بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
حقيقة وأسباب األزمة االقتصادية يف مصر
السؤال :تشهد السوق املصرية ارتفاعا كبريا يف األسعار ،وقام البنك املركزي بتخفيض قيمة اجلنيه ،مث أعلنت الدولة عن

نيتها إجراء حوار وطين مع األحزاب كلها ،وأطلقت سراح ثالثة آالف من املساجني ،فما هي حقيقة وأسباب هذه األزمة
االقتصادية يف مصر؟
اجلواب :نعم ،اجتمعت عوامل عدة وظروف دولية لتشكل غيوما سوداء كبرية لالقتصاد املصري ،وهذه الغيوم السوداء قد
أصبحت حبجم الكارثة ،وبعض األخبار تشري أبن النظام ومن يقف خلفه قد أصبح يف حالة هلع وترقب ملا سيحدث ،وبيان
ذلك كما يلي:
أوالا :تستورد مصر  %85من حاجاهتا من القمح من روسيا وأوكرانيا (العريب ،)2022/2/27 ،وابندالع احلرب الروسية

ضد أوكرانيا فقد أصبحت مصر من أكرب الضحااي غري املباشرين هلذه احلرب ،وهتدد خبز املصريني من حيث الوجود ومن حيث
السعر ،وعلى الرغم من إعالن مسؤولني يف مصر أبن كمية القمح آمنة حىت هناية هذا العام إال أن سعر القمح قد ارتفع بشكل
كبري على خلفية احلرب يف أوكرانيا وتعطل التصدير من روسيا وأوكرانيا( ،كشفت أحدث عملية شراء أجرهتا مصر كأكرب مشرت
عاملي للقمح ،عن قفزة كبرية يف تكلفة الشراء مقارنة أبسعار ما قبل الغزو الروسي ألوكرانيا ،...،وأضافت بلومربغ أنه يف
مناقصة يوم األربعاء الفائت ،حصل املشرتي الذي تديره الدولة على  350ألف طن مبتوسط  490دوالرا للطن بعد احتساب
الشحن يف االعتبار .وهذا ميثل ارتفاعا هائال بنسبة  ٪44عن السعر الذي مت دفعه يف منتصف شهر فرباير ،قبل اندالع احلرب
مباشرة ،واألكثر منذ ست سنوات على األقل ...عريب  .)2022/4/19 ،21وارتفاع أسعار القمح هو أوىل الغيوم السوداء!
مث إن العقوابت الغربية على روسيا بسبب احلرب يف أوكرانيا قد أدت إىل ارتفاع أسعار الشحن أيضا وكذلك النفط ،وهذا
يشكل اثنية الغيوم السوداء يف مصر ويزيد يف إرهاق ميزانية الدولة اليت يرهقها أصال الفساد احلكومي اهلائل ،واثلثة تلك الغيوم
السوداء أن أسعار األعالف للدواجن واملاشية واألمسدة قد ارتفعت بشكل كبري عامليا بعد تعطل توريدها من روسيا أو ألن
إنتاجها عامليا خاصة يف أورواب يعتمد على الغاز من روسيا( ،أكدت الدكتورة مىن حمرز انئبة وزير الزراعة أبن مصر تستورد
 %95من أعالف الثروة الداجنة .صدى البلد ،)2018/5/12 ،وهذه النسبة العالية تدل على أن النظام كان يضع األمن
الغذائي للبالد حتت أايد أجنبية.
اثني ا :أصبحت مصر ومنذ سنوات منتجا كبريا للغاز من حقول البحر املتوسط ،وعلى خلفية احلرب يف أوكرانيا وجهود
أمريكا لتوفري الغاز الطبيعي للدول األوروبية من دول عديدة بديال عن الغاز الروسي فمن الواضح أبن حكومة مصر تتعاون مع
أمريكا يف ضخ الغاز املصري املسال ألورواب تنفيذا خلطة أمريكا ،وهذا قد أدى إىل ارتفاع كبري للغاز يف مصر ،فقد ارتفعت
أسعار أسطوانة الغاز للطهي املنزيل للمرة الثانية يف مصر بنسبة  CNN( %7ابلعريب ،)2022/3/21 ،وفضال عن إرهاق
املواطن العادي الذي كان يظن أبنه يتنفس الصعداء بعد اكتشافات الغاز املصرية يف البحر املتوسط وحتول مصر إىل مركز
إقليمي لتسييل الغاز إال أن هذا االرتفاع قد ضرب كافة القطاعات اإلنتاجية ومنها تلك احليوية للغاية على مائدة املواطن مثل
الدواجن اليت تعتمد تربيتها على التدفئة (إندبندنت عربية ،)2022/4/10 ،وهبذا يتضح أبن خنوع النظام املصري لسياسات

أمريكا الدولية قد ضرب املصريني يف قوهتم ،انهيك عن حياهتم االقتصادية بشكل عام ،فكان رفع سعر الغاز غيمة سوداء
أخرى قد شكلها النظام إرضاء ألمريكا!..
اثلثا :بعد أن استفادت مصر كغريها مما يسميه الغرب ابألسواق الناشئة من األموال الساخنة األمريكية والدولية أثناء فرتة

فريوس كوروان ،إذ دخلت مليارات الدوالرات الساخنة للسوق املصرية خالل  2020و ،2021وهي فرتة الفائدة الصفرية يف
أمريكا والكثري من البلدان الرأمسالية ،إال أن أمريكا وألسباب ختص أوضاعها الداخلية االقتصادية والسياسية قد أخذت ترفع
الفائدة ،ورفع الفائدة يف أمريكا قد شكل وبشكل غري مقصود غيمة سوداء كبرية لالقتصاد املصري ،إذ أخذت  15مليار
دوالر أمريكي من أصل ما جمموعه  25مليار دوالر تقريبا هي األموال الساخنة يف السوق املصرية ،طريقها حنو األسواق
األمريكية( :فقدت البورصة املصرية حنو  4مليارات دوالر من قيمتها السوقية خالل الربع األول من العام  ،2022بدفع من
موجة مبيعات مستمرة من قبل املستثمرين األجانب منذ بداية العام .عريب ( ،)2022/4/27 ،21وأشار إىل أن استثمارات
األجانب غري املباشرة "األموال الساخنة" وصلت إىل أعلى مستوى هلا يف سبتمرب املاضي عندما حققت حنو  25مليار دوالر
تقريبا .إندبندنت عريب .)2022/4/8 ،لقد كانت هذه األموال الساخنة وطوال وجودها يف مصر تشكل نوعا من الغطاء
الداعم للجنيه الذي بدت عليه بعض عالمات االستقرار سنيت  2020و 2021وبفقدان هذه األموال فقد اضطر البنك
املركزي املصري إىل رفع سعر الفائدة وختفيض قيمة اجلنيه يف مؤشر على أزمة مالية كبرية تعاين منها الدولة يف مصر( :وحبسب
وكالة بلومربغ األمريكية جاءت قرارات البنك املركزي املصري األخرية برفع سعر الفائدة وختفيض سعر اجلنيه على خلفية سحب
أموال وصلت إىل  15مليار دوالر من سوق الدين احمللي يف األسابيع الثالثة املاضية ...اجلزيرة( ،)2022/3/24 ،وخفض
البنك املركزي املصري ،يف  21مارس املاضي ،سعر صرف اجلنيه مقابل الدوالر األمريكي بنحو  14يف املئة ،بعد تراجع حاد يف
حجم السيولة من العمالت األجنبية إثر ختارج املستثمرين األجانب من االستثمار يف أدوات الدين احلكومية ،بعدما قرر
االحتياطي الفيدرايل األمريكي زايدهتا ربع نقطة مئوية ،لتصبح  0.5يف املئة ،لتكون املرة األوىل للزايدة منذ عام  ،2018ما دفع
املركزي املصري إىل رفع أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض مبقدار  100نقطة أساس (واحد يف املئة) ،مث أعقبه خبفض قيمة
اجلنيه .إندبندنت عربية )2022/04/08

رابعا :وهبذا القرار بتخفيض قيمة اجلنيه فقد ارتفعت وبشكل تلقائي أسعار كافة أنواع السلع املستوردة من اخلارج ،وهي

كثرية للغاية ،حبيث شكل النظام غيمة سوداء كبرية صارت حتوم فوق االقتصاد املصري ولكنها ال حتمل قطرا بل مسوما ترهق
حياة املصريني .وهكذا فقد اشتعلت أسعار معظم السلع يف السوق املصرية ،وشحت العملة الصعبة الضرورية السترياد القمح
والزيوت وابقي السلع الغذائية ومدخالهتا انهيك عن السلع الصناعية ،وازداد ذلك بعد أن حولت الدولة عرب عقود من
السياسات الزراعية الفاشلة ،حولت احلقول الزراعية اخلصبة يف حوض النيل من زراعة القمح وابقي عناصر األمن الغذائي إىل
زراعة القطن بتوجيهات أمريكية لضمان التحكم ابلدولة وابلشعب املصري .ومن املؤكد أن الدولة وخشية على نظام السيسي قد
أخذت ومن وراء الكواليس وحتت وقع كافة هذه الغيوم السوداء واليت جتمعت وبشكل غري متوقع يف آن واحد لتشكل خطرا
شديدا على النظام املصري ،قد أخذت تستغيث !...فجاءت السعودية بودائعها ودول خليجية أخرى( ،وفقا لوكالة األنباء
السعودية "واس" ،اليت ذكرت أنه بتوجيهات من امللك سلمان بن عبد العزيز ،وويل العهد األمري حممد بن سلمان ،أودعت
الرايض  5مليارات دوالر لدى املركزي املصري ،أتكيدا لتميز الصالت الثنائية بني البلدين والشعبني الشقيقني يف مجيع اجملاالت،
وعلى كل املستوايت ...وكان املركزي املصري قد مد أجل وديعتني سعوديتني بقيمة  2.3مليار دوالر من السداد يف أبريل

 2022إىل أكتوبر (تشرين األول)  ،2026إضافة إىل مد آجال وديعة كويتية بقيمة ملياري دوالر من السداد يف أبريل املقبل
إىل سبتمرب (أيلول)  ،2022وفقا لبياانت رمسية .إندبندنت عربية)2022/4/8 ،
خامسا :ولعل ما يشري إىل شدة األزمة املالية واالقتصادية يف مصر أن النظام الفاشل يعتمد على القروض ابلدرجة األوىل

لتغذية االقتصاد ابملال ،وأن االستغااثت والودائع اخلليجية ال تسمن وال تغين من جوع بسبب احلاجة الكبرية لألموال( ،تعتزم
احلكومة املصرية اقرتاض  634مليار جنيه مصري " 34.6مليار دوالر أمريكي" يف الربع الرابع من السنة املالية ،2022/2021
أي قبل هناية حزيران/يونيو املقبل ،حبسب صحيفة "ديلي نيوز إجييبت" املصرية الناطقة ابإلجنليزية .عريب ،)2022/4/10 ،21
وكانت القروض الداخلة ملصر عرضة للفساد احلكومي الكبري ،إذ ينهب املسؤولون يف النظام تلك األموال ،مث يرتكون الدولة
لتسددها ،وما هي بقادرة على ذلك اليوم ،فمما يشري إىل أن الدولة مل تستفد من سياسة االقرتاض تلك ،وأن حجمها عرب
عقود مضت من فساد الدولة قد وصل مبلغا كبريا ،هو أن فوائد "الراب" على تلك القروض قد أخذت أتكل ما يزيد عن نصف
إيرادات الدولة من الضرائب( :على الصعيد الربملاين ،انتقد النائب ضياء الدين داود استمرار العجز يف املوازنة والتوسع يف
االقرتاض ،وقال إن "مصر أمام أزمة متويلية ضخمة" ،مشريا إىل أن "أرقام الدين العام تزيد بنسبة  16.8يف املئة سنواي ،وهو ما
يعين أن املصريني يعيشون يف الدين حاليا" .وأفاد خالل كلمة له يف جملس النواب املصري ،أثناء مناقشة احلساب اخلتامي ملوازنة
 2021-2020أن "هناك أقساطا أتكل  51يف املئة من إنفاق املوازنة ،وهو ما يعين أن مصر أمام كارثة ال مهرب منها".
عريب  )2022/4/22 ،21وهكذا فلم جيد النظام يف مصر طريقا حلل املعضالت االقتصادية إال مضاعفة املشكلة ابلقروض
واملزيد منها والركون إىل شروط صندوق النقد الدويل!
سادسا :وقد بلغ من فشل النظام أن رئيسه يعزو هذا الوهن االقتصادي للنمو السكاين مع أن منو السكان إذا أحسنت

رعايته يساعد يف النمو االقتصادي وليس يضعفه ،فالدول يف أورواب والياابن تستورد العمالة واملهاجرين للتعويض عن ضعف
النمو السكاين لتنمية اقتصادها ،ولكن الرئيس املصري يضع له أسبااب على غري وجهها (قال الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
إن "التحدايت يف مصر أكرب من أي حكومة ،ونعمل على خطة نساهم فيها مجيعا" .وأضاف السيسي :حجم النمو
االقتصادي يف مصر مل يكافئ معدالت النمو السكاين ،لذلك سعينا إىل تقليص الفجوة بني منو الدولة والنمو السكاين .إذا مل
نعمل على ضبط النمو السكاين فلن نشعر أبي حتسن اقتصادي ،...،وأشار الرئيس إىل أنه أكد أن التحدايت أكرب من أي
رئيس أو حكومة لكنها ليست أكرب من شعب مصر ،مشددا على ضرورة تنفيذ خطة حلل تلك األزمات .كما أكد السيسي
أنه لوال اإلصالح االقتصادي لكانت األوضاع أكثر صعوبة ،خالل أزمة كوروان .آر يت.)2022/4/21 ،
سابعا :ومن أشد ما خيشاه النظام املصري أن هذه الظروف جتربه على تقليص الرشى الفتات اليت كان يقدمها للفئات
الداعمة له عرب "كرت املؤن" الصادر عن وزارة التموين ،تلك "الكراتت" اليت كان يستفيد منها أتباعه ويصفقون له فيجد
هؤالء بعض السلع أبسعار خمفضة ،وأما اليوم فإن هذه الفئات تتناقص بشكل سريع ما يسحب أي بساط شعيب من حتت
أقدام النظام وجيعله عرضة للسقوط عندما تبدأ االحتجاجات الشعبية( :وقبل أايم ،أعلنت وزارة التموين تنقيحا جديدا ملنظومة
البطاقات التموينية بعد اإلعالن عن استبعاد مثاين فئات من املنظومة بداية من مايو (أاير) املقبل ...،يبلغ الدعم السلعي يف
موازنة العام املايل  2022-2021حنو  108مليارات جنيه ( 5.8مليار دوالر) يتوزع بني  87مليار جنيه ( 4.6مليار دوالر)
لدعم السلع التموينية و 18مليار جنيه ( 969مليون دوالر) للمحروقات و 665مليون جنيه ( 36مليون دوالر) للمزارعني
و 2.5مليار جنيه ( 135مليون دوالر) لدعم األدوية وألبان األطفال ،بينما ختلصت احلكومة من دعم الكهرابء واملياه منذ
عامني ليصبح صفرا .وقلصت الدولة الدعم السلعي بنحو  54يف املئة خالل مخس سنوات .إندبندنت عربية)2022/4/25 ،

اثمن ا :ومما يشري إىل شدة ختوف النظام يف مصر من مآالت هذه األزمة شبه املفاجئة واليت جتعل من مصر أول املتضررين غري

املباشرين من احلرب يف أوكرانيا والقرارات الداخلية األمريكية (رفع سعر الفائدة) ،فوق األزمة اليت كان خيلقها النظام للشعب ويسهر
على جعل املواطن يركض وراء لقمة العيش وابلكاد جيدها ،كل ذلك يشري إىل سبب دفع النظام املصري إلطالق سراح سجناء
والدعوة للحوار .فقد (أعلنت وزارة الداخلية املصرية األربعاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا مشل  3273سجينا مدانني
بقضااي جنائية .أر يت ،)2022/4/27 ،وجاء ذلك بعد متهيدات سريعة يف األايم املاضية لتفعيل جلنة العفو دون اإلفصاح عن
سبب عدم تفعيلها يف الفرتة الطويلة املاضية قبل هذه األزمة االقتصادية ،وأصبح السيسي محامة سالم ينادي للحوار ،واحلوار مع
(وجه الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي ،الثالاثء ،إبجراء "حوار وطين" مع القوى السياسية كافة من دون "متييز وال
الكلّ :
استثناء" .جاء ذلك خالل مشاركته يف حفل "إفطار األسرة املصرية" السنوي ،وفق وسائل إعالم حملية رمسية وخاصة وذكرت
صحيفة "األهرام" (رمسية) أن السيسي "كلف إدارة املؤمتر الوطين للشباب (رمسي) ابلتنسيق مع كافة التيارات السياسية احلزبية
والشبابية إلدارة حوار سياسي حول أولوايت العمل الوطين خالل املرحلة الراهنة" .وطالب بـ"رفع نتائج هذا احلوار إليه شخصيا ،مع
وعده حبضور املراحل النهائية منه .األانضول)2022/4/26 ،
اتسعا :وبكل هذا تتضح حقيقة األزمة املالية واالقتصادية يف مصر ،فهي أزمة مزمنة انجتة عن سياسة اإلرهاق االقتصادي
للشعب حىت يظل راكعا هلذا النظام اخلائن ،ولكن غيوما سوداء كثرية قد جتمعت وبشكل مفاجئ بسبب احلرب يف أوكرانيا
وقرارات أمريكية خاصة ابلوضع الداخلي بعد "كوروان" (ويف إطار تعزيز فرص احلزب الدميقراطي للفوز ابنتخاابت التجديد النصفي
للكونغرس األمريكي القادمة يف نوفمرب  ،)2022وكل هذا الواقع االقتصادي قدميه وجديده قد أشعل نواقيس اخلطر يف أروقة النظام
املصري ،وهبت دول اخلليج وهب معها كيان يهود حملاولة إنقاذ النظام يف مصر ،لكن من الواضح أبن األزمة شديدة وكبرية للغاية
وانجتة عن سياسة اقتصادية مدمرة اتبعتها الدولة خالل عقود بتوجيهات أمريكية لضمان تركيع الشعب املصري ،واليوم وحتت وقع
هذه الغيوم السوداء املفاجئة فإهنا قد صارت تنقلب على النظام الذي جيرب على التخلي عن دعم الفئات اليت كانت تصفق له،
فينسحب أي بساط من الدعم الشعيب له ،ليصبح النظام مكشوفا وعرضة لالهتزاز الشديد ،والذي قد يتطور ليصبح اهتزازا مميتا
فيما لو أصر الشعب على خلع النظام من جذوره.
وقد يكون يف هذه األزمة والنار اليت يكتوي هبا الشعب املصري فرصة للمخلصني من هذه األمة ملؤازرة شباب حزب التحرير
العاملني لتغيري هذا النظام الفاسد ،وإقامة اخلالفة على منهاج النبوة ،فيحيا هبا الزرع والضرع ،ويعز اإلسالم واملسلمونَ ﴿ ،ويَ ُقولُو َن
سى أَن يَ ُكو َن قَ ِريب ا﴾.
َم َت ُه َو قُل َع َ
الثالث من شوال 1443ه
2022/05/03م
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