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نبذة عن الكاتب
عمرو عاديل باحثٌ غري مقيم يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط .تتمحور �أبحاثه حول
االقت�صاد ال�سيا�سي ،والدرا�سات التنموية ،وعلم االجتماع االقت�صادي لل�شرق الأو�سط ،مع تركيز
على م�صر .د ّر�س عاديل االقت�صاد ال�سيا�سي يف ٍّ
كل من اجلامعة الأمريكية يف القاهرة وجامعة
�ستانفورد .كما �سبق له �أن عمل باحث ًا اقت�صادي ًا يف وزارة التعاون الدويل يف م�صر ،ثم ىّ
تول
من�صب مدير وحدة العدالة االجتماعية واالقت�صادية يف املبادرة امل�صرية للحقوق ال�شخ�صية.
عاديل هو �أي�ض ًا م�ؤ ّلف كتاب �صدر عن من�شورات راوتلدج يف العام  ،2012ويحمل عنوان:
«State Reform and Development in the Middle East: The Cases of Turkey
and Egypt».



ّ
ملخ�ص
يجد النظام امل�صري بقيادة الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي نف�سه عالق ًا بني املطرقة وال�سندان.
فالأزمة االقت�صادية الراهنة يف البالد حترم النظام من املوارد املالية واالقت�صادية الالزمة
للحفاظ على قاعدة اجتماعية متينة يف �صفوف موظفي اجلهاز الإداري للدولة والقطاع العام،
مايعيق عملية توطيد احلكم ال�سلطوي .لكن يف الوقت نف�سه ،اليو ّفر اعتماد النظام على هذه
القاعدة جما ًال ُيذكر للم�ضي قدم ًا يف �إجراء �إ�صالحات اقت�صادية ،ماقد مي ّكن النظام من
اال�ستمرار لكن لقاء كلفة باهظة عليه وعلى املجتمع ككل ،متم ّثلة يف القمع املتوا�صل وعدم القدرة
على التخفيف من ح ّدة الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية املرت ّدية.

ٌ
�ستع�ص لنظام ال�سي�سي
حتالف ُم
ٍ
*

*

*

*

مت ّكنت الأنظمة ال�سلطوية امل�صرية ال�سابقة على ثورة يناير  2011من توطيد
�سلطتها عرب و�ضع قواعد ّ
تنظم عملية التفاعل �ضمن �أجهزة الدولة وبني الدولة
واملجتمع .وقد حافظت على نفوذها من خالل تقليل اعتمادها على القمع الوا�سع
والعنيف ،والرتكيز �أكرث على اجلهود الرامية �إىل �إن�شاء م� ّؤ�س�سات و�سيطة ميكن من
خاللها متثيل م�صالح دائرة �أن�صارها الأ�سا�سيني.
على الرغم من اال�ستقرار الن�سبي الذي �شهدته البالد يف �أعقاب �إطاحة حكم
يتح�سن الو�ضع االقت�صادي الك ّلي
الإخوان امل�سلمني يف منت�صف العام  ،2013مل ّ
يف م�صر ب�شكل ملمو�س.
اعتمد النظام اجلديد من �أجل تثبيت �سلطته على الأ�ساليب القمعية والتحالف
الذي ت�ش ّكل بني اجلي�ش وقوى الأمن وموظفي جهاز الدولة الإداري ملعار�ضة ثورة
يناير . 2011
نظام ال�سي�سي من املوارد
حترم التح ّديات االقت�صادية واملالية التي تواجهها م�صر َ
الالزمة للحفاظ على الدعم الذي يتمتّع به يف �صفوف موظفي جهاز الدولة والقطاع
العام ،كما �أنه من ال�صعب �أن يط ّبق هذا النظام �إ�صالحات من �ش�أنها توفري املوارد
التي يحتاجها لكي يتج ّنب �إثارة غ�ضب ه�ؤالء حتديد ًا .و�سوف توا�صل هذه املع�ضلة
عرقلة جهوده الرامية �إىل توطيد �أركانه.
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التحديات االقت�صادية يف م�صر
ّ
*
*

*

*

*

تواجه م�صر �أزمة اقت�صادية هيكلية ذات جذور اجتماعية�-سيا�سية عميقة .لذلك،
يتط ّلب التغ ّلب عليها حلو ًال هيكلية.
ب�شكل كبري على العوامل اخلارجية (�أبرزها ا�ستقرار النظام
يعتمد االقت�صاد امل�صري ٍ
االقت�صادي الإقليمي والعاملي) التي ت�ض ّمنت قدر ًا كبري ًا من الغمو�ض وعدم اليقني
يف العام .2016
تبدو خيارات ال�سيا�سات العا ّمة املتو ّفرة لزيادة الإيرادات وحت�سني االقت�صاد
حمدودة .وقد �أظهر النظام عجزه عن اتّخاذ التدابري الالزمة ملعاجلة م�شاكله
املالية �أو �إعادة �إطالق عملية النمو االقت�صادي.
ميكن للنظام �أن يختار �أحد م�سا َرين� :إما الإبقاء على الو�ضع الراهن ،ما�سي�ؤدي
�إىل تدهور اجتماعي واقت�صادي� ،أو �إ�صالح بريوقراطية الدولة بطريقة قد ُتفقده
القاعدة الداعمة له .ويف كلتا احلالتني� ،سيواجه النظام عقبات حتول دون توطيد
دعائم �سلطته.
نظر ًا �إىل ندرة البدائل االقت�صادية املُتاحة ،ميكن للنظام �أن يعمل على خلق مناخ
�سيا�سي �أكرث انفتاح ًا ،ي�سمح بقد ٍر �أكرب من حرية التعبري .وهذا قد ينزع فتيل
اال�ستياء املت�صاعد من الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية يف م�صر ،ولو جزئي ًا،
وقد ي�ساعد يف بلوغ توافق حول �إجراءات ّ
التق�شف التي الحتظى بال�شعبية.

مقدمة
ّ
ب�شكل كبري على نظام الرئي�س عبد الفتاح
�ست�ؤ ّثر الأزمة االقت�صادية الراهنة يف م�صر ٍ
ال�سي�سي املدعوم من اجلي�ش يف ال�سنوات املقبلة ،و�ستوقع النظام يف مع�ضلة حتول دون
توطيد دعائم ال�سلطوية .فالتح ّديات االقت�صادية واملالية التي تواجه البالد ،حترم القيادة
من املوارد الالزمة للحفاظ على القاعدة الداعمة لها يف �صفوف موظفي بريوقراطية
الدولة والقطاع العام .لكن يف غ�ضون ذلك ،ميتنع النظام عن �إجراء الإ�صالحات الالزمة
ملعاجلة هذه املع ّوقات ،نظر ًا �إىل �أنها قد تثري غ�ضب دائرة �أن�صاره الأ�سا�سيني �أنف�سهم.
فجذب اال�ستثمارات اخلا�صة املح ّلية والأجنبية الالزمة لإعادة �إطالق النمو االقت�صادي،
يتط ّلب من النظام تقلي�ص بريوقراطية الدولة ،وت�ضييق نطاق تدخّ لها ،و�إعادة هيكلة
وظائفها للح ّد من الف�ساد ،وتخفي�ض تكاليف ت�أ�سي�س الأعمال ،وحت�سني كفاءة اجلهات
امل�س�ؤولة عن تنظيم ال�سوق والقطاع اخلا�ص.
مع ذلك ،قد ته ّدد هذه التدابري القاعدة العري�ضة من موظفي البريوقراطية والقطاع
العام وبع�ض الهيئات وال�شبكات امل�ؤ ّثرة يف جهاز الدولة .كما �أن تقلي�ص حجم بريوقراطية
املهددين بخ�سارة وظائفهم ،خ�صو�ص ًا فيما ترتفع
الدولة �سيلقى معار�ضة من الأفراد َّ
1
عامي  2011و.2014
متو�سطه  2.1يف املئة بني َ
مع ّدالت البطالة ويتباط�أ النمو الذي بلغ ّ
ُي�ضاف �إىل ذلك �أن �إلغاء �أو تب�سيط الأنظمة والإجراءات الإدارية لت�سهيل الأعمال،
�سيحرم الهيئات التنظيمية من املوارد التي لطاملا ا�ستفادت منها .وقد ا�ستغ ّل امل�س�ؤولون
يف كثري من الأحيان لوائح بع�ض القطاعات االقت�صادية لتحقيق الربح بطرق غري قانونية
كالر�شوة� ،أو حلماية االحتكارات التي يتمتع بها القطاع العام ،والـحـ ـ ّد من املناف�سة من
جانب القطاع اخلا�ص� ،أو لتح�صيل الر�سوم ب�صورة قانونية لقاء �إجراءات غري �ضرورية.
�سيحرم النق�ص املتفاقم يف املوارد املالية واالقت�صادية املتاحة لدى النظام هذا الأخري
من القدرة على احلفاظ على قاعدة ت�أييد اجتماعية متينة لتوطيد حكمه ال�سلطوي على
غرار الأنظمة ال�سابقة .رمبا يتم ّكن النظام من اال�ستمرار
من دون جمهور عري�ض من الأن�صار الذين ترتبط قد يتمكّن النظام من اال�ستمرار من دون جمهور عري�ض
م�صاحلهم بال�سيا�سات احلكومية� ،إال �أن ذلك �سيكون من الأن�صار الذين ترتبط م�صاحلهم بال�سيا�سات
مقابل موا�صلة القمع وا�سع النطاق وتدهور الأو�ضاع احلكومية� ،إال �أن ذلك �سيكون مقابل موا�صلة القمع
االقت�صادية.
وا�سع النطاق وتدهور الأو�ضاع االقت�صادية.
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�إعادة فر�ض ال�سلطوية
قبل ثورة العام  2011التي �أطاحت حكم الرئي�س الأ�سبق ح�سني مبارك ،كانت م�صر قد
�شهدت توطيد ًا للحكم ال�سلطوي الذي م ّكن الأنظمة احلاكمة من احلفاظ على اال�ستقرار
االجتماعي وال�سيا�سي لعقود .وي�ستلزم توطيد ال�سلطوية و�ضع قواعد م�ؤ�س�سية معرتف بها
وميكن التنب�ؤ بها لتنظيم عملية التفاعل بني املجموعات املختلفة داخل جهاز الدولة ،وكذلك بني
الدولة واملجتمع .وينبثق توطيد ال�سلطة من م�أ�س�سة قنوات متثيل امل�صالح اخلا�ضعة �إىل �سيطرة
الدولة ،والو�ساطة بني الدولة واملجتمع ،وخ�صو�ص ًا الفئات التي ي�سعى النظام �إىل احل�صول
على دعمها .قبل ثورة العام  ،2011حت ّقق ذلك من خالل الهيئات النقابية التابعة للدولة،
والتي احتكرت متثيل امل�صالح بالنيابة عن الع ّمال وقطاع الأعمال – مثل احتاد نقابات ع ّمال
م�صر واحتاد ال�صناعات امل�صرية واحتاد الغرف التجارية -وكذلك من خالل احلزب الوطني
الدميقراطي احلاكم ،وهي اجلهات التي كانت ىّ
وتتو�سط مع املجتمعات
تتول توزيع الرعاية ّ
املحلية والفئات االجتماعية.
ي�سمح توطيد ال�سلطوية للنظام باحلفاظ على ا�ستمراره ،من خالل تقلي�ص االعتماد على
قمع الر�أي املخالف واملعار�ضة ال�سيا�سية ب�شكل دائم وعنيف .وبهذه الطريقة ،يكون النظام �أق ّل
عر�ضة �إىل عدم اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي املتم ّثل يف االحتجاجات ال�شعبية واملظاهرات
احلا�شدة والإ�ضرابات وحتى االنقالبات ،والتي تزيد من خماطر حدوث تغيرّات مفاجئة يف بنية
�سلطة الدولة �أو تركيبة القيادة ال�سيا�سية.
اليبدو �أن توطيد ال�سلطوية يف املرحلة احلالية مي�ضي قدم ًا،
اليبدو �أن توطيد ال�سلطوية يف املرحلة احلالية مي�ضي
�أو حتى �أنه ممكن يف م�صر اليوم .ذلك �أن نظام ال�سي�سي مل
قدم ًا� ،أو حتى �أنه ممكن يف م�صر اليوم.
ين�شئ �أو يحافظ على قاعدة اجتماعية وا�سعة ومتينة ترتبط
م�صاحلها بال�سيا�سات التي ينتهجها النظام .وقد اعتمد النظام ل�ضمان �شرعيته واحلفاظ على
اال�ستقرار االجتماعي ،على حتالف اجتماعي� -سيا�سي م�ؤ ّلف من اجلي�ش وقوى الأمن وفئات من
موظفي بريوقراطية الدولة والقطاع العام ،كان قد ت�ش َّك َل ملعار�ضة انتفا�ضة كانون الثاين/يناير
� 2011ض ّد مبارك.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ويف �أعقاب �إطاحة حكم الإخوان امل�سلمني يف متوز/يوليو � ،2013شارك
اجلي�ش وقوى الأمن يف عمليات قمع وا�سعة لتهمي�ش جماعات املعار�ضة الرئي�سة� ،أي جماعة
الإخوان امل�سلمني وحلفائها الإ�سالميني� ،إ�ضاف ًة �إىل جمموعات نا�شطة مثل حركة �شباب 6
�أبريل .وبحلول العام  ،2015مت ّكن اجلي�ش وقوى الأمن من ا�ستعادة جزء كبري من املجال العام
الذي خ�سراه ل�صالح املجتمع املدين واملعار�ضة ال�سيا�سية بعد انتفا�ضة العام  .2011وقد جرى
فر�ض �ضوابط �أمنية �أكرث ت�ش ّدد ًا يف حرم اجلامعات ،وق ّل�صت ال�سلطات متويل و�أن�شطة منظمات

عمرو عادلي

املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية .كما جرى حظر جميع �أ�شكال االحتجاج العام ،ما �أ ّدى
2
�إىل تدنيّ عدد املظاهرات والإ�ضرابات العمالية على وجه اخل�صو�ص.
و�سعت احلكومة �أي�ض ًا �سيطرتها الر�سمية وغري الر�سمية على و�سائل الإعالم اململوكة للقطاع
ّ
اخلا�ص ،ما ا�ضط ّر هذه الو�سائل �إىل التعبري عن ٍّ
موال للنظام وممار�سة الرقابة الذاتية،
خط ٍ
و ُفر�ضت قيود مماثلة على و�سائل التوا�صل االجتماعي .كما اعتقلت ال�سلطات عدد ًا من الن�شطاء
ب�سبب الآراء الواردة على ح�ساباتهم على تويرت �أو فاي�سبوك .البل دعا بع�ض الربملانيني املوالني
للنظام �إىل �إ�صدار قانون لتنظيم و�سائل التوا�صل االجتماعي و�إخ�ضاعها �إىل �شكل معينّ من
3
الرقابة الر�سمية.
جاء الهام�ش الكبري من احلرية التي متتّع بها اجلي�ش للقيام ب�أعمال من هذا القبيل نتيجة
عامي  2012و ،2013عندما كان حممد مر�سي رئي�س ًا
حالة اال�ستقطاب التي عا�شتها م�صر يف َ
للبالد� .إذ مت ّيزت هذه الفرتة بت�صاعد التوتّرات ب�سبب عدم قدرة النخب املدنية ،الإ�سالمية
التو�صل �إىل توافق ب�ش�أن �أ�س�س النظام يف مرحلة مابعد الثورة والعالقة بني
والعلمانية ،على ّ
الدولة والدين .وتفاقم اخلالف ب�سبب �إقرار د�ستور مثري للجدل يف العام  ،2012حظي بدعم
الرئي�س �آنذاك .و�أ ّدى عدم اال�ستقرار الذي �أعقب ذلك �إىل ت�صاعد املعار�ضة �ض ّد مر�سي،
و�إطاحته على يد اجلي�ش على وقع مظاهرات �شعبية حا�شدة.
عامي  2013و 2014النظام حرية الت�ص ّرف
منحت التطورات الأخرى التي �شهدتها البالد يف َ
لتو�سيع �سيطرته على املجتمع امل�صري .فقد �أثارت اال�ضطرابات املدنية والعمليات الإرهابية
يف �شبه جزيرة �سيناء و�أماكن �أخرى يف م�صر خماوف من �أن تنزلق البالد نحو الفو�ضى .ويف
الوقت الذي كانت فيه الدول الأخرى يف املنطقة تنهار ،وال�سيما العراق وليبيا و�سورية واليمن،
مت ّكن النظام من ا�ستغالل هذه املخاوف التّخاذ �إجراءات �صارمة �ض ّد معار�ضيه.
مع ذلك ،هذه العوامل غري مر�شحة لال�ستمرار طويال وال للإ�سهام يف تر�سيخ احلكم
ال�سلطوي ،خ�صو�ص ًا بعد كبح جماح اخلطر الذي مت ّثله جماعة الإخوان امل�سلمني واجلماعات
املت�ش ّددة التي يزعم �أنها تنتمي �إليها يف منطقة الدلتا والقاهرة .عالو ًة على ذلك ،مل يظهر
ّ
تتو�سع لت�شمل وادي النيل والدلتا ،ماي�شري
مايدل على �أن الهجمات الإرهابية يف �سيناء يمُ كن �أن ّ
�إىل احتوائها املحتمل.
مع ذلك ،ظ ّل جلوء النظام �إىل قمع املعار�ضة متواتر ًا كما كان يف العام  4.2013والواقع �أن
تو�سع و�أ ّثر على �صورة النظام و�شرعيته املحلية ،البل �أ ّدى �إىل
نطاق القمع الذي متار�سه ال�شرطة ّ
توتري العالقات مع نقابات املحامني والأطباء وال�صحافيني الذين �ساندوه عندما ىّ
تول ال�سلطة.
وقوبلت حملة القمع هذه بانتقادات من دول غربية مق ّربة من م�صر 5،وكذلك من املنظمات
6
الدولية حلقوق الإن�سان.
يف الوقت نف�سه ،ف�شل النظام يف بلورة قنوات ذات طابع م� ّؤ�س�سي للو�ساطة ومتثيل م�صالح
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الفئات االجتماعية التي ي�سعى �إىل احلفاظ على ت�أييدها .فلم يتم ت�أ�سي�س �أي حزب �سيا�سي حاكم
على غرار الأحزاب التي كانت موجودة عندما كان جمال عبد النا�صر و�أنور ال�سادات وح�سني
مبارك يتو ّلون رئا�سة للبالد .فالربملان الذي انتُخب يف �أواخر العام  2015مفتَّت ،وفيه كتلة بال
مالمح وا�ضحة موالية للنظام وال ُيعت ّد بها على مايبدو يف مايتعلق بدعم ال�سيا�سات االقت�صادية
للحكومة على طول اخلط .وت�شري هذه العوامل �إىل �أن توطيد ال�سلطوية لي�س و�شيك ًا.

الأزمة االقت�صادية يف م�صر
اعتمد النظام الذي يقوده اجلي�ش يف م�صر يف حماوالته الرامية �إىل توطيد ال�سلطوية ،على
ك�سب ت�أييد العاملني يف بريوقراطية الدولة والقطاع العام .وقد كان الهدف من هذا االجتاه هو
�إحياء �صفقة الرئي�س ال�سابق جمال عبد النا�صر الأ�صلية ،والتي �ش ّكلت الأ�سا�س لإر�ساء النظام
ال�سلطوي بعد ا�ستيالء اجلي�ش على ال�سلطة/الثورة يف متوز/يوليو  .1952كانت ال�صفقة
تن�ص على �أن تو ّفر الدولة امتيازات اقت�صادية مقابل تنازل ال�سكان عن الكثري من حقوقهم
ّ
ال�سيا�سية .وقد م ّهدت تلك ال�صفقة الطريق لإجراء �إ�صالحات اجتماعية واقت�صادية ،مبا يف
ذلك �إعادة توزيع الأرا�ضي على الفالحني؛ ومت�صري ،ويف مابعد ت�أميم ،ال�صناعات واخلدمات؛
وتو�سيع القطاع العام بعد اعتماد �أول خطة خم�سية يف العام  7.1960وقد �أ�سفرت �إ�صالحات
عبد النا�صر عن ظهور فئة كبرية ن�سبي ًا من الأفراد الذين يعتمدون على الدولة ،ف�ض ًال عن طبقة
املجاين ،واخل ّريجني الذين وجدوا فر�ص عمل يف اجلهاز
متو�سطة متتّعت بالتعليم اجلامعي ّ
البريوقراطي احلكومي وال�شركات اململوكة للدولة.
�أ ّدت عقود من الأزمات املالية وف�شل املوجات املتعاقبة من التحرير واخل�صخ�صة يف خلق
اقت�صاد قوي قائم على ال�سوق يف عهد ال�سادات ( )1970-1981ومبارك (� ،)1981-2011إىل
ت�آكل قدرة الدولة على الوفاء بن�صيبها من ال�صفقة النا�صرية عن طريق اتباع نهج تنموي تقوده
الدولة .كما منعت تلك الأزمات الأنظم َة امل�صرية من �إعداد طبقة اجتماعية لها م�صلحة يف
اقت�صاد ال�سوق الليربايل ،با�ستثناء بروز عدد قليل من كبار رجال الأعمال و�أ�سر متلك �شركات
كربى خالل العقد الأخري من حكم مبارك .وقد �ساعد وجود هذه الفئة من ر�أ�سماليي املح�سوبية
عجلت ،جزئي ًا على الأق ّل ،يف اندالع انتفا�ضة كانون الثاين/
على ت�آكل �شرعية مبارك بطريقة ّ
يناير  ،2011وخ�صو�ص ًا عندما ت�صاعدت وترية خ�صخ�صة
عامي  2004و.2011
تتط ّلب عملية الإحياء اجلارية للتحالف بني اجلي�ش
ال�شركات اململوكة للدولة بني َ
تتط ّلب عملية الإحياء اجلارية للتحالف بني اجلي�ش
وبريوقراطية الدولة �أن تكون لدى الدولة موارد
وبريوقراطية الدولة ،والذي �ضعف يف عهد مبارك� ،أن
اقت�صادية ومالية لإعادة توزيعها على موظفيها
تكون لدى الدولة موارد اقت�صادية ومالية لإعادة توزيعها
لتعزيز القاعدة الداعمة للنظام.

عمرو عادلي

على موظفيها لتعزيز القاعدة الداعمة للنظام .لكن ،ولأن تراجع الو�ضع االقت�صادي يف م�صر
الي�سمح بذلك لأجل غري م�س ّمى ،ا�ضطر النظام �إىل النظر يف اعتماد تدابري ّ
تق�شفية ،مايح ّد
�أكرث من املزايا التي يتمتّع بها موظفو جهاز الدولة والعاملون يف القطاع العام.
حت�سن �ضئيل
على الرغم من اال�ستقرار الن�سبي الذي �شهدته البالد م�ؤخر ًا ،مل يطر�أ �سوى ّ
تعاف �أو عودة �إىل
يف م�ؤ�شرات االقت�صاد الك ّلي يف م�صر ،ومل تظهر �أي دالئل قوية على حدوث ٍ
مع ّدالت النمو التي كانت �سائدة قبل العام  .2011فوفق ًا مل�صادر ر�سمية ،كان مع ّدل البطالة
يت�أرجح حول  12.8يف املئة من القوى العاملة يف الربع الثالث من العام  ،2015وهذا تقدير
متح ّفظ على الأرجح 8.ومل تعد مع ّدالت اال�ستثمار املح ّلي �أو الأجنبي بعد �إىل م�ستويات العام
� ،2010إذ تواجه م�صر اتّ�ساع ًا يف فجوة التمويل اخلارجي (الفرق بني �إيرادات العملة الأجنبية
التي تدخل االقت�صاد وكمية العمالت الأجنبية ،الدوالر الأمريكي �أ�سا�س ًا ،الالزمة لدفع ثمن
9
الواردات) والتي ق ّدرها �صندوق النقد الدويل بنحو  20مليار دوالر للفرتة .2016-2014
�أ ّدت اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي �شهدتها م�صر منذ العام � 2011أي�ض ًا �إىل انخفا�ض
معدالت النمو ،وتق ّل�ص احتياطيات النقد الأجنبي ،وارتفاع م�ستويات البطالة ،وتناق�ص مع ّدالت
اال�ستثمار ،والتي ميكن قيا�سها بن�سبة تكوين ر�أ�س املال الثابت الإجمايل �إىل �إجمايل الناجت
املح ّليِ � 10.أ�ضف �إىل ذلك عجز امليزانية الآخذ يف االتّ�ساع وحجم الدين العام الكبري الذي ينذر
باخلطر (الدين الداخلي خ�صو�ص ًا ،ولكن �أي�ض ًا الدين اخلارجي) والذي و�صل ب�ش ّقيه الداخلي
واخلارجي �إىل �أكرث من  101يف املئة من �إجمايل الناجت املحلي يف العام  ،2015وفق ًا للبنك
املركزي امل�صري 11.وتوحي هذه امل�ؤ�شرات ب�أن االقت�صاد يواجه خطر ًا ج ّدي ًا يتم ّثل بحدوث ركود
�أعمق ،ماقد يت�س ّبب يف ارتفاع مع ّدالت البطالة.
مل تكن هذه امل�شاكل جديدة ،على الرغم من �أنها برزت بعد انتفا�ضة  25كانون الثاين/
يناير  .2011فقد كان ارتفاع العجز والديون وتق ّلب �أ�سعار العمالت الأجنبية ُيعترب من امل�شاكل
الهيكلية املزمنة منذ �أواخر ت�سعينيات القرن املا�ضي .غري �أن اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي تلت
�إطاحة مبارك جعلت معاجلة تلك امل�شاكل �أكرث �إحلاح ًا.
وقت
�أ ّدى انخفا�ض مع ّدالت النمو منذ العام � 2011إىل انكما�ش يف عائدات ال�ضرائب ،يف ٍ
كانت احلكومة حتتاج �إىل تو�سيع الإنفاق االجتماعي .عالو ًة على ذلك� ،أعاق تفاقم نق�ص
تعاف اقت�صادي .فقد �أ�صاب الركود ر�سوم عبور قناة
العمالت الأجنبية احتماالت حدوث ٍ
ال�سوي�س يف �أعقاب التباط�ؤ االقت�صادي ال�صيني� ،إذ ت�ش ّكل التجارة بني ال�صني و�أوروبا والواليات
املتحدة اجلزء الأكرب من حركة النقل البحري عرب القناة .وانكم�شت عائدات ال�سياحة نتيجة
�إ�سقاط طائرة ركاب رو�سية فوق �شبه جزيرة �سيناء على �أيدي �إرهابيني يف ت�شرين الأول/
�أكتوبر ّ ،2015
وحتطم �إحدى طائرات �شركة م�صر للطريان يف �أيار/مايو  .2016وانخف�ضت
عائدات ال�صادرات ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار النفط (ي�ش ّكل النفط اخلام  40يف املئة من �إجمايل
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ال�صادرات) ،والركود االقت�صادي يف االحتاد الأوروبي الذي ُيع ّد �أكرب �شريك جتاري مل�صر.
�أ ّدت هذه التوجهات جمتمع ًة �إىل تراجع احتياطيات م�صر ال�صافية من العمالت الأجنبية من
 35مليار دوالر يف حزيران/يونيو � 2010إىل حواىل  16مليار دوالر يف كانون الأول/دي�سمرب
 13،2015مايكفي بالكاد لتغطية الواردات ملدة ثالثة �أ�شهر (�أنظر ال�شكل  .)1وقد ا�ستخدم البنك
املركزي االحتياطيات لتمويل واردات الوقود واملواد الغذائية ودعم قيمة اجلنيه امل�صري.
عامي ّ ،2014-2013
�ضخت تدفقات ر�ؤو�س الأموال ال�ضخمة من دول جمل�س التعاون
يف َ
اخلليجي (اململكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة) ،نحو  25مليار دوالر
مي�سرة (بفائدة
يف خزينة الدولة امل�صرية ،على �شكل �سيولة وم�ساعدات عينية وقرو�ض ّ
منخف�ضة) .وقد �ساعد ذلك يف امت�صا�ص ر ّدة الفعل ال�سيا�سية على تدهور الأو�ضاع
االقت�صادية 14.ووفق ًا للبنك املركزي امل�صري ،قفزت ح�صة املنح الأجنبية �إىل �إجمايل
الإيرادات احلكومية من  3.3يف املئة يف العام � 2011إىل نحو  21يف املئة يف .2014-2013
15
وانخف�ضت احل�صة �إىل  5.5يف املئة يف .2015-2014
مع ذلك ،مل تكن تد ّفقات ر�أ�س املال من دول جمل�س التعاون اخلليجي خالل هذه الفرتة كافية
لتعوي�ض االنخفا�ض يف احتياطيات النقد الأجنبي لفرتة طويلة .وكانت تكفي فقط مل�ساعدة
عامي 2013
الدولة على ال�صمود ملدة �سنتني� ،إذا مانظر املرء �إىل التوجهات التي �سادت بني َ
و .2015ومع انخفا�ض �أ�سعار النفط العاملية وزيادة العجز يف معظم دول جمل�س التعاون
يف�سر االنخفا�ض
اخلليجي� ،سرعان ماتبينّ �أن امل�ساعدات اخلارجية غري م�ستدامة .وهذا ّ
يف ن�سبة املنح الأجنبية �إىل �إجمايل الإيرادات احلكومية يف  ،2015-2014والتوقف �شبه
التام للأموال الرامية �إىل دعم املوازنة امل�صرية يف العام  16.2015فامل�ساعدات التي التزال
تتدفق من اخلليج ُتق َّدم الآن �أ�سا�س ًا على �شكل ا�ستثمارات وقرو�ض طويلة الأجل وم�ساعدات
17
عينية ،وخ�صو�ص ًا النفط.
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حتالف غري م�ستدام مال ّي ًا
كان الدافع الأ�سا�سي لل�سيا�سات االقت�صادية التي انتهجها النظام منذ العام  2013ان�شغاله
بتوطيد �أركانه ،عرب توجيه موارد كافية نحو امل� ّؤ�س�سات الق�سرية التابعة للدولة ،والعمل يف
الوقت نف�سه على �ضمان ت�أييد موظفي القطاع العام له (و�إن غري املبا�شر) ،بغية احتوائهم
على نحو �أف�ضل.
دفع العن�صر الأول يف هذه اال�سرتاتيجية احلكوم َة �إىل رفع الرواتب واملزايا واملعا�شات
التقاعدية املمنوحة لل�شرطة و�ضباط اجلي�ش والق�ضاة ،على الرغم من القيود املالية التي
جرى فر�ضها يف العام  2013وما بعده .ويكمن الدافع نف�سه وراء زيادة الدور االقت�صادي
للجي�ش وامل�ؤ�س�سات التابعة له ،وخلق بيئة مالئمة لل�سوق ،ف�ض ًال عن تو�سيع �صناديق اال�ستثمار
والتقاعد وال�شركات اململوكة لوزارة الداخلية� .أحد الأمثلة البارزة على ذلك هو قرار الرئي�س
ال�سي�سي ب�إ�صدار مر�سوم (الرقم  86للعام  18)2015يف متوز/يوليو� ،سمح لوزارتي الداخلية
متخ�ص�صة يف توفري خدمات �أمنية خا�صة.
والدفاع بت�أ�سي�س �شركات ربحية
ّ
يتم ّثل العن�صر الثاين من اال�سرتاتيجية  -املنبثقة عن التحالف النا�صري القدمي بني
اجلي�ش والفئتني املتو�سطة والعليا من البريوقراطيني  -يف احتواء القاعدة العري�ضة من
ُقدر بنحو ثلث جمموع القوى العاملة
العاملني يف بريوقراطية الدولة والقطاع العام ،والتي ت َّ
يف م�صر ،بطريقة جت ّنب النظام العداء االجتماعي م�ستقب ًال .ولتحقيق هذا الهدف� ،أبقى
النظام على فواتري الأجور والإعانات ال�ضخمة التي ا�ستهلكت ،جنــب ًا �إىل جنب مع خدمة
19
الدين العام ،ن�سبة  75يف املـئة مـن �إجمـايل الإنفاق احلـكومـي ،وفـق ًا لوزارة املالية.
ُيق َّدر عدد العاملني يف اجلهاز البريوقراطي للدولة ويف هيئات و�شركات القطاع العام
يف م�صر بـ 6ماليني �شخ�ص 20،مو ّزعني بني الهيئات احلكومية املركزية واملحل ّية والهيئات
العامة وال�شركات اململوكة للدولة .واعت ًبارا من العام ّ ،2012
وظفت الدولة  39.6يف املئة من
العاملني ب�أجر ،مقارن ًة مع  54.4يف املئة كانوا يعملون يف القطاع اخلا�ص ب�صفة ر�سمية �أو
غري ر�سمية 21.لكن ،على الرغم من �أن العاملني ب�أجر يف القطاع اخلا�ص ي�ش ّكلون الن�سبة
الأكرب يف �إجمايل القوة العاملة� ،إال �أنهم الميلكون �أي نفوذ �سيا�سي ب�سبب الطابع غري
الر�سمي عموم ًا للعمالة يف القطاع اخلا�ص يف م�صر.
عاد ًة مايعمل العاملون الذين يتم تعيينهم على �أ�سا�س غري ر�سمي مو�سمي ًا �أو ب�صورة غري
منتظمة ،من دون عقود ر�سمية �أو �ضمان اجتماعي �أو برامج خا�صة بال�صحة والتقاعد.
عالو ًة على ذلك ،يفتقر معظم العاملني يف املجال غري الر�سمي �إىل املهارة ،وين�شطون يف

عمرو عادلي

جمال الزراعة و�صيد الأ�سماك والبناء واخلدمات احل�ضرية الهام�شية� ،أو يعملون كباعة
متج ّولني وخادمات منازل .ووفق ًا لدرا�سة �أجراها اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء
يف العام  ،2014ي�ش ّكل العاملون يف القطاع اخلا�ص ب�صورة غري ر�سمية ن�سبة  46.3يف املئة
من جمموع العاملني يف م�صر ،يف مقابل  26يف املئة يعملون ب�صورة ر�سمية .والواقع �أن
حواىل  91يف املئة ممن يعملون لفرتة م�ؤقتة و 78.8يف املئة ممن يعملون مو�سمي ًا ،ي�أتون من
القطاع اخلا�ص غري الر�سمي 22.وهذا يعني �أن غالبية العاملني ب�صورة ر�سمية ،ممن لديهم
عقود وامل�ؤهلني للح�صول على ال�ضمان االجتماعي ،هم موظفون يف القطاع العام .ويف العام
 ،2006وهو العام الذي �أُجري فيه التعداد الأخري يف م�صر ومت احل�صول على هذه املعلومات،
ُق ّدر �أن �أكرث من  70يف املئة ممن ي�شغلون وظائف ر�سمية ،يعملون لدى الدولة يف جهازها
23
الإداري �أو يف القطاع العام.
نظر ًا �إىل متركزهم وكثافة �أعدادهمُ ،يعترب موظفو البريوقراطية والقطاع العام يف و�ضع
�أف�ضل من نظرائهم يف القطاع اخلا�ص من حيث القدرة على التح ّرك اجلماعي ومواجهة حت ّركات
احلكومة الرامية �إىل �إ�ضعاف موقعهم املتميز ن�سبي ًا .وهذا ي�ساعد يف تف�سري احل�ضور املفرط
ملوظفي اجلهاز الإداري والقطاع العام والعاملني يف ال�شركات اململوكة للدولة ،يف االحتجاجات
العمالية يف م�صر منذ العام  ،2004مقارن ًة مع املوظفني والعاملني يف القطاع اخلا�ص .فقد
�شاركوا يف  68يف املئة من االحتجاجات يف الفرتة بني  2007و ،2008على �سبيل املثال 24.يف
الفرتة بني العام  2004وانتفا�ضة العام  ،2011كانت خ�صخ�صة ال�شركات اململوكة للدولة �أحد
العوامل الكامنة وراء هذه االحتجاجات .ومع �أن اخل�صخ�صة تو ّقفت ب�صورة كاملة مع �إطاحة
حكم مبارك ،وا�صل موظفو البريوقراطية والقطاع العام التظاهر لأ�سباب �أخرى تتعلق عاد ًة
بظروف العمل والأجور واملزايا .ووفق ًا للمركز امل�صري للحقوق االقت�صادية واالجتماعيةّ ،
نظم
العاملون يف امل� ّؤ�س�سات اململوكة للدولة  86يف املئة من جممل االحتجاجات العمالية يف الفرتة
25
.2014-2013
ت�ساعد هذه الأرقام على تف�سري �سبب حر�ص النظام الذي يقوده اجلي�ش على احتواء العاملني
يف جهاز الدولة البريوقراطي والقطاع العام بعد بلوغه ُ�سدة احلكم .فقد بقيت الأجور يف
القطاع العام ت�ش ّكل ربع �إجمايل نفقات الدولة بعد العام  .2011ووفق ًا لبيانات وزارة املالية ،مل
ت�سفر معظم حماوالت خف�ض فاتورة الأجور يف العام  2014وحتى العام  2015عن �أي نتيجة.
عامي
وقد �ش ّكلت الأجور ماجمموعه  27يف املئة من �إجمايل امل�صروفات خالل الفرتة بني َ
26
 2000و.2014
تكمن م�شكلة النهج الذي يتبعه النظام يف عدم وجود مايكفي من الإيرادات لال�ستمرار

17

يف ك�سب ر�ضى املوظفني والعاملني و�أ�سرهم الذين يعتمدون على الدولة ،من دون تد ّفق
ر�ؤو�س �أموال كبرية ومتوا�صلة من اخلارج .فقد تزايد عجز املوازنة امل�صرية والدين العام
منذ العام  2011بوترية غري م�ستدامة بكل ب�ساطة (�أنظر ال�شكل  .)2ذلك �أن عجز امليزانية
الذي يحوم حول ن�سبة  13يف املئة يعني املزيد من الت�ضخم وارتفاع �أ�سعار الفائدة ومنع
مزيد من
القطاعات الإنتاجية تدريجي ًا من احل�صول على القرو�ض امل�صرفية ،ماي�ؤدي �إىل ٍ
التدهور االقت�صادي.
ال�شكل  :2عجز املوازنة امل�صرية والدين املح ّلي كن�سبة مئوية من �إجمايل الناجت املح ّلي
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عامي
انخف�ض عجز امليزانية يف م�صر �إىل �أق ّل من  10يف املئة من �إجمايل الناجت املحلي بني َ
 2006و� ،2008إال �أنه عاود االرتفاع مرة �أخرى يف �أعقاب الأزمة املالية العاملية يف العام ،2008
قبل �أن يتدهور الو�ضع ب�سرعة بعد انتفا�ضة العام  ،2011حيث ازداد العجز من  9.8يف املئة من

عمرو عادلي

�إجمايل الناجت املحلي الإجمايل يف العام � 2010إىل  13.7يف املئة يف العام .2012
كانت الزيادة يف عجز املوازنة نتيج ًة لرتاجع العائدات من ج ّراء التباط�ؤ االقت�صادي
واال�ضطراب ال�سيا�سي اللذين �أعقبا االحتجاجات �ضد نظام مبارك .وترافق ذلك مع ت�صاعد
املطالب ال�شعبية بزيادة الإنفاق االجتماعي عن طريق رفع الأجور والإعانات يف القطاع العام،
عامي
وا�ستيعاب عدد �أكرب من الأ�شخا�ص يف بريوقراطية الدولة ،واتّخاذ تدابري �أخرى .يف َ
 2013وُ ،2014ق ّدر العجز بنحو  12.2يف املئة و 11.5يف املئة من �إجمايل الناجت املحلي على
التوايل� ،أي �أعلى من هدف  10يف املئة الذي ح ّددته احلكومة .غري �أن هذه الأرقام تبدو
متح ّفظة عندما ت�ؤخذ يف االعتبار تدفقات ر�أ�س املال من دول جمل�س التعاون اخلليجي .ووفق ًا
لوزير املالية امل�صري �آنذاك ،بلغ العجز يف العام  ،2014من دون �إدراج هذه التدفقات ،ن�سبة
27
�شاهقة و�صلت �إىل  14يف املئة من �إجمايل الناجت املحلي.
ُترجمت الزيادة يف العجز �إىل ارتفاع كبري يف الدين املحلي الذي قفز من  73.6يف املئة من
�إجمايل الناجت املحلي يف العام � 2010إىل  87.1يف املئة يف العام  ،2014ما�ش ّكل �أعلى مع ّدل
خالل ع�شر �سنوات .كانت الدولة �أكرب مقرت�ض من البنوك ،ما �أ ّدى �إىل �إق�صاء القطاع اخلا�ص،
الذي يعاين الآن من ارتفاع �أ�سعار الفائدة على القرو�ض امل�صرفية .ففي هذا املناخ االقت�صادي
ال�صعب بالفعل ،ت�ضاءلت قدرة القطاع اخلا�ص على احل�صول على القرو�ض ،مايح ّد �أكرث من
28
فر�ص التعايف االقت�صادي.
النظام من
املرجح �أن حترم الأزمة املالية املتوا�صلة يف م�صر و�سبل عالجها املقرتحة
َ
من ّ
املوارد الالزمة للحفاظ على القاعدة الداعمة له يف البريوقراطية والقطاع العام� .إذ فقد
اجلنيه امل�صري نحو  60يف املئة من قيمته بني �شباط/فرباير  2011وني�سان�/أبريل ،2016
29
عامي  2012و.2015
على الرغم من امل�ساعدات ال�سعودية والقطرية والإماراتية الهائلة بني َ
وتخطط احلكومة ،بهدف تعزيز موقفها املايل ،لفر�ض �ضريبة القيمة امل�ضافة .غري �أن مثل
هذه اخلطوة لن ت�ؤ ّدي �إال �إىل زيادة العبء على امل�ستهلكني ،مبن فيهم العاملون يف الدولة،
ومن �ش�أنها �أن ت�ؤ ّدي �إىل ر ّد فعل م�ضاد .وباملثل ،حاولت احلكومة عبث ًا اعتماد �أو تطبيق احل ّد
الأدنى من �سيا�سات �إعادة التوزيع ،مثل فر�ض �ضرائب مبا�شرة على العقارات �أو فر�ض �ضريبة
دخل �أكرث ت�صاعدية .كما مل تدخل ال�ضريبة العقارية التي ح ّددتها احلكومة ح ّيز التنفيذ.
وعلى الرغم من تعديل قانون ال�ضرائب يف العام  2014لي�شمل املزيد من الوحدات ال�سكنية
والأرا�ضي� ،إال �أن وزارة املالية � ّأجلت حت�صيل ال�ضريبة .رمبا يرجع هذا الت�أخري �إىل القدرات
الإدارية املحدودة للجهات امل�س�ؤولة عن حت�صيل ال�ضرائب ،و�إىل عدم رغبتها يف التح ّرك �ض ّد
م�صالح �أ�صحاب امللكيات الكبرية .كما جرى تعليق �ضريبة �أرباح ر�أ�س املال ،التي فر�ضت يف
العام  ،2014ملدة �سنتني .عالو ًة على ذلك ،جرى تخفي�ض مع ّدالت �ضريبة الدخل من  25يف
املئة �إىل  22.5يف املئة 30.ويف الوقت نف�سهُ ،ف َ
ر�ضت �ضريبة الدخل املرتفع امل�ؤقتة يف العام
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 2013وق�ضت بتح�صيل ن�سبة  5يف املئة �إ�ضافية من �أ�صحاب املرتفع ملدة ثالث �سنوات� ،إال �أنها
31
�أُلغ َيت قبل �أن تدخل ح ّيز التنفيذ.
نظر ًا �إىل عدم قدرة احلكومة على فر�ض ال�ضرائب وزيادة الإيرادات ،من غري امل�ستغرب �أنها
جل�أت �إىل التفاو�ض مع �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل للح�صول على قرو�ض بهدف احل ّد
من الفجوة املالية اخلارجية ونق�ص العملة الأجنبية.
بيد �أن زيادة ال�ضرائب لي�ست امل�شكلة الوحيدة التي واجهت
لي�ست زيادة ال�ضرائب امل�شكلة الوحيدة التي واجهت
الدولة امل�صرية يف �إطار حماوالتها الرامية �إىل حت�سني ماليتها
الدولة امل�صرية يف �إطار حماوالتها الرامية �إىل
العامة� ،إذ واجهت �أي�ض ًا �صعوبات يف ال�سيطرة على الإنفاق.
حت�سني ماليتها العامة� ،إذ واجهت �أي�ض ًا �صعوبات يف
فاحلكومة عاجزة عن اتّخاذ تدابري ّ
تق�شفية ف ّعالة خلف�ض
ال�سيطرة على الإنفاق.
العجز يف امليزانية ،وهي اعتمدت بع�ض التدابري التق�شفية
اجلزئية يف العام  ،2014يف �أعقاب انتخاب ال�سي�سي رئي�س ًا،
لكنها مل تكن جذرية و�أُلغيت يف العام  .2015ويف متوز/يوليو  ،2014على �سبيل املثال� ،أ�صدر
ال�سي�سي مر�سوم ًا يق�ضي برفع �أ�سعار النفط املحلية وخف�ض جزئي يف دعم الوقود .كانت خطة
وزارة املالية الأ�صلية ،التي ا�ستند �إليها املر�سوم ،تهدف �إىل وقف دعم الوقود نهائ ّي ًا يف غ�ضون
خم�س �سنوات .ومع ذلك ،توقفت املرحلة الثانية من خف�ض الدعم يف ال�سنة املالية 2015-
 2016لأن احلكومة ّ
ف�ضلت �أن تبقى الأمور كما هي ،م�ستفيد ًة من انخفا�ض �أ�سعار النفط
العاملية ومتج ّنب ًة رفع �أ�سعار الطاقة ،وهو �إجراء قد اليحظى بال�شعبية .وكما هو احلال غالب ًا،
كان تنفيذ ال�سيا�سة االقت�صادية حمكوم ًا مبخاوف �أمنية على املدى الق�صريُ ،تر ّكز على تفادي
�إثارة ال�سخط ال�شعبي.

جد ًا ،لكن م�ستبعد
القطاع اخلا�ص� :ضروري ّ
تعاف اقت�صادي
يبقى �أمام النظام امل�صري خيار حماولة تهيئة الظروف من �أجل �إحداث ٍ
من خالل امل�شاركة الفعالة وامل� ّؤ�س�سية بني الدولة والقطاع اخلا�ص� ،أي جمموعات ال�شركات
التجارية الكربى �أ�سا�س ًا .فقد �سيطرت التكتالت الكبرية ،اململوكة عاد ًة للأ�سر ،على القطاعات
االقت�صادية الرئي�سة يف م�صر  -مبا فيها البناء والعقارات والت�صنيع وال�سياحة واالت�صاالت
والزراعة  -قبل نهاية ت�سعينيات القرن املا�ضي ،وت�ستمر يف ذلك حتى اليوم .لكن يف ظل النظام
احلايل ،جرى تهمي�ش القطاع اخلا�ص ،ورمبا ا�ستعدا�ؤه ،من خالل طريقة منح العقود العامة
ويف جمال �صناعة القرار االقت�صادي ،وتعاظم الدور االقت�صادي للجي�ش .وملثل هذا ال�سلوك
كلفة باهظة� ،إذ مي ّثل القطاع اخلا�ص حواىل  75يف املئة من �إجمايل الناجت املحلي غري النفطي
32
يف م�صر ،وفق ًا للتقرير ال�سنوي للبنك املركزي امل�صري للعام .2012-2013
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يتط ّلب خلق بيئة مالئمة للقطاع اخلا�ص �إدخال �إ�صالحات
يتط ّلب خلق بيئة مالئمة للقطاع اخلا�ص �إدخال
كبرية يف بريوقراطية الدولة ،ت�ؤ ّثر على هيكلها ونطاق ّ
تدخلها
ّ �إ�صالحات كبرية قد تق ّو�ض التحالف الذي �سعى
وحجمها .لكن ميكن لهذه التغيريات �أن تق ّو�ض� ،أو على الأقل
النظام املدعوم من اجلي�ش �إىل الإبقاء عليه.
�أن تع ّر�ض �إىل اخلطر ،التحالف الذي �سعى النظام املدعوم
من اجلي�ش �إىل الإبقاء عليه.
كانت �صعوبة تب ّني الإ�صالح وا�ضحة يف العام  ،2015عندما رف�ض الربملان قانون اخلدمة
املدنية الذي كانت احلكومة �أق ّرته يف وقت �سابق 33.كان القانون �سيخف�ض الإنفاق احلكومي عن
طريق تقلي�ص حجم بريوقراطية الدولة واتخاذ التدابري الالزمة لت�شجيع املوظفني على التقاعد
املبكر .كما كان يهدف �إىل �إظهار التزام النظام بخلق بيئة �أكرث مالءمة لال�ستثمار يف م�صر من
خالل تب�سيط الإجراءات وخف�ض عدد اجلهات احلكومية التي على امل�ستثمرين احل�صول على
الرتاخي�ص والت�صاريح منها .ومع ذلك ،قو ِبل القانون باملقاومة فور ًا� .إذ �أ�ضرب بع�ض موظفي
اجلهاز الإداري وطالبوا ب�إلغائه �أو تعديله .ور ّدت احلكومة بدعوتهم �إىل انتظار �صدور قرار عن
الربملان ،وهذا ماحدث بعد �أ�شهر عندما مت �إلغاء القانون� .إذن ،تراجع النظام مرة �أخرى يف
موقف كان من املحتمل �أن ي�ضعه يف حالة �صدام مع �أن�صاره يف بريوقراطية الدولة.
ت�شجع على املزيد من اال�ستثمارات اخلا�صة،
ويف ماعدا �صعوبة تب ّني �سيا�سات ميكن �أن ّ
الميلك النظام املدعوم من اجلي�ش يف م�صر قنوات متثيل وتن�سيق ر�سمية �أو غري ر�سمية مع
املجموعات الكربى يف جمال الأعمال ،مايتناق�ض ب�صورة حا ّدة مع ماكانت عليه احلال يف
�ضم احلزب الوطني الدميقراطي
عهد ح�سني مبارك .فخالل العقد الأخري ملبارك يف ال�سلطةّ ،
34
احلاكم العديد من كبار رجال الأعمال الذين �أ�صبحوا �أع�ضاء يف الكتلة الربملانية للحزب.
كما �ض ّمت حكومة �أحمد نظيف ( ،)2004-2010وهي الأخرية يف عهد مبارك ،رجال �أعمال
يف منا�صب رئي�سة� ،أو على الأق ّل م�س�ؤولني مق ّربني من عامل الأعمال ميكنهم �إقامة عالقات مع
ال�شركات الكربى.
ث ّمة دالئل كثرية على �أنه يجري ا�ستبعاد كبار رجال الأعمال والأ�سر �صاحبة الأعمال التجارية
من نظام ال�سي�سي ،و�أن عالقاتهم مع الدولة تتّ�سم بانعدام ثقة متبادل 35.ومن الأمثلة على ذلك
ف�شل الرئي�س يف �إقناع جمتمع الأعمال يف م�صر بالتربع بالأموال �إىل �صندوق «حتيا م�صر»،
وهو �صندوق تربعات عام �أُن�شئ مببادرة من ال�سي�سي يف حزيران/يونيو  2014جلمع  100مليار
جنيه م�صري ( 11.2مليار دوالر) لتمويل الأ�شغال العامة وم�شاريع البنية التحتية .وقد مت جمع
 4مليارات جنيه م�صري فقط ( 449مليون دوالر) ،مبا يف ذلك مليار جنيه ( 112مليون دوالر)
36
من اجلي�ش ،وفق ًا لل�سي�سي نف�سه.
ازدادت العالقات بني قطاع الأعمال والدولة تفاقم ًا ب�سبب الإجراءات القانونية التي اتّخذتها
الدولة �ض ّد عدد من كبار رجال الأعمال .فقد انتهت حالة ته ّرب �ضريبي �ضد �أ�سرة �ساوير�س،
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�أ�سرة الأعمال الأكرث ثرا ًء يف م�صر 37،ب�إلزامها بدفع  7مليارات جنيه م�صري ( 786مليون
دوالر) لل�سلطات .و�أُفرج عن �صالح دياب ،رجل الأعمال الذي ميلك �أكرب �صحيفة يومية خا�صة
يف م�صر (امل�صري اليوم) بعد اعتقاله مل ّدة ثالثة �أيام ا�ستناد ًا �إىل تهم غري وا�ضحة� .أما
�أحمد عزّ ،قطب احلديد وال�صلب يف عهد مبارك ،والقيادي البارز يف احلزب الوطني ال�سابق،
فقد ا�ستبعده قرار من اللجنة املنظمة لالنتخابات م ّرتني من االنتخابات الربملانية يف العام
 ،2015وهو احلكم الذي مت تف�سريه على �أنه فيتو من النظام �ض ّد ّ
تر�شحه .وحتى لو مل يكن لهذه
الإجراءات �أي هدف ،ف�إن حقيقة ا�ستهداف كبار رجال الأعمال ت�شري �إىل �أنهم فقدوا احلماية
التي كانوا يتمتّعون بها �سابق ًا يف عهد مبارك.
وباملثل ،مل تكن امل�شاركة ال�سيا�سية لكبار رجال الأعمال يف الربملان �سل�سة .فقد مت ا�ستبعاد
حزب «امل�صريني الأحرار» ،وهو حزب مي ّوله جنيب �ساوير�س وفاز بـ 65مقعد ًا يف الربملان
(حواىل  10يف املئة) ،من كتلة «دعم م�صر» الربملانية امل�ؤ ّيدة لل�سي�سي 38.ويف �إ�شارة �إىل
موقف النظام ،اتّهمت و�سائل الإعالم املوالية للنظام احلزب ب�أنه مي ّثل امل�صالح اخلا�صة لأ�سرة
39
ويج�سد التواط�ؤ بني ال�شركات الكربى وال�سلطة ال�سيا�سية.
�ساوير�س ّ
يبدو �أن التوتّر بني �ساوير�س والدولة امت ّد لي�شمل املجال االقت�صادي .ففي �آذار/مار�س ،2016
اعرت�ض البنك املركزي امل�صري على حماولة �ساوير�س اال�ستحواذ على ،ودمج ،اثنني من البنوك
اال�ستثمارية .واتَّهم رج ُل الأعمال «الأجهز َة الأمنية» بعرقلة ال�صفقة 40.نفى البنك املركزي
ذلك قائ ًال �إن �شركة �ساوير�س مل ت َِف بامل� ّؤهالت الف ّنية الالزمة لعملية االندماج .وب�صرف
النظر عن حقيقة ماجرى ،فقد كانت تلك احلادثة دلي ًال �آخر على مدى تدهور العالقات بني
الدولة وجمتمع الأعمال.

تنمية بقيادة اجلي�ش :مه ّمة م�ستحيلة
يف �إطار ال�سعي �إىل حتقيق التنمية االقت�صادية ،يجد النظام نف�سه حما�صر ًا يف كثري من
املرجح �أن ت�سمح له عالقته ال�سيئة مع القطاع اخلا�ص بتب ّني �سيا�سات
اجلهات� .إذ من غري ّ
ميكن �أن ت�ساعد يف �إعادة �إطالق عجلة النمو االقت�صادي .كما �أن عزوف النظام عن �إغ�ضاب
القاعدة الداعمة له يف جهاز الدولة البريوقراطي ،جعلته عاجز ًا عن تطبيق �إ�صالحات ُتعترب
�ضرورية ج ّد ًا نظر ًا �إىل املعوقات املالية يف م�صر .وقد مت ّثلت
التحديات يف حماولته
مت ّثلت ا�ستجابة النظام لهذه
ّ
ا�ستجابة النظام لهذه التح ّديات يف حماولته الرامية �إىل
الرامية �إىل دفع عجلة النمو من خالل زيادة الدور
دفع عجلة النمو من خالل زيادة الدور االقت�صادي لل�شركات
االقت�صادي لل�شركات اململوكة للجي�ش على نحو غري
اململوكة للجي�ش على نحو غري م�سبوق .وهذا الي�سهم يف الإبقاء
م�سبوق.
على اجلي�ش را�ضي ًا وح�سب ،بل �أي�ض ًا يف االحتفاظ بال�سيطرة
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ح�سا�سة بالن�سبة �إىل �شرعية النظام و�شعبيته.
على م�شاريع الأ�شغال العامة التي ُتع ّد ّ
و�سع
منذ العام  ،2013وخ�صو�ص ًا يف �أعقاب �إطاحة حكم حممد مر�سي يف متوز/يوليوّ ،
اجلي�ش ن�شاطه االقت�صادي يف م�شاريع البنية التحتية واملرافق العامة ،عرب �شراكة مبا�شرة
ح�صة �أكرب من ال�سوق
مع ال�شركات العربية والأجنبية .مل يكن الهدف زيادة الأرباح �أو ك�سب ّ
وح�سب ،كما قال البع�ض 41،بل كان يرتبط على نحو وثيق بدعم �إعادة ت�أ�سي�س الدولة ال�سلطوية
عن طريق الدفع جللب اال�ستثمارات العامة وتنفيذ م�شاريع يف قطاعات حيوية مثل الطاقة
والبنية التحت ّية والإ�سكان والنقل 42.فعلى �سبيل املثال ،م ّولت احلكومة خطة طوارئ ملدة عامني
مع �شركة «جرنال �إلكرتيك» ،وخطة ملدة ع�شر �سنوات مع �شركة «�سيمنز» الأملانية العمالقة،
لزيادة �إنتاج الكهرباء ،وهذا ُيعترب مقيا�س ًا �أ�سا�سي ًا ل�صدقية النظام بني امل�صريني بعد �أن عانوا
43
عامي  2011و.2014
من االنقطاع املتك ّرر للتيار الكهربائي ونق�ص الوقود بني َ
يف الوقت نف�سه ،لي�س ك�سب املال �أي�ض ًا بعيد ًا �أبد ًا عن االعتبارات التجارية للجي�ش .فعلى
�سبيل املثال ،ثمة الكثري من امل� ّؤ�شرات على اهتمامه با�ستخدام �سيطرته على الأرا�ضي اململوكة
للدولة ،وخا�صة يف ال�صحراء ،لإن�شاء �شركات ربحية ترمي �إىل ا�ستغالل هذه املناطق� ،إما
44
ب�صفة منفردة �أو باال�شرتاك مع ال�شركات املحلية اخلا�صة والأجنبية.
ففي �شباط/فرباير املا�ضي� ،أ�صدر ال�سي�سي املر�سوم الرئا�سي الرقم  57للعام 45 ،2016الذي
خ�ص�ص � 16ألف فدان (حواىل � 8آالف هكتار) جلهاز م�شروعات �أرا�ضي القوات امل�سلحة.
ّ
الهدف من تخ�صي�ص هذه امل�ساحات ال�ضخمة من الأر�ض هو �أن تكون موقع العا�صمة الإدارية
اجلديدة يف م�صر ،وهي خطة �أطلقها الرئي�س خالل م�ؤمتر �شرم ال�شيخ يف �آذار/مار�س .2015
ن�ص القرار على �إن�شاء �شركة م�ساهمة ميلكها ويديرها جهاز م�شروعات �أرا�ضي القوات
وقد ّ
امل�سلحة والذراع االقت�صادية الأخرى للجي�ش ،جهاز م�شروعات اخلدمة الوطنية .و�ستكون
ال�شركة م�س�ؤولة عن تنفيذ امل�شروع بال�شراكة مع �شركات عربية و�أجنبية مل يتم حتديدها بعد.
تو�سع ال�شركات التي متلك عالقات مع اجلي�ش ب�إق�صاء كربى ال�شركات امل�صرية
يه ّدد ّ
اخلا�صة� ،أو تعري�ضها �إىل مناف�سة غري عادلة .وثمة دالئل على تهمي�ش ال�شركات الكربى خالل
46
تخ�صي�ص عقود امل�شرتيات احلكومية.
يف غ�ضون ذلك ،يرى بع�ض امل�ستثمرين �أو ال�شركات اخلا�صة فائدة �أخرى ميكن جنيها من
التعاون مع ال�شركات اململوكة للجي�ش وفروعها� .إذ تنظر ال�شركات اخلا�صة لهذه ال�شراكات
باعتبارها و�سيلة للتحايل على البريوقراطية يف الإدارة املدنية ،ذلك �أن ال�شركات اململوكة
للجي�ش تخ�ضع �إىل لوائح الع�سكرية .ومع ذلك ،يتم ّثل اجلانب ال�سلبي لهذه ال�شراكات يف �أنها
تزيد من عدم اليقني القانوين لل�شركات اخلا�صة ،لأن �شريكتها من ال�شركات اململوكة للجي�ش
التتبع القوانني املدنية التجارية �أو اال�ستثمارية 47.وقد يفاقم هذا الو�ضع ممار�سات املحاباة
ب�شكل �س ّيئ على اقت�صاد م�صر يف املا�ضي .كما �أن مت ّدد ال�شركات
والتما�س الريع ،والتي �أ ّثرت ٍ
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اململوكة للجي�ش لتطال القطاع العقاري وقطاع تطوير الأرا�ضي ،ومنح اجلي�ش هام�ش ًا وا�سع ًا
من احلرية التخاذ قرارات �سيا�سية ،قد ي�ؤ ّديان �إىل �سوء ا�ستخدام ال�سلطة .وي�س ّبب ذلك �أي�ض ًا
ت�ضارب م�صالح حمتم ًال ،لأن �إ�شراف اجلي�ش على تطوير الأرا�ضي العامة ينبغي �أن ير ّكز على
ب�شكل �أ�سا�سي �إىل حتقيق
تعزيز ال�صالح العام ،يف حني �أن دوره كجهة فاعلة يف ال�سوق يهدف ٍ
�أق�صى حدٍّ من الربح لل�شركات اململوكة للجي�ش.
املرجح �أن
مع �أن الن�شاط االقت�صادي الذي ميار�سه اجلي�ش قد يح ّقق بع�ض النمو ،فمن غري ّ
ي�ش ّكل ا�سرتاتيجية م�ستدامة لتحقيق التعايف االقت�صادي ،ذلك �أن القطاع اخلا�ص امل�صري
كبري ج ّد ًا بحيث الميكن جتاهله �أو اال�ستغناء عنه .وقد يكون خطري ًا �أي�ض ًا �ضخ ا�ستثمارات
القطاع اخلا�ص امل�ستقبلية يف االقت�صاد من خالل �شراكات ُمبهمة مع اجلي�ش ،ذلك �أن هذه
اال�ستثمارات �ستعتمد اعتماد ًا كبري ًا على الدور ال�سيا�سي للجي�ش .ثمة خلل �آخر ي�شوب عملية
التطوير التي يقودها اجلي�ش ،ويتم ّثل يف احتمال �سوء توزيع املوارد العا ّمة ال�شحيحة من �أجل
اكت�ساب �شعبية �أو �إر�ضاء دائرة �أن�صاره الأ�سا�سيني .فعلى �سبيل املثال ،ثمة خماوف من �أن
يكون م�شروع قناة ال�سوي�س اجلديدة ،التي افتُتحت يف �آب�/أغ�سط�س  ،2015مدفوع ًا �إىل حدٍّ
بعيد ب�إمالءات �سيا�سية (لتعزيز و�ضع النظام) عو�ض ًا عن اجلدوى االقت�صادية .وقد م ّول
االقرتا�ض العام ،من خالل �إ�صدار ال�سندات ،حف َر القناة الثانية ،ومت جمع �أكرث من  64مليار
جنيه م�صري (�أي  7.2مليار دوالر) يف غ�ضون �أ�سبوع واحد .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اخلزانة
امل�صرية هي امل�س�ؤولة عن �ضمان و�سداد هذه ال�سندات ،مقابل فائدة �سنوية تبلغ ن�سبتها  12يف
ب�شكل ربع �سنوي حتى تاريخ ا�ستحقاق مبلغ القر�ض يف العام  48.2019وتوقعت
املئة ُت�صرف ٍ
احلكومة امل�صرية يف العام  2014زيادة على عائدات قناة ال�سوي�س بن�سبة  251يف املئة بحلول
العام  49.2023لكن يف الواقع ،تراجعت العائدات يف الأ�شهر التي تلت افتتاح القناة الثانية
ب�سبب التباط�ؤ االقت�صادي العاملي 50.و�ألقى هذا الأمر ظال ًال من ال�شك على �صدقية التوقعات
ال�صادرة عن احلكومة ،والتي ارتكزت عليها �أ�سا�س ًا درا�سة جدوى م�شروع قناة ال�سوي�س.

بني املطرقة وال�سندان
الأزمة االقت�صادية التي تعانيها م�صر بنيوية وذات جذور اجتماعية�-سيا�سية عميقة.
وبالتايل ،الب ّد من �إيجاد حلول هيكلية للتغ ّلب عليها .لقد فاقم اال�ضطراب ال�سيا�سي يف م�صر
و�سائر بلدان ال�شرق الأو�سط ،وهبوط �أ�سعار النفط ،وتباط�ؤ معدالت النمو حول العامل ،امل�شاكل
مرجح،
القائمة .ويف حال ازدادت التحديات االقت�صادية التي تواجهها م�صر �سوء ًا ،وهذا �أم ٌر ّ
فلن تتمكن البالد من احلفاظ على اال�ستقرار الذي تتمتع به منذ عامني.
يف ظ ّل الأزمة املتوا�صلة� ،سيكون ر ّد النظام املدعوم من اجلي�ش على الأرجح واحد ًا من
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�سيناريوين اثنني :الأول هو �إبقاء الأمور كما هي لأطول فرتة ممكنة .ففي حماولة غري حكيمة
للحفاظ على دعم قاعدة العاملني يف الدولة وجهازها الإداري ،قد يق ّرر النظام �أن يبقي على
امل�ستويات احلالية من الإنفاق على الرغم من العجز املتزايد ،وارتفاع الدين العام ،وتراجع
احتياطيات النقد الأجنبي .و�سوف يزيد هذا الأمر احلاجة �إىل قرو�ض خارجية لتمويل الإنفاق
على الأجور والإعانات املالية وا�سترياد املوا ّد الأ�سا�سية مثل الوقود والغذاء ،مايف�ضي �إىل موا�صلة
ّ
الت�ضخم ،وبالتايل ت�آكل م�ستوى املعي�شة
تدهور ميزان املدفوعات يف م�صر ،وزيادة مع ّدالت
يف �صفوف الطبقة الو�سطى والفقراء احل�ضريني .وقد ي�شعل هذا بدوره فتيل االحتجاجات
االجتماعية التي يواظب النظام منذ العام  2013على احل ّد منها �أو منع حدوثها .وهكذا ،من
�ش�أن املزيد من عدم اال�ستقرار وممار�سة القمع على نطاق �أو�سع� ،أن يق ّو�ضا كل املحاوالت
الرامية �إىل توطيد دعائم احلكم ال�سلطوي.
يتج�سد ال�سيناريو الثاين يف قيام النظام امل�صري ب�إجراء الإ�صالحات الالزمة ال�ستنها�ض
قد ّ
اخلا�صة املحلية والأجنبية .ويتط ّلب ذلك اتخاذ
النمو االقت�صادي من خالل جذب اال�ستثمارات
ّ
املرجح �أن ُي�سيء �إىل
تدابري حازمة �ض ّد امل�صالح املتج ّذرة يف اجلهاز البريوقراطيٍ ،
ب�شكل من ّ
القاعدة الداعمة للنظام .ف�إعادة هيكلة اجلهاز البريوقراطي على نطاق وا�سع وتقلي�ص عدد
املوظفني فيه قد ي�شعالن جم ّدد ًا فتيل الإ�ضرابات العمالية و�سائر �أ�شكال االحتجاجات العا ّمة.
و�سيكون �أمام النظام خياران للتعاطي مع هذه االحتجاجات� :إ ّما �أن يزيد �إجراءاته القمعية،
وهذا �سي�ضعه يف مواجهة مفتوحة مع القاعدة الداعمة له؛ �أو �أن يتفاو�ض مع العاملني يف
بريوقراطية الدولة والقطاع العام ويف �سائر امل�ؤ�س�سات التمثيلية .لكن ذلك ي�ستوجب �إرخاء
القيود املفرو�ضة على الن�شاط اجلماعي وعلى متثيل الأ�شخا�ص امل�ستق ّلني �سيا�س ّي ًا يف اجلهاز
البريوقراطي ،ما ُيبطل العديد من الإجراءات القا�سية التي يعتمدها النظام منذ العام 2013
لقمع املظاهرات وكل �أ�شكال املعار�ضة ال�شعبية تقريب ًا .و�ست�ش ّكل زيادة املرونة �أي�ض ًا متن ّف�س ًا
�صغري ًا داخل النظام ال�سلطوي الراهن وحت ّو ًال نحو نظام �سلطوي �أكرث ليونة ،كالذي كان �سائد ًا
يف عهد ح�سني مبارك خالل عقده الأخري يف احلكم .لكن اخلطر ،يف نظر النظام ،هو �أن
ي�ؤ ّدي ذلك �إىل اندالع املزيد من االحتجاجات ال�شعبية وقيام �أن�شطة جماعية م�ستق ّلة على �أيدي
جمموعات �أخرى.
لن يف�ضي النهج الذي يتبعه النظام حالي ًا واملتم ّثل يف
ً
ّ
حظر جميع �أ�شكال االحتجاج ،يف ظ ّل ف�شله يف �إن�شاء قنوات لن يف�ضي النهج الذي يتبعه النظام حاليا واملتمثل يف
لتمثيل امل�صالح والو�ساطة بني الدولة واملجتمع� ،إال �إىل حظر جميع �أ�شكال االحتجاج ،يف ّ
ظل ف�شله يف �إن�شاء
تقوي�ض امل�سار نحو توطيد دعائم احلكم ال�سلطوي .يف هذا قنوات لتمثيل امل�صالح والو�ساطة بني الدولة واملجتمع،
ال�سياق� ،سيثري القمع بب�ساطة مزيد ًا من عدم اال�ستقرار� ،إال �إىل تقوي�ض امل�سار نحو توطيد دعائم احلكم
فيما �ست�س ّلط املفاو�ضات ال�ضوء على مكامن ال�ضعف داخل ال�سلطوي.
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وقت تعاين فيه م�صر م�شاكل اقت�صادية جتعل من ال�صعب ج ّد ًا على النظام
النظام .ويف ٍ
احلفاظ على الدعم الذي يتمتع به يف املجتمع ،يبدو على نحو متزايد �أن قدرته على توطيد
�سلطته والعودة �إىل الو�ضع الذي كان �سائد ًا يف عهد مبارك ،حني كان احلكم ال�سلطوي �أكرث
م�ؤ�س�سية ومرونة ،م�ستحيلتني ما مل يق ّدم النظام تنازالت للمجتمع.

خامتة
ب�شكل كبري على عوامل خارجية ،وال�س ّيما على ا�ستقرار الأنظمة
يعتمد االقت�صاد امل�صري ٍ
االقت�صادية الإقليمية والعاملية التي ترزح اليوم حتت عدم يقني حا ّد .وتبدو اخليارات ال�سيا�سية
املُتاحة �أمام م�صر لتح�سني و�ضعها االقت�صادي وحتفيز النمو يف البالد حمدودة .وقد بينّ
النظام �أنه غري قادر على زيادة العائدات من خالل ال�ضرائب ،ناهيك عن فر�ض �إجراءات
ّ
تق�شفية .لكن وحتى �إذا مت ّكن من خف�ض الإنفاق� ،سيتم ذلك على ح�ساب التعايف االقت�صادي،
ب�شكل قد يعيق على الأرجح النمو االقت�صادي وخلق فر�ص العمل .والأمل احلقيقي الوحيد هو �أن
ٍ
يتعافى االقت�صاد العاملي يف امل�ستقبل املنظور ،وهذا �أبعد من نطاق ت�أثري م�صر.
ي�ستطيع النظام ،يف ظ ّل ندرة البدائل االقت�صادية املُتاحة� ،أن يعمل على خلق مناخ �سيا�سي
�أكرث انفتاح ًا .فم�صر بحاج ٍة �إىل ح ّي ٍز عام ينب�ض باحلياة ،ي�سمح بقد ٍر �أكرب من حر ّية التعبري،
و�إن على ن�سق ماكان �سائد ًا يف عهد مبارك .فقد ينزع ذلك ،جزئي ًا على الأقل ،فتيل اال�ستياء
املت�صاعد جتاه الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية يف م�صر ،وي�ساعد �أي�ض ًا يف بلوغ توافق حول
الإجراءات ّ
التق�شفية التي لن حتظى بال�شعبية.
لكن م�صر تواجه مع�ضلة تتط ّلب ح ًال ذا دميومة يف املدى الطويل .فالأزمة االقت�صادية التي
تعاين منها البالد� ،إىل جانب الإ�صالحات التي حتتاج �إليها للخروج من الأزمة ،ت�ؤ ّكد على �أن
توطيد دعائم احلكم ال�سلطوي لن يتم قريب ًا .و�سينبغي على النظام ،عاج ًال �أم �آج ًال ،التطرق
ح�سا�سة تتم ّثل يف كيفية �إعادة بناء النظام ال�سيا�سي يف م�صر وحت�سني �أدائه
�إىل م�س�ألة ّ
االقت�صادي.
�أ ّدت �إعادة فر�ض النظام ال�سلطوي منذ العام � 2013إىل جعل ال�سلطة ال�سيا�سية متمركزة
ب�شكل كبري يف من�صب الرئي�س .لكن حتى الأنظمة ال�سلطوية ينبغي �أن ت�ستند �إىل قواعد لتنظيم
ٍ
احلياة العامة ومتثيل امل�صالح والو�ساطة بني الدولة واملجتمع .و�ست�صبح م�أ�س�سة هذه القواعد،
بحكم ال�ضرورة ،يف �صلب �أولويات نظام ال�سي�سي ،و�إن �أ�سفر ذلك عن تغيرّات جوهرية يف
تركيبة النظام و�سلوكه وركائزه ال�سيا�سية واالقت�صادية.
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