استطالع رأي حول

أولويات احتياجات المصريين بعد قرارات اإللصال
االقتصادي في نوفمبر 6102
نوفمب )6102
(صدر ف  :األحد 01
ر

كافة الحقوق محفوظة للمركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة © 6102

المركز المرصي لدراسات الديمقراطية الحرة

مقدمة:
قام المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة ،في الفترة من  4إلى  01نوفمبر  ،6102بإجراء
استطالع رأي حول أولويات احتياجات المصريين بعد قرارات اإلصالح االقتصادي التاريخية التي اتخذها
البنك المركزي صباح يوم  3نوفمبر ،وشملت تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدوالر ،ورفع الدعم الجزئي
عن بعض المواد البترولية مثل السوالر والبنزين بدرجاته.
يهدف هذا االستطالع لقياس درجة رضاء المواطنين عن هذه القرارات وانعكاسها على مجريات
حياتهم اليومية ،وقياس درجة تفاؤل المواطنين بمستقبل التطور االقتصادي والسياسي لمصر ،وهي مؤشرات
مهمة للتعرف على درجة استعداد المصريين للتعاون مع الحكومة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات التي
من المتوقع أن تخلفها هذه القرارات على حياة المواطن البسيط ،كما يهدف االستطالع أيضا ً إلطالع السادة
صناع القرار على أولويات احتياجات المواطنين أثناء عبور مصر في هذه المسارات اإلصالحية الحرجة،
بما يضمن أكبر قدر من االستفادة بمميزات هذه القرارات وتجنب سلبياته قدر اإلمكان.
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خصائص عينة االستطالع
طبق المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة هذا االستطالع على عينة تتكون من ثالثة آالف
وستمائة وأربعة وثمانين ( )3486مواطن مصري تم اختيارهم بشكل عشوائي من المترددين على محطة
مصر بمنطقة رمسيس ،ومحطات السفر األقليمي المحيطة به لما تمثله من محور يجمع فئات شديدة التنوع
من المواطنين المصريين من حيث الخلفيات السياسية واالجتماعية والخصائص الديموغرافية ،وقد كانت
النسب الديمغرافية داخل العينة كالتالي:

 قطاع القاهرة الكبرى (محافظة القاهرة ،محافظة القليوبية ،محافظة الجيزة) :بنسبة ()%33
 وجه بحري (محافظات الدقهلية ،دمياط ،الفيوم ،كفر الشيخ ،المنوفية ،الشرقية ،بور سعيد ،السويس،
الغربية ،اإلسكندرية) :بنسبة ()%68
 وجه قبلي (أسوان ،أسيوط ،سوهاج ،المنيا ،بني سويف) :بنسبة ()%33

من بينهم نسبة ( )%96.3من سكان المناطق الريفية ،ونسبة ( )%1..3من سكان المدن الرئيسية.

وكانت النسبة األعلى للشباب داخل هذه العينة ،حيث بلغت نسبة من هم في الفئة العمرية بين  ٨١إلى
 ٩٢عام إلى ( ،)%34.8تليها الفئة العمرية من  ٠٣إلى  ٤٤عام بنسبة ( ،)%39.9ثم الفئة األكبر سنا ً ما بين
 ٤٤إلى  ٠٣عام بنسبة ( ،)%21.9تليها فئة من هم أكثر من  ٠٣عام بنسبة (.)%3.4
وفيما يتعلق بالنوع االجتماعي ،مثل الذكور نسبة ( ،)%48.9بينما مثلت اإلناث نسبة ( )%33.3من
إجمالي العينة.
وعن المستوى التعليمي ،كانت نسبة ( )%64.4من ذوي التعليم الجامعي ،تليها نسبة ( )%36.3من
غير المتعلمين ،تليها نسبة ( )%33.9من ذوي التعليم فوق الجامعي ،تليها نسبة ( )%3..8من ذوي التعليم
فوق المتوسط ،تليها نسبة ( )%3.6من ذوي التعليم المتوسط ،تليها نسبة ( )%..6يقرأون ويكتبون ،تليها
نسبة ( )%3.8من ذوي التعليم األساسي (ابتدائي وإعدادي).
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نتائج استطالع الرأي

ً
أوال -كيف يرى المصريون القرارات االقتصادية الصادرة في  3نوفمبر ( 6102تحرير سعر
الصرف ورفع الدعم الجزئي عن بعض المنتجات البترولية(؟

كيف يرى المصريون قرارات اإلصالح االقتصادي
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يتضح من الرسم البياني أن إجمالي نسبة ( )43.9%موافقين على قرارات اإلصالح االقتصادي
األخيرة بما يشمل تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدوالر والرفع الجزئي للدعم على بعض السلع البترولية،
حيث كانت نسبة ( )9.8%مؤيدة تماما ً للقرار ،بينما نسبة ) (34.1%مؤيدة بحذر ،بمعنى أنه رغم موافقتهم
النابعة من ثقتهم في صانع القرار ،إال أنهم ينتظرون أن يروا ما ستسفر عنه هذه القرارات من نتائج فعلية
على أرض الواقع ،ويمكن القول بأنهم يتفقون في ذلك الحذر مع نسبة المواطنين ) (16.1%التي لم تكون
رأي حاسم ال بالقبول وال بالرفض.
ومن هذا المنطلق ،فإننا نوصي الحكومة والبنك المركزي ببذل جهد أكبر لتعريف المواطنين بأهمية
هذه القرارات وجدواها ،وإطالعهم أوالً بأول على نتائجها اإليجابية المرتبطة باحتياجاتهم الحياتية اليومية.

4

المركز المرصي لدراسات الديمقراطية الحرة

ثانيًا -درجة تفاؤل المصريين بمستقبل التطور الديمقراطي والنمو االقتصادي في مصر بشكل
عام ،رغم التحديات الحالية؟

درجة تفاؤل المصريين بالمستقبل
متفائل جدا متشائم جدا
متفائل جدا ً %11.8 -

متشائم

متفائل %42.6 -
محايد %13.3 -
متشائم %22.5 -
متشائم جدا ً %9.8 -

متفائل
محايد

يتضح من الرسم السابق أن نسبة المتفائلين بمستقبل مصر السياسي واالقتصادي بشكل عام رغم
التحديات القائمة تصل إلى إجمالي ) (54.4%مقارنةً بإجمالي نسبة ) (32.3%من المتشائمين .وهذا يعني أنه
لدى الغالبية المتفائلة ثقة أكبر في سالمة وجدوى القرارات التي تتخذها القيادة السياسية ،وتتوقع هذه األغلبية
أن تؤدي هذه القرارات إلى نتائج إيجابية بخصوص التطور الديمقراطي والنمو االقتصادي في المستقبل.
لكن أيضا ً النسبة المرتفعة للمحايدين ) (13.3%تمثل ضرورة لقيام الحكومة وصناع القرار بمزيد
من التواصل الفعال مع المواطنين بشأن جدوى االستراتيجيات طويلة المدى التي تعمل الحكومة على تنفيذها
مثل المشروعات القومية الكبرى ،بالنسبة للمواطن البسيط.
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ثالثا ً :ترتيب أولويات احتياجات المصريين في المرحلة الحالية:

أولويات احتياجات المصريين في المرحلة الحالية
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يتضح من الرسم البياني أعاله أن أولويات المصريين من المرحلة الحالية قد تغيرت كثيرا ً عن
الفترات السابقة ،حيث جاءت االحتياجات االقتصادية واالجتماعية على رأس األولويات وجاءت االحتياجات
السياسية واألمنية في المراتب األخيرة.
كان المطلب األول هو توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومراقبة األسواق ،وكان المطلب الثالث
هو دعم مصادر الطاقة مثل الغاز والكهرباء والمواد البترولية ،بينما أتى االحتياج لتوفير الرعاية الصحية
المناسبة في المرتبة الثانية مباشرة ً بعد السلع الغذائية لكونها حق أساسي وشرط من شروط الحياة الكريمة.
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أما المطالب السياسية مثل توسيع نطاق ممارسة الحريات العامة التي يكفلها الدستور والمواثيق
الدولية ،فقد جاءت في المرتبة العاشرة واألخيرة بنسبة محدودة ( )%3.وسبقها ضرورة تجديد الخطاب
الديني بفارق بسيط.
بينما جاءت االحتياجات الخاصة بالتعليم والعمل ،مثل االرتقاء بالتعليم وتوفير فرص العمل ومحاربة
الفساد المالي واإلداري في أجهزة الخدمة المدنية على مراتب متقاربة ،بعد االحتياجات االقتصادية والتنموية
وقبل االحتياجات السياسية واألمنية أيضا ً.
وجاء مطلب إنجاز المشروعات القومية الكبرى في المرتبة الثامنة من أصل عشر احتياجات ملحة،
ربما ألن المواطن ال يرى تأثيرها على المباشر على احتياجاته اليومية ،وهذا أيضا ً يدعونا لتوصية الحكومة
بضرورة التواصل بشكل أفضل وأكثر فعالية مع المواطنين لتعريفهم بأهمية هذه المشروعات القومية الكبرى
لهم وارتباطها بحياتهم اليومية.
أما فيما يخص الحاجة لتحقيق األمن ومحاربة اإلرهاب ،فقد جاءت في المرتبة السابعة ،وهذا أمر
جيد يعكس مدى شعور المواطنين بحالة االستقرار األمني التي تحققت مؤخرا ً بعد سنوات من المعاناة مع
إرهاب جماعة اإلخوان وأنصارها.

خاتمة:
يعكس هذا االستطالع االرتفاع النسبي لدرجة ثقة المواطنين في القيادة السياسية الحالية وسالمة
قراراتها ومردود هذه القرارات على التطور الديمقراطي واإلصالح االقتصادي المنشود تحقيقه في المستقبل
القريب ،كما يعد مؤشر أيضا ً على شعور المواطنين بدرجة أكبر من األمان واالستقرار.
وإن كان هذا االستطالع يعكس تفهم نسب كبيرة من المصريين لصعوبة المرحلة التي نمر بها ،لكن
هذا التفهم يعتمد بشكل أكبر على الثقة في القيادة السياسية وليس على وعي كامل بأبعاد وجدوى قرارات
اإلصالح االقتصادي األخيرة ،سواء على المدى القصير في حياة المواطن اليومية أو على المدى الطويل في
حياة الوطن نفسه.
وهو األمر الذي يضع عبء أكبر على صناع القرار في التواصل بشكل أفضل مع المواطنين،
وتوصيل رؤية الحكومة بالطريقة التي يفهمها المواطن البسيط عن طريق ربط هذه الرؤية بنتائج ترتبط
مباشرة باحتياجات المواطنين الحياتية اليومية.
ونوصي الحكومة أيضا ً بأن تتبنى سياسات تقلل من العبء االقتصادي على المواطن قدر اإلمكان
خالل مرحلة اإلصالح االقتصادي الحالية ،عن طريق توفير السلع األساسية مثل الغذاء والوقود ودعمها في
حدود المتاح ،باإلضافة إلى توفير أولويات الحياة الكريمة مثل الرعاية الصحية واالرتقاء بالمنظومة التعليمية
وتوفير فرص العمل.
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