإىل 

نحو 7.1801 جنيهات.

االأمريكي الدوالر  قيمة  تبلغ  بينما  رئا�سته  فرتة  ا�ستهل  فقد  مر�سي،  عن   واأما 

6.07 جنيهات للبيع يف البنوك، لريتفع ال�سعر اإىل 6.1108 جنيهات للبيع.

املرجع نف�سه.  
17

املرجع نف�سه.  
18
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9. الإنتاج ال�شناعي:

االنقطاع  من  ال�سي�سي،  عهد  يف  وامل�ستثمرين  االأعمال  رجال  من  كبري  عدد  ا�ستكى 

احلاد يف الغاز والكهرباء الواردة للم�سانع، ما اأدى لتوقف خطوط االإنتاج. 

ال�سناعات  باحتاد  املعدنية  ال�سناعات  غرفة  مدير  حنفي،  حممد  املهند�ص  وقال 

انقطاع تام للغاز  العديد من م�سانع احلديد من  الغرفة تلقت �سكاوى من  اإن  امل�رشية، 

والكهرباء اأو انخفا�سه ب�سكل كبري جداً، باالإ�سافة اإىل انقطاعهما ب�سكل متقطع. واأو�سح 

مدير غرفة ال�سناعات املعدنية خالل ات�سال هاتفي مب�رشاوي، اأن قيمة توقف االإنتاج 

األف   800 نحو  امل�سانع  خ�سارة  على  تعمل  والكهرباء،  الغاز  انقطاع  ب�سبب  �ساعة  ملدة 

جنيه يف ال�ساعة )نحو 109.1 األف دوالر(. 

االإ�سمنت  اأغلب م�سانع  اإن  ال�سناعات  ال�سويدي رئي�ص احتاد  املهند�ص حممد  وقال 

واحلديد توقفت ب�سبب نق�ص الطاقة واأن ما يعمل منها حالياً يرتاوح ن�سبته من 20 اإىل 

25%، م�سرياً اإىل اأن تلك امل�سكلة لي�ص لها حّل خالل فرتة مئة يوم. 

وعن مر�سي، فقد �سهد اأول مئة يوم من رئا�سته �سكاوى مماثلة )واإن كانت اأقل حدة( 

50 دقيقة. كما تقدمت  اإىل  الذي و�سل يف ذروته  الكهرباء  بانقطاع  امل�سانع  تاأثر  ب�ساأن 

وزارة  مطالبة  الكهربائي،  التيار  انقطاع  عن  عديدة  ب�سكاوى  اآنذاك  وم�سانع  �رشكات 

الكهرباء بحل هذه االأزمة التي تهدد م�سانعها.

ثالثًا: الو�صع االقت�صادي خالل عهدي مر�صي وال�صي�صي:

فيما  اأما  حكمهما،  من  االأوىل  يوم  املئة  خالل  الرئي�سني  بني  املقارنة  يخ�ص  فيما  هذا 

اأما  اأن مر�سي حكم ملدة عام واحد،  يخ�ص املقارنة خالل واليتهما، مع االأخذ باالعتبار 

ال�سي�سي فقد اأنهى عامه االأول يف احلكم ودخل يف عامه الثاين عند كتابة هذه ال�سطور، 

االقت�سادية  املوؤ�رشات واملظاهر  اأبرز  القادمة االطالع على  ال�سطور  ف�سوف نحاول يف 

التي �سجلت خالل العهدين:
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1. اأزمة الوقود والكهرباء وارتفاع الأ�شعار:

نق�ص الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع االأ�سعار، ثالث اأزمات كانت االأكرث ح�سوراً 

وتاأثرياً يف تاأجيج غ�سب ال�سارع امل�رشي �سّد نظام الرئي�ص حممد مر�سي، بعد اأقل من 

عام على و�سوله �سدة احلكم بداية متوز/ يوليو 2012، كاأول رئي�ص منتخب بعد ثورة 

25 كانون الثاين/ يناير 2011.

وعلى الرغم من ا�ستمرار هذه االأزمات منذ نهاية عهد الرئي�ص املخلوع ح�سني مبارك، 

اإال اأن مناه�سي ثورة 25 يناير عملوا على تاأجيج هذه االأزمات، وت�سليط ال�سوء عليها. 

وقد �سهدت م�رش اأزمة وقود خانقة قبل اأ�سبوعني من اإطاحة اجلي�ص مبر�سي، ما دفع 

راف�سو االنقالب اإىل القول اإن اجلي�ص عمل مع معار�سني للنظام على تاأجيج االأزمات؛ 

.
19

حل�سد تظاهرات �سعبية مهدت الطريق لالإطاحة مبر�سي

عندما كانت تنقطع الكهرباء يف عهد مر�سي اأو حتدث اأزمة طاحنة يف الوقود كان كثري 

من امل�رشيني يتندرون قائلني “اهلل يخرب بيتك يا مر�سي”. وقتها مل تكن االأزمة حادة 

كميات  اأن  مفادها  اإ�ساعات  لبث  االأجواء  هذه  ا�ستغلت  وقد  ال�سي�سي.  عهد  يف  هي  مثلما 

حكومة  من  ر�سمية  باأوامر  وبع�سها  غزة  قطاع  اإىل  تهريبها  يتم  الوقود  من  �سخمة 

 .
20

مر�سي، ثم تبني الحقاً اأن هذا املو�سوع مل يكن يثل �سبباً يف االأزمة

وقد اأكد ر�سوان عبد اهلل رئي�ص جلنة الطاقة، من حزب احلرية والعدالة، خالل فرتة 

حكم مر�سي، اأن كمية الكهرباء التي ت�سّدر اإىل غزة ال ت�سكل اأّي عبء على م�رش، وهي 

منذ عهد الرئي�ص مبارك، وكان يذهب لها 22 ميجاوات، بالرغم من اأنه يف بع�ص االأحيان 

22 ميجاوات  30 ميجاوات بدالً من  اأو15 ميجاوات، وي�سلها نحو   10 اإىل  يتم خف�سها 

ال�سابقة، وهي متثل واحداً على االألف من حجم اإنتاج م�رش، وتابع: 

الئق،  غري  حديث  فهو  االأزمة،  وقت  يف  الكمية  هذه  نحتاج  اإننا  يقول  ومن 

فيجب مراعاة االعتبارات االإن�سانية بعيداً عن احل�سابات املادية اأو امل�سالح، فاأي 

لندن،  اجلديد،  العربي  �سحيفة  مر�سي،  نظام  الإحراق  الوقود  اأ�سعلت  امل�سادة  الثورة  توفيق،  حممد   
19

http://bit.ly/1Oemj1A :2014/9/4، انظر

عماد الدين ح�سني، ملاذا طهق النا�ص من مر�سي وحتملوا ال�سي�سي؟!، �سحيفة ال�رشوق، القاهرة، 2014/8/21،   
20

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21082014&id=a6fc6d39-d19a- :انظر

4545-ad97-2e0306f41f59
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حمطة كهرباء يحدث بها عطل �سغري، ننق�ص يف االأحمال باأرقام ترتاوح ما بني 

30 اإىل 80 ميجاوات، وال يكن اأن يكون لدينا اأزمة خا�سة كالتي يف غزة، ما يقال 

.
21

يف الكهرباء لغزة هي حجة �سيا�سية ت�ساق

واأكد عبد اهلل اأن:

2012 وهي م�ستمرة حيث كان لدينا  اأزمة كهرباء بالفعل من �سيف  هناك 

مبا  منو  معدل  حدث  ذلك  وبعد  ميجاوات،  اآالف  و4   3.5 بني  ما  يرتاوح  عجز 

الع�سوائي والزيادة  النمو  2,000 ميجاوات، واملتوقع مع  اإىل   1,500 يعادل من 

التي نريدها يف التطور ال�سناعي وفتح امل�سانع املغلقة اأن يكون العجز املتوقع 

.
22

لهذا ال�سيف 7,800 ميجاوات بزيادة على 4 اآالف ميجاوات

حمطات  خم�ص  بناء  اإىل  بحاجه  م�رش  اأن  مر�سي  اأكد  الكهرباء،  اأزمة  من  وللخروج 

 .
23

نووية لتوليد الكهرباء

يف  العجز  ن�سبة  اأن   ،2013 يوليو  متوز/  مطلع  الكهرباء  وزارة  موؤ�رشات  واأظهرت 

 ،2013 من  نف�سه  ال�سهر  وحتى   2012 يونيو  حزيران/  من  الفرتة  يف  الكهربائي  التيار 

يف  متكررة  انقطاعات  البالد  لت�سهد  ميجاوات،  اآالف  خم�سة  اإىل  ي�سل  مبا   ،%25 بلغت 

الكهرباء خالل ف�سل ال�ستاء للمرة االأوىل، بعد اأن كانت قا�رشة يف ال�سنوات املا�سية على 

ال�سديد على  ف�سل ال�سيف؛ الرتفاع االأحمال ب�سبب زيادة درجات احلرارة، واالإقبال 

.
24

ا�ستخدام اأجهزة التكييف البالغ عددها نحو �سبعة ماليني جهاز

ا�ستمرت اأزمة الكهرباء بعد انقالب 3 يوليو، وعا�ست احلكومة املوؤقتة ماأزقاً �سعباً. 

مليارات  اأربعة  بقيمة  برتولية  منتجات  ت�سمل  مب�ساعدات  خليجية  دول  �ساندتها  وقد 

من  جاء  الذي  )ال�سوالر(  الديزل  وقود  لكن  واالإمارات،  والكويت  ال�سعودية  من  دوالر 

تلك الدول ال يتوافق مع حمطات الكهرباء وامل�سانع الكبرية يف م�رش التي تعمل بالغاز، 

م�رش  دعمت  قد  قطر  وكانت  باليوم.  �ساعات  لعدة  الكهرباء  التيار  انقطاع  ا�ستمر  وقد 

 ،2013/5/31 القاهرة،  الأهرام،  �سحيفة  م�ستمرة،  واالأزمة  الكهرباء ..   حت�سنت  اهلل،  عبد  ر�سوان  مع  حوار   
21

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/212970.aspx :انظر

املرجع نف�شه.  
22

http://gate.ahram.org.eg/News/263450.aspx :موقع بوابة االأهرام، 2012/10/19، انظر  
23

حممد توفيق، مرجع �شابق.  
24
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القاهرة.  اإىل تدهور عالقاتها مع  اأدى  اأثناء حكم مر�سي لكن عزله  الغاز يف  بكميات من 

وف�سلت احلكومة املوؤقتة مثل �سابقتها يف تدبري و�سيلة ال�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال 

.
25

ب�سكل مبا�رش

بن�سبة  الكهرباء  اأ�سعار  وارتفعت  ال�سي�سي،  عهد  مطلع  يف  الكهرباء  اأزمة  توا�سلت 

27.9%، وفق ما جاء يف الن�رشة ال�سهرية للت�سخم ال�سادرة عن اجلهاز املركزي للتعبئة 

العامة واالإح�ساء يف �سهر متوز/ يوليو 2014، و�ساحب االرتفاع انقطاع متكرر للتيار 

مطالبة  مر�سي  �سّد   2013/6/30 يف  خرجت  التي  ال�سعب  قطاعات  لكن   .
26

الكهربائي

مقدمتها  ويف  اخلدمات  تدين  دوافعها  اأحد  وكان  مبكرة،  رئا�سية  انتخابات  باإجراء 

الكهرباء، مل تنزل ال�سارع مع انقطاع الكهرباء ورفع اأ�سعارها، بالرغم من وجود حالة 

من الغ�سب املكتوم.

والغريب يف االأمر اأن االأزمات، التي اأطاحت مبر�سي هي نف�سها املوجودة خالل عهد 

الرئي�ص ال�سي�سي، بح�سب اأحمد اإبراهيم، املحلل االقت�سادي امل�رشي، لكن اأدوات نظام 

واأ�سار  ال�سي�سي.  عهد  يف  �ساأنها  من  وقللت  مر�سي،  عهد  يف  اأججتها  االإعالمية  مبارك 

ال�سارع  يعي�سها  التي  “االأزمات  اأن  اإىل   ،2014 �سبتمب  اأيلول/  يف  له  حديث  يف  اإبراهيم 

حالياً هي نف�سها بل اأكرث مما كانت عليه يف عهد مر�سي، كما اأن االأ�سعار ت�سخمت اأكرث، 

 لكن االإعالم الذي يتلكه رجال االأعمال الذين ت�سخمت ثرواتهم وارتبطت م�ساحلهم

ال�سوء عليها”.  اأن ي�سلط  يناير، ال يريد  بنظام مبارك، وتعر�ست للخطر ب�سبب ثورة 

اأكرث حدة من ذي قبل،  الكهرباء ما تزال م�ستمرة بل ب�سكل  اأزمة  اأن  اإىل  اإبراهيم  ولفت 

.
27

حيث ت�سل ل�ساعات طويلة يف خمتلف اأنحاء البالد

القيام  اإىل   ،2014 اأيلول/ �سبتمب  ال�سي�سي يف  الكهرباء ب�سكل كبري دفع  اأزمة  تفاقم 

واأن  االأزمة،  بحل  ال�سي�سي  ووعد  حملب.  اإبراهيم  حكومة  منتقداً  للمواطنني  باالعتذار 

يكون �سيف 2015 مر�صٍ للمواطن من خالل خطة علمية على اأ�سا�ص جدول زمني لن 

 .
28

ت�ستغرق �سوى ثمانية اأ�سهر، بتكلفة تتجاوز ملياَرْي دوالر وت�سمى باخلطة العاجلة

ماجي فيك، “الرئي�ص” ال�سي�سي �سيغرق يف م�ستنقع اأزمة الطاقة يف م�رش، �سحيفة العرب، لندن، 2014/2/19،   
25

http://www.alarab.co.uk/?id=15795 :انظر

ملاذا اختفت مليونيات االحتجاج والتاأييد يف م�رش؟، موقع �سبكة االإعالم العربية )حميط(، 2014/8/20، انظر:   
26

http://bit.ly/28mS6DS

حممد توفيق، مرجع �شابق.  
27

�سحيفة اليوم ال�شابع، القاهرة، 2015/6/17.  
28
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ويف كلمة وجهها عب التلفزيون خ�س�سها اأ�سا�ساً للحديث عن م�سكلة االنقطاع املتكرر 

وا�ستثمارات  متويالً  يتطلب  الكهرباء  مرفق  مثل  “مرفقاً  اإن  ال�سي�سي  قال  للكهرباء، 

هائلة” الإ�سالحه. واأ�سار اإىل اأن هذا املرفق “اأهمل خالل العهود ال�سابقة ومل يتم تطويره 

اإ�سالح  اأن  ليتنا�سب مع تزايد احتياجات البالد من الطاقة الكهربائية”. واأكد ال�سي�سي 

مرفق الكهرباء يحتاج خالل االأعوام اخلم�ص املقبلة اإىل ع�رشة مليارات دوالر لتطويره 

ورفع كفاءته مبا يتنا�سب مع تزايد اال�ستهالك. و�سدد على اأن حّل هذه امل�سكلة لن يتم يف 

“يوم وليلة”. واأ�ساف “من ف�سلكم ا�سبوا ويجب اأن تكونوا على ثقة من اأننا �سنتغلب 
.
على كل هذه امل�سكالت، لن يتم ذلك يف �سهر اأو اثنني اأو ثالثة”29

ا�ستمر ال�سي�سي يف �سيا�سة تبير ا�ستمرار اأزمة الكهرباء، ففي اأيار/ مايو 2015، قال 

اإنتاجه وما نحتاجه من الكهرباء، وهذا ظهر خالل العامني  “هناك فجوة بني ما يتم  اإن 

املا�سيني من انقطاع للكهرباء حيث نحتاج 3,600 ميجا من املمكن اأن تقلل بن�سبة كبرية 

3 حمطات �سيتم  “نعمل من خالل خطة طموحة، ونتحدث عن  التيار”. وتابع:  انقطاع 

االنتهاء منها خالل عام وهو اأمر مل يحدث من قبل، مبا يوفر 4,300 ميجا، وبالتوازي 

.
�سنعمل على �سيانة املحطات ورفع كفاءتها”30

القومي  التحكم  مركز  اأن   ،2015/8/13 يف  اأكد  فقد  �ساكر  حممد  الكهرباء  وزير  اأما 

الرغم  82 يوماً، على  التيار منذ ما يقرب من  االأحمال من خالل قطع  مل يلجاأ لتخفيف 

ال�سبكة ب�سكل غري م�سبوق. واأ�ساف  االأحمال على  ارتفاع درجة احلرارة وزيادة  من 

24 األف  2015/8/10، يف حني بلغت  29 األف ميجاوات يف  اأن االأحمال على ال�سبكة بلغت 

ميجاوات يف اليوم نف�سه من 2014، بزيادة 5 اآالف ميجاوات. وتابع قائالً اإن القطاع جنح 

وعاجلة  طموحة  خطة  تنفيذ  مّت  حيث  الكهربائي،  التيار  انقطاع  ظاهرة  على  الق�ساء  يف 

 .
31

لزيادة القدرات االإنتاجية ملحطات التوليد

امل�رشية يف  الرغم من حماولة احلكومة  الكهرباء ب�سكل كامل، على  مل حُتل م�سكلة 

االنقطاع،  م�سكلة  بحل  وعود  مع  بالتزامن  امل�ساريع،  بع�ص  تنفيذ  من  ال�سي�سي  عهد 

مبا  امل�رشية  واملناطق  املدن  بع�ص  يف  مفاجئ  ب�سكل  الكهرباء  انقطاع  ا�ستمرار  اأن  غري 

�سحيفة النهار، بريوت، 2014/9/6.  
29

http://www.el-balad.com/1530069 :موقع �سدى البلد، 2015/5/12، انظر  
30

http://bit.ly/1U2NjmN :اليوم ال�شابع، 2015/8/13، انظر  
31



23

االأداء االقت�صادي

وزير  تاأكيد  من  الرغم  وعلى  االأزمة،  هذه  ا�ستمرار  على  اأكد  القاهرة،  العا�سمة  فيها 

التغلب  يف  امل�رشي  املتجددة  والطاقة  الكهرباء  قطاع  جناح  على  �ساكر  حممد  الكهرباء 

على اأزمة انقطاع التيار الكهربائي �سنة 2015، اإال اأن حوادث االنقطاع املتكررة، واإ�سارة 

2016، اإىل اأن قطاع الطاقة امل�رشي قد واجه خالل الفرتة  الوزير نف�سه يف اآذار/ مار�ص 

التوليد،  حمطات  اإنتاجية  وانخفا�ص  الوقود،  نق�ص  مثل:  التحديات  من  العديد  املا�سية 

بيئة  لتوفري  الداعمة  والت�رشيعات  ال�سيا�سات  و�سعف  للطاقة،  املقدم  الدعم  وارتفاع 

جاذبة لال�ستثمار، وغياب االآليات التمويلية املنا�سبة، هذا باالإ�سافة ملعدل النمو املرتفع 

معدل  يفوق  مبا  ال�سكانية  والزيادة  التنمية،  معدالت  الرتفاع  مب�رش  الطاقة  ال�ستهالك 

كان  الذي  االأمر   ،Gross Domestic Product )GDP( االإجمايل  املحلي  الناجت  منو 

يزيد من فجوة الطاقة مب�رش؛ مل يدع جماالً لل�سك اأن اأزمة الكهرباء يف م�رش وفق هذه 

.
32

ال�سيا�سات وغياب امل�ساءلة واملحا�سبة، غري قابلة للحل على املدى القريب على االأقل

اإن اأزمات الوقود مل تكن وليدة عهد مر�سي، ففي كانون الثاين/ يناير 2012، وقبيل 

البنزين  25 يناير، �سهدت م�رش نق�ساً حاداً يف كميات  االأوىل لثورة  االحتفال بالذكرى 

حينها  يراأ�سه  كان  الذي  الع�سكري  املجل�ص  قال   ،2011/12/21 ويف  املتاحة،  وال�سوالر 

امل�سري ح�سني طنطاوي، اإنه تلقى معلومات تدعو للحيطة واحلذر، عن ت�سعيد االأو�ساع 

بت�سعيد  الدولة  واإ�سقاط  اإف�سال  اإىل  الهادف  املخطط  و“ا�ستمرار  التحرير،  ميدان  يف 

.
االعت�سامات واالحتجاجات، وا�ستهداف املرافق احليوية للدولة”33

حممد  �سارع  اأحداث  من  ق�سري  وقت  بعد  الع�سكري  املجل�ص  ت�رشيحات  وجاءت 

ما   ،2011 دي�سمب  االأول/  وكانون  نوفمب  الثاين/  ت�رشين  يف  الوزراء  وجمل�ص  حممود 

امل�رشيني  لتاأليب  واحلكومة  باملجل�ص  الوقود  اأزمة  ربط  اإىل  وقتها  الثورية  القوى  دفع 

ال�سيارات  اأو�ساعهم. واآنذاك امتدت طوابري  ال�سلطة واتهامها بالت�سبب يف تدهور  �سّد 

يف حميط حمطات الوقود اإىل اأربعة كيلومرتات، بينما انتع�ست ال�سوق ال�سوداء باأ�سعارها 

.
34

العالية

http://bit.ly/28mT8jo :موقع �سحيفة الوفد االإلكرتونية، 2016/3/10، انظر  
32

القاهرة،  اليوم،  امل�رشي  �سحيفة  الثورة”،  لـ“حكومات  احلارق  الفقراء”  “وقود  وال�سوالر..  البنزين   
33

http://www.almasryalyoum.com/news/details/476646 :2014/7/5، انظر

املرجع نف�شه.  
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ا�ستمرت اأزمات الوقود يف عهد مر�سي، بل ت�ساعفت اإىل درجة “االختناق” يف االأيام 

االأخرية له يف ال�سلطة، ما جعلها واحدة من االأزمات الرئي�سية التي دفعت امل�رشيني اإىل 

اخلروج لالإطاحة به يف 2013/6/30، اإىل جانب اأزمات انقطاع الكهرباء وارتفاع االأ�سعار 

وتوا�سل  نفعاً،  االأزمة  على  لل�سيطرة  احلكومة  حماوالت  جُتِد  ومل  االأمني.  واالنفالت 

انتعا�ص ال�سوق ال�سوداء وطوابري حمطات الوقود.

ُنظر اإىل اأزمة الوقود خالل عهد مر�سي على اأنها كانت مفتعلة من قبل الدولة العميقة 

ورموز العهد ال�سابق ومن له م�سلحة يف اإف�سال جتربة حكم التيار االإ�سالمي يف م�رش. 

ورجح موؤيدو مر�سي “نظرية املوؤامرة”، موؤكدين اأن مر�سي مل يكن يلك و�سائل القوة 

داخل الدولة التي يراأ�سها ب�سبب تف�سي الف�ساد يف الهيكل االإداري وب�سب �سطوة “الدولة 

العميقة” وتاأثرياتها يف ت�سيري �سوؤون الدولة.

مل تكن اأزمة الوقود بالن�سبة الأركان احلكم، ناجتة عن �سوء اإدارة وزارة البرتول اأو 

الرئا�سة والقائمني  األقت  اإمنا  التي ت�سخها احلكومة يف االأ�سواق،  ب�سبب نق�ص الكميات 

على الوزارة اآنذاك باللوم على عمليات التهريب امل�ستمرة، ورف�ص القائمني على توزيع 

لتوزيع  جديدة  منظومة  تطبيق  التموين  وحمطات  امل�ستودعات  اأ�سحاب  من  الوقود 

يونيو  حزيران/  مطلع  البرتول  وزارة  بداأتها  التي  الذكية  بالكروت  وال�سوالر  البنزين 

2013، للحد من التهريب وتر�سيد الدعم، حيث قال فيا�ص عبد املنعم وزير املالية امل�رشي: 

“تفاقم اأزمة نق�ص البنزين خالل الفرتة االأخرية يرجع اإىل اجتاه بع�ص اأ�سحاب حمطات 
.
الوقود اإىل بيع البنزين يف ال�سوق ال�سوداء”35

 ويف 2013/6/26، قالت موؤ�س�سة الرئا�سة اإن االأزمة �سببها “زيادة احتياجات ال�سوق 

380.5 مليون لرت �سوالر،  اإىل  التي و�سلت  التهريب  الطبيعي وعمليات  من اال�ستهالك 

مايو  اأيار/  وحتى   ،2012 يونيو  حزيران/  من  الفرتة  يف  البنزين  من  لرت  مليون  و52.1 

2013”. اآنذاك، اعتذر مر�سي للم�رشيني عن اأزمة الوقود، قائالً: “اأنا نف�سي واهلل، اأنزل 

.
اأقف معاكو يف الطوابري”36

ا�ستغلت هذه االأزمة من قبل معار�سي مر�سي، باالإ�سافة اإىل اأزمة الكهرباء، لتكون 

املحرك االأ�سا�سي لتاأليب الراأي العام �سّد حكمه، وتوفري غطاء “�رشعياً” لالنقالب عليه.

http://www.masress.com/veto/422338 :موقع َم�رْشِ�ْص )م�رش بر�ص(، 2013/6/26، انظر  
35

البنزين وال�سوالر.. “وقود الفقراء” احلارق لـ“حكومات الثورة”، امل�رشي اليوم، 2014/7/5.  
36
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وبعد االإطاحة مبر�سي، تابع اأركان احلكم اجلدد الرتويج لرواية تهريب نظام مر�سي 

للوقود اإىل قطاع غزة. وجعل اجلي�ص امل�رشي من هذه الرواية غطاًء لعمليات هدم االأنفاق 

اأحمد  العقيد  الع�سكري،  املتحدث  حر�ص  وقد  غزة،  قطاع  مع  احلدود  على  نفذها  التي 

�سيناء  �سمال  يف  هدمها  التي  واالأنفاق  لالآبار  يومي  �سبه  ب�سكل  �سور  ن�رش  على  علي، 

.
37

على احلدود مع القطاع

واختفاء  الوقود  حمطات  حاجيات  كل  بتوفري  امل�رشيون  فوجئ  مر�سي  عزل  وبعد 

ال�سوق ال�سوداء، با�ستثناء ما يعرف بالبنزين 80، اإذ ا�ستمر احلديث عن وجود طوابري 

االنقالب قبل  االأخرية  االأيام  يف  الو�سع  عليه  كان  مبا  اأبداً  تقارن  ال  ولكنها   لالنتظار 

بعودة  مطالبة  القاهرة  جتوب  كانت  التي  امل�سريات  اأن  للنظر  والالفت  مر�سي.  على 

مر�سي رئي�ساً للبالد، كانت كلما مرت على حمطة وقود هتف امل�ساركون فيها “املوؤامرة 

ولكنها حقيقية  تكن  مل  الوقود  اأزمة  اأن  على  منهم  تاأكيداً  وذلك  اأهو”،  البنزين   ظهرت، 

.
38

مفتعلة

ُهدمت االأنفاق ورحل مر�سي، وجاء ال�سي�سي، ومل تتوقف اأزمات الوقود، بل قامت 

حكومة اإبراهيم حملب يف مطلع متوز/ يوليو 2014، برفع اأ�سعار الوقود، بن�سبة ترتاوح 

ب�سعة  با�ستثناء  �سعبية،  احتجاجات  اأو  مظاهرات  اأّي  تندلع  مل  اأنه  اإال   ،%78–40 بني 

وقفات لبع�ص �سائقي االأجرة، وذلك مع اأن خطوة �سبيهة اتخذها الرئي�ص الراحل اأنور 

.
39

ال�سادات يف كانون الثاين/ يناير1977، اأدت اإىل احتجاجات وا�سعة

نتيجة لذلك، عب الرئي�ص ال�سي�سي عن �سعادته باملرور الهادئ لهذه التطورات، وقال 

يف خطابة للم�رشيني يف 2014/7/23، يف ذكرى االحتفال بذكرى ثورة متوز/ يوليو 1952: 

.
“الكثريون ن�سحوين باأن هذه اخلطوة لن متر، لكن كانت ثقتي يف امل�رشيني كبرية”40

وهكذا �سهد العام االأول من تويل عبد الفتاح ال�سي�سي لرئا�سة م�رش، تفاقم العديد من 

اإىل  ال�سلع واخلدمات، بعدما اجتهت احلكومة  اأ�سعار معظم  املعي�سية وارتفاع  االأزمات 

تقلي�ص دعم الوقود وال�سلع بهدف احلد من عجز املوازنة الذي جتاوز 218 مليار جنيه 

املرجع نف�شه.  
37

http://bit.ly/1Oeml9t :عوامل انفراج اأزمة الوقود مب�رش، موقع اجلزيرة.نت، 2013/7/15، انظر  
38

ملاذا اختفت مليونيات االحتجاج والتاأييد يف م�رش؟، �سبكة حميط، 2014/8/20.  
39

املرجع نف�سه.  
40
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 2015/2014 الت�سعة االأوىل من ال�سنة املالية  28.57 مليار دوالر( خالل ال�سهور  )نحو 

 .
41

)من متوز/ يوليو 2014 اإىل اآذار/ مار�ص 2015(

جلاأت  وقد  كامل،  ب�سكل  ال�سوداء  ال�سوق  اإىل  وتهريبه  الوقود  نق�ص  اأزمة  حتل  مل 

حكومة حملب قبل اأ�سهر من رحيلها، اإىل تطبيق منظومة البطاقات الذكية، والتي جلاأت 

اإليها من قبل حكومة ه�سام قنديل خالل حكم مر�سي، يف حماولة لرت�سيد اال�ستهالك من 

الوقود املدعم وتو�سيله اإىل م�ستحقيه. على الرغم من ذلك عادت اأزمة البنزين وال�سوالر 

اأيلول/  يف  املبارك  االأ�سحى  عيد  قبل  املحافظات  من  كبري  عدد  يف  جديد  من  الظهور  اإىل 

.
�سبتمب 422015

االإعالميني  مع  ال�سهري  لقائه  يف  االنتخابية  حملته  خالل  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  تعهد 

ملي�ص احلديدي واإبراهيم عي�سى، بعدم رفع الدعم عن املواطن مرة واحدة ودون �سابق 

اإنذار، متوقعاً اأال يتحمل املواطن رفع الدعم دون زيادة اأولية يف املرتبات، ووعد: “الزم 

.
اأغني النا�ص االأول”43

اإال اأن احلكومة يف عهد ال�سي�سي ما لبثت اأن رفعت اأ�سعار الغاز املنزيل والكهرباء اأكرث 

 يف 
44

19.3 مليار دوالر( 134 مليار جنيه )نحو  من مرة، بعدما قل�ست دعم الوقود من 

 يف 
45

13.7 مليار دوالر( 100.3 مليار جنيه )نحو  اإىل   2014/2013 موازنة ال�سنة املالية 

ني�سان/  �سهر  عن  التجارية  للغرفة  تقرير  واأو�سح   .2015/2014 املالية  ال�سنة  موازنة 

و�سلت  بن�سب  ارتفعت  الغذائية  وغري  الغذائية  ال�سلع  اأ�سعار  جميع  اأن   ،2015 اأبريل 

اأكب  اأن  التقرير،  واأكد   .2014 �سنة  من  نف�سه  بال�سهر  مقارنة  ال�سلع،  لبع�ص   %50 اإىل 

ارتفاعات يف االأ�سعار �سهدتها اخل�رشوات والفاكهة، تراوحت بني 37–50%. وارتفعت 

ح�سب   ،%25 املالب�ص  �سعر  زيادة  ومنها  خمتلفة،  بن�سب  الغذائية  غري  ال�سلع  اأ�سعار 

انظر:  ،2015/6/8 اجلديد،  العربي  لل�سي�سي،  االأول  العام  يف  املعي�سية  االأزمات  وتفاقم  االأ�سعار  زيادة   
41 

http://bit.ly/1tjJy0Y

http://www.sabaharabi.com/mt~142720 :موقع �سباح العربي، 2015/8/7، انظر  
42

البنزين وال�سوالر.. “وقود الفقراء” احلارق لـ“حكومات الثورة”، امل�رشي اليوم، 2014/7/5.  
43

ي�ساوي   2014/6/30-2013/7/1 الفرتة  خالل  امل�رشي  اجلنيه  مقابل  االأمريكي  الدوالر  �رشف  �سعر  معدل   
44

.6.9438

ي�ساوي   2015/6/30-2014/7/1 الفرتة  خالل  امل�رشي  اجلنيه  مقابل  االأمريكي  الدوالر  �رشف  �سعر  معدل   
45

.7.3296
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التقرير. كما �سهدت اأ�سعار االأرا�سي وال�سقق ارتفاعات كبرية، تراوحت بني 25–%35، 

 .
�سنة 2015 مقارنة بالفرتة نف�سها من �سنة 462014

2. اإدارة قطاع القمح:

واجه  وقد  االقت�سادي،  مر�سي  م�رشوع  يف  كبى  اأهمية  القمح  زراعة  ملف  احتل 

احلا�سل  التدهور  يكن  ومل  القطاع،  بهذا  النهو�ص  وجه  يف  وقفت  حتديات  عدة  مر�سي 

مبارك  عهد  خالل  الف�ساد  وق�سايا  امل�رشية  احلكومات  �سيا�سة  ب�سبب  القطاع  هذا  يف 

فح�سب، بل تعدى ذلك ليكون على راأ�ص هذه العقبات فر�ص �سيا�سة التبعية على م�رش 

الواليات  راأ�سها  على  الكبى،  الدول  اإليها  ُت�سّدره  مبا  اليومي  قوتها  ربط  خالل  من 

املتحدة.

القمح  اإنتاج  اإهمال  على  قامت  التي  املتعاقبة،  امل�رشية  احلكومات  �سيا�سات  اأدت 

حملياً واالعتماد على ا�سترياده من اخلارج باأ�سعار تخ�سع ل�سيا�سة ال�سوق العاملية، اإىل 

املالية  ال�سنة  ت�ستورد حتى  العاملية، وكانت م�رش  االقت�سادية  باالأزمات  القمح  ارتباط 

2012/2011، اأكرث من 8 ماليني طن )الطن ي�ساوي 1,000 كغ( من القمح، وذلك قبل والية 

مر�سي. مل تقت�رش �سلبيات هذه ال�سيا�سات على ما تفقده خزينة الدولة من عمالت اأجنبية 

عند ا�سترياد القمح، بل كانت ت�سمل ما تخ�س�سه الدولة من دعم كبري للقمح وم�ستقاته، 

1.77 مليار دوالر(، 10.5 مليارات جنيه )نحو  اإىل  “�سلة رغيف اخلبز”   حيث و�سل يف 

زيادة  يف  يت�سبب  كان  ما  وهو   ،2011/2010 املالية  لل�سنة  العامة  املوازنة  لبيانات  وفقاً 

.
47

العجز يف املوازنة

يف مواجهة هذا الواقع، اتبع مر�سي ا�سرتاتيجية بعيدة املدى قامت على ثالثة اأ�س�ص:

اأولً: دعم املزارع امل�رشي واإ�سقاط الديون عن كاهله، وقد بادرت احلكومة باإ�سقاط 

األف   73 نحو  منها  ا�ستفاد  دوالر(   1,436 )نحو  جنيه  اآالف   10 عن  تقل  التي  الديون 

، كما قامت ب�رشاء 
48

مزارع باإجمايل مبلغ 106 ماليني جنيه )نحو 15.23 مليون دوالر(

حما�سيل القمح من املزارعني امل�رشيني ب�سعر اأكب من ال�سعر العاملي؛ حيث اأ�سار با�سم 

زيادة االأ�سعار وتفاقم االأزمات املعي�سية يف العام االأول لل�سي�سي، العربي اجلديد، 2015/6/8.  
46

http://www.alamatonline.net/l3.php?id=61646 :موقع عالمات اأونالين، 2013/5/30، انظر  
47

مالحظة:  �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف الفرتة 2010/7/1–2011/6/30 ي�ساوي 5.9459.

http://bit.ly/2adVryF :الأهرام، 2013/5/30، انظر  
48
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لالأردب   
49

دوالر(  57.46 )نحو  جنيه   400 بـ  دفعت  احلكومة  اأن  التموين  وزير  عودة 

.
، وهو اأعلى من ال�سعر العاملي بحوايل 51%15

50
)150 كغ(

التي  الزراعية  االأرا�سي  على  التعدي  ملنع  وت�رشيعات  قوانني  منظومة  �سّن  ثانياً: 

كانت مع�سلة اأ�سا�سية تهاونت يف معاجلتها احلكومات ال�سابقة.

ثالثاً: و�سع خطة بعيدة املدى من اأجل معاجلة م�سكلة قلة عدد ال�سوامع، التي ُيخزن 

فيها حم�سول القمح؛ ما كان يوؤدي اإىل تعر�ص ما بني 10-15% من املح�سول الذي كان 

 .
52

يتوفر اآنذاك اإىل التلف

انعك�ست هذه اال�سرتاتيجية اإيجابياً على قطاع القمح، حيث اأكد مر�سي، الذي احتفل 

اإنتاجية القمح يف ال�سنة  2013/5/16 بيوم احل�ساد يف اأحد حقول القمح امل�رشية، اأن  يف 

املالية 2013/2012، قفزت من 7 مليون طن اإىل 9.5 مليون طن بزيادة 30% عن ال�سنة 

عن  تزد  مل  بالقمح  املزروعة  االأر�ص  م�ساحة  اأن  من  الرغم  على   ،2012/2011 املالية 

10% من جممل امل�ساحة املخ�س�سة للزراعة، ووعد مر�سي باأن م�رش �ستحقق االكتفاء 

اإىل ن�سل  اأن  عامني  بعد  “ناأمل  وتابع:  القادمة،  �سنوات  االأربع  خالل  القمح  من   الذاتي 

اأنه  اإىل  م�سرياً  احتياجاتنا”،  من  املائة  يف   80 لتحقيق  القمح،  من  طن  مليون   12-11.5

�سيُلبي كل مطالب الفالحني، واإىل اأنه خالل االأربعة اأ�سهر االأوىل من �سنة 2013، ا�سرتت 

اأن ت�ستورده  احلكومة من املزارعني امل�رشيني مليون طن من القمح كان من املفرو�ص 

.
53

من اخلارج

ال �سّك اأن اال�سرتاتيجية التي و�سعتها حكومة مر�سي اأتت بنتائج اإيجابية، وقد اأكد 

65 و70% من االكتفاء  اأن م�رش قد حتقق ما يرتاوح بني  الوزراء ه�سام قنديل  رئي�ص 

االإنتاج  يف  املتوقعة  الزيادة  بف�سل   2013/2012 املالية  ال�سنة  خالل  القمح  من  الذاتي 

القمح اإجمايل توريد  اأن   ،2013 �سنة  االأول من  الن�سف  با�سم عودة يف  اأكد   املحلي، كما 

�سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف 2013/5/30 ي�ساوي 6.96167.  
49

اأردب القمح ي�ساوي 150 كغ.  
50

http://bit.ly/2apslvA :موقع عربي 21، 2016/2/10، انظر  
51

الأهرام، 2013/5/30.  
52

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&is :سحيفة ال�رشق الأو�شط، لندن، 2013/5/16، انظر�  
53

sueno=12588&article=728732#.V5XBoNJ95Mw
وانظر اأي�ساً: كلمة مر�سي يف يوم ح�ساد م�رش على موقع يوتيوب، يف:

https://www.youtube.com/watch?v=ktfupJiRRmI



29

االأداء االقت�صادي

للحكومة من املزارعني، و�سل اإىل مليوين طن، واأ�سار اإىل اأن حجم توريد القمح املحلي بلغ 

اأربعة اأ�سعاف حجم التوريد يف ال�سنة املالية 2012/2011، واأن القمح امل�ستورد انخف�ص 

منذ اأربعة اأ�سهر من 5.6 ماليني طن اإىل 3.3 ماليني طن. وقد جنحت احلكومة يف الق�ساء 

واملطاحن.  للمخابز  ومبراقبتها  للمواطنني،  عالية  بجودة  وتوفريه  اخلبز،  طوابري  على 

15 مليون طن اإنتاج  اإىل  اأن م�رش كانت تهدف  اأحمد اجليزاوي،  الزراعة  اأكد وزير   كما 

من القمح يف �سنة 2014 لتزيد ن�سبة االكتفاء الذاتي من املح�سول اإىل 80%، واأن توقعات 

.
54

اإنتاج العام 2013/2012 ترتاوح ما بني 9 و10 ماليني طن

القمح، حيث  اهتمام احلكومات امل�رشية بزراعة  بعد االنقالب على مر�سي، تراجع 

انكم�ست م�ساحات القمح من 3.5 مليون فدان يف عام 2013/2012، اإىل 2.5 مليون فدان 

من  القمح  من  احلكومة  ت�سرتيه  ما  كمية  وتراجعت   .2016 دي�سمب  االأول/  كانون  يف 

اأ�سدرت   ،2016/4/27 املزارعني املحليني وازداد االعتماد على ا�سترياده خارجياً، ففي 

اإىل �سون )مكان ُيخزن فيه  املزارعني وّردوا  اأن  اإىل  ي�سري  بياناً  الزراعة امل�رشية  وزارة 

القمح( وزارة التموين 99 األف طن قمح فقط على م�ستوى اجلمهورية، يف الوقت الذي مّت 

.
توريد ع�رشين �سعفاً يف ال�سنة املالية 552013/2012

ُوجهت  مر�سي،  حكومة  اتبعتها  التي  الذاتي  االكتفاء  خطة  من  النقي�ص  وعلى 

االتهامات اإىل حكومات ال�سي�سي باتباع �سيا�سة اقت�سادية اأدت اإىل تهمي�ص واإفقار قطاع 

تقرير  بح�سب  االأ�سبق،  الزراعة  وزارة  اأول  وكيل  العا�سي،  حمدي  قال  حيث  القمح، 

يف   ،2016/2/9 يف  احلكومية  االأهرام  ملوؤ�س�سة  التابعة  التعاوين”  “االأهرام  بوابة  ن�رشته 

ال�سفحة االأوىل بعنوان “القمح يف ذمة اهلل.. وزيرا الزراعة والتموين يعلنان نهاية ع�رش 

“اتبعت خطة ممنهجة ل�رشب زراعة  اإن حكومة ال�سي�سي  زراعة املح�سول يف م�رش”، 

القمح يف م�رش”، من خالل قرارها �رشاء حم�سول القمح من املزارعني بال�سعر العاملي 

�سنة 2016، وبح�سب ال�سحيفة احلكومية، فاإن هناك خمططاً لوزارة التموين يف م�رش 

 .
ت�سعى من خالله لتدمري زراعة القمح ل�سالح “مافيا اال�سترياد”56

http://bit.ly/2auz22w :سحيفة ال�سعب اجلديد االإلكرتونية، انظر�  
54

�سالح بديوي، القمح امل�رشي: بني اال�ستقالل وتر�سيخ التبعية، موقع املعهد امل�رشي للدرا�سات ال�سيا�سية   
55

http://bit.ly/29YRSO9 :واال�سرتاتيجية، 2016/4/30، انظر

“القمح يف ذمة اهلل” يفاقم معاناة الزراعة مب�رش، موقع اجلزيرة مبا�رش، 2016/2/10، انظر:  
56

http://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2016/02/20162101075820115.htm
وانظر اأي�ساً: موقع بوابة احلرية والعدالة، 2016/2/9، انظر:

http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=90169
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روالن  اأكد  اخلارج،  من  القمح  ا�سترياد  على  م�رش  اعتماد  ازدياد  على  موؤ�رش  ويف 

Roland Guiragossian، مدير مكتب جمعية فرن�سا لت�سدير احلبوب  جرياجو�سيان 

يف ال�رشق االأو�سط، اأن �سادرات بالده من القمح مل�رش بلغت 500 األف طن خالل اأربعة 

اأ�سهر فقط من �سنة 2015، مبا يثل اأكرث من 8 اأ�سعاف ما ا�ستوردته م�رش من فرن�سا 

خالل ال�سنة املالية 2013/2012، والبالغ 60 األف طن قمح. ويف موؤ�رش اآخر يتعلق بحاالت 

الف�ساد التي اأ�سابت هذا القطاع خالل عهد ال�سي�سي، قال وليد غامن، نائب رئي�ص الهيئة 

كارثة  كان  القمح  مبح�سول  يتعلق  فيما   2015 عام  يف  حدث  “ما  للمطاحن:  امل�رشية 

اأنه  اأجنبي رخي�ص وخلطه بامل�رشي وبيعه للدولة على  ف�ساد وذلك عب ا�سترياد قمح 

 يف الطن، ورفع اجلهاز 
منتج م�رشي واأخذ فارق ال�سعر األف جنيه ]نحو 128 دوالر[57

.
املركزي للمحا�سبات تقريراً بذلك اإىل ال�سي�سي يف 11 اأكتوبر 2015”58

باملياه  تتعلق  زراعية  م�سكلة  تكن  مل  م�رش  يف  القمح  م�سكلة  اإن  هنا،  القول  وي�سح 

واالأرا�سي ال�ساحلة للزراعة اأو التمويل، بل كانت م�سكلة اإرادة �سيا�سية تتعلق بالنظام 

النقد  �سندوق  يفر�سه  ما  خالل  من  الدول  بع�ص  الإمالءات  يخ�سع  كان  الذي  احلاكم، 

الدويل والبنك الدويل من �رشوط لالإقرا�ص، وهو ما حاول نظام مر�سي اأن يتحرر منه، 

طيح به بعد اأقل من عام.
ُ
فكان اأن اأ

3. معدل النمو القت�شادي:

ينتجها  التي  واخلدمات  ال�سلع  كمية  يف  الزيادة  اأنه  على  االقت�سادي  النمو  ُيعّرف 

، وقد بلغ معدل النمو االقت�سادي خالل الربع 
59

اقت�ساد معني خالل فرتة زمنية حمددة

االأول من ال�سنة املالية 2015/2014 نحو 6.8%، ونحو 4.3% خالل الربع الثاين، مقابل 

الربع  خالل   %1.4 ونحو   ،2014/2013 املالية  ال�سنة  من  االأول  الربع  خالل   %1 نحو 

الثاين، ونحو 2.5% خالل الربع الثالث، ونحو 3.7% خالل الربع الرابع من ال�سنة املالية 

نف�سها، مقابل نحو 2.5% خالل الربع االأول من ال�سنة املالية 2013/2012، ونحو %2.2 

خالل الربع الثاين، ونحو 2.2% خالل الربع الثالث، ونحو 1.5% خالل الربع الرابع من 

�سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف 2015/10/11 ي�ساوي 7.8088.  
57

�سالح بديوي، مرجع �سابق.  
58

اأ�رشف بدر الدين، االقت�ساد امل�رشي بني مر�سي وال�سي�سي، اجلزيرة مبا�رش، 2015/1/19، انظر:  
59

http://mubasher.aljazeera.net/articlesandstudies/2015/01/2015119101747412332.htm
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ال�سنة املالية نف�سها، وقد انخف�ص معدل النمو يف الربع االأول )من متوز/ يوليو اإىل اأيلول/ 

.
60

�سبتمب( من ال�سنة املالية 2015/2014 اإىل 1.7% من الناجت املحلي

حيث  البطالة،  معدالت  زيادة  اإىل  االقت�سادي  النمو  معدالت  يف  االنخفا�ص  هذا  اأدى 

عن  يقل  اأال  يجب  العمل  �سوق  اإىل  اجلدد  الداخلني  ال�ستيعاب  الالزم  النمو  معدل  اأن 

الزيادة  معدل  اأن  اإىل  االإح�ساءات  ت�سري  وحيث  ال�سكانية،  الزيادة  معدل  اأمثال  ثالثة 

يقل اأال  يجب  ال�سنوي  النمو  معدل  فاإن  �سنوياً،   %1.7 نحو  بلغ  م�رش  يف   ال�سكانية 

.
عن 61%6

احلقيقي  الدخل  تقليل  يعني  االقت�سادي  النمو  معدالت  انخفا�ص  اأن  كما 

م�ستويات  تدهور  اإىل  يوؤدي  كما  احتياجاته،  توفري  على  قدرته  عدم  وبالتايل  للمواطن، 

هذه يف  امل�رشي  املواطن  ي�ست�سعره  ما  وهذا  وغريها،  والتعليمية  ال�سحية   اخلدمات 

.
62

االأيام

ر�شم رقم )1(: معدل منو الناجت املحلي يف م�رش خالل الفرتة

63
)%( 2015/1/1–2012/1/1

Site of Trading Economics, http://ar.tradingeconomics.com/egypt/gdp-growth  
60

اأ�رشف بدر الدين، مرجع �سابق.  
61

املرجع نف�سه.  
62

Trading Economics, http://ar.tradingeconomics.com/egypt/gdp-growth  
63
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الدولية   Moody’s موديز  موؤ�س�سة  تخفي�ص  مر�سي  فيه  حكم  الذي  العام  �سهد 

 2 بي  من  م�رش  ت�سنيف  انخف�ص   2013/2/21 ففي  مرتني،  مل�رش  االئتماين  الت�سنيف 

اأو B2 اإىل بي 3 اأو B3، ثم انخف�ص يف 2013/3/21 اإىل �سي اأي اأي 1 اأو Caa1، معللة ذلك 

انخفا�ص  و�سع  وقد  م�رش،  يف  الداخلية  واال�سطرابات  ال�سيا�سي  التوتر  حدة  بارتفاع 

الت�سنيف االئتماين مل�رش احلكومة يف ماأزق خطري متثل يف رفع تكلفة االقرتا�ص �سواء 

. يف املقابل رفعت موؤ�س�سة موديز يف 2015/4/7، بعد اأقل من 
64

الداخلي منه اأم اخلارجي

درجة  من  وذلك   ،3 بي  درجة  اإىل  مل�رش  االئتماين  الت�سنيف  ال�سي�سي،  والية  على  عام 

�سي اأي اأي 1، مع االحتفاظ بنظرة م�ستقبلية م�ستقرة لالقت�ساد، مبا يعني تقليل درجة 

.
65

املخاطرة لال�ستثمار من الدرجة العالية اإىل الدرجة العادية

وقالت موديز اإن هناك ثالثة عوامل رئي�سية وراء رفع ت�سنيفها االئتماين ل�سندات 

من  امل�سدرة  االأوىل  الدرجة  من  امل�سمونة  غري  ال�سندات  وكذلك  امل�رشية،  احلكومة 

اأداء االقت�ساد الكلي، واحلد من عوامل ال�سعف  قبل م�رش بدرجة واحدة، هي حت�سن 

اخلارجية، وااللتزام املتوا�سل باالإ�سالح املايل واالقت�سادي. واأو�سحت اأنه منذ متوز/ 

من  م�رش  بدعم  ملتزمة  واالإمارات  والكويت  ال�سعودية  حكومات  ظلت   2013 يوليو 

اإىل  خالل قيامها بتقدمي ودائع �سخمة بالنقد االأجنبي للبنك املركزي امل�رشي، م�سرية 

قبل  من  القوي  الدعم  يوؤكدها  واالأجنبية،  املحلية  اال�ستثمارات  بانتعا�ص  توقعاتها  اأن 

املانحني، يف موؤمتر دعم وتنمية االقت�ساد امل�رشي الذي عقد يف الفرتة 13–2015/3/15 

.
66

ب�رشم ال�سيخ

واأ�سافت موديز يف تقريرها، اأن الدعم الذي جاء يف اأغلبيته من دول جمل�ص التعاون 

وا�ستثمارات،  ر�سمية  م�ساعدات  �سورة  يف  دوالر  مليار   12.5 بلغ  الذي  اخلليجي 

املوؤمتر  املوقعة خالل  اال�ستثمارية  االتفاقيات  38 مليار دوالر قيمة  اإىل نحو  باالإ�سافة 

بني احلكومة امل�رشية وموؤ�س�سات ا�ستثمارية، �سوف ي�ساعد يف تخفيف عوامل ال�سعف 

.
67

اخلارجية، كما �سيقلل من احتماالت تعري�ص ميزان املدفوعات للخطر

2013/6/27، انظر:  امل�رشي اليوم،  الغيطاين، االقت�ساد امل�رشي يف عهد مر�سي.. ح�ساد حتليلي،  اإبراهيم   
64

http://www.almasryalyoum.com/news/details/319442

http://bit.ly/1PizBoF :سبكة حميط، 2015/4/8، انظر�  
65

املرجع نف�سه.  
66

املرجع نف�سه.  
67
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4. العملة امل�رشية مقابل الدولر:

�سجل الدوالر االأمريكي يف العام االأول من حكم مر�سي ارتفاعاً قيا�سياً مقابل اجلنيه 

لي�سل الأعلى م�ستوى له يف تاريخه، متخطياً م�ستوى ال�سبعة جنيهات للمرة االأوىل على 

االإطالق، مقابل 6.07 جنيهات قبل تويل مر�سي الرئا�سة يف نهاية حزيران/ يونيو 2012.

يف  جنيهات   7.55 م�ستوى  من  )اليورو(  املوحدة  االأوروبية  العملة  �سعدت  كما 

2013، فيما  9.8 جنيهات حتى منت�سف حزيران/ يونيو  اإىل نحو   ،2012 متوز/ يوليو 

 جتاوز �سعر �رشف اجلنيه االإ�سرتليني م�ستوى 11.53 جنيهاً، مقابل 9.44 جنيهات يف

.
متوز/ يوليو 682012

وذكر تقرير يف �سحيفة االأهرام، اأن قيمة العملة املحلية )اجلنيه امل�رشي( انخف�ست 

لي�سجل  االأخرى  االأجنبية  والعمالت  الدوالر  اأمام  قيمتها  من   %18 من  اأكرث  وخ�رشت 

ال�سوق  يف  جنيهات  و7.05  ال�سوداء(  ال�سوق  )يف   2013/6/30 يف  جنيهات   7.7 الدوالر 

الر�سمي، بعد اأن كان يف 2012/6/30 يف حدود 5.95 جنيهات، وعادت اإىل م�رش ال�سوق 

.
69

ال�سوداء للعملة بعد اأن اختفت من م�رش يف اأواخر ت�سعينيات القرن الع�رشين

الفتاح  وعبد  من�سور  عديل  عهدي  يف  للجنيه  بالن�سبة  الدوالر  �سعر  �سعود  ا�ستمر 

ال�سي�سي، فبعد اأن �سجل �سعر �رشف الدوالر 7 جنيهات عند نهاية عهد مر�سي وبداية 

عهد من�سور، ارتفع �سعر الدوالر اإىل 7.13 جنيهات يف نهاية عهد من�سور وبداية عهد 

15 �سهراً على حكم  2015/9/27، بعد مرور نحو  7.8 جنيهات يف  اإىل  ال�سي�سي، لي�سل 

غري  امل�رشية،  البنوك  يف  جنيهات   8.8 نحو   2016/4/26 يف  �سعره  ليبلغ   ،
70

ال�سي�سي

االإمارات  اأن  بالذكر  واجلدير   .
71

10.7 جنيهات نحو  بلغ  ال�سوداء  ال�سوق  يف  �سعره  اأن 

لـم�رش،  دعماً  دوالر  مليارات  اأربعة  بتخ�سي�ص   ،2016/4/22 يف  قامت  املتحدة  العربية 

�سورة  يف  االآخر  والن�سف  النقدي  االحتياطي  لدعم  املركزي  البنك  يف  وديعة  ن�سفها 

التوقف من  اأن هذا  ؛ ما �ساعد يف وقف وترية انخفا�ص �سعر اجلنيه، غري 
72

ا�ستثمارات

http://bit.ly/1UCVaSf :اقت�ساد م�رش يف عهد مر�سي، اجلزيرة.نت، 2013/6/27، انظر  
68

تقييم الو�سع االقت�سادي يف عهد مر�سي، الأهرام، 2013/7/12، انظر:   
69

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/220498.aspx

http://www.oanda.com/currency/historical-rates :انظر  
70

www.misr5.com :موقع م�رش فايف، 2016/4/26، انظر  
71

http://bit.ly/1U8Q5Wa :االإمارات: اأربعة مليارات دوالر لدعم م�رش، اجلزيرة.نت، 2016/4/22، انظر  
72
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غري املرجح اأي ي�ستمر يف ظّل ا�ستمرار االأزمة االقت�سادية، وارتفاع وترية االإقبال على 

�رشاء الدوالر يف ال�سوق ال�سوداء، هذه ال�سوق املوازية التي اأ�سبحت املتحكم الرئي�سي 

يف �سعر اجلنيه امل�رشي جراء �سيا�سة العر�ص والطلب؛ بهدف زيادة االأرباح، يف ظّل عدم 

امتالك احلكومة امل�رشية ا�سرتاتيجية اقت�سادية فعالة ملواجهة هذه االأزمة.

5. احتياطي النقد الأجنبي: 

اختلفت امل�ساعدات املقدمة مل�رش من حيث م�سدرها وقيمتها و�سكلها، وذلك باختالف 

تعهدت  التي  امل�ساعدات  اإجمايل  بلغت  يناير،   25 ثورة  فبعد  م�رش،  يف  احلاكمة  ال�سلطة 

على �سوى  م�رش  منها  حت�سل  مل  دوالر،  مليارات   8.2 نحو  مل�رش  العربية  الدول   بها 

500 مليون دوالر مّت تخ�سي�سه لدعم املوازنة، واأ�سيف اإىل ح�ساب وزارة املالية امل�رشية 

.
يف البنك املركزي امل�رشي يف 732011/5/16

وبالرتكيز على امل�ساعدات اخلليجية مل�رش، جند اأنها انق�سمت اإىل ثالث فرتات زمنية؛ 

التيار  و�سعود  رئا�سية  انتخابات  اأول  عقب  والثانية:  يناير،   25 ثورة  عقب  االأوىل: 

اأثر كبري  امل�ساعدات  لتلك  30 يونيو وعزل مر�سي. وقد كان  االإ�سالمي، والثالثة: عقب 

على حجم االحتياطي النقدي امل�رشي.

فعقب ثورة يناير 2011 وعدت اململكة العربية ال�سعودية بتقدمي حزمة من امل�ساعدات 

بقيمة 3.75 مليارات دوالر، يف �سورة وديعة يف البنك املركزي امل�رشي، وِمنٍح مل�ساريع 

.
تنموية، ودعمٍ مبا�رش للموازنة امل�رشية، خالل 742011

كما قدمت ال�سعودية، خالل ال�سهور االأوىل من �سنة 2012، م�ساعدات عينية متثلت 

يف تاأمني األف طن مرتي من غاز البرتول امل�سال، واأعلنت يف اأيار/ مايو 2012 عن توفري 

بتقدمي  وعدت  فقد  املتحدة،  العربية  االإمارات  اأما  دوالر.  مليون   500 بقيمة  م�ساعدات 

.
75

ثالثة مليارات دوالر يف �سورة قرو�ص وودائع ومنح

على  ذلك  واأثر   2011 يناير  ثورة  منذ  امل�رشي  االقت�ساد  دعم  يف  اخلليجية  امل�ساعدات  دور  اخلويل،  اأ�سماء   
73

احتياطي النقد االأجنبي، موقع ميدل اإي�ست اأونالين، 2014/3/29، انظر:

http://middle-east-online.com/?id=173727

املرجع نف�سه.  
74

املرجع نف�سه.  
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النقدية مل�رش، فقد كانت  االحتياطات  البالغ على حجم  اأثرها  امل�ساعدات  لتلك  وكان 

مليون   100 بقيمة   2012 اأبريل  ني�سان/  يف  يناير   25 ثورة  بعد  واالأوىل  االأكب  الزيادة 

يف دوالر  مليار   15.1 مقابل  دوالر  مليار   15.2 اإىل  االحتياطي  وقتها  وارتفع   دوالر 

اآذار/ مار�ص من ال�سنة ذاتها. حيث فقدت م�رش نحو ن�سف احتياطاتها من النقد االأجنبي 

خالل عام الثورة، لينخف�ص من نحو 36 مليار دوالر يف كانون االأول/ دي�سمب 2010، 

نحو بلغ  ر�سيد  من   ،2011 دي�سمب  االأول/  كانون  خالل  دوالر  مليار   18.2  لنحو 

.
20.15 مليار دوالر، يف نهاية ت�رشين الثاين/ نوفمب 762011

احتياط  كان   ،2012 �سنة  انتخابات  بعد  ال�سلطة  مر�سي  حممد  الرئي�ص  تويل  وعقب 

النقد االأجنبي يف بداية عهده يقدر بنحو 15.5 مليار دوالر، وتقل�ص اإىل 13.6 مليار دوالر 

اأبريل  ني�سان/  مليار دوالر خالل   14.426 اإىل  ارتفع  ثم   ،2013 يناير  الثاين/  كانون  يف 

؛ اإال اأن هذه 
2013، ثم زاد مرة اأخرى ليبلغ 16.039 مليار دوالر يف اأيار/ مايو 772013

امل�رشي  املركزي  البنك  تلقى  حيث  والليبية،  القطرية  امل�ساعدات  نتيجة  جاءت  الزيارة 

2 مليار  ليبيا بقيمة  3 مليارات دوالر، ووديعة من  اأيار/ مايو وديعة من قطر بقيمة  يف 

.
78

دوالر

فعلية  خطوات  تتخذ  مل  ال�سعودية  اأن  نرى  مل�رش،  اخلليجية  امل�ساعدات  ومبتابعة 

عن  االإعالن  يتم  مل  للكويت،  وبالن�سبة   .2013/6/30 حتى  مل�رش  امل�ساعدات  لتوفري 

حجم  زيادة  يف  رغبة  عن  اأو   ،2013/6/30 حتى  امل�رشي  لالقت�ساد  حمددة  م�ساعدات 

.
79

اال�ستثمارات، والتي ال تتعدى —وفق بع�ص التقديرات— 2.7 مليار دوالر

ورمبا يرجع اأحد اأ�سباب التباطوؤ يف تقدمي االأموال التي تعهدوا بها، لكون م�رش تعي�ص 

على  احلكومات  ُتقدم  مل  وكذلك  املحلية،  ال�سيا�سية  التحوالت  ب�سبب  الت�ستت  من  حالة 

ب�سكل  �ستنفق  االأموال  باأن  املانحني  تقنع  اقت�سادية  ب�سيا�سات  للتعهد  اإجراءات  اتخاذ 

جيد، اإال اأن �رشعة و�سول امل�ساعدات اخلليجية مل�رش بعد االنقالب على مر�سي اأوحت 

بوجود خطة من هذه اجلهات الإجناح االنقالب.

املرجع نف�سه.  
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اإبراهيم الغيطاين، مرجع �شابق.  
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 ،2013/6/6 امل�رشي اليوم،  16 مليار دوالر،  م�ساعدات قطر وليبيا ترفع االحتياطي النقدي بـ“املركزي” لـ   
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من  بحزمة  مدعمة  عملها  م�رش  يف  الببالوي  حازم  حكومة  بداأت   ،2013/7/3 وبعد 

ال�سعودية 12 مليار دوالر، مقدمة من كل من  التي تقدر بنحو   امل�ساعدات االقت�سادية 

)5 مليارات دوالر(، واالإمارات العربية املتحدة )4 مليارات دوالر(، والكويت )3 مليارات 

دوالر(. وجاءت 50% من قيمة تلك امل�ساعدات يف �سكل ِمنٍح نقدية ال ُتَرد، واأخرى عينية 

يف �سكل م�ستقات النفط والغاز. وت�سلمت منها م�رش بالفعل 7 مليارات دوالر. وقد كان 

.
80

لهذه امل�ساعدات اآثار اإيجابية، مل تدم طويالً، على االقت�ساد امل�رشي

بداية  يف  دوالر  مليار   2 اأودعت  ال�سعودية  فاإن  امل�رشية،  املالية  وزارة  لبيان  وطبقاً 

مل�رش،  قدمتها  عينية  ِمنح  اإىل  اإ�سافة  امل�رشي،  املركزي  البنك  لدى   2014 مار�ص  اآذار/ 

تقدر بـ 1.6 مليون دوالر. بينما و�سعت االإمارات العربية املتحدة 2 مليار دوالر بالبنك 

عينية  ِمنح  اإىل  اإ�سافة  دوالر،  مليار   1 بـ  تقدر  نقدية  منحاً  وقدمت  امل�رشي،  املركزي 

تقدر بنحو 1.2 مليار دوالر؛ ليبلغ اإجمايل ما تقدمت به مل�رش 4.2 مليار دوالر. وقدمت 

لدى  ودائع  دوالر  مليار   2 مبعدل  دوالر،  مليار   2.7 بنحو  مقدرة  مل�رش  منحة  الكويت 

عينية  عينية. فيما قدمت قطر منحاً  املركزي امل�رشي، و700 مليون دوالر منحاً  البنك 

.
81

مل�رش تقدر بنحو 200 مليون دوالر

ودائع  و�سعها  مّت  التي  امل�ساعدات  تلك  تعّد  امل�رشية،  املالية  وزارة  لت�رشيح  ووفقاً 

النقدية  املنح  ُتعد  بينما  ردها،  يتم  م�ساعدات  فوائد،  اأدنى  دون  املركزي  البنك  لدى 

. فيما يت�سمن اجلزء 
82

ُتَرد 4.7 مليار دوالر م�ساعدات ال  اإجمالها  يبلغ  التي  والعينية، 

�سقاً  والكويت،  االإمارات  من  كل  من  ترد  ال  التي  واملنح  امل�ساعدات  برنامج  من  االأكب 

يتم  بحيث  والغاز،  الوقود  من  ومتزايدة  جديدة  بدفعات  م�رش  بتزويد  خا�ساً  اأ�سا�سياً 

تكثيف تلك الكميات قبل منت�سف �سنة 2014، وذلك لتفادي حدوث اختناقات كبرية يف 

حمطات الوقود، ب�سبب مو�سم احل�ساد الزراعي للمحا�سيل ال�سيفية اإىل جانب احلد من 

.
83

م�سكلة انقطاعات الكهرباء املتتالية التي حتدث يف م�رش

وبالفعل اأ�سهمت امل�ساعدات البرتولية املقدمة من الدول اخلليجية خالل 2013 يف تلبية 

ن�سبة مهمة من االحتياجات امل�رشية، حيث ح�سلت احلكومة امل�رشية على م�ساعدات 

املرجع نف�سه.  
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برتولية خليجية خالل الن�سف الثاين من �سنة 2013، بنحو 4 مليارات دوالر. وقد بداأت 

البرتولية  بامل�ساعدات  م�رش  اإمداد  يف   ،2014 فباير  �سباط/  خالل  االإماراتية  احلكومة 

من  �سحنات  امل�ساعدات  تلك  وتت�سمن  قادمة،  اأ�سهر  ثالثة  ملدة  متتد  اأن  على  اجلديدة، 

.
84

البنزين وال�سوالر واملازوت

اإىل  فامل�ساعدات اخلليجية، تعك�ص ارتفاع القدرة على �سداد ديون الدولة، باالإ�سافة 

جعلها  مبا  ال�سيا�سي،  الو�سع  حت�سن  بداية  ُتعد  الفرتة  تلك  اأن  اخلليجية،  الدول  روؤية 

امل�ساعدات  تلك  دعمت  وقد  االقت�سادية.  االأن�سطة  مل�ساندة  الدوالرات  مليارات  تدفع 

دون  حالت  اأنها  كما  اآمنة،  حدود  اإىل  به  وو�سلت  مل�رش،  االأجنبي  النقد  احتياطي 

عجز على  ال�سيطرة  يعني  ما  وهو  كبري،  ب�سكل  الدوالر  مقابل  املحلية  العملة   هبوط 

املوازنة العامة للدولة؛ كون م�رش ت�ستورد اأكرث من ن�سف احتياجاتها ال�سلعية. وبالفعل 

 ،
زاد االحتياطي النقدي االأجنبي من 14.9 مليار دوالر يف �سهر حزيران/ يونيو 852013

اأي يف نهاية عهد مر�سي، اإىل 17.1 مليار دوالر نهاية كانون الثاين/ يناير 2014، بعد �سّخ 

حزمة امل�ساعدات اخلليجية، مما مّكن م�رش من �رشاء م�ستلزماتها من ال�سلع الغذائية.

من  امل�رشية  احلكومة  تلقتها  التي  امل�ساعدات  حجم  امل�رشية  املالية  وزارة  وقدرت 

و�سهدت  دوالر.  مليار   16.7 بنحو   ،2014/2013 املالية  ال�سنة  خالل  العربية  الدول 

م�رش تدفقات مالية �سخمة من الدول اخلليجية، ال�سعودية واالإمارات والكويت، عقب 

لدعم  �سفرية  بفائدة  ودائع  �سورة  يف  واحدة  مرة  دوالر  مليار   12 بقيمة   ،2013/7/3

املايل  البيان  خالل  امل�رشية  املالية  وزارة  واأكدت  مل�رش،  االأجنبي  النقدي  االحتياطي 

دول  من  خارجية  م�ساعدات  على  م�رش  ح�سول   ،2015/2014 املالية  ال�سنة  ملوازنة 

خالل دوالر  مليار   16.7 نحو  بلغت  برتولية  ومواد  وودائع  منح  �سورة  يف   اخلليج 

وغري املبا�رشة  االأجنبية  اال�ستثمارات  اإىل  باالإ�سافة   ،2014/2013 املالية   ال�سنة 

.
86

املبا�رشة

اأ�سهمت ب�سكل مبا�رش  املبالغ  اأن هذه  الدكتور عماد كمال،  واأكد اخلبري االقت�سادي 

تراجع  الذي  االأجنبي  النقد  احتياطي  وخ�سو�ساً  االقت�سادية  االأزمات  كل  ت�سكني  يف 

املرجع نف�سه.  
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ب�سكل كبري من 36 مليار دوالر قبل انتهاء نظام مبارك يف بداية 2011 اإىل ما يقرب من 

13 مليار دوالر يف بداية �سنة 2013. اإال اأنه نبه اإىل اأن ا�ستمرار الدعم العربي ال يكن اأن 

ي�ستمر يف �سورة مبالغ ومنح مالية تتلقاها احلكومة امل�رشية، ولكن يجب اأن تتجه املنح 

ا�ستمرار  من  بكثري  اأف�سل  وهو  م�رش،  يف  مبا�رش  ب�سكل  اال�ستثمار  اإىل  العربي  والدعم 

.
87

املنح واالعتماد على القرو�ص التي تتحملها االأجيال املقبلة

توا�سلت  ثم  من�سور،  لعديل  املوؤقتة  الرئا�سة  خالل  اخلليجية  امل�ساعدات  ا�ستمرت 

2013 وحتى اأغ�سط�ص  اآب/  امل�رشية منذ  ال�سلطات  اأن  اإال  ال�سي�سي،  الفتاح   يف عهد عبد 

ني�سان/ اأبريل 2014، مل تك�سف عن تلقِّي م�ساعدات خليجية اأو خارجية جديدة با�ستثناء 

الو�سع  وا�ستمر   ،2013/7/3 االنقالب يف  التي ح�سلت عليها عقب  مليار دوالر؛   12 الـ 

ح عبد الفتاح ال�سي�سي لالنتخابات  . وُقبيل تر�سُّ
88

حتى قبل موعد االنتخابات الرئا�سية

الرئا�سية، وحتديداً يف 2014/5/7، فاجاأ امل�رشيني باإعالنه اأن م�ساعدات الدول اخلليجية 

امل�ساعدات  اإن  تليفزيونية،  مقابلة  يف  وقال   ،
89

دوالر مليار   20 من  اأكرث  تبلغ  لبالده 

من اأكرث  فقط...  اأموال  عن  اأتكلم  دوالر...  مليار   20 وال   15 وال   12“ لي�ست   اخلليجية 

20 مليار دوالر الباقة كلها، واإن ما ُقدِّم مل�رش من امل�ساعدات كثري، وما �سيَُقدَّم مل�رش مهم 

.
وقد يكون كثرياً، اأنا واثق”90

وبعد فوز ال�سي�سي باالنتخابات الرئا�سية، توا�سل دعم الدول اخلليجية لالقت�ساد 

عقد  الذي  امل�ستقبل”،  م�رش   - امل�رشي  االقت�ساد  وتنمية  “دعم  موؤمتر  ففي  امل�رشي، 

الرئي�ص  افتتحه  والذي   ،2015/3/15–13 يف  ال�سيخ  �رشم  يف  فيل”  “جويل  منتجع  يف 

نحو  من  اأعمال  رجال  من  ولفيف  و�سا�سة  وروؤ�ساء  واأمراء  ملوك  بح�سور  ال�سي�سي 

؛ قال رئي�ص احلكومة امل�رشية اإبراهيم 
91

مئة دولة، اإ�سافة اإىل 25 منظمة اإقليمية ودولية

مبا�رش  با�ستثمار  توقيعها  مّت  التي  االتفاقيات  اإن  للموؤمتر،  اخلتامية  الكلمة  يف  حملب، 

املرجع نف�سه.  
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اأن ثمة م�ساريع  اإىل  36.2 مليار دوالر، م�سرياً  املوؤمتر االقت�سادي بلغت قيمتها  خالل 

18.6 مليار دوالر، واأن حجم القرو�ص  ممولة �سيتم ت�سديدها على �سنوات عّدة بقيمة 

من ال�سناديق الدولية بلغ 5.2 مليارات دوالر لي�سبح االإجمايل 60 مليار دوالر، ي�ساف 

.
92

اإليها 12.5 مليار دوالر من دول اخلليج

والعاملية  املحلية  االإعالم  و�سائل  عدته  مما  كبرياً  ق�سماً  اأن  اإىل  هنا  االإ�سارة  جتدر 

النهائية الر�سمية  اأن احل�سيلة  اإعالن نوايا، يف حني  اأو  اتفاقيات، كانت اتفاقيات مبدئية 

اإىل  اإ�سافة  دوالر،  مليار   60 كانت  م�رش  عليها  ح�سلت  التي  والقرو�ص  لال�ستثمارات 

.
93

تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دوالر

وعالوة على ذلك، فاإن اإجمايل امل�ساعدات االقت�سادية واتفاقيات اال�ستثمار املبا�رشة 

130 مليار دوالر، بح�سب ر�سد اأويل  والتفاهمات والتعهدات اال�ستثمارية قد ي�سل اإىل 

. وبح�سب ما قال وزير اال�ستثمار امل�رشي اأ�رشف �سلمان 
94

لنتائج املوؤمتر االقت�سادي

اإىل قيمتها  و�سلت  فيها  البدء  املتوقع  واالأخرى  املوقعة،  االتفاقيات  فاإن  املوؤمتر،   خالل 

نهائية  ُتعدُّ عقوداً  التي  الفعلي  اال�ستثمار  اتفاقيات  130 مليار دوالر، وهي تتوزع بني 

وت�سغيل  وتركيب  متويل  اتفاقيات  دوالر  مليار  و18  دوالر،  مليار   15 جملتها  بلغت 

ملنح  اتفاقيات  دوالر  مليارات  و5.2  مبلكيتها،  الدولة  حتتفظ  طاقة  حمطات  ومتويل 

وقعتها  تفاهم  مذكرات  دوالر  مليار  و92  الدويل،  التعاون  وزارة  وقعتها  وقرو�ص 

.
95

احلكومة مع امل�ستثمرين

وتوزع الدعم اخلليجي الذي اأعلن عنه يف اليوم االأول للموؤمتر االقت�سادي على النحو 

:
96

التايل

الكويت: 4 مليارات دوالر )ا�ستثمارات(. 	•

ال�سعودية: 4 مليارات دوالر )مليار دوالر واحد وديعة و3 مليارات ا�ستثمارات(. 	•
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االإمارات: 4 مليارات دوالر )2 مليار دوالر وديعة و2 مليار ا�ستثمارات(. 	•

ُعمان: 500 مليون دوالر )250 مليون دوالر وديعة و250 مليون ا�ستثمارات(. 	•

ولكن قيا�ص مدى جناح هذا املوؤمتر االقت�سادي من عدمه �سيتحدد مع اإجناز امل�ساريع 

واال�ستثمارات املرتقب �سخها الحقاً. 

اأعلى  النقد االأجنبي، لي�سجل  الزيادة يف احتياط  اإىل  اأدت  امل�ساعدات  هذه احلزمة من 

مليار   20.52 االأجنبي  النقد  احتياط  بلغ  حيث   ،2011 يناير   25 ثورة  بعد  له  م�ستوى 

دوالر  مليار   16.89 بني  االحتياط  هذا  تراوح  اأن  بعد   ،2015 اأبريل  ني�سان/  يف  دوالر 

. غري 
و15.31 مليار دوالر يف الفرتة بني اأيلول/ �سبتمب 2014 و�سباط/ فباير 972015

اأن هذا االحتياط تراجع يف االأ�سهر التي اأعقبت املوؤمتر االقت�سادي، حيث �سجل االحتياط 

19.58 مليار دوالر يف ني�سان/ اأبريل 2015، و20.07 مليار دوالر يف اأيار/ مايو 2015، 

يوليو  متوز/  يف  دوالر  مليار  و18.09   ،2015 يونيو  حزيران/  يف  دوالر  مليار  و18.53 

.
982015

ر�شم رقم )2(: احتياطات النقد الأجنبي من بداية اأيلول/ �شبتمرب 2014 

اإىل نهاية اآب/ اأغ�شط�س 2015 )باملليون دولر(99

Trading Economics, http://ar.tradingeconomics.com/egypt/foreign-exchange-reserves  
97

Ibid.  
98

Ibid.  
99
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6. الت�شخم:

قيمة  يف  انخفا�ص  هو  اأو  امل�ستهلكني،  اأ�سعار  يف  التغري  ن�سبة  باأنه  الت�سخم  يعرف 

، وعندما يواجه االقت�ساد حالة تراجع يف معدالت الت�سخم، فاإن عبء الديون 
100

العملة

العامة واخلا�سة يرتفع، وحتتاج احلكومات اإىل خف�ص القيمة احلقيقية للدين لتخفي�ص 

عبء الدين عن كاهل املدينني من خالل رفع معدالت الت�سخم لتن�سيط م�ستويات االإنفاق 

مرة اأخرى، ومن ثم النمو؛ ولذلك تقوم احلكومات ب�سخ كميات هائلة من النقود لرفع 

معدل الت�سخم، م�ستهدفة رفع امل�ستوى العام لالأ�سعار اإىل م�ستويات قريبة من الت�سخم 

.
املنخف�ص، غالباً 101%2

اتبعت احلكومة امل�رشية بعد انقالب 3 يوليو هذه ال�سيا�سة االقت�سادية ب�سكل غري 

مدرو�ص؛ ما اأدى اإىل زيادة معدالت الت�سخم، خ�سو�ساً اأن طباعة النقود �سهدت ت�ساعداً 

ال يتنا�سب مع اأداء معدالت النمو االقت�سادي، اأو تدفقات النقد االأجنبي مل�رش، اأو زيادة 

امل�رشي  املركزي  للبنك  االقت�سادية  الن�رشة  بيانات  فوفق  لها.  الذهبي  الر�سيد  يف 

لنحو  2014 يوليو  متوز/  يف  فقط  املطبوع  النقد  حجم  قفز   ،2014 �سبتمب  اأيلول/   عن 

لطباعة  ال�سهري  املتو�سط  كان  بينما   ،
102

دوالر( مليار   2.13 )نحو  جنيه  مليار   15.2

النقود خالل الفرتة كانون الثاين/ يناير - حزيران/ يونيو 2014 نحو 5 مليارات جنيه 

، مع اال�ستمرار بطرح �سندات مالية لال�ستدانة من القطاع 
103

)نحو 718 مليون دوالر(

املحلي، مما اأدى اإىل ارتفاع الدين العام املحلي، وقد اأدت هذه ال�سيا�سة، اإ�سافة اإىل البدء 

يف رفع الدعم عن املنتجات البرتولية والكهرباء، اإىل و�سول معدل الت�سخم خالل الفرتة 

نحو  مقابل   ،%10.3 نحو  اإىل   2014/2013 املالية  ال�سنة  يف  يوليو  متوز/   - مايو  اأيار/ 

اأ�رشف بدر الدين، مرجع �سابق.   
100

العربية.نت،  االأزمات؟،  اأوقات  يف  الت�سخم  معدل  رفع  احلكومات  حتاول  ملاذا  ال�سقا،  اإبراهيم  حممد   
101

http://bit.ly/1Ybpd94 :2013/6/14، انظر

�سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف 2014/7/1 ي�ساوي 7.132.  
102

عبد احلافظ ال�ساوي، تداعيات متادي م�رش يف طباعة النقود، اجلزيرة.نت، 2014/10/22، انظر:  
103

http://bit.ly/1PfDV6t

 2014/6/1-2014/1/1 مالحظة: معدل �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي خالل الفرتة 

ي�ساوي 6.9625.
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6.7% يف الفرتة نف�سها من ال�سنة املالية 2013/2012، وكانت ال�سلع الغذائية اأكرث ال�سلع 

ارتفاعاً يف اأ�سعارها، مما زاد من معاناة املواطنني واأدخل �رشائح جديدة من امل�رشيني اإىل 

.
104

دائرة الفقر

الت�سخم مرتفعاً ب�سكل عام، وقد  ال�سي�سي بقي معدل  العام االأول من والية  خالل 

 %9.1 له  ن�سبة  اأدنى  بلغت  فيما   ،2015 مايو  اأيار/  خالل   %13.1 له  ن�سبة  اأعلى  بلغت 

خالل ت�رشين الثاين/ نوفمب 2015، اأما يف ال�سهرين االأولني من بداية العام الثاين لوالية 

الت�سخم  معدل  انخف�ص  فقد   ،2015 اأغ�سط�ص  واآب/  يوليو  متوز/  خالل  اأي  ال�سي�سي، 

.
105

لي�سجل 8.38% و7.9% على التوايل

ر�شم رقم )3(: معدل الت�شخم يف م�رش خالل الفرتة 

106
اأيلول/ �شبتمرب 2014 - اآب/ اأغ�شط�س  2015 )%(

االأوىل(، )احللقة  واالإخوان  والع�سكري  مبارك  حكم  بني  باالأرقام  م�رش   ... حتليل  مكاوي،  حممود   
104 

http://bit.ly/1sx515D :موقع مبا�رش، 2013/12/4، انظر

Trading Economics, http://ar.tradingeconomics.com/egypt/inflation-cpi  
105

Ibid.  
106
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ر�شم رقم )4(: معدل الت�شخم يف م�رش خالل الفرتة 

كانون الثاين/ يناير 2010 - اآب/ اأغ�شط�س 1072015

7. الدَّين العام: 

ُيعرف الدين العام بــ“ما تقرت�سه اجلهات العامة يف الدولة من الغري لتمويل اأعمالها 

نظراً لعجز مواردها الذاتية عن الوفاء مبا تتطلبه هذه االأعمال من نفقات، وهو ظاهرة 

عاملية مقبولة، ولكن وفق �سوابط وحدود، مثل ن�سبته من الناجت املحلي حيث يثل معدل 

.
االأمان عدم جتاوز ن�سبة الدين العام لن�سبة 60% من قيمة اإجمايل الناجت املحلي”108

امل�رشية  للحكومات  بالن�سبة  الرئي�سية  املع�سالت  اإحدى  العام  الدين  م�ساألة  �سكلت 

مر�سي،  الرئي�ص  �سّد  التحري�سية  االإعالمية  احلمالت  �ُسنّت  وقد  يناير،   25 ثورة  بعد 

ذرائع  كاإحدى  الدولة  مديونية  وزيادة  البالد  يف  االقت�سادي  الو�سع  تردي  وا�ستُخدم 

احلكم  يف  مر�سي  ق�ساها  التي  الفرتة  اأن  من  الرغم  على  مر�سي،  على  االنقالب  تنفيذ 

اأن ينت�سل الو�سع  اأي رئي�ص للبالد  اأن ي�ستطيع  مل تتعد عاماً واحداً، ومن غري املنطقي 

اأن هذا الرتدي كان نتيجة  االقت�سادي املرتدي خالل هذه الفرتة من احلكم؛ خ�سو�ساً 

تراكم ع�رشات ال�سنوات من الف�ساد االإداري وغياب التخطيط االقت�سادي الذي يرتكز 

على اقت�ساد االإنتاج ال اقت�ساد اال�ستهالك واالقت�ساد الريعي، اأ�سف اإىل ذلك اأن اأجهزة 

Trading Economics, http://ar.tradingeconomics.com/egypt/inflation-cpi/forecast  
107

حممود مكاوي، مرجع �سابق.  
108
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مع  وال  الرئي�ص  مع  ال  تتعاون  تكن  مل  الق�سائية،  وحتى  واالقت�سادية  االإدارية  الدولة 

حكومته التنفيذية.

املديونية  زادت  فقد  العك�ص،  على  بل  مر�سي،  على  االنقالب  بعد  الو�سع  يتغري  مل 

—بعد  البملانية  املحا�سبة  غياب  ظّل  يف  خطرية،  مراحل  وبلغت  واخلارجية،  املحلية 

الق�سائية  ال�سلطات  واإحجام  البملانية—  االأغلبية  على  االنقالب  موؤيدي  ح�سول 

ذريعة  حتت  االنقالب؛  دعمت  التي  والقوى  االأحزاب  وتواطوؤ  املحا�سبة،  عن  والرقابية 

ويف  احلكم.  اإىل  “االإ�سالميني”  عودة  اأمام  الطريق  وقطع  النظام،  ا�ستقرار  على  احلفاظ 

تزايد  خالل  من  االأكب،  الثمن  والقادمة  احلا�رشة  امل�رشية  االأجيال  �ستدفع  املح�سلة 

املديونية العامة، ما يجعها حتت رحمة ال�رشائب املتزايدة، وارتفاع االأ�سعار، وانت�سار 

البطالة، والفقر املقزع.

املحلي  ب�سقَّيه  العام  الدين  اأن  فنجد  م�رش،  يف  العام  الدين  ارتفاع  تطور  تتبعنا  واإذا 

يف  خطرية  م�ستويات  بلغ  حتى  مبارك  الرئي�ص  خلع  بعد  باالرتفاع  ا�ستمر  واخلارجي 

عهد ال�سي�سي حتى تاريخ كتابة هذه ال�سطور، لكن هذا ال يعني اأن الثورة التي اأطاحت 

مببارك اأ�رشت بالبالد اقت�سادياً بدل اأن تنقذها، بل ي�سح القول هنا، اإن من اأ�رش بالبالد 

هو من انقلب على الثورة قبل اأن حتقق مبتغاها، وانقلب على اأول رئي�ص مدين منتخب، 

والتطور  لال�ستقرار  االأمان  �سمام  ت�سكل  التي  والد�ستورية  الت�رشيعية  االآليات  وعطل 

االقت�سادي؛ من خالل ما ت�سن وت�رّشع من و�سائل رقابية واآليات ت�رشيعية اقت�سادية 

وغري اقت�سادية. 

حكم  نهاية  عند  املحلي  الدين  فاإن  امل�رشي،  املركزي  البنك  وبيانات  تقارير  ووفق 

40 مليار دوالر. الدين اخلارجي نحو  150.27 مليار دوالر، فيما بلغ  مبارك بلغ نحو 

ثورة عقب  الع�سكري  املجل�ص  حكم  فرتة  نهاية  يف  املحلي  ب�سقه  الدين  هذا   ارتفع 

 25 يناير، والتي ا�ستمرت ملدة عام ون�سف العام تقريباً، حيث و�سل الدين املحلي نحو

عند  دوالر  مليار   34.4 نحو  اإىل  تراجع  فقد  اخلارجي  الدين  اأما  دوالر،  مليار   193.51

238.06 مليار  ليبلغ نحو  الدين املحلي  ارتفاع  اأما يف عهد مر�سي فتوا�سل   .
109

نهايتها

الدين  مليار دوالر. ووا�سل   43.23 اإىل نحو  لي�سل  الدين اخلارجي  ارتفع  دوالر، كما 

العام ب�سقَّيه املحلي واخلارجي ارتفاعه يف عهد الرئي�ص املوؤقت عديل من�سور، حيث بلغ 

نحو اخلارجي  الدين  بلغ  فيما  دوالر،  مليار   261.7 نحو  حكمه،  نهاية  يف  املحلي   الدين 

املرجع نف�سه.  
109
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. ا�ستمر م�سل�سل ارتفاع الدين العام يف عهد ال�سي�سي، الذي قاد انقالباً 
110

46 مليار دوالر

املحلي  الدين  وبلغ  وال�سيا�سي،  االقت�سادي  الو�سع  تردي  مبرات  حتت  مر�سي  �سّد 

نحو 301.5 مليار دوالر يف نهاية كانون االأول/ دي�سمب 2015، اأما الدين اخلارجي فبلغ 

.
111

نحو 47.8 مليار دوالر يف الفرتة نف�سها

مع  تعاملها  يف  االأمام  اإىل  القفز  �سيا�سة  االنقالب  بعد  امل�رشية  احلكومات  اتبعت 

خدمة  من  عليها  ي�ستحق  وما  الديون  فراكمت  املديونية؛  ومعاجلة  االقت�سادي  الو�سع 

طباعة  خالل  ومن  خزينة،  �سندات  وطرح  اقرتا�ص  خالل  من  وزادتها  بل  الديون،  تلك 

كميات كبرية من اجلنيهات امل�رشية مع خف�ص قيمتها من حني اإىل اآخر؛ ما فاقم الو�سع 

ا�ستمرت يف  اإذا  اأن تخرج منه  امل�ستبعد  البالد يف دوامة خطرية من  االقت�سادي واأدخل 

�سيا�ستها هذه. ففي مطلع ت�رشين االأول/ اأكتوبر 2015، اأعلنت وزارة املال امل�رشية عن 

36 مليار دوالر اأمريكي( يف الربع  281.5 مليار جنيه )نحو  طرح �سندات خزينة بقيمة 

الثاين من ال�سنة املالية 2016/2015، واأعلنت يف جدولها الزمني ل�سندات اخلزينة، “طرح 

�سندات خزينة الآجال 91، و182، و273، و364 يوماً”. كما اأعلنت طرحها يف الفرتة ذاتها، 

�سندات خزينة بقيمة 82.4 مليار جنيه )نحو 10.5 مليار دوالر اأمريكي(، ترتاوح اآجال 

.
دفعها بني اأيلول/ �سبتمب 2018 وكانون االأول/ دي�سمب 1122025

ويف هذا اخل�سو�ص، اأكدت ين احلماقي، اأ�ستاذة االقت�ساد بجامعة عني �سم�ص، اأن 

عند  ترتاوح  والتي  العاملية  القيا�سية  املعدالت  وجتاوزه  ال�سكل  بهذا  العام  الدين  زيادة 

لتلك   )%9.5 بـ  )املقدر  املوازنة  عجز  جتاوز  وكذلك  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من   %60

املعدالت املتعارف عليها دولياً وهي 3%، يعني اأن احلكومة لن تكون قادرة على الوفاء 

 .
113

الفقراء على  ال�سغوط  من  املزيد  وبالتايل  التنمية؛  خطط  يخ�ص  فيما  بالتزاماتها 

اأجل �سّد العجز،  اإىل االقرتا�ص الداخلي من  اإن اخلطر االأكب هو جلوء احلكومة  وتقول 

ولي�ص اال�ستثمار والتنمية، وهو ما ي�سمى “تدوير القرو�ص”.

اأ�رشف بدر الدين، مرجع �سابق.  
110

http://www.dostor.org/1002721 :سحيفة الد�شتور، القاهرة، 2016/3/15، انظر�  
111

http://bit.ly/25O9vTZ :م�رش تطرح �سندات خزينة، احلياة، 2015/10/4، انظر  
112

مالحظة: �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف 2015/10/4 ي�ساوي 7.8139.

التقرير،  �شحيفة  االإجمايل،  الناجت  من   %90 تعادل  الديون  اليونان..  �سبح  تواجه  م�رش  القا�سي،  عادل   
113

http://bit.ly/29QurUs :2015/7/10، انظر
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اإن  االإدارية،  للعلوم  العربية  باالأكاديية  االقت�ساد  اأ�ستاذ  عبده،  ر�ساد  يقول  اأي�ساً، 

يف  ال�سبب  هو  العامة  املوازنة  يف  العجز  ل�سد  البنوك  من  االقرتا�ص  اإىل  احلكومة  جلوء 

فاإن  وبالتايل  تقرت�سه؛  ما  ت�سدد  ال  احلكومة  اأن  خ�سو�ساً  املحلي،  العام  الدين  ارتفاع 

اإجمايل الدين العام املحلي ارتفع من عام الآخر حتى و�سل اإىل م�ستوى قيا�سي زاد فيه 

العامة  املوازنة  اأن  اإىل  واأ�سار  اأمريكي(.  262.9 مليار دوالر  األفي مليار جنيه )نحو  عن 

34.2 مليار  260 مليار جنيه )نحو  قيمته  2015/2014 كانت تعاين عجزاً  املالية  لل�سنة 

دوالر اأمريكي( اقرت�ستهم احلكومة ومل يتّم ت�سديدهم، واملوازنة اجلديدة لل�سنة املالية 

اأمريكي(،  دوالر  مليار   32.99 )نحو  جنيه  مليار   251 قدره  عجزاً  تعاين   2016/2015

.
114

�ستقرت�سهم احلكومة؛ وبالتايل فاإن الدين املحلي �سيزيد بهذه القيمة

وو�سف عبده جلوء احلكومة اإىل االقرتا�ص بال�سكل احلايل باأنه اأمر “غري حممود”؛ 

تلجاأ  احلكومة  كانت  اإذا  قائاًل:  العامة،  املوازنة  يف  العجز  �سّد  ملجرد  فقط  تقرت�ص  الأنها 

وحت�سيل  ال�سادرات  زيادة  وبالتايل  واالإنتاج  الت�سغيل  فر�ص  لزيادة  االقرتا�ص  اإىل 

النهار  يف  “مذلة  �سيكون  هنا  الدين  فاإن  ذلك  غري  اأما  حممود،  اأمر  هذا  فاإن  ال�رشائب؛ 

.
ومهانة بالليل”115

ر�شم رقم )5(: الناجت املحلي الإجمايل من 2006 اإىل نهاية اأيلول/ �شبتمرب 2015 

)باملليار دولر(116

املرجع نف�شه.  
114

مالحظة: �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل اجلنيه امل�رشي يف 2015/7/1 ي�ساوي 7.60833.

املرجع نف�شه.  
115

Trading Economics, http://ar.tradingeconomics.com/egypt/gdp  
116
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8. البطالة:

انخف�ص معدل البطالة يف م�رش اإىل 12.7% من اإجمايل قوة العمل، خالل الربع الثاين 

من �سنة 2015، مقابل 12.8% خالل الربع االأول من ال�سنة نف�سها. وكان معدل البطالة 

الثالث  الربع  13.1% خالل  2014، مقابل  الربع االأخري من �سنة  12.9% خالل  قد بلغ 

االأول  الربع  2014، و13.4% خالل  الثاين من �سنة  الربع  2014، و13.3%، خالل  من 

من ال�سنة نف�سها. فيما بلغ معدل البطالة 13.4% يف الربع االأخري من �سنة 2013، مقابل 

وكان  الثاين،  الربع  خالل   %13.3 مقابل   ،2013 �سنة  من  الثالث  الربع  خالل   %13.4

معدل البطالة قد ارتفع خالل الربع االأول من �سنة 2013 اإىل 13.2%، بعد اأن كانت ن�سبة 

2012، و12.5% خالل الربع الثالث من  13% خالل الربع االأخري من  البطالة قد بلغت 

 .
�سنة 1172012

ر�شم رقم )6(: معدل البطالة يف م�رش خالل الفرتة 2012–2015 )%(118

Trading Economics, http://ar.tradingeconomics.com/egypt/unemployment-rate  
117

Ibid.  
118
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9. الفقر:

اأكدت نهلة زيتون م�سوؤولة البنامج االإمنائي لالأمم املتحدة، يف اأيار/ مايو 2015، اأن 

من   %26.3 بلغت  قد  الفقر  ن�سبة  وكانت   .
119

الفقر خّط  حتت  يعي�سون  م�رش  يف   %40

. وك�سف تقرير اجلهاز املركزي للتعبئة 
اإجمايل ال�سكان يف ال�سنة املالية 1202014/2013

اإىل  م�رش  يف  الفقراء  ن�سبة  ارتفعت   2013/2012 املالية  ال�سنة  يف  اأنه  واالإح�ساء  العامة 

 %4.4 اإىل  اإجمايل عدد ال�سكان، بينما انخف�ست ن�سبة من هم يف فقر مدقع  26.3% من 

املالية  ال�سنة  يف  ال�سكان  اإجمايل  من   %6.1 بنحو  مقارنة   2013/2012 املالية  ال�سنة  يف 

2009/2008. وو�سلت ن�سبة الفقراء خالل ال�سنة املالية 2011/2010 اإىل 25.5%، بينما 

.
بلغت 21.6% من اإجمايل ال�سكان يف ال�سنة املالية 1212009/2008

10. قطاع ال�شياحة:

مداخيل  توؤمن  التي  املهمة  امل�سادر  من  ُيعّد  والذي  م�رش،  يف  ال�سياحة  قطاع  تاأثر 

ثورة بعد  البالد  اأ�سابت  التي  واالأمنية  ال�سيا�سية  باال�سطرابات  الدولة،  خلزينة   ثابتة 

25 يناير، ودخول م�رش يف نفق مظلم جراء االنقالب على مر�سي يف 2013/7/3، وما اأعقبه 

من اأحداث وا�سطرابات اأمنية و�سيا�سية ما زالت م�ستمرة حتى كتابة هذه ال�سطور، مع 

االأخذ باالعتبار اأن هذا القطاع كان قد بداأ ي�ستعيد عافيته خالل فرتة حكم مر�سي.

وكانت مداخيل قطاع ال�سياحة متثل نحو 11.3% من الناجت املحلي االإجمايل وبن�سبة 

، حيث زار م�رش 
122

14.4% من اإيرادات م�رش من العمالت االأجنبية قبل ثورة 25 يناير

نحو 14.7 مليون �سائح �سنة 2010 حمققاً حينها عائدات للبالد بنحو 12.5 مليار دوالر، 

مليارات   8.8 بلغت  بعائدات  �سائح  ماليني   9.8 اإىل   2011 �سنة  انخف�ص  العدد  هذا  لكن 

م�سوؤول باالأمم املتحدة: 40% يف م�رش يعي�سون حتت خط الفقر، اليوم ال�شابع، 2015/5/3، انظر:  
119

http://bit.ly/1XHh7Xn

“القومي للبحوث االجتماعية”: 26.3% من �سكان م�رش فقراء، اليوم ال�شابع، 2015/2/25، انظر:  
120

http://bit.ly/1U2PQxu

http://www.almasryalyoum.com/news/details/545130 :امل�رشي اليوم، 2014/10/16، انظر  
121

http://bit.ly/1L2C9bm :م�رش تطمح اإىل 8 باليني دوالر اإيرادات �سياحية، احلياة، 2015/9/29، انظر  
122
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. وقال وزير ال�سناعة 
، ثم انخف�ص جمدداً اإىل 9.5 ماليني �سائح يف 1242013

123
دوالر فقط

والتجارة اخلارجية حامت �سالح، اإن اإيرادات م�رش من ال�سياحة بلغت 14 مليار دوالر 

.
خالل ال�سنة املالية 1252013/2012

عدم  حالة  ا�ستمرار  ظّل  يف  واالنتعا�ص؛  التعايف  على  مقبل  القطاع  هذا  اأن  يبدو  ال 

اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني واالقت�سادي، خ�سو�ساً مع اإ�رشار ال�سلطات احلاكمة يف 

م�رش على اتباع �سيا�سة االإق�ساء جتاه القوى ال�سيا�سية املعار�سة، وا�ستخدام الو�سائل 

�سيا�سية  �رشاكة  اآلية  على  البحث  دون  يوليو،   3 انقالب  م�ساعفات  مواجهة  يف  االأمنية 

توؤدي اإىل اإعادة العملية ال�سيا�سية اإىل م�سارها ال�سحيح.

وقد علّل وزير ال�سياحة امل�رشي يف عهد ال�سي�سي، ه�سام زعزوع، عدم و�سول قطاع 

ال�سياحة اإىل احلالة التي كان عليها قبل ثورة 25 يناير، ب�سبب االأو�ساع االأمنية وا�ستمرار 

اإىل عامني  خالل  ال�سياحة  تعايف  يف  اأمله  عن  زعزوع  واأعرب  البالد.  يف  العنف   اأعمال 

ال�سيّاح  اأعداد  يف  و%20   15 بني  �سنوي  منو  حتقيق  يف  النجاح  حال  يف  اأعوام  ثالثة 

البالد.  يف  مقلقة”  “اأحداث  اأّي  حدوث  عدم  بحال  التعايف  هذا  ربط  اأنه  اإال  واالإيرادات، 

نهاية وحتى   2015 �سنة  مطلع  منذ  م�رش  اإىل  الوافدين  ال�سيّاح  عدد  اأن   واأ�ساف 

قبل  �سائح  مليون   6.3 مقابل  �سائح  مليون   6.6 “بلغ  نف�سها  ال�سنة  من  اأغ�سط�ص  اآب/ 

مليار   4.509 بـ  مقارنة  دوالر  مليار   4.592 االإيرادات  وبلغت   )...(  %4.9 بزيادة  عام 

اإىل ال�سياح �سن�سل  الزيادة يف عدد  “اإذا حافظنا على معدل   دوالر قبل عام”. واأ�ساف: 

10 ماليني �سائح يف نهاية العام احلايل وقد نزيد زيادة طفيفة )...( �سنحقق اإيرادات بني 

7.5 و8 مليارات دوالر يف نهاية 2015 وبني 9 و10 مليارات يف �سنة 2016 مع زيادة النمو 

.
يف عدد ال�سياح اإىل اأكرث من %10”126

 ،2015 �سبتمب  اأيلول/  يف  واالإيرادات  ال�سياح  الأعداد  م�ستهدف  رقم  اأحدث  وي�سري 

اإىل اأن م�رش خف�ست �سقف طموحاتها للقطاع الذي عانى من اال�سطرابات يف ال�سنوات 

اقت�ساد م�رش يف عهد مر�سي، اجلزيرة.نت، 2013/6/27.  
123

م�رش تطمح اإىل 8 باليني دوالر اإيرادات �سياحية، احلياة، 2015/9/29.   
124

وزير �سناعة مر�سي: مل نف�سل وتعر�سنا لتاآمر ممنهج، حوار مع وزير ال�سناعة والتجارة اخلارجية حامت   
125

�سالح يف عهد الرئي�ص امل�رشي املعزول حممد مر�سي، العربي اجلديد، 2014/4/30، انظر:

http://bit.ly/1UCWzYO

م�رش تطمح اإىل 8 باليني دوالر اإيرادات �سياحية، احلياة، 2015/9/29.  
126
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القليلة املا�سية، بعد اأن كانت ت�ستهدف �سنة 2015 جذب ما بني 11–11.5 مليون �سائح، 

واإيرادات بني 9–9.5 مليارات دوالر. وكان عدد ال�سياح يف م�رش بلغ خالل �سنة 2014 

االإيرادات وبلغت   ،2013 �سنة  يف  �سائح  ماليني   9.5 مقابل  �سائح  ماليني   9.9  نحو 

 .
7.5 مليارات دوالر �سنة 2014 مقابل 5.9 مليارات �سنة 1272013

اأفواج  وتزايد  االأمني  اال�ستقرار  حول  زعزوع  ال�سياحة  وزير  اأمنيات  تال�ست 

يف  �سيناء  اأجواء  يف  الرو�سية  الركاب  طائرة  حتطم  حادثة  وقوع  بعد  ال�سائحني، 

2015/10/31، وعلى متنها 224 راكباً رو�سياً مل ينُج اأحد منهم؛ خ�سو�ساً بعد اأن اأكدت 

والتي   ،
128

الطائرة داخل  قنبلة  زرع  جراء  التحطم  فر�سية  �سحة  الرو�سية  ال�سلطات 

اأوروبية،  دول  عدة  وقيام   ،
129

االإ�سقاط عملية  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم  تبني  �ساندتها 

املدنية  طائراتها  رحالت  بتعليق  ورو�سيا،  وبلجيكا،  واإ�سبانيا،  وفرن�سا،  كبيطانيا، 

اإجالء رعاياها من  اإىل �سيناء، كما قامت بعلمية  ال�سفر  اإىل �سيناء، وحتذير رعاياها من 

.
130

هناك

ال �سّك اأن لهذه احلادثة تداعيات �سياحية اقت�سادية على م�رش، فمنذ ثورة 25 يناير 

كانت رو�سيا هي املنقذ االأول لل�سياحة امل�رشية املرتاجعة، حيث ت�سدرت دول العامل يف 

هذا املجال مبعدل جتاوز ثالثة ماليني �سائح �سنوياً، يذهب معظمهم اإىل منتجعات جنوب 

.
131

�سيناء اإ�سافة اإىل الغردقة الواقعة على �ساحل البحر االأحمر

تتحدث االأرقام اأي�ساً عن اأن الرو�ص يثلون ن�سف ال�سياحة الواردة اإىل �رشم ال�سيخ 

الفرتة  واأن  خ�سو�ساً  امل�رشي،  ال�سياحة  لقطاع  فادحة  خ�سائر  يعني  ما  وهو  تقريباً، 

التي وقع فيها احلادث والتي متتد اإىل نهاية كانون الثاين/ يناير 2016، كانت متثل ذروة 

املو�سم ال�سياحي ال�ستوي يف م�رش، و�سياعه يعني خ�سائر فادحة لقطاع ال�سياحة.

املرجع نف�شه.  
127

مو�سكو توؤكد تفجري الطائرة ب�سيناء وبوتني يتوعد، اجلزيرة.نت، 2015/11/17، انظر:  
128

http://bit.ly/1UpnxDq

تنظيم الدولة يتبنى اإ�سقاط الطائرة الرو�سية ب�سيناء، اجلزيرة.نت، 2015/11/30، انظر:  
129

http://bit.ly/1YfPjbp

http://bit.ly/1Oek8uH :م�رش.. لي�ص �سقوط طائرة فح�سب، اجلزيرة.نت، 2015/11/7، انظر  
130

املرجع نف�سه.  
131
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رابعًا: م�صروع تو�صعة قناة ال�صوي�س وتنمية حمورها:

اإقامة  طرح الرئي�ص حممد مر�سي م�رشوع تنمية حمور قناة ال�سوي�ص الذي ت�سمن 

عر�سها  يبلغ  وتكنولوجية،  وخدمية  وجتارية  وزراعية  �سناعية  كاملة،  تنمية  منطقة 

امل�ستثمرين من  اإىل جذب  )193 كم(؛ ويهدف  بالكامل  القناة  7–10 كم، متتد على طول 

م�رش وجميع اأنحاء العامل.

التي  الرتانزيت  حمطات  اإن�ساء  اأولها  مراحل:  اأربع  من  املفرت�ص  امل�رشوع  ويتكون 

اإعداد  يتم  الثانية  املرحلة  ويف  هي،  كما  ت�سديرها  يعاد  ثم  احلاويات  بتفريغ  تخت�ص 

واإن�ساء مراكز التوزيع، حيث يتم فيها تفريغ احلاويات البرتولية وال�سيارات يف املوانئ 

على  تقام  الثالثة  املرحلة  ويف  متفرقة.  الأماكن  ولكن  هي،  كما  توزيعها  ويتم  املحورية، 

اأطراف هذه املوانئ خدمات لوجي�ستية، ويف املرحلة الرابعة يتم اإن�ساء مناطق لوجي�ستية 

املناطق  اإىل  لتنتقل  القناة،  خّط  طول  على  املحورية  املوانئ  ت�ستوعب  والتي  وخدمية، 

.
132

ال�سناعية واللوجي�ستية التي تتمركز على اأطراف القناة ليعاد ت�سنيعها وتوزيعها

كيلومرت، اآالف  �سبعة  للم�رشوع  والتنموي  اخلدمي  املحور  م�ساحة   وتبلغ 

�سيناء،  و�سمال  واالإ�سماعيلية،  وبور�سعيد،  ال�سوي�ص،  هي  حمافظات  خم�سة  لي�سم 

اإىل االأربع  املراحل  بانتهاء  متوقعة  كانت  التي  العائدات  قيمة  وت�سل  �سيناء.   وجنوب 

اإن�ساء  بعد  حتقيقه  اإىل  ال�سي�سي  موؤيدو  ج  روَّ الذي  نف�سه  الرقم  وهو  دوالر،  مليار  مئة 

.
133

التفريعة اجلديدة

امل�رشفة  اإحدى اجلهات  االإ�سكان باعتبارها  اأعلنت عنها وزارة  التي  للدرا�سة  ووفقاً 

اإقامة  تلخي�سها يف  ال�سوي�ص يكن  قناة  تنمية  فاإن فكرة م�رشوع  امل�رشوع،  تنفيذ  على 

يف  التفريعة  �رشق  مينائي  بني  ولوجي�ستياً،  ومكانياً  وعمرانياً  اقت�سادياً  متكامل،  اإقليم 

عاملياً يف اخلدمات  ليمثل مركزاً  ال�سخنة وال�سوي�ص يف اجلنوب،  العني  ال�سمال ومينائي 

اللوجي�ستية وال�سناعة، يقدم خدمة اإ�سافية للعمالء باأقل تكلفة وباأعلى كفاءة.

 وتوقعت الدرا�سة اأن يجعل هذا امل�رشوع م�رش يف مركز عاملي للنقل يدر لها 20–25 مرة

من العائد الذي كانت حت�سل عليه يف مطلع �سنة 2013، من ر�سوم املرور بالقناة، التي 

الرغم من  العامل و20% من جتارة احلاويات �سنوياً. وعلى  10% من ب�ساعة  ير بها 

http://bit.ly/1UhUF46 :قناة ال�سوي�ص.. حمور مر�سي وتفريعة ال�سي�سي، اجلزيرة.نت، 2015/8/5، انظر  
132

املرجع نف�سه.  
133
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فاإن  �سنوياً،  دوالر  مليار   1,692 بنحو  يقدر  القناة  يف  العابرة  التجارة  حجم  اإجمايل  اأن 

عائد قناة ال�سوي�ص ال يتجاوز 0.3% )5.2 مليارات دوالر �سنوياً( من قيمة هذه التجارة. 

 وتقدر تكلفة م�رشوع مركز اخلدمات اللوجي�ستية بنحو 10 مليارات دوالر، اإ�سافة اإىل

 .
134

5 مليارات اأخرى الإقامة البنية االأ�سا�سية

وكان من املتوقع اأن يدر هذا امل�رشوع اإيرادات قد ت�سل اإىل 100 مليار دوالر �سنوياً 

ت�سهم يف انت�سال االقت�ساد امل�رشي من عرثته، ويوفر فر�ص عمل تزيد عن املليون بنهاية 

مراحل امل�رشوع يف �سنة 2030، كما كان من املحتمل اأن يوؤدي اإىل اإقامة م�رشوعات عمرانية 

(؛
2
16,187.4 كم اأربعة ماليني فدان )نحو  ا�ست�سالح وزراعة نحو   متكاملة ت�ستهدف 

حكومة  اإليها  توجه  اأن  يجب  كبى  اأولوية  يعد  اللوجي�ستي  املركز  هذا  اإن�ساء  فاإن  لذا 

.
135

مر�سي االهتمام

عب  م�رش،  �سعب  اإىل  ر�سالة  ال�سابق؛  ماليزيا  وزراء  رئي�ص  حممد  مهاتري  ووجه 

�سفحته على الفي�ص بوك، قال فيها: “اعلموا اأن م�رشوع ممر قناة ال�سوي�ص هو م�رشوع 

القرن الـ 21 مل�رش اقت�سادياً، ولن ي�ستفيد منه امل�رشيون فقط، بل والعامل اأجمع �سي�ستفيد 

اأنتم مقبلون على  ال�سوي�ص من جديد.  اأمام م�رشوع �سخم يوازي حفر قناة  اأنتم  منه. 

.
ثورة اقت�سادية حقيقية، وعلى اجلميع التكاتف من اأجل جناح ثورتكم”136

تو�سعة  م�رشوع  باإيقاف  واملهتمني  امل�ستفيدين  اأهم  كاأحد  امل�رشي  اجلي�ص  اإىل  ُنظر 

اإىل مركز لوجي�ستي �سخم ومركز للت�سنيع  قناة ال�سوي�ص، الأن حتويل قناة ال�سوي�ص 

الثقيل، لطاملا كان هدفاً يرنو اإليه ب�رش املخّططني االقت�ساديني يف اجلي�ص، الذين تقّدموا 

باطن  وطاقة  ريح(،  )من  ورياحية  �سم�سية  طاقة  حمطات  الإقامة  االقرتاحات  مبختلف 

وبالطبع،  ال�سناعية.  املنطقة  قدرات  من  لالإفادة  وحولها،  ال�سوي�ص  منطقة  يف  االأر�ص 

املعدات  البناء وتوفري  رئي�سية يف عمليات  اأدواراً  التي يلكها اجلي�ص  ال�رشكات  �ستلعب 

ملثل هذه امل�ساريع. اإذ اإن وزارة االإنتاج احلربي والهيئة العربية للت�سنيع لديهما م�سانع 

والزجاج  ال�سيارة،  يف  ال�رشعة  تغيري  وم�سنّنات  االأبراج،  مثل  �سلع  �سناعة  على  قادرة 

اأمل خريي، م�رشوع تطوير قناة ال�سوي�ص كلمة ال�رش يف عداء االإمارات مل�رش، ال�سعب اجلديد االإلكرتونية،   
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http://bit.ly/1UCXusk :2013/1/8، انظر
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اأعلن م�سوؤولو حزب احلرية والعدالة يف  املعزول امل�ستخدم يف طوربينات الريح. وحني 

اأن االإرادة  اإىل مركز لوجي�ستي عاملي، بدا  القناة  2012 عن اخلطط لتحويل  اأواخر �سنة 

.
137ً

ال�سيا�سية ودعم الدولة ملثل هذا امل�رشوع �سيتوافران اأخريا

لكن، وفيما كان حزب احلرية والعدالة يعلن عن خطط القناة، ك�سف م�ست�سار حكومي 

م�رشي النقاب عن اأن االإ�رشاف على التو�سيع �سيو�سع بني يدي رئي�ص واحد �سيكون يف 

رتبة نائب رئي�ص الوزراء ويكون تابعاً مبا�رشة ملر�سي، االأمر الذي جعل القوات امل�سلحة 

جمرد واحدة من جمموعة هيئات حكومية منخرطة يف هذا اجلهد. وقد كانت هذه اخلطوة 

الهادفة اإىل تهمي�ص دور اجلي�ص يف اأكب م�رشوع للبنى التحتية منذ عقود، حا�سمة يف جعل 

.
138

حزب العدالة والتنمية يخ�رش دعم القوات امل�سلحة

لي�ص من املبالغة يف �سيء اإبراز االأهمية الكبرية التي يوليها اجلي�ص للقناة، لي�ص فقط 

يف جمال العائدات، بل اأي�ساً يف تزويد القوات امل�سلحة امل�رشية بالتبير الإقحام نف�سها يف 

النقا�سات حول التخطيط االقت�سادي طويل االأمد. فالعديد من اخلدمات املرتبطة بالقناة 

اإذا ما ا�ستُبِعَدت  اأ�سا�ساً �رشكات مرتبطة باجلي�ص، وكانت هذه �ستت�رشر  كانت تقّدمها 

نظريات  وتزعم  القناة.  تنمية  بخطط  املتعلّقة  القرار  اتخاذ  عمليات  عن  امل�سلحة  القوات 

املوؤامرة اأن البيع الو�سيك للقناة اإىل م�سالح اأجنبية، كان دوماً الو�سيلة الكال�سيكية لتعبئة 

تاأمني  يف  اجلي�ص  مب�سوؤولية  املواطنني  ولتذكري  القائمة،  للحكومات  الوطنية  املعار�سة 

.
139

املوارد اال�سرتاتيجية مل�رش

اإن االأهمية االقت�سادية للقناة واأبعادها الرمزية، جعال خطة تو�سيع هذا املمر املائي 

نقطة االرتكاز لل�رشاع املتفاقم بني القوات امل�سلحة وحزب احلرية والتنمية. وقد حددت 

اخلطوط  والعدالة،  احلرية  حلزب  املبدئي  االإعالن  تلت  التي  الر�سمية  البيانات  عا�سفة 

الفا�سلة التي حاول كل طرف اأن ير�سمها حول مناطق �سلطته. ففي 2013/3/19، اأعلن 

لكن بعدها  ال�سخمة.  التو�سيع  االأول مل�رش يف عملية  ال�رشيك  الهند �ستكون  اأن  مر�سي 

مر�سي  يحذِّر  ال�سي�سي  الدفاع  وزير  اجلديدة:  م�رش  ل�سحيفة  عنوان  يف  جاء  بيومني، 

وقنديل: لن يكون هناك عنوان ُيعطى لالأر�ص قرب القناة. وُن�ِسَب اإىل م�سوؤول ع�سكري 

�سانا مار�سال، “القوات امل�سلحة امل�رشية وجتديد االإمباطورية االقت�سادية،” موقع مركز كارنيغي لل�رشق   
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ُتقّر  اأن  اإىل  االأمام  اإىل  القناة، لن تخطو خطوة  اإن خطط احلكومة لتو�سيع  املقال  قوله يف 

قد  ما  امل�رشوع،  يف  اأجنبي  انخراط  اأّي  من  امل�سوؤول  وحذَّر  التفا�سيل.  امل�سلحة  القوات 

يت�سبّب بنزاعات م�ستقبلية )يف اإ�سارة اإىل مفاو�سات مر�سي مع الهند(. ووا�سل امل�سوؤول 

الت�رشيعي  ال�سلطان  ح�رش  �سملت  التي  امل�سلحة،  القوات  مبطالب  الئحة  معدداً  حديثه 

اأكرث  وقواعد  التجارية،  اأو  ال�سناعية  بامل�ساريع  تتعلّق  نزاعات  اأّي  يف  م�رش  مبحاكم 

.
140

�رشامة ُتفَر�ص على ال�رشكات االأجنبية

وامل�رشفني  ال�رشكات  اأن  على  واأ�رّش  املطالب،  هذه  الحقاً  ع�سكري  ناطق  كّرر  وقد 

النطاق ويكونوا غري خا�سعني  وا�سع  باحرتام  اأن يحظوا  امل�رشوع يجب  املنخرطني يف 

الدور  اإىل  االإ�سارة  لغة مرّمزة تريد  اأّي حزب �سيا�سي بعينه )وهي  اأو هوى  اإىل نزوات 

عن  مار�ص  اآذار/   23 يف  �سدر  بيان  رّد  بيومني،  ذلك  وبعد  امل�سلحة(.  للقوات  القيادي 

اأن الهيئة  الناطق الر�سمي با�سم هيئة االإعالم يف الدولة، على بيانات اجلي�ص، رّكز على 

لي�ص  الرئا�سة، وبالتايل  �سلطة  القناة �ستكون حتت  لالإ�رشاف على تو�سيع  لَت  �ُسكِّ التي 

.
141

حتت ال�سلطان الق�سائي للقوات امل�سلحة

ومع اأن م�سوؤويل حزب احلرية والعدالة اأتبعوا هذا البيان �سديد ال�رشاحة والو�سوح 

ب�سل�سلة من البيانات التوافقية التي هدفت اإىل تهدئة خماوف اجلي�ص، اإال اأن العديد منها 

ق�رُش عن الر�سوخ اإىل فيتو القوات امل�سلحة. وهكذا، اأ�رّش وزير االإ�سكان طارق وفيق، 

على اأن احلكومة �ستُطلِع قادة اجلي�ص على م�سودة القانون اخلا�ص بامل�رشوع وت�ستمع 

اخلطط  ُتعدِّل  ولن  اعرتا�سات،  اأي  على  توافق  لن  لكنها  وروؤيتهم،  نظرهم  وجهة  اإىل 

جِبَ وفيق على الرتاجع، واأعلن اأن اجلي�ص، الذي 
ُ
الراهنة للقناة. لكن، بعد ثالثة اأ�سهر، اأ

قال اإنه وراء امل�رشوع “مئة يف املئة”، �سيكون الكيان الوحيد الذي له �سلطة منح رخ�ص 

ترميم  امل�ستحيل  من  اأنه  املرحلة  هذه  يف  وا�سحاً  بدا  لكن،  اخلطة.  يف  العاملة  لل�رشكات 

ميط اللثام الحقاً عن اأنه خالل هذه املرحلة، كان مر�سي يحاول 
ُ
التحالف بني الطرفني. )اأ

اخلطة  وهي  اأكرث،  مطواع  ب�سخ�ص  اآنذاك،  للدفاع  وزيراً  كان  الذي  ال�سي�سي،  ا�ستبدال 

.
142
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بعد ت�سلمه الرئا�سة يف م�رش، و�سع ال�سي�سي املدعوم من املوؤ�س�سة الع�سكرية ن�سب 

ترويجية  اإعالمية  حملة  امل�رشوع  هذا  رافق  وقد  القناة،  تو�سعة  م�رشوع  تنفيذ  عينيه 

�سخمة، وعدته االأو�ساط املوؤيدة لل�سي�سي م�رشوع القرن الـ 21، وقد ا�ستغرق العمل يف 

امل�رشوع نحو عام. 

رحب الرئي�ص ال�سي�سي يف كلمته التي األقاها يف حفل افتتاح م�رشوع القناة، بالزعماء 

كانت  بينما  الع�سكري،  الزّي  مرتدياً  يخت،  على  من  احلفل،  ح�رشوا  الذين  االأجانب 

“قناة ال�سوي�ص اجلديدة  اإن  الطائرات املقاتلة واملروحيات حتلق يف �سماء املنطقة، وقال 

امل�رشيني  باأن  للعامل  والتاأكيد  الثقة  من  املزيد  اأثبتت  ولكنها  فقط  هند�سياً  عمالً  لي�ست 

قادرون على اإجناز امل�رشوعات العمالقة”. وو�سف ال�سي�سي تو�سيع القناة باأنه “اأول 

احلكومة  وقالت  لقطعها”.  بال�سري  مطالبون  وامل�رشيون  خطوة،  االألف  من  خطوة 

امل�رشية اإن امل�رشوع الذي تكلف نحو ثمانية مليارات دوالر �سيزيد وترية مرور ال�سفن 

 .
143

باالإ�سافة اإىل تعزيز عوائد القناة واإنعا�ص االقت�ساد

وت�سمن امل�رشوع حفر قناة جديدة طولها 37 كم، وتعميق وتو�سيع القناة االأ�سا�سية 

على طول 35 كم. وقالت احلكومة امل�رشية اإن امل�رشوع اجلديد �سيزيد من عائدات قناة 

ال�سوي�ص باأكرث من ال�سعف لت�سل اإىل 13.2 مليار دوالر بحلول �سنة 2023، مما �سي�سخ 

عملة �سعبة يف اقت�ساد البالد. وبعد اأعمال التو�سعة، تتوقع هيئة قناة ال�سوي�ص اأن يكون 

بو�سع نحو 97 �سفينة عبور القناة يومياً بحلول �سنة 2023، مقابل 49 �سفينة عند بدء 

�سيقل�ص  مما  االجتاهني،  يف  ال�سفن  ب�سري  اجلديدة  القناة  �ست�سمح  كما  امل�رشوع.  تنفيذ 

.
144

الفرتة الزمنية لعبور ال�سفن من 18 اإىل 11 �ساعة

لكن منتقدي امل�رشوع ي�سككون يف زيادة العائدات التي تتوقعها احلكومة امل�رشية؛ 

فحجم التجارة العاملية مل ي�سجل منواً بالقدر الكايف الذي تريده احلكومة امل�رشية جلني 

اأرباح م�رشوعها. وقد يوؤثر م�رشوع تو�سعة قناة بنما، املقرر اكتماله �سنة 2016، على 

م�رش تفتتح م�رشوع تو�سعة قناة ال�سوي�ص، موقع هيئة االإذاعة البيطانية )بي بي �سي(، 2015/8/6، انظر:   
143
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اآ�سيا  بني  الوا�سل  الطريق  على  ال�سفن  مرور  حركة  يف  ملناف�سته  نظراً  ال�سوي�ص  قناة 

.
145

واأمريكا ال�سمالية

بالقول  بالقاهرة، على ذلك  االأمريكية  االقت�ساد باجلامعة  اأحمد كمايل، خبري  وعلّق 

جدوى”،  درا�سة  اأّي  جتر  “مل  واأ�ساف:  باالأمل”،  مفعم  “تفكري  امل�رشية  التوقعات  اإن 

اقت�سادية، من  اأكرث منها  التو�سعة رمبا �سيا�سية  املزايا احلالية من وراء  اأن  اإىل  واأ�سار 

حيث توحيد النا�ص “حول م�رشوع قومي”. وير بقناة ال�سوي�ص االأ�سلية، التي افتتحت 

ال�سعبة مل�رش. وتربط  اأكب م�سدر للعملة  العاملية، وهي  التجارة  7% من   ،1869 �سنة 

قناة ال�سوي�ص البحر املتو�سط بالبحر االأحمر، وتعّد اأق�رش طريق للمالحة البحرية بني 

.
146

اآ�سيا واأوروبا

يف مقابل ذلك، مل ترجح موؤ�س�سة موديز يف تقرير لها ن�رشته يف 2015/8/13، اأن حتقق 

احلكومة امل�رشية االإيرادات التي تتوقعها من م�رشوع تو�سعة قناة ال�سوي�ص. واأ�سافت 

دوالر  مليارات   5.4 من  ال�سوي�ص  قناة  اإيرادات  بزيادة  احلكومة  م�ستهدفات  اأن  موديز 

اإىل 13.2 مليار دوالر يف 2023 “تقوم على افرتا�سات بتعايف حاد يف منو التجارة العاملية 

من  يومياً   97 اإىل  للقناة  العابرة  ال�سفن  عدد  وم�ساعفة  احلدوث،  مرجح  غري  اأمر  وهو 

حوايل 50 حالياً”. وبح�سب املوؤ�س�سة، فاإن حتقيق الزيادة امل�ستهدفة من تو�سعات القناة 

.
يتطلب منو التجارة العاملية 10% كل �سنة يف فرتة 2016–1472023

اجلديدة  ال�سوي�ص  لقناة  حمدوداً  اإيجابياً  تاأثرياً  تقريرها  يف  املوؤ�س�سة،  وتوقعت 

 .2015/7/1 يف  بداأت  التي   2016/2015 املالية  ال�سنة  يف  مل�رش  االئتماين  الت�سنيف  على 

احتياطيات  حماية  على  �ساعد  حملياً  ال�سوي�ص  قناة  تو�سعات  متويل  اأن  موديز  وعّدت 

اأن  18.5 مليار دوالر، لكنها ال تتوقع  اإىل  النقد االأجنبي التي انخف�ست يف متوز/ يوليو 

يتحول ميزان املعامالت اجلارية �رشيعاً للفائ�ص بل �سي�سجل عجزاً بنحو 3% من الناجت 

.
االإجمايل يف 1482016

م�رش تفتتح م�رشوع تو�سعة قناة ال�سوي�ص، بي بي �سي، 2015/8/6.  
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غري  ال�سيادية  لل�سندات  ت�سنيفها  رفع   2015 اأبريل  ني�سان/  يف  موديز  واأعلنت 

حت�سن  هي  قرارها  وراء  الرئي�سية  العوامل  اأن  وقالت  م�رش.  ت�سدرها  التي  امل�سمونة 

اأداء االقت�ساد الكلي، وانخفا�ص املخاطر اخلارجية، وا�ستمرار التزام م�رش باالإ�سالح 

.
149

املايل واالقت�سادي

لي�ص  اإنه  فقال  العاملي  االقت�سادي   Business Insider اإن�سايدر  بيزن�ص  موقع  اأما 

هناك �رشورة اقت�سادية لقناة ال�سوي�ص اجلديدة، وتابع “يبدو اأن اإن�ساء القناة اجلديدة 

مل  اأنه  اإال  �رشعيته،  ودعم  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�ص  �سعبية  لرفع  باالأ�سا�ص  يهدف 

تكن هناك حاجة ملحة ملثل هذا امل�رشوع”. واأ�ساف املوقع اأن هناك اأ�سباباً تدعو لل�سك 

يف جدوى هذا امل�رشوع، منها اأن حتقيق منافع اقت�سادية يتطلب زيادة حركة املرور يف 

.
150

القناة اجلديدة اإىل 9%، وهذا غري متوقع يف ظّل تراجع التجارة العاملية

خام�صًا: دور املوؤ�ص�صة الع�صكرية يف االقت�صاد امل�صري:

خالل  من  ملبارك،  التابع  املح�سوبية  نظام  يف  الدمج  عملية  �سارت   ،1991 �سنة  بعد 

الوعد مبنح “بدل والء” يح�سل عليه كبار ال�سباط عند التقاعد، وذلك مقابل امتناعهم 

يف  اخلدمة  �سنوات  خالل  ن�سبياً،  متدّنية  لرواتب  وقبولهم  ال�سيا�سة  يف  االنخراط  عن 

القوات امل�سلحة. بالن�سبة اإىل الغالبية العظمى، يت�سّمن هذا البدل فر�سة ملوا�سلة وظيفة 

اإىل املعا�ص التقاعدي الع�سكري، ولكل منهما  يف القطاع احلكومي، ما ي�سيف راتباً ثانياً 

.
151

العالوات والبدالت املرتبطة به

والثالث  الثاين  لل�سفني  قوياً  حافزاً  بو�سفه  والء”  “بدل  ن�ساأ  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 

الذين  ال�سباط  اإىل  فبالن�سبة  دورهم.  ياأتي  ريثما  للنظام  يتثلوا  كي  ال�سباط  من 

م�رشي جنيه  األف   40 اإىل  ي�سل  مقطوع  مبلغ  على  ويح�سلون  لواء،  برتبة   يتقاعدون 

جنيه اآالف  ثالثة  اإىل  ي�سل  �سهري  تقاعدي  ومعا�ص  اأمريكي(،  دوالر   6,670  )نحو 

Moody’s upgrades Egypt to B3 with a stable outlook, Moody’s, 7/4/2015, https://www.moodys.  
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com/research/Moodys-upgrades-Egypt-to-B3-with-a-stable-outlook--PR_320392

Barbara Tasch, op. cit.  
150

يزيد �سايغ، “فوق الدولة: جمهورية ال�سباط يف م�رش،” مركز كارنيغي لل�رشق االأو�سط، 2012/8/1، انظر:   
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)نحو 500 دوالر اأمريكي(، ال بّد اأن ي�سّكل احتمال ح�سولهم على رواتب �سهرية ترتاوح 

بني 100 األف جنيه )نحو 16,670 دوالر اأمريكي( ومليون جنيه )نحو 166,670 دوالر 

.
152ً

اأمريكي(، بح�سب بع�ص التقارير، حافزاً قويا

 لكن نظام املح�سوبية بات يعمل بطريقة مغايرة للنمط ال�سائد يف الثمانينيات، عندما 

ه القوات امل�سلحة  عمل وزير الدفاع اآنذاك امل�سري عبد احلليم اأبو غزالة، لكي يحّقق توُجّ

عهد  يف  اأما  ا�ستثناء.  بال  ال�سباط  جلميع  الفائدة  ولتعّم  اقت�سادياً  الذاتي  االكتفاء  نحو 

امل�سري حممد ح�سني طنطاوي، الذي ُعنيِّ وزيراً للدفاع يف �سنة 1991، فاإن فئة قليلة من 

اأ�سحاب الرتب العليا ظلّت حتّقق القدر االأكب من املكا�سب نتيجة دجمها يف نظام مبارك، 

فيما خ�رش ال�سباط ذوو الرتب املتو�سطة والدنيا الكثري من املكا�سب واملزايا ال�سغرية 

.
153

اإثر تعديل االإنفاق العام يف م�رش بعد ذلك الزمن

من  الرغم  على  ثابتاً  ال�سباط  كبار  اإىل  امل�سلحة  القوات  احتياج  ظّل  ذلك،  اإىل  اإ�سافًة 

اخلدمة  يف  اجلنود  عدد  يبلغ  حيث   ،1979 �سنة  يف  “اإ�رشائيل”  مع  احلرب  حالة  انتهاء 

الفعلية 468.5 األف، و479 األف يف االحتياط، و72 األف يف القوات �سبه الع�سكرية املرتبطة 

التنفيذيني  ال�سباط  كبار  من  كبرياً  عدداً  امل�سلحة  القوات  توّفر  كما  امل�سلحة.  بالقوات 

.
154

واالإداريني يف وزارة الداخلية ومديرية املخابرات العامة التي تتبع الرئي�ص

التلقائية من رتبة عميد عند التقاعد  ولعل ما زاد من عدد كبار ال�سباط هي الرتقية 

واملعا�ص  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  من  يزيد  وهذا  لواء.  رتبة  اإىل  عاماً(   54 الق�سوى  )ال�سن 

التقاعدي والعالوات والبدالت االأخرى، ويزيد اإىل حّد كبري عدد االألوية املتاحني للتعيني 

.
155

يف اجلهاز احلكومي املدين وال�رشكات التجارية اململوكة للدولة

بوا�سطة  تتم  الرئي�سية  ملهامها  املوازي  الدور  بهذا  امل�سلحة  القوات  اإ�سهام  اأن  يذكر 

اأربعة اأجهزة تابعة لها، وهي:

جمموعة  تغطي  �رشكات  من  عدد  له  التابع  الوطنية:  اخلدمة  م�رشوعات  جهاز   .1

والعري�ص  الو�سيطة،  للكيماويات  الن�رش  �رشكات:  منها  القطاعات،  من  وا�سعة 

املرجع نف�سه.  
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ومكرونة  “�سايف”،  املياه  وتعبئة  الإنتاج  والوطنية  للبرتول،  والوطنية  لالإ�سمنت، 

كوين، والوطنية ال�ست�سالح وزراعة االأرا�سي، والن�رش للخدمات وال�سيانة “كوين 

البال�ستيك،  امل�سمعات  اإنتاج  وم�سنع  الزراعي،  للت�سنيع  العليا  وم�رش  �سريف�ص”، 

بخالف قطاع االأمن الغذائي الذي يتبع اجلهاز.

لل�سناعات  م�سنعاً   15 من  اأكرث  متلك  التي  احلربي:  لالإنتاج  القومية  الهيئة   .2

الع�سكرية واملدنية )االأجهزة الكهربائية واالإلكرتونية ب�سكل اأ�سا�سي(.

الهيئة العربية للت�شنيع: التي تدير 11 م�سنعاً و�رشكة يف م�رش تعمل يف العديد من   .3

جماالت ال�سناعات الع�سكرية واملدنية.

الع�سكرية  االإن�ساءات  جماالت  يف  املتخ�س�سة  امل�شلحة:  للقوات  الهند�شية  الهيئة   .4

وجماالت  املدار�ص،  وبناء  والكباري،  والطرق  التحتية  البنية  وم�رشوعات  واملدنية، 

االقت�سادي،  االإ�سكان  وم�رشوعات  الريا�سية،  املن�ساآت  وتطوير  ال�سياحية  التنمية 

.
156

والتخطيط العام للمدن

مبارك،  ح�سني  حممد  الرئي�ص  اإطاحة  منذ  متزايد  وبعناد  الع�سكري،  املجل�ص  قام 

عن  قّدم ذلك وكاأنه دفاعاً  فيما  اال�ستثنائية وعن م�ساحله،  للدفاع عن مكانته  بالتعبئة 

القوات امل�سلحة. فبعد عقود ناأى بنف�سه فيها عن لعب دور مبا�رش يف ال�سيا�سة الوطنية 

بالدولة  عالقته  تعريف   2011 فباير  �سباط/  يف  ال�سلطة  تولّيه  منذ  اأعاد  واحلكومة، 

امل�رشية، وبالتايل تاأكيد اأولوياته املوؤ�ّس�سية وال�سيا�سية على نحو اأكرث و�سوحاً من اأّي 

وقت م�سى. و�سعى املجل�ص الع�سكري اإىل احلفاظ على امتيازاته ال�سيا�سية، ومكافاآته 

املادية، ومكانته االجتماعية التي يعتقد اأنها جميعاً ا�ستحقاقات لقاء دفاع القوات امل�سلحة 

عن م�رش، كما ي�سعى اإىل تعزيزها بح�سانة قانونية ر�سمية عن اأّي من اأفعاله، ما�سياً اأو 

.
157

م�ستقبالً، على حّد �سواء

وقد اأف�سى هذا على وجه التحديد اإىل تاأكيد حّق املجل�ص الع�سكري يف ال�سيطرة املطلقة 

الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  واقت�ساد  االأمريكية،  الع�سكرية  وامل�ساعدات  الدفاع،  ميزانية  على 

الر�سمي وامل�ساريع التابعة له. كما مار�ص حرية الت�رّشف املطلقة يف ا�ستخدامه االأ�سول 

م�رش،  مدى  موقع  اخلا�ص،  القطاع  نفوذ  يهدد  احلاكمة  ال�سلطة  دعم  االقت�سادية:  اجلي�ص  اإمباطورية   
156

http://bit.ly/1RY6ExU :2014/12/24، انظر

يزيد �سايغ، مرجع �سابق.  
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واملوارد النا�سئة عنها جميعاً. باالإ�سافة اإىل ذلك، رغب املجل�ص الع�سكري يف احلفاظ على 

النفوذ الفعلي لل�سباط يف جهاز الدولة ويف اجلزء اململوك للدولة من االقت�ساد امل�رشي، 

وعلى الفر�ص التي يوّفرها هذا االأمر للتمّدد اإىل القطاع اخلا�ص اأو القطاع املختلط على 

 .
158

نحو متزايد

اأ�سبح املجل�ص الع�سكري اأكرث قوة واأكرث عر�سة الإ�سعاف مركزه يف اآن، بعد اإطاحة 

مبارك. فاالنتفا�سة ال�سعبية قذفته اإىل واجهة ال�سدارة ال�سيا�سية، لكنها ا�سطّرته اأي�ساً 

اإىل البحث عن و�سائل يعّو�ص بها خ�سارة �سبكة العالقات ال�سخ�سية والتفاهمات غري 

�سل�سلة  يف�رش  هذا  ولعّل  مبارك.  حكم  ظّل  يف  ال�سباط  جمهورية  اأّمنت  التي  الر�سمية 

�سباط/  يف  توالها  التي  ال�سلطات  لتحويل  الع�سكري  املجل�ص  بها  يقوم  التي  املحاوالت 

الثابت  املوؤ�ّس�سي  الطابع  اإ�سفاء  �ساأنها  من  د�ستورية”  “فوق  مبادئ  اإىل   2011 فباير 

الدولة  فوق  دائم  ب�سكل  وو�سعها  ر�سمية،  ترتيبات  �سمن  وح�سانته  امتيازاته  على 

.
159

امل�رشية

كان اآخر هذه املحاوالت االإعالن الد�ستوري املكّمل الذي اأ�سدره املجل�ص الع�سكري 

اأعلن املجل�ص عن نيته االنتقال اإىل املوقع القيادي االأول،  2012/6/17. بهذه اخلطوة،  يف 

منهياً فرتة عدم اليقني التي جنمت عن اإطاحة مبارك. يف ظاهر االأمر، فاإن ال�سلطات املُطلَقة 

جديد  د�ستور  ُي�ساغ  اأن  اإىل  فقط  �ساحلة  نف�سه  على  الع�سكري  املجل�ص  اأ�سبغها  التي 

يحِدّد �سالحيات الرئا�سة والبملان وي�سمح باإجراء انتخابات عامة جديدة. لكن عملياً، 

ك�سالحيات  تكري�سها  اإىل  ي�سعى  التي  املحجوزة”  “املجاالت  الع�سكري  املجل�ص  رّتب 

بارزة  منزلة  يف  نف�سه  املجل�ص  و�سع  وقد  اجلديد.  الد�ستور  يف  دائمة  وا�ستثناءات 

اإعادة �سياغة املواد  متّكنه من فر�ص ال�رشوط، وخ�سو�ساً عب متكني نف�سه من طلب 

 الد�ستورية التي يعرت�ص عليها، وجْعل انتخاب برملان جديد يتوّقف على اإقرار الد�ستور

.
160

اجلديد

الذي  القرار  اأعقاب  يف  الفور  على  املكّمل  الد�ستوري  االإعالن  جاء  ذلك،  اإىل  اإ�سافًة 

مبارك  عيّنه  �سابق  ع�سكري  قا�ٍص  يراأ�سها  —التي  العليا  الد�ستورية  املحكمة  اتخذته 
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البملان غري قانوين وقانون االنتخابات  اأع�ساء  انتخاب ثلث  2009— باعتبار  يف �سنة 

اجلديد ال�سادر يف ت�رشين االأول/ اأكتوبر 2011 غري د�ستوري. على ذلك، اأ�سدر املجل�ص 

األغى االإعالنان ال�سادران  اأَمَر بحّل البملان برّمته. وبذلك  اإ�سافياً  الع�سكري مر�سوماً 

املرحلة  من  ال�سابقة   16 الـ  االأ�سهر  خالل  تقريباً  جِنز 
ُ
اأ �سيء  كل  الع�سكري  املجل�ص  عن 

االنتقالية. وهكذا، فر�ص فعلياً املجل�ص الع�سكري من جانب واحد مرحلة انتقالية ثانية، 

من دون الت�ساور مع االأحزاب ال�سيا�سية ومر�ّسحي الرئا�سة كما فعل يف املا�سي. وحدها 

املجل�ص  حّددهما  اللذين  الزمني  واجلدول  لالإجراءات  وفقاً  جرت  الرئا�سية  االنتخابات 

.
الع�سكري يف 1612012/1/30

لتعزيز  بالنتيجة، فتحّرك ب�رشعة  الع�سكري  املجل�ص  ُيغاِمر  الوقت، مل  ذلك  حتى يف 

اإعادة  الع�سكري  املجل�ص  اأعلن  املُكمِّل،  الد�ستوري  االإعالن  ن�رش  من  يوم  وبعد  موقفه. 

ت�سكيل جمل�ص الدفاع الوطني، الذي كان قد اأعاده اإىل الواجهة قبل اأربعة اأيام، واأ�سدر 

غري  احلني  ذلك  حتى  الدفاع  جمل�ص  كان  ع�سويته.  حتكم  التي  واالإجراءات  القواعد 

�ص ر�سمياً يف د�ستور  �سِّ
ُ
اأ النا�رش ثم  الرئي�ص جمال عبد  اأ�سالً يف عهد  اأن�سئ  فاعل، فقد 

االأ�سا�سي،  نظامه  يحّدد  قانون  ي�سدر  مل  لكن  الرئا�سية،  لل�سلطة  كاأداة   1971 �سنة 

حتويل  اإىل  الع�سكري  املجل�ص  و�سعى  وا�سحة.  �سلطة  اأّي  مار�ص  اأو  اجتمع  ما  ونادراً 

جمل�ص الدفاع اإىل اآليّة موؤ�ّس�سية يكنه من خاللها �سمان ا�ستقالله الدائم عن ال�سيطرة 

 املدنية، ويف الوقت نف�سه ممار�سة الرقابة والتدّخل، وفقاً لتقديره، يف جماالت ال�سيا�سة

.
162

املدنية

املجل�ص  لكن  الوطني،  الدفاع  جمل�ص  اجلمهورية  رئي�ص  �ص 
ّ
يرتاأ للد�ستور،  طبقاً 

17 ع�سواً،  16 اإىل  الع�سكري ح�سد كل الظروف �سّده باإعالنه اأن املجل�ص �سيتكّون من 

12 من �سفوف املجل�ص الع�سكري. وقّرر كذلك اأن جمل�ص الدفاع ال ينعقد  10 اإىل  منهم 

اأو يتّخذ قرارات اإال بح�سور اأغلبية اأع�سائه. هكذا، فاإن جمل�ساً ع�سكرياً م�سّغراً �سيقود 

.
163

فعلياً الدولة امل�رشية ب�سكل دائم
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وتاأكيداً على ا�ستقالليته وحرمان مر�سي ب�سكل ا�ستباقي من �سلطاته اأكرث من ذلك، 

اأن رئي�سه  املجل�ص  اأّكد  ثم  للرئا�سة.  مديراً  اأنه عنّي جرناالً  تالياً  الع�سكري  املجل�ص  اأعلن 

حممد ح�سني طنطاوي �سيحتفظ مبن�سب وزير الدفاع يف احلكومة القادمة وب�سالحيات 

.
164

القائد العام للقوات امل�سلحة امل�رشية

�سّهلت اإطاحة مر�سي وتعزيز النظام الع�سكري اجلديد قدرَة القوات امل�سلحة امل�رشية 

اأحد االأمثلة على ذلك هو  اإىل امل�ساريع التي لها م�سالح فيها.  اأموال الدولة  على حتويل 

القر�ص الذي قّدمه البنك االأهلي امل�رشي بقيمة 20 مليون دوالر، يف كانون الثاين/ يناير 

2014، لفرع من �رشكة “ثروة للبرتول” التي يتلك اجلي�ص ح�سة مبا�رشة فيها. ومع 

اأن ال�رشكة اأجَرت القليل من االأعمال مع الدولة بني �سنتي 2011 و2013، اإال اأنها ُمنَِحت 

.
165

امتياَزين كبرَيين يف احلقبة ق�سرية االأمد منذ مغادرة مر�سي احلكم

لكن م�ساريع البنية التحتية تبقى املجال الذي ينطوي على االإمكانيات االأكب مل�ساركة 

“الوادي  م�رشوع  —اأي  “تو�سكى”  اأ�سا�سي  ب�سكل  ت�سّم  امل�ساريع  وهذه  اجلي�ص؛ 

اجلديد” ال�ست�سالح االأرا�سي— وم�رشوع تو�سيع قناة ال�سوي�ص.

اكت�سب اجلي�ص امل�رشي نفوذاً غري م�سبوق منذ اأن اأ�رشف على اإطاحة الرئي�ص مر�سي 

االقت�سادية،  امل�رشوعات  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأعمال  حجم  وتزايد   ،2013/7/3 يف 

ودخلت ك�رشيك يف عدد من امل�رشوعات، اأبرزها م�رشوع الإ�سكان حمدودي الدخل بقيمة 

40 مليار دوالر، ُوقِّع يف اآذار/ مار�ص 2014، مع �رشكة بناء اإماراتية “اأرابتك”، وتت�سّمن 

 )1.722 مليون قدم مربع( يف 13 موقعاً 
2
ال�سفقة بناء مليون �سقة تغّطي 160 مليون م

يف م�رش. وكانت الهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة ت�سرتك يف امل�رشوع مع “اأرابتك”، قبل 

اأن تن�سحب منه يف ت�رشين الثاين/ نوفمب 2014، بقرار من الرئي�ص عبد الفتاح ال�سي�سي 

وحتل وزارة االإ�سكان بدياًل لها، بعد حتول امل�رشوع الإ�سكان متو�سطي الدخل. غري اأنه 

“اأرابتك” باتت تدور حول  املفاو�سات مع �رشكة  اأن  االإ�سكان  اأعلنت وزارة  النهاية،  يف 

كذلك   .
166

فقط �سنوات  خم�ص  مدار  على  وذلك  مليون،  ولي�ص  �سكنية  وحدة  األف   130
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�سانا مار�سال، مرجع �سابق.  
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واإيرادات  األفاً..   130 لـ  تقل�ست  املليون وحدة  والواقع:  الوعود  ال�سي�سي بني  الغني، م�ساريع  �سوزان عبد   
166

القناة ترتاجع.. والعا�سمة اجلديدة حب على ورق، موقع البداية، 2016/2/24، انظر:

http://albedaiah.com/news/2016/01/24/105431
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اأعمال  يف  م�رش”  الهند�سة  “دار  حتالف  مع  امل�سلحة  للقوات  الهند�سية  الهيئة  ت�سرتك 

التنموية  ال�سوي�ص اجلديدة. هذا بخالف عدد كبري من امل�رشوعات  تنفيذ م�رشوع قناة 

.
167

وم�رشوعات البنية التحتية

خالل االأ�سهر االأوىل التي تلت االنقالب على مر�سي، منحت وزارات ال�سحة، والنقل 

دوالر  مليار  عن  قيمتها  تزيد  عدة  عقوداً  امل�رشية  الدفاع  وزارة  وال�سباب  واالإ�سكان، 

ال�رشيعة  الطرق  بناء  بني  امل�ساريع  هذه  وترتاوح  كبرية.  حتتية  بنية  م�ساريع  لتنفيذ 

العامة  امل�ست�سفيات  بع�ص  وجتديد  وترميم  املنخف�ص،  الدخل  لذوي  واإ�سكان  اجلديدة، 

على  امل�سلحة  القوات  تف�سيله  امل�رشي  الوزراء  جمل�ص  بّرر  وقد  ال�سباب.  ومراكز 

تنفيذ  اأ�سا�ص كفاءة اجلي�ص وان�سباطه يف  امل�ساريع على  لتنفيذ هذه  ال�رشكات اخلا�سة 

.
168

امل�ساريع ب�رشعة ومعايري عالية

على  اجلديد  باالأمر  لي�ص  م�رش  يف  التحتية  البنية  م�ساريع  بتنفيذ  اجلي�ص  تكليف 

منذ  وخ�سو�ساً  الداخلية،  ال�سوؤون  يف  اجلي�ص  دور  جتّدد  اأن  غري  امل�رشية.  ال�سلطات 

االإطاحة مبر�سي وتن�سيب عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�ساً للبالد يف حزيران/ يونيو 2014، 

اإىل جانب العديد من التعديالت القانونية والت�رشيعية، يثري ت�ساوؤالت عديدة واأ�سا�سية 

بعدالة  يتعلّق  فيما  خ�سو�ساً  امل�رشي،  االقت�ساد  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  دور  حول 

االإمارات  و�سفافية ممار�ساته. وثّمة ت�ساوؤالت حول عدة عقود كبى جديدة مع دولة 

العربية املتحدة. اإذ تعّزز هذه االتفاقيات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات، االجتاه 

املثري للجدل نحو تكليف اجلي�ص امل�رشي القيام بدور اأكب يف ال�سوؤون االقت�سادية املدنية 

.
169

يف م�رش

اللواء اآنذاك،  امل�سلحة  للقوات  الهند�سية  الهيئة  مدير  قال   ،2014 مايو  اأيار/   يف 

العام  ا�سرتاتيجياً وخدمياً يف  473 م�رشوعاً  نّفذ  اإن اجلي�ص  اأركان حرب طاهر عبد اهلل، 

ال�سوء  اجلي�ص  ينّفذها  التي  القومية  امل�ساريع  قائمة  وتلقي  املا�سيني.  العام  ون�سف 

الطرق  بناء  امل�ساريع  هذه  وت�سمل  تغطيها.  التي  ال�سناعات  من  وا�سعة  جمموعة  على 

واجل�سور واملوانئ، وترميم امل�ست�سفيات واملدار�ص ومراكز ال�سباب، ومّد اأنابيب املياه، 

اإمباطورية اجلي�ص االقت�سادية: دعم ال�سلطة احلاكمة يهدد نفوذ القطاع اخلا�ص، مدى م�رش، 2014/12/24.  
167

اأحمد مر�سي، دور املوؤ�س�سة الع�سكرية يف االقت�ساد امل�رشي، مركز كارنيغي لل�رشق االأو�سط، 2014/6/24،   
168

http://ceip.org/25Ob2t4  :انظر
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على  اجلي�ص  يعقدها  التي  التجارية  ال�سفقات  تقت�رش  وال  املياه.  حتلية  حمطات  وبناء 

امل�ستوى القومي فح�سب، بل تو�ّسعت لت�سمل اأي�ساً اإقامة �رشاكات مع بع�ص ال�رشكات 

 Lockheed Martin مارتن  ولوكهيد   General Electric اإلكرتيك  جرنال  مثل  العاملية 

وميت�سوبي�سي Mitsubishi وغريها. ويف ما عدا املعدات الع�سكرية، ت�سمل هذه امل�ساريع 

الكمبيوتر  واأجهزة  اجليب  و�سيارات  التلفزيون  اأجهزة  مثل  الع�سكرية  غري  منتجات 

.
170

اللوحي

م�رشوعني  الإقامة  عقداً  امل�رشي  اجلي�ص  وّقع   ،2014 �سنة  من  االأول  الن�سف  ويف 

حكومة  تعّهدت  التي  الكبرية  املالية  املبالغ  عن  مبعزل  اإماراتية،  �رشكات  مع  اإ�سكانيني 

 ،2014 فباير  �سباط/  يف  االأول  امل�رشوع  توقيع  مّت  م�رش.  مل�ساعدة  بتقديها  االإمارات 

عندما وقعت �رشكة “اإعمار م�رش”، وهي �رشكة تابعة ل�رشكة اإعمار العقارية يف االإمارات، 

اتفاقاً مع وزارات الدفاع واالإ�سكان والتنمية املحلية لبناء م�رشوع اإعمار �سكوير، كجزء 

من امل�رشوع االإ�سكاين اأب تاون كايرو. وتت�سّمن �سفقة اإعمار �سكوير نقل مع�سكرات 

.
171

تابعة للجي�ص اإىل اأماكن جديدة وتطوير م�ستوى البنية التحتية يف املنطقة

اإ�سافة اإىل ذلك، وّقعت احلكومة امل�رشية ودولة االإمارات العربية املتحدة اتفاق منحة 

يف ت�رشين االأول/ اأكتوبر 2013، متوِّل مبوجبها دولة االإمارات عدة م�رشوعات تنموية 

يف م�رش. ويعهد االتفاق اإىل وزارة الدفاع على وجه التحديد االإ�رشاف على بناء وتنفيذ 

عدد من هذه امل�ساريع احليوية. وتبلغ قيمة املنحة عدة مليارات من الدوالرات يف �سكل 

اإعالن  يف  حمّددة  غري  امل�ساريع  وقائمة  االإجمايل  )املبلغ  وتنموية  اقت�سادية  م�ساعدات 

.
172

االتفاق الذي مّت ن�رشه يف طبعة اجلريدة الر�سمية على االإنرتنت(

اإحدى الق�سايا التي يثريها الدور الكبري الذي ي�سطلع به اجلي�ص امل�رشي يف ال�سوؤون 

االقت�سادية املحلية، تتعلّق بالنزاهة يف مواجهة فعاليات القطاع اخلا�ص امل�رشي. ذلك اأن 

االأ�سول ال�سناعية واالقت�سادية التابعة للجي�ص ال مثيل لها يف اأّي كيان م�رشي اآخر. كما 

اأن اجلي�ص هو اأكب قيّم على االأرا�سي احلكومية يف البالد، حيث منح قرار رئا�سي �سدر 

امل�ستثمرة،  وغري  الزراعية  غري  االأرا�سي  جميع  اإدارة  يف  احلق  اجلي�ص   1997 �سنة  يف 

.
173

والتي ت�سري التقديرات اإىل اأنها ت�سل اإىل 87% من م�ساحة البالد
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يتلك اجلي�ص امل�رشي القدرة على ا�ستخدام املجنّدين كاأيدي عاملة رخي�سة. كما اأن 

قانون  من   47 للمادة  وفقاً  التجاري  الرتخي�ص  ومتطلّبات  ال�رشائب  من  معفاة  اأرباحه 

االإعفاءات  قانون  من  االأوىل  املادة  تن�ّص  ذلك،  اإىل  اإ�سافة   .2005 ل�سنة  الدخل  �رشيبة 

اجلمركية ل�سنة 1986 على اإعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة لالإنتاج احلربي 

من اأّي �رشيبة. كل هذه العوامل تعطي مزايا كبرية للجي�ص امل�رشي يف اأن�سطته التجارية، 

.
174

ويجعل من ال�سعب على ال�رشكات اململوكة للدولة والقطاع اخلا�ص مناف�سته

ثّمة م�سدر اآخر للقلق يتمثّل يف م�ستوى م�ساءلة اجلي�ص اأمام اجلمهور. وبكل ب�ساطة 

يف  ال�سناعي   - الع�سكري  املجمع  حجم  حول  اأ�سا�سية  معلومات  على  احل�سول  فاإن 

م�رش اأمر يف غاية ال�سعوبة. اإذ ترتاوح تقديرات الباحثني امل�ستقلني حول احل�سة التي 

اأن ال�سي�سي، عندما  . غري 
8 و175%40 ي�سيطر عليها اجلي�ص من االقت�ساد الوطني بني 

يف   Reuters رويرتز  وكالة  مع  مقابلة  يف  حاول  الرئا�سية،  لالنتخابات  مر�سحاً  كان 

اأن “هناك كالم عن اأن اجلي�ص يلك %40  2014/5/15، التقليل من هذه االأرقام، موؤّكداً 

.
من االقت�ساد. هذا لي�ص �سحيحاً. الن�سبة ال تتجاوز %2”176

التنفيذية، يف  ال�سلطة  اأّدى �سدور تعديلني ت�رشيعيني وقانون جديد عن طريق  وقد 

غياب برملان منتخب، اإىل زيادة القلق ب�ساأن نزاهة و�سفافية احلكومة امل�رشية واجلي�ص 

ب�سورة خا�سة. ففي اأيار/ مايو 2011، عّدل املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة، الذي كان 

ماّدة  الع�سكري  املجل�ص  فاأ�ساف  الع�سكري؛  الق�ساء  قانون  اآنذاك،  البالد  حكم  يتوىّل 

امل�رشوع  غري  الك�سب  يف  التحقيق  يف  احلق  وحدهم  الع�سكريني  والق�ساة  النيابة  تعطي 

املادة  هذه  جتعل  وبالتايل  ال�سابط.  تقاعد  بعد  التحقيق  بداأ  لو  حتى  اجلي�ص،  ل�سباط 

.
177

ال�سباط املتقاعدين مبناأى عن اأّي حماكمة اأمام الق�ساء املدين
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جمدي عبد الهادي، م�رش: اجلي�ص يتحكم يف اإمباطورية اقت�سادية �سخمة، بي بي �سي، 2012/6/23، انظر:   
175

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/06/120623_army_egypt_business.shtml

حوار عبد الفتاح ال�سي�سي، رويرتز، 2014/5/15، انظر:  
176

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0DV17C20140515?sp=true

الت�رشيعات االقت�سادية يف م�رش وخماوف تقنني الف�ساد )2(، اجلزيرة مبا�رش، 2016/1/17، انظر:  
177

http://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2016/01/201611710942649545.htm
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من�سب  �سغل  الذي  من�سور،  عديل  امل�ست�سار  اأ�سدر   ،2013 �سبتمب  اأيلول/  ويف 

ب�ساأن   1998 يف  ال�سادر  القانون  بتعديل  مر�سوماً  مر�سي،  عزل  بعد  املوؤّقت  الرئي�ص 

املناق�سات واملزايدات العامة، ي�سمح للم�سوؤولني احلكوميني بتخّطي اإجراءات املناق�سة 

العامة يف احلاالت “العاجلة”، اإال اأنه مل يحدد هذه احلاالت. ويرفع التعديل قيمة اخلدمات 

اأو املمتلكات التي يكن للم�سوؤولني يف الدولة �رشاوؤها وبيعها باالأمر املبا�رش. ولي�ص من 

الوا�سح ما اإذا كان اجلي�ص قد ا�ستفاد من هذا البند اخلا�ص يف اإبرام العقود يف الفرتة التي 

 .
178

تلت اإ�سدار هذا القانون

االأطراف  حّق  يقيّد  الذي  القانون  على  احلكومة  وافقت   ،2014 اأبريل  ني�سان/  ويف 

هذا اأ�سبح  وقد  الدولة.  مع  املوّقعة  والعقارية  التجارية  العقود  على  الطعن  يف   االأخرى 

احلق حمفوظاً للحكومة، واملوؤ�ّس�سات امل�ساركة يف ال�سفقة، وال�رشكاء التجاريني. وعلى 

الرغم من اأن احلكومة بّررت هذا القانون بو�سفه و�سيلة لت�سجيع اال�ستثمار االأجنبي، اإال 

.
179

اأنه من املحتمل اأن يوؤّدي هذا االإجراء اإىل تقلي�ص الرقابة وامل�ساءلة ال�سعبية للحكومة

اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن العقود الثالثة التي وّقعها جهاز م�رشوعات اخلدمة الوطنية لبناء 

هذه  تن�ّص  اإذ  وال�سفافية.  امل�ساءلة  ب�ساأن  اإ�سافية  خماوف  تغّذي  جديدة  �رشيعة  طرق 

االتفاقات التي مّت توقيعها بني وزارتي النقل والدفاع على اأن “ال�رشكة الوطنية الإن�ساء 

—اإحدى �رشكات جهاز م�رشوعات اخلدمة الوطنية— �ستبني  وتنمية واإدارة الطرق” 

وتدير وتوؤّجر طريقني ملدة 99 عاماً، والطريق الثالث ملدة خم�سني عاماً. ويف املقابل، يدفع 

برمت 
ُ
اأ وقد  �سنوياً.  دوالر  األف   843 نحو  للحكومة  الوطنية  اخلدمة  م�رشوعات  جهاز 

هذه ال�سفقات بعد �سدور القانون املعّدل ب�ساأن املناق�سات، وهو ما ي�سري اإىل اأن اجلي�ص 

ي�ستفيد بالفعل من هذه التعديالت الت�رشيعية، و�سيكون مبناأى عن اأّي اعرتا�سات على 

.
180

هذه االتفاقات

خطته  �سمن  القومية  امل�رشوعات  من  عدد  عن  اأعلن  الرئا�سة،  ال�سي�سي  تويل  بعد 

التنموية، كان على راأ�ص هذه القائمة م�رشوع تفريعة قناة ال�سوي�ص اجلديدة، اإذ اأعلنت 

انظر:  امل�رشية،  املالية  وزارة  موقع   ،2013 ل�سنة   82 رقم  بالقانون  العربية  م�رش  جمهورية  رئي�ص  قرار   
178

http://www.mof.gov.eg/arabic/_layouts/mof/externalpages/laws/pdf/1682.pdf

http://www.almasryalyoum.com/news/details/444171 :امل�رشي اليوم، 2014/5/11، انظر  
179

قرار رئي�ص جمل�ص الوزراء رقم 335 ل�سنة 2014، موقع حمكمة النق�ص امل�رشية، انظر:  
180
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الهيئة العامة لقناة ال�سوي�ص اأن الهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة هي امل�سوؤولة عن حفر 

هذه القناة، والتي و�سلت تكلفتها االإجمالية اإىل 8.2 مليارات دوالر. 

تطوير  م�رشوع  خمطط  لو�سع  مبناق�سة  للفوز  تقدم  جتارياً  حتالفاً   14 بني  ومن 

امل�رشي  الهند�سة  “دار  اال�ست�ساري  التحالف  على  االختيار  وقع  ال�سوي�ص،  قناة  ممر 

للقوات  الهند�سية  الهيئة  خالل  من  فيه  �رشيكاً  امل�رشي  اجلي�ص  يعد  الذي  ال�سعودي” 

.
181

امل�سلحة

يف  املناف�سني  اأحد  كانت  والتي  العرب”،  “املقاولون  ب�رشكة  العاملني  اأحد  ويك�سف 

املناق�سة، اأن امل�ساألة كانت حم�سومة ب�سكل ُم�سبق لدار الهند�سة �رشيك القوات املُ�سلحة 

يف م�رش. ويوثق ما قاله، بن�سخة من عقد م�رشوع تنمية اإقليم قناة ال�سوي�ص اطلع عليه 

كاتب التحقيق، ومل يذكر العقد �سمن بنوده هوية الطرف الثاين “حتالف دار الهند�سة 

اأو بنود العقد واحلقوق والواجبات امللزم بها، وهو ما دفع ق�سم  امل�رشي ال�سعودي”، 

الفتوى والت�رشيع مبجل�ص الدولة اإىل تاأجيل مراجعة عقد ا�ست�ساريي حمور القناة للمرة 

دار  “حتالف  اإىل ت�سجيل  ال�سوي�ص  قناة  ا�سطر هيئة  ما   ،2014 اأغ�سط�ص  اآب/  الثانية يف 

.
182

الهند�سة” طرفاً ثانياً يف العقد لتمريره

ركزت جهود ال�سي�سي على االأفراد االأثرياء الذين لهم م�سالح وا�ستثمارات يف تلك 

ُتَعّد  �سعودي  اأمري  وهو  طالل،  بن  الوليد  اأمثال  اجلي�ص،  اإىل  بالن�سبة  االأهم  القطاعات 

�رشكته، املعروفة بـ“�رشكة اململكة للتنمية الزراعية” )كادكو م�رش(، امل�ستثمر االأ�سا�سي 

اإعادة  اإىل  ويهدف  عقود  اإىل  يتّد  الذي  االأرا�سي،  ال�ست�سالح  “تو�سكى”  م�رشوع  يف 

.
183

ت�سكيل وادي النيل يف الروافد اجلنوبية يف م�رش

 يف �سنة 2010، رفعت جمموعة من املحامني واملنظمات امل�رشية غري احلكومية دعوى 

�سّد الوليد بن طالل، زاعمًة اأن �رشاء �رشكة “كادكو” لالأرا�سي ينتهك عدداً من القوانني 

العمل، والتنظيمات  االأرا�سي، و�رشوط  با�ستخدام  املتعلّقة  القوانني  امل�رشية، مبا فيها 

http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN0GJ0V8201 :رويرتز، 2014/8/19، انظر  
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�سانا مار�سال، مرجع �سابق.  
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اأّجلت  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  حكومة  لكن  الزراعية.  وال�سادرات  ال�رشيبية، 

يف  اهلل  عبد  امللك  ال�سعودي  للعاهل  املبا�رش  بالتدّخل  وطالبت   ،2011 �سنة  يف  الدعوى 

اإذ اأعاد هذا  حماولة لدفع الوليد بن طالل اإىل الت�سوية، وهذا ما ح�سل يف نهاية املطاف، 

االأخري التفاو�ص حول العقد لقبول م�ساحة اأ�سغر من االأرا�سي. لكن معار�سة م�رشوع 

يد  يف  اأداًة  كانت  لطاملا  عنه(  الناجتة  بالف�ساد  امل�سوبة  العقارية  )واالتفاقات  “تو�سكى” 
االإخوان امل�سلمني حل�سد التاأييد لهم. وعندما اأ�سبح حزب احلرية والعدالة احلزب املهمني 

.
184

يف البملان يف اأوائل �سنة 2012، مل يخِف اأع�ساوؤه معار�ستهم ملوا�سلة امل�رشوع

بيد اأن التخلّي عن م�رشوع “تو�سكى” كان �سي�سّكل �رشبة موجعة للقوات امل�سلحة 

هذا  من  خمتلفة  جوانب  يف  املنخرطة  املقاوالت  �رشكات  من  عدداً  متتلك  التي  امل�رشية، 

فرعيني.  مقاولني  ل�سالح  يعملون  ع�سكرياً  بني  ُمدرَّ مهند�سني  اإىل  اإ�سافة  امل�رشوع، 

اإ�سدار  اإىل  املوؤّقتة املدعومة من اجلي�ص  اأ�رشعت احلكومة  اإطاحة مر�سي،  وبالفعل، بعد 

بيانات حول التزامها املتجّدد بامل�رشوع. وبحلول اأيلول/ �سبتمب 2013، اأ�سارت و�سائل 

العربية  ال�سعودية واالإمارات  ا�ستثمارات كبرية جديدة من جانب  اإىل  االإقليمية  االإعالم 

املتحدة، اللتني دعمتا بقوة كالً من احلكومة املوؤّقتة املدعومة من اجلي�ص ونظام ال�سي�سي 

.
185

اجلديد

م�رشوع  اإىل  امل�ستثمرين  من  املزيد  جلذب  خطوات  اّتخذت  احلكومة  اأن  ُذِكر  كما 

�رشكة  وتاأ�سي�ص  االأغذية،  الإنتاج  جديدة  �سناعية  من�ساآت  بناء  ذلك  يف  مبا  “تو�سكى”، 
قاب�سة لت�سهيل بيع اأرا�ٍص اإ�سافية. وُتَعّد خطة ال�سي�سي اجلديدة مل�رشوع “تو�سكى”، 

�سنة  يف  �ُسمِّم  الذي  االأ�سلي  للم�رشوع  هائالً  تو�سيعاً  دوالر،  مليار   140 بـ  ُيقدَّر  الذي 

ع لي�سمل 48 مدينة جديدة، و8 مطارات، ومزارع اأ�سماك، و�سكة حديدية،  1985؛ فقد ُو�سِّ

.
186

وطريق �رشيع �سخم موؤلّف من 8 خطوط �سري

يق�سي  اجلي�ص،  من  املدعومة  املوؤّقتة  احلكومة  عن  مر�سوم  �سدر   ،2014 �سنة  ويف 

انتقال  اإىل  اأّدى  الذي  االأمر  امل�سدر،  اأحادية  العقود  توقيع  على  الوزراء  قدرة  بتو�سيع 

ُمنِحوا  الذين  و�رشكائها،  الع�سكرية  ال�رشكات  اإىل  العام  اال�ستثمار  من  �سخمة  اأجزاء 
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اأي�ساً عقود خدمات مهمة، مبا يف ذلك امتيازات طويلة االأمد لت�سغيل بع�ص اأكرث الطرق 

ال�رشيعة ازدحاماً يف م�رش )وحت�سيل ر�سوم ا�ستخدامها(. ويف غ�سون االأ�سهر الع�رشة 

العقود،  من  دوالر  مليون   770 بنحو  اجلي�ص  فاز  املوؤّقتة،  احلكومة  ظّل  يف  فقط  االأوىل 

يف  اأ�سهر  ثالثة  مدى  على  امل�سدر  اأحادية  احلكومية  العقود  من  دوالر  مليار  من  واأكرث 

 .
خريف �سنة 1872014

احلكومة  ظّل  يف  م�رش  اإىل  االأمريكية  الع�سكرية  املالية  امل�ساعدات  تدّفق  ا�ستمر  كما 

املوؤّقتة املدعومة من اجلي�ص واأي�ساً يف ظّل حكومة ال�سي�سي، على الرغم من االحتجاجات 

اأعقبا  اللذين  ال�سهرين  النظام. فخالل  االأمريكية على عنف  ال�سعيفة لوزارة اخلارجية 

االنقالب مبا�رشًة، وّقعت وزارة الدفاع االأمريكية عقوداً بقيمة 300 مليون دوالر الإنتاج 

2013/9/6، وخالل  اإليها. ويف  اأو توريدها  الع�سكرية ب�سكل م�سرتك مع م�رش  املعدات 

اأحد  التوقيع على  العنيفة بني موؤّيدي اجلي�ص وموؤّيدي مر�سي، جرى  ذروة املواجهات 

 BAE Systems ”هذه العقود، الذي ن�ّص على التعاون بني �رشكة “بي اأي اإي �سي�ستمز

ويف  الع�سكرية.  ال�سحن  لطائرات  رادار  اأجهزة  لبناء  امل�رشية  الع�سكرية  امل�سانع  مع 

اأعلنت الواليات املتحدة عن  اأداء ال�سي�سي ق�سمه،  اأ�سبوعني فقط على  2014/6/22، بعد 

االإفراج عن 575 مليون دوالر على �سكل م�ساعدات ع�سكرية كانت جمّمدة �سابقاً، وتلي 

.
ذلك م�ساعدات اإ�سافية بقيمة 1.3 مليار دوالر يف كانون االأول/ دي�سمب 1882014

خال�صة: 

نتيجة  كان  بع�سها  كبرية،  اقت�سادية  م�سكالت  عهده  بداية  عند  مر�سي  واجه 

الرئي�ص مبارك،  التي حكم فيها  الفرتة  التي كانت �سائدة خالل  ال�سيا�سات االقت�سادية 

ا�ستجدت بعد ثورة  التي  ال�سيا�سية واالقت�سادية  الظروف  االآخر جاء ب�سبب  والبع�ص 

25 يناير، اأو ب�سبب �سلوك القوى واالأطراف املحلية واالإقليمية والدولية.

منظمة  اإعالمية  حملة  ومعار�سوه  مر�سي  خ�سوم  �سّن  لرئا�سته،  االأول  اليوم  منذ 

�سّد �سيا�سته االقت�سادية، حماولني التقليل من اإجنازاته االقت�سادية، وم�ستغلني التعرث 
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اأو البطء الذي واكب حتقيق بع�ص االأهداف االقت�سادية التي وعد بها. باالإ�سافة اإىل اأن 

اأجهزة وموؤ�س�سات الدولة مل تكن تتعاون بال�سكل املطلوب لتطبيق قراراته االقت�سادية، 

على  العميقة  الدولة  اأذرع  عملت  حيث  والوقود؛  الكهرباء  باأزمة  يتعلق  فيما  خ�سو�ساً 

اإطالة اأمد هذه االأزمة وت�سخيمها لتكون ذريعًة خلروج العامة على الرئي�ص.

مر�سي،  خ�سوم  يلكها  التي  القوة  و�سائل  اإىل  باالإ�سافة  املنظمة  احلملة  هذه  اأدت 

من اأطراف حملية كاملوؤ�س�سة الع�سكرية وباقي موؤ�س�سات الدولة العميقة وفلول النظام 

انقالب  الإجناح  الظروف  تهيئة  اإىل  املطاف  نهاية  يف  ودولية،  اإقليمية  واأطراف  ال�سابق، 

ع�سكري على مر�سي، حتت غطاء “ثورة �سعبية”.

قرابة  ا�ستمرت  انتقالية  كمرحلة  للبالد،  موؤقتاً  رئي�ساً  من�سور  عديل  تعيني  مع 

االأنظار مرة  للبالد بعد ذلك، ُوجهت  ال�سي�سي رئي�ساً جديداً  الفتاح  عام، وانتخاب عبد 

اأخرى اإىل القطاع االقت�سادي خالل هذه املرحلة، خ�سو�ساً بعد حالة التدهور وال�سلل 

واالأمنية  ال�سيا�سية  لال�سطرابات  كنتيجة  القطاع؛  هذا  مرافق  من  الكثري  اأ�سابت  التي 

ال�سلطات  اتبعتها  التي  االقت�سادية  لل�سيا�سات  املرحلة، وكمح�سلة  التي �سادت يف هذه 

اجلديدة، يف ظّل غياب وتعطيل املوؤ�س�سات الت�رشيعية والرقابية.

العربي  اخلليج  دول  بع�ص  با�رشت  التي  املالية  والودائع  والقرو�ص  املنح  اأ�سهمت 

بعد  اجلديد  النظام  دعائم  تثبيت  يف  اآخر،  اإىل  حني  من  امل�رشي  االقت�ساد  يف  �سخها  يف 

املواطن  ي�ستفد  ومل  للبالد،  االقت�سادي  الو�سع  تدهور  توقف  مل  اأنها  غري  االنقالب، 

امل�رشي بال�سكل املنا�سب من هذه امل�ساعدات، فا�ستمر ارتفاع االأ�سعار وزيادة معدالت 

الفقر والبطالة، ونتج عنها معاناة معي�سية طالت �رشائح وا�سعة من املجتمع امل�رشي، 

خ�سو�ساً الطبقتني املتو�سطة والفقرية.

بافتتاح  االقت�سادية،  امل�ساريع  بع�ص  اإجناز  على  العمل  اجلديدة  احلكومة  حاولت 

تفريعة قناة ال�سوي�ص، واإن�ساء مدن �سكنية على �سبيل املثال، غري اأن اجلدوى االقت�سادية 

من هذه امل�ساريع مل تكن مفيدة لالقت�ساد مقارنة باالأموال التي �رُشفت عليها من خزينة 

خالل  من  اقت�سادية  الإجنازات  الرتويج  اجلديد  النظام  حاول  اال�ستدانة.  ومن  الدولة 

افتتاح بع�ص امل�ساريع، عدد منها بدئ يف اإن�سائها خالل عهد مر�سي، غري اأن تراجع قيمة 

العملة امل�رشية، وازدياد معدالت الت�سخم والدين العام، وانت�سار البطالة والفقر عرى 

تلك امل�ساريع من اإجنازاتها، وك�سف حقيقة الو�سع االقت�سادي للبالد.
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مل يوؤدِّ ا�ستمرار هذا الرتدي االقت�سادي حتى كتابة هذه ال�سطور، اإىل االإطاحة برموز 

اإبان  اأن االأو�ساع االقت�سادية فاقت من حيث ال�سوء، ما كانت عليه  النظام اجلديد، مع 

اأركانه من خالل  3 يوليو؛ الأن النظام اجلديد ا�ستطاع تثبيت  اأو انقالب  25 يناير  ثورة 

انتهاج �سيا�سة القوة يف مواجهة خ�سومه واإ�سعافهم، لكن من ال�سعب ا�ستمرار �سمود 

هذا النظام على املدى البعيد اإذا ا�ستمر على هذا احلال.






