الغذاء والزأماة في ماصر :أطعمة الشركات الكبرى واللماساواة
الطبقية
د .ماريون ديكسون
د .ماريون ديكسون عضو هيئة التدريس في كلية الخدمات الدولية في الجمامعة
المريكية بواشنطون .عاشت في مصر في الفترة الواقعة ما بين عام  2008الى
 2012حيث اجرت بحث الدكتوراه .وكثيرا ما كانت تتناول "الشيبس" ووجبات
خفيفة أخرى من اكشاك الطعام المنتشرة في الشوارع.
المقدماة:
عندما ارتفعت اسعار المواد الغذائية عالميا الى مستوىات جديدة في نهاية عام
 ،2007عمت الحتجاجات واندلعت اعمال الشغب في ما يزيد على  30بلدا .ففي
مصر ،ادى ارتفاع أسعار هذه المواد إلى وقوع اشتباكات وسقوط ضحايا نتيجة
التدافع للحصول على الخبز المدعوم وشهدت مدينة المحلة الصناعية احتجاجات
عمالية منظمة سرعان ما امتدت إلى مناطق أخرى في مصر .ويرى البعض ان
التوتر الشعبي المتزايد نتيجة لزإمة الغذاء اثناء العامين  2007و  2008كان بمثابة
مؤشر على لحظة حاسمة في الثورة المتنامية التي ادت الى إنتفاضة .1 2011
اثارت الزإمة الغذائية في مصر من جديد الجدل القائم منذ فترة طويلة حول عدم
فاعلية البرنامج الحكومي لدعم المواد الغذائية الذي يعتمد في جزء منه على
القمح المستورد .وطفت على السطح مجددا تساؤلت حول قدرة الحكومة على
الستمرار في الدعم في ظل ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء .2وقد شهدت مصر،
كغيرها من البلدان التي تستورد غذائها والمثقلة بالديون ،أزإمات متتالية )فمن
صدمة  2008-2007الى أزإمة  ،2011عندما وصلت اسعار المواد الغذائية عالميا
الى أعلى مستوياتها منذ بدء تسجيل السعار في عام  3(1990أجمعت المؤسسات
 1أنظر:
Bogaert, K. 2013. Contextualizing the Arab Revolts: The Politics behind Three Decades of
;Neoliberalism in the Arab World. Middle East Critique 22(3): 213-234
Joya, A. 2011. The Egyptian revolution: crisis of neoliberalism and the potential of
democratic politics. Review of African Political Economy 38: 129, 367-386.
 2أنظر:
IMF. 2008. Fuel and Food Price Subsidies: Issues and Reform Options. Washington, DC:
تمت ( International Monetary Fund. https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/090808a.pdf
;) مراجعة الموقع بتاريخ 31/12/2016
Can bread subsidies continue in their present form? IRIN 10 April 2008,
( http://www.irinnews.org/news/2008/04/10/can-bread-subsidies-continue-their-present-form
).تمت مراجعة الموقع بتاريخ 30/9/2011
 3أنظر:
FAO. 2012. FAO Food Price Index. World Food Situation. Rome: Food and Agriculture
Organization of the United Nations. http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs).تمت مراجعة الموقع بتاريخ home/foodpricesindex/en/ (30/1/2012

السياسية الغربية على ان سياسات الدعم ،بما فيها دعم المواد الغذائية ،تشكل
جزء ا ا من المشكلة ،وأن برنامج الدعم الحكومي غير فعال ويوللد الفساد .4وبحلول
عام  ،2009اعلنت الحكومة المصرية على المل انها بصدد اعادة تقييم برنامجها،
وادت هذه العملية في النهاية إلى تقليصه في عام .52014
إن تسليط الضوء على الدعم الحكومي باعتباره يمثل العقبة الرئيسية في طريق
تحسين المن الغذائي في مصر امر مشكوك فيه نظرا لنخفاض الدعم الغذائي
بالمقارنة مع النفاق الحكومي بشكل متسارع منذ ثمانينيات القرن الماضي :ففي
الفترة  1980/1981شكل دعم المواد الغذائية  %14من النفاق الحكومي
ة لزإمة  2008-2007زإادت
وانخفض إلى  %4في  .62007وفي الواقع ،واستجاب ا
الحكومة من إنفاقها على دعم الغذاء ،ليس فقط بسبب تنامي فاتورة الواردات،
ولكن لتغطية نفقات الغالبية العظمى من الطبقة الوسطى الدنيا التي تنفق نسبة
كبيرة من دخلها على الغذاء والتي بدأت تعاني من ازإدياد انعدام امنها الغذائي.7
فكان برنامج زإيادة دعم المواد الغذائية إجرااء من بين مجموعة من سياسات
امتصاص صدمة الزإمة )ومن بين الجراءات الخرى ،مثل ،زإيادة رواتب القطاع
العام وفرض حظر مؤقت على تصدير الرزإ( .إل أنه لم يكن بمقدور هذه الجراءات
فعل الكثير للتخفيف من تأثير الزإمة التي تلت :فبمرور الوقت وصلت اسعار المواد
الغذائية إلى ذروتها مع نهاية عام  ،2010وبلغت نسبة زإيادة أسعارها أكثر من %20
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ة لهذه الزإمة ،يقدر بأن
عما كانت عليه في الشهر الولى من عام  .82011ونتيج ا
نحو نصف مليون انسان هبطوا إلى ما دون خط الفقر ،اي بزيادة حوالي .9%4.5
إن تأثر مصر الجلي بنزوات السوق العالمي المتقلب على نحو متزايد ل يرتبط
كثيرا بسخاء الحكومة وعدم كفاءتها ،بل يعود فعليا إلى التغيرات البنيوية في
القتصاد والمجتمع التي سبقت الزإمة بوقت طويل وأعاقت قدرة الدولة على
استيعاب صدمة  .2008-2007فشروط المشاركة في مشروع العولمة 10كانت
مؤشرا على هذه التحولت :ان التعديلت البنيوية التي مهدت الطريق لعضوية مصر
في منظمة التجارة الدولية في عام ) 1995والتفاققيات التجارية الثنائية متعددة
الطراف التي تلت( عملت على تنمية القتصاد الرسمي وتجمعه في ايدي عدد
قليل من مجموعات الشركات العائلية المصرية ،ومؤسسات مالية ،وشركات
عالمية ،وشركات متعددة الجنسيات .11ففي حين لعبت ما تدعى "محسوبية" نظام
مبارك دورا في نتائج تغيير السياسات هذه ،ال ان استحواذ الشركات على القتصاد
الرسمي قد تم بشكل كبير من خلللبنية التحتية العابرة للحدود عبر عملية
"ممارسة العمال" قانونيا وشرعيا .جرى هذا التحول إلى حد كبير من خلل البنية
التحتية العابرة للحدود لـ "ممارسة العمال" قانونيا وشرعيا.12

شركات الصناعات الغذائية الكبرى
ما العلقة بين نمو ا لقتصاد الرسمي وبين كونه عرضة لتقلبات السوق العالمي؟
ففي المحصلة النهائية أدت التحولت المذكورة إلى معدلت نمو اقتصادي غير
مسبوقة .فالنقطة الولى ،وهي ربما النقطة الوضح ،استمر تمركز المكاسب
الناجمة عن النمو القتصادي بشكل كبير .فالنمو القتصادي الرسمي كان ضئيل
نسبي اا ،وتمركز في ايدي قلة .وهكذا ،فان نسبة قليلة من السكان استفادت بشكل
مباشر من فوائد القتصاد الرسمي القائم على الشركات الكبرى )من خلل
التوظيف والعقود ،الخ(.
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أما النقطة الثانية فهي اعتماد القتصاد نفسه على استهلك كثيف للطاقة وعلى
الواردات -أي استيراد الطاقة ،والبضائع الستهلكية ،وغيرها .إن نمو القتصاد
الرسمي القائم على الشركات المخصخصة ييبقي العتماد على الواردات قائما.
فبالرغم من انخفاض العجز التجاري قليل -إذ ارتفعت قيمة الصادرات الى الوردات
من  %38إلى  %62بين العوام  1995و  – 2007إل أن قدرة البلد على زإيادة
حجم صادراتها وعلى النتقال الى صادرات مصنعة ذات قيمة أعلى بقيت في حدها
الدنى .وظلت بالتالي عاجزة عن التحكم باسعار السوق العالمي إلى حد كبير.13
وفيما يتعلق بالغذاء ،إن لم يكن إقبال الجماهير الفقيرة المتنامي على الخبز
المدعوم )وعدم قدرة الحكومة أو بالحرى عدم رغبتها في منع الوسطاء من
الستفادة منه( هو الذي ساهم في غياب المن الغذائي ،فما الذي تغير بالنسبة
لنتاج الغذاء واستهلكه؟ فكما نما القتصاد الرسمي ،كذلك نمت صناعة الغذية
الزراعية – اي الجانب الرسمي والمتكامل والممأسس لقطاع الغذية الزراعية.
وتتكون صناعة الغذية الزراعية من ثلثا اسواق :سوق تصدير المنتجات الزراعية
)فاكهة وخضروات طازإجة ومعالجة ،اضافة إلى نباتات الزينة كالزهور( وسوق
الخدمات الغذائية )مثل سلسلة مطاعم ماكدونالدزإ( وسوق بيع الغذية بالتجزئه
)مثل الدكاكين والسوبرماركت( .تتضمن القطاعات الخرى قطاع اصناف البذور
المعتمدة من الشركات )مثل البذور عالية الغلة والبذور المعدلة جينياا( ،والسمدة
الكيماوية ،والمبيدات الحشرية ،وغيرها من المدخلت الزراعية .إن سلسلة الغذية
المصنعة ذات القيمة المضافة )من الرض الى العمل إلى السواق( 14تتقاطع بطرق
عدة مع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية غير الرسمي وغير المتكامل ،مما يساعد
على اخفاء الفروق الواضحة بين القطاع الرسمي وغير الرسمي.
تساهم صناعة الغذية الزراعية إلى حد كبير في فاتورة الواردات من خلل تحويل
مكونات الطعمة بطرق عدة إلى سلع يمكن حفظها لفترة طويلة ،وهي الطعمة
التي غالبا ما يتم نقلها مسافات طويلة .في عام  ،2007كانت هذه الصناعة
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مستهلك نهم لواردات مصر الرئيسية ،وهي اللت والبترول والقمح والذرة .
فالذرة التي احتلت المرتبة الولى في قائمة السلع المستوردة في ذلك العام تم
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العالمية ،وهي عالقة بشروط تجارية لمتساوية ،ولهذا فإن قيمة الواردات تفوق قيمة الصادرات .إن التجارة بالنفط هي مثال على هذا :فأسعار النفط
الخام ارتفعت بشكل مطرد خلل العقد الول من القرن الواحد والعشرين )وبما ان اسعار الغذاء تحدد وفقا لسعار النفط ،فإن ارتفاع السعار هذا عججل
بأزمة  .( 2008-2007ان قيمة صادرات مصر من النفط الخام ارتفعت وفقا لذلك :فقيمة صادرات النفط بلغت تقريبا  2.2مليار دولر امريكي في
عام  ،1995وبدأ بالرتفاع اضعافا مضاعفة في عام  2003ليصل إلى  7.4مليار دولر في عام  .2007وانخفضت صادرات النفط الخام في حين
ارتفعت الصادرات من النفط العلى درجة خلل هذه الفترة .ومع هذا ،فإن قيمة الواردات من النفط المكرر ارتفعت بسرعة أكبر من قيمة الصادرات:
فارتفعت واردات النفط مقارنة بصادراته من  %39في عام  1995ألى  %55في عام  .2007إن هذا المثال يعكس المعضلة الجوهرية بالنسبة
لمصدري السلع الولية :فالبلدان ،من قبيل مصر  ،تصدر سلعا ذات قيمة منخفصة )وحتى أعلى قيمة من مثل النفط الخام( ولكنها تستورد سلعا
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استهلكها )ول تزال تستهلك( كليا تقريبا في صناعة الدواجن المحتكرة من قبل
خمس شركات لتربية الدواجن 16.ان العتماد على الواردات لم يتغير منذ ازإمة
 ،2008-2007وازإمة  :2011ففي العوام  2013-2011كان النفط )بمشتقاته
المختلفة( والقمح والذرة من بين أكثر خمس سلع مستوردة .17ومن بين السلع
الغذائية العلى في قائمة الواردات مكونات اساسية للصناعات الغذائية )مثل
الزيت ،السكر ،اللحم الحمر ،والحليب المجفف(.18
إن نمو هذه الصناعة يعني بالتأكيد توافر اوسع لغذية مصنعة رخيصة )او على القل
ارخص من غيرها( في المناطق الحضرية او التي تحضرت حديثا.




عند مغادرتك موقف المترو وتوجهك نحو موقف الباصات الصغيرة،
ر كيس من الشيبس بجنية مصرى من أحد الكشاك ،وهو الشيء
اشت ر
الذي يمكن شراؤه لمساعدتك على تحمل المسافة الطويلة لتجتازإ
مدينة القاهرة الكبرى.
يأخرج مع اصدقائك الى ماكدونالد ،المكان الموضة ،المبرد والمختلط
والممنوع التدخين فيه والواقع في الحياء المنظمة ،تجد الكثير من
طلبة جامعة القاهرة أو السكندريه الذين يمكنهم تناول مثلجات
ماكدونالد.

في القتصاد العالمي لصناعة الغذية  ،تمثل الطعمة المصنعة فضاء لللتقاء
الغذائي العابر للطبقات  .ففي هذا القتصاد يستهلك الغنياء والطبقات العاملة،
على حد سواء" ،المشروبات الغازإية والوجبات الخفيفة المعبأة ،وما يسمى
بالطعمة سهلة التحضير المشبعة بالدهون والمح ل
لة وذات النكهات والمواد الملونة
الصطناعية".19
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اللماساواة الطبقية
20

إن انتشار ما يسميه علماء الوبئة بـ "العبء المزدوج للمرض" في مصر
)قطاعات واسعة من السكان تعاني من امراض مزمنة ومن أمراض معدية( يعكس
جزئيا هذا الفضاء لللتقاء الغذائي العابر للطبقات .وتؤدي السمنة المفرطة والوزإن
الزائد إلى انتشار مجموعة من المراض المزمنة )كأمراض القلب والوعية الدموية،
وامراض الجهازإ التنفسي المزمنة( ،21فخلل الفترة ما بين  2005-1992زإادت
معدلت السمنة المفرطة والوزإن الزائد بين النساء الريفيات والنساء محدودات
الدخل ،وبذلك تساوت هذه النسب بين الطبقات .22وبمقدار ما ييعزى العبء
المزدوج للمرض المنتشر على الصعيد الوطني للتحولت الغذائية ،23كانت هذه
التحولت باتجاه الطعمة المكررة وطويلة المد ،وهي الطعمة المشبعة بالدهون
24
والسكريات والنشويات البسيطة.
من المؤكد أن اعدادا ا متزايدة من المصريين "يؤمنون دون تمحيص" بمشروع
العولمة .إن السوق الستهلكي للصناعات الغذائية يضم طيفا ا واسعاا :من الطرف
السفل ) الكشك( ،الى الطرف الوسط )سوبرماركت التنزيلت( ،الى الطرف
العلى )السوبرماركت الوروبي( .25ول يتعلق المر بقدرة الطبقات العاملة
والغنياء على شراء الشيبس كوجبة خفيفة فحسب ،بل بحقيقة انه من الصعب
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التمييز بين الغذية المنتجة من قبل الشركات الكبرى وبين غيرها من الطعمة في
سوق الغذاء .فمثل ،تباع دواجن شركات مربي الدجاج حية من قبل صغار الباعة في
السوق .وإن وجود هذه الغذية في كل مكان ل يجب ان يخفي حقيقة ان طيف
السوق يميل بشدة نحو الطرف العلى ،اي نحو الطبقات الوسطى العليا المحلية
والخارجية .ان الوعد بالنضمام الى صفوف طبقة المستهلكين المعولمة لم يتحقق
بعد.
من هنا ،فإن اندماج مصر الواسع في السوق العالمي كان مشروعا طبقيا :أي ان
التوسع في انتاج السلع )والتجارة( كان لصالح الطبقة المستهلكة العالمية بشكل
كبير .وإن الصدمات المتأتية من أزإمات الغذاء هي عوارض التغير في الستهلك،
بالطبع ليس الستهلك من قبل الجماهير التي تعتمد على الخبز المدعوم في قوتها
اليومي .بل تعكس هذه الصدمات عرضة البلد للسوق العالمي وتقلباته المتزايدة
وضخ الموارد ،كالرض والعمالة واحتياطي العملت الجنبية والسواق وغيرها،
لصالح تراكم الثروات لدى القلة ولخلق طبقة مستهلكين عالمية كان بإمكانها
استهلك المزيد من أطعمة الشركات في السنوات التي أدت الى ازإمات الغذاء.
ل يتعلق المر بالغذاء فقط ،بل ان نمو صناعة الغذية الزراعية كان احد السبل
لتمركز الثروة بعد تغير سياسات الخصصة واللبرلة .لماذا اذن الحديث عن النفاق
الحكومي على برنامج الدعم الذي كان أكثر شبكة امان اجتماعية لصالح الجماهير
فاعلية ما بعد الستقلل؟ ان هذا الحديث أكثر نفعا من معالجة مشكلة السياسات
التي ع لززإت نفوذ الشركات وزإادت الهوة بين الغني المتخم والفقير الذي يعاني من
انعدام المن الغذائي 26.ان تفحص هذه السياسات كمشروع طبقي )من مثل احكام
وشروط مشاركة البلد في مشروع العولمة( يتطلب معارضة وضغطا ا شعبياا .وليس
من المستغرب ان برنامج الدعم يأفرغ من محتواه بعد عام  ،2103ففي هذا الوقت
كان قد تم اطفاء الثورة الشعبية تقريبا.
الخلصاة
ان الرفض او عدم القدرة على تحدي مشروع العولمة بقيادة الشركات العالمية
يعكس ما يشير اليه  Payne and Phillipsكأحد "التناقضات الملفتة للنظر
لنظريات التنمية الليبرالية" :حيث ييعزى اي اداء اقتصادي قوي إلى وضع الدولة
الفعال مقابل السوق العالمي )كما كان عليه المر في مصر خلل سنوات النمو
التي قادت إلى الزإمات( ،بينما ييعزى فشل التنمية "كنتيجة حتمية للعوامل الداخلية،
مؤسسي ،تتفاقم بفعل
المرتبطة اساسا بالسياسات الحكومية الخاطئة وبقصور ي
اشكال الفساد والمحسوبية الناتجة عن تدخل الدولة المفرط في الشؤون
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القتصادية" 27وهكذا عندما ادت الزإمات إلى ثورة سياسية وإلى زإيادة انعدام المن
الغذائي في مصر ،سعت المؤسسة الغربية والمصرية إلى تصحيح السياسات
الحكومية من مثل برنامج الدعم.
لقد خلقت تناقضات برنامج العولمة هوة عميقة بين الرابحين والخاسرين ،وهكذا
فضحت مشروعية النطام السياسي الوطني )والعالمي( .ان هذا الميل للزعزعة ذو
طابع عالمي – كما يشهد على ذلك التصويت في بريطانيا على الخروج من السوق
الوروبية المشتركة ونجاج ترمب في انتخابات الوليات المتحدة .ولكن في البلدان
التي تنتفع نسبة صغيرة من السكان مباشرة من اقتصاد الشركات الكبرى ،كما هو
الحال في مصر ،فإن هذا المشروع الذي تقوده الشركات كان مزعزعا بشكل
خاص.

 27أنظر:
Payne, A. and N. Phillips. 2010. Development. Cambridge: Polity, p. 92.

