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 ماهر سالمة عبد اهلل،كريم 
خالل فتح  أحد أوضح النتائج من االتفاقات مع صندوق النقد الدولي، أن الدول تصبح مجبرة على فتح الباب أمام االستثمارات األجنبية بشكل كامل من 

االستثمارات، وارتهانه لها بشكل  -هذا األمر، االقتصاد إلى أمرين: إدمان االقتصاد على هذه التدفقات حسابات رأس المال لألموال اآلتية من الخارج. يدفع 
ند أول عالمات كبير. مخاطر هذا االرتهان تظهر أيام األزمات، إذ تلعب هذه االستثمارات دورًا في مفاقمة األزمات بسبب قدرتها على االنسحاب المبكر ع

على األصول العامة والخاصة. مصر بهذا المعنى، تعّد مثااًل واضحًا لالعتماد المفرط على االستثمارات األجنبية، إذ إنها بلغت مرحلة األزمة، أو االستحواذ 
 خسارة أراضيها لمصلحة حكومات خارجّية، مثل دول الخليج والنروج في سياق عملية خصخصة باشرت فيها الدولة في السنوات األخيرة

 
 

 ألجنبية: طريق للتبعيةاالستثمارات ا
، لم تكن 2016في عام  ليس جديدًا على مصر، فتح البلد أمام االستثمارات األجنبية. فالتدفقات االستثمارية التي أتت على إثر االتفاق مع صندوق النقد الدولي

التدفقات في االقتصاد المصري، ليس مستجدًا أيضًا. إنما سوى موجة جديدة بدأت منذ أيام الرئيس الراحل أنور السادات. والضعف الذي ترافق مع وجود هذه 
كورونا. فقد أّدى هذا التدّخل  آخر مظاهره، تمّثلت في بداية السنة الحالّية عندما رفع االحتياطي الفيدرالي األميركي أسعار الفائدة للمّرة األولى منذ بداية جائحة

وظاهرها نقدي. إذ إن رفع أسعار الفائدة في أميركا، أسهم في هجرة حاّدة لرأس المال من مصر، وهو  النقدي األميركي إلى أزمة في مصر، أساسها اقتصادي،
. وقد انعكس هذا األمر ضغطًا على سعر العملة 2016ما جعل االحتياطات بالعمالت األجنبية تهبط إلى أقل مستوى لها منذ االتفاق مع صندوق النقد في 

جنيهًا، علمًا أنه بالكاد يقوى على المحافظة عليه  19.5جنيهًا للدوالر إلى  16ي المصري إلى خفض قيمة الجنيه المصري من المحلية، وأجبر المصرف المركز 
جنيهًا في إطار اتفاق مرتقب مع الصندوق. كما  23مع تفاقم النشاط في سوق الصرافة الموازية، فضاًل عن توقعات بأن يتم خفض سعر الجنيه أكثر نحو 

 .لحكومة المصرية إلى تفعيل قانون تقييد عمليات التحويل واالستيراداضطرت ا
، تحويل االقتصاد 1973إذًا، بدأ فتح المجال أمام االستثمارات األجنبية في مصر منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات. فهذا األخير أراد، بعد حرب أكتوبر 

ي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، كان النموذج المصري قائمًا على اإلنتاج بهدف استبدال االستيراد، المصري إلى النموذج الرأسمالي العالمي. قبل ذلك، أ
لى البلد. لكن بعد عام ، كان 1973 بمعنى أنه كان يهدف إلى االستقالل االقتصادي. وهذا األمر تطّلب مراقبة شديدة على دخول وخروج رأس المال من وا 

انفتاح مصر »، الجمع بين رأس المال العربي والتكنولوجيا الغربية، وفق ما يشير إليه الباحث مارفن وينبوم في ورقة بعنوان «نفتاحهدف السادات من سياسة }اال
د المصري أي إن الهدف كان فتح االقتصاد المصري أمام االستثمارات األجنبية. وبنتيجة هذا التحّول، أصبح االقتصا«. وسياسة المساعدة االقتصادية األميركية

اإلنتاج وتحّول نحو  اقتصادًا استهالكيًا. إال أنه مع فتح المجال أمام رأس المال األجنبي، وباألخص المساعدات األميركية، تراجع الدافع نحو االستثمار في
فقط من الغذاء  %7كانت مصر تستورد  1961الخدمات. وبحلول الثمانينيات أصبح اقتصادًا معتمدًا على الخارج بشكل كبير. بحسب وينبوم، فإنه في عام 

من غذائه. واستمر هذا  %50ليصبح البلد مستوردًا ألكثر من  1974، ثم تطّور األمر بعد عام %20الذي تحتاجه ثم ارتفعت هذه النسبة بعد عقد واحد إلى 
 .النهج في الثمانينيات وبقي على حاله في عهد حسني مبارك
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قطاع المالي في نهاية عهد مبارك كان االقتصاد المصري قد أصبح معتمدًا على قطاع الخدمات أكثر من الصناعة والزراعة، وبشكل أساسي على السياحة وال
ت إلى تغيير نظام الحكم وما تالها من من الناتج المحّلي المصري. ومع الثورة التي أدّ  %46كانت قطاعات الخدمات تمّثل  2011والعقاري. وبحلول عام 

ة على االستهالك. هجمات إرهابية، تأّثرت السياحة بشكل كبير في مصر وانقطعت تدفقات رأس المال إلى البلد، ما أّدى إلى تدهور قيمة العملة وتضاؤل القدر 
ًا كان الهدف من هذا االتفاق، أخذ موافقة الصندوق بهدف إعادة جذب إلى االتفاق مع صندوق النقد. عملي 2016وهو ما دفع الحكومة المصرية في نهاية عام 

موال األجنبية، وخصوصًا االستثمارات األجنبية إلى البلد، في محاولة للعودة إلى الدورة االستهالكية السابقة نفسها. وبالفعل ساهم هذا األمر في دخول رؤوس األ
ّسن وضع االحتياطات بالعمالت األجنبية. لكن، ما يعّزز الكالم عن استمرار النهج الذي أرساه السادات، أنه الخليجّية، على شكل ديون واستثمارات. وهو ما ح

ى قطاع الخدمات. بعد توقيع مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لم تتحّسن حّصة القطاعات اإلنتاجّية من الناتج المحّلي، بل انخفضت وتعّزز االعتماد عل
 اق لم يكن حّل المشكالت الجذرّية الموجودة في االقتصاد المصري والتي تعود أصاًل إلى تحرير حساب رأس المال في السبعينيات، بل تعزيزفالهدف من االتف

 .هذه التبعية

 
 االتفاق مع الصندوق زاد من حّدة المشكلة البنيوية في االقتصاد المصري، وقد جعل مصر رهينة عنده

 
إلى هذا الطريق. بهذه العملية كان الكل مرتاحًا. فالدولة كسبت الوقت من خالل تحسين  لم تأِت هذه االستثمارات إلى القطاعات المنتجة، ولم توجهها الدولة

سهولة، مثل األسواق الوضع، نسبيًا، عبر إعادة جزء بسيط من القدرة االستهالكية للمواطنين، والمستثمرين وضعوا أموالهم في قطاعات يستطيعون الخروج منها ب
ترق طرق في بداية السنة الحالية. في المقابل لم يتم العمل على االستقالل االقتصادي، على األقل بشكل جّدي، ويؤكد ذلك المالية، وهو ما حدث عند أّول مف

 .استمرار العجز في الميزان التجاري المصري حتى اليوم
 .نة عنده بسبب انكشافها على هذا النموذجبشكل عام، االتفاق مع الصندوق زاد من حّدة المشكلة البنيوية في االقتصاد المصري، وقد جعل مصر رهي
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