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تســتخدم العديــد مــن التحليــات تعبريات مثــل »ضغوط«، و«عــدم اســتقرار«، و«أزمات 
متصاعــدة« لوصــف الوضــع االقتصــادي واالجتامعــي والســيايس يف مــر، وهــي 
ــي  ــذا ال ينف ــة، وه ــن املبالغ ــا م ــل بعض ــة األوىل تحم ــدو للوهل ــي تب ــريات الت التعب
بالطبــع أن الوضــع العــام يف حالــة مــن التدهــور، ولكــن املشــكلة أن هــذه التعبــريات 
تعطــي انطباعــا بــأن تلــك األزمــات ذات طابــع مفاجــئ وعاجــل وأنهــا مشــكات قدريــة 

ال دخــل لنــا يف صنعهــا ومل يكــن ممكنــا أن نتجنبهــا.

ــد  ــدوق النق ــاعدات صن ــة مس ــب لحزم ــاب املصاح ــى الخط ــة ع ــذه اللغ ــن ه وتهيم
الــدويل التــي طلبتهــا مــر يف وقــت مبكــر مــن هــذا العــام. ويخــدم هــذا الخطــاب 
مصلحــة كل مــن الطرفــني املتوليــني عمليــة التفــاوض عــى القــرض، الحكومــة 
املريــة وصنــدوق النقــد الــدويل، ويعكــس إنــكار الطرفــني لــكل النــذر التــي تنبــئ 
بفشــل السياســات املصاحبــة لحزمــة املســاعدات، بــل أنهــام، الحكومــة والصنــدوق، 

ــل. ــذا الفش ــداث ه ــاهام يف إح ــا وس أسس

ومــن أجــل كشــف خطــاب االحتياجــات العاجلة ســتناقش تلــك الورقة حزمة املســاعدات 
لسياســات  )الناجــح(  التطبيــق  ســلبيات   ،1991 عــام  يف  مــر  إىل  قدمــت  التــي 
التثبيــت والتكيــف الهيــكيل، والتشــابه بــني ظــريف تطبيــق سياســات الصنــدوق يف 

ــايل. ــت الح ــعينيات والوق التس
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قرض 2016.. ما الجديد؟

يف عــام 2016 أعلنــت الحكومــة املريــة عــن نواياهــا القــراض 12 مليــار دوالر خــال 
ثــاث ســنوات مــن صنــدوق النقــد الــدويل، كواحــدة مــن مســاعيها لتــدارك األزمــة 
االقتصاديــة العميقــة والتــي تنعكــس يف معــدالت النمــو االقتصــادي الخاملــة، 
ــي  ــي الت ــد األجنب ــات النق ــدة، واحتياط ــة املتصاع ــر والبطال ــم والفق ــدالت التضخ مع
هبطــت إىل مســتويات خطــرية مصحوبــة بتدهــور ســعر رصف العملــة املحليــة يف 

مواجهــة العمــات األجنبيــة.

ــار  ــا 21 ملي ــغ إجامليه ــي يبل ــاد الت ــاذ لاقتص ــة اإلنق ــن حزم ــزء م ــرض كج ــأيت الق وي
دوالر، وتشــمل أيضــا قــرض بقيمــة 3 مليــار دوالر مــن البنــك الــدويل1، 1.5 مليــار دوالر 
ــادر  ــن مص ــة م ــتجمعهم الحكوم ــار دوالر، س ــي و4.5 ملي ــة اإلفريق ــك التنمي ــن بن م

متنوعــة مــع اتجاههــا لطــرح ســندات دوالريــة يف أســواق املــال الدوليــة.

ــة  ــة الخارجي ــل املديوني ــى كاه ــع ع ــي تق ــاء الت ــن األعب ــاذ م ــة اإلنق ــتزيد حزم وس
املريــة، يف ظــل بلــوغ الديــن الخارجــي حــوايل 53 مليــار دوالر، عــاوة عــى عقــد 

ــة. ــة النووي ــة للطاق ــاء محط ــار دوالر لبن ــة 25 ملي ــيا بقيم ــع روس ــرض م ــاق ق اتف

وتــر الحكومــة املريــة عــى أن قــروض حزمــة اإلنقــاذ هــي الحــل الوحيــد إلنقــاذ 
االقتصــاد املتداعــي وانتهــاء مرحلــة النزيــف االقتصــادي الجاريــة حاليــا.

ويعــد قرضــا صنــدوق النقــد والبنــك الــدويل هــام أهــم اتفاقــني يف هــذه الحزمــة 
ليــس فقــط بســبب حجــم األمــوال املمنوحــة ملــر عــر هذيــن القرضــني ولكــن 

ــة. ــة مجحف ــروط اقتصادي ــام ب القرانه

واعتمــد البنــك الــدويل الريحــة األوىل مــن قرضــه ملــر يف ديســمر املــايض، 
ومــع تصاعــد التحذيــرات مــن أن يكــون هــذا القــرض مصحوبــا بــروط لهــا انعكاســات 
ــرض  ــة أن الق ــت الحكوم ــع، قال ــة يف املجتم ــات الهش ــى الفئ ــلبية ع ــة س اجتامعي
غــري مــروط، ولكــن عندمــا كشــف البنــك الــدويل عــن وثيقــة القــرض ظهــر للــرأي 
العــام أن أمــوال البنــك مروطــة بتطبيــق سياســات كان منهــا التحــول مــن رضيبــة 
ــا أن  ــة بقوله ــه الحكوم ــت علي ــا علق ــو م ــة، وه ــة املضاف ــة القيم ــات لرضيب املبيع
تلــك الــروط ليســت مفروضــة مــن الخــارج ولكنهــا جــزء مــن برنامجهــا االقتصــادي.

واألكــر غرابــة يف هــذا الســياق هــو أن البنــك الــدويل يقــول أن توجيــه قــرض 
لســد عجــز املوازنــة العامــة يعــد أمــرا غــري معتــادا يف العاقــات مــع مــر. وبشــكل 
عــام ســرى خــال الســنوات املقبلــة ان كانــت تلــك حادثــة فريــدة مــن نوعهــا يف 

العاقــات بــني مــر والبنــك أم أنهــا قابلــة للتكــرار.

1  تسلمت مر الريحة األوىل يف التاسع من ديسمر 2016 إثر موافقة الرملان عى قانون رضيبة القيمة املضافة.
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واســتمرت الحكومــة يف انكارهــا لوجــود رشوط مفروضــة عليهــا مــن الخــارج وهــي 
تعلــن عــن اتجاههــا لاقــراض مــن صنــدوق النقــد الــدويل. ولكــن بســبب الســمعة 
التاريخيــة للصنــدوق، وهــو جوهــرة التــاج يف منظومــة بريتــون وودز2 ورســول 
اإلصاحــات النيوليراليــة، كان الخطــاب الحكومــي هــذه املــرة غــري قابــل للتصديــق.

ــادي  ــج االقتص ــة أن الرنام ــه الحكوم ــد في ــذي تؤك ــت ال ــه يف الوق ــة أن واملفارق
الــذي تتفــق عليــه مــع الصنــدوق ينبــع مــن رؤيــة محليــة، فهــي تدافــع عــن القــرض 
بصفتــه شــهادة ثقــة مــن املؤسســة الدوليــة يف االقتصــاد املــري وقدرتــه 
عــى التعــايف مــن األزمــة. فهــذه اإلصاحــات التــي تــر الحكومــة عــى أنهــا غــري 

ــي.  ــل الخارج ــب التموي ــة لجل ــت رضوري ــس الوق ــي يف نف ــة ه مروط

2  تم تأسيس هذه املنظومة يف إتفاقية بريتون وودز املوقعة يف عام 1944 التي وضعت القواعد 
واملؤسسات الحاكمة للتجارة واملاليات العاملية بعد الحرب العاملية الثانية.
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25 عاماً من الرؤى املخطئة

ليــس خفيــا أن الحكومــات املتعاقبــة منــذ التحــول إىل التحــرر االقتصــادي يف 
الســبعينيات كانــت تحــاول تفكيــك منظومــة الدعــم وشــبكة األمــان االجتامعــي 
التــي تــم تأسيســها يف بدايــة دولــة يوليــو، ولكــن مــع بدايــة عمليــة الراجــع عــن 
سياســات الدعــم تــم تطبيــق هــذا التحريــر بشــكل صــادم مــام أدى إىل نشــوب 
انتفاضــة 1977 ومــن بعدهــا ســعت الدولــة التبــاع طــرق غــري مبــارشة لتفكيــك هــذه 

ــي.  ــكل تدريج ــة بش املنظوم

ولكــن مــن الواضــح أن حكومــة عبــد الفتــاح الســييس تســري يف نفــس مســار حكومــة 
ــن أن  ــع م ــه ينب ــذا التوج ــادم. وه ــكل ص ــة بش ــات التحرري ــق السياس ــادات بتطبي الس
الحكومــة تتخــذ مــن صنــدوق النقــد والبنــك الدوليــني ذريعــة للتخــيل عــن واجبتهــا 
االجتامعيــة مــن وجهــة نظرنــا، مــام يجعلهــا غــري مســئولة أمــام الــرأي العــام 
ــئول  ــون املس ــة، ويك ــه بالامئ ــي علي ــد يلق ــن أح ــث ع ــخط ويبح ــعر بالس ــا يش عندم
ــل  ــام يفع ــبها مثل ــام أن يحاس ــرأي الع ــن لل ــي ال ميك ــة الت ــات الدولي ــو املؤسس ه

مــع الحكومــة. 

الدوليــني  والبنــك  النقــد  صنــدوق  إىل   1991 عــام  املريــة  الحكومــة  ولجــأت 
ملســاعدتها يف إنقــاذ االقتصــاد املتداعــي، حيــث كان االقتصــاد يعــاين بشــدة 
يف نهايــة الثامنينيــات مــن ارتفــاع العجــز املــايل وعجــز امليــزان التجــاري وتراكــم 
الديــون الخارجيــة التــي تخطــت إىل 46 مليــار دوالر وهــو مــاكان ميثــل وقتهــا 150% 

ــاميل. ــيل اإلج ــج املح ــن النات م

ــني األويل  ــكيل يف القطاع ــف الهي ــراض الضع ــع أع ــات م ــة الثامنيني ــت أزم وتزامن
والثانــوي، الزراعــي والصناعــي، وارتفــاع عجــز امليــزان التجــاري ألكــر مــن 30% 
واالعتــامد القــوي عــى مصــادر متذبذبــة للنقــد األجنبــي مثــل الســياحة وتحويــات 
املريــني العاملــني يف الخــارج باالضافــة إىل ايــرادات قنــاة الســويس التــي كانــت 
تعــاين مــن االنهيــار املفاجــئ يف أســعار النفــط العامليــة الــذي وقــع خــال عقــد 
الثامنينيــات، ثــم جــاءت حــرب الخليــج األوىل لتلقــي مبزيــد مــن األعباء عــى االقتصاد 

الــذي كان بالفعــل يف حالــة يــرىث لهــا. 

يف هــذه األوقــات القامتــة اتجهــت مر إىل كل مــن صندوق النقــد والبنك الدوليني 
وبنــك التنميــة األفريقــي ومؤسســات ماليــة دوليــة أخــرى طلبــا للمســاعدة، وبلغــت 
ــرت  ــون دوالر، واضط ــذاك 562 ملي ــر آن ــا م ــت عليه ــي حصل ــاعدات الت ــة املس قيم

مــر يف مقابــل تلــك األمــوال تطبيــق سياســات التثبيــت والتكيــف الهيــكيل.

ومــن أبــرز مامــح تلــك السياســات كان تحريــر التجــارة الخارجيــة ورفــع القيــود عــى 
ــورة  ــض فات ــة إىل تخفي ــوم باإلضاف ــرف املع ــعر ال ــام س ــول لنظ ــعري والتح التس
ــدات  ــمدة واملبي ــم األس ــن دع ــى م ــا تبق ــض م ــة وتخفي ــم الطاق ــة دع ــم خاص الدع

إىل النصــف.
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متوسط سعر رصف الدوالر مقابل الجنيه 

ــج  ــدء برنام ــات وب ــة املبيع ــق رضيب ــى تطبي ــات ع ــك السياس ــة تل ــملت حزم ــام ش ك
متصاعــد لخصخصــة الــركات العامــة، ويف مقابــل تلــك السياســات التــي تؤثــر ســلبا 
عــى الفئــات الهشــة مجتمعيــا اشــتمل االتفــاق عى تأســيس الصنــدوق االجتامعي 
للتنميــة والــذي ســيثبت مــع الوقــت عــدم فعاليتــه يف حاميــة قطاعــات واســعة 

مــن الفئــات الهشــة مــن آثــار سياســات الصنــدوق والبنــك. 

لــذا فقــد كانــت الحكومــة مســئولة مبشــاركة الكارتــل املــايل الــدويل الــذي يقــوده 
صنــدوق النقــد آنــذاك عــن تلــك السياســات التــي تتخــى عــن املواطــن املــري يف 

مقابــل ضبــط الوضــع املــايل عــى املــدى القصــري.

وبينــام يقــر صنــدوق النقــد الــدويل بــأن مــر تعــاين مــن مشــكات هيكليــة تســببت 
ــدوق  ــات الصن ــت سياس ــا، كان ــا يف حله ــل الحق ــي فش ــعينيات، الت ــة التس يف أزم

دامئــا تختــار تطبيــق إصاحــات مؤقتــة عــى املوازيــن املاليــة للبــاد.

ويجــب أال ننــى هنــا أن تحســن الوضع املــايل يف التســعينيات مل يكــن نتيجة فقط 
لسياســات التثبيــت والتكيــف الهيــكيل ولكــن أيضــا -وهــو األهــم- نتيجــة عمليــة إلغاء 

كبــرية للديــون الخارجيــة كمكافــأة ملــر عــى مشــاركتها يف حرب الخليــج األوىل.
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وبــدال مــن أن تســاهم سياســات التثبيــت والتكيــف الهيــكيل يف عــاج عجــز امليــزان 
ــع  ــادة الوض ــات يف زي ــك السياس ــة أدت تل ــة الصعب ــتنزف العمل ــذي يس ــاري ال التج
ــام 1991،  ــة بع ــبة %4.3، مقارن ــر بنس ــة واردت م ــت قيم ــي 1994 ارتفع ــوءا، فف س
ــز  ــن عج ــا زاد م ــو م ــرة وه ــس الف ــبة %11.4 يف نف ــادرات بنس ــة الص ــت قيم وانخفض

ــت إىل 47.3%. ــبة وصل ــاري بنس ــزان التج املي

الورادت والصادرات كنسبة من الناتج املحيل االجاميل 

وقــد تــم تخفيــض النفقــات الرأســاملية مــن %16 مــن الناتــج االجــاميل إىل %7، وهــو 
مــا ســاهم يف تخــيل الحكومــة عــن مســئوليتها يف اإلنفــاق عــى البنية األساســية 

األمــر الــذي أدى الحقــا لتداعــي مســتواها حتــى الوقــت الجــاري.

ــة ارتفعــت مــن  وخــال تلــك الفــرة تراجــع التضخــم مــن %21 إىل %6.3، ولكــن البطال
%9.5 مــن قــوة العمــل إىل %11، علينــا أن نأخــذ كل تلــك املــؤرشات يف االعتبــار ونحــن 
ــة  ــا »ناجح ــكيل بأنه ــف الهي ــت والتكي ــات التثبي ــد لسياس ــدوق النق ــف صن ــرأ توصي نق
ــتمر يف  ــث تس ــتدامة حي ــة مس ــري يف مكان ــاد امل ــع االقتص ــى وض ــاعدت ع وس
تحقيــق مســتويات مرتفعــة مــن النمــو االقتصــادي«3. هــذا النجــاح تزامــن مــع خفــض 
مســتويات الفقــر عــى األمــد القصــري و املتوســط لتصــل إىل %16.7 يف عــام 2000، 

تقرير بنك التمنية االفريقي عن قرض التكيف الهيكيل ملر 1994/1991  3

%10

%15

%20

%25

%30

%35

%40

201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992 1991

نسبة الصادرات نسبة الواردات

* املصدر : البنك الدويل



7

ــار هــذه السياســات بعيــدة املــدى ســاهمت يف إرتفاعهــا املتســارع ألكــر  لكــن أث
مــن %27.8 عــام 2016. 

معدل البطالة 

مــا ميكــن اســتدالله مــن خطــاب صنــدوق النقــد وطبيعــة املــؤرشات املاليــة التــي 
يرصدهــا دامئــا للتدليــل عــى مــدى نجــاح السياســات املطبقــة هــو أنــه ينشــد 
تحقيــق تعــايف لحظــي يكــون لــه آثــار ســلبية مــن املعانــاة عــى املــدى الطويــل. 
ومــن الواضــح أيضــا أن سياســات التثبيــت والتكيــف الهيــكيل مل تصلــح أيــا مــن 
املشــكات التــي قــادت إىل األزمــة، ولكنهــا زادتهــا ســوءا عــر اإلجبــار عــى تطبيــق 
منوذجــا نيوليراليــا موحــدا لــكل الــدول ال يراعــي خصوصيــة كل بلــد وطبيعــة وضعهــا 

ــادي. االقتص

كان واضحــا أن تحريــر التجــارة مــن خــال تطبيــق سياســات التثبيــت والتكيــف الهيــكيل 
ســاهم بشــكل مبــارش يف زيــادة عجــز امليــزان التجــاري، وأدى تخفيــض دعــم 
املبيــدات واألســمدة وتدفــق املنتجــات األجنبيــة الرخيصة لــإرضار بالوضــع التنافيس 
للعديــد مــن الصناعــات الوليــدة واملنتجــني الصغــار مــام أضعــف مــن القطاعــني 
األويل والثانــوي وأجــر مــر، كبلــد نامــي، عــى التحــول لنمــوذج االقتصــاد املفــرغ 

.)model  economy  out-hollowed(
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ويف الفــرة بــني توقيــع اتفــاق قــرض التســعينيات واالتفــاق عــى القــرض األخــري 
أصــدر الصنــدوق 10 تقاريــر عــن مــر، وهــي مــن التقاريــر التــي تصدرهــا تلــك 
املؤسســة الدوليــة عــن أحــوال البــاد العضــوة بهــا والتــي تحمل اســم »مشــارورات 

ــة«. ــادة الرابع امل

ــوام 1999، 2001، 2002، 2004، 2005، 2006،  ــال األع ــرة خ ــر الع ــدرت التقاري وص
2007، 2008، 2010، وأخــريا يف 2014.

ــر أن  ــع يف م ــى الوض ــه ع ــن اطاع ــدوق م ــتنتج الصن ــام 2010 اس ــر ع ويف تقري
ــح  ــام يتي ــي م ــدي والخارج ــايل والنق ــف امل ــت مــن عوامــل الضع »اإلصاحــات خفض
مســاحة للسياســات االقتصاديــة أن تواجــه الصدمــات الســلبية«، هــذا التعليــق 
ســيبدو مضحــكا خــال أقــل مــن عــام بعــد صــدور هــذا التقريــر عندمــا تراجــع األداء 
ــرب وأدت  ــوال لله ــت رؤوس األم ــي دفع ــر 2011 والت ــورة 25 يناي ــد ث ــادي بع االقتص

ــي. ــد األجنب ــات النق ــآكل احتياط ــة وت ــة املحلي ــة العمل ــع يف قيم ــاض رسي النخف

وتتكــرر مفارقــات الصنــدوق عندمــا يعلــن يف 2014 أن »بعــد أربعة ســنوات من عدم 
ــات  ــق سياس ــلطات يف تطبي ــدأت الس ــادي، ب ــؤ االقتص ــيايس والتباط ــني الس اليق
ــم  ــكيل«، مل يق ــاد ال ــتقرار االقتص ــتعادة اس ــف واس ــق الوظائ ــو وخل ــادة النم لزي
ــوائية  ــاملة واإلدارة العش ــة الش ــة االقتصادي ــاب الرؤي ــل غي ــط بتجاه ــدوق فق الصن
لاقتصــاد يف مــر ولكنــه قــدم أيضــا رؤيــة إيجابيــة للسياســيات االقتصاديــة يف 
البــاد، واآلن بعــد عامــني مــن تلــك التريحــات يــأيت الصنــدوق إلنقــاذ االقتصــاد 
مــن مشــكات مل يعجــز فقــط عــن التنبــوء بهــا بــل ســاهم أيضــا يف صناعتهــا 

ومفاقمتهــا.

معدل منو الناتج املحيل االجاميل 
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هل من بديل؟

يف ظــل اســتمرار نفــس العقليــة الجامــدة لصنــدوق النقــد الــدويل مــن املنصــف أن 
نفــرض أن الصنــدوق يدفــع مــر حاليــا لنفــس مســار سياســات التســعينيات، والتــي 
ســتؤدي عــى األجــل املتوســط عــى أفضــل األحــوال إىل تعــايف احتياطــات النقــد 

األجنبــي بعــد عمليــات تعويــم عنيفــة للعملــة املحليــة.

ــة  ــز املوازن ــض عج ــات يف تخفي ــك السياس ــاهم تل ــع أن تس ــا توق ــز أيض ــن الجائ وم
العامــة عــر تخفيــض األجــور الحكوميــة والدعم.وبينــام ســاهمت سياســات التثبيــت 
والتكيــف يف التســعينيات يف تخفيــض التضخــم فليــس مرجحــا أن يتكــرر األمــر يف 
ــاك إجــراءات محفــزة عــى التضخــم يتــم تطبيقهــا  املــرة الجديــدة نظــرا إىل أن هن
بالفعــل، ففــي أفضــل الســيناريوهات ستســهم سياســات الصنــدوق الجديــدة يف 

كبــح جــامح التضخــم عــن االرتفــاع بقــوة.

وســتحقق معــدالت النمــو االقتصــادي تعافيــا صغــريا قصــري املــدى والــذي ســيقطع 
عليــه الطريــق الحقــا تراجــع االســتهاك بســبب التضخــم وارتفــاع األســعار.

 وال توجــد أيــة توقعــات بــأن تســهم سياســات الصنــدوق الحالية يف تخفيــض معدالت 
البطالــة والفقــر املتصاعــدة، وليــس متوقعــا أن يتــم حــل أيــا مــن املشــكات التــي 

تتســبب يف تصاعــد هذيــن املؤرشيــن.

وعندمــا نحــاول أن ننظــر للعوامــل التــي قــادت إىل األزمــة االقتصاديــة التــي متــر بهــا 
مــر يف الوقــت الحــايل، فإننــا نجــد أنفســنا نكــرر الحديــث عــن نفــس العوامــل التــي 
ــوي  ــني األويل والثان ــف القطاع ــن ضع ــات م ــة الثامنيني ــت أزم ــا وق ــدث عنه ــا نتح كن
وتذبــذب مصــادر النقــد األجنبــي ونســتطيع أن نضيــف لهذيــن العاملــني اليــوم حزمــة 

1991 ذاتهــا والتــي كــام رشحنــا قــادت االقتصــاد املــري إىل األزمــة الحاليــة. 

ونســتطيع أن نضيــف أيضــا فشــل الحكومــة املريــة يف زيــادة إيراداتهــا عــر 
الرضائــب باملعــدالت املامئــة، فخــال العقديــن املاضيــني كانــت إيــرادات الحكومــة 
مــن الرضائــب تراجــع كنســبة مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل، ومــن املتوقــع أن تكــون 

ــايل. ــام الح ــال الع ــن %13 خ ــل م أق

وال نــرى أن هــذه املعــدالت املنخفضــة مــن اإليــرادات الرضيبية تعود بشــكل كبري إىل 
عــدم كفــاءة مصلحــة الرضائــب كــام تقــول الحكومــة يف تريراتهــا لضعــف اإليــرادات، 
ــات ذات  ــة لسياس ــة املري ــق الحكوم ــو تطبي ــيس ه ــبب الرئي ــرى أن الس ــا ن ولكنن
طابــع ريجــاين4 واملعروفــة باســم« تجويــع الوحــش«5 كطريقــة آمنــة لتفكيــك بقايــا 

الدولــة األبويــة النارصيــة.

4  نسبة اىل رونالد ريجان رئيس الواليات املتحدة )1989-1981(

5  تجويع الوحش هي اسراتيجية طورها و طبقها املحافظون األمريكيون لتخفيض النفقات الحكومية عى 
الرامج اإلجتامعية عن طريق تخفيض الرضائب لحرمان الحكومة من املوارد الازمة لتمويل هذه الرامج، و الوحش هنا 

يرمز للحكومة. 
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لاســراتيجية  املطلــق  الغيــاب  يكــون  الريجانيــة  النظريــة  فرضيــة  وبتســليم 
االقتصاديــة يف مــر خــال الفــرة األخــرية جهــودا عمديــة الجبــار املواطنــني 
املريــني عــى قبــول تخــيل الحكومــة عنهــم بــدون أن تتــم محاســبتها عــن 
رشعيــة حكمهــا لهــم وهــي تقــود البــاد بهــذه الطريقــة غــري املســئولة. وســرى 

ــريات. ــك التدب ــاح تل ــدى نج ــا م الحق

وإذا كانت الحكومة تسعى حقا إىل إصاح االقتصاد فعليها أن:

تتخــى عــن سياســات صنــدوق النقــد وتتجــه إىل تطبيــق وتطويــر منــوذج 	 
ــا يف  ــوي واضع ــني األويل والثان ــر القطاع ــى تطوي ــي ع ــادي مبن اقتص
اعتبــاره نظريــات التجــارة االســراتيجية كطريــق لتخفيــض معــدالت البطالــة 

وتوفــري مصــادر مســتقرة مــن النقــد األجنبــي.

وبالنســبة لاحتياجــات الحاليــة للعملــة الصعبــة، تســتطيع مــر أن تســتفيد 	 
ــال  ــواق امل ــن أس ــة م ــروض رخيص ــى ق ــول ع ــي للحص ــود العامل ــن الرك م

ــدوق. ــل الصن ــا مث ــرض رشوط ــن تف ــي ل ــة والت العاملي

يجــب أن يكــون النظــام الرضيبــي يف مــر أكــر عدالــة عــر تطبيــق رضائــب 	 
ــبكة  ــاء ش ــب بن ــتهاك، بجان ــب االس ــى رضائ ــامد ع ــل االعت ــة وتقلي تصاعدي

ــي تراعــي احتياجــات املناطــق الجغرافيــة املختلفــة. أمــان اجتامع

يف النهايــة نؤكــد عــى أهميــة تلــك اإلجــراءات يك ال نحتــاج لحزمــة إنقــاذ جديــدة 
يف 2041.






