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 مقدمة: 

األشد فتكا بالدول، حيث  و إن انتهاء الحرب العالمية الثانية خّلف الكثير من الدمار، إال أن الدمار االقتصادي كان من أكثر أنواع الدمار  
أنه لم يميز بين دول مهزومة ودول منتصرة. فالبطالة والفقر والتضخم والكساد سيطر على معظم اقتصادات العالم ولم يسلم من الدمار 

ادي حتى دول الحلفاء المنتصرة في الحرب. على الرغم من ذلك، كانت الواليات المتحدة األمريكية متماسكة وقوية صناعيا وماليا االقتص
فكان ال بد من أن تنصب نفسها مسؤولة عن التخفيف من آثار الدمار االقتصادي الذي خلفته الحرب العالمية الثانية. نتيجة لذلك الدور  

في بريتون وودز بوالية نيوهامبشير في أميركا وذلك إلنشاء   1944دولة عام    44ركا لنفسها، اجتمع أعضاء وفود  الذي اختارته أمي
إنشاء  الدافع وراء  الدولي. وكان  النقد  الدولي لإلنشاء والتعمير وصندوق  البنك  الدولية وهما  العالقات االقتصادية  مؤسستين تحكمان 

االقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية وذلك من خالل إنشاء مؤسسة تحول دون االنعكاس إلى   صندوق النقد الدولي هو تحقيق النمو
خرج صندوق النقد الدولي إلى حيز الوجود   1945هوة االنغالق والحماية وليس فقط تجنب تكرار أزمة الكساد الكبير. وفي ديسمبر  

 (. 2020دولة على اتفاقية تأسيسه )كردش،  29 وكان ذلك عند توقيع

على الرغم من أن صندوق النقد الدولي يقر صراحة أن من أهم أهدافه تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي، وتيسير التوسع والنمو 
المتوازن في التجارة الدولية، وتشجيع استقرار أسعار الصرف، والمساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد األطراف )الموقع الرسمي 

(، إال أن الواقع يظهر ويكشف الكثير من األهداف التي من شأنها في أغلب األحيان تقديم المساعدة للدول 2018لصندوق النقد الدولي،  
الضعيفة اقتصاديا وفي نفس الوقت استغالل ضعفها وتراجعها االقتصادي وممارسة االبتزاز اتجاهها لفرض الهيمنة والسيطرة على هذه 

 الدول. 

العالم الثالث من األكثر الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي والتي على الرغم من استفادتها من مساعدات الصندوق إال    ولعل دول 
أنها في موقف صعب ال يعطيها الخيار إال الخضوع لشروط الصندوق التي في أغلب األحيان تكون قاسية وذلك لحاجتها الشديدة لهذه 

المتعثرة المساعدات والقروض بسبب ضع العربية  الحكومات  العديد من  المتعددة. ولجأت  االقتصادية  االقتصادية ومشاكلها  قوتها  ف 
اقتصاديا في الفترة األخيرة لصندوق النقد الدولي بشكل ملحوظ، ويختلف الخبراء االقتصاديون بشأن طبيعة التجارب السابقة لتلك الدول  

واليمن، ويتوقعون اتجاه مزيد من الدول العربية لطلب الدعم المالي من نفس الجهة   مع الصندوق، مثل مصر واألردن وتونس والمغرب
 (. 2020)الشال،  

وإذا أردنا التمعن بالسياسات التي يتبعها الصندوق فإننا نالحظ أن وصفة "اإلصالح االقتصادي" التي يقدمها صندوق النقد الدولي للدول  
لكل الدول من دون األخذ بعين االعتبار اختالف الطبيعة االقتصادية للدولة أو حتى تاريخها المتعثرة اقتصاديا تكاد تكون وصفة واحدة 

االقتصادي. ومن أبرز هذه السياسات خفض الدعم المقدم من الحكومة للسلع والخدمات، ورفع الضرائب والرسوم، والعمل على خصخصة  
نحو االستدانة من الخارج وتجنب االستدانة من الداخل. أما فيما يتعلق   بعض شركات القطاع العام، وتعويم العملة المحلية، واالتجاه

بأهداف هذه السياسات فإن من أبرزها خفض عجز الموازنة وتسريع عجلة النمو بشكل أساسي إال أن تحقيق ذلك يكون على حساب كل 
ألحيان على المدى القصير مثل ارتفاع مستويات البطالة  من الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة وذلك آلثارها السلبية التي تظهر في أغلب ا

(. أما فيما يتعلق باآلثار التي تظهر على المدى الطويل فإن من أبرزها، والتي في الغالب ال تكون واضحة  2020والتضخم )الشال،  
لتحقيق أهداف صندوق النقد الدولي، أو   في بداية األمر، االنتقاص من السيادة الوطنية للدولة المقترضة األمر الذي يجعل الدولة أداة 

 بمعنى آخر أداه لتحقيق أهداف الدول التي تملك أكبر الحصص في الصندوق والتي هي الدول الكبرى.
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بالتالي سيتناول هذا البحث اآلثار السلبية واإليجابية لصندوق النقد الدولي على دولة عربية ذات أهمية كبيرة ووزن سياسي كبير في  
العربية، أال وهي مصر. حيث سيتم تناول بالتحديد أثر صندوق النقد الدولي على السيادة الوطنية لمصر من خالل تسليط المنطقة  

 .  2019إلى  2016الضوء على أبرز المساعدات والقروض التي تم قامت مصر باقتراضها من الصندوق خالل الفترة الممتدة من 

 مشكلة البحث  

نقد الدولي في األذهان في الدول العربية باألزمات االقتصادية والسياسية حيث ُينظر للصندوق على أنه  لطالما ارتبط اسم صندوق ال
المنقذ الذي سينتشل الدولة المتعثرة من مشاكلها وأزماتها، الشيء الذي أعمى األنظار عن التمعن في آثار مساعدات الصندوق على  

ي جعلنا كدول عربية ندرك متأخرا أن اآلثار السلبية لمساعدات الصندوق الدولي تعادل  الدولة المقترضة على المدى البعيد. األمر الذ
وفي بعض األحيان تفوق اآلثار اإليجابية. بالتالي تكمن مشكلة هذا البحث في أن اآلثار السلبية لصندوق النقد الدولي على السيادة 

 الوطنية لمصر أكثر من اآلثار اإليجابية.

 فرضية البحث 

ى هذا البحث فرضية مفادها أنه كلما ازداد عدد ومدة القروض التي تقترضها مصر من صندوق النقد الدولي كلما تأثرت سيادتها يتبن
الوطنية سلبا وكلما  تحولت إلى دمية تتحرك بناءا على أهواء الدول القوية المتحكمة في صندوق النقد الدولي والتي تملك أكبر الحصص 

 في الصندوق.  

 البحث أسئلة 

  ما هو صندوق النقد الدولي؟  .1

 ما هي اآلثار اإليجابية والسلبية لصندوق النقد الدولي على مصر؟  .2

 ما هو أثر صندوق الدولي على السيادة الوطنية لمصر؟  .3

 أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في تسليطه الضوء على الجانب المظلم لصندوق النقد الدولي والذي لطالما اضطرت الدول العربية للتغاضي عنه  
وذلك لحاجتها لمساعدات هذا الصندوق في ظل ضعفها وتعثرها االقتصادي، إال أن البحث ال يغفل أيضا الجوانب اإليجابية لمساعدات 

 بب في انتشال الكثير من الدول العربية من مشاكلها االقتصادية والمحافظة على استقرار نظامها االقتصادي. الصندوق والتي كانت الس

 أهداف البحث

 توضيح ماهية صندوق النقد الدولي .1

 معرفة اآلثار اإليجابية والسلبية لصندوق النقد الدولي على مصر   .2

 مصر معرفة أثر الصندوق النقد الدولي على السيادة الوطنية ل .3
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 حدود البحث  

كبداية لهذه الفترة الزمنية   2016. وتم اختيار عام  2019إلى عام    2016الحدود الزمانية: إن الحدود الزمانية لهذا البحث تبدأ من عام  
سنوات حيث ستتمكن مصر من    3وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مع مصر لمدة    2016ألنه في عام  

مليار دوالر أمريكي، أو    12مليار وحدة حقوق سحب خاصة )حوالي    8.579فادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة تعادل  االست
% من حصة عضويتها(، لدعم البرنامج الوطني الذي وضعته السلطات المصرية إلصالح االقتصاد )الموقع الرسمي لصندوق 422

فكان بسبب بداية جائحة كورونا في هذا العام والتي كان لها أثر كبير على االقتصاد    2019(. أما اختيار عام  2016النقد الدولي،  
العالمي، الشيء الذي أدى إلى لجوء الكثير من الدول لصندوق النقد الدولي لمواجهة آثار الجائحة على اقتصادها ومن هذه الدول بالطبع 

 كانت مصر. 

الواليات المتحدة األمريكية   –حث هي جمهورية مصر العربية باإلضافة إلى واشنطن العاصمة  الحدود المكانية: إن الحدود المكانية لهذا الب
 كونها مقر صندوق النقد الدولي.  

 المفاهيم والمصطلحات 

للعمل على   1945: وكالة متخصصة من وكاالت منظومة األمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام  صندوق النقد الدولي
العالم تقريبًا  تعزيز   بلدان  الذين يشملون جميع  العاصمة، ويديره أعضاؤه  الصندوق في واشنطن  العالمي. ويقع مقر  سالمة االقتصاد 

 (. 2018بلدا )الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي،  184بعددهم البالغ 

عليا على رعاياها، واستقاللها عن أية سلطة أجنبية، وينتج  : كما عّرفها الدكتور إبراهيم محمد العناني، أنها سلطة الدولة الالسيادة الوطنية
عن هذا أن يكون للدولة كامل الحرية في تنظيم سلطاتها التشريعية واإلدارية والقضائية وأيضا لها كل الحرية في تبادل العالقات مع 

 (. 2019)زهران،  غيرها في العمل على أساس من المساواة الكاملة بينها

 نقد الدولي ماهية صندوق ال

التي يتم من خاللها التعاون النقدي على المستوى الدولي.    األساسية، وهو المنظمة العالمية  1944تأسس صندوق النقد الدولي عام  
دولة عضو مما يجعل صندوق النقد الدولي منظمة يتعاون من خاللها جميع دول العالم تقريبا وذلك   190يضم الصندوق في عضويته 

لة المشتركة. وصندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكاالت منظمة األمم المتحدة، وهو المؤسسة المركزية في  لتحقيق المصح
باإلضافة    .المدفوعات الدولية وأسعار صرف العمالت والذي يسمح بإجراء المعامالت التجارية بين الدول المختلفة النظام النقدي أي نظام

هم مؤسسة دولية تعنى بشؤون السياسات االقتصادية الكلية )النقدية والمالية(، ويقوم على فكرة أن النمو  أن صندوق النقد الدولي يعد أ 
االقتصادي القوي يعتمد بدرجة رئيسية على تحقيق االستقرار االقتصادي الكلي إلى جانب إقامة إطار مؤسسي أساسي القتصاد السوق 

 (. 2014تتماشى مع متطلبات السوق )بعداش،  سات هيكلية واالنفتاح على االقتصاد العالمي وانتهاج سيا

يقوم صندوق النقد الدولي بدور مؤثر في رسم السياسات ليس فقط االقتصادية بل السياسات االجتماعية أيضا للبلدان األعضاء، وغالبًا 
المجتمعية ذات الدخل المحدود والفقيرة.  ما  تحمل توصيات وتوجيهات الصندوق آثار مباشرة على الواقع المعيشي للسكان خاصة الفئات  

عيد وعلى الرغم من تراجع دور صندوق النقد الدولي خالل العشرية األولى من األلفية الثالثة، إال أنه استرجع تأثيره وهيمنته بقوة على الص
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مة  والتي ال زال أثرها واضح  العالمي، حيث استغل الظروف التي طرأت عن الظروف الطارئة التي نجمت عن دخول الرأسمالية المعول
 (. 2014على العالم بأكمله حتى هذا اليوم )السعدي، 

تأسس صندوق النقد الدولي على أنقاض الفوضى التي شهدها العالم في الفترة ما بين الحربين العالميتين وذلك ليكون بمثابة المؤسسة  
نقدي الدولي وتأمين االستقرار االقتصادي العالمي والذي يكون من خالل  الدولية التي تقع على عاتقها ومسؤوليتها مهمة إدارة النظام ال

تطبيق السياسات الكفيلة بتحقيق ذلك باإلضافة إلى عالج العجز المؤقت في موازين المدفوعات للدول األعضاء فيه والتخفيف من حدة 
(. ويقوم الصندوق 2014قوع في أزمات مالية )بعداش،  هذا العجز إضافة لتحقيق استقرار أسعار الصرف والمحافظة على نظامها دون الو 

بمنح األموال إلى الدولة المقترضة على عدة دفعات بتكلفة منخفضة، على أن يقوم وفد من الصندوق بمراجعة اإلصالحات االقتصادية  
 (. 2020المتفق عليها بين الطرفين أول بأول، قبل تحصيل كل قسط من تلك الدفعات )الشال،  

 إليجابية والسلبية لصندوق النقد الدولي على السيادة الوطنية لمصراآلثار ا

إن تدخل المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي في المنطقة العربية يأخذ طابعا خاصا ومختلفا عن الدول األخرى،  
سة والتحليل وبالطبع للتدخل واالستغالل. فيتشابك فالعالم العربي له خصوصية سياسية وجغرافية واجتماعية تجعل منه مادة دسمة للدرا

في الدول العربية ما هو اقتصادي مع ما هو سياسي واستراتيجي، فهنالك الكثير من الدراسات التجريبية التي أثبتت أن منح القروض 
اقتصادية إلى جانب -كرووالمساعدات يخضع لمحددات وشروط اقتصادية. من هذه الشروط على سبيل المثال، تدهور المؤشرات الما

تفاقم اختالالت ميزان المدفوعات. إن هذه العوامل والمحددات هي التي دفعت الكثير من الدول العربية مثل مصر واألردن والجزائر 
ن الصراع وتونس والمغرب أن تتأثر إلى درجة كبيرة بالمصالح السياسية مثل درجة الصداقة ومتانة العالقة مع الدول الغربية، والموقف م

العربي االسرائيلي. باإلضافة إلى تأثرها بالمصالح االستراتيجية للدول المانحة والتي تتحكم بعملية صنع القرار داخل هذه المؤسسات 
يكية المالية الدولية مثل تزويد الغرب بالبترول ومشاكل الهجرة واإلرهاب. وبالطبع فإن مجموعة الدول السبع وخاصة الواليات المتحدة األمر 

 (. 2014تهيمن على قرارات هذه المؤسسات المالية الدولة والتي من أبرزها صندوق النقد الدولي )السعدي,  

فالخالصة هنا، أن الدول العربية المدينة تمتلك نفس السمات التي التصقت بدول العالم الثالث في تعاملها مع صندوق النقد الدولي  
لل الدول  الدولي حيث خضعت هذه  الخارجية ولبرلة االقتصاد وتخفيض سعر والبنك  للتجارة  التدريجي  التحرير  المتمثلة في  مشروطية 

العملة الوطنية باإلضافة إلى الخصخصة وتحرير األسعار وإعطاء األولوية للتقليل من عجز الموازنة العامة من خالل خفض اإلنفاق 
(. كل هذه اآلثار كانت بمقابل 2014لتوظيف في القطاع العام )السعدي,  العمومي والزيادة في الضرائب غير المباشرة وتجميد األجور وا 

وهو انتشال الدول العربية التي تعاني من التدهور االقتصادي من معاناتها ومساعدتها في النهوض مرة أخرى. بالتالي، فكما هنالك 
 بقى الدول العربية بحاجة له. جانب سلبي ومظلم لصندوق النقد الدولي هنالك الجانب اإليجابي الذي لطالما ست

 اآلثار اإليجابية لصندوق النقد الدولي على السيادة الوطنية مصر

مليار دوالر.   1.5، حيث تبلغ حصة مصر في الصندوق حوالي  1945في ديسمبر   صندوق النقد الدولي انضمت مصر لعضوية
، وذلك عندما أعلن الرئيس جمال عبد الناصر، 1952يوليو  23المساعدات المقدمة من الصندوق لمصر في أعقاب ثورة وكانت أولى 

وقامت الحكومة المصرية وقتها بتكليف مجموعة من الخبراء األلمان، إلعداد دراسة شاملة    .شروع مصر في بناء مشروع السد العالي
مشروع ممكن من الناحية الفنية، ولكن التمويل الضخم هو المشكلة األساسية التي تواجه مصر في  عن المشروع، والذين أكدوا أن تنفيذ ال
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، إلى واشنطن 1955التمويل، سافر الدكتور عبد المنعم القيسوني، وزير المالية والتجارة وقتها في نوفمبر من عام    ى تنفيذه. وللحصول عل
مناصفة مع  السد العالي المفاوضات بإعالن الصندوق الموافقة علي تمويل مشروعللتفاوض مع رئيس الصندوق"يوجين بالك"، وانتهت 

 (. 2016انجلترا وأمريكا )عبدالحميد، 

، طّبقت مصر إصالحات هيكلية كبيرة لتسهيل النمو 2011والثورة المصرية في العام    2008ولية في العام  وصواًل إلى األزمة المالية الد
االقتصادي. وعلى الرغم من أّن هذه اإلصالحات القت النجاح في تحسين النمو االقتصادي، فشلت الحكومة في أن تعالج بشكل مباشر 

تفعة وعدم المساواة والفساد. حيث شكلت هذه المسائل جزءا مهما من العوامل األساسية المسائل المتعلقة بالفقر ومستويات البطالة المر 
. وبعد الثورة المصرية، استمّرت التطورات السياسية واإلقليمية في تقويض 2011التي أدت إلى معارضة حكومة حسني مبارك في العام  

قناة السويس تباطأ النمو االقتصادي. باإلضافة إلى أن الحكومة االقتصاد المصري، ومع انخفاض عدد السّياح وتضاؤل المدخول من  
اد  زادت الدين العام لتمويل نفقاتها لكنها فشلت في معالجة التحديات الهيكلية الكامنة، الشيء الذي أدى إلى تراكم االختالالت في االقتص

الهيكلية الراسخة في مصر والتي كان من أبرزها ارتفاع    ، دفعت التحديات2011يناير    25الكلي. ومع تدهور المناخ السياسي بعد ثورة  
الدين العام وسوء توجيه اإلعانات المالية وتزايد إجمالي األجور في القطاع العام إلى أن تلجأ الدولة إلى التفكير في توقيع عقد قرض  

مالت األجنبية يعيق االقتصاد المصري، وال ، عندما بدأ االنخفاض الحاد في الع2016مع صندوق النقد الدولي. وبحلول منتصف العام  
 (. 2018)المومني، سّيما في قطاع التصنيع، سعت القاهرة رسميًا إلى توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي 

مليار دوالر بهدف معالجة نقاط الضعف في االقتصاد    12، وّقع صندوق النقد الدولي ومصر اتفاقية قرض بقيمة  2016نوفمبر    11في  
لكلي وتعزيز النمو الشامل وتكوين المزيد فرص العمل. بناًء على ذلك، شملت النقاط األساسية في برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" ا

Extended Fund Facility   الذي قّدمه صندوق النقد الدولي والذي يسري لفترة ثالث سنوات: تحرير نظام سعر الصرف )أي تعويم
ع المالية العامة لخفض نفقات الموازنة وزيادة الضرائب وإجراء إصالحات هيكلية عميقة وإلغاء تنظيمات الجنيه المصري( وضبط أوضا

 (. 2018مرتبطة بشركات األعمال لتحفيز النمو االقتصادي )المومني، 

أسلوب تعاطيها    على السيادة الوطنية لمصر من خالل تؤكد  كان لهذا القرض الكثير من اإليجابيات والتي كانت بشكل غير مباشر  
ومعالجتها لمشاكلها االقتصادية حتى وإن كان ذلك بمعاونة ومساعدة صندوق النقد الدولي المالية. حيث كان من الطبيعي أن تلجأ مصر 
إلى االقتراض من الصندوق في ظل االضطرابات التي طرأت علي الوضع االقتصادي خاصة بعد ثورات الربيع العربي، حيث أدت 

ع العربي إلى تراجع حجم االستثمارات األجنبية في مصر مما أدى إلى تراجع الكثير من المستثمرين وأصحاب المصانع عن  ثورات الربي
االستثمار بسبب الوضع غير المستقر في البالد خالل تلك الفترة. وتسببت كل هذه األمور في حدوث حالة من االضطرابات االجتماعية  

 (. 2019ي زيادة تدني الخدمات المقدمة للمواطنين )عبد الحسيب، أيضا والتي ساهمت وبشكل كبير ف

إلى الحاجة إلى طرح استراتيجية مستقبلية لتصحيح الوضع    دعتكل هذه التداعيات التي أدت إلى تراجع الوضع االقتصادي المصري  
االقتصادي القائم والعبور بمصر إلى بر األمان وذلك من خالل اتخاذ عدد من اإلجرءات وإنشاء المشروعات التي من شأنها تصحيح 

الدولي في دعمها واستكمالها. وكان أول هذه اإل النقد  أكبر شبكة الوضع االقتصادي والتي ساهم قرض صندوق  إنشاء  جراءات هو 
مليون فدان، والمشروع   1.5مشروعات قومية لم تشهدها مصر من قبل، والتي كان على رأسها المشروع القومي الستصالح وزراعة  

لزراعة   الشرق   100القومي  في  اقتصادية  اجتماعية  أكبر وأضخم مدينة خدمية  اإلدارية  العاصمة  فدان صوبة زراعية، وإنشاء  ألف 
محافظة، وإنشاء مشروع أنفاق قناة السويس للربط االقتصادي والتنموي بين الشرق   28سط، وإنشاء مشروعات المناطق الصناعية بـ  األو 
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في  الدولي  النقد  الصندوق  قرض  من  مصر  استفادة  مع  بالتزامن  األخرى.  التنموية  المشروعات  من  العديد  إلى  باإلضافة  والغرب، 
ستفادت أيضا على مستوى تحقيق العديد من اإلصالحات الخدمية في قطاعي الصحة والتعليم. حيث  المشروعات االقتصادية، فقد ا

ال   مبادرة  منها  الطبي  بالمجال  المتعلقة  والمشروعات  المبادرات  العديد من  السياسية  القيادة  للكشف عن    ١٠٠أطلقت  مليون صحة 
ي العديد من القرى والمناطق األكثر احتياجًا. كما أطلق الرئيس السيسي مليون مواطن ف   ٦٠األمراض السارية والتي استهدفت قرابة الـ  

الدولة لغير  للمرضى علي نفقة  العالج والجراحة  المستشفيات، تشمل  الجراحية في  العمليات  انتظار إجراء  القضاء على قوائم  مبادرة 
 (. 2019القادرين )عبد الحسيب، 

ال النقد  المالية  كل ما سبق ذكره يدل على أن لصندوق  المساعدات  الوطنية لمصر وذلك ألن  السيادة  إيجابي على تعزيز  أثر  دولي 
والقروض التي يقدمها الصندوق من شأنها دعم ورفد االقتصاد المصري مما يؤدي إلى تعزيز التنمية والتي تعتبر إحدى أهم مقومات 

نمية، وذلك ألن التنمية تحول دون حدوث أي نوع من أنواع السيادة الوطنية حيث ال يمكن تحقيق وتطبيق هذه السيادة بمعزل عن الت
الركود االقتصادي والذي يشكل عائق أمام تعزيز وتحقيق السيادة الوطنية. عالوة على ذلك، فإن صندوق النقد الدولي له دور كبير في  

في مصر بمساهمة ودعم الصندوق كان لها    تحسين الظروف المعيشية لمواطني الدولة المقترضة، فكثير من المشاريع التي تم استكمالها
الدور في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ورفدهم بالخدمات األخرى التي من شأنها أن ترفع من مستواهم المعيشي. وذلك  

ة لحقوق المواطنين حترام السلطايعني أن قروض صندوق النقد الدولي أسهمت في تعزيز مقوم آخر من مقومات السيادة الوطنية أال وهو  
 وذلك من خالل توفير أفضل الخدمات المقدمة لهم وتوفير حياة كريمة لهم. 

وأخيرا، نجح صندوق النقد الدولي في أن يكون العبًا دوليًا في إدارة األزمات وخروج دول أخرى من مأزق اقتصادي صعب كما حدث 
لد، ومدى قابليتها لتحقيق طفرة اقتصادية مقترنة بشبكة مشروعات ضخمة، في أمريكا الالتينية، وهنا يتوقف األمر وفقًا لظروف كل ب

وهو ما تشهده مصر خالل تلك الفترة من تطور اقتصادي ملموس وتحقيق مؤشرات تنموية في كافة القطاعات كانت في أمس الحاجة  
 (. 2019إلى هذا اإلجراء )عبد الحسيب، 

 يادة الوطنية لمصراآلثار السلبية لصندوق النقد الدولي على الس

  كما ذكرنا في مقدمة البحث، فأنه على الرغم من الفوائد العديدة والجوانب اإليجابية المختلفة لصندوق النقد الدولي إال أن هنالك جانب
ها. فعلى الرغم  مظلم يحمل في طياته الكثير من اآلثار السلبية للدول المدينة التي ال خيار لها إال اللجوء لهذا الصندوق إلنقاذ اقتصاد

كان للقروض التي اقترضتها مصر من الصندوق آثار سلبية   همن المشاريع الكثيرة التي أقامتها مصر بمساهمة ودعم الصندوق إال أن
عديدة على االقتصاد والمجتمع المصري. فهنالك العديد من الشروط القاسية التي ترافق هذه القروض والتي تأخذ أشكال مختلفة ومتعددة 

 لتي من شأنها خلق المزيد من االعتمادية على قروض الصندوق والخضوع لسياساته.  وا

كان لها جوانب سلبية عديدة على المستوى االقتصادي والسياسي   2016فاالتفاقية التي تم توقيعها بين صندوق النقد الدولي ومصر عام  
فئات المجتمع المصري. فعلى الرغم من أن هدف االتفاقية كان  الشيء الذي أضعف السيادة الوطنية لمصر وأثر سلبا على الكثير من  

تصحيح اختالالت االقتصاد الكّلي المصري، فهي تضع جانبا مسائل االقتصاد السياسي وتهّمش مجموعات سياسية اجتماعية مهّمة. 
لى مصر أن تقوم بإجراءات شديدة وتتبع  فقد كان ع  .وهذا على األرجح كان له أثر كبير على قدرة البرنامج على تحقيق أهدافه األساسية

سياسات من شأنها الحرص على تحقيق هدف البرنامج اإلصالحي لصندوق النقد الدولي وبسبب هذه اإلجراءات عانت اقتصاديًا أقسام 
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)المومني،  ية  كبيرة من الطبقة الوسطى المتنوعة في المجتمع المصري، أقّله على المدى القريب، وذلك في ظل سياسات التقشف الحال
2018 .) 

كان من أبرز اإلجراءات التي شدد برنامج صندوق النقد الدولي على اتباعها هي تحرير سعر الصرف للجنيه المصري، إال أنه قبل 
، كانت السوق السوداء قد استعادت نشاطها بعد عقود من الخمول. وقد غدا سعر الصرف في  2016تعويم الجنيه المصري في نوفمبر  

ا الذين يملكون  السوق  إلى لجوء الكثير من األشخاص والشركات  المصارف. مما أدى  أكثر مالءمة من أسعار الصرف في  لسوداء 
عمالت صعبة إلى السوق السوداء أو انتظروا مترقبين احتمال انخفاض قيمة العملة. فأّدى ذلك إلى نقص في كمية الدوالرات في أنحاء 

المصرية من التحويالت بالدوالر إلى الخارج، مما سبب تكديسا وارتفاعا أكبر في أسعار الصرف ردا على ذلك، حدت الحكومة    .البالد
في السوق السوداء. واعتبر صندوق النقد الدولي أن تحرير سعر الصرف في مصر عنصر أساسي للتعويض عن المشاكل الناشئة، وقد  

% بين العامين 15و  8، بعد أن تراوحت بين  2016في ديسمبر  %  22غير أن نسبة التضّخم وصلت إلى    ساعد فعاًل هذا اإلجراء.
المصري 2016و  2011 الجنيه  قيمة  لكن  بفترات تضخم شديد.  العملة  قيمة  انخفاض  فترات  تترافق  أن  المتوقع  . وبشكٍل عام، من 

بها الصندوق حول انخفاض   انخفضت أكثر مما توقعه صندوق النقد الدولي، وربما يعود ذلك جزئيا إلى "البيانات العامة التي صرح
" مسببة هواجس  2017في المئة لمعظم العام   30وبقيت نسبة التضخم في مصر تفوق  مرتقب لقيمة العملة في األيام السابقة للتعويم.

 (. 2018وصعوبات كبيرة لدى الشعب )المومني، 

جائحة كورونا الشيء الذي جعلها تلجأ إلى صندوق وبالطبع مصر كان حالها حال الدول األخرى التي عانت من التبعات االقتصادية ل
مليار دوالر، لمساعدتها في مواجهة فيروس   5.2النقد الدولي مرة أخرى، للحصول على قرض ثان من صندوق النقد الدولي بقيمة  

شهرًا يهدف   12مدته    مليارات دوالر،  5.2ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على اتفاق استعداد ائتماني جديد لمصر بقيمة    .كورونا
وبذلك ترتفع إجمال   .إلى مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، وتعويض النقص في الميزانية وميزان المدفوعات

  12على القرض الذي سبق ذكره والذي كان بقيمة    2016مليار دوالر، فقد حصلت في عام    20ديون مصر لصندوق النقد الدولي نحو  
وبالرغم من كل هذه القروض واألموال التي حصلت عليها    .2019- 2016دوالر، بشرط تطبيق إصالح اقتصادي خالل الفترة    مليار

الحكومة المصرية لمواجهة وباء كورونا، لم يالحظ المواطن المصري أي تغيير في الخدمة الصحية، وبدأ يتساءل أين ذهبت هذه األموال،  
ثقة بين الحكومة والمواطن المصري وبالتالي التأثير سلبا على صورة السيادة الوطنية التي لطالما حاولت الشيء الذي أدى إلى زعزعة ال
 (. 2020مصر المحافظة عليها )قايد،  

إن السبب في تزايد أثر صندوق النقد الدولي السلبي على السيادة الوطنية للدول ومنها مصر هو أنه حتى اآلن لم تثبت برامج صندوق  
النقد الدولي كفاءة عالية في حل المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي تواجهها الدول والشعوب المحتاجة للعون كما هو الحال في 

لعراق والكثير من الدول والتي أغلبها من دول العالم الثالث ذات االقتصاد الضعيف وغير المستقر. وفي الحالة المصرية األردن وتونس وا 
نرى أن السيادة الوطنية منقوصة بسبب كثرة القروض وارتفاع الدين إلى أرقام قياسية، مما شجع صندوق النقد الدولي أن يفرض المزيد 

لتي تصل إلى التدخل في القرارات االقتصادية واالجتماعية، والتدخل في تحرير األسعار والسلع والخدمات من اإلمالءات واإلجراءات ا 
المدعومة وغيرها من أمور الشأن الداخلي لمصر. فكل هذه التدخالت يبررها صندوق النقد الدولي على أنها تدخالت من شأنها ضمان 

ها على الدول المدينة وبالتالي التأكد من أن هذه الدول ستكون قادرة على سداد ديونها  العمل على تحقيق البرامج اإلصالحية التي تفرض
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 المتراكمة لصندوق النقد الدولي. وبالطبع فأن التدخل يمتد ليصل للشؤون والمواقف السياسية للدولة المدينة الشيء الذي ينتقص من سيادة
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