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 إیه بي سي: االقتصاد املصري یندفع نحو حافة الهاویة 

 ترجمة: عادل رفیق 

سبتم�� تقر�رًا �عنوان: "االقتصاد املصري يندفع نحو حافة الهاو�ة،   25األس��الية ��    إيھ �ي ��ي نيوز �شرت شبكة 

لتقر�ر إ�� أن احتياطي مصر من العمالت األجنبية الالزمة لشراء حيث �عيش ثلث الس�ان �� الفقر"، حيث �ش�� ا

الضرور�ات مثل ا�حبوب والوقود ع�� وشك النفاد، مما دفع ا�ح�ومة إ�� التشديد ع�� الواردات؛ كما ألقى ذلك 

لوضع بظاللھ أيضًا ع�� القدرة ع�� التصدير، لنقص املستلزمات ال�ي تأ�ي �� األساس من ا�خارج. و�� ظل هذا ا

االقتصادي امل��دي، �عيش ما يقرب من ثلث املصر��ن تحت خط الفقر، بينما ي�ابد مالي�ن آخرون ظروفا معيشية 

سيئة، حيث جعلت املشا�ل االقتصادية ال�ي �عا�ي م��ا البالد ا�حياة بالنسبة لهم أصعب بكث�� عما �ان من قبل.  

 حيث جاء التقر�ر ع�� النحو التا��: 

البلد  يتناقص باضطراد رصيد العمالت األجنبية الالزمة لشراء الضرور�ات مثل ا�حبوب والوقود �� مصر، ذلك 

 .مليون �سمة  103الذي ير�و عدد س�انھ عن  

املرتبطة  اإلجراءات  �شديد  إ��  ا�ح�ومة  اتجهت  األمر��ي،  الدوالر  من  البالد   �� تبقى  ما  ع��  ا�حفاظ  و��دف 

 .باالست��اد، مما �ع�ي تقليل الواردات من السيارات ا�جديدة وفسات�ن الصيف

ظرو  ي�ابدون  آخر�ن  ومالي�ن  الفقر،  خط  تحت  �عيشون  الذين  املصر��ن  ثلث  من  يقرب  ملا  معيشية و�النسبة  فًا 

سيئة، فإن املشا�ل االقتصادية ال�ي �عيشها البالد �ع�ي لهم أن ا�حياة قد أصبحت أصعب بكث�� من مجرد التسوق  

فهم اآلن �عانون من تناقص كميات الطعام ع��    -�� غ�� املوسم (سلع الشتاء �� الصيف، وسلع الصيف �� الشتاء)  

 .موائدهم

واالضطرابات السياسية ال�ي هزت كيان أك�� دولة �� الشرق األوسط من حيث فبعد ِعقد من االحتجاجات الدامية  

 عدد الس�ان، ال يزال االقتصاد ي��نح، خاصة �عد تلقيھ ضر�ات جديدة. 

عامًا، إن عائل��ا توقفت عن شراء ال�حوم ا�حمراء   32تقول فاطمة، و�� عاملة نظافة �� القاهرة وتبلغ من العمر  

 صبح الدجاج أيضًا ضر�ًا من الرفاهية. فهم يق��ضون من األقارب من أجل �غطية نفقا��م. منذ خمسة أشهر. حيث أ
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وقالت فاطمة ال�ي طلبت عدم الكشف عن هو���ا إال باالسم األول فقط، خوفا من �عرضها لالنتقام من السلطات: 

 نة �عد اآلن"."إذا استمرت األسعار �� االرتفاع ع�� هذا النحو، فسوف �سقط البالد ولن ت�ون آم

ف�ي قلقة من عواقب ذلك من ز�ادة �سبة ا�جر�مة والسرقة "ألن الناس لن ي�ون لد��م ما يكفي من املال إلطعام 

 أنفسهم". 

 

عظم املصر��ن ع�� تدخل ا�ح�ومة ل�حفاظ ع�� أسعار السلع األساسية لت�ون �� متناول  فع�� مدى عقود، اعتمد م

ا�جميع، لكن هذا العقد االجتما�� مهدد اآلن ألن تأث�� ا�حرب الروسية ع�� أوكرانيا يجعل البالد ت�ابد من أجل دفع 

 ثمن واردات ا�حبوب لتوف�� ا�خ�� املدعوم من الدولة.

 مع ارتفاع أسعار املس��لك�ن �� ظل انخفاض قيمة العملة. ولذلك، فقد أثار ال��ديد بفقدان كما أ��ا تتصارع أيضاُ 

% من واردا��ا منھ من منطقة البحر األسود ال�ي 80األمن الغذائي �� أك�� دولة مستوردة للقمح �� العالم، وال�ي يأ�ي  

 م االستقرار. األوكرانية، مخاوف من وقوعها �� براثن عد-مزق��ا ا�حرب الروسية

غ��   بالعقد  يتعلق  "فيما  األوسط،  الشرق  لسياسة  التحر�ر  معهد   �� االقتصادي  ا�خب��  �الداس،  تيمو�ي  قال 

 املكتوب (ب�ن النظام والشعب) والذي مفاده "ا�خ�� مقابل ا�حر�ة"، فقد تم ان��اك هذا العقد منذ ف��ة طو�لة".
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% �� الشهر نفسھ من العام 6طس، مقارنة بما يز�د قليًال عن  % �� شهر أغس15.3وقفز معدل الت�خم السنوي إ��  

املا��ي. وقد �جل ا�جنيھ املصري مؤخرًا مستوى قياسيًا من االنخفاض مقابل ارتفاع قيمة الدوالر األمر��ي، حيث  

 جن��ًا مقابل دوالر أمر��ي واحد. 19.5تم بيعھ عند 

�انية، مع انخفاض االحتياطيات األجنبية الالزمة لشراء ا�حبوب وأدى ذلك إ�� ا�ساع ال�جز التجاري وز�ادة �جز امل�

% �� شهر مارس، �عد ف��ة وج��ة من الغزو الرو��ي الذي أدى إ�� ارتفاع أسعار السلع األساسية 10والوقود بنحو  

 ودفع املستثمر�ن إ�� �حب مليارات الدوالرات من مصر.

لنذر القليل من ا�خيارات للتعامل مع تلك الفجوة �� مواردها املالية، ومع األخذ �� االعتبار أنھ ال يتوفر ملصر إال ا

فكما �ان ا�حال �� األزمات السابقة ال�ي �عرضت لها، فقد تحولت ا�ح�ومة إ�� حلفا��ا من دول ا�خليج العر�ي و���  

 صندوق النقد الدو�� من أجل إنقاذها من هذا الوضع. 

وق النقد الدو�� أن يدعم االحتياطيات األجنبية اآلخذة �� التضاؤل  فمن شأن قرض جديد قد تحصل عليھ من صند

 مليار دوالر �انت عليھ �� شهر ف��اير.  41مليار دوالر فقط من  33�� مصر، وال�ي هبطت إ�� 

مليار    37ومع ذلك، فإن مثل هذا القرض ا�جديد سيفاقم من الدين ا�خار�� املت�خم أصًال ملصر، والذي قفز من  

مليار دوالر اعتبارًا من مارس املا��ي، وفقًا ألرقام البنك    158إ��    -قبل ثورات الر�يع العر�ي    -  2010عام    دوالر �� 

 املركزي املصري نفسھ. 

و�لقي قادة البالد بالالئمة �� هذه التحديات ع�� جائحة �ورونا، الذي أضر بصناعة السياحة ا�حيو�ة �� البالد،  

أحدث��ا ا�حرب املشتعلة �� أوكرانيا، من جانب آخر. وليس هذا فقط، فقط ألقوا  من جانب؛ وصدمات األسعار ال�ي  

 بالالئمة أيضًا ع�� الثوار �� الوضع االقتصادي الذي وصلت لھ البالد. 

حيث قال عبد الفتاح السي��ي �� تصر�حات متلفزة الشهر ا�جاري: "ملاذا ال تر�د أن تدفع ت�لفة ما فعلتھ �� عامي 

 " ألم يؤثر ما فعلتھ ذلك سلبًا ع�� االقتصاد؟"  ؟"2013و  2011
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حيث �ان السي��ي �ش�� إ�� االحتجاجات الشعبية ال�ي أطاحت بالرئيس مبارك الذي حكم البالد لف��ة طو�لة، وأدت  

إ�� ف��ة رئاسية قص��ة (عام واحد) لإلخوان املسلم�ن، انقسمت حولها اآلراء، سرعان ما أدت إ�� استيالء ا�جيش  

 لسلطة بدعم "شعبوي"، وصعود السي��ي إ�� قمة السلطة. ع�� ا

مصر   �ّلفت  السنوات  تلك  تداعيات  إن  السابق  العسكري  ا�جن�ال  دوالر    450وقال  ع��    -مليار  يجب  ثمن  وهو 

 ا�جميع تحملھ، ع�� حد قولھ. 

 ثمنھ معا."  وقال "دعونا نحل املسألة معا .. أقول هذا ل�ل املصر��ن .. سننت�ي من هذا األمر معا وندفع

ومع ذلك، يجادل النقاد بأن ا�ح�ومة أهدرت فرصًا كب��ة إلجراء إصالحات حقيقية، كما أ��ا ُتفرط �� اإلنفاق ع��  

البناء   ا�ح�ومة الزدهار  وروجت  جديدة.  إدار�ة  عاصمة  ببناء  تقوم  بينما  ا�حاجة،  الزائدة عن  ال�خمة  املشاريع 

 يًا مهمًا. باعتباره منتجًا للوظائف ومحر�ًا اقتصاد

 الدولة املصریة لدیها مشکلة مالیة

قال حسن�ن مالك، الذي يرأس أبحاث األسهم �� شركة تيليمر، و�� شركة لتحليل االستثمار �� األسواق الناشئة، 

با�جيش"   املرتبطة  للمؤسسات  ال�خم  "الدور  و  االقتصاد  ع��  الدولة  سيطرة  املستثمر�ن  إن  مزاحمة  إ��  أدى 

 األجانب والقطاع ا�خاص. 

 وقال إن خطط ا�ح�ومة لبيع حصص قليلة �� �عض الشر�ات اململوكة للدولة "ال تحل بالضرورة هذه املش�لة".

و�مكن للنخبة املصر�ة أن تتحمل ارتفاع الت�اليف املعيشية، حيث �عيش �ش�ل مر�ح �� شقق مطلة ع�� النيل 

 حول القاهرة.  ومجمعات سكنية

عامًا وأم لطفل�ن، لك��ا طلبت عدم �عر�فها إال باسمها   38تقول مها، و�� موظفة �� شركة تكنولوجيا تبلغ من العمر  

 األول، إن حياة املصر��ن من الطبقة املتوسطة آخذة �� التدهور.

و�نت�ي بنا األمر بأن نصبح تحت   وأضافت "أعتقد أننا �� ��اية املطاف س��بط إ�� درجات أد�ى ع�� السلم االجتما�� 

 خط الفقر". 
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)  2022مليون دوالر من البنك الدو�� هذا الصيف (أواخر يونيو  500ا�ح�ومة قد حصلت ع�� قرض قيمتھ و�انت 

مليون دوالر من بنك التنمية األفر�قي، للمساعدة �� شراء القمح الالزم للبالد. وهذا �غطي ا�حاجة إ�� توف��   221و 

 الدخل املنخفض، �حوا�� ستة أسابيع فقط.مليون مصري من ذوي   70القمح الالزم ل��نامج دعم ا�خ�� لدعم 

�� مقايضة عملة بقيمة   أيضًا  بتقديم   2.8وساعدت الص�ن  مليار دوالر. كما تدخلت السعودية واإلمارات وقطر 

 مليار دوالر �� ش�ل ودائع واستثمارات قص��ة األجل �� البالد.  22�عهدات بقيمة 

أبحاث مركز   �� مشارك  زميل  وهو  باتر،  ديفيد  �سمونھ    وقال  ما  تحقيق  "إن  الدولية:  للشؤون  هاوس  �شاتام 

 وما �عده".  2011'االستقرار �� مصر' هو �� مص�ح��م االس��اتيجية. إ��م �� ا�حقيقة ال ير�دون تكرار ما حدث عام  

مالي�ن أسرة   9وأعلنت ا�ح�ومة عن برنامج حماية اجتماعية "استثنائي" سيتم إطالقھ هذا الشهر، وسيس��دف  

 �الت نقدية ممتدة و�و�ونات غذائية. بتحو 

و�أ�ي هذا ع�� رأس برامج املساعدة األخرى، بما �� ذلك األكشاك ال�ي ُتقام لبيع املواد الغذائية األساسية املدعومة.  

ويش�� املسؤولون إ�� كيفية إدار��م ألزمة اإلمدادات الناجمة عن جائحة �ورونا وا�حرب الروسية �� أوكرانيا، بالقول 

 هناك ما يكفي من القمح واملواد الغذائية األساسية األخرى ملدة ستة أشهر.  إن
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�أك��   األفغان  �عد  مباشرة  املصر�ون  جاء  فقد  ا�خصوص.  ��ذا  أمل  أي  البالد  تقدم  ال  للبعض،  بالنسبة  ولكن 

املهاج تدفق  مخطط  بحسب  العام،  هذا  خالل  اآلن  ح�ى  أورو�ا  إ��  النظامي�ن"  غ��  "للوافدين  (غ��  جنسية  ر�ن 

 الشرعي�ن) الذي �عده املنظمة الدولية لل�جرة، حيث يصل معظمهم عن طر�ق البحر. 

 ومع تصاعد الضغوط ع�� ا�جنيھ املصري، قد تخفض ا�ح�ومة قيمة العملة مرة أخرى.

الت�خم،"   �سبة  وس��يد  الضرر.  من  مز�د  إ��  يؤدي  "سوف  التحر�ر:  بمعهد  االقتصادي  ا�خب��  �الداس،  يقول 

ًا: "دعم ا�خ�� ليس سوى بند واحد �� م��انية األسرة. لذلك، فبالنسبة للعديد من العائالت، ال يزال هذا األمر مضيف

 يمثل الكث�� من األلم بالنسبة لهم." 
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