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 الغالء املزمن يف مصر: املظاهر واألسباب والحلول املمکنة 

 عبد التواب برکات 

السلع الغذائية ونقص الكميات �� معاناة مزمنة �سبب ارتفاع أسعار    2013�عيش املواطن املصري منذ منتصف  

ال�افية م��ا لالس��الك ا�ح��، وع�� رأسها رغيف العيش واألرز والسكر وز�ت الطعام وال�حوم والدواجن و�يض  

املائدة وغاز البوتاجاز، وكذلك �سبب ارتفاع أسعار ا�خدمات العامة، من الكهر�اء ومياه الشرب والغاز الطبي�� إ��  

صالت العامة. و�� ظل األزمات املتكررة، �شت�ي عموم املصر��ن ع�� مواقع التواصل االجتما��  وقود السيارات واملوا

 من ارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقصها واختفاء �عضها من األسواق العامة ومن البقاالت التمو�نية. 

ز والبطاطس والبيض ع�� املائدة ومؤخرا، تحولت املعاناة من ا�حالة املزمنة إ�� ا�حادة، وأصبح وجود طبق من األر 

حلم كث�� من األسر، أما ال�حم والدجاج فدرب من ا�خيال. ولم تكن املعاناة �سبب تضاعف األسعار، ونقص السلع 

�� األسواق، وجائحة �ورونا ال�ي أفقدت مالي�ن العمال روات��م وحول��م إ�� عاطل�ن عن العمل جزئيا و�ليا، وتراجع 

ا وظائفهم، وارتفاع أسعار الوقود والطاقة، وا�حرب ع�� أوكرانيا، ولكن أيضا �سبب حرمان دخل الذين لم يفقدو 

املصر��ن من اإلعانات االجتماعية االستثنائية ال�ي قدم��ا معظم ح�ومات العالم ملواطن��ا، سواء العينية واملالية 

وفوا السكن  إيجارات  و�سقاط  إضافية،  ورواتب  غذائية  سالل  من  غ��  املباشرة،  أو  واملياه،  والغاز  الكهر�اء  ت�� 

 املباشرة، مثل استقطاعات الضرائب ع�� الدخل و�دل ا�خدمات ا�ح�ومية. 

تنت�ج سياسات اقتصادية متخلفة، تج��  ال�ي  ال�ي �عان��ا املواطن املصري تتمثل �� ح�ومتھ  إن األزمة املعيشية 

. ورغم املعاناة، غ�� ترخيص أو لتوسعة الطرق �ا بنيت �تخلفها ��دم البيوت ع�� رؤوس أ�حا��ا واملساجد بحجة أ�

قال رأس النظام ا�جن�ال عبد الفتاح السي��ي إن ح�ومتھ تمكنت من توف�� جميع السلع األساسية ال�ي يحتاجها  

 املواطنون بالرغم من األزمة العاملية �سبب ا�حرب �� أوكرانيا. 

، ورغم جنيھ  80�سعر بيض املائدة أن يصل إ��  ى وصل األمر  ورغم الواقع األليم الذي �عيشھ الشعب املصري، ح�

و�ا�� إمالءات صندوق النقد الدو�� �لفت الدولة مخاطر   2016اع��اف النظام بأن سياسة �عو�م ا�جنيھ �� نوفم��  

، �شيد السي��ي بما �سميھ، 2016قاسية عندما بدأنا خطة اإلصالح �� نوفم��    جمة بقولھ، دفعنا فاتورة اقتصادية

اإلصالح االقتصادي، الذي جعل الدولة أك�� قدرة ع�� مواجهة األزمات االقتصادية، من وجهة نظره. و�د�� دون  
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خالل أزمة  خجل أن مصر واحدة من ب�ن ثالث أو أر�ع دول فقط ع�� مستوى العالم حققت معدالت نمو إيجابية  

  .%9إ��  2022ع بداية العام ا�حا�� %، فيما ارتفع النمو م  3.8% و3.2�ورونا بلغت ما ب�ن 

لن فيھ البنك الدو�� ع�� موقعھ الرس�ي أن الدين ا�خار�� ملصر ارتفع �� األشهر الثالثة  �� نفس الوقت الذي �ع

أما شهادة املديرة العامة لصندوق النقد   مليار دوالر.  157.8باملائة ليصل إ��    8.4بنسبة  األو�� من العام ا�جاري  

يستالينا جورجيفا، ف�انت أك�� �عب��ا عن الفقراء �� مصر من ح�وم��ا. فقالت، إ��ا �شعر بالقلق ع��  الدو��، كر 

الصندوق منخرطون   �� إ��م  وقالت  �� مصر.  الناس  ع��  ذلك  وتأث��  والطاقة،  الغذاء  أسعار  ارتفاع  جراء  مصر 

 . � تضررًا والشر�ات املعّرضة ل�خطرالفئات األك�بالفعل �� مناقشات مع القاهرة حول كيفية اس��داف 

إن مظاهر الغالء الناتج عن تخلف اإلنتاج الزرا�� ا�ح�� وا�حة وضوح الشمس �� كبد السماء وقت الظه��ة، وال 

مليون   12ينكرها إال النظام ا�حاكم. يكفي للداللة ع�� ذلك أن مصر أصبحت أول مستورد للقمح �� العالم بمعدل  

مليون طن، وفول الصو�ا للغرض   11تورد للذرة الصفراء ال�ي تدخل �� علف الدواجن بمعدل  طن، ورا�ع أك�� مس

الطعام تقر�با، وأك�� من نصف االحتياجات من    4نفسھ بمعدل   مالي�ن طن، و�ستورد �ل احتياجا��ا من ز�وت 

   مليار دوالر �� السنة.   20عن  % من االحتياجات الغذائية بقيمة ال تقل  65الفول والعدس. و�� ا�جمل �ستورد حوا��  

التمو�نية   إ��    1.5من  من مظاهر الغالء أيضا، ارتفاع أسعار السلع  للكيلو األرز  ثم غيابھ من  ،  جنيھ  10.5جنيھ 

جن��ات للكيلو    3جنيھ للكيلو، والز�ت من    10.5جنيھ إ��    1.25منظومة السلع التمو�نية، وارتفاع سعر السكر من  

السلع األساسية، أقدم ع��    27إ��   العملة الست��اد  النظام عن توف��  جنيھ. و�سبب تراجع االنتاج ا�ح�� و�جز 

السلع املستوردة �� مواصفات جودة  القمح املصاب  التساهل  ، وز�وت بفطر اإلرجوت املسرطن ، فأصبح �ستورد 

ة، و�� جر�مة �� حق الشعب املصري �خطورة ذلك ع�� ال�حة الطعام الرديئة، وال�حوم ا�جمدة من منا��ئ ممنوع 

 العامة. 

ومن مظاهر أزمة العدالة االجتماعية أيضا، ا�حذف العشوائي لألسر رغم ز�ادة �سب الفقر، واإلمتناع عن إضافة 

و�ن األسبق، املواليد ا�جدد لألسر املستحقة للدعم التمو��ي إ�� منظومة السلع التمو�نية، و�لغاء قرار وز�ر التم

الدكتور باسم عودة، بضمهم للمنظومة، وكذلك تخفيض دعم الطفل الثالث املتواجد �� املنظومة وما�عده إ�� 

  13النصف. و�� جناية ع�� مستقبل األمة، ألن �ل جنيھ يتم استثماره �� الطفولة، �عود ع�� االقتصاد القومي بـ  
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لعامة واإلحصاء الرس�ي �� مصر أظهرت، أن معدل الفقر . إن إحصائية ا�جهاز املركزي للتعبئة اجنيھ �� املستقبل

. �� نفس الف��ات الزمنية%  5.3% من  6.2، �� ح�ن بلغ الفقر املدقع  2015% ��  27.8، من  2019% ��  32.5وصل إ��  

% فقط من األسر املصر�ة تلقت منحة العمالة غ�� املنتظمة 5.4ئيات ا�جهاز أن  و�� ظل أزمة �ورونا أكدت احصا

أشهر فقط، وأن معظم األسر املصر�ة ال يكف��ا الدخل لتأم�ن قوت   3جنيھ وملدة    500خالل أزمة �ورونا بواقع  

الت��عات من ا�حسن�ن واألقارب، أو باعوا جزءا من    أبنا��ا، وأن �سبة كب��ة من األسر �جأت لالق��اض، وقبول 

 . األعباء االجتماعية �� ظل تخ�� الدولة عن دورهاممتل�ا��م ملواجهة 

�طش و�ساءل الغيورون ع�� الوطن عن أسباب األزمة، وهل للمواطن امل�حوق ب�ن مطرقة الغالء وسندان القهر و 

تردي  عن  فعال  املسؤولة  األسباب  نتناول  وهنا  تنت�ي؟  ال  وال�ي  املزمنة  املعاناة  هذه  من  ا�خروج   �� أمل  السلطة 

االقتصاد املصري وارتفاع األسعار �� مصر وغياب العدالة االجتماعية أك�� من أي م�ان آخر �� العالم، ثم نجمل  

 ج األزمة �� املدى القص�� واملتوسط. ا�حلول ا�حاكمة والسياسات التنفيذية الالزمة لعال 

 أسباب األزمة:

 2013أوال: السياسات االقتصادية المعيبة للنظام منذ 

ا�جدية  وغ��  الهامشية  باملشاريع  و�نشغل  والعاجلة  املهمة  املشاريع  يزدري  نظام  م��ى.  عهد  أي  من  أك��  معيبة 

فع الروح املعنو�ة ل�جماه�� ا�خدوعة، دون مراعاة أحيانا، ال لهدف إال لتحس�ن صورتھ البائسة وأخذ اللقطة ور 

باملائة من املصر��ن �� براثن الفقر، وفق احصائية   60للمصداقية وأمانة املسؤولية، ما �سبب �� سقوط أك�� من  

ال�ارثة.   التحديات ا�حقيقية، وهذه ��  النظام ا�حا�� عاجز فعال أمام  للبنك الدو�� قبل أزمة �ورونا. و�بدوا أن 

فأعداد املصا�ع املغلقة �سبب وقف است��اد قطع الغيار ومستلزمات اإلنتاج �� ز�ادة مستمرة. والنظام مسؤول 

وعاطل�ن   فقراء  إ��  أ�حا��ا  وتحول  دمياط   �� األثاث  صناعة  ا��يار  عن  مباشرة  صناع مسؤولية  �انوا  أن  �عد 

، واإلنتاج الزرا�� والصيد وا�حيوا�ي ح�ى تخطى سعر طبق البيض حاجز الغزل والنسيج . وكذلك صناعة  ميسور�ن 

 جنيھ!!  80الـ 

أبر�ل املا��ي، �ع�ي �عد شهر   21اع��ف السي��ي بال�جز أو الال مباالة، �� لقائھ مع ال�حفي�ن يوم ا�خميس    وقد

من بداية ا�حرب ع�� أوكرانيا، إنھ �ان صر�حًا ومباشرًا مع املصر��ن وقال لهم إن التحديات املوجودة �� مصر أك��  
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أن أداء االقتصادي املصري م��دي و�تجھ لألسوأ.   من �ل رئيس وح�ومة. وقد شهدت مؤسسات دولية عر�قة ع�� 

ابر�ل املا��ي، إن أوضاع االقتصاد املصري ��    20وقالت مديرة صندوق النقد الدو��، كريستالينا غورغييفا، ��  

 تدهور وتزداد سوءا.

ستمثل   ال�ي  الضرائب  جباية  ع��  املوازنة  إيرادات  بناء  من  االقتصادي  األداء  تدهور  ع��  أدل  من    77وال  باملائة 

اإليرادات. فقد أعلن وز�ر املالية، محمد معيط �� بيان مشروع املوازنة ا�جديدة �� مايو ا�حا�� أمام ال��ملان، أن  

مليار   53مليار دوالر، ارتفاعا من    63مليار جنيھ، �عادل    168ا�ح�ومة تتوقع حصيلة ضر�بية تصل إ�� تر�لون و

 . دوالر العام املا��ي

   ثانيا: فوضى القروض األجنبية.

تخبط النظام �� تقدير أولو�ة االق��اض ملشاريع ثانو�ة وغ�� إنتاجية، و�همال مشاريع قومية و�نتاجية مولدة لفرص 

مليار   60اإلدار�ة ا�جديدة بت�لفة    العمل هو أخطر آفات االقتصاد املصري. ع�� سبيل املثال، يب�ي النظام العاصمة

مليار دوالر، ومحطة الطاقة   26.5دوالر، وخط السكك ا�حديدية ب�ن الع�ن ال�خنة والعلم�ن واملونور�ل بت�لفة  

بت�لفة   الضبعة   �� دوالر.    25النوو�ة  بت�لفة  مليار  الكهر�اء  توليد  دوالر  6.7ومحطات  فائض مليار  وجود  رغم   ،

 باملائة من حجم االس��الك.  75كهر�ائي يصل إ�� 

من األطباء �� ظل تردي   500و�� ظل احتدام أزمة �ورونا العام املا��ي و�ال��امن مع إعالن وزارة ال�حة عن وفاة  

مليار دوالر قال خ��اء    4.57طائرة رافال بقيمة    30، وقع رأس النظام عقدا مع فر�سا لشراء  و�جز املنظومة ال�حية

ال��ضة وال �� مواجهة اإلرهاب �� سيناء. و �� أزمة سد  إ��ا دون جدوى قتالية ولم تكن فعالة  �� سنة عسكر�ون 

 مليار دوالر.  5.7، اش��ى النظام صفقة رافال مماثلة بقيمة 2015

مليار جنيھ، ولم يجن املواطن م��ا إال   300أما الطرق والكباري، وال�ي �سوق لها النظام قاطرة للتنمية، فت�لفت  

طائرة رئاسية جديدة   . ومن عالمات البذخ غ�� املسؤول أن  بالغ ف��ا �حساب ا�جيشاملرور املاإلتاوات و�عر�فات  

بمبلغ نصف مليار دوالر �� وقت �عا�ي الدولة من أزمة خانقة، ما يذكر بقول السي��ي أنھ يب�ي قصور رئاسية وسيب�ي  

  !مز�د من القصور الرئاسية
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، ارتفع �عد االن��اء من  2021د�سم��  مليار دوالر �� ��اية    145.5توسع النظام �� االق��اض األجن�ي ح�ى وصل إ��  

، أدى إ�� �ع��ة موارد املوازنة العامة �� خدمة فوائد الديون 2022مليار دوالر ب��اية مارس  157.8إعداد التقر�ر إ�� 

من إجما�� �� املائة    54مليار دوالر، ما يمثل    90لديون وفوائدها، وفق بيان وز�ر املالية،  وأصولها، حيث تبلغ أقساط ا

العام  مقابل  اإلنفاق  اإليرادات   63،  ب�ن  �جز  سيحقق  الديون  فوائد  سداد  املا��ي.  املا��  العام  دوالر  مليار 

 مليار دوالر سي�ون ع�� حساب مخصصات التعليم وال�حة والدعم االجتما�� واالستثمار.  30بنحو    واملصروفات

 ثالثا: تعويم العملة وتخفيض القوة الشرائية للجنيه  

إذعانا ملطالب صندوق النقد الدو��، لھ تأث��ه املباشر ع�� تضاعف أسعار السلع وا�خدمات وز�ادة معاناة املواطن  

ا �سد رمق أوالده. حيث فقد ا�جنيھ ُثل�ي قيمتھ الشرائية للسلع ال�ي �ستورد معظمها من ا�خارج،  �� ا�حصول ع�� م

خاصة الغذائية ال�ي ال غ�ى ع��ا ل�ل أسرة، مثل ز�وت الطعام واملكرونة وال�حوم، أو تحتاج إ�� مواد أولية النتاجها، 

% من ت�لفة انتاج �حوم الدواجن و�يض املائدة، 80  مثل الذرة الصفراء وفول الصو�ا واألدو�ة ال�ي �ش�ل أك�� من

 وتضاعفت لذلك أسعار السلع. 

جنيھ، وزادت أسعار السكر    30إ��    2013جن��ات لل�� �� سنة    4.5ع�� سبيل املثال، زادت أسعار ز�ت الطعام من  

. ثم زادت األسعار مرة أخرى جن��ات  10جنيھ إ��    1.5وزادت أسعار األرز من  جن��ات،    10.5جنيھ للكيلو إ��    1.25من  

  1كيلو للفرد إ��    2رز من  . وانخفضت مقررات الفرد لأل أوكرانيا ل��يد معاناة املواطن بحجة تداعيات ا�حرب ع��  

افراد فأك��، وصرف   4كيلو للبطاقة ال�ي يصل عدد أفرادها إ��    2كيلو للبطاقة ال�ي يقل عدد أفرادها عن أر�عة، و

جرام مكرونة للبطاقة   800عبوة    2أفراد، وصرف    4جرام للبطاقة ال�ي يقل عدد أفرادها عن    800عبوة مكرونھ  

 . افراد فأك�� 4يصل عدد أفرادها إ��  ال�ي 

مر�ى  مثل  جوع،  من  �غ�ي  وال  �سمن  ال  هامشية  سلع  من  التمو�نية  مستحقاتھ  با��  لصرف  املواطن  يضطر  ثم 

لدواجن واألسماك والبيض، فتضاعفت أسعارها ثالث مرات ع��  . أما أسعار ال�حوم واو�س�و�ت القوات املس�حة

 األقل.  
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   رابعا: جائحة كورونا 

تلقى املواطن �� �ل دول العالم دعم نقدي مباشر �� صورة تحو�الت نقدية، أو غ�� مباشر باإلعفاء من الضرائب  

األطفال منذ ظهرت جائحة �ورونا.   وفوات�� ايجار السكن والكهر�اء واملياه، وعي�ي بتوف�� السلع الغذائية وحليب

ومن   الفقراء  عن  فضال  املواطن�ن،  لعموم  االجتما��  الدعم  تقديم   �� ا�ح�ومة  قصرت  مصر،   �� النقيض  وع�� 

فقدوا مصدر رزقهم وتحولوا إ�� عاطل�ن عن العمل، وأ�حاب العمالة اليومية الذين جلسوا �� بيو��م بال مورد  

 رزق. 

توج  �� ا�ح�ومة  تفكر  دراسة ولم  وكشفت  غذائيا.  األسر  لدعم  تماما  توقفت  ال�ي  العامة  املواصالت  وفورات  يھ 

ل�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ا�ح�ومي حول تأث�� ف��وس �ورونا ع�� اس��الك األسر املصر�ة، عن أّن  

لألسرة وملدة ثالثة  دوالرًا،    32،  جنيھ  500باملائة فقط من األسر املصر�ة تلقت منحة العمالة غ�� املنتظمة، و��    5.4

  !أشهر فقط

�� املقابل، كشفت الدراسة عن أن ُثلث األسر املصر�ة أصبحت ال يكف��ا دخلها، وأن نصف األسر ال�ي لم يكف��ا 

باملائة م��م قبلوا ت��عات من أهل   17الدخل اضطرت إ�� االق��اض للوفاء بحاجة أوالدها من الغذاء الضروري، وأّن  

 زءًا كب��ا من ممتل�ا��ا للوفاء بمتطلبا��ا ا�حياتية. باملائة من األسر باعت ج 15ا�خ�� وا�حسن�ن، وأّن 

 خامسا: هدر النظام خطط االكتفاء الذاتي 

وأعلن   الزراعة.   �� واالستثمار  األرز  زراعة   �� والتوسع  القمح  من  الذا�ي  لالكتفاء  خطط  وضعت  يناير،  ثورة  �عد 

نوات، نجحت �� العام األول بنسبة س  4الرئيس الراحل محمد مر��ي عن خطة لالكتفاء الذا�ي من القمح خالل  

%. و�ادت ا�خطة تؤ�ي أ�لها لوال االنقالب العسكري الذي توسع �� است��اد القمح والذرة وز�ت الطعام وح�ى األرز 30

وع��   املصري  القومي  األمن  حساب  ع��  الدولية  الشرعية  لشراء  لھ  الراعية  الدول  من  ل�خارج  يصدر  �ان  الذي 

 ري. حساب دخل الفالح املص 

السياسة الستمرار  أدت هذه  املقرر.  أك�� من  يزرع  و�غر�م و�جن من  األرز  زراعة  بمحار�ة  النظام  أمعن رأس  ثم 

مليون طن، ورا�ع أك�� مستورد للذرة الصفراء   13.1مصر، عمدا أو جهال، �أك�� مستورد للقمح �� العالم بمعدل  
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واردات ز�ت الطعام من ا�خارج. وتحولت مصر من ُمصدر   باملائة ع��   97مليون طن، واالعتماد بنسبة    9.7بمعدل  

 ألف طن.  800لألرز إ�� مستورد لھ بمعدل 

ثم   جنيھ،  8500ما �عادل  دوالر للطن،    460هل �عقل أن �ستورد ا�ح�ومة القمح األجن�ي من روسيا وفر�سا �سعر  

الفالح   القمح من  التور�د اإلجباري �سعر  �ش��ي  بنظام  بفارق    5900املصري  للطن،  الطن   2600جنيھ   �� جنيھ 

رغم   األجن�ي،  املصري لصا�ح  لصا�ح  الكب��  ا�جودة  إفقار فارق  هو  اإلجباري  والتور�د  ا�حاصيل  أسعار  بخس   .

 .  زراعة ا�حاصيل االس��اتيجيةالتخ�� عن للفالح�ن يؤدي إ�� 

 سادسا: تحكم الجيش في مفاصل االقتصاد الوطني

تحكم ا�جيش �� مفاصل االقتصاد الوط�ي واحت�ار موارد األرض الصا�حة لالس��راع ومياه الري ومقومات اإلنتاج  

بطر� الغذائي  والتصنيع  والسم�ي  ا�حيوا�ي  واإلنتاج  الزراعية  والصوب  منذ  الزرا��  ممن�جة  وفق  2014قة   ،

. وأخ��ا احت�اره واردات ال�حوم امل��دة وا�جمدة والسلع يز�د صا�غ بمعهد �ارني�� معلومات دقيقة وثقها الباحث  

 الفقراء.التمو�نية ورفع أسعارها إ�� أضعاف سعرها ا�حقيقي وتر�حھ من جيوب 

 سابعا: تخفيض الدعم االجتماعي بجميع صوره

قامت ا�ح�ومة بتخفيض الدعم االجتما�� بطر�قة مباشرة، برفع أسعار السلع، وغ�� مباشرة بتخفيض وزن ا�خ��  

ومقررات السلع الغذائية �� منظومة البطاقات التمو�نية، وحذف مالي�ن األسر �عسفيا وعشوائيًا من منظومة دعم 

والبطالة، ا�خ�� و  الفقر  ز�ادة معدالت  الغذاء، رغم  ا�جدد من �ل صور دعم  املواليد  التمو�نية، وحرمان  السلع 

 . ستقبل للتفكك األسري امل وتأث��ا��ا ع�� ز�ادة معدالت الطالق و�عر�ض أطفال 

�� املائة �� مخصصات دعم السلع التمو�نية، فقد   8تضمن مشروع املوازنة العامة القادمة انخفاضًا بنسبة تتجاوز  

مليار دوالر، تمثل اإلنفاق الفع�� املتوقع    5.3مليار دوالر لدعم السلع التمو�نية، مقابل    4.68خصصت ا�ح�ومة  

 يونيو/ حز�ران القادم.  30اية العام املا�� ا�حا�� �� ع�� دعم السلع التمو�نية ب��

   ثامنا: تراجع موارد النقد األجنبي

تراجعت موارد النقد األجن�ي من العامل�ن با�خارج، والسياحة، والصادرات، وقناة السويس، والتفر�ط �� ثروات 

لص  واملنجمية  وا�حجر�ة  أجنبية،  دول  لصا�ح  املتوسط  شرق   �� الب��ولية  مبادئ مصر  غياب  مع  ا�جيش،  ا�ح 
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الشفافية وا�حاسبة واملساءلة و��عاد الكفاءات الوطنية. وقد تم عزل واعتقال املستشار هشام جنينھ، رئيس أك��  

  600فساد بقيمة  جهاز رقا�ي �� مصر وهو ا�جهاز املركزي للمحاسبات، حيث جرى ذلك �عد الكشف عن قضايا  

إ�� ز�ادة أسعار السلع الغذائية األ مليار جنيھ املائة، بحسب تقر�ر ا�جهاز   29.3ساسية بنسبة  . �ل ذلك أدى   ��

املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ا�ح�ومي عن شهر أبر�ل املا��ي. حيث قال إن أسعار ا�خضروات والفاكهة زادت  

�� املائة، واألسماك   28.5�� املائة، وا�حبوب وا�خ��    36.6�� املائة ع�� أساس سنوي، والز�وت بنسبة    66.2بنسبة  

 .  �� املائة 22.3وال�حوم والدواجن �� املائة،  .424

هو إال عَرض لألزمة ال�ي يواجهها االقتصاد املصري مؤخرا، ما  أن االرتفاع �� األسعار ما  تقول    �ي �ي ��يوكتبت الـ  

كيف  و�ساءلت،  األوكرانية.  الروسية  ا�حرب  وتأث��  الفائدة  أسعار  وارتفاع  العملة  أسعار   �� وتراجع  ت�خم  ب�ن 

 يتعامل املواطن املصري مع استمرار ارتفاع األسعار؟  

 عالج األزمة 

أوال: دعم البحوث الزراعية، وتفو�ض الباحث�ن الزراعي�ن �� تنمية ال��وة النباتية وا�حيوانية بتحس�ن السالالت  

لتحقيق االكتفاء   الفالح املصري  البيئة محلها. ودعم  بتغي��  ال�ي تموت  بذبحها و�حالل األجنبية  الوطنية، وليس 

باملائة وتز�د اإلنتاج الزرا��    20راعية حيث ترشد مياه الري بنسبة  الذا�ي من القمح واألرز والذرة. وتطبيق الدورة الز 

باملائة. وشراء ا�حاصيل من الفالح بأسعار محفزة ال تقل عن املستورد، وتوف�� التقاوي عالية اإلنتاج    30بنسبة  

 واألسمدة بأسعار معقولة.  

فرصة تار�خية ملواجهة تداعيات ا�حرب   من حسن ا�حظ أننا �� موسم زراعة محاصيل األرز والقطن والذرة. و�� 

ع�� أوكرانيا ر�ما ال ندركها مرة أخرى، و�ذا استمرت ا�حرب لشهر يونيو فسوف �ستمر التداعيات ا�خط��ة ع��  

مليون   1.8. لذلك يجب الكف عن محار�ة زراعة األرز، وز�ادة املساحة �� هذه األيام إ��  2023اسعار الغذاء لسنة  

إ�� مليون فدان، والذرة  فدان لي�ون بديل   جزئي لرغيف ا�خ�� واملكرونة. و��جيع زراعة القطن لتصل املساحة 

 مليون فدان �حل أزمة ز�ت الطعام واألعالف.  4ملساحة 

إ�� امللكية  ثانيا: وقف االق��اض األجن�ي بجميع صوره، وطرح املشاريع القومية اإلنتاجية بنظام اإلنتفاع املف��ي 

عاطي مع إمالءات صندوق النقد. والكف عن تخفيض الدعم االجتما�� ب�ل وسائلھ. و�عادة مالي�ن العامة. وعدم الت
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https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
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https://www.alaraby.co.uk/600-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015
https://www.alaraby.co.uk/600-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015
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https://www.bbc.com/arabic/interactivity-61444908#:%7E:text
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املستحقة   �� األسر  ا�جدد  املواليد  التمو�نية. وضم  والبطاقات  ا�خ��  �عسفيا من منظومة دعم  ا�حذوفة  األسر 

حد �� الطفولة �عود ع�� االقتصاد للدعم إ�� منظومة دعم ا�خ�� والبطاقات التمو�نية. حيث أن استثمار جنيھ وا

 ضعف.  13القومي �� املستقبل 

وا�حيوانية والصوب الزراعية، وتوزيعها ع�� ثالثا: رفع يد ا�جيش عن احت�ار األرض الزراعية وموارد ال��وة السمكية  

 شباب ا�خر�ج�ن وصغار املزارع�ن، ودعمهم باإلرشاد والتدر�ب والتمو�ل املا�� غ�� الر���.

را�عا: إصالح السياسة املالية والنقدية لت�جيع العامل�ن املصر��ن با�خارج لز�ادة التحو�الت واالستثمار األجن�ي ��  

�وض بقطاع السياحة و�سناده ل�خ��اء. وتصف�� املشا�ل مع دول ا�جوار العر�ي واألفر�قي، االقتصاد الوط�ي. وال�

واملشاركة �� خطط تنمي��ا باعتبارها عمق اس��اتي�� وسوق واعد للمنتجات املصر�ة، وأقل �شددا تجاه املواصفات 

 من الدول األورو�ية. 

املتوسط، شرق   �� الب��ولية  مصر  ثروات  اس��جاع  وشفافية   خامسا:  بكفاءة  واملنجمية  ا�حجر�ة  ال��وة  و�دارة 

وتنمي��ا. وكشف السر�ة عن حسابات موارد قناة السويس وتوج��ها لتنمية ملشروع محور قناة السويس. وحماية 

حقوق مصر التار�خية امل��و�ة �� مياه النيل باعتبارها شر�ان ا�حياة وعماد التنمية. وكشف الغطاء عما يدور ��  

 وتنمي��ا ورد اإلعتبار ألهلها وتمكي��م من مواردها. سيناء

أخ��ا وقبل �ل ما سبق: املصا�حة الوطنية واإلفراج عن املعتقل�ن، و�عو�ض ال�حايا. والبدء بح�ومة تكنوقراط  

�ل   �� وا�حاسبة  الشفافية  مبادئ  و�غليب  اإلنتاجية،  للمشاريع  األولو�ة  و�عطاء  االقتصادي،  األداء  لضبط 

ت. واالتفاق ع�� نظام سيا��ي جديد ب�ل مع�ى ال�لمة. فاإلصالح السيا��ي �سبق االقتصادي أو ال يتأخر الوزارا

عنھ. وقديما فشلت ديكتاتور�ات ا�خ��، ال�ي �ساوم الشعوب ع�� رغيف ا�خ�� �� مقابل التفر�ط �� ا�حر�ة، �� بناء  

مة و�ددت فرص��ا �� ان��اع حر���ا، بل وأوصل��ا اقتصاد وط�ي، والنتيجة أ��ا أهدرت حق الشعوب �� ا�حياة الكر�

 إ�� أ�ل ا�جيف وأوراق ال�جر.
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