أزمة اقتصادية خانقة تدخل مصر ف نفق مظلم
هناك أزمة اقتصادية مزمنة يعاين منها الناس يف مصر لعقود مضت ،ولكنها تضرب مصر بشكل قوي
وخطري منذ مطلع سنة 2020م ،بسبب التطورات اآلتية:
أوال :اخنفاض أسعار النفط ما تسبب يف تراجع حاد ابلتحويالت اليت ترسلها العمالة املصرية يف منطقة
اخلليج إىل بالدهم ،ويبلغ عددهم حنو  3ماليني .وقد بلغ حجم حتويالت املصريني يف  2019حنو  26مليار
دوالر ،ومما ال شك فيه أن العديد من املصريني قد فقدوا وظائفهم يف دول اخلليج خالل هذه الفرتة ،واضطروا
للعودة إىل بالدهم.
اثنيا :توقف قطاع السياحة متاما بسبب انتشار فريوس كوروان ،األمر الذي أدى إىل خسائر كبرية يف
عائدات االقتصاد املصري .وتعد السياحة يف مصر ،موردا مهما للغاية من حيث إدخال العمالت األجنبية
والتوظيف ،ويف حني بلغت عائدات السياحة  12.6مليار دوالر العام املاضي ،فإن الرقم يقرتب من صفر يف
.2020
اثلثا :خالل مرحلة انتشار كوروان ،كان هناك انسحاب كبري لرؤوس األموال من االقتصاد املصري الذي
أصابه الضعف ،ويقدر هذا االنسحاب حبوايل  8.5مليار دوالر.
رابعا :تباطؤ النشاط االقتصادي العاملي بسبب كوروان ،خ ّفض عائدات قناة السويس اليت بلغت 5.8
مليارات دوالر يف .2019
وقد قفز الدين اخلارجي يف مصر بنسبة تبلغ  %145منذ وصول السيسي إىل احلكم ،إذ مل يكن يتجاوز
 46مليار دوالر منتصف عام  ،2014ووصل إىل  112.67مليار دوالر بنهاية كانون األول/ديسمرب من
العام املاضي ،وقد بلغت تقديرات إمجايل راب الدين العام املطلوب سدادها عن القروض احمللية واألجنبية يف
مشروع املوازنة العامة للعام املايل املقبل  2021 /2020حنو  566مليار جنيه .وكان البنك املركزي املصري
قد أعلن يف  7حزيران/يونيو احلايل ،أن االحتياطيات األجنبية يف البالد اخنفضت إىل  36.0037مليار
دوالر يف هناية أاير/مايو ،وكان االحتياطي النقدي يف مصر قد بلغ أعلى مستوايته يف تشرين األول/أكتوبر
 ،2019ووصل إىل  45مليارا و 246مليون دوالر ،حيث استخدم االحتياطي النقدي يف سداد قيمة
الواردات وأقساط الدين اخلارجي للبالد .وكانت مصر قد اتفقت على قرض جديد من صندوق النقد الدويل
بقيمة  5.2مليار دوالر يف بداية هذا الشهر .ويعد هذا القرض الثاين من الصندوق منذ بدء أزمة فريوس
كوروان ،حيث مت احلصول يف أاير/مايو املاضي على  2.7مليار دوالر.

ويف بداية شهر أاير/مايو املاضي وافق جملس النواب املصري على تعديالت قانونية لتنمية موارد الدولة حنو
 15مليار جنيه سنوايا ( 955.4مليون دوالر) عن طريق زايدة الرسوم املفروضة على بعض اخلدمات
واستحداث أخرى وسط جائحة فريوس كوروان .وتضمنت الرسوم اليت زادت قيمتها خدمات الشهر العقاري
وعمليات الشراء من األسواق احلرة واحلفالت واخلدمات الرتفيهية اليت تقام يف الفنادق واألماكن السياحية ،إذ
استحدثت احلكومة رسوما على أجهزة احملمول ومستلزماهتا بواقع  %5من قيمتها جبانب  %2.5من قيمة
فواتري اإلنرتنت للشركات واملنشآت ،مع رسوم أخرى على التبغ اخلام.رالوسالو نيزنبالو
والواضح أن احللول املطروحة من احلكومة هي تكرار حللول سابقة مل تفلح يف إخراج مصر من النفق املظلم
الذي دخلت فيه ،وهي االستمرار يف سياسة االقرتاض من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل اليت أسقطت
مصر يف دوامة الديون املرتاكمة والراب املضاعف منذ سبعينات القرن املاضي ،تلك القروض اليت تُربط دائما
بشروط قاسية من هاتني املؤسستني الدوليتني االستعماريتني ،ما يؤدي إىل رهن االقتصاد املصري إبرادة الدول
االستعمارية وأطماعها ،ومل تؤد هذه الشروط يف بلد من البالد إىل هنضة اقتصادية حقيقية ،بل أدت إىل زايدة
الضرائب ،ورفع الدعم عن السلع األساسية ،ورفع األسعار وهذا ما يسمونه يف قواميسهم "برتشيد اإلنفاق"،
فازداد الناس فقرا على فقر! هذه هي احللول املطروحة للخروج من األزمة.
إن هذه احللول كلها مأخوذة من النظام الرأمسايل الغريب الذي هو أس البالء .أمل يؤد هذا النظام آبلياته
وقوانينه وإابحيته املالية ،وتركه العنان إلبداعات الرأمساليني واملضاربني الشيطانية ،الحتكار مزيد من األموال
وتضخيم ثرواهتم على حساب عامة الناس؟ أمل يؤد هذا النظام يف الدول الرأمسالية األم  -كالوالايت املتحدة
وأورواب  -إىل مزيد من األزمات االقتصادية الطاحنة؟! وها هي أمريكا صاحبة االقتصاد األكرب يف العامل،
وجرت وراءها مجيع دول العامل لتقع
وقعت يف أزمة اقتصادية مدمرة نتيجة آلليات نظامها االقتصادي الرأمسايلّ ،
هي األخرى فريسة هذه األزمة.
والسبب يف فشل كل هذه احللول واخلطط يف إنعاش االقتصاد والتغلب على األزمة هو كوهنا مأخوذة من
النظام نفسه الذي أوجد هذه األزمة وتسبب فيها ،أال وهو النظام الرأمسايل ،فهم كاملستجري من الرمضاء
ابلنار ،ولقد أصبح مفكرو الغرب أنفسهم وكبار رأمسالييهم يشككون يف جناعة احللول املطروحة ،ويقولون إن
هذه احللول إن جنحت ،فستساهم يف أتجيل االهنيار فحسب ،أما أن حتل املشاكل حالا جذرايا فهذا ما لن
تنجح فيه.
إننا يف حزب التحرير ندعو إىل تغيري جذري يف النظرة إىل حل األزمة ،فاحلل ال ميكن أن يكون من داخل
الدائرة االقتصادية الرأمسالية اليت حنن فيها ،واليت أدت إىل هذا الرتدي الفظيع ،بل جيب كسر اجلُ ُدر الفكرية
اليت أحطنا هبا أنفسنا والبحث عن حلول من خارج هذه الدائرة ،فهذا حال كل مفكر وعامل يبحث عن حل

جذري ألي مشكلة من املشاكل .وإننا كحزب سياسي ،يفهم اإلسالم كمبدأ شامل للحياة ،تنبثق عنه مجيع
تسري حياة اإلنسان يف هذه الدنيا تسيريا دقيق ا ومميزا ،ندعو البشرية كلها  -مسلمني وغري مسلمني
النظم اليت ّ
 إىل دراسة هذا اإلسالم ونظامه االقتصادي دراسة عميقة مستفيضة ،لتلتمس عظمة هذا الدين وعظمةاحللول اليت يقدمها ،ودقتها ،وتدرك أن هذا اإلسالم هو النظام األوحد الذي حيمل يف طياته احللول الصحيحة
ملشاكل البشرية مجعاء ،وأنه ال منقذ وال مغيث هلا إال بتطبيقه تطبيقا شامالا يف كل شؤون احلياة.
وإنه ملن احملزن حقا أن نلجأ حنن املسلمني أصحاب هذا املبدأ اإلهلي العظيم يف حلول مشاكلنا يف أرض
الكنانة إىل نظم وضعية سقيمة ،ثبت فشلها عند واضعيها قبل غريهم ،وحري بنا أن نعود إىل إسالمنا العظيم
لنفهمه وجنعله األساس الذي تنبثق عنه احللول لكل مشاكلنا ،ومن اخلطأ الفاحش ما يظنه كثري من الناس أن
النظام االقتصادي يف اإلسالم هو نفسه النظام الرأمسايل بدون راب ،فاألسس اليت يقوم عليها النظام االقتصادي
يف اإلسالم ختتلف عن اليت يقوم عليها النظام الرأمسايل كل االختالف .فهناك أنواع من امللكية حتددها طبيعة
الشيء الذي ميتلك لتكون ملكية فردية أو ملكية عامة أو ملكية دولة ،وهناك أعيان ال جتوز ملكيتها ملكية
فردية البتة ،ال ملكية شركات وال ملكية أفراد ،كآابر البرتول والغاز والثروات الغزيرة يف ابطن األرض ،وهذا
التقسيم ال يعرفه النظام الرأمسايل إطالقا ،كما أنه ال حرية متلك يف اإلسالم ،بل التملك حمصور يف اإلسالم
ابألسباب اخلمسة اليت حددها الشارع ،هذا خبالف الرأمسالية اليت أابحت التملك أبي وسيلة من الوسائل،
سواء عن طريق الراب أو القمار أو ممارسة الفاحشة أو ما شاهبه ...فبهذه القيود الشرعية يقوم النظام
االقتصادي اإلسالمي .وهذا النظام ينتج حلوالا لكل املشاكل االقتصادية يف الدولة ضمن املنظومة اإلسالمية
الكاملة ،ذلك أن النظام اإلسالمي بنية متكاملة األركان ،وليست بنية ترقيعية من كل واد عصا!
آمنُوا َوات َقوا لََفتَحنَا َعلَي ِهم بَ َرَكات ِم َن الس َم ِاء َواْلَر ِ
ض َولَ ِكن َكذبُوا فَأَ َخذ ََن ُهم ِِبَا
﴿ َولَو أَن أَه َل ال ُق َرى َ
َكانُوا يَك ِسبُو َن﴾ [األعراف]96 :
كتبه للمكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير
حامد عبد العزيز

موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

