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يعاني ماليين المصريين من شح في سلعة السكر االستراتيجية، ما يدفعهم إلى قضاء يومهم بحثًا عن كيلوغرام 
واحد، أو الوقوف ضمن طوابير طويلة أمام منافذ السلع التموينية التي لم تتمكن من القضاء على األزمة

مرارة األسعار تلهب حياة المصريين

تفاقم 
أزمة السكر

القاهرة ـ نبيل عمرو

يبحث رب األســـرة املــصــري، علي 
السكر، منذ  مــن  عــن كيلو  سعيد، 
السلعة  تلك  نفدت  إذ  أيـــام،  ثالثة 
في  جيرانه  وبيوت  بيته  من  االستراتيجية 
مــنــطــقــة الــطــالــبــيــة الــشــعــبــيــة، الــتــابــعــة لحي 
من  الرغم  وعلى  الجيزة،  في محافظة  الهرم 
 مختلفًا، لم ينجح 

ً
ذهــاب علي إلــى 12 محال

فـــي الـــحـــصـــول حــتــى عــلــى نــصــف كــيــلــو من 
السكر، الذي ال يستطيع العيش بدونه، نظرًا 
الرتباطه بتحلية أكواب الشاي، التي تجعله 
»يحتمل مرارة الحياة وقسوتها« كما يقول.

ــاب املـــحـــال  ــحــ ــــررات أصــ ــبـ ــ يــلــخــص ســعــيــد مـ
الـــتـــجـــاريـــة بــــأن هــــذه الــســلــعــة صـــــارت رهــنــًا 
لــتــجــاذبــات الــســوق الـــســـوداء، بــاإلضــافــة إلى 
امتناع الشركات املوردة عن توزيع حصص 

السكر بحجة عدم وجود مخزون لديها.
ويــوافــقــه الـــرأي مــدرس الــثــانــوي عبد الوالي 
الهرم أيضًا،  محمود، والــذي يسكن في حي 
وفشل في الحصول على السكر بعد أن نفد 
: »طلبت من أحد البقالني أن 

ً
من منزله، قائال

بـ 15 جنيهًا، غير أنه اعتذر  الكيلو  يبيعني 
تــوفــره«. ويــتــابــع محمود أن قريبًا له  بــعــدم 
وفــر لــه كــيــلــوغــرامــني، عبر وســيــط يعمل في 
ســلــســلــة مـــحـــال تـــجـــاريـــة شـــهـــيـــرة، ونــصــحــه 
بــأال يسعى إلــى شــراء املزيد، خوفًا من إلقاء 
القبض عليه، بعدما أعلنت مباحث التموين 
ــــن الـــقـــبـــض عـــلـــى شـــخـــص وبــــحــــوزتــــه 10  عـ

كيلوغرامات من السكر.

جريمة حيازة السكر
وفـــقـــا ملــحــضــر نـــيـــابـــة مـــصـــر الــــجــــديــــدة رقـــم 
أمنية  قـــوة  ألــقــت  »فــقــد   ،2016 لــســنــة   10876
الجديدة  بميدان مصر  الوضع  تتفقد  كانت 
القبض على أحد األشخاص يحمل كمية من 
السكر متوجهًا بها ألحد املحال عقب عبوره 
الطريق«. وأضاف املحضر أن »القوة تحركت 
نحوه وبمجرد االقتراب منه حاول اإلسراع 
بــالــدخــول إلــى املــحــل، وعــنــد اقــتــرابــهــا عثرت 
على 10 كيلوغرامات سكر بهدف احتكارها 

وحبسها عن التداول دون فواتير«.
وعقب إحالة القضية إلى املحامي العام األول 

ــالـــي، إذ بــلــغ ســعــر كــيــلــو السكر  مــعــانــاة األهـ
فــي حــال تــوفــره 13 جنيها )دوالر ونــصــف(، 
بعدما كان 5 جنيهات )55 سنتًا( للكيلوغرام 
التموين ونــحــو 7 جنيهات في  بــطــاقــات  فــي 
السوق )78 سنتا(، وهو ما يثقل كاهل األسر 
املــصــريــة الـــتـــي تــحــتــاج فـــي املــتــوســط إلــــى 3 
 5 أســرة مكونة من  لكل  كيلوغرامات شهريا 

أفراد وفق استطالع آراء 10 أسر.

تفاقم األزمة خارج القاهرة
ــــف مـــحـــمـــد جـــمـــعـــة، الـــقـــاطـــن  ــوظـ ــ ال يـــجـــد املـ
ــرب نجم  ــ فـــي قـــريـــة دبـــيـــج الــتــابــعــة ملـــركـــز ديـ
بمحافظة الشرقية )دلتا مصر(، أثرا للسكر 
منذ أكثر من عشرة أيــام، عند محال البقالة 
التي تختص بتوزيع السلع التموينية على 

املواطنني.
ويــنــتــقــد جــمــعــة غـــيـــاب عـــدالـــة الـــتـــوزيـــع، إذ 
املحافظات  في  النقص  بسد  الحكومة  تهتم 
الكبرى واملدن، بينما تعاني قرى الريف من 
غياب السلع األساسية، في ظل حديث وزارة 
املزيد من  التموين عن حل األزمــة بعد ضخ 

الكميات لسد العجز.
فــإن طوابير  مــنــشــورة  فيديو  ملقاطع  ووفــقــا 
الــبــاحــثــني عـــن ســلــعــة الــســكــر فـــي مــحــافــظــة 
الــدقــهــلــيــة املــــجــــاورة لــلــشــرقــيــة، تــمــتــد على 
مرمى البصر، وتؤكد هالة الجمل )مدرسة(، 
أنها لن تغادر إلى عملها حتى تحصل على 
كــيــلــوغــرامــني مــن الــســكــر املــدعــم الـــذي تــوفــره 
املحافظة، على الرغم من اقتراب ساعة الدوام 

من االنتهاء.

تبادل االتهامات
ــادر نـــور الــديــن، مستشار  يــؤكــد الــدكــتــور نـ
األسبق،  الداخلية  والتجارة  التموين  وزير 
ــاع أســـعـــار الــســكــر الــعــاملــيــة بسبب  ــفـ أن ارتـ
صـــعـــود الــعــمــلــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة أمـــــام الـــــدوالر 
وعودة البرازيل )أكبر منتج عاملي للسكر(، 
ــــن الــســكــر  ــــول الــــحــــيــــوي مـ ــانـ ــ ــثـ ــ ــــاج اإليـ ــتـ ــ إلنـ
بتقنيات جديدة، قلل من املتوفر في السوق 
الــعــاملــيــة، مـــا أدى إلــــى رفــــع ســعــره بنسبة 
ــخـــاص عن  50%، فـــي ظـــل عــجــز الـــقـــطـــاع الـ
املطلوبة  الكميات  الــدوالر الستيراد  توفير 
التي ال يكفي االنتاج املحلي لتغطية العجز 

منها.
ــة  ــ ــمـــويـــن األزمــ ــتـ ــل يـــحـــمـــل وزيـــــــر الـ ــابـ ــقـ ــاملـ بـ
»لتكالب املواطنني على شراء السكر عندما 
يــجــدونــه مـــتـــوافـــًرا فـــي مـــكـــان مـــا رغــــم عــدم 
البعض  إليه، باإلضافة إلى سلوك  حاجته 
في عدم خفض االستهالك رغم وجود حالة 
تفاقمها«،  إلـــى  أدى  مــمــا  السلعة  فــي  أزمـــة 
بينما يــرى أحــمــد الــوكــيــل، رئــيــس االتــحــاد 
ــام لـــلـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة، أن اإلجــــــــراءات  ــعــ الــ
الحكومية ملواجهة أزمة السكر، تعد سببا 
أساسيا في تفاقم واستمرار األزمة، واصفا 
تــلــك اإلجـــــراءات فــي تــصــريــحــات صحافية، 
»الــبــولــيــســيــة والــعــقــيــمــة؛ والـــتـــي تسببت  بـــ
فــي خلق الــســوق الــســوداء«، فــي إشـــارة إلى 
مصادرة السكر املوجود في مخازن بعض 
مصانع الحلويات ومحالت السوبر ماركت. 
فــي مصر شركة  السكر  إنــتــاج  وتسيطر على 
 ،)Esiic( السكر والصناعات التكاملية املصرية
الــتــي تعد إحـــدى شــركــات القطاع الــعــام، بعد 
في  الخاصة  السكر  تأميم مصانع ومصافي 
الباقية  الكمية  توفير  يتم  فيما   ،1963 الــعــام 
الخام  السكر  وتعبئة  لتكرير  مصنعني  عبر 

املتسورد، مملوكني للقطاع الخاص.

التموين: ممنوع حيازة 
أكثر من كيلوغرامي سكرًا

يـــؤكـــد الــعــربــي أبــــو طـــالـــب رئـــيـــس االتـــحـــاد 
الداخلية،  التموين والتجارة  العام ملفتشي 
أو  القضائية  الضبطية  تنفيذ  يحق  ال  أنــه 
أي شخص يحمل  أو  مــواطــن  القبض على 
مـــا يـــزيـــد عـــن كـــيـــلـــوغـــرام مـــن الــســكــر طــاملــا 
وبحوزته  العمل  في  يستخدمها  أنــه  أثبت 
فــــواتــــيــــر شـــــرائـــــهـــــا. وأضـــــــــــاف أبـــــــو طـــالـــب 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــمــنــوع حــيــازة أكثر  لـــ
مـــن كــيــلــوغــرامــني مـــن الــســكــر لــكــل شــخــص، 
ــو الــــحــــد األقــــصــــى الســـتـــخـــدامـــه خـــالل  ــ وهــ
شــهــر«. وتــابــع »مـــن يــتــم ضبطه بــأكــثــر من 
هذه الكمية املقررة من قبل وزارة التموين، 
عليه تقديم فواتير الشراء الرسمية وسببه، 
عقوبة  عليهم  تطبق  مــن  ضــمــن  دخـــل  وإال 
االحـــتـــكـــار بــنــص قـــانـــون الــتــمــويــن. وأشــــار 
إلـــى أن مــن يــعــمــلــون فــي املــقــاهــي ومــحــالت 
الــحــلــويــات مـــن حــقــهــم حـــيـــازة أكــثــر مـــن 10 
كيلوغرامات من السكر، ولكن بشرط إثبات 

فواتير الشراء وسبب االستخدام.
وبحسب وزارة التموين املصرية، فإن حصة 
الفرد املقررة من السلع األساسية التموينية 
شهريا، تتكون من نصف كيلو زيت، كيلو 
ــدد الــبــطــاقــات  ــ ــر، كــيــلــو أرز، ويـــبـــلـــغ عـ ــكـ سـ
التموينية في مصر، 21 مليون بطاقة مقيد 
بها 71 مليون مواطن من إجمالي املصريني 

البالغ عددهم قرابة 90 مليونا.

عقوبة االحتكار وبيع السلع التموينية
التموينية  الــســلــع  فــي  املــتــالعــبــون  يخضع 
لــســنــة 1945 وتــعــديــالتــه  لــلــقــانــون رقــــم 95 
والخاص بشؤون التموين، وبحسب شوقي 
القاهرة،  جامعة  في  القانون  أستاذ  السيد 
فإن من يثبت ضدهم تهمة االحتكار أو بيع 
لها  الرسمي  اإلطــار  سلعة تموينية خــارج 
الــذي حددته  عــن سعرها  تزيد  بأسعار  أو 
للمحاكمة  السلعة، يخضعون  لتلك  الدولة 
بموجب نص املــادة 56 من قانون التموين 
التي تعاقب بالحبس مــدة ال تقل عن سنة 
وال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل 
)33 دوالرًا( وال تجاوز  عن ثالثمائة جنيه 
ألف جنيه )110 دوالرات( على كل مخالفة 
ــن الــســلــع الـــتـــي تــدعــمــهــا  تــرتــبــط بــســلــعــة مـ
والتجارة  التموين  وزيــر  الــدولــة ويحددها 
الداخلية. وفي حالة العود تضاعف العقوبة 
ــى واألقـــصـــى فـــإذا كـــان قد  فــي حــديــهــا األدنــ
بالحبس  مــرتــني  الــعــائــد  على  الحكم  سبق 
ارتــكــابــه جريمة معاقبا  ثــم ثبت  والــغــرامــة 
عليها بالحبس والغرامة معا. وفي جميع 
الجريمة  مــوضــوع  السلع  تضبط  األحــــوال 
ويـــحـــكـــم بـــمـــصـــادرتـــهـــا كـــمـــا يـــجـــب الــحــكــم 

بإغالق املحل مدة ال تجاوز ستة أشهر.
ــــي جـــامـــعـــة  ــاذ الـــــقـــــانـــــون فــ ــ ــتــ ــ ــــح أســ ــــوضــ ويــ
القاهرة، أنه إذا كان من تم ضبطه بالسلعة 
الــتــمــويــنــيــة، شخصا ولــيــس مــؤســســة، تتم 
بتحريز  أنــه مؤسسة  على  قانونا  معاملته 
ببيع  يقوم  الــذي  املــكــان  وغلق  املضبوطات 
الــســلــعــة فــيــه، وبــمــوجــب هــــذا الـــقـــانـــون فقد 
حررت مباحث التموين 700 محضر وقضية 
بـــخـــصـــوص تـــهـــريـــب الـــســـكـــر خـــــالل الــشــهــر 
املاضي، كما يؤكد كريم جمعة معاون وزير 
الــداخــلــيــة، إال أن األزمــة  التموين والــتــجــارة 
املهندس ورب  يقول  تــزال مشتعلة، كما  مــا 
األسرة أحمد عزمي، متابعا »طوابير السكر 

صارت معاناتنا الجديدة«.

سبيل  أخلى  الكلية،  القاهرة  شــرق  لنيابات 
املتهم الذي اتضح أنه عامل في مقهى بكفالة 

ألف جنيه )110 دوالرات(.
ــات املــســتــهــلــكــني  ــامـ ــهـ بــســبــب الــــخــــوف مــــن اتـ
ــا عــبــد الــفــتــاح فـــرحـــات،  بــإخــفــاء الــســكــر، دعــ
صاحب سوبر ماركت بمنطقة الدقي، زبائنه 
لتفقد مخزنه للتأكد من عدم وجــود السكر، 
قــــائــــال: »بــعــضــهــم اتــهــمــنــي بـــإخـــفـــاء الــســكــر 
لتعطيش الــســوق ورفـــع األســـعـــار«. وأضــاف 
»الــشــركــة املــــوردة لــم تــوفــر لــي ولـــو حــتــى 10 

كيلوغرامات منذ أسبوعني«.
وتابع »املستهلكون ينفعلون علينا وندخل 
ــــوم، ومــفــتــشــو الــتــمــويــن  ــادات كــــل يــ ــشــ فــــي مــ
يــحــاصــرونــنــا بــالــحــمــالت الــتــفــتــيــشــيــة ظنا 
توفرها  ال  الــتــي  السلعة  نحتكر  أنــنــا  منهم 
على  املسجلني  ملستهلكيها  التموين،  وزارة 

البطاقات التموينية«. 
التموينية  املنافذ  في  السكر  إيجاد  محاولة 
دفعت ربة املنزل مي عزت، لتكرار الذهاب إلى 
املجمعات االستهالكية في محافظة الجيزة، 
فــي مــحــاولــة لــشــراء الــســكــر، بعد أن شاهدت 
أحـــد بـــرامـــج »الـــتـــوك شـــو« يــعــلــن عـــن توفير 
بــســعــر 6 جــنــيــهــات  لــلــســكــر  الــتــمــويــن  وزارة 
للكيلو الــواحــد، في كل مــرة تجد مي زحاما 
ــتــــى عـــنـــدنـــا ابـــتـــســـم الـــحـــظ لــي  ــبـــا، »وحــ ــيـ رهـ
املمتد على نصف  الطابور  وجــاء دوري في 
كيلومتر«، وجدت مي أن الكمية املتوفرة في 

الجمعية قد نفدت.

700 ألف طن عجزًا
تنتج مصر 2.4 مليون طن من السكر محليا، 
فيما يصل حجم االستهالك إلى 250 ألف طن 
شهريًا منها 150 ألف طن توزع عبر بطاقات 
التموين الحكومية، بينما تتم تغطية الكمية 
ــيـــراد 700 ألــــف طـــن سكر  ــتـ الــبــاقــيــة عــبــر اسـ
ــام ســنــويــًا، أغــلــبــهــا مـــن الـــبـــرازيـــل، بحسب  خـ
والتجارة  التموين  وزيــر  أعلنها  إحصائيات 
ــواء مــحــمــد عـــلـــي مــصــيــلــحــي،  ــلــ ــيـــة، الــ ــلـ الـــداخـ
والذي أكد في تصريحات صحافية أن الوزارة 
ضــخــت 130 ألـــف طــن ســكــر للقطاع الــخــاص 
والتموين من أجل إنهاء األزمة. غير أن جولة 
التحقيق،  بها معد  قــام  الجيزة  في محافظة 
أثبتت أن هذه الكمية لم تكن قادرة على وقف 

700 ألف طن 
حجم العجز في 

السكر بمصر

الحكومة المصرية 
صادرت السكر من 

مصانع ومحال 
سوبرماركت
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