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 النيو ليبرالية يف مصر بين النظرية والتطبيق

النقاش السائد فيما يتعلق بالسياسات االقتصادية يف مصر يناهض السياسيات النيوليبرالية. أبرز ظل  

وتحقيق نتائج   ،الهجوم ىلع السياسات كان بحجج أن هذه السياسات تركز ىلع قضايا االقتصاد الكلي

النمو والتضخم واالحتياطي األجنبي بأرقام  عالج املشكالت لم تستطع    أنها  إال  ،إيجابية فيما يتعلق 

 االجتماعية الحقيقية التي تواجه املجتمع املصري من فقر وبطالة.  

 

زال ت نه ال  فإ  اآلن،نتائج االقتصاد الكلي يف عهد مبارك ويف عهد السيسي    إيجابيةوىلع الرغم من  

 االحالة املصرية تتسم بكونها خليط    إن  إذهناك حلقة مفقودة يف تطبيق السياسات النيوليبرالية.  

  ،بين السياسات النيوليبرالية الصريحة وبين تدخل الحكومة يف ملفات الدعم واملساعدات الحكومية

 مما يجعل عملية الحكم بفشل السياسات النيوليبرالية محل جدل. 

 

محاولة   أيوبالتالي    ،الجدل حول تلك السياسات هو جدل بين فشل النظرية النيوليبرالية بشكل عام

مصر ستكو كان لتطبيقها يف  الخصوص.  وجه  مصر ىلع  التطبيق يف  وبين فشل  عبثية،  محاولة  ن 

النيوليبرالية السياسات  بجمود  تتعلق  جدليات  يعتمد ىلع  نفسها  للنظرية  املوجه  والتي   ،االنتقاد 

مما    ،البالد النامية هي يف الحقيقة بالد تابعة  أن  أو  ،نها وصفة طبية ال تراعي سياقات البالدأتوصف ب

اخ إلى  النيوليبراليةيؤدي  النظرية  تفترضه  فيما  هيكلية  وعوامل    ،تالالت  اإلنتاج  بين  االختالل  مثل 

 مما يجعله يف حالة تبعية واحتياج للخارج باستمرار.   ،املجتمع ال ينتج بقدر استهالكه أناإلنتاج، أي 

 



 

فشل السياسات النيوليبرالية يف مصر هو فشل التطبيق ىلع املستوى    أنالبعض    ىير  ،ىلع املقابل

ال  ،الرسمي الشفافية  سبب  ذوانعدام  كان  االستثماري  معدالت  انخفاض  يف  هذه   أو  ،ا  مثل  الفساد. 

 وليس يف السياسات نفسها.   ،خر يف تطبيق السياساتآعامل    إلىا  التفسيرات كانت ترجع السبب دائم  

تشير  ا  األدبيات  ادتزداو النيوليبرالية  إلىلتي  الرأسمالية  سياسات  الكتاب    ،فشل  أبرزها    األخيرومن 

لتوماس بكيتي الذي ناقش فيه كيف تسببت السياسات الرأسمالية يف زيادة معدالت الالمساواة بشكل 

 إلى ذهبت    أمريكايف    1977% من نسبة توزيع الزيادة يف رأس املال منذ    60  أنثبت الكتاب  أحيث    ؛فج

نشرها   دراسةقوم باستعراض  تس   وإنما  ،كلها  األدبياتركز ىلع تلك  تلن    ورقةال   ههذ  أن  إال%.  1غنى  أ

 صندوق النقد الدولي ينتقد فيها السياسات النيوليبرالية من حيث النظرية.

باستعراض معضلة التطبيق يف مصر بين دولة املحسوبية   الورقة هنا  قومتسفىلع جانب التطبيق    أما

 ونظام اقتصاد العسكر يف عهد السيسي.  ،يف عهد مبارك

التي يجب حلها.    األولى  :التطبيق تتمثل يف نقطتين  إشكالية هي جدلية طبيعة اختيار املشكالت 

دائم   جدلية  تنظر  وهي  ما  السلطة    إلىا  للمج  إلىنظرة  بالنسبة  ودورها  هناك    إنحيث    ؛تمعذاتها 

وهي    ،جل سد عجز املوازنةأواالقتراض من    ،سياسات تعتمد ىلع الخصخصة وجلب استثمارات خارجية

سياسات استخدمها النظام يف العادة للحفاظ ىلع نفسه ىلع حساب املواطنين. ىلع املقابل فإن 

هر هنا مشكلة العقد  يتوجه نحو تحسين مستوى معيشة املواطنين. تظ  أندور النظام يف األصل يجب  

حيث لم تعد أطراف الحكم بين الدولة والسوق واملجتمع املدني    ؛االجتماعي الفاقد للصالحية يف مصر

 الوظيفية. وأدوارهمىلع وفاق نحو تصورهم لذواتهم 



 

 النقد الدولي انتقادات صندوق

املوحدة لجدول   األجندةقامت بانتقاد  ،  iلعدد من الباحثين   2016يف    دراسةقام صندوق النقد بنشر  

 ،س املال بين الدولألغاء القيود ىلع حركة رإسياسات النيوليبرالية فيما يخص سياستين بالتحديد:  

ما يسمى اتباع سياسات    أو  ،املالية العامة  أوضاععن طريق ضبط    ،واالهتمام بضبط االقتصاد الكلي

 التقشف. 

لجميع السياسات النيوليبرالية( بثالث   اتقييم    تليسحيث إنها  خرجت دراسة تلك السياسات فقط ) 

  استنتاجات:

  .من الصعب وجود برهان ىلع املنافع املتحققة من ارتفاع معدالت النمو يف بلدان كثيرة •

  .ثار النمو والعدالة يف التوزيعآوهي تكاليف تفاضل بين  ،تكاليف الالمساواة كبيرة للغاية •

وبالتالي يجب ىلع واضعي السياسات   ،خفض معدالت النمو مستقبال    إلىاة  تؤدي زيادة الالمساو •

 النمو.  أرقام جنب مع اهتمامهم بحل  إلىا جنب   ،االهتمام ملشكلة التوزيع إيالءالنيوليبرالية 

ال  » اتباع سياسات االنفتاح ىلع تدفقات رأس املال الخارجي لها مخاطر حقيقية    أن  إلىتشير الدراسة  

 ، . ففي حين تستخدم الدول النامية ذات رأس املال الضئيل تلك السياسة لتمويل االستثمار«مناص منها

النمو ادخار حقيقي داخل املنظومة االقتصادية    فإن  ،ومن ثم تعزيز  التدفقات املالية ال يقابلها  تلك 

ن العالقة بين االنفتاح املالي والنمو االقتصادي هي عالقة معقدة للغاية. إذلك ف  إلى  إضافةللدولة.  

البعيد  إنحيث   املدى  النمو ىلع  زيادة  املالية تساهم يف  التدفقات  االستثمار    ،بعض    األجنبي مثل 

  األوراق يف    األخرىالتدفقات املالية    أن  إالرأس مال بشري.    أوإذا تضمن نقل تكنولوجيا    وص اخص   ؛املباشر

ن تكلفة  إذلك ف  إلى  إضافةاملصرفية ال يدفع للنمو.    واألعمالكاالستثمار يف البورصة والديون    ،املالية

 ىلع بكثير من العائد املرجو منها.  أ األجلاالقتراض بالديون قصيرة 



 

املوازنة   أما العجز يف  لخفض  تقشفية  سياسات  اتباع  طريق  عن  العامة  املالية  بضبط  يتعلق  فيما 

ا ما ينصح بسداد الديون وتخفيض  صندوق النقد دائم    أن  دراسة ال  أوضحتفقد    ،بة الدين العاموتقليل نس

 ،الصاعدة   األسواقوبلدان    ،نسبتها ىلع املدى املتوسط يف مجموعة مختلفة من بلدان العالم املتقدم

 وذلك بهدف التأمين ضد الصدمات املستقبلية.  

وهو وجوب ضبط    ا، محدود    اتواجه خيار    ،يها حيز مالي محدودالتي لد  أوالدول النامية    أن  دراسة ال  ىرت

 دراسة شكك التالعاملية. ىلع املقابل    األسواقاملالية حتى تستطيع مواصلة االقتراض من    أوضاعها

الدين فيها  يف تقليل مستويات  الكبير  املالي  الحيز  الدول صاحبة  تكاليف   إنحيث    ؛فعالية محاولة 

ويف حال وجوب االختيار بين التعايش مع الدين يف ظل حيز    ،تقليل الديون ستكون أكبر من منافعها

مات ن الحكوإف  ،لخفض الدين  أساسيواعتماد سياسات تهدف بشكل    ،مالي كبير وبين جمع الضرائب

 ن كانت مرتفعة.إلها اختيار التعايش مع مستويات الدين حتى و األسهلسيكون من 

 

النيوليبرالية يف دول االقتصادات القوية بشكل أكبر من الدول    اإلجراءاتنتقد  ت   دراسةال  أنجدير بالذكر  

 إال سواق العاملية.  ا الرتباطها باألنظر    ،الدول النامية محدودة  أماماالختيارات املتاحة    إنالنامية. حيث  

ضرورة تحقيق التوازن بين السياسات املقترحة وبين السياق الذي   إلىيف النهاية    أشارت  دراسةال  أن

أحد عوامل نجاح التجربة يف شيلي هي    أن  إلى  أشارتيتم تنفيذ السياسات فيه. فعلى سبيل املثال  

الخارجية املالية  التدفقات  عملية  لضبط  قيود  فرض  غمر    ، قدرتها ىلع  عنها  ينتج  ال   األسواق بحيث 

للسياسات لتالئم جميع التجارب هو معتقد   ةوضع وصفة واحد  أن  إلى  دراسةنتهي التالداخلية. لذلك  

 م السياسات مع السياق والحيز الزمني واملكاني ملحل التطبيق.ؤيجب توا األصليف  وإنما ،خاطئ



 

 العسكر النيو ليبرالية بين دولة املحاسيب واقتصاد 

يف الحكم عن طريق االلتحاق بالحزب    األعمالتوغل رجال  ،  لنظام مبارك  األساسيةالسمات    ىحدإكانت  

iالبنك الدولي  أجراهاالوطني. يف دراسة   i  البرملان التابعين للحزب الوطني    أعضاءمن  %  8  إلى أن  إشارة

.  2000% يف انتخابات برملان  17  إلىبينما تضاعفت النسبة    األعمال،كانوا من رجال    2000قبل انتخابات  

تم تنه  أ  إلىالعاملية نموذج ما يعرف برأسمالية املحاسيب التي تشير    األسواق  إلىشهد توغل مصر  

بمعنى آخر لم  صلتهم بمراكز القوة يف الدولة.    أوا ملدى قربهم  نظر    األعماليف سوق    األشخاصمحاباة  

و خفض الدعم الحكومي  أسواق  يل توغل الدولة يف األصالح االقتصادي تقلبرنامج اإليكن الهدف من  

iقل من املستفيدينأ موال العامة يف يد عدد عادة تركيز األإنما كان الهدف منه هو إو i i .  

 

هي سياسات االقتراض من البنوك الخاصة    األشخاص اعتماد السياسات التي تحابي بعض    أشكالأحد  

كل    إقصاءوبالتالي ضمنت هذه السياسة    ،ليون جنيه مصريلها هو م  األدنىوالتي كان الحد    ،والحكومية

 % من االقتصاد املصري. 95والتي تمثل ما يقارب   ،املشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر

 

الباحثين من  عدد  بها  قام  التي  الهامة  الدراسات  من  iواحدة  v    رجال بين  العالقات   األعمال لدراسة 

مبارك عهد  يف  مصر  يف  املصري.  والسياسيين  االقتصاد  ىلع  العالقات  تلك  انعكست  قامت    وكيف 

شركة بشكل مباشر    469ويتحكمون يف    ،شخصية سياسية ذات صلة بالنظام الحاكم  32الدراسة بتحديد  

معاملة تلك الشركات بسياسات خاصة تعاظم   تهل تم  :عن سؤال   اإلجابةغير مباشر. حاولت الدراسة    أو

 عدد من النقاط كالتالي: إلىانتهت الدراسة و ؟شركات يف السوقال ةىلع حساب بقي  أرباحهامن 



 

الشركات يف   ةأكثر من بقي  اضعف    30الشركات التي كانت لها صلة بالنظام الحاكم تربحت بمعدل   •

 . السوق

حيث    ؛تلك الشركات عن نظائرها هو مدى بقاء النظام  أرباحكان العامل الوحيد املؤثر يف زيادة   •

 . بعد ثورة يناير األرباحاختفى فارق النسب يف 

%  45مثل قطاع الطاقة )  ،استطاعت الشركات املقربة من النظام االستحواذ ىلع قطاعات خاصة •

 . من الشركات العاملة بالقطاع كانت مقربة من النظام(

غالب   • امل  األحواليف  الشركات  ىلع  كانت  موجودة  النظام  من   ،للحكومة  ةتابع  أراٍضقربة 

موقعها الجغرايف الذي يكون    إلى  إضافة  ،وبالتالي تحصل ىلع عقود شراء لألرض بأسعار أرخص

بعض  ىلع  تحصل  الصناعية  املناطق  داخل  )الشركات  الصناعية  املناطق  داخل  العادة  يف 

لها القدرة   تتلك الشركات كان   أنبة( كما  توفر بنية تحتية مناس  إلى  إضافة  ،الضريبية  اإلعفاءات

 ىلع الحصول ىلع قروض من البنوك حسب عدد مديريها التنفيذيين املقربين من النظام. 

  ا يوم    86الورقية بمتوسط    اإلجراءاتحصلت تلك الشركات ىلع تسهيالت فيما يتعلق بتخليص   •

 . أسرع من نظائرها

تعظيم   • الشركات  تلك  سياسات    أرباحهااستطاعت  طريق  كانت   اإلعفاءاتعن  التي  الجمركية 

 اإلنتاجمما كان يقلل من تكلفة    ،تمتعهم بالدعم الحكومي للطاقة  إلى  إضافة  أجلهم،مفصلة من  

 .األرباحويعظم 

تقليل خلق    إلى  أدى  ،السوق   إلىدخول تلك الشركات املحسوبة ىلع النظام    أن  إلىانتهت الدراسة  و

خلق فرص العمل كان سببه الرئيسي   ءبط»  أنالدراسة  رأت  حيث    ؛%25  إلىفرص العمل بنسبة تصل  



 

برجال   الدولة  املقدمة  اإلصالحاتالتحايل ىلع    إلى  أدتوالتي    األعمال،عالقة   أنها كما    ،االقتصادية 

 «. وبالتالي خلق فرص العمل واإلبداع،قيدت املنافسة 

السياسات    أننجد    وإنما  األعمال،لقاء اللوم فقط ىلع فساد العالقة بين الدولة ورجال  إنه ال يمكن  أ  إال

اتسمت ببعدها عن املشكالت االقتصادية واالجتماعية الحقيقية    أيض ااملالية املتبعة يف عهد مبارك  

 التي كانت تواجه الشعب. 

  ؛ 1998و  1991بين    تكان   األولى.  1991االقتصادية يف عهد مبارك منذ    اإلصالحات مرت مصر بثالث مراحل من  

ودمج   ،البورصة  أسواقوتحرير    ،مثل تحرير سعر الفائدة  ،من السياسات الجديدة  اعدد    1991حيث شهد عام  

ىلع البنوك التجارية   األجنبية عدم حصر بيع العملة    إلى  إضافة  ، البورصة االبتدائية والثانوية  أسواق

مصر ىلع برنامج لتثبيت االقتصاد    توقيع  إلى  إضافة  ،يف السوق  بيةاألجنزيادة العملة    إلى  أدى ما    ،فقط

هيكلي مع البنك الدولي. يف تلك الفترة استقر االقتصاد الكلي    إصالحوبرنامج    ،مع صندوق النقد الدولي

  إلىوتحويلها    ،النجاح يف خصخصة ما يقارب ثلث الشركات التابعة للحكومة  إلى  إضافة  ، بشكل كبير

اتفاقية  وقَّعت 1997يف منظمة التجارة العاملية. يف  امصر عضو   أصبحت 1995شركات قطاع خاص. يف 

بإنهاء مصر اتفاقها مع صندوق النقد بثبات  ،1998التجارة الحرة العربية الكبرى. انتهت تلك الحقبة يف 

 ونجاح جزئي يف عملية الخصخصة.  ،يف االقتصاد الكلي

الثانية  امل تحسين    ،2004و  1998بين    تكان   إلصالحاتامن  رحلة  ىلع   واألداء التجاري    األداءوتركزت 

وقَّ  عدد  املؤسسي.  مصر  التجارية  ا عت  االتفاقيات  الواليات   ،من  مع  واالستثمار  التجارة  اتفاقية  منها 

 ،2000سنة    أفريقياواتفاقيات التجارة الحرة مع الدول املشتركة يف جنوب وشرق    ،1999املتحدة يف  

. دفع االلتزام بمثل تلك االتفاقيات 2004واملغرب وتونس يف    األردنللتجارة الحرة مع    أغاديرتفاقية  وا

 واالهتمام بمراعاة املعايير الدولية. ،القيام بإصالحات يف السياسات التجارية الخاصة بها إلىمصر 



 

مثل قوانين االستثمار    ،نم حزمة جديدة من القوانيرئاسة الوزراء قدَّ   إلىحمد نظيف  أبقدوم    2004يف  

كما قام بتعديل    اإلغراق،ومكافحة    ،وضريبة الشركات املوحدة  ،واملنافسة  ،ومكافحة االحتكار  ،الجديدة

قام   واالستيراد.  التصدير  املستهلك يف    أيض ا قوانين  لحماية  جديد  قانون    2004. يف  2006بتقديم 

تم عقد   2005. ويف  وإسرائيلمصر ىلع اتفاقية املناطق الصناعية املؤهلة مع الواليات املتحدة    وقَّعت

 اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.  

حيث تمت خصخصة عدد من شركات القطاع    ؛2006و  2004زادت وتيرة الخصخصة بين    ،ذلك  إلى  إضافة
مليار جنيه.   16جمالي  إ ومساحات األراضي العامة بالعام، واملشاريع املشتركة التي تصدر األسهم العامة،  

 .vمليار دوالر 2.9قامت مصر بإعطاء التصريح إلنشاء شبكة اتصاالت جديدة لإلمارات بقيمة   2006ويف 

  أن بعد    ،تعريف عالقة الدولة بالسوق  وإعادة  ،ساهمت تلك السياسات يف تغيير شكل االقتصاد املصري 

املصري ينص ىلع   الدستور  تقود    أنكان  التي  الدولة  إدارة الدولة هي  دور    ،موارد  تعظيم  عن طريق 

جل تحقيق التنمية. حاول أمركزية التخطيط من    إلى   إضافة  ،القطاع العام ىلع حساب القطاع الخاص

الدور   ذلك  تغيير  الجديد  عام    أثناءالنموذج  الدستور يف  أكبر   إعطاءعن طريق    ،2007تعديل  مساحة 

الخاص الدولةومحا  ،للقطاع  السوق تم تشكيله يف بيئة    إلىاالنتقال    أن  إال  ،ولة تحجيم دور  اقتصاد 

قوانين لم تأخذ يف الحسبان املشكالت   إنتاج  إلىيف النهاية    أدىما    ،اتسمت باملحسوبية والفساد

 االجتماعية واالقتصادية الحقيقية للمواطنين. 

 اقتصاد العسكر 

بعد االتفاق ىلع القرض مع   ،اتبع السيسي بعد االنقالب العسكري توجهات سياسية أكثر نيوليبرالية

  ،جز املوازنةتتمثل يف انتهاج سياسة تقشفية لضبط الوضع املالي وخفض ع  ،صندوق النقد الدولي

جل  أالتوجه نحو نموذج االستدانة من    إلى  إضافة   ،بما يف ذلك رفع الدعم عن الوقود وتحرير سعر الصرف



 

العجز النظر    ،سد  دون  النمو  بأرقام  االهتمام  ذاته.    إلىومحاولة  النمو   اإلصالحات   إلى  إضافةطبيعة 

تعديل    إلى  إضافة  ،املشاريع   ءوبد  األجنبي،مثل التشريعات املتعلقة بتسهيل االستثمار    ،املؤسسية

 . اإلفالسقوانين 

حيث تعتمد الحكومة ىلع    ؛بشكل واضح يف العملية االقتصادية  اآلنيظهر دور املؤسسة العسكرية  

  ياد زدا. مع  األداءبحجة ضمان سرعه التنفيذ وجودة    ،الشركات التابعة للقوات املسلحة  إلىاملهام    إسناد

االقتصاد العسكرية يف  املؤسسة  الحالية سيكون مفاضال   ،دور  للدولة  االقتصادي  النموذج  ريادة   فإن 

مزاحمة شركات الجيش يف السوق يضع القطاع الخاص يف   إنللشركات التابعة للمؤسسة العسكرية.  

ي يؤثر ىلع  وبالتال  ،وضع حرج بين مزاحمة الحكومة التي تعتمد ىلع االقتراض املحلي لتمويل العجز

 .viتمويل البنوك للقطاع الخاص 

  إال  ،الجيش يقترب من السيطرة ىلع ثلث االقتصاد املصري  أن  إلى  أشارت  ،املجد  أبويف دراسة لزينب  

حيث تشير   ؛التي تحققها تلك الشركات  اإليراداتمن التدقيق يف    انالتعتيم وغياب الشفافية يمنع  أن

الرسمية   التصريحات  بالقوات املسلحة يدر دخال  البيز  أن  إلىبعض  الخاص  مليون دوالر    750 قدره  نس 

  أن   إلىحيث يشير البعض    ،امختلفة تمام    أرقام   إلى  أشارواالعمال يف بعض تلك املصانع    أن   إال  ،اسنوي  

viمليارات دوالر سنويا 5شركة واحدة فقط تدر ما يقارب  i . 

 تقييم النيو ليبرالية يف مصر

نه من  أ  إال  ،السياسات املالية يف مصر بكونها سياسات يف أصلها نيوليبراليةليس من الصعب وصف  

الصعب تقييم التجربة املصرية ىلع كونها تجربة تحول نيوليبرالي. فقد شاب عملية التحول تلك عدة 

لم  األساسالسياسات االقتصادية يف  أنتتمثل يف  ،حقيقية يف عهد كل من مبارك والسيسي أزمات



 

لحل   للمواطنين،تصنع  واالقتصادية  االجتماعية  مجرد    املشكالت  يتعدى  الخلل  أن  فاشلة   إدارةأي 

  ، فاشلة قامت بوضع وتصميم سياسات تساعدها ىلع البقاء واالستمرار  إدارةهي    وإنما  ،لسياسات ناجحة

  نتجت سياسات ال تقوم بحل املشكالت الحقيقية.أوبالتالي 

 مستويين: يرجع السبب يف ذلك إلى 

 . هو فشل منظومة العقد االجتماعي يف مصر منذ عهد مبارك  األول 

 والثاني هو غياب املؤسسية يف صنع السياسات. 

 فشل العقد االجتماعي 

ن وسيلة تحقيق تلك  أال  إصالحات اقتصادية حقيقية  إكان من املتفق عليه احتياج االقتصاد املصري الى  

لى االقتصاد النيوليبرالي  إنظام االنتقال  ويبدو أن  لدولة واملجتمع.  صالحات لم تكن محل اتفاق بين ااإل

السياسات من قبل  حيث    يف عهد مبارك لم يكن متفق عليه ىلع املستوى املجتمعي ُرفضت هذه 

viمنظمات املجتمع املدني وعدد من السياسيين لعدة أسباب رئيسية i i:  

وتغيير طبيعة النظام االقتصادي   ،هو عدم وجود اتفاق باألساس ىلع التحول نحو اقتصاد السوق  األول

هم االعتراضات يف تلك املرحلة ىلع  أ. كان  ةاقتصاد السوق املفتوح  إلىمن تحكم الدولة يف االقتصاد  

الخصخصة بسياسات  خاص  التحول  املتوقع    ،هذا  من  كان  العابموجبها  يتم    أنوالتي  ملين تسريح 

  األفقرتعرض الفئات    إلى  إضافة  ،املستثمرين  أرباحجل تعظيم  أمن    ،اخصخصتهتم  تبالشركات التي س

 . امخاطر رفع الدعم عنه إلى

االعتراض ىلع سرع كان  اقتصاد مفتوح  ةالثاني  إلى  يمكن    األمر  ،االنتقال  ا ىلع يكون سلبي    أنالذي 

هذه املنتجات املستوردة   أن  وص ا املستوردة، خص  املنتجات املحلية يف حال إغراق السوق باملنتجات



 

ا ىلع تزاحم املنتج املحلي وتؤثر سلبي   أنوبالتالي يمكن    ،تنافس بسبب الجودة وأسعارها  أنيمكن  

 معدالت شرائه.

حيث كانت    أجانب؛ الثالث كان االعتراض ىلع خصخصة الشركات الحكومية لصالح شركات ومستثمرين   

 يف السوق املصرية.  األجنبيالتخوفات من زيادة التدخل 

النظر عن تقييم تلك االعتراضات من حيث صوابها   لم تؤثر بشكل كبير يف  فإنها  خطئها،    أووبصرف 

 ك. عملية تنفيذ السياسات يف عهد مبار

فإن قيام السيسي باملوافقة ىلع شروط صندوق النقد الدولي وتنفيذ   ،وبمد الخط ىلع استقامته

بل باإلضافة إلى ذلك فقد   ؛يف اتخاذ القراراتنفسه  هو إتباع لسيناريو نظام مبارك    اآلن،معظمها حتى  

مبارك يخش كان نظام  قرارات  بتطبيق  السيسي  ب  ،تنفيذها  ىقام نظام  الدعم  رفع  كاملمثل    ،شكل 

، والتي كان تطبيق السياسات االقتصادية  أثناءا  ا جد  حريص    مباركمقابل ذلك كان  وتحرير سعر الصرف.  

iتحظى بقبول شعبي حتى يمكن تطبيقها بشكل فعال  أن يجب x.   

 أسلوبهيمكن القول بأن لكل منهما    ،لية تنفيذ السياسات االقتصادية بين مبارك والسيسيآبمقارنة  

السياساتالخاص يف تنفيذ  تأجيل    ؛ سرعه  مبارك  اعتمد  يمكن    اإلصالحاتحيث  التي    أن االقتصادية 

 األعمالاتبع سياسات تفيد مجموعة رجال  نفسه  نه يف الوقت  أ  إال  ،تمس املواطن العادي بشكل مباشر

املحسوبين ىلع النظام. ىلع العكس من ذلك قام السيسي بتنفيذ سياسات صندوق النقد بخطوات 

وال    أثرت  ،ةسريع مباشر  تطبيق تبشكل  سرعة  إرجاع  يمكن  املواطنين.  ىلع  مستمرة  تبعاتها  زال 

السياسات  إلىالسياسات   النظام املصري لسرعة تنفيذ  الصندوق ىلع  بسبب تجربة صندوق   ،ضغط 

ملفاوضات بين مصر والصندوق يف احيث شكك تقييم    ؛ 1991و  1987  بين عاميالنقد القديمة مع مصر  

الصندوق بشروط  مصر  املصرية    ،التزام  الحكومة  تتبعها  كانت  التي  التكتيكات  بعض  ذكر   أثناءفقد 



 

اختراع   إلى  إضافة  ،األرقام وضبابية املعلومات التي كان يقدمها الطرف املصرييف  بالتالعب    ،التفاوض

هة محددة بعدم وضع ج،  جل تشويش عملية التفاوضأمن    ،مجالس وزارية جديدة بصالحيات متداخلة

 .xمسؤولة يمكن محاسبتها 

النيوليبرالية بدون وجود   اإلصالحاتبتطبيق    افإن املشترك بين النظامين هو قيامهم  ،ىلع املقابل

لية تنفيذها آومن ثم مناقشة    ،كبداية  األفكاريمكن من خاللها مناقشة    ،بيئة سياسية اجتماعية سليمة

ك  أو حين  بعد. يف  فيما  ومراقبتها  بمساحة محاسبتها  يحظى  مبارك  عهد  املدني يف  املجتمع  ان 

جد   العملمحدودة  ىلع  القدرة  من  اختفت    أن  إال  ،ا  املساحة  عهد   أوتلك  يف  أكبر  بشكل  تضاءلت 

 السيسي. 

ؤدي يف النهاية يفإن غياب قنوات التعبير عن الرأي واملمارسة السياسية السليمة    ،ذلك  إلى  إضافة

  عن محاسبتها ومراقبتها. فضال    ،التشكيك يف عملية املوافقة ىلع تنفيذ السياسات إلى

تلك التجارب كانت  فإن وىلع الرغم من وجود نماذج ديكتاتورية قامت بتنفيذ نماذج اقتصادية ناجحة،  

بوجو ىلع  تتمتع  قادرة  قيادة  سريعة  إثباتد  ملموسة  بنتائج  تعطيل    ؛نجاحها  مناخ  يسمح  حيث 

   "لي  هو يف نموذج  كما  ،أكثر حدة  إصالحية  إجراءاتالسياسة يف زيادة حرية حركة الديكتاتور يف اتخاذ  

ومع ذلك فإن فإنه    النموذج  لكذ. ومع وجود نظريات وتجارب عديدة تعاكس  يف سنغافورة  "كوان يو

فإن تجربة السيسي تسير ىلع مثل خطوات مبارك باختالف   اآلنوحتى    ،ة مبارك لم تكلل بالنجاحتجرب

 الالعبين املستفيدين. 

ومناقشة ومراقبة عملية   إقراربجانب غياب الوفاق املجتمعي وقنوات االتصال التي يمكن من خاللها  

االقتصادية السياسات  غاب    ،صنع  املمك   أيض افقد  من  كان  مهم  مساهمعامل  عملية    إنجاحيف    تهن 

 وهو املؤسسية.  أال ،التحول النيوليبرالي



 

 غياب دور املؤسسات 

طبيعة اختيار املشكلة يف    إلىكانت املشكلة ممتدة    وإنما  فقط،  لم تكن املشكلة مناقشة السياسات

من    ،ذاتها السياسة  حلهاأوتصميم  وجود   ،جل  دون  فقط  الحاكمة  الفئة  ىلع  الدور  ذلك  واقتصار 

مستقل وهيئات  غائب    ةمؤسسات  يزال  فال  السياسات.  صنع  ىلع  قادرة  حتى  تكون  بيئة    اآلنا  خلق 

  إضافة   ،هم الدعامات لسياسات النيوليبراليةأتنافسية حقيقية لجذب االستثمار الخارجي الذي يعد أحد  

وكل ذلك   ،وتقليل معدالت الفساد وزيادة الشفافية  األعمال،بقطاع  تحسين التشريعات املتعلقة    إلى

الحاكم   النظام  قدرة  عدم  عن  باملشكالت   ىلع  ناتج  التعريف  تستطيع  مستقلة  مؤسسات  خلق 

 لحلها. املناسبة  ومن ثم تصميم السياسات ،املجتمعية

نتائج   الكلي  إيجابيةحصلت مصر ىلع  باقتصادها  يتعلق  عجز  ال    أنها  إال  ،فيما  تسجل    ا مؤسسي    اتزال 

املركز    ا؛واضح   مصر  احتلت  أصل    105حيث  الفساد  180من  مؤشر  يف  مؤسسة   ؛دولة  مؤشرات  حسب 

تدخل    إلىيرجعها البعض    وإنما  ،الشفافية الدولية. السبب يف ذلك ليس فقط لتحقيق منافع سياسية

 الشفافية عن استثماراته. والذي من مصلحته غياب  ، الجيش بشكل مستمر يف العملية االقتصادية

الناتج عن غياب القطاع الخاص قطاع    أن  إال  ،يف البداية كان الهدف من تدخل الجيش هو سد الفراغ 

 . xiالجيش ال يزال يتدخل يف العملية االقتصادية بصورة تقلق املستثمرين

العاملي  ذكر   االقتصادي  للمنتدى  التابع  العربية  الدول  التنافسية يف  2018xi تقرير  i  أكبر تحديات  أ ن 

ه مصر  يف  املستثمرين  اإل  يتواجه  وتعقيد  والفساد  التضخم،  السياسة،  استقرار  جراءات عدم 

 . البيروقراطية والقوى العاملة املتعلمة بشكل غير كاٍف



 

% من مجموع الشركات يف مصر وتوفر 90ية الصغر ما يقارب من  تشكل الشركات الصغيرة ومتناه  يضا أ

xi% من الوظائف 60نسبة   i i  ،  دعم تلك الشركات.   يفومع ذلك فشلت السياسات االقتصادية املرسومة

xiباحثين  يف استطالع رأي قام به v    ن املشكلة الرئيسية التي تواجه تلك  ألى  إ  ىانته  2016يف عام

 .  كاٍفالشركات هي الحصول ىلع تمويل  

االقتصاد النيوليبرالي توجه حقيقي نحو مأسسة صنع    إلىكما يغيب عن التجربة املصرية يف التحول  

( التنظيمية  الهيئات  تشكل  جزء  regulatory authoritiesالسياسات.  مهم  (  اختيار  ا  ضمان  عملية  من  ا 

الصائبة عالية   ،السياسات  وكفاءة  بجودة  بنية   ؛وضمان تحقيقها  تكوين  السوق  اقتصاد  يتطلب  حيث 

تحتية مؤسساتية تقوم ىلع تحديد قصور السوق، والتأكد من تطابق املعلومات املقدمة من الجهات 

الواقعيةمع  املعنية   السوق  ،حالتها  يف  املنافسة  عملية  مراقبة  إلى  تلك xvباإلضافة  تشكل   .

املرتفع. يف  هم  ا ماملؤسسات جزء   الدخل  الدول ذات  اقتصادات  املثال  أوروباا من  قوم ت  ، ىلع سبيل 

من الوزارات الحكومية. تعتمد تلك الدول    ألي  إداري ا  ةبمهام التنظيم واملراقبة هيئات مستقلة غير تابع

اسات  بحيث يتحول دورها من الرقابة وصنع السي  ،ىلع تفويض تلك السلطات وإعطائها صالحيات جديدة

السوق  إلى يف  االقتصادية  العملية  بتقييم  تقوم  مستقلة  الدولة   ،مؤسسات  بين  العالقة  وتنظيم 

كطرف للقطاع العام وبين القطاع الخاص، وبالتالي يعطي ذلك مصداقية أكبر للتشريعات والتقارير التي 

من الضرائب(   راداتإيتصدر منها. كما تحصل تلك الهيئات ىلع استقاللية مالية )يعتمد تمويلها ىلع  

تلك القرارات من  يف  بينما يمكنها الطعن    ، لغاء قرارات تلك املؤسساتإوال يمكن للوزارات الحكومية  

 .xviخالل القضاء 

اكتفت ببعض   وإنما  ،لية عمل السوقآل  املنظِّمةا نحو الهيئات  ا حقيقي  لم تظهر التجربة املصرية توجه  

هما   ،هيئتين فقط  ىلية السوق سوآختص منها بتلم  و  ،2005  ها يفؤنشاإالهيئات الرقابية التي تم  



 

للرقابة املالية العامة  العامة   ،الهيئة  الهيئة  والواردات. تهتم  الصادرات  للرقابة ىلع  العامة  والهيئة 

 ،املالية غير املصرفية  واألدوات  األسواقىلع    واإلشرافبالرقابة    2009يف    أنشئتللرقابة املالية التي  

وذلك بهدف تحقيق سالمة واستقرار تلك   ،رأس املال والبورصات والتمويل العقاري أسواقبما يف ذلك 

من  األ مزيد  جذب  ىلع  التنافسية  قدرتها  وتعظيم  وتنميتها،  األنشطة  وتنظيم  واألدوات  سواق 

االستثمارات املحلية واألجنبية، وتعمل ىلع الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة املشكالت التي  

 تنتج عن اختالف الطرق أو األساليب الرقابية.

وهي هيئة تعمل مع قطاعات وزارة الصناعة - الواردات كما تهتم الهيئة العامة للرقابة ىلع الصادرات و

  ، وتنمية الصادرات بكافة أنواعها  ،تيسير حركة التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات املصريةب    -والتجارة

 حماية املستهلك. وورفع قدراتها التنافسية يف كافة األسواق العاملية لتحقيق التقدم، 

رقابية الهيئتين  له  ،كال  عمل    ا موليست  تيسر  التي  والتنظيمات  التشريعات  استصدار  ىلع  القدرة 

أصدر   ،ا فقط. ومع تحجيم الدور الذي يعد رقابي  ماضيق مساحة امللفات املنوطة به  إلى  إضافة  األسواق،

إعفاء   2015لسنة    89السيسي قانون   للرئيس  أنه يجوز  الهيئات:  الذي ينص ىلع ما يلي بشأن تلك 

املستقلة واألجهزة الرقابية، إذا توفرت بشأنه دالئل جدية ىلع ما يمس أمن    رؤساء وأعضاء الهيئات

الدولة وسالمتها، وإذا فقد الثقة واالعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته، بما من شأنه اإلضرار باملصالح  

يش الذي  للمنصب  الصحية  أحد شروط  فقد  وإذا  العامة،  االعتبارية  األشخاص  أحد  أو  للبالد،  غله العليا 

صحية  xviألسباب  i  عملية ىلع  والتأثير  بالتدخل  السياسية  للسلطة  السماح  القانون  ذلك  عن  ينتج   .

 الرقابة التي تقوم بها تلك الهيئات بشكل فج. 



 

 خالصات

يف طبيعة اختيار   اا نيوليبرالي  طابع    أخذتأن التجربة االقتصادية يف مصر منذ عهد مبارك  يف  ال شك  

االقتصادية من    إلىالتحول    ةوسرع  ،السياسات  الرغم  وىلع  سوق.  النيوليبرالية    أناقتصاد  التجربة 

كاهتمامها املبالغ باالقتصاد الكلي ومسائل    ،تحتوي ىلع عقبات داخلية ىلع مستوى النظرية نفسها

ن التجربة  أيصعب معه الحكم ب  ، االتطبيق يف مصر جاء مشوه    فإن،  األجنبيتدفقات حركات رأس املال  

 اقتصاد سوق حقيقي. إلىاالقتصادية يف مصر هي تجربة تحول 

قام كل من نظامي السيسي ومبارك بسن سياسات اقتصادية اختلفت يف   ،عقود املاضية  األربعة خالل  

لكن يف    ؛تخدم محاسيب النظام  ة حيث اعتمد مبارك تطبيق سياسات نفعي  ؛حدتها وتأثيرها وسرعتها

بل استمرت عملية الدعم    ؛ونزع دور الدولة من السوق  ،املقابل لم يقم بعملية تحول للسوق بشكل كامل 

 للمواد الغذائية واملحروقات.  

الدعم كان يستفيد منه باألساس محاسيب النظام يف دفع تكاليف   قل يف أجزء من عملية استمرار 

الضريبية ىلع املدن   واإلعفاءات  ، املحروقاتا الستفادتهم من الدعم املقدم ىلعنظر    اإلنتاج،عملية  

كانت سياسة   .أيض انه ىلع املقابل ظل املواطن املصري يستفيد من وجود ذلك الدعم  أ  إال الصناعية.  

حاسمة من شأنها    إجراءاتدون اتخاذ    ،نحو اقتصاد السوق  -حسب قوله-مبارك هي االنتقال التدريجي  

 تؤلب الرأي العام.  أن

املقابل باتخاذ    ،ىلع  السيسي  ورفع   ة،ا وسرعأكثر عنف    إجراءاتقام  الصرف  بتحرير سعر  يتعلق  فيما 

يمكن    اإلجراءوبالتالي انعكست تلك النتائج ىلع املواطنين بشكل أعنف من مبارك. جزء من ذلك    ،الدعم

هو   أساسيخر  آوجزء  ،  1991-1987فاوضات  مالخبرة السابقة لصندوق النقد يف مراوغته يف    إلى  إرجاعه

السيسي   بها  يحكم  التي  العسكرية  شريحة    أن  إال  .اآلنالقبضة  هم  السيسي  عهد  يف  املتغير 



 

 ،الشركات التابعة للجيش  إلى من محاسيب النظام يف عهد مبارك انتقلت االستفادة  املستفيدين. فبدال  

 الخاص والقطاع الحكومي. وقيام الجيش بالتوغل يف االقتصاد ومنافسة القطاع

بالفشل مصر  املشوهة يف  االقتصادية  التجربة  الحكم ىلع  نتائج  نظر    ،يمكن  وصول  لعدم   إيجابيةا 

هي   فيما يتعلق بمستويات الفقر والبطالة واملشكالت االجتماعية.  ،ملموسة ىلع مستوى املواطنين

نها تجربة تحاول  أب  "سامر سليمان"فها  يمكن وصفها كما وص  وإنما  ن،ليست تجربة نيوليبرالية صريحة إذ

بناء ىلع ذلك فإن السياسات التي تم تنفيذها واختيارها لم الحفاظ ىلع النظام ىلع حساب الدولة.  

كانت سياسات    وإنما  ،حل املشكالت الحقيقية التي تواجه املواطنين  إلىتكن باألساس سياسات تهدف  

   الحفاظ ىلع النظام بصورة أكبر. إلىتهدف 

هو عدم انطالقها من عقد اجتماعي متفق عليه ينظم    األول يكمن فشل تلك السياسات يف مستويين:  

والسوق.   املدني  واملجتمع  الدولة  انغالق  ودور  مصر    األفقمع  السياسية يف  تحولت  اآلنللممارسة   ،

كانت موجودة  -املعارضة   تهاجم س  إلى  -باألساسإن  القدرة ىلع  جهة  الحكومة دون   إحداث ياسات 

نقاشها مناقشة جادة والنظر يف الحلول البديلة. يرجع السبب يف عدم وجود صياغة   أوتغيير فيها  

الذي    األمر  اآلن إلى غياب عقد اجتماعي مالئم،يف الفضاء العام يف مصر    األطرافحقيقية ملهام كل  

 ا.ملح   أمر االنظام الحالي  يجعل البحث عن عقد اجتماعي جديد يف حال سقوط

الهيئات  نموذج  مصر  تعتمد  لم  القرارات.  صنع  عملية  يف  املؤسسية  غياب  هو  الثاني  املستوى 

عمل   وتراقب  تنظم  التي  االقتصادية  السياسات  وتطبيق  لصنع  من األسواق التنظيمية  الرغم  . وىلع 

مستقلة   رقابية  هيئات  محدودفإن    اآلن، وجود  باألسواق  فقط ىلع    إلى  إضافة  ،احتكاكها  اقتصارها 

ذلك فإن    إلى  إضافةفقط.    اوانتهاء دورها بكونه رقابي    ،حركات الصادرات والواردات وهيئة الرقابة املالية



 

السيسي   تلك    األخيرقرار  واستقاللية  مصداقية  يف  يشكك  الهيئات  تلك  رؤساء  فصل  ىلع  بقدرته 

 الهيئات. 
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