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صادرة عن المركز المصري
للحقوق االقتصادية واالجتماعية

حقوقنا

عودة حق خـالد سعيـد وعمال كفر الدوار
براءة  ١٩من عمال كفر الدوار تنتصر لخميس والبقري بعد  ٧٠عامً ا
المرأة حامية الحقوق من
منصة مجلس الدولة للنقابات
(حكاية رحمة ومنى وايمان)

أزمة اإليجار القديم..
حقوق العمالة
غير المنتظمة

المركز المصري للحقوق االقتصادية في عام:

حق خالد سعيد يعود..
وانتصار الصحفيين وعمال
كفر الدوار ومرشدي السياحة
تعويــض ورثــة خالــد ســعيد بعــد 11
عــام مــن الثــورة وبــراءة عمــال كفــر الــدور
زمــاء خميــس للبقــري ،واالنتصــار
للنقابيــن احلقيقيــن يف نقابــة الصحفيني
وحــق املرشــدين الســياحيني يف العمــل
لصالــح أنفســهم ،انتصــارات حققهــا
املركــزي املصــري للحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة ضمــن سلســلة مــن القضايــا
خاضهــا محامــوه دفاعــا عــن احلقــوق يف
كافــة القطاعــات،
فعلــى مــدار العــام املنقضــي ،حصــل
املركــز املصــري علــى عــدد مــن األحــكام
الهامــة التــي تؤســس لعــدد مــن الســوابق
القانونيــة ،وميكــن االهتــداء بهــا يف وضــع
معاييــر أساســية للعالقــات االجتماعيــة
– االقتصاديــة ،شــملت مجموعــة مــن
القضايــا العماليــة واحلقوقيــة ،التــي
يتشــارك جميعهــا يف االنتصــار للقواعــد
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القانونيــة.
األحــكام تضمنــت بــراءة عمــال مصنــع كفر
الــدوار مــن دعــوى أقامتهــا إدارة الشــركة
ضدهــم بســبب احتجاجهــم علــى تأخــر
املرتبــات وذلــك بعــد ان صــدرت ضدهــم
أحكامــا باملؤبــد يف أول درجــة يف اســتعادة
لواقعــة خميــس والبقــري بعــد  70عامــا
مــن اعدامهمــا.
وتضمنــت األحــكام أيضــا تعويــض ورثــة
الشــهيد خالــد ســعيد مــن وزارة الداخليــة
واملتهمــن بقتلــه ،فضــا عــن اســتبعاد
محمــد شــبانة وإبراهيــم أبــو كيلــة مــن
عضويــة هيئــة مكتــب نقابــة الصحفيــن
مبــا يضمــن تفــرغ النقابيــن ملمارســة
مهامهــم النقابيــة ،وأحقيــة املرشــدين
الســياحيني بالعمــل لصالــح أنفســهم بعيــدا
عــن املمارســات االحتكاريــة لشــركات
الســياحة.
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بعد الحكم عليهم بالمؤبد :

براءة  19من عمال كفر الدوار تنتصر
لخميس والبقري بعد  70عاما
يف فبرايــر  ،2021حصــل فريــق الدفــاع املكــون
مــن محاميــي املركــز املصــري ،واألســتاذ طاهــر
أبــو النصــر املحامــي واملستشــار القانونــي،
واألســتاذ محمــد الكومــي ،علــى حكــم ببــراءة
 19عامـاً مبصنــع كفــر الــدوار للغــزل والنســيج،
حيــث قضــت محكمــة جنايــات شــمال دمنهــور
ببراءتهــم ،بعدمــا ســبق أن صــدرت أحكامــة
غيابيــة باملؤبــد يف حقهــم ،يف القضيــة رقم ٩٣٨٠
لســنة  ٢٠٢٠جنايــات قســم كفــر الــدوار ،وذلــك
ملطالبتهــم بحقوقهــم بعــد تأخــر مســتحقاتهم
واحتجاهــم علــى تخريــد بعــض معــدات الشــركة.
وتعــود وقائــع القضيــة إلــى شــهر أبريــل عــام
 ،2020حيــث امتنعــت إدارة الشــركة عــن صــرف
مســتحقات العمــال املاليــة بشــكل مفاجــئ ،خــال
بدايــة جائحــة كورونــا ،مــا تســبب يف حــدوث
خــاف بــن إدارة الشــركة وبــن اللجنــة النقابيــة
بالشــركة بشــأن تثبيــت مواعيــد صــرف أجــور
العمــال ،وســط اعتــراض مــن اللجنــة النقابيــة
علــى تخريــد عــدد مــن أدوات اإلنتــاج ،ورفــض
إدارة الشــركة مطالــب اللجنــة النقابيــة.
وعلــى خلفيــة مشــادات مفتعلــة ،تقدمــت إدارة
الشــركة ببــاغ للنيابــة العامــة ضــد  20مــن
العاملــن باملصنــع ،أحيلــوا علــى أثرهــا إلــى
محكمــة اجلنايــات التــي قضــت غيابيــا مبعاقبتهم
بالســجن املؤبــد ،قبــل أن يعيــد عــدد مــن املتهمــن
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

إجــراءات املحاكمــة ،مــن خــال املركــز املصــري
وعــدد مــن املحامــن ،حيــث دفــع فريــق الدفــاع
بنفــي الواقعــة ،وبــراءة العمــال ممــا نســب إليهــم.
وطالــت قائمــة االتهامــات املوجهــة إلــى العمــال
لتصــل إلــى أكثــر مــن  10تهــم ،أغلبهــا يتعلــق
باســتعراض القــوة ،والتلويــح بالعنــف ،وإتــاف
منقــوالت ،وتعطيــل وســائل اإلنتــاج بالشــركة
عمــدا ،فضــا عــن التجمهــر بغــرض ارتــكاب
اجلرائــم الســابقة ،والتظاهــر بــدون إخطــار
مســبق ،إلــى جانــب إحــراز أدوات تســتخدم يف
االعتــداء علــى األشــخاص ،وتعريــض حيــاة الغيــر
للخطــر ،فضــا عــن تهــم تتعلــق بالســب والقذف.
ودون ســابق إنــذار ،صــدر حكــم غيابــي ضــد
العمــال بالســجن املؤبــد ،فطعــن محاميــو املركــز
املصــري علــى احلكــم ،مطالبــن  -علــى مــدار 6
جلســات  -باالســتعانة بشــهادة الشــهود ،وكذلــك
التدقيــق يف الوقائــع الــواردة ،وأعيــدت محاكمــة
 19عامــا ،وحصلــوا جميعــا علــى حكــم بالبــراءة،
واعتبــر املحامــون احلكــم بالبــراءة «شــرعنة
للنشــاط العمالــي النقابــي الســلمي».
يؤكــد محامــي املركــز محمــد عيســى أن احلكــم
انتصــر حلــق العمــال يف ممارســة نشــاطهم
النقابــي ،واملطالبــة بحقوقهــم دون إرهابهــم ،كمــا
حــدث يف البدايــة عبــر مجموعــة التهــم ،التــي
شــابها الطابــع اجلنائــي ،يف حالــة نــادرة تخــص

واقــع عمالــي.
وربــط عيســى بــن مــا واجهــه العمــال والواقعــة
التاريخيــة الســابقة للمصنــع ذاتــه ،التــي جــرت
أحداثهــا يف مطلــع اخلمســينات مــن القــرن
املاضــي ،عندمــا أعــدم نظــام يوليــو محمــد
مصطفــى خميــس ،ومحمــد عبــد الرحمــن
البقــري ،العاملــن باملصنــع.
وكان خميــس والبقــري العاملــن يف مصنــع كفــر
الــدوار ،نظمــا إضرابــا ووقفــة احتجاجيــة ســلمية
باملصنــع يف  12أغســطس عــام  ،1952بعــد قيــام
ثــورة  23يوليــو ،مــع زمالئهــم مطالبــن بزيــادة
أجورهــم.
حوكــم خميــس ( 19عامــا) ،والبقري ( 17عاما)،
ومئــات غيرهــم مــن ضمنهــم مــن لــم يتجــاوز
عمــره احلاديــة عشــر أمــام محكمــة عســكرية،
وصــدر احلكــم عليهمــا باإلعــدام شــنقاً ،ومت
تنفيــذ احلكــم يف  7ســبتمبر مــن العــام نفســه .
لــم متــح الواقعــة مــن الذاكــرة العماليــة لتظــل
شــاهدة علــى انتهــاك حقــوق العمــال والتنكيــل
بهــم ،وراح ضحيتهــا عامــان شــابان يف ظــل
محاكمــة جائــرة آنــذاك.
يعــود عيســى ليــروي شــهادته حــول قضيــة عمــال
كفــر الــدوار ،التــي رأى يف االتهامــات املوجهــة
بهــا إلــى العاملــن العشــرين مبالغــة ال تعكــس
حقيقــة األحــداث ،بشــهادة الشــهود الذيــن
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نفــوا تلــك الوقائــع متامــا ،موضحــن أن األمــر
لــم يخــرج عــن كونــه تربصــا مــن إدارة الشــركة
بالعمــال املطالبــن بحقوقهــم يف ظــل تزايــد ســوء
األوضــاع نتيجــة تداعيــات اجلائحــة.
يشــدد محامــي املركــز علــى ضــرورة عــدم صبــغ
املطالــب العماليــة بالطابــع اجلنائــي ،الــذي قــاد
يف مداولتــه األولــى إلــى حكــم شــديد القســوة
(املؤبــد) ،الــذي ســعى ممثلــو الدفــاع إلــى ضحــد
مبرراتــه.
بعــد إعــادة املحاكمــة واســتنطاق الشــهود ،قضــت
هيئــة املحكمــة ببــراءة املتهمــن ،وأقــرت بــأن
األدلــة التــي ركنــت إليهــا النيابــة العامــة للتدليــل
علــى صحــة االتهــام وســامة إســناده للمتهمــن
وصــوال للقضــاء بإدانتهــم ،جــاءت قاصــرة عــن
بلــوغ حــد الكفايــة إلدراك هــذا القصــد.
لــم تطمئــن املحكمــة لروايــة املجنــي عليهمــا
شــاهدي اإلثبــات الثانــي والرابــع لتناقضهــا مــع
حتقيقــات النيابــة العامــة عمــا قــرراه يف جلســة
املحاكمــة ،تناقضــا يســتعصي علــى التوفيــق
واملواءمــة ،حيــث قــاال يف حتقيقــات النيابة العامة
إن املتهمــن ومــن ســبق محاكمتهــم هــم مرتكبــو
الواقعــة ،ثــم عــادا ليقــرا بــأن مرتكبــي الواقعــة
عــدد كبيــر مــن عمــال الشــركة ،وليــس مــن بينهــم
املتهمــون ،كذلــك لــم تطمئــن إلــى أقــوال شــاهدي
اإلثبــات ،ومــن ثــم لــم تعــول عليهــا.
ورأت املحكمــة أن أقــوال شــاهدي اإلثبــات الثالث
واخلامــس بتحقيقــات النيابــة العامــة ومــا قــرره
كل منهمــا بجلســة املحاكمــة ،أثبتــت أن مرتكــب
الواقعــة عــدد كبيــر مــن عمــال الشــركة ،ليــس
مــن بينهــم املتهمــن ،مــا تتشــكك معــه املحكمــة
يف ارتــكاب املتهمــن للجرائــم محــل االتهــام.
لــم يطمئــن وجــدان املحكمــة لشــهادة شــاهد
اإلثبــات احلــادي عشــر  -وهــو ضابــط قطــاع
األمــن الوطنــي  -التــي مبناهــا التحريــات
الســرية ،بحســبان أنهــا وحدهــا ال ميكــن أن
ترقــى علــى مرتبــة الدليــل مــا لــم تعــزز بأدلــة،
أو قرائــن أخــرى بــأوراق الدعــوى ،فضــا عــن أن
تلــك التحريــات ال تعــدو أن تكــون رأيــا ملجريهــا
يحتمــل الصــدق والكــذب.
وثبــت للمحكمــة مــن مطالعــة الشــهادات
الصــادرة مــن شــركة مصــر للغــزل والنســيج
وصباغــي البيضــا ،بكفــر الــدوار أن املتهمــن
العاشــر والثانــي عشــر واخلامــس عشــر والســابع
عشــر كانــوا غيــر موجوديــن بالعمــل بالشــركة
بتاريــخ الواقعــة بســبب جائحــة كورونــا ،مــا
تتشــكك معــه يف مقارفــة املتهمــن للجرائــم محــل
االتهــام.
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الظلم ال يسقط بالتقادم:

قضية الثورة تنتصر
 ..الحكم بتعويض مليون جنيه
لورثة خالد سعيد

العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

يف نهايــة ديســمبر املاضــي ،حصــل املركــز
املصــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
علــى حكــم بتعويــض ورثــة الشــهيد خالــد ســعيد،
مببلــغ قــدره مليــون جنيــه ،يف الدعــوى التــي
أقامهــا بالنيابــة عــن شــقيقيه ووالدتــه ،وهــو
احلكــم الــذي يؤســس بــدوره لعــدد مــن الســوابق
املهمــة يف احليــاة القضائيــة ،والتــي مــن شــأنها
إعــاء قيمــة احلــق يف ســامة اجلســد ،مقترنــا
باحلــق يف احليــاة.
وحصــل املركــز علــى مســودة احلكــم اخلاصــة
بتعويــض ورثــة خالــد ســعيد مببلــغ مليــون جنيــه
مصريـاً ،بعــد  12عامــا مــن مقتلــه ،بحكــم يقطــع
بــأن التعذيــب جرميــة ال تســقط بالتقــادم.
فــارق الشــهيد خالــد ســعيد احليــاة يف  6يونيــو
من العام  ،2010على أيدي أمني شــرطة ورقيب
شــرطة بقســم ســيدي جابــر باإلســكندرية،
أحالتهمــا النيابــة العامــة للمحاكمــة اجلنائيــة
بتهمــة القبــض عليــه دون وجــه حــق واســتعمال
القســوة وتعذيبــه بدنيــا اعتمــاداً علــى وظيفتهما،
حيــث تعديــا عليــه بالضــرب ودفعا رأســه ليرتطم
بجــدار مــن الرخــام يف أحــد محــال اإلنترنــت ،ثــم
اقتــاداه إلــى مدخــل عقــار مجــاور واســتمرا يف
التعــدي عليــه فأحدثــا بــه اإلصابــات املوصوفــة
بتقريــري الطــب الشــرعي.
يف  26أكتوبــر عــام  2011قضــت محكمــة
جنايــات اإلســكندرية مبعاقبــة اجلنــاة ،بالســجن
املشــدد ســبع ســنوات ،وإحالــة الدعــوى املدنيــة
إلــى املحكمــة املختصــة ،وطعــن املحكــوم عليهمــا
والنيابــة العامــة علــى احلكــم بطريــق النقــض.
فيمــا بعــد قضــت محكمــة النقــض بتاريــخ 20
ديســمبر عــام  2012بقبــول طعــن املحكــوم
عليهمــا والنيابــة العامــة ونقــض احلكــم ،وإعــادة
القضيــة إلــى محكمــة جنايــات اإلســكندرية
لتحكــم فيهــا دائــرة أخــرى مــن جديــد ،والحقــا
قــررت محكمــة اإلعــادة يف  3مــارس عــام 2014
معاقبــة املتهمــن بالســجن املشــدد  10ســنوات
عمــا أســند إليهمــا ،ليطعنــا مــرة أخــرى علــى
احلكــم بطريــق النقــض يف  26أبريــل عام .2014
ويف  4مــارس  ،2015قضــت محكمــة النقــض
برفــض الطعــن موضوعــا ،ويف الشــهر ذاتــه
بعــد  3ســنوات أقــام املركــز املصــري دعــوى
قضائيــة نيابــة عــن اثنــن مــن أشــقاء خالــد
ســعيد ووالدتــه ،للمطالبــة بإلــزام املتهمــن وزيــر
الداخليــة بصفتــه ،بــأداء مبلــغ  2مليــون جنيــه
مصــري كتعويــض عــن األضــرار املاديــة واألدبيــة
التــي حلقــت بهــم جــراء مــا أصــاب مورثهــم.
يف املقابــل ،أقامــت وزارة الداخليــة دعــوى ضمان
فرعيــة ضــد أمــن ورقيــب الشــرطة املدانــن،
وهــي دعــوى هدفهــا إلزامهمــا بــأن يؤديــا لــوزارة
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

الداخليــة مــا عســى أن تقضــي بــه املحكمــة مــن
تعويضــات لصالــح الورثــة.
ويف أثنــاء تــداول الدعــوى ،توفيــت الســيدة ليلــى
مــرزوق والــدة خالــد ســعيد ،ليقتصــر نظــر
الدعــوى علــى اثنــن مــن أشــقائه همــا الزهــراء
ســعيد وأحمــد ســعيد ،وبعــد تداولــت الدعــوى
باجللســات قــررت املحكمــة يف  28ديســمبر
عــام  2021إلــزام املدعــى عليهــم متضامنــن،
بــأن يــؤدوا إلــى ورثــة الشــهيد مبلــغ مليــون
جنيــه كتعويــض عــن األضــرار املاديــة واألدبيــة
واملوروثــة ،ورفــض دعــوى الضمــان الفرعــي
املقامــة مــن وزارة الداخليــة.
احلكــم التاريخــي تضمــن عــدداً مــن املبــادئ
القضائيــة التــي أوضحــت رؤيــة املحكمــة بشــأن
يف تقديرهــا للتعويــض للمضــرور ،وتأثيرهــا
علــى البنــاء التشــريعي والدســتوري يف مثــل هــذه
القضايــا.
شــملت هــذه املبــادئ رفــض دعــوى الضمــان
التــي ســبق وأن رفعتهــا وزارة الداخليــة ضــد
اجلنــاة إللزامهمــا بدفــع مبالــغ التعويــض،
وهــي الدعــوات التــي عــادة مــا تقبــل يف مثــل
هــذه القضايــا ،لكــن هيئــة املحكمــة بــادرت
برفضهــا ،وبذلــك أصبحــت الــوزارة ملزمــة
مببلــغ التعويــض ،انطالقــا مــن مســؤولية وزيــر
الداخليــة عــن أعمــال تابعيــه.
واســتندت املحكمــة يف حكمهــا ذلــك علــى املــادة
( )1/174مــن القانــون املدنــي ،التــي نصــت علــى
"أن يكــون املتبــوع مســؤوال عــن الضــرر الــذي
يحدثــه تابعــه بعملــه غيــر املشــروع ،متــى كان
واقعــا منــه يف حــال تأديتــه وظيفتــه أو بســببها.
كذلــك اســتقرت أحــكام محكمــة النقــض علــى
أن مســؤولية املتبــوع عــن الضــرر الــذي يحدثــه
تابعــه بعملــه غيــر املشــروع ،تقــوم علــى خطــأ
مفتــرض يف جانــب املتبــوع فرضــا ال يقبــل إثبــات
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العكــس ،متــى كان العمــل غيــر املشــروع قــد وقــع
منــه أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها أو ســاعدته
هــذه الوظيفــة أو هيــأت لــه ســلطه فعليــة.
وانتصــرت املحكمــة للحــق يف ســامة اجلســد
كحــق أصيــل يقتــرن باحلــق يف احليــاة ،بصفتــه
نوعــا مــن الضــرر الــذي ال ميحــي ،وال يــزول
بتعويــض مــادي ،ولكــن يقصــد بالتعويــض أن
يســتحدث املضــرور لنفســه بديــا عمــا أصابــه
مــن الضــرر األدبــي ،فاخلســارة ال تــزول ولكــن
يقــوم إلــى جانبهــا كســب بعــوض عنهــا.
كمــا أوردت يف حكمهــا حــول ضــرورة تعويــض
الورثــة القــول" :ال ترتــاب املحكمــة يف أن وفــاة
موروثهــم قــد أدخــل يف نفســهم األســى واأللــم
واحلــزن إذ ذلــك ممــا ُجبــل عليــه اإلنســان
بفطرتــه".
وذكــرت أنــه "ال ريــب أن حــق اإلنســان يف ســامة
جســده يعــد مــن احلقــوق التــي كفلهــا لــه القانــون
وجــرم التعــدي عليــه ،فإتــاف عضــو أو إحــداث
جــرح أو إصابــة اجلســم بــأي أذى آخــر مــن
شــأنه اإلخــال بهــذا احلــق يتحقــق مبجــرد
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الضــرر املــادي فــإذا مــا ترتــب علــى االعتــداء
عجــز للمضــرور عــن القيــام بعمــل بــرزق منــه
أو تأثيــراً علــى قدرتــه يف أداء مــا يتكســب منــه
رزقــه أو حتميلــه نفقــات عــاج فذلــك كلــه يعــد
إخــاال مبصلحــة ماليــة للمضــرور يتحقــق بــه
كذلــك قيــام الضــرر املــادي".
تبنــت املحكمــة أيضــا مبلــغ التعويــض ،علــى
أســاس تبيــان عناصــر الضــرر املســتوجب
للتعويــض ،وانطالقــا مــن أن تقديــر مبلــغ
التعويــض اجلابــر لهــذا الضــرر هــو ممــا تســتقل
بــه مــا دام ال يوجــد يف القانــون نــص يلــزم باتبــاع
معاييــر معينــة يف خصوصــه ،كمــا عدتــه تعويضــا
إجماليــا عــن أضــرار متعــددة ،ســبق أن ناقشــت
كل عنصــر منهــا علــى حــدة ،وتبينــت وجــه أحقيــة
طالــب التعويــض فيــه أو عــدم أحقيتــه.
واعتمــدت يف تقديرهــا للتعويــض علــى مــا
اســتقرت عليــه محكمــة النقــض أيضــا يف
شــأن الضــرر األدبــي الــذي يصيــب العاطفــة
والشــعور فيدخــل إلــى القلــب أســى وحزنــا ً
ولوعــة بــرد ـ وعلــى مــا انتهــت إليــه الدراســات

النفســية املعاصــرة خلصائــص النمــو اإلنســاني
إلــى اإلدراك احلســي والســلوك االنفعالــي الــذي
يــازم اإلنســان منــذ طفولتــه ويتجــه يف البدايــة
إلــى أفــراد أســرته الذيــن يشــبعون حاجتــه ثــم
يصــل إلــى مرحلــة النضــج والثبــات فتتســع
دائرتــه ليشــمل مــن عداهــم.
ويقــر نــص املــادة  222مــن القانــون املدنــي بــأن
"التعويــض يشــمل الضــرر األدبــي أيضــا ،لكــن ال
يجــوز يف هــذه احلالــة أن ينتقــل إلــى الغيــر إال
إذا حتــدد مبقتضــى اتفــاق ،أو طالــب الدائــن
بــه أمــام القضــاء ،ومــع ذلــك ال يجــوز احلكــم
بــه إال لــأزواج واألقــارب إلــى الدرجــة الثانيــة
عمــا يصيبهــم مــن ألــم مــن جــراء مــوت املصــاب،
والضــرر األدبــي الــذي يصيــب املضــرور يف
شــعوره وعاطفتــه وكرامتــه ،فهــو ضــرر ال ميكــن
أن ميحــى ويــزول مــن الوجــود بتعويــض ،وإمنــا
بالتعويــض عنــه أن يســتحدث املضــرور لنفســه
بديــا عمــا أصابــه وإحساســه ومشــاعره
باحلــزن والغــم واألســى يصلــح أن يكــون محــا
للتعويــض".
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

هزيمة احتكار شركات السياحة:

حق طال انتظاره..
عمل المرشدين السياحيين
لصالح أنفسهم
خــال العــام نفســه ،ويف ســابقة قانونيــة
مهمــة قضــت محكمــة القضــاء اإلداري يف
الدعــوي رقــم  36682لســنة  75قضائيــة،
بأحقيــة املرشــدين الســياحيني يف العمــل
لصالــح أنفســهم دون احتــكار شــركات
الســياحة.
أقــام محامــو املركــز املصــري للحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة الدعــوى بصفتهــم
وكالء عــن املرشــد الســياحي الســيد «ا.ع»،
طالبــن احلكــم بوقــف تنفيــذ وإلغــاء القــرار
الســلبي باالمتنــاع عــن متكينــه مــن إنشــاء
مكتبــه اخلــاص تنفيــذا ألحــكام املــادة
( )10مــن القانــون رقــم  121لســنة 1983
بشــأن اإلرشــاد الســياحي ،ومــا يترتــب

العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

علــى ذلــك مــن آثــار أخصهــا منــح املدعــي
كافــة التراخيــص الالزمــة إلنشــاء مكتبــه
اخلــاص ملمارســة مهنتــه ،وكذلــك التصاريــح
واإلخطــارات الالزمــة ملباشــرة عملــه.
واســتندت الدعــوى إلــى مــا نــص عليــه
القانــون رقــم  121لســنة  1983بشــأن
اإلرشــاد الســياحي يف مادتــه العاشــرة،
والتــي نصــت علــى تقــدمي املرشــد الترخيــص
وكذلــك أمــر الشــغل املكلــف بــه مــن جهــة
عملــه إذا لــم يكــن يعمــل حلســاب نفســه،
كلمــا طلــب منــه أصحــاب الشــأن ذلــك.
وســبق أن انتهــت توصيــة هيئــة مفوضــي
الدولــة يف الدعــوى بــأن امتنــاع جهــة اإلدارة
عــن الســير يف إجــراءات ترخيــص إنشــاء

مكتــب إرشــاد ســياحي لصالــح املدعــي،
ومزاولــة مهنتــه عــن طريــق املكتــب حلســاب
نفســه ،دون التقيــد بالعمــل حتــت مظلــة
شــركات الســياحة ،مبثابــة قــرار ســلبي
مشــوب بعيــب مخالفــة القانــون واخلطــأ
يف تطبيقــه ،ويتعــن التقريــر بإلغائــه مــع مــا
يترتــب عليــه مــن آثــار.
مبوجــب احلكــم انتصــر مجلــس الدولــة
لفئــة كبيــرة مــن املرشــدين الســياحيني ،مبــا
ميكنهــم مــن جلــب املجموعــات الســياحية
بعيــدا عــن املمارســات االحتكاريــة لشــركات
الســياحة ،واملضايقــات التــي يتعــرض لهــا
املرشــدين الذيــن يعملــون لصالــح أنفســهم.
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بحكم القضاء..

االنتصار للصحافة والعمل
النقابي ..شبانة وأبو كيلة
خارج «مكتب الصحفيين»

يف ينايــر املاضــي ،ألزمــت محكمــة القضــاء
اإلداري ،نقيــب الصحفيــن بإعــادة تشــكيل
هيئــة مكتــب النقابــة ،واســتبعاد كل مــن
الســكرتير العــام النقابــة محمــد شــبانة،
ووكيــل النقابــة إبراهيــم أبــو كيلــة مــن
منصبيهمــا ،جلمعهمــا بــن وظيفتــن
عامتــن.
كان محامــو املركــز املصــري للحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة أقامــوا دعواهــم
بالنيابــة عــن عضــوي املجلــس محمــود كامــل
وهشــام يونــس ،بوقــف تنفيــذ ثــم إلغــاء
قــرار مجلــس نقابــة الصحفيــن باعتمــاد
تشــكيل هيئــة مكتــب مجلــس النقابــة ،فيمــا
تضمنــه مــن تولــي محمــد شــبانة منصــب
ســكرتيراً عامـا ً للنقابــة ،وتولــي إبراهيــم أبــو
كيلــة منصــب وكيــل النقابــة ورئيــس جلنتــي
التســويات والتشــريعات ،لتعــارض ذلــك مــع
توليهمــا وظائــف عامــة أخــرى.
ويف حيثيــات حكمهــا ،قالــت هيئــة املحكمــة
إنــه بعــد انتهــاء انتخابــات التجديــد النصفــي
لنقابــة الصحفيــن ،اعتمــدت النقابة تشــكيل
هيئــة مكتــب مجلــس النقابــة ،حيــث شــغل
محمــد شــبانة عبدالعزيــز بــدوي منصــب
الســكرتير العــام لنقابــة الصحفيــن ،وشــغل
إبراهيــم الســيد إبراهيــم أبــو كيلــة منصــب
وكيــل نقابــة الصحفيــن ورئيــس جلنتــى
التســويات والتشــريعات ،علــى الرغــم مــن
تعيينهمــا عضويــن مبجلــس الشــيوخ مبوجــب
القــرار اجلمهــوري رقــم ( ،(590وبنــاء عليــه
أقــام عضــوي املجلــس محمــود كامــل وهشــام

يونــس دعواهمــا.
أوضحــت املحكمــة أن منصبــي وكيــل النقابــة
والســكرتير العــام للنقابــة يتــم شــغلهما مــن
بــن أعضــاء مجلــس النقابــة ،ويقعــا ضمــن
تشــكيل هيئــة مكتــب املجلــس – التــي
تعقــد جلســاتها بصفــة دوريــة – للقيــام
باختصاصاتهــا التــي اتســمت يف عمومهــا
بطابــع األعمــال التنفيذيــة الالزمــة لتســيير
شــئون النقابــة ،وتنفيــذ قــرارات مجلســها،
وجمعيتهــا العموميــة ،واإلنابــة عــن املجلــس
يف الشــؤون التــي يفوضهــا فيهــا ،كجــزء
أساســي ُمكمــل الختصاصــات مجلــس
النقابــة يف قيامــه علــى حتقيــق أغــراض
النقابــة علــى الوجــه الســالف بيانــه.
عمــا يختــص
وأضافــت أن ذلــك يأتــي فضـاً ّ
بــه الوكيــل إذ يحــل محــل النقيــب إذا خــا
مركــز النقيــب ويقــوم مقامــه إذا كانــت املــدة
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الباقيــة لــه تقــل عــن ســنة ،ويعينــه املجلــس
ضمــن جلنــة مؤلفــة مــن  3أعضــاء لتســوية
املنازعــات املهنيــة بــن أعضــاء النقابــة ،التــي
حتقــق أوجــه اخلــاف وتقــدم تقريــراً عنهــا

إبراهيم أبو كيلة
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

إلــى املجلــس ،ويكــون قــراره فيهــا ملزمــا
لألطــراف املعنيــة ،ويحــل محــل النقيــب
بتمثيــل النقابــة لــدى اجلهــات القضائيــة
واإلداريــة يف حالــة غيابــه».
كمــا يختــص بــه الســكرتير العــام باألعمــال
التنفيذيــة اخلاصــة بتوجيــه الدعــوات
الالزمــة لعقــد جلســات واجتماعــات مجلــس
النقابــة ،وجمعيتهــا العموميــة ،وتنســيق
الشــؤون اإلداريــة للنقابــة ،واإلشــراف علــى
ســجالتها ،وأوراقهــا ،وإعــداد محاضرهــا
وتوقيعهــا بجانــب النقيــب ،واالشــتراك يف
إحــدى جلــان النشــاط النقابــي.
بنــاء علــى مــا ســبق ،أكــدت املحكمــة أنــه
ال يجــوز ألبــو كيلــة وشــبانة شــغل منصبــي
وكيــل النقابــة ورئيــس جلنتــي التســويات
والتشــريعات لــأول ،وســكرتير عــام النقابــة
للثانــي ،ألنهمــا عضويــن مجلــس الشــيوخ؛
لتعــذر اجلمــع بــن التفــرغ الــازم لهــذا
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

العمــل التنفيــذي ،والتفــرغ املقــرر بحكــم
الدســتور والقانــون لعضويــة املجلــس.
املحكمــة اعتمــدت يف حكمهــا علــى فتــوى
ســابقة مــن قســم الفتــوى والتشــريع التابــع
ملجلــس الدولــة ،موجهــة للمجلــس األعلــى
للصحافــة ،تخــص أعضــاء الهيئــة الوطنيــة
للصحافــة ،ورؤســاء مجالس إدارات ورؤســاء
حتريــر املؤسســات الصحفيــة القوميــة،
وأعضــاء مجالــس اإلدارات واجلمعيــات
العموميــة لهــا ،حــال ترشــحهم لعضويــة
مجلــس النــواب أو مجلــس الشــيوخ ،أو عنــد
تعيينهــم يف أي مــن املجلســن ،يف ضــوء
أحــكام الدســتور والقانــون.
يشــغل شــبانة منصــب رئيــس حتريــر مجلــة
األهــرام الرياضــي ،وأبــو كيلــة منصــب رئيس
حتريــر جريــدة الشــعب التابعــة ملؤسســة
اجلمهوريــة ،كمــا أن كالهمــا مت تعيينــه
مبجلــس الشــيوخ مبوجــب قــرار جمهــوري،

وهــي املناصــب التــي رأى فيهــا قســم الفتــوى
تعارض ـا ً يف اجلمــع بينهــا وبــن عضويتهمــا
بهيئــة املكتــب.
والحقــا اتخــذ املركــز املصــري إجــراء قانونيا
آخــر ،عبــر التقــدم بطلــب لهيئــة املحكمــة
التــي أصــدرت حكــم إعــادة تشــكيل مكتــب
نقابــة الصحفيــن ،يقضــي بإلــزام نقيــب
الصحفيــن بتنفيــذ احلكــم ،وهــو مــا يطلــق
عليــه قانونــا إشــكاال عكســيا يف التنفيــذ.
ويؤســس هــذا احلكــم ملبــدأ قضائــي مهــم
وســابقة يعتد بها مســتقبالً ،يف اإللزام بعدم
جــواز اجلمــع بــن عضويــة هيئــات مكاتــب
النقابــات ،واملجالــس النيابيــة ،مــا يحفــظ
هــذه املجالــس مــن شــبهة الصوريــة يف عمــل
أعضائهــا املنضمــن لتلــك الهيئــات ،والــذي
مــن شــأنه اإلخــال بدورهــا احلقيقــي.
كمــا تضمــن القــرار عــدم وجــود أعضــاء
غيــر فاعلــن ،حرصــا علــى مصلحــة
املجالــس النقابيــة ،وبالتالــي أعضائهــا كافــة،
ومبــا يضمــن حســن ســير عمــل النقابــات،
واســتمرار الــدور املنــوط بهــا يف الدفــاع عــن
مصالــح أعضائهــا.
ملــا كانــت تلــك النقابــات هــي رمانــة امليــزان
يف العمــل املجتمعــي االقتصــادي ،الســيما
يف ظــل دورهــا األساســي يف احلفــاظ علــى
حقــوق العمــال ،واملهنيــن ،مبــا يتضمنــه ذلــك
مــن إرســاء مبــادئ الســلم املجتمعــي ،رحــب
املركــز املصــري باحلكــم ،وعـ َّـده خطــوة توازن
بــن األضــرار ،واملنافــع ،التــي مــن شــأنها
احلفــاظ علــى املصلحــة العامــة ،واعتبــار
التشــكيالت النقابيــة مرفــق اجتماعــي ال
يقــل أهميــة عــن أي مرافــق ســواه ،انطالقــا
مــن الــدور املحــوري لهــا ،جتــاه أعضاءهــا،
واملهــن التــي ميثلونهــا.
كمــا ميثــل احلكــم ســابقة تخــص اإللزاميــة
فيمــا يتعلــق بفتــاوي اجلمعيــة العموميــة
لقســمي الفتــوى والتشــريع مبجلــس الدولــة،
حتــى لــو لــم تكــن تشــمل إحــدى اجلهــات
حتقيقــا للصالــح العــام يف حالــة وحــدة ســبب
إصــدار الفتــوى.
الحقــا أعلــن شــبانة وأبــو كيلــة اعتذارهمــا
عــن منصبيهمــا نفــاذا للحكــم ،وهــو القــرار
الــذي ثمنــه املركــز  ،مذكــرا بــأن احلكــم
يضمــن عــدم وجــود أعضــاء نقابيــن غيــر
فاعلــن ،مــن بــاب احلــرص علــى مصلحــة
املجالــس النقابيــة ،وبالتالــي أعضاءهــا
كافــة ،ومبــا يضمــن حســن ســير عملهــا،
واســتمرارها يف أداء الــدور املنــوط بهــا يف
الدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا.
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اليوم العالمي للمرأة

انتصار النساء
معركة القضاء ..المرأة على منصة
السنهورى بعد  ٧٠عاما من النضال
كريمة علي حسين..
أثر النضال ال يزول
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العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

منى ورحمة وإيمان

مناضالت

من أجل عالم أفضل
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢
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اليوم العالمي للمرأة

مقاومة  70عاما تهزم الرفض الذكوري:

المرأة على منصة السنهوري..
النساء يحسمن معركة القضاء

كتبت – أسماء زيدان:

بــن مــا اعتبــره املستشــار محمــد حســام الديــن،
حدثــا تاريخيــا مرحبــا بالقاضيــة رضــوى حلمــي
باعتبارهــا أول قضيــة تعتلــي منصــة محاكــم
مجلــس الدولــة» وحكــم مجلــس الدولــة يف بدايــة
اخلمســينيات بــأن الوقــت لــم يحــن لتتولــى املدعية
عائشــة راتــب منصبــا يف إدارة القضايــا أو يف
النيابــة العامــة» مشــيرا أن هــذا التقديــر لــم يثبــت
للمحكمــة أنــه قــد شــابه تعســف أو انحــراف»،
معركــة طويلــة خاضتهــا النســاء مــن أجــل
االنتصــار حلقهــن يف اعتــاء منصــات القضــاء .
ولــم يكــن حســم املعركــة وحتقيــق حلــم املســاواة
علــى صعيــد القضــاء وليــد منحــة أو صدفــة لكنــه
جــاء تتويجــا لنضــال  70عامــا ،خاضتــه النســاء
رفيقــات وبنــات وحفيــدات عائشــة راتــب وهــامن
محمــد علــى كافــة األصعــدة ،ضمــن معــارك
كثيــرة لتحقيــق املســاواة يف ســاحات مختلفــة.
وهــي املعــارك التــي جــاءت لتؤكــد جدارتهــن
وقدرتهــن علــى انتــزاع النصــر ،الكامــل وحســم
املعــارك الباقيــة ،لتبقــى كلمــة الســر هــي «النضــال
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النســوي»
أخيـ ًـرا ،جلســت املستشــارة رضــوى حلمــي ،كأول
قاضيــة يف تاريــخ مجلــس الدولــة ،منــذ إنشــائه يف
عــام  ،1946وكأنهــا تعلــن انتصــار معركــة عائشــة
راتــب بعــد  7عقــود مــن املحــاوالت املتواصلــة.
معلنــة أن «الزمــن يتغيــر» وداعيــة النســاء ملواصلــة
املعركــة  ،لـــ « االلتحــاق بأماكــن متميــزة ،تظهــر
فيهــا براعــة ومهــارة املــرأة”.
ففــي يونيــو املاضــي ،قــرر املجلــس األعلــى
للهيئــات القضائيــة ،برئاســة الرئيــس عبــد الفتــاح
السيســي ،بــدء عمــل العنصــر النســائي يف مجلــس
الدولــة والنيابــة العامــة اعتبــاراً مــن أول أكتوبــر
املقبــل ،مــع اعتبــاره يومــا للقضــاء املصــري.
ويف خطــوة تاليــة يف نوفمبــر املاضــي  2021أصدر
السيســي قــراراً جمهوريــا بتعيــن  98قاضيــة
مبجلــس الدولــة بآليــة النقــل مــن هيئتــي قضايــا
الدولــة والنيابــة اإلداريــة ،كمــا أعلــن املجلــس
مؤخــراً حاجتــه لتعيــن خريجــات مــن دفعــة 2021
بكليــات احلقــوق والشــريعة والقانــون والشــرطة
بدرجــة منــدوب مســاعد -أولــى درجــات الســلك

القضائــي باملجلــس -ليفتــح بذلــك املجــال أمــام
املــرأة لتقلــد واليــة القضــاء مبجلــس الدولــة بعــد
ســنوات عديــدة مــن الرفــض.
بعدهــا بشــهرين أصــدر مكتــب رئيــس مجلــس
الدولــة إعالنــه األول للعــام  2022واخلاص بتعيني
خريجــات كل مــن كليــات احلقــوق والشــريعة
والقانــون وكليــة الشــرطة وانضمامهــن للســلك
القضائــي ،وذلــك وفــق االشــتراطات املعمــول بهــا
طبقــا للمــادة  73مــن قانــون املجلــس .وهــو القــرار
الــذي كان قــد ســبقه قــرار آخــر يف مــارس 2021
بالتزامــن مــع يــوم املــرأة ،بتعيــن عناصــر نســائية
يف تشــكيلة كل مــن مجلــس الدولــة والنيابــة
العامــة ،مــن خــال املوافقــة علــى تعيــن عــدد مــن
عضــوات النيابــة اإلداريــة وعضــوات هيئــة قضايــا
الدولــة بطريــق النقــل ملجلــس الدولــة .لشــغل
وظيفــة (منــدوب) أو وظيفــة (نائــب) باملجلــس.
كانــت هــذه هــي قــرارات إعــان انتصــار النســاء
وحســم معركــة تولــي املناصــب القضائيــة كاملــة
لصاحلهــن ،ولكــن قصــة هــذه القــرارات لــم تكــن
وليــدة اللحظــة لكنهــا وليــدة نضــال ومقاومــة 70
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

عامــا مــن املطالبــات والضغــط بكافــة الســبل
والوســائل ضمــن معركــة املطالبــة باملســاواة
والتــي بدأتهــا جــدات عائشــة راتــب نفســها ضمــن
سلســلة طويلــة مــن النضالــي النســوي ،فمتــى
بــدأت معركــة الـــ  70عامــا ؟

معركة عائشة راتب
والسنهوري ..الشرارة األولى

شــهدت اخلمســينيات أول مطالبــة نســائية للعمــل
بالقضــاء ،وســاير مجلــس الدولــة وجهــة النظــر
التــي حتظــر علــى املــرأة تولــي منصــب القضــاء
عندمــا أثيــرت أول مــرة عــام  ،1951حيــث
تقدمــت الدكتــورة عائشــة راتــب ،وزيــرة الشــئون
االجتماعيــة الســابقة وأســتاذة القانــون الدولــي
العــام بكليــة احلقــوق جامعــة القاهــرة ،وســفيرة
مصــر الســابقة للتعيــن يف مجلــس الدولــة
ورفضهــا طلبهــا ،بحســب تقريــر صــادر يف 2015
عــن الهيئــة العامــة لالســتعالمات ،بعنــوان (املــرأة
املصريــة والقضــاء).
جلــأت عائشــة إلــى القضــاء اإلداري ،الــذي
قضــى يف  2فبرايــر ســنة  1952برئاســة الدكتــور
عبدالــرازق الســنهوري ،بعــدم أحقيتهــا علــى
أســاس أن قصــر بعــض الوظائــف كوظائــف
مجلــس الدولــة والقضــاء علــى الرجــال دون
النســاء ال يعــدو هــو اآلخــر أن يكون وزنا ملناســبات
التعيــن يف هــذه الوظائــف تراعــي فيــه اإلدارة
مبقتضــى ســلطتها التقديريــة شــتى االعتبــارات
مــن أحــوال الوظيفــة ومالبســاتها وظــروف البيئــة
وأوضــاع العــرف والتقاليــد ،دون أن يكــون يف ذلــك
حــط مــن قيمــة املــرأة وال ينــال مــن كرامتهــا ،وال
إنقــاص مــن مســتواها األدبــي والثقــايف ،وال يحــط
مــن نبوغهــا وتفوقهــا وال إجحــاف بهــا ،وإمنــا
هــو مجــرد تخييــر اإلدارة يف مجالــس تترخــص
فيــه ملالءمــة التعيــن يف وظيفــة بذاتهــا بحســب
ظــروف احلــال ،ومالبســاتها كمــا قدرتهــا هــي،
وليــس يف ذلــك إخــال مببــدأ املســاواة قانونــا،
ومــن ثــم فــا معقــب لهــذه املحكمــة علــي تقديرهــا
مــا دام قــد خــا مــن إســاءة اســتعمال الســلطة.
وأثيــرت هــذه القضيــة للمــرة الثانيــة يف قضيــة
هــامن محمــد حســن ،املوظفــة اإلداريــة مبجلــس
الدولــة عــام  ،1978عندمــا تقدمــت للتعيــن يف
إحــدى الوظائــف الفنيــة بــه ،ورفــض مجلــس
الدولــة طلبهــا ،وجلــأت إلــى محكمــة القضــاء
اإلداري ،ورفضــت طلبهــا وقضــت املحكمــة
اإلداريــة العليــا بعــد أحقيتهــا لــذات االعتبــارات
التــي أوردهــا حكــم محكمــة القضــاء اإلداري يف
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

حلم عائشة راتب
وهانم محمد
يتحقق بعد
محاوالت  70عاما..
ورضوى حلمي أول
سيدة فوق منصة
مجلس الدولة
عــام .1952
ووفقــا لألحــكام املتقدمــة كان القضــاء اإلداري
يــرى أن مبــدأ املســاواة بــن اجلنســن يف تولــي
الوظائــف العامــة ال مينــع مــن أن تقصــر بعــض
الوظائــف علــى أحــد اجلنســن ،بحســب ظــروف
احلــال ومالبســاتها التــي ترجــع إلــى عوامــل
البيئــة ،وأحــكام التقاليــد أو إلــى طبيعــة الوظيفــة
ومســؤولياتها ومــا تتميــز بــه مــن مشــقة أو مــا
يكتنفهــا مــن مخاطــر وتتمتــع اإلدارة يف ظــل هــذه
الظــروف بســلطة تقديريــة ال تخضــع فيهــا لرقابــة
القضــاء إال بالنســبة إلســاءة اســتعمال الســلطة.
أكثر من نصف قرن من محاوالت انتزاع احلق
مضــي مــا يزيــد علــى نحــو نصــف قــرن واملــرأة
املصريــة تســعي بشــتى الســبل لنيــل حقهــا يف أن
تتــرأس منصــة القضــاء ،فعلــي الرغــم مــن عــدم
وجــود نــص دســتوري مينــع تولــي املــرأة القضــاء
عصيــا علــى
منصبــا
فقــد ظلــت منصــة القضــاء
ً
ً

املــرأة لســنني كثيــرة ،وظلــت املــرأة املصريــة تنــادي
بأحقيتهــا يف اعتــاء منصــة القضــاء كأقرانهــا
مــن الرجــال ،وناضلــت املــرأة كثيــرا مــن أجــل هــذا
احللــم.
كمــا أن الشــريعة اإلســامية ال متنــع تولــي املــرأة
منصــب قاضيــة ،ففــي فتــوى أصدرتهــا املؤسســة
الدينيــة يف مصــر بتاريــخ  2002-10-22موقعــة
مــن كل مــن شــيخ األزهــر الدكتــور محمــد ســيد
طنطــاوي ،ومفتــي اجلمهوريــة الســابق وشــيخ
األزهــر احلالــي الدكتــور أحمــد الطيــب ،ووزيــر
األوقــاف األســبق الدكتــور محمــود حمــدي
زقــزوق ،حــن خاطــب وزيــر العــدل األســبق
املستشــار فــاروق ســيف النصــر هــذه اجلهــات
مجتمعــة مــن أجــل معرفــة املوقــف الشــرعي مــن
قضيــة تعيــن املــرأة يف القضــاء.
ونصــت الفتــوى علــى أنــه ال يوجــد نــص صريــح
قاطــع مــن القــرآن الكــرمي أو مــن الســنة النبويــة
املطهــرة مينــع املــرأة مــن تولــي وظيفــة القضــاء،
لكــن بالرغــم مــن أنهــا فتــوى صريحــة وواضحــة
وضــوح الشــمس ،فــإن كثيـ ًـرا من القضاة ولألســف
شــيوخهم الرافضــن لتولــي املــرأة القضــاء دائمــا
مــا يــرددون يف حجتهــم لرفــض تعيينهــا أنــه أمــر
مخالــف للشــريعة اإلســامية.

دفوع دستورية وقانونية

وبالنظــر للنصــوص الدســتورية والقانونيــة فــا
يوجــد فيهــا مــن النصــوص مــا مينــع مــن تولــي
املــرأة وظائــف القضــاة ،ونــص الدســتور الصــادر
ســنة  1971يف املــادة  40منــه علــى أن “املواطنــن
لــدى القانــون ســواء ،وهــم متســاوون يف احلقــوق
والواجبــات العامــة ،ال متييــز بينهــم يف ذلــك
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اليوم العالمي للمرأة
بســبب اجلنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن أو
العقيــدة”.
بــل نــص فــى مــادة  8علــى أن ” تكفــل الدولــة
تكافــؤ الفــرص جلميــع املواطنــن” ،كمــا تنــص
املــادة  11منــه علــى أن “تكفــل الدولــة التوفيــق
بــن واجبــات املــرأة نحــو األســرة وعملهــا يف
مجتمــع ومســاواتها بالرجــل يف مياديــن احليــاة
السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة،
دون إخــال بأحــكام الشــريعة اإلســامية”.
كذلــك تنــص املــادة  14مــن الدســتور علــي أن”
الوظائــف العامــة حــق للمواطنــن” ،وأن العمــل
حــق وواجــب وشــرف تكفلــه الدولــة للمواطنــن
(مــادة )12
وملــا كانــت القوانــن يجــب أن تــدور يف فلــك
الدســتور ،فــإن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 46
لســنة  1972لــم يشــترط مــن بــن الشــروط التــي
تطلبتهــا املــادة  38منــه فيمــن يعــن يف القضــاء
أن يكــون مــن الذكــور ،وســارت علــى ذلــك النهــج
باقــي القوانــن املنظمــة للهيئــات القضائيــة ،فلــم
تضــع أي حظــر علــي التحــاق املــرأة بالعمــل فيهــا.

رضوى حلمي بعد
اعتالئها منصة
مجلس الدولة“ :الزمن
يتغير» ..وناصر أمين:
الموقف المجتمعي
ساهم في تأخر الحق

ناصر أمين :الموقف
المجتمعي ساهم في تأخر الحق

يؤكــد احلقوقــي ناصــر أمــن ،رئيــس املركــز
العربــي الســتقالل القضــاء واملحامــاة ،أن مجلــس
الدولــة الــذي رفــض إصــدار قــرارات تلــزم وزارة
العــدل واحلكومــة بتعيــن النســاء.
ويضيــف أن مجلــس الدولــة اعتبــر أن األمــر شــأن
قضائــي يختــص بــه مجلــس القضــاء األعلى ،الذي
رفــض بــدوره وجــود آليــة للطعــن علــى قراراتــه،
وبهــذا أصبحــت النســاء ال جتــد وســيلة لوقــف
هــذا التمييــز ،حيــث تخلــت اجلهتــان املعنيتــان
باملســألة عــن دورهمــا ،وحينهــا حتججــت تلــك
الهيئــات بــأن العمــل القضائــي (شــاق ال يصلــح
للمــرأة).
ويتابــع أمــن أنــه يف عــام  1997أطلــق املركــز
العربــي حملتــه لتولــي املــرأة املناصــب القضائيــة،
والتــي قامــت بالعديــد مــن األنشــطة مــن لقــاءات
ونــدوات وحمــل الــرأي العــام علــى تقبــل الفكــرة،
وتوجــت تلــك اجلهــود عــام  2003حــن تولــت
عضــو مجلــس أمنــاء املركــز العربــي -تهانــي
اجلبالــي -أول منصــب قضائــي يف املحكمــة
الدســتورية.
ويؤكــد أن احلملــة اتخــذت قرارهــا حينهــا
باالســتمرار بغــرض توســيع املشــاركة النســائية
بحيــث ال يقتصــر األمــر علــى تعيــن الراحلــة
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تهانــي اجلبالــي واملحكمــة الدســتورية.
ويقــول ناصــر أمــن إن املوقــف املجتمعــي اجلامــد
جتــاه القضيــة ســاهم يف تأخــر احلصــول علــى
االســتحقاق ،خاصــة علــى املســتوى الــرأي الدينــي
املمثل يف األزهر والكنيســة -كما أن اســتطالعات
الــرأي قــام بهــا املركــز عــام  2004أوضحــت أن
نســبة النســاء الرافضــة لتعيــن املــرأة يف الســلك
القضائــي أكبــر مــن الرجــال يف العينــة العشــوائية.
وتابــع :لــم يكســر هــذا اجلمــود ســوى قــرار تعيــن
القاضيــة تهانــي اجلبالــي ،وبالتزامــن مــع احلــرج
عامليــا.
الــذي تعــرض لــه النظــام ً
ويضيــف ناصــر أمــن :يجــب أن نحيــي املستشــار

فتحــي جنيــب ،الــذي قــرر حتطيــم هــذا اجلــدار،
وهــو رئيــس املحكمــة الدســتورية آنــذاك ألنــه
حتــدى الهيئــات القضائيــة ،واتخــذ القــرار علــى
مســؤوليته الشــخصية.

المركز المصري
في قلب معركة مجلس الدولة

املركــز املصــري خــاض معركــة حصــول الســيدات
علــى هــذا االســتحقاق بالتعــاون مــع مديــرة مركــزة
املــرأة اجلديــدة ،والــذي بــدأ بحملــة أطلقهــا املركز
عــام  2010اتخــذت منحــى جديــدا ،حيــث ركــزت
االهتمــام علــى االعتــراض علــى رفــض مجلــس
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

الدولــة تعيــن املــرأة ،فضــا عــن محدوديــة أعــداد
املنضمــات للســلك القضائــي.
وكان املركــز املصــري اشــتبك مــع محــاوالت
املجتمــع املدنــي للحصــول علــى حــق املــرأة
يف التعيــن بالقضــاء ،فبــادر برفــع دعويــن
قضائيتــن ،وذلــك يف أعقــاب قــرار اجلمعيــة
العموميــة الرافــض لتلــك اخلطــوة.
وكان رفــض اجلمعيــة العموميــة قــد ســبقه موافقة
مــن املجلــس اخلــاص مبجلــس الدولــة ،وهــو أعلــى
ســلطة إداريــة بــه ،والــذي قضــى باســتكمال
إجــراءات تعيــن مــن تقــررت صالحيتهــم بإجمــاع
املجلــس اخلــاص مــن خريجــي وخريجــات -2008

 2009متهيــدا إلصــدار رئيــس اجلمهوريــة قــرار
التعيــن.
وعليــه ســاد صــراع داخــل أروقــة املجلــس ،ووفقــا
لورقــة أصدرهــا املركــز آنــذاك -وزعهــا علــى
املعنيــن -قــام وزيــر العــدل بنــاء علــى طلب رئيس
الــوزراء بطلــب تفســير للمحكمــة الدســتورية
العليــا لتفســير بعــض النصــوص التــي تتعلــق
باألزمــة ،وصاحــب هــذا الطلــب موجــة احتجــاج
مــن بعــض قدامــى قضــاة مجلــس الدولــة حــول
عــدم اختصــاص املحكمــة الدســتورية بهــذا
الشــأن واعتبــاره مخالفــة صريحــة للقانــون،
ووصــل األمــر إلــى اتهــام املجتمــع املدنــي املعارض

حلرمــان املــرأة مــن تولــي منصــب القضــاء آنــذاك
مبحاولــة متكــن الســلطة التنفيذيــة مــن مجلــس
الدولــة.
وبينمــا كان الصــراع علــى أشــده أصــدر املركــز
املصــري كتابــه (املــرأة ومنصــة القضــاء) ،والــذي
قــام عليــه كل مــن نيفــن عبيــد واملحامــي خالــد
علــي والشــيخ أحمــد عبــد الهــادي ممثــا لوجهــة
النظــر الدينيــة.
وتضمــن ذكــر مــا جــرى يف أزمــة تعيــن املــرأة
قاضيــة مبجلــس الدولــة وموقــف الفقه اإلســامي
مــن عمــل املــرأة بالقضــاء ،فضــا عــن مواقــف
املنظمــات احلقوقيــة مــن القضيــة.
واســتعرض الكتــاب اخللفيــة التاريخيــة لكفــاح
املــرأة ،وخوضهــا غمــار االشــتغال بالقانــون علــي
يــد األســتاذة نعيمــة إليــاس األيوبــي ،أول محاميــة
مصريــة والتــي كان اشــتغالها باملحامــاة خطــوة
غيــر مســبوقة يف حــد ذاتهــا يف ذاك الوقــت.

أمنية جاداهلل..
على خطى عائشة راتب

المركز المصري
يدخل المعركة
عام  2010بحملة
وكتاب بالمشاركة
مع المرأة الجديدة
وأمنية جاداهلل تكمل
الطريق في 2014
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

مــع حلــول  2014ظهــرت املحاميــة أمنيــة جــاداهلل
تقدمــت بطلــب للعمــل كمندوبــة مســاعدة
التــي ّ
يف مجلــس الدولــة عقــب إعــان األخيــر إعــان
التعيــن خل ّريجــي الدفعــة ذاتهــا ،ومــع رفــض
مجلــس الدولــة طلــب أمنيــة كغيرهــا مــن خ ّريجــات
كليــات احلقــوق ،بــادرت مــن جانبهــا برفــع دعواهــا
أمــام القضــاء اإلداري للمطالبــة بوقــف التمييــز
ضـ ّـد النســاء ورفــض تعيينه ـ ّن مبجلــس الدولــة.
ويف  2016رفعــت دعــوى ثانيــة تطعــن فيهــا
بدســتورية بعــض نصــوص قانــون مجلــس الدولــة
والئحتــه لتعارضهمــا مــع االلتــزام الدســتوري
بتعيــن النســاء يف كافّــة الهيئــات القضائيــة،
املنصــوص عليــه باملــادة ( )11مــن دســتور .2014
ورفــض القضــاء اإلداري الدعويــن اللتــن تختصم
فيهمــا أمنيــة املجلــس ،وتطالبــه بالفصــل بينهــا
وبــن نفســه ،وهــو مــا يضعهــا يف حلقــة ُمفرغــة
علــى حــد وصفهــا ،معتبــرة أ ّن اختصــام املجلــس
يف حالتهــا غيــر دســتوري.
لــم تتوقــف أمنيــة عنــد هــذا احلــد .ففــي عــام
 2018أسســت مبــادرة حقوقيــة حتمــل اســم
(املنصــة حقهــا) تختــص مبكافحــة التمييــز ضـ ّـد
املــرأة وحرمانهــا مــن تولــي املناصــب القضائيــة.
وبعــد عقــود انتصــرت معركــة عائشــة راتــب،
وهــامن محمــد وأمنيــة جــاد اهلل واســتطاعت
املــرأة املصريــة أن حتصــل علــى حــق طــال
انتظــاره ،وكأنهــا تؤكــد أنــه مــا ضــاع حــق وراؤه
مطالــب.
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بروفايل
16

الشرارة األولى في معركة تعيين المرأة قاضية:

كريمة علي حسين..
أثر النضال ال يزول

العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

كتب -محمود السقا:
يزخــر التاريــخ املصــري بنســاء أضفــن لصفحاتــه
قصص ـا ً وبطــوالت ،لــم تطالــن مبجــد أو شــهرة
بــل بحقوقهــن الطبيعيــة ،نســاء مهــدن الطريــق
ورســمن بنضاالتهــن اخلــط العريــض الــذي
تبعــه اجلميــع مــن بعدهــن ،دافعــن عــن حقوقهــن
وحقــوق املــرأة بشــكل عــام ،فكــن نبراســا يهتــدي
بــه مــن بعدهــن يف طريــق احلقــوق واحلريــات،
كرميــة علــي حســن ،كانــت مــن بــن هــذه
الوجــوه املضيئــة ،كأول ســيدة طالبــت بتعيينهــا
يف القضــاء ،لذلــك اقتــرن حتقيــق أي مكســب
نســائي يف مصــر بشــكل عــام ،ويف قضيــة تعيــن
املــرأة يف القضــاء بشــكل خــاص دائم ـا ً باســمها،
ومــن بــاب رد اجلميــل فوجــب علينــا تخليــد هــذه
الســيرة النضاليــة بعــد مــرور مــا يقــرب مــن
 80عامــا مــن بدئهــا ،بعــد تتويــج هــذا اجلهــد
بحصــول النســاء علــى هــذا احلــق مؤخــرا.

حلم الوالد "معاون المحكمة"
يفتح الطريق
قبــل تعيــن املــرأة يف القضــاء ،كانــت هنــاك
فتــاة متمــردة تخــوض معركــة كبيــرة وجديــدة
مــن نوعهــا مــن أجــل تعيينهــا يف هــذا املنصــب،
حــن بــدأت كرميــة علــي حســن ،والتــي ولــدت
يف القاهــرة عــام  ١٩٢٠ألســرة بســيطة مــن كفــر
الشــيخ إبراهيــم مبحافظــة املنوفيــة ،معركتهــا
مبكــراً ،كمــا يــروي لنــا جنلهــا املحامــي احلقوقــي
جنــاد البرعــي ،حيــث كان والدهــا يحمــل شــهادة
الكفــاءة "الثانويــة العامــة" ولــم يكــن يحمــل شــهادة
جامعيــة ،وكان واحــدا مــن بــن  10إخــوة  5منهــم
ظلــوا يعملــون بالفالحــة ،واآلخــرون تركــوا
قريتهــم ونزحــوا للقاهــرة إلكمــال تعليمهــم.
وكان والــد كرميــة أقــل إخوتــه حظ ـاً ،حيــث كان
لــه شــقيق مــن أحــد الضبــاط األحــرار ورئيــس
إحــدى محاكــم الثــورة الحقــا ،ووصــل إلــى رتبــة
فريــق باجليــش ،واثنــن آخريــن وصــا إلــى رتبــة
لــواء شــرطة ،وخامســهم وصــل إلــى مرحلــة
التعليــم املتوســط ،وبعــد تعيينــه معاونــا يف إحــدى
املحاكــم آنــذاك أصــر الوالــد علــى تعليــم أبنائــه
اخلمســة حتقيقــا لرغبتــه التــي لــم يســتطع
تنفيذهــا يف نفســه.
لــم تنــل فاطمــة – االبنــة الكبــرى ملعــاون املحكمــة

العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

 حظهــا مــن التعليــم علــى شــاكلة والدهــا،وأصبحــت ربــة منــزل ،لكــن كرميــة االبنــة الثانيــة،
كانــت اللبنــة األولــى يف البنــاء التعليمــي لألســرة،
حيــث لوحــظ ذكائهــا املبكــر واهتمامهــا البالــغ
بالتعليــم وتفوقهــا فيــه ،مــا دفــع والدهــا لالهتمــام
باســتكمال تكمــل تعليمهــا يف ســبيل حتقيــق
حلمــه ،وظلــت تتنقــل يف املراحــل التعليميــة
املختلفــة بتفــوق حتــى حصلــت علــى منحــة لنيــل
الشــهادة الثانويــة ،وبعــد حصولهــا علــى مجمــوع
كبيــر يف الثانويــة ،حصلــت علــى منحــة أخــرى
لدراســة احلقــوق ،فضــا عــن معونــة فقــر نظــراً
للوضــع املــادي ألســرتها.
كان الوالــد محبــا للقانــون وشــغوفا بــه ،وكان
يــري القضــاة واملحامــن يف املحكمــة ومتنــي أن
تصبــح ابنتــه مثلهــم ،كمــا شــجع شــقيقها األصغــر
"حســن" علــى دراســة احلقــوق ،وســاهمت كرميــة
فيمــا بعــد يف إحلاقــه بهيئــة القضــاء حتــى تــويف
وهــو نائــب لرئيــس محكمــة النقــض.
كان حــب والدهــا للمهنــة دافعــا ً لهــا للتعلــق
بهــا ،فالفتــاة الصغيــرة التــي كانــت تذهــب معــه
إلــى املحكمــة ،ويــزداد شــغفها باالســتماع إلــى
مداوالتهــا ،باتــت لديهــا اآلن الرغبــة يف أن تكــون
جــزا مــن هــذا احللــم الكبيــر ،تخرجــت يف كليــة
احلقــوق بجامعــة فــؤاد األول عــام  ،1941ولــم
يســبقها مــن الفتيــات يف دراســة القانــون ســوي
فتاتــان تخرجتــا علــى دفعتــن ،ثــم تخرجــت هــي
يف الدفعــة الثالثــة ضمــن  5فتيــات فقــط.

ضمن أول  7فتيات
تخرجن من كلية
الحقوق بمصر..
وطالبت بتعيينها
معيدة بعد تفوقها
في دفعة  1941لكن
تم رفض طلبها

عقبات على الطريق..
ونضال حتى النفس األخير
نظــراً لتفوقهــا الالفــت للنظــر ،خاضــت كرميــة
معركتهــا األولــى ،فطالبــت ً
أول بتعيينهــا معيــد ًة،
واالنضمــام إلــى هيئــة التدريــس باجلامعــة ،لكــن
اجلامعــة رفضــت طلبهــا بــكل قاطــع ،بدعــوى
عــدم إمكانيــة عمــل النســاء يف هــذه املهنــة،
إال أنهــا دافعــت بشــدة عــن حقهــا إميانــا ً منهــا
بــدور املــرأة وأهميتــه ومســاواتها أمــام القانــون
والدســتور.
ذهبــت إلــى عبــد احلميــد عبــد احلــق باشــا وزيــر
الشــئون االجتماعيــة وقتهــا يف حكومــة الوفــد
عــام  1942تقريبــاً ،وكان قبــل الــوزارة نقيبــا ً
للمحامــن وأيضـا ً رجـاً تقدميـا ً مقارنــة مبعاييــر
هــذا الزمــن ،وطالبــت بحــق تعيينهــا يف وظيفــة
معــاون نيابــة ،مثــل زمالئهــا الرجــال ،لكنهــا تلقــت
صدمتهــا الثانيــة برفــض هــذا الطلــب أيضــا.
عــرض عليهــا عبــد احلميد باشــا العمــل كمحققة
داخــل الــوزارة ،وقــال لهــا "يكفــي أنــك ســتقومني
بالتحقيــق مــع الرجــال" ،محــاوال اســتمالتها
للقبــول بالوظيفــة أمــا يف اســتخدامها كانتصــار
حلكومــة الوفــد ،لكنهــا صممــت علــى الرفــض
مقــررة اســتكمال معركتهــا حتــى النفــس األخيــر.
حينمــا تيقنــت أنهــا لــن حتصــل علــى حقهــا
يف ظــل مــا واجهــت مــن عقبــات ،قــررت كرميــة
العمــل باملحامــاة ،حينهــا لــم يســبقها يف هــذه
املهنــة مــن النســاء ســوى  4محاميــات فقــط،
أبرزهــن مفيــدة عبــد الرحمــنأول محاميــة يف
تاريــخ مصــر ،وأولــى خريجــات كليــة احلقــوق
بجامعــة فــؤاد األول.
وحتــت اســم "مكتــب املحاميــة كرميــة علــي
حســن" أسســت اخلريجــة الشــابة مكتبهــا
للمحامــاة يف  ،1941اتســع عملهــا حتــى حصلــت
علــى دبلومتــي القانــون اخلــاص واالقتصــاد
السياســي ،ودرجتــي املاجســتير والدكتــوراه
الحقــا ،وانضــم إلــى مكتبهــا الحقــا شــقيقها
املحامــي حســن علــي حســن ،الــذي مت اختيــاره
للعمــل يف القضــاء بعــد  10ســنوات مــن العمــل
يف املحامــاة.

رسائل من عبدالناصر

لــم تيــأس املحاميــة املجتهــدة كعادتهــا وظــل
احللــم يداعبهــا طــوال الوقــت ،ولــم متــر ســنوات
حتــى جــاءت ثــورة يوليــو عــام  ،1952وعــادت
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عام  1942طالبت حكومة الوفد بحق تعيينها
في وظيفة معاون نيابة مثل زمالئها الرجال
وتلقت صدمتها الثانية برفض الطلب
18

مفيدة

لتطالــب بحقهــا مــن جديــد ،وانطال ًقــا مــن
ً
وعمــا بامليثــاق الوطنــي ملصــر
مبــادئ الثــورة،
الــذي أُقــر عــام  ،1962الــذي يكفــل مبــادئ
املســاواة بــن اجلنســن يف احلقــوق والواجبــات،
أرســلت خطابــا ً رســميا ً إلــى الرئيــس جمــال
عبــد الناصــر – حينهــا  -لتذ ّكــره بنــص القانــون
اخلــاص بتعيــن  %25مــن رجــال هيئــة القضــاء
مــن املحامــن ،وطلبــت منــه تعيينهــا قاضيــة
مبوجــب حــق املســاواة بــن اجلنســن ،ويف عــام
 1963رن جــرس الهاتــف يف مكتبهــا ،حيــث تلقــت
مكاملــة تليفونيــة مــن وزيــر العــدل وقتهــا فتحــي
الشــرقاوي ،قائــا لهــا – بحســب جنلهــا جنــاد
البرعــي – "أســتاذة كرميــة تعالــي عايــزك ،أحمــل
رســالة لــك مــن الرئيــس عبــد الناصــر".
اســتقبلها الوزيــر يف مكتبــه وبعــد االســتماع
لشــكواها اســتغرق يف الضحــك ،ثــم اعتــدل
قائــا" :عايــزة تبقــي وكيــل نيابــة يــا كرميــة،
فعـ ًـا القيامــة هتقــوم" ،ليعــرض عليهــا التعيــن
يف وظيفــة محقــق يف مكتبــه ،فقابلــت عرضــه

بالرفــض أيضــا.
كانــت املحاميــة الثائــرة متتلــك يقينــا ثابتــا
بــأن حــقالنســاء يف التعيــن يف القضــاء قــادم
ال محالــة ،وتوهــج األمــل داخلهــا بعــد حديــث
عبدالناصــر عــن متكــن املــرأة ،خاصــة بعــد
تعيــن حكمــت أبــو زيــد أول امــرأة وزيــرة للشــؤون
االجتماعيــة يف عــام .1962
لكــن وزيــر العــدل بعــث لهــا برســالة صريحــة:
"الرئيــس بيقــول لــك اصــريف نظــر عــن موضــوع
القضــاء ده" ،قبــل أن يضيــف" :الرئيــس مقتنــع
متام ـا ً بحقــك يف التعيــن القضــاء ،ومؤمــن مبــا
تقولــن ،وهــو يــرى ضــرورة دخــول النســاء يف
عهــده إلــى القضــاء ،لكنــه يخــوض اآلن معركــة
لتحديــث األزهــر ،وال يريــد فتــح مجــاالت
جديــدة للمعركــة ،فاملعركــة مــع األزهــر والتيــارات
الدينيــة شــديدة ،وهــم يــرون امليثــاق الوطنــي
اجتاهــا بتبنــي الدولــة املبــادئ الشــيوعية ،وهــي
يف نظرهــم كفــر وإحلــاد" ،مســتكمال" :املــوج
عالــي ،لكــن الرئيــس طلــب منــي أن أســألك عــن

سارت على درب
مفيدة عبد الرحمن
أول محامية وأول
خريجة للحقوق في
تاريخ مصر وصارت
خامس سيدة تؤسس
مكتبا للمحاماة

ً
بديــا عمــا تطلبــن".
أي شــئ تريدينــه
بعــد محــاوالت عــدة رضخــت كرميــة لألمــر الواقــع
مؤقتــا ،ورضيــت بتعيــن شــقيقها األصغــر قاضي ـا ً
بــدالً منهــا ،الــذي تــدرج يف املناصــب القضائيــة
حتــى أصبــح نائبــا لرئيــس محكمــة النقــض.
قــادت بعدهــا املحاميــة الثائــرة حملــة واســعة
تطالــب بتعيينهــا قاضيــة يف املحاكــم املدنيــة،
وكانــت قــد بلغــت األربعــن مــن عمرهــا ،كمــا
عممــت مطلبهــا وأصبحــت تطالــب بتعيني النســاء
قاضيــات ،ويف هــذه املــرة وجــدت املســاندة
هائلــة ،حيــث أفــرد لهــا الكاتــب الصحفــي أحمــد
بهــاء الديــن صفحــات يف مجلــة املصــور ،وكذلــك
فعــل عبــداهلل إمــام يف روز اليوســف ،وحــذت
جميــع الصحــف حذوهمــا يف هــذا الوقــت ،يف
حملــة وجــدت صــداً ومســاند ًة واســعني ،حتــى
مــن مســئولني حكوميــن وقتهــا؛ فضـاً عــن دعــم
وتأييــد كثيــر مــن املجتمعــات العربيــة ،فأصبحــت
كرميــة علــي حســن صــوت املــرأة والتغييــر يف
هــذا الزمــان.

جيل جديد يتسلم الراية
لــم يقتصــر نضــال كرميــة علــى املطالبــة فقــط
بتعيــن املــرأة يف القضــاء ،بــل كانــت – تزامنــا
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

راسلت عبد الناصر
عام  1962من أجل
التعيين بالقضاء
وجاءها الرد «الرئيس
مقتنع تمام ًا بحقك..
لكن إصرفي نظر»

عبد الناصر
مــع ذلــك – تخــوض املعركــة تلــو األخــرى وحتقــق
جناحــا تلــو اآلخــر يف ســبيل تعزيــز دور املــرأة،
فعملــت يف املحاكــم العســكرية التــي تختــص
ت يف األمــور اخلاصــة مبعســكرات جنــود
بالبــ ّ
االحتــال البريطانــي يف مصــر ،كمــا شــغلت
منصــب محاميــة أمــام املحاكــم الشــرعية ،التــي
كان يــرأس منصاتهــا رجــال قضــاء مــن رجــال
األزهــر.
اهتمــت املحاميــة بالسياســة واملجتمــع املدنــي،
وعملــت يف تنظيمــات سياســية بعــد  23يوليــو،
منهــا "هيئــة التحريــر ،واالحتــاد القومــي" ،قبــل
أن تســتكمل مســيرتها مــع االحتــاد االشــتراكي،
كمــا عملــت علــى تدريــب املحاميــات الناشــئات
حتــى مــن لــم يكملــن املســيرة املهنيــة ،وكانــت
تركــز علــى قضايــا األحــوال الشــخصية وقضايــا
املــرأة.
ـاء ورثــوا
ـ
أبن
ـت
ـ
وأجنب
ـة
ـ
املناضل
ـة
ـ
املحامي
ـت
تزوجـ
ً
منهــا متردهــا وثقافتهــا ودعمهــا للمــرأة ولــكل
مظلــوم ،كان أحــد أبنائهــا املحامــي احلقوقــي
والباحــث القانونــي الكبيــر جنــاد البرعــي ،عضــو
اللجنــة الوزاريــة لتعديــل قانــون اجلمعيــات
األهليــة ،وأمــن عــام املنظمــة املصريــة حلقــوق
اإلنســان ،الــذي تخــرج يف  1977مــن الكليــة
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

ذاتهــا التــي التحقــت بهــا والدتــه ،والتحــق بالعمــل
يف مكتبهــا وأصبــح اســمه "مكتــب كرميــة علــي
حســن وجنــاد البرعــي محامــون بالنقــض".
وبعــد ســنوات مــن النضــال واملثابــرة والعمــل
اجلــاد ،وحتديــداً يف عــام  ،1999تقاعــدت
كرميــة عــن العمــل ،وحتــول مكتبهــا إلــى شــركة
محامــاة مدنيــة ،باندماجــه مــع عــدد مــن مكاتــب
املحامــاة وبدخــول شــركاء جــدد ،وعلــي درب
اجلــدة صــارة احلفيــدة ،وأصبــح املحاميــة
بالنقــض نبــال البرعــي إحــدى الشــركاء ،ومــن
قبلهــا املستشــار حســني عبــد احلميــد املســاعد
الســابق للمدعــي العــام االشــتراكي ،وأصبــح
اســم الشــركة "املجموعــة املتحــدة ..محامــون
ومستشــارون قانونيــون واقتصاديــون".
ويف نوفمبــر عــام  ،2017وملواكبــة التغيــرات
القانونيــة التــي طــرأت علــى البنيــة التشــريعية
يف مصــر ،غيــرت "املجموعــة املتحــدة" عالمتهــا
التجاريــة القدميــة إلــى عالمــة جتاريــة أكثــر
حداثــة ومعبــرة أكثــر عــن رســالتها القانونيــة،
لتكــون بذلــك واحــدة مــن مكاتــب املحامــاة القليلــة
التــي متلــك عالمــة مســجلة ،وأيضــا غيــرت
الســمة التجاريــة لهــا لتصبــح "املجموعــة املتحــدة
للقانــون".

محطات في معركة
انتزاع الحق
كان مجلــس الدولــة مســايرا وجهــة النظــر التــي
حتظــر علــى املــرأة تولــي منصــب القضــاء ،عندما
أثيــرت يف عــام  ،1951حيــث قوبــل طلب الدكتورة
عائشــة راتــب وزيــرة الشــئون االجتماعيــة
الســابقة التعيــن يف املجلــس بالرفــض حينهــا.
جلــأت عائشــة إلــى القضــاء اإلداري ،الــذي
قضــى يف  2فبرايــر ســنة  1952برئاســة الدكتــور
عبدالــرازق الســنهوري ،بعــدم أحقيتهــا يف
الطلــب ،بدعــوى قصــر وظائــف مجلــس الدولــة
والقضــاء علــى الرجــال دون النســاء العتبــارات
العــرف والتقاليــد.
أثيــرت القضيــة مجــددا يف قضيــة هــامن محمــد
حســن املوظفــة اإلداريــة مبجلــس الدولــة عــام
 ،1978عندمــا تقدمــت للتعيــن يف إحــدي
الوظائــف الفنيــة بــه ،ورفــض مجلــس الدولــة
طلبهــا ،فلجــأت إلــى محكمــة القضــاء اإلداري،

ورفضــت طلبهــا أيضــا ،وقضــت املحكمــة اإلدارية
العليــا بعــدم أحقيتهــا اعتــدادا باالعتبــارات التــي
أوردهــا حكــم محكمــة القضــاء اإلداري يف عــام
.1952
وبعــد مــا يقــارب  3عقــود ،وحتديــدا يف عــام
 2003أصــدر الرئيــس املخلــوع "مبــارك" قــرارًا
بتعيــن املستشــارة تهانــي اجلبالــي كأول امــرأة
قاضيــة يف املحكمــة الدســتورية العليــا ،ويف
أبريــل  2007ووســط معارضــة واســعة مــن
القضــاة ،صــدر قــرار آخــر بتعيــن  31قاضيــة
يف القضــاء املدنــي ،ويف  ،2010حــاول املستشــار
محمــد احلســيني رئيــس مجلــس الدولــة الدفــع
بالنســاء علــى تلــك املنصــة ،وعقــدت جمعيــة
عموميــة خاصــة لقضــاة مجلــس الدولــة ،لكنهــا
رفضــت باإلجمــاع تعيــن النســاء يف منصــب
قضائــي.
ظلــت القضيــة معلقــة حتــى أعيــد فتحهــا بعــد
ثــورة  25ينايــر ،لكنهــا قوبلــت برفــض جديــد
مــن القضــاة ،حتــى وجــه الرئيــس عبدالفتــاح
السيســي النيابــة العامــة ومجلــس الدولــة يف
مــارس  - 2021تزامن ـا ً مــع يــوم املــرأة العاملــي-
باالســتعانة بالنســاء يف تعييناتهــا ،وحلقــه بيــا ٌن
مــن مجلــس الدولــة أقـ ّر فيــه باالســتعانة بالنســاء
مــن خــال تعيــن ونقــل نســاء يشــغلن مناصــب
قضائيــة يف هيئــات قضائيــة أخــرى مثــل النيابــة
اإلداريــة وهيئــة قضايــا الدولــة.
ويف األول مــن فبرايــر املاضــي ،أعلــن مجلــس
الدولــة بــدء تلقــي طلبــات التعيــن يف وظيفــة
منــدوب مســاعد للخريجــن اجلــدد مــن الذكــور
واإلنــاث ،وبعــد شــهر جلســت املستشــارة رضــوى
حلمــي أحمــد ،علــى منصــة القضــاء ،كأول
قاضيــة يف تاريــخ مجلــس الدولــة ،منــذ إنشــائه
يف عــام  ،1946يف الوقــت الــذي مــا تــزال املــرأة
بعيــدة عــن منصــات القضــاء املدنــي واجلنائــي
منــذ عقــود.
يأتــي تعيــن النســاء يف القضــاء إجنــازاً وانتصــاراً
عظيمــا ً للمــرأة املصريــة ،ويحســب جــزء كبيــر
مــن هــذا لكرميــة علــي حســن ،أول مــن ناضلــت
وطالبــت بهــذا احلــق ،لــم حتيــا لتــرى حلمهــا
يتحقــق أمــام عينهــا ،لكــن ســيرتها العطــرة تركــت
أثــراً ال ميكــن أن يــزول ،وأسســت لتاريــخ نضالــي
تتناقلــه األجيــال ،مــع كل إجنــاز جديــد وحــق
تنتزعــه املــرأة.
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اليوم العالمي للمرأة

منى مينا
ورحمة رفعت
وإيمان عالم

..مناضالت

من أجل عالم أفضل

كتبت  -ليلى فريد
منى مينا ورحمة رفعت وإميان عالم  3سيدات
خضن معارك الدفاع عن حقوق املواطنني
وحقوق زمالئهن يف حياة أفضل وعالقات عمل
عادلة ،كل يف مجالها ضربن املثل حول كيف تكون
مهنيا ومدافعا عن احلقوق واحلريات ومازال
عطاؤهن مستمر من نقابة األطباء التي حتولت
فيها منى مينا لرمز نقابي بفضل ما تقوم به
سواء كانت داخل النقابة أو خارجها ،وحتى نقابة
املهندسني التي كانت اميان عالم واحدة من رموز
االستقالل النقابي ورفض احلراسة فنالت ثقة
قطاعات كبيرة من زمالئها ،وصوال للمعارك
العمالية التي خاضتها املحامية واملناضلة
العمالية رحمة رفعت حاملة كل أدوات املحامي
والنقابي بال كلل من أجل االنتصار للعمال
وحقوقهم يف حياة كرمية وظروف عمل الئقة.
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منى مينا ..سيدة ال تعرف الهزيمة
وال تتوقف عن المحاولة

ضربن المثل في الدفاع
عن حقوق المواطنين :

واحــدة مــن أبــرز رمــوز العمــل النقابــي يف
العقــد األخيــر ،إنهــا الدكتــورة منــى مينــا ،أول
أمــن عــام يف تاريــخ نقابــة األطبــاء ،لــم تتوقــف
يومــا عــن أداء دورهــا يف الدفــاع عــن
منــى مينــا ً
صحــة املصريــن وحــق زمالئهــا يف ظــروف عمل
وأجــور مناســبة أينمــا كان موقعهــا ،عرفتهــا
املواقــع ومياديــن الثــورة وعرفهــا األطبــاء
واملرضــى واملدافعــون عــن احلقــوق ثابتــة علــى
مبادئهــا.
قبــل دخولهــا مجلــس نقابــة األطبــاء أسســت
منــى مينــا مــع آخريــن جماعــة أطبــاء بــا
حقــوق ،وبعــد ثــورة  25ينايــر  2011انتخبــت
عضــوة مبجلــس نقابــة األطبــاء ،وتولــت منصبــي
أمــن عــام ووكيلــة نقابــة األطبــاء ،وبعــد 8
ســنوات خاضــت فيهمــا عشــرات املعــارك
لصالــح زمالئهــا ،قــررت أال تترشــح لالنتخابــات
األخيــرة.
وقالــت منــى مينــا يومهــا“ :أرى ألســباب كثيــرة،
أن األنســب لــي يف الفتــرة القادمــة هــو العمــل
بهامــش أوســع مــن احلريــة ،بعيـ ًـدا عــن أي موقــع
رســمي بالنقابــة” ،وهــي املقولــة التــي طبقتهــا
خــال الفتــرة التــي تلــت خروجهــا مــن النقابــة.

العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

منى مينا ..أول سيدة
تشغل منصب أمين
عام األطباء وقادت
مظاهرات الدفاع
عن حقوقهم
وهاجمت سياسات
الخصخصة

يظــن البعــض أنهــا مازالــت عضــوة مبجلــس
النقابــة ،وهــو مــا نفتــه أكثــر مــن مــرة عبــر
صفحتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي،
والســبب يف ذلــك تصديهــا املســتمر ألزمــات
نقابيــة ومشــكالت تخــص الفريــق الطبــي.
منــذ أزمــة كورونــا حتــرص منــى مينــا بشــكل
يومــي علــى نشــر النصائــح للمواطنــن ،ومتابعــة
أوضــاع األطبــاء وظــروف العمــل يف ظــل الوبــاء،
وجمــع توقيعــات للمطالبــة مبعــاش شــهيد.
ورغــم أنــه نالتهــا حمــات التشــويه وصلــت إلــى
حــد تقــدمي بالغــات ضدهــا ،لكــن لــم تتوقــف
كثيـ ًـرا أمــام ذلــك وأكــدت أنهــا تركــز فيمــا هــو
مفيــد.
ويف مواجهــة حمــات التشــويه خرجــت أصــوات
تدافــع عــن الســيدة التــي وهبــت نفســها للدفــاع
عــن حــق الطواقــم الطبيــة واملواطنــن يف خدمــة
صحيــة الئقــة ،وأكــدوا أنهــا صــوت األطبــاء
القــوي الــذي لــم تغيــره املواقــع أو تســكته
التهديــدات ،وخــال  8ســنوات قضتهــم يف
قويــا يدافــع عــن األطبــاء
النقابــة كانــت صو ًتــا ً
ويرفــض أي انتهــاك حلقهــم أو انتقــاص مــن
حقوقهــم.

العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

عشــرات املعــارك خاضتهــا ببســالة نــادرة ،قادت
املظاهــرات ملبنــى وزارة الصحــة ،ولــم متانــع أن
جتلــس مــع قيــادات الــوزارة تتفــاض عــن حقــوق
زمالئهــا ،عرضهــا العمــل العــام لبعــض الهجــوم
لكنهــا كانــت ومازالــت يف طريقهــا ال تلفــت إال
لقضيتهــا ومــا تؤمــن بــه وتدافــع عنــه.
خاضــت منــى مينــا املعــارك الواحــدة تلــو
األخــرى بثبــات وشــجاعة ،هاجمــت سياســات
الدكتــور حــامت اجلبلــي ،وزيــر الصحــة يف
عهــد الرئيــس املخلــوع حســنى مبــارك ،ووقفــت
ضــد سياســات اخلصخصــة ،ونــادت بزيــادة
ميزانيــة وزارة الصحــة ،لــم تغيــر خطابهــا طــوال
الســنوات املاضيــة ولــم تهــادن علــى حقــوق
زمالئهــا وكرامتهــم.
أثنــاء ثــورة  25ينايــر كانــت مــن أوائــل األطبــاء
الذيــن أقامــوا مستشــفى ميدانــي بالتحريــر
لعــاج املصابــن ،وبعــد الثــورة قــادت مســيرات
األطبــاء للتحريــر يف فاعليــات عديــدة ،كانــت
تــرى أن الفرصــة ســانحة مــن أجــل حتســن
دائمــا أنهــا
املنظومــة الصحيــة بالكامــل ،لتؤكــد ً
تدافــع عــن حــق املريــض يف رعايــة جيــدة وحــق
الطبيــب يف وضــع أفضــل ،وأن حتســن منظومــة

الصحــة ســيعود بالنفــع علــى اجلميــع.
قــادت منــى مينــا عــدة مســيرات لــوزارة
الصحــة ومجلــس الــوزراء للمطالبــة برفــع
ميزانيــة الصحــة ،وحــل مشــكلة االعتــداء علــى
املستشــفيات ،وإقــرار كادر األطبــاء.
كمــا اعتصمــت مــع بعــض األطبــاء أمــام وزارة
الصحــة يف عهــد الرئيــس املعــزول محمــد
مرســي للمطالبــة بــكادر خــاص لألطبــاء،
وشــاركت يف تنظيــم أطــول إضــراب جزئــي
عــن العمــل باملستشــفيات احلكوميــة مــن أجــل
حتســن املنظومــة الصحيــة وحــل أزمــة تكــرار
االعتــداء علــى األطبــاء يف .2012
كمــا شــاركت يف إضرابــي األطبــاء يف ،2011
و 2014للمطالبــة بتحســن األجــور ،وتأمــن
املستشــفيات ،ورفــع ميزانيــة الصحــة ،وحــل
مشــكلة االعتــداء علــى املستشــفيات.
ســتظل منــى مينــا رمــ ًزا للنضــال مــن أجــل
حقــوق األطبــاء وحــق املرضــى يف العــاج ،وحــق
اجلميــع يف حتســن اخلدميــة الصحيــة املقدمة،
تســير الســيدة الشــجاعة يف طريقهــا الــذي
اختارتــه بحــب لتدافــع عــن احلــق يف الصحــة
وحــق زمالئهــا بالعمــل يف ظــروف أفضــل.
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إيمان عالم ..مهندسة ضد الحراسة
تنافس على منصب النقيب
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إيمان عالم..
مهندسة تصدت
لرفض الحراسة
ونافست على منصب
النقيب وعملت
عضوة بلجنة حصر
أصول النقابة

املهندســة إميــان عــام ،واحــدة مــن املهتمــات
بالشــأن العــام والنقابــي ،حملــت مطالب زمالئها
وهــي تخــوض االنتخابــات علــى منصــب نقيــب
املهندســن التــي جتــري خــال الشــهر احلالــي.
وشــغلت إميــان مناصــب عضــو مؤســس يف
مهندســن ضــد احلراســة التــي تشــكلت عــام
 ،2003وســبق لهــا الترشــح علــى مقعــد نقيــب
مهندســي القاهــرة عــام  ،2011كمــا عملــت
عضــو مؤســس يف جلنــة احلريــات يف نقابــة
املهندســن عــام  ،2011وعضــو جلنــة تطويــر
النقابــة يف مجلســي  2011و ،2014عضــو جلنــة
حصــر أصــول النقابــة يف مجلــس .2014
وعــن خوضهــا املنافســة علــى منصــب النقيــب،
قالــت إميــان“ :ترشــحي يأتــي اســتكماالً لــدوري
يف العمــل النقابــى التطوعــي والــذي بــدأ منــذ
مــا يقــرب مــن عشــرين عامـا ً باملشــاركة الفاعلــة
يف جتمــع مهندســن ضــد احلراســة الــذى قــام
بالــدور النقابــى والقانونــى املشــهود فــى انتــزاع
احلكــم التاريخــى برفــع احلراســة عــن النقابــة،
وإجــراء أول انتخابــات نقابيــة يف  25نوفمبــر
 2011بعــد جتميــد للعمــل النقابــى وحرمــان
أجيــال مــن املهندســن مــن املشــاركة فــى
جمعيتهــم العموميــة واختيــار مجلــس نقابتهــم
عامــا”.
ملــا يقــارب الـــ  17عشــر ً
وتابعــت يف بيــان لهــا ” :ترشــحي يأتــي اســتكماالً
للخبــرات واملهــارات املكتســبة يف إدارة العديــد
مــن املشــاريع القوميــة ،مــن خــال كونــى

مهندســة أعمــل يف إحــدى أجهــزة الدولــة
التنفيذيــة ملــا يقــارب الـــ 35عامـاً ،تدرجــت فيهــا
بــدءا مــن مهنــدس موقــع
يف جميــع املناصــب
ً
إشــراف علــى التنفيــذ حتــى مديــر عــام التنفيــذ
ومــن خــال مشــاركتي يف الكثيــر مــن الفعاليــات
واللجــان النقابيــة”.
وأضافــت“ :إميا ًنــا بقيمــة العمــل التطوعي املنزه
مــن أي مصلحــة الــذى مارســته ألعــوام طويلــة
متحيــزة ملصلحــة املهندســات واملهندســن
وبحــق اجلميــع يف املشــاركة يف الدفــاع عــن
مصاحلهــم اجلماعيــة مــن خــال النقابــة ،األمــر
الــذي ال يقــف عنــد احلصــول علــى منصــب بــل
ينســحب علــى العمــل يف كل فاعليــة أو قضيــة
نقابيــة للمهندســات املصريــات الالتــي يعملــن
يف املواقــع واملكاتــب الهندســية يف بيئــة ليســت
صديقــة إلثبــات قدراتهــن ومتثيــا وانتــزاع
حقهــن يف العمــل والترقــي”.
وأكــدت إميــان“ :ال أرى أن ســبب البطالــة
الوحيــد هــو تزايــد أعــداد اخلريجــن ،لكــن
ســببها عــدم اســتغالل املــوارد البشــرية مــن
شــباب املهندســن االســتغالل اجليــد ،مقترحــة
أن يتــم وضــع قوانــن تنــص علــى عــدم منــح
التراخيــص للمنشــآت الهندســية أو شــركات
االتصــاالت أو الــورش ومراكــز الصيانــة وجميــع
األعمــال املتعلقــة مبهنــة الهندســة ،إال بعــد
تعيــن عــدد كاف مــن املهندســن فــى هيكلهــا
اإلدارى”.
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

رحمة رفعت ..صوت العمال القوي وأحد أبطال
معركة رفض تصفية الحديد والصلب
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

خاضــت اخلبيــرة القانونيــة ومنســقة البرامــج
بــدار اخلدمــات النقابيــة والعماليــة رحمــة
دفاعــا عــن العمــال،
رفعــت ،العديــد مــن املعــارك
ً
ومازالــت تواصــل عملهــا بــدأب مــن أجــل ظــروف
عمــل أفضــل للجميــع.
ويف معركــة تصفيــة احلديــد بالصلــب بحلــوان،
كانــت رحمــة مــن بــن هيئــة الدفــاع بدعــوى
رفــض تصفيــة احلديــد والصلــب التــي أقامهــا
عــدد مــن املســاهمني.
دافعــت رحمــة رفعــت عــن العمالــة غيــر املنتزمــة،
مؤخــرا ” :يجــب تنــاول
وقالــت يف تصريحــات
ً
أزمــة تلــك العمالــة مــن خــال محــاور  3وهــي:
“احلمايــة القانونيــة لهــؤالء العمــال وكفالــة
شــروط عمــل عادلــة لهــم ،وشــمولهم باملظلــة
التأمينيــة ،ومتكينهــم مــن تكويــن نقابــات فاعلــة
ودميقراطيــة تتبنــى قضاياهــم وتشــارك فــى
عمليــات املتابعــة والرقابــة علــى أوضاعهــم”.
وعــن مشــروع الئحــة املــوارد البشــرية املوحــدة
للعاملــن بقطــاع األعمــال العــام ،قالــت رحمــة
رفعــت :املتــداول اآلن بــن ارتبــاك وتناقــض
تشــريعي واضــح ملخالفتــه لقانــون العمــل 12
لســنة  ،2003موضحــة أن املــادة  3مــن القانــون
تشــير إلــى أنــه هــو القانــون احلاكــم لــكل عالقات
العمــل ،وأن املــادة  5تشــير إلــى أنــه يقــع باطــا
كل تشــريع ينتقــص مــن احلقــوق التــي يقرهــا
القانــون ،وهــو مــا حــدث بالفعــل يف املشــروع
يف العــاوة الدوريــة التــي منــح املشــروع مجلــس
اإلدارة واجلمعيــة العموميــة حــق حتديدهــا وهــو
مخالــف لقانــون العمــل الــذي حــدد احلــد األدنــى
منهــا بنســبة  ،%7وال يجــوز ذلــك بحــال مــن
األحــوال أن تقــل نســبة العــاوة الدوريــة وميكــن
التدخــل وزيــادة نســبتها وليــس االنتقــاص منهــا.
وأضافــت رفعــت ،أن القانــون أســبغ حمايتــه علــى
املزايــا واحلقــوق التــي تضمنتهــا لوائــح ونظــم
العمــل بشــركات قطــاع األعمــال العــام قبــل
إصــداره والتــي يســتمر العمــل بهــا حتــى اآلن،
وهــو مــا ورد يف املــادة الرابعــة مــن مــواد إصــدار
القانــون ،وهــو مــا يشــير إلــى مخالفــة املشــروع
للقانــون.
وحــول العقوبــات التأديبيــة والتــي نــص القانــون
فيهــا علــى أنــه ال يجــوز الفصــل إال وف ًقــا للقانــون
بينمــا يعطــي املشــروع لــإدارة حــق الفصــل بغيــر
اإلجــراءات التــي نظمهــا القانــون وجعلهــا عقوبــة
تأديبيــة دون اتصالهــا بعبــارة وفقــا ألحــكام
القانــون ،وهــو مــا يخالــف نــص املــادة  ،68والتــي

رحمة رفعت..
محامية وقيادية
بدار الخدمات دافعت
عن حقوق العمال
وأحد أبطال معركة
رفض تصفية الحديد
والصلب

جتعــل اختصــاص جــزاء الفصــل مــن اخلدمــة
للمحكمــة العماليــة.
وعــن العمالــة غيــر املنتظمــة تؤكــد رحمــة ،أنــه
يجــب علــى احلكومــة الكــف عن اســتهداف جباية
األمــوال مــن أصحــاب األعمــال بـ ً
ـدل مــن متتــع
العمــال بحقوقهــم التأمينيــة ،وأن تبــدأ احلكومــة
ً
أعمــال غيــر
بنفســها بتســجيل جميــع العاملــن
منتظمــة يف املشــروعات التابعــة لهــا والتأمــن
عليهــم ،وإعــادة النظــر يف املــدد الزمنيــة املطلوبــة
للحصــول علــى املســتحقات التأمينيــة ،وكذلك يف
نســب االشــتراك واملعامــل التــي يصعــب تطبيقهــا
علــى العمالــة غيــر املنتظمــة ،والتــي تــؤدي إلــى
شــعور العمــال بعــدم الثقــة أو عــدم جــدوى
االشــتراك يف هــذا النظــام ،وأهميــة متكــن
هــؤالء العمــال مــن تكويــن نقاباتهــم الفاعلــة.
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من يحسم مصير السكان؟

صرخة سكان
الحيين السادس
والسابع  ..رايحين
على فين؟
كتبت – اسماء زيدان

معانــاة يعيشــها ســكان احليــن الســادس والســابع
مبدينــة نصــر منــذ شــهور ،مــع بدايــة احلديــث
عــن مــا تســميه احلكومــة "تطويــر املنطقــة"،
والتــي يتبعهــا بالطبــع إخــاء املنــازل مــن ســكانها
وإبعــاد الســكان واملــاك وهــدم املنــازل ،يف
الوقــت الــذي اشــتكى فيــه الســكان مــن أنهــم
"مــش فاهمــن حاجــة".
"هيهــدوا هيطــوروا هنمشــي!! شــهور واحنــا
مــش فاهمــن حاجــة ،وعايشــن علــى كــف
عفريــت ،أعصابنــا تعبــت ،ومــش عارفــن نشــوف
مصاحلنــا" .كلمــات عبــرت عــن أزمــة ومعانــاة
ســكان احليــن وتعبيــرا عــن ســخطهم ممــا
يجــرى ،بعــد أن باتــوا غيــر آمنــن يف بيوتهــم ،يف
انتظــار إزالــة منازلهــم بعــد اإلخــاء.
يف الوقــت نفســه يؤكــد مســؤولو صنــدوق التنميــة
احلضريــة احلكومــي ،أن املنطقــة ليســت ضمــن
املناطــق العشــوائية أو غيــر اآلمنــة أو غيــر
املخططــة ،أو املهــددة للحيــاة ،لكــن االعتــراف
الرســمي بــأن املنطقــة ليســت عشــوائية ،لــم
يحــم ســكان احلــي مــن مخطــط اإلزالــة .واألمــر
يتجــاوز ذلــك ،فاألمــل يف عــودة الســكان بعــد
تطويــر املنطقــة يــكاد يكــون مســتحيال مــع شــرط
دفــع الفــرق الســعري.
يقــول أحــد ســكان املنطقــة التــي باتــت يف مرمــى
اإلزالــة" :قالــوا لــو عايــز ترجــع املنطقــة تانــي
ممكــن ترجــع بــس باألســعار اجلديــدة؛ وأقــل
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شــقة يف البــرج اللــي هيطلــع هتتبــاع مبليــون
ونــص ..يعنــي انــا أدفــع مليــون جنيــه فــرق عشــان
اقعــد يف نفــس املــكان اللــي أنــا كنــت عايــش
فيــه ..أقســم بــاهلل عالــم بجحــة".
يف أواخــر شــهر ينايــر املاضــي كشــف مصــدر
يف محافظــة القاهــرة حقيقــة إلغــاء قــرار إزالــة
احلــي الســادس بحــي غــرب مدينــة نصــر وبنــاء
مشــروع ســكني وإداري ضخــم علــى غــرار مثلــث
ماســبيرو .ونفــى املصــدر يف تصريحــات صحفيــة
إلحــدى الصحــف القوميــة الرســمية ،صحــة مــا
مت تداولــه يف هــذا الشــأن ،مؤكـ ًـدا أن املحافظــة
يوميــا طلبــات التعويضــات مــن ســكان
تتلقــى
ً

احلــي .ولكــن ألكثــر مــن شــهر مضــى لــم تعلــن
اجلهــات الرســمية عــن موقفهــا النهائــي ،مــن
قضيــة اإلزاالت ،أو اآلليــة التــي تنــوي التعامــل
بهــا ملعاجلــة املســألة.
ويف صفحــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي
مت تدشــينها لتجمــع الســكان ،جنــد الســكان
يف حيــرة مــن أمرهــم ،فالبعــض منهــم يســأل
عــن حقيقــة األمــر ،والبعــض اآلخــر يدعــو
إلــى حتســن الشــكل اجلمالــي للمنطقــة علــى
نفقتهــم اخلاصــة ،ويف كل األحــوال فالغمــوض،
والتضــارب يف تصريحــات املســؤولني ســيد
املوقــف.
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

مدينة نصر..النشأة

بــدأ إنشــاء حــي مدينــة نصــر يف أعقــاب حركــة
 23يوليــو عــام  ،1952حيــث أصــدر الرئيــس
قــرارا بالتوســع
الراحــل جمــال عبــد الناصــر
ً
العمرانــي يف املنطقــة الصحراويــة شــمال شــرقي
وخصوصــا شــرق حــي العباســية بعيـ ًـدا
القاهــرة
ً
عــن األراضــي الزراعيــة .وكان يخطــط لهــا
كمدينــة متكاملــة وأطلــق عليهــا «مدينــة نصــر»
التــي اعتبرهــا املعماريــون «أرض األحــام» ،حيث
تصــل مســاحتها ألكثــر مــن  250كيلــو متــر مربــع
ومتتــد يف الشــرق مــن طريــق مصــر -الســويس
حتــى الكيلــو  51وتقاطعــه مــع طريــق القطاميــة،
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

ويف الغــرب مــن شــارع صــاح ســالم ويف الشــمال
مصــر اجلديــدة ويف اجلنــوب املقطــم.
وبــدأ التعميــر يف مدينــة نصــر بإنشــاء أكبــر
وأحــدث إســتاد رياضــي يف منطقــة الشــرق
األوســط يف حقبــة اخلمســينيات (إســتاد
القاهــرة الدولــي) ،ومت تخصيــص مســاحات
واســعة فيهــا كأرض للمعــارض الدوليــة ومرك ـ ًزا
دوليــا للمؤمتــرات.
ً
واختــار الرئيــس الراحــل أنــور الســادات مدينــة
ـرحا للعــروض العســكرية
نصــر أيضــا لتكــون مسـ ً
واالحتفــاالت وحتديــدا يف طريــق النصر الفســيح
أمــام النصــب التــذكاري للجنــدي املجهــول

واملنصــة ،حتــى حــادث اغتيالــه الشــهير .أمــا
منطقــة احلــي الســادس بحــي غــرب مدينــة نصــر
هــي منطقــة ســكنية وصناعيــة ،تضــم عقــارات
متوســطة األســعار وبهــا بعــض املصانــع الكبــرى
وجامعــة األزهــر.
هل احلي السادس ضحية «أب تاون كايرو»؟
ويف وقــت ســابق تقدمــت عضــوة مجلــس النــواب
مهــا عبــد الناصــر بطلــب إحاطــة بشــأن مخطــط
إزالــة احلــي الســادس ،اعتبــرت فيــه أن هــذا
األمــر «مثيــر للدهشــة والتعجــب» ،الفتــة إلــى
أننــا هنــا "إزاء حتــول مــن نــوع أخــر ،وهــو التحــول
مــن مرحلــة تطويــر العشــوائيات إلــى مرحلــة
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بلد الـ 12مليون وحدة فارغة

إزالــة أحيــاء بأكملهــا دون أي إطــار معيــاري ،مت
االتفــاق عليــه حتــت مســمى التطويــر".
وشــددت النائبــة البرملانيــة علــى أن "منطقــة
بلــوكات احلــي الســادس احلــي الســابع ،هــي
منطقــة مخططــة ومنظمــة ،مت إنشــائها يف عهــد
الرئيــس جمــال عبــد الناصــر؛ وهــو مــا دعاهــا
لطــرح تســاؤل يتعلــق بالغــرض مــن تلــك اإلزاالت،
هــل هــو االســتفادة مــن منطقــة حــزام املصانــع
املتقادمــة وأراضــي اجليــش املوازيــة ملنطقــة
ً
وصــول إلــى حــدود
احلــي الســادس والســابع
محــور املشــير ،والتــي تقابلهــا مــن اجلانــب اآلخــر
أب تــاون كايــرو ،ممــا يجعــل الغــرض األساســي،
هــو تأســيس منــط عمرانــي ذو طبيعــة اجتماعيــة
معينــة؛ ال يحتمــل بجــواره مســاكن تبــدو شــعبية،
ويســكنها أبنــاء الطبقــة الوســطى املصريــة".
وتســاءلت عبدالناصــر" :هــل انتقلنــا مــن مرحلــة
بيــع األراضــي يف الصحــراء ،إلــى مرحلــة بيــع
العمــران احلــي يف قلــب املدينــة ،ال ســيما أن هــذه
املســاكن لهــا ملكيــة شــرعية و ُموثقــة يف حــي
ســليم منظــم؟ ،ومــا هــي األزمــة التــي تســتدعى
الوصــول إلــى هــذه املرحلــة مــن اإلزاالت؟ ..هــل
لدينــا مشــكلة أمنيــة يف هــذه املنطقــة مثـ ًـا؟".
وطالبــت عبدالناصــر ،املســئولني بالنظــر إلــى
املواطنــن املصريــن الذيــن ال ميكــن أن يعيشــوا
حتــت شــعور أنهــم حتــت تهديــد ُمســتمر بالطــرد
والتشــريد يف أي حلظــة دون ســبب واضــح أو
منطقــي ،بداعــي التطويــر أو بــأي داعــي آخــر،
وبــدون تفســير مقنــع .فحتــى يف تطويــر املناطــق
اخلطــرة يف العشــوائيات ،كان مــن أهــم املعاييــر
العامليــة عــدم اللجــوء للتهجيــر أو اإلخــاء إال
يف أضيــق احلــدود ،وحــن اســتحالة وجــود أي
فضــا عــن وقــف أي إزاالت يف هــذه
بديــل آخــرً ،
املنطقــة ،ودراســة كل البدائــل املطروحــة للتطويــر
والتجميــل دون اللجــوء ألي إزالــة ألي مبانــي
مســتقرة يف املنطقــة.
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يقــول أحــد ســكان املنطقــة يف جــروب الســكان
علــى "فيســبوك"" :مــن ســاعة مــا ســمعنا خبــر
اإلزالــة وكل شــوية أشــوف بوســت بيقــول عاوزيــن
ندهــن العمــارات والنــاس ترد عليــه يف الكومنتات
تقولــوا ايــوه واهلل ينــور ،أنــا بــس عــاوز أوضــح
حاجــه دهــان العمــارة مكلــف جــدا ،التكلفــة مــش
دهانــات بــس ،التكلفــة الكبيــرة يف الســقاالت،
وعلشــان يتعمــل ســقاالت العمــال تطلــع عليهــا
ويدهنــوا العمــارة مــن بــرة مكلفــة وحتتــاج لوقــت
ده غيــر أن بيبقالهــا تصريــح علشــان لــو عامــل
وقــع ال قــدر اهلل فيهــا جنايــة وقضيــة كبيــرة".
يف كتابــه «اإلســكان واملصيــدة» أطلــق املفكــر
وخبيــر اإلنشــاءات الهندســية الدكتــور ميــاد
حنــا ،علــى الوضــع الدميوغــرايف واإلنشــائي
داخــل القاهــرة وصــف «مســاكن بــا ســكان
وســكان بــا ســكن» وهــو الوضــع الــذي ال يــزال
قائمــا ،رغــم مــرور أكثــر مــن  35عامــا علــى
صــدور الكتــاب .وقــد أشــار حنــا آنــذاك إلــى
وجــود أكثــر مــن مليونــي وحــدة ســكنية خاليــة
علــى عروشــها ،عــام  ،1986وصلــت إلــى ثالثــة
ماليــن عــام  1996بحســب دكتــورة جليلــة
القاضــي أي مــا نســبته  %20مــن الوحــدات
الســكنية ،يف حــن تصــل هــذه النســبة يف أقصــى
جتلياتهــا إلــى  %7يف دول العالــم.

ورمبــا لــم يكــن يتوقــع حنــا أن يتعاظــم رقــم الـــ2
مليــون إلــى الرقــم الــذي كشــف عنــه اجلهــاز
املركــزي للتعبئــة واإلحصــاء يف العــام ،2017
حــن أعلــن عــن وجــود أكثــر مــن  12مليــون وحــدة
ســكنية فارغــة يف مصــر ،وال شــك أن الرقــم يف
تضخــم حتــى كتابــة تلــك الســطور ،خاصــة بعــد
أن أصبحــت الدولــة العبــا أساســيا يف ســوق
العقــارات.
وترجــع ملكيــة الوحــدات لشــريحة مــن أصحــاب
الدخــل املحــددة ،حيــث ال تتناســب األســعار
مــع أكثــر مــن نصــف الســكان ،بحســب مقــال
خلبيــر العمــران يحيــى شــوكت .ويف هــذا الشــأن
انتقــد خبيــر احلفــاظ علــى التــراث املعمــاري
والعمرانــي الدكتــور حســام مهــدي "املمارســة
املمنهجــة لســر ّية التخطيــط والتنفيــذ ملشــاريع
عمرانيــة ضخمــة خصوصــا ً تلــك التــي تتعلــق
مبناطــق ســكنية آلالف األســر مــن قبــل اجلهــات
الرســمية" .وشــدد مهــدي علــى أن "التخطيــط
الفوقــي الــذي يفــرض علــى النــاس غيــر مقبــول".
وحــذر مــن تداعيــات تلــك الســرية التــي تزيــد مــن
الظلــم الــذي ينتــج عــن ذلــك التخطيــط الفوقــي.
وبصــورة عامــة والــكالم ملهــدي فــإن "عمليــة
إزالــة بحجــم كبيــر يف مدينــة كبيــرة ومعقــدة مثــل
القاهــرة يجــب أن يســبقها دراســات مســتفيضة
جلميــع اجلوانــب االجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة
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ويشــار إلــى أن مفهــوم «مدينــة الـــ 15دقيقــة»
الــذي أشــار إليــه زعــزع يــدور حــول حتســن
جــودة حيــاة الســكان بتصميــم مــدن يســتطيع
ســكانها الوصــول إلــى جميــع احتياجاتهــم ســيرا
أو بالدراجــة يف غضــون ربــع ســاعة فقــط .فــا
يحتاجــون لقطــع مســافات طويلــة للوصــول
إلــى أعمالهــم أو املطاعــم أو املتنزهــات أو
املستشــفيات أو املراكــز الثقافيــة.
وعــن الرؤيــة التــي يريــد بهــا البعــض مــن القاهــرة
وأماكنهــا الســياحية أن تكــون دبــي ،شــدد زعــزع
علــى أن دبــي ال متلــك مقوماتنــا احلضاريــة
والتراثيــة ،وال حتــى الطبيعــة اجلغرافيــة،
واألجــواء ،ولــو كان لهــا ذلــك الختلفــت متامــا
ومتســكت بإرثهــا احلضــاري -الطبيعــي.

خطورة المساس بالملكية الخاصة

واالقتصاديــة باإلضافــة لطــرح املوضــوع علــى
املتخصصــن والتشــاور مــع أصحــاب احلقــوق
واملجتمــع املحلــي والذيــن يجــب أن تكــون آراؤهــم
ومصاحلهــم مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر علــى
اتخــاذ القــرار".
خبيــر التخطيــط والعمرانــي أحمــد زعــزع
اشــتكى غيــاب الرؤيــة ،وتنســيق اجلهــات مــع
بعضهــا البعــض ،حيــث "يقــوم علــى ذلــك بضعــة
مكاتــب هندســية ،ومــن يقــوم علــى التوســعات
يف كل مــن مدينــة نصــر ،ومصــر اجلديــدة علــى
ســبيل املثــال ال يعلــم باملــرة عــن خطــة العمــل
التــي يعمــل عليهــا املكتــب املســؤول عــن مناطــق
مثــل نزلــة الســمان ،والهــرم مبحافظــة اجليــزة،
وهكــذا ..وكل منهــم علــى حــدة يريــد بالعاصمــة
شــكال يختلــف متامــا عــن اآلخــر ،وباعتــراف
تلــك املكاتــب ال يوجــد أي تنســيق للعمــل بينهــم،
فكيــف يكــون ذلــك؟".
واعتبــر زعــزع مــا نــراه حتــى اآلن مجــرد موجــات
وصفهــا بـ«قصاقيــص التطويــر» ،مشــيرا إلى أنها
"مجــرد جتــارب ال يعلــم واضعوهــا نتائــج مؤكــدة
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لهــا ،واملثــال علــى ذلــك مــا حــدث يف أحيــاء مثــل
مصــر اجلديــدة ،ومدينــة نصــر ،حيــث مت مخالفة
القاعــدة العمرانيــة املعروفــة بعــدم اختــراق
املــدن عبــر الكبــاري ،والطــرق الســريعة ،كذلــك
املســاس باألحيــاء التراثيــة والقدميــة ،فكانــت
النتيجــة وفــاة أكثــر مــن عشــرين شــخص أثنــاء
عبــور الطريــق خــال أول ثالث شــهور الســتخدام
تلــك الطــرق التــي لــم تــراع الطبيعــة العمرانيــة
لتلــك املــدن".
واســتغرب خبيــر التخطيــط والعمرانــي أحمــد
زعــزع تلــك املخططــات العمرانيــة ذات الطــرق
الســريعة واملمتــدة ،التــي تخالــف الرؤيــة العامليــة
للمــدن احلديثــة والتــي أصبحــت تتبــع نظــام
املربعــات ،ومــدن الـــ 15دقيقــة ،حيــث تعمــل
مــدن مثــل باريــس وأمســتردام وكوبنهاجــن علــى
تخطيــط مدنهــا بحيــث يتضمــن املربــع الواحــد
جميــع اخلدمــات ،توفيــرا للطاقــة ،وحفاظــا علــى
البيئــة ،وكذلــك وقــت البشــر ،وجهدهــم ،ومؤخــرا
دشــنت باريــس مــدن اخلمــس دقائــق.

تقــول املــادة  35مــن الدســتور املصــري الصــادر
عــام " :2014امللكيــة اخلاصــة مصونــة ،وحــق
اإلرث فيهــا مكفــول ،وال يجــوز فــرض احلراســة
عليهــا إال فــى األحــوال املبينــة يف القانــون،
وبحكــم قضائــي ،وال تنــزع امللكيــة إال للمنفعــة
مقدمــا
العامــة ومقابــل تعويــض عــادل يدفــع
ً
وف ًقــا للقانــون".
وعــن خطــورة األزمــة كحالــة فريــدة للمســاس
بامللكيــة بهــذا احلجــم نعــود إلــى أحمــد زعــزع
الــذي أكــد خطــأ التجربــة املصريــة عمرانيــا
خــال الســنوات األخيــرة كنتيجــة طبيعيــة
لغيــاب الرؤيــة والتنســيق ،ولكنــه يف الوقــت
نفســه اختــص قضيــة حــي مدينــة نصــر بالقــول
"األمــر هــذه املــرة خطيــر حيــث ميــس مفهــوم
احليــازة ،وامللكيــة اخلاصــة ،التــي يكفلهــا القانــون
والدســتور".
وأضــاف زعــزع" :يف حالــة أحيــاء مدينــة نصــر
فــإن األمــر ميــس إســكان حكومــي وهــو الوضــع
القانونــي األقــوى يف مســالة احليــازة ،حيــث ال
مجــال لوصفــه بالعشــوائي ،فاحلكومــة هــي مــن
بنتهــا وخططــت لهــا ،مبعاييرهــا ،وليــس علــى
الســكان أي مســؤولية كمــا يف حالــة العشــوائيات
مثــا ،فهــي أحيــاء يف عــداد احليــازات اآلمنــة".
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أمــا امللكيــة اخلاصــة فــا يجــب املســاس بهــا
إال يف حــاالت الضــرورة القصــوى مثــل إنشــاء
الطــرق ،او الســدود ،وإال أصبــح مجــرد تهجيــر
قســري مينعــه الدســتور ،ويحرمــه القانــون
الدولــي يف رأي اخلبيــر يف احلــق بالســكن باهــر
شــوقي ،الــذي تســاءل كيــف يعيــش النــاس آمنــن
يف بيوتهــم إذا اســتمر األمــر علــى تلــك الوتيــرة؟.
ويــرد زعــزع علــى االدعــاءات التــي تقــول
إن إزالــة األحيــاء القدميــة بغــرض التطويــر
مســألة جــرت يف دول مثــل الواليــات املتحــدة،
«بالفعــل بــادرت الواليــات املتحــدة بازالــة بعــض
املســاكن احلكوميــة ،ولكــن مت ذلــك للقضــاء علــى
العنصريــة التــي كانــت متيــز تلــك املبانــي ،والتــي
يســكن أصحــاب البشــرة الســمراء أغلبهــا ،وملــا
تتســم بــه تلــك املســاكن مــن طابــع مــن حيــث
وجــود أســوار وتدنــي يف مســتوى البنيــة التحتيــة،
فاملقارنــة بــن مــا يحــدث هنــا وهنــاك غيــر
منطقــي".
يســتمر باهــر شــوقي يف اإلجابــة عــن ســؤال
ملــاذا اإلزالــة؟ فيقــول يف العــادة تســوق املــدن
الكبــرى يف العالــم ألحيائهــا القدميــة ،بينمــا
نفعــل بالقاهــرة العكــس .وينفــي شــوقي متامــا
أن يكــون لألمــر عالقــة بالتطويــر ،بقــدر ماهــو
مخطــط عمرانــي يرجــع يف األصــل إلــى مطلــع
األلفينيــات ،مــع جلنــة السياســات التــي قادهــا
حينهــا جمــال مبــارك ،والتــي كان أحــد القائمــن
عليــه رئيــس الــوزراء احلالــي مصطفــى مدبولــي،
والــذي طــرح بنفســه مشــروع التطويــر العمرانــي
إلقليــم القاهــرة الكبــرى ،يف إعــادة إنتــاج تصــور
العاصمــة علــى طــراز مــدن مثــل هــوجن كــوجن،
وســنغافورة ،وكانــت اخلطــة تقتضــي إخــاء
املدينــة مــن ســتة إلــى ســبعة مليــون نســمة.
ويف الطريــق إلــى ذلــك منعــت احلكومــة ترميــم
املبانــي التــي تأثــرت يف أعقــاب زلــزال 1992
مثــل مثلــث ماســبيرو ،وامتــد مخطــط اإلزاالت
إلــى مناطــق حديثــة نســبية ،بعضهــا رســمي،
وشــبه رســمي ،ووفقــا لشــوقي يف مقابــل إزاحــة
اجتماعيــة ملناطــق ســكنية شــاملة ،يتــم انتهــاج
سياســة املضاربــة العقاريــة ،ســواء كان ذلــك عبــر
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املســتثمرين ،او حتــى بواســطة الدولــة نفســها.
فاملســألة لــم تعــد مســألة حتضــر ،أو تطويــر
بقــدر مــا هــو اســتغالل لــأرض كمــورد مهــم
للخزانــة العامــة للدولــة ،لتصبــح الدولــة أهــم
مضــارب يف ســوق العقــارات ،ودون مراعــاة
لألضــرار االجتماعيــة ،او حتــى االقتصاديــة
لتلــك السياســات ،بحســب شــوقي.

ثمن اإلزاالت
يحــذر الدكتــور حســام مهــدي مــن التأثيــر
الكارثــي للمنشــآت الضخمــة علــى البنيــة
التحتيــة والشــبكات والطــرق ،ويقــول :احلقيقــة
إن تســمية هــذا القــرار «تخطيــط» فيــه ظلــم كبير
للتخطيــط وإمنــا هــو قــرار «عشــوائي» ال نعــرف
إلــى مــاذا ســيؤدي إال بعــد اكتمــال التنفيــذ ،أمــا
التخطيــط الســليم فيســبقه دراســات متكاملــة

حتــدد كل التأثيــرات الســلبية واإليجابيــة ليتــم
تعديــل املخطــط ملراعــاة كل ذلــك.
يف حــن يتســاءل زعــزع عــن جــدوى األبنيــة
الضخمــة ذات «الطوابــق الالنهائيــة» ،يف حــن
أن املعــروض مــن الوحــدات لــم يبــاع ،والتــي ال
يســتطيع امتالكهــا أكثــر مــن نصــف الشــعب،
الفتــا إلــى ضــرورة النظــر بشــكل أعمــق إلــى
الثمــن الباهــظ الــذي يدفعــه املجتمــع كنتيجــة
لتلــك السياســات ،والــذي يتــوزع بــن العديــد مــن
املشــكالت ،واملســاوئ املترتبــة علــى االســتمرار
بذلــك الشــكل.
علــى ســبيل املثــال يذكــر زعــزع األضــرار البيئيــة
لذلــك التطويــر املزعــوم ففــي حــن يســعى العالــم
لتقليــل نســب الهــدم حفاظــا علــى البيئــة ،ترتفــع
لدينــا خطــط اإلزاالت ،كمــا أن الدراســات
املهتمــة أثبتــت تناقــص املســاحة اخلضــراء يف
موجــة التطويــر األخيــرة بقــدر  390ألــف متــر،
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

شوقي :المسألة ليست تطوير ..والدولة
تحولت لمضارب في العقارات دون مراعاة
لألضرار االجتماعية واالقتصادية

ومبــا يــوازي مســاحة  54ملعــب كــرة قانونــي،
ويف حــن يشــير الدكتــور عبــاس الزعفرانــي
إلــى أن نصيــب الفــرد عامليــا يصــل إلــى  16متــر
مــن املســاحات اخلضــراء ،فــإن نصيــب الفــرد
يف مصــر عــام  2003وقبــل التطويــر املزعــوم
وتناقــص املســاحات وصــل إلــى متــر ونصــف
املتــر.
ويف الشــق البيئــي ،يشــير مهــدي إلــى أن العالــم
يتوجــه إلــى التقليــل مــن الهــدم الــذي ال لــزوم لــه
واالهتمــام بإعــادة التدويــر مبــا يف ذلــك إعــادة
تدويــر املبانــي بــدالً مــن هدمهــا وبنــاء مبانــي
جديــدة وذلــك للتقليــل مــن البصمــة الكربونيــة
لألنشــطة العمرانيــة للتقليــل مــن تأثيــر التغيــر
املناخــي الــذي يهــدد العالــم والــذي مــن املعــروف
أن مصــر ســتتأثر بــه بشــكل كبيــر.
مثــل هــذه القضايــا وعلــى أهميتهــا ليســت أحــد
أولويــات صانعــي القــرار وفقــا ملهــدي ،يف ظــل
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

غيــاب الرؤيــة االســتراتيجية املتكاملــة ،وحســاب
املســئولية األخالقيــة قبــل الربــح املــادي أو
املكاســب السياســية.
وفضــا عــن نزيــف النســيج العمرانــي ،واالحترار
املناخــي الــذي نعانيــه كأحــد مســاوئ ذلــك
التطويــر ،ينبــه زعــزع إلــى املســارات االقتصاديــة
لســكان املناطــق التــي يتــم املســاس بهــا ،مثــل
إبعادهــم عــن أماكــن أشــغالهم ،واملرافــق املعروفــة
لهــم ،ويدلــل علــى ذلــك بســكان األســمرات الــذي
أثبتــت الدراســات زيــادة اإلنفــاق لديهــم نتيجــة
انتقالهــم مــن أحيائهــم ،حيــث أصبحــت األســواق
أبعــد ممــا يتطلــب مزيــد مــن اإلنفــاق علــى بنــد
االنتقــاالت ،كذلــك االســعار نفســها التــي تختلــف
مــن مــكان آلخــر.
ويف حالــة ســكان مدينــة نصــر ســوف تكــون هناك
مشــكالت تتعلــق بأصحــاب املحــال التجاريــة يف
املنطقــة ،وكذلــك موقــع عملهــم ،والتــي غالبــا
ال تتناســب مــع حجــم التعويضــات ،خاصــة أن
الرجــوع إلــى نفــس املنطقــة يتطلــب فرقــا هائــا
أكبــر مــن إمكانيــات أهالــي املنطقــة ،مــا يخلــف
املزيــد مــن اإلنفــاق علــى بنــد الســكن ،وكذلــك
جتميــد االســتهالك ،فضــا عــن ارتفــاع نســب
البطالــة.

البدائل

مهدي :قرار
«عشوائي» ال نعرف
إلى ماذا سيؤدي..
وتسميته «تخطيط»
ظلم كبير للتخطيط

ويف كل األحــوال ال يجــوز وضــع مخطــط إلزالــة
حــي بأكملــه مــن دون اتخــاذ خطــوات بعينهــا منها
طــرح املوضــوع مجتمعيــا بــدأ مــن فكــرة التطويــر
نفســها برمتهــا ،ومــدى الفائــدة التــي ســتعود
علــى الســكان منهــا بــكل وضــوح وشــفافية.
أمــا املســألة األهــم فهــو وضــوح البدائــل وتنوعهــا
– والــكالم لزعــزع – ويف حالــة حــي مدينــة نصر،
وطبقــا للتجــارب الســابقة فاملســألة غيــر شــفافة
وغيــر مضمونــة» ،فعلــى ســبيل املثــال تقتــرح
الدولــة منــح الســكان بديــا يف مدينــة الســام
يف حــال لــم يوافقــوا علــى التعويــض املــادي ،وهــو
حــل «غيــر عملــي» نظــرا للبعــد اجلغــرايف وكذلــك
االختالفــات املجتمعيــة بــن املنطقتــن.
كذلــك فــإن الســكان مطالبــن بدفــع  60ألــف
جنيــه مقابــل أثــاث املنــزل ،ويف حالــة اســتئجار
وحــدة مؤقتــا فــإن مســتوى اإليجــارات يف املناطــق
القريبــة غيــر محتملــة بالنســبة لهــذه األســر نظرا
ملســتوى دخولهــا ،كمــا أن وقــوف التعويضــات
علــى مبلــغ األربعــن ألــف جنيــه للغرفــة مــع عــدم
احتســاب املرافــق مثــل املطبــخ ،واحلمــام أمــرا
غيــر عــادل علــى اإلطــاق ،بحســب زعــزع.
ويف هــذا الشــأن يلفــت زعــزع إلــى أن طريقــة
حســاب احلكومــة يف أغلــب احلــاالت التــي
عايشــها بنفســه تقــوم علــى أســاس تقييــم حالــة
املبنــى ،غيــر مراعيــة ملوقعــه ومســتقبله ،ويف
حالــة احلــي الســادس مثــا فــإن قيمــة املوقــع
تتخطــى حالــة املبانــي حيــث يقــع علــى خــط
العاصمــة اإلداريــة ،وميــر بــه املونوريــل ،مــع
وجــود كافــة اخلدمــات.
وال يجــد باهــر شــوقي عــن التشــاور املجتمعــي
بديــا خاصــة أن تلــك األحيــاء ليســت باملتهالكــة
كمــا األمــر مــع حــاالت أخــرى ،فعمرهــا الــذي لــم
يتخــط الـــ 60عامــا ،ميكنــه بحســب املتخصصــن
جتــاوز املائــة عــام علــى أقــل تقديــر؛ وعليــه يجــب
مراعــاة حجــم اخلســارة التــي يجــب حســابها
بشــكل أشــمل بحيــث يســتطيعوا االنتقــال إلــى
مجتمعــات مشــابهة ،للحفــاظ علــى النســيج
العمرانــي للمناطــق ،فــا ميكــن تصــور أي تطويــر
غيــر مراعــي الحتياجــات البشــر.
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العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

 ..البحث عن حل عادل للسكان
كتب :محمود السقا
يف مشــهد مهيــب حضــر العشــرات مــن املــاك
مبنطقــة نزلــة الســمان ،أمــام مجلــس الدولــة
رافضــن اإلزاالت التــي تقــوم بهــا احلكومــة
لعقاراتهــم ،املشــهد جــاء كاشــفا عــن حجــم
التضامــن بــن جميــع الســكان ملواجهــة محــاوالت
هــدم منازلهــم بدعــوى التطويــر ،مشــهد جتمــع
الســكان باملحكمــة جــاء مبثابــة صرخــة تعلــن
للجميــع رفضهــم القــرارات احلكوميــة بشــأن
نــزع ملكيــة عقاراتهــم مطالبــن بالبحــث عــن حــل
عــادل يضمــن جلميــع األطــراف حقوقهــم.
تزامــن حديــث احلكومــة وقرارهــا بشــأن إزالــة
املنطقــة ،مــع حملــة إعالميــة لتبــرر قــرارات مــا
مت تســميته بـــ "تطويــر نزلــة الســمان وحتويلهــا
ملتحــف مفتــوح" ،وهــي القــرارت التــي تواكبــت
مــع قــرارات يف مناطــق أخــرى ،لتغطيــة عمليــات
تهجيــر جماعيــة للســكان ورأهــا خبــراء بأنهــا
محاولــة الســتغالل أراضــي هــذه املناطــق كمــورد
مالــي للخزانــة العامــة دون مراعــاة للتأثيــرات
االجتماعيــة واالقتصاديــة للقــرارات ،أو البحــث
عــن حلــول عادلــة تضمــن حقــوق الســكان
ومســتقبل عائالتهــم ،فاألهــم هــو املــال واملــال
فقــط.
البدايــة كانــت مــع بيــان صــادر مــن رئاســة الوزراء
يف ابريــل  ،2021جــاء فيــه أن الدكتــور مصطفــى
مدبولــي رئيــس مجلــس الــوزراء بتوجيــه مــن
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي ،عقــد اجتماع ـا ً
مــع محافــظ اجليــزة ،ملناقشــة خطــة تطويــر
املحافظــة والتــي مــن بينهــا تطويــر منطقــة
نزلــة الســمان يف محيــط منطقــة األهرامــات
األثريــة ،وتشــمل خطــة التطويــر الطموحــة
املنطقــة املحيطــة باألهرامــات بالكامــل وحتســن
املداخــل والطــرق املؤديــة إليهــا ،وإنشــاء ممشــى
ســياحي ،باإلضافــة إلــى إزالــة جــزء مــن منطقــة
نزلــة الســمان ،واملعــروف باســم منطقــة "ســن
العجــوز" ،وبحســب مخطــط التطويــر فــإن تلــك
األعمــال تهــدف إلــى حتويــل هــذه املنطقــة إلــي
متحــف مفتــوح وكذلــك إقامــة مجموعــة مــن
الفنــادق.
وتشــمل "خطــة التطويــر" التــي كان مــن املقــرر
تنفيذهــا منــذ ســنوات ولكــن تأخــر التنفيــذ ،نقــل
ســكان منطقــة نزلــة الســمان بالكامــل وتســليمهم
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢
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وحــدات ســكنية يف مدينــة  ٦أكتوبــر ،والتــي
تعمــل املحافظــة علــى تنفيذهــا وأوشــكت علــى
االنتهــاء منهــا متهيــداً لتســليمها ألهالــي املنطقــة،
ورغــم أن األهالــي ميتلكــون بيوتـا ً وأراضــي علــي
مســاحات كبيــرة إال أن الدولــة قــررت أن
تســحبها منهــم وتنفــذ مخطــط اإلزاالت وتعــوض
كل أســرة بوحــدة ســكنية مســاحتها  59متــراً يف
الــدور األرضــى ،و 65متــراً يف األدوار املتكــررة،
عبــارة عــن غرفتــي نــوم وصالــة ومطبــخ وحمــام،
ومنــاذج أخــرى  85متــراً يف الــدور األرضــى،
عبــارة عــن  3غــرف نــوم ،واألدوار املتكــررة نفــس
املســاحة.
ثــم خــرج الدكتــور مصطفــى وزيــري ،األمــن العام
للمجلــس األعلــى لآلثــار ،يف أحــد الفضائيــات
ليشــيد باملشــروع حتــت توجيهــات الرئيــس عبــد
الفتــاح السيســي ،للقضــاء علــى املناطــق غيــر
ً
قائــا" :املشــروع هدفــه أن أهالينــا
اآلمنــة،
متامــا ،واآلثــار لهــا
يالقــوا ســكن آدمــي آمــن
ً
دورا ســتقوم بــه بعــد نقــل أهالــي منطقــة نزلــة
الســمان ،ألن املنطقــة موجــودة علــى مدينــة أثريــة
كاملــة ،والغــرض مــن خطــة التطويــر الكشــف عــن
معبــد الــوادي ومدينــة العمــال املوجوديــن حتــت
املنطقــة ،والــذي ســتعد تلــك املدينــة واحــدة مــن
أهــم االكتشــافات األثريــة".
وأضــاف" :فيــه معبــد اســمه الــوادي اخلــاص
بامللــك خوفــو موجــود حتــت بيــوت نزلــة الســمان
ومخطــط أننــا نعمــل حفائــر يف منطقــة ســن
العجــوز وامتــداد للهضبــة نفســها للجبانــة".
ســبقه يف هــذا التمهيــد الدكتــور زاهــي حــواس
حينمــا كان يف نفــس املنصــب ،وحينمــا كان نائبـا ً
لوزيــر الثقافــة يف حكومــة الدكتــور أحمــد نظيف،
أشــاد باملشــروع وطالــب بســرعة تنفيــذه ،وأكــد
وقتهــا هــو اآلخــر أن هنــاك معبــد ومدينــة كاملــة
أســفل هــذه املنطقــة مــن أجــل إقنــاع املواطنــن
بفكــرة التطويــر وتقبــل فكــرة اإلخــاء.
ويف أغســطس  ،2021أعلنــت محافظــة اجليــزة
إمتــام نقــل عــدد كبيــر مــن أهالــي منطقــة
ســن العجــوز التــي وصفتهــا هيئــة «التخطيــط
العمرانــي» بـ«منطقــة الكشــف اﻷثــري» بينمــا
يصنفهــا صنــدوق تطويــر العشــوائيات كـ«منطقــة
غيــر آمنــة» مــا جعلهــا أولــى مناطــق اإلزالــة يف
«نزلــة الســمان» والتــي يســكن بهــا مــا يقــرب

مــن  5000أســرة إلــى شــقق جديــدة يف «حدائــق
أكتوبــر» ،قبــل بــدء اإلزاالت.

الحكومة :منازل مخالفة
وخارجين عن القانون!

بــدأ احلديــث عــن تطويــر منطقــة نزلــة الســمان
وإخالئهــا منــذ عــام  2008علــى لســان الدكتــور
مصطفــي مدبولــي ،حينمــا كان رئيســا ً للهيئــة
العامــة للتخطيــط العمرانــي وذلــك يف إطــار
"رؤيــة القاهــرة  ،"2050ثــم جتــدد احلديــث عنــه
–بعــد تطويــره -عــام  ،2014حينمــا تولــى وزارة
اإلســكان ،وشــرع يف تنفيــذه علــى أرض الواقــع

الحكومة ترفع شعار التطوير إلخالء السكان
وهدم منازلهم ..ونواب غائبون ..وطلب إحاطة
وحيد دون رد
32

حينمــا تولــى رئاســة الــوزراء عــام .2018
ويف فبرايــر  2018أعلنــت احلكومــة عــن خطــة
لتطويــر املنطقــة املحيطــة باﻷهرامــات بــدأت
منــذ عــام  ،2008وكان مــن املفتــرض االنتهــاء
منهــا يف مايــو  ،2018لكــن ذلــك لــم يحــدث
بســب األحــداث التــي مــرت مبصــر خــال
هــذه الفتــرة منهــا ثــورة  25ينايــر  .2011ويف
ينايــر  ،2019شــهدت «نزلــة الســمان» حملــة
إزالــة ُمصغــرة ،اســتهدفت أربعــة منــازل قالــت
املحافظــة إنهــا مخالفــة ،قُبــض علــى إثرهــا علــى
عــدد مــن الســكان الذيــن اعترضــوا علــى هــدم
تلــك املنــازل ،واعتبرهــا األهالــي حالــة مــن جــس
النبــض لــذا قامــوا باالعتــراض خوفـا ً مــن اتســاع
حملــة اإلزاالت لتشــمل املنطقــة كلهــا ،وذلــك مــع
انتشــار أنبــاء عــن إزالــة «النزلــة» بالكامــل ضمــن
خطــة التطويــر.
ويف ســتمبر  ،2021ألقــت الشــرطة القبــض
علــى عــدد مــن اﻷهالــي والعاملــن مبنطقــة نزلــة
فضهــا مظاهــرة نظمهــا العشــرات
الســمان بعــد ّ
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

محافظــة اجليــزة مــن أعمــال املنفعــة العامــة،
وذلــك يف إطــار رفــع كفــاءة وتطويــر املنطقــة
املحيطــة باملتحــف املصــري الكبيــر.
كمــا نصــت املــادة الثانيــة :يســتولي بطريــق
التنفيــذ املباشــر علــى األراضــي والعقــارات
الالزمــة لتنفيــذ املشــروع املشــار إليــه يف املــادة
الســابقة واملبــن حدودهــا وأســماء مالكهــا
الظاهريــن باملذكــرة واخلرائــط.

أهالي نزلة السمان اسئلة
وغياب للمعلومات

احتجاجــا علــى تنفيــذ إزالــة عــدد مــن
منهــم
ً
املبانــي باملنطقــة ومطالبتهــم مبعرفــة مصيرهــم
يف ضــوء مــا تشــهده املنطقــة مــن إزاالت ،وجــاء
شــهر أكتوبــر ليعقــد الدكتــور مصطفــى مدبولــي،
رئيــس مجلــس الــوزراء اجتماعــا ً حضــره وزيــر
الســياحة واآلثــار ،ومحافــظ اجليــزة ،ورئيــس
مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للتخطيــط العمراني،
وخــرج االجتمــاع بتوجيــه عاجــل مــن «مدبولــي»
بشــأن إزالــة املنــازل مبنطقــة نزلــة الســمان،
وتأكيــده علــي أن الدولــة عازمــة يف قرارهــا ولــن
تتراجــع.
ويف عددهــا رقــم  49الصــادر بتاريــخ 21
ديســمبر  ،2021نشــرت اجلريــدة الرســمية
قــرار رئيــس الــوزراء رقــم  3503لســنة ،2021
باعتبــار مشــروع نــزع ملكيــة األراضــي والعقــارات
الكائنــة مبنطقــة نزلــة الســمان املمتــدة مــن شــارع
األهــرام شــماالً حتــى شــارع أبــو الهــول جنوب ـاً،
ومــن محــور املنصوريــة شــرقا ً حتــى حــدود
املنطقــة اآلثريــة غربـا ً بنطــاق حــي الهــرم لصالــح
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بحســب عــدد مــن أهالــي نزلــة الســمان فــإن
احلكومــة قــررت إزالــة العقــارات الكائنــة
مبنطقــة نزلــة الســمان ونقلهــم إلــي مــكان آخــر
بدافــع تطويــر املنطقــة ،دون عــرض خطــة
التطويــر عليهــم ودون إعالمهــم بــأي تفاصيــل
عــن التعويضــات اخلاصــة بهــم ،فقــد قامــت
احلكومــة بإخــاء منطقــة ســن العجــوز وإزالتهــا
وتعويضهــم بوحــدات ســكنية بنظــام حــق االنتفــاع
وليــس بنظــام التمليــك ،وهــذا ليــس تعويضــا ً
عــادالً مــن وجهــة نظرهــم نظــراً الرتفــاع قيمــة
املنــازل التــي يقطنــون بهــا ،ممــا جعــل األهالــي
يف حيــرة مــن أمرهــم هــل هــذا تطويــر أم تهجيــر.
فيمــا أوضــح املحامــي حســن خطــاب ،وهــو أحــد
ســكان النزلــة أيضـاً ،وأحــد أعضــاء هيئــة فريــق
الدفــاع عــن أهالــي ومالكــي العقــارات مبنطقــة
نزلــة الســمان ،أن األهالــي فوجئــوا مــن البدايــة
بحصــر ســكاني أولــي ملنطقتــي "ســن العجــوز،
ونزلــة الســمان" قامــت بــه احلكومــة ،بعدهــا
قامــت بترقيــم املنــازل بأرقــام باللــون األحمــر،
ثــم بــدأت مرحلــة اإلزاالت علــي منطقــة "ســن
العجــوز" وقامــوا بتعويــض األهالــي بوحــدات
ســكنية لــكل أســرة بنظــام حــق االنتفــاع.
وأضــاف أنــه وعائلتــه ميتلكــون منــزالً مبنطقــة
ســن العجــوز مت توريثــه لهــم مــن خــال أجــداده،
وهــذا املنــزل ملــك مجموعــة كبيــرة مــن الورثــة
ومت إزالتــه وقــررت احلكومــة تعويضهــم مثــل
باقــي ســكان بوحــدة ســكنية بنظــام حــق االنتفــاع
يف اإلســكان البديــل بـ"حدائــق أكتوبــر" وانتهــت
هــذه املرحلــة بالكامــل.
وتابــع أنهــم فوجئــوا بعدهــا بإصــدار احلكومــة
قــرار نــزع امللكيــة ملنطقــة نزلــة الســمان ،وعلــي
الرغــم مــن أنــه لــم يتــم تنفيــذ القــرار حتــي اآلن،
إال أن األهالــي يف حالــة قلــق مســتمر نظــراً
لعــدم معرفتهــم مبــا ســوف يتــم وأنهــم مهــددون
طــوال الوقــت بإذالــة منازلهــم يف أي حلظــة.
وأكــد "خطــاب" أنــه تظــل أكبــر أزمــات ســكان
املنطقــة هــي غيــاب املعلومــات عنهــم فيمــا يخــص
تفاصيــل خطــة تطويــر منطقتهــم التــي ولــدوا

المركز المصري يقيم
دعاوى قضائية ضد
قرارات السكان..
واألهالي :تطوير أم
تهجير؟

وعاشــوا بهــا طــوال حياتهــم ،وال يعــرف هــل مــا
يتــم هــو مجــرد تطويــر للمنطقــة أم نقــل لألهالــي
بغــرض االســتثمار.
ورغــم تصريــح محافــظ اجليــزة يف مــارس
 2021أثنــاء جلســة جمعتــه مــع عــدد مــن نــواب
الدائــرة وبعــض ســكان املنطقــة ،أن تطويــر
«نزلــة الســمان» ســيكون بالتفاهــم مــع اﻷهالــي،
مازالــت هنــاك حالــة مــن عــدم الشــفافية وغيــاب
املعلومــات.
فيمــا أشــار إلــي أن احلكومــة قامــت بتنفيــذ
مشــروع وحيــد يف املنطقــة حتــي اآلن وهــو
بعــض اإلزاالت يف شــارع علــي مســاحة  40متــراً
أســفل منطقــة اجلبــل ،وقامــت احلكومــة بصــرف
التعويضــات االجتماعيــة للمواطنــن ،فيمــا لــم
يتــم صــرف تعويضــات األراضــي ولكــن هيئــة
املســاحة أبلغتهــم بأنهــا لديهــا مــا يقــرب مــن
مليــار و 700مليــون جنيهـا ً مخصصــن لقــرار نزع
امللكيــة ســيتم صرفهــم فيمــا بعــد دون إعالمهــم
بالقيمــة املحــددة للمتــر مــن قيمــة التعويضــات،
وكيــف ســيتم توزيــع هــذا املبلــغ.
وبالنســبة لنــواب البرملــان واملســئولني فقــال
أنهــم علــي تواصــل معهــم ولكنهــم أيضــا ً لــم
يعرفــوا أي شــيء مــن املســئولني عــن قيمــة
التعويضــات وخطــة التطويــر .وأكــد علــي أنهــم
يف انتظــار كلمــة القضــاء يف النهايــة فمــا زالــت
آمــال املواطنــن متعلقــة وعلــي ثقــة بــأن القضــاء
ســوف يقــر مبصلحــة املواطنــن مــن ســكان نزلــة
الســمان.
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وطالــب املحامــي احلكومــة بإعــام املواطنــن
بخطــة التطويــر وأن يكــون هنــاك قــدر مــن
الشــفافية فهــذا ســيريح قلــوب املواطنــن
ويطمئنهــم علــي حقوقهــم ،أمــا غيــاب املعلومــات
هكــذا ســيزيد قلــق املواطنــن علــي ممتلكاتهــم
ويزيــد مــن احتقانهــم.

نواب الشعب غائبون:

حاولنــا أن نتواصــل مــع العديــد من نــواب البرملان
علــي رأســهم النائــب طــارق شــكري وكيــل جلنــة
اإلســكان مبجلــس النــواب ،لكنــه بعــد أن وعــد
بإجــراء حــوار معنــا أغلــق هاتفــه ،ثــم تواصلنــا
مــع مديــر مكتبــه الــذي طلــب إرســال األســئلة
اخلــاص باحلــوار معــه مــن أجــل عرضهــا علــي
النائــب ثــم لــم يــرد هــو اآلخــر.
ثــم تواصلنــا مــع ثــاث نــواب آخريــن واملفاجــأة
أنهــم جميعــا ً أعلنــوا أنهــا املــرة األولــي التــي
يســمعون بهــا عــن األزمــة وليــس لديهــم أي تعليــق
عليهــا لعــدم معرفتهــم بتفاصيــل األزمــة ومــا
يجــري داخــل املجلــس بشــأنها.
ويف هــذا الســياق قالــت النائبــة فاطمــة ســليم
عضــو مجلــس النــواب عــن حــزب اإلصــاح
والتنميــة ،أنهــا تقدمــت بطلــب إحاطــة للســيد
رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر اإلســكان ووزيــر
التنميــة املحليــة ورئيــس هيئــة املجتمعــات
العمرانيــة بشــأن قــرار رئيــس الــوزراء رقــم 3503
لســنة  2021الصــادر بنــزع ملكيــة األراضــى
والعقــارات ألهالــي منطقــة نزلــة الســمان دون
عــرض خطــة التطويــر والبدائــل املطروحــة
للســكان ودون عقــد حــوار.
وأشــارت النائبــة إلــى ضــرورة إجــراء حــوار مــع
األهالــى حــول األطروحــات والبدائــل املقترحــة
قائلــة أن اجلميــع مــع التويــر وال يوجــد مواطــن
مصــري يرفــض التطويــر مــن األســاس وعلــي
الرغــم منذلــك فالبــد مــن أن يكــون التطويــر
مشــروط برضــا وقبــول أهالــى املنطقــة خاصــة
وأن كثيــرون منهــم يعــد مصــدر دخلهــم مــن
الســياحة لكونهــا منطقــة أثريــة ومصــدر جــذب
ســياحى.
كمــا دعــت النائبــة ،احلكومــة فــى "مســيرتها
نحــو التطويــر" إلــى "مراعــاة البعــد االجتماعــي
إلــى أقصــى درجــة حيــث أنــه ليــس مــن الســهل
علــى النــاس مثــل هــذه القــرارات حتــى لــو كانــت
البدائــل مــن وجهــة نظــر احلكومــة أرقــى وأفضــل
لــذا يجــب احلــوار والترضيــة حتــى يتقبــل هــؤالء
ضريبــة التطويــر هــم وأســرهم ويرحبــون بــه
ويدعمــوه بنفــوس راضيــة ،خاصــة وأن املنطقــة
الزالــت منطقــة ســياحية مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة
آخــري هــي املنطقــة التــي ولــد وعــاش بهــا
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أهاليهــا ولهــم بهــا ذكريــات عديــدة ونقلهــم إلــي
أماكــن جديــد لــن يزيــل هــذه الذكريــات بســهولة".
وأضافــت النائبــة فاطمــة ســليم أن طلــب
اإلحاطــة الــذي تقدمــت بــه مــر عليــه مــا يقــرب
مــن شــهرين ولــم يتــم مناقشــته حتــي اآلن،
ومتنــت لــو أن الســادة النــواب يأخــذوا نفــس
موقفهــا مــن أجــل مســاندة املواطنــن ومحاولــة
وجــود حــل ألزمتهــم لكنهــا تــري أن النــواب لــم
يأخــذوا أي موقــف بهــذا الشــأن ألنهــم يــرون أن
أي موقــف مــن جانبهــم قــد يعيــق خطــة الدولــة
يف التطويــر ،خاصــة وأنهــم منحــازون باألســاس
لوجهــة نظــر الدولــة ،فيمــا تــري هــي أن إجــراء
حــوار مــع املواطنــن مــن أهالــي املنطقــة لــن يعيــق
خطــة التطويــر يف شــيء.
كمــا أكــدت علــي أنهــا ســوف تتابــع بدقــة الفتــرة
القادمــة مــن أجــل مناقشــة األزمــة داخــل مجلــس
النــواب حتــي يقــر املجلــس بجلســات اســتماع
للمواطنــن.

األهالي يلجأون للقضاءوالمركز المصري يلبي النداء

قبــل صــدور قــرار نــزع امللكيــة بأيــام ،أقــام املركــز
املصــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة،
نيابــة عــن املــاك القاطنــون مبنطقــة نزلــة
الســمان ،والتــي مت الشــروع يف إزالــة عقاراتهــم
بــدون صــدور أي قــرارات نــزع ملكيــة وبــدون

محامي المركز:
نطالب بـ حوار
مجتمعى مع أهالي
نزلة السمان ..ولسنا
ضد التطوير ولكننا
مع العدالة
حتديــد البدائــل اللهــم إال تســليم املــزال عقــاره
وحــدة ســكنية (حــق انتفــاع) رغــم ملكيتــه للعقــار
املــزال ،دعــوى قضائيــة أمــام مجلــس الدولــة
حملــت رقــم  3176لســنة  76قضائيــة ،وقــد
اختصمــت الدعــوي كالً مــن رئيــس مجلــس
الــوزراء وآخريــن ،لوقــف القــرار الســلبي
باالمتنــاع عــن إخطارهــم بطبيعــة ونــوع القــرار
الصــادر بشــأن عقاراتهــم ،التــي بــدأت عمليــة
إزالتهــا يف أغســطس .2021
وطالبــت الدعــوى ،بيــان مــا إذا كان العقــار
خاضــع لقــرار نــزع ملكيــة للمنفعــة العامــة مــن
عدمــه ،وإطــاع املدعــن علــي خطــة تطويــر
منطقــة نزلــة الســمان ،ومــا ســيتم بشــأن العقــار
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

اململــوك لهــم مــع مــا يترتــب علــي ذلــك مــن آثــار
أخصهــا عــدم التعــرض للعقــار اململــوك للمدعــن
بالهــدم أو اإلزالــة ،حتــى يتــم حتديــد طبيعــة
القــرار وحجــم التعويــض اخلــاص بــه نتيجــة
اإلزالــة ،طبقــا ً لنصــوص قانــون نــزع امللكيــة
للمنفعــة العامــة والبديــل الســكني املتــاح لهــم مــع
مــا يترتــب علــي ذلــك مــن آثــار.
كمــا طالبــت بوقــف تنفيــذ القــرار الســلبي
باالمتنــاع عــن عقــد حــوار مجتمعــى مــع أهالــي
نزلــة الســمان ومــن بينهــم املدعــن وعــرض
مشــروعات التطويــر املقترحــة عليهــم ومناقشــتها
معهــم للوصــول معهــم إلــى أفضــل مقترحــات
التطويــر التــي تــوازن بــن تطويــر املنطقــة
وبقائهــم فيهــا مبــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار،
مــع إلــزام املطعــون ضدهــم باملصروفــات ومقابــل
أتعــاب املحامــاه عــن هــذا الشــق ،ثانيــاً :ويف
املوضــوع بإلغــاء القــرارات املطعــون فيهــا مــع مــا
يترتــب علــي ذلــك آثــار.
وحضــر اجللســات عــن األهالــي كالً مــن
"األســتاذ خالــد علــي املحامــي ،ومحامــو املركــز
املصــرى ،ومحامــو نزلــة الســمان" ،وقدمــوا كافــة
اإلعالنــات اخلاصــة بالدعــوي وصــورة طبــق
األصــل مــن قــرار نــزع امللكيــة ومســتندات بعــض
أهالــي النزلــة التــي تفيــد متلكهــم لعقاراتهــم.
وتدخــل انضماميــا ً للقضيــة  359مواطنــا
ومواطنــة مــن أهالــي نزلــة الســمان.

وبعــد نشــر قــرار رئيــس الــوزراء يف اجلريــدة
الرســمية ،تقــدم عــدد مــن املحامــن بنزلــة
الســمان ،واملركــز املصــرى ،ومكتــب خالــد علــي
املحامــي ،بطعــن جديــد بتاريــخ  26ديســمبر
 ،2021إلــي محكمــة القضــاء اإلداري نيابــة عــن
املــاك القاطنــون مبنطقــة نزلــة الســمان لوقــف
تنفيذ القـــرار الـــصادر مـــن رئـــیس الــوزراء بـرقم
" ٣٥٠٣لــسنة "٢٠٢١باعتبــار مـشروع نـزع ملكیــة
األراضــــى والعقـــارات الكائنــــة مبنطقــــة نزلــــة
الــــسمان املمتــــدة مــــن شــــارع األهــــرام شــــماالً
حتــــى شــــارع أبــــو الهــــول جنوبــ ـا ً ومــــن محــــور
املنصوریــة شــرقا ً حتــى حــدود املنطقــة األثریــة
غربــا ً بنطــاق حــى الهــرم لـــصالح محافظـــة
اجلیـــزة مـــن أعمـــال املنفعــة العامــة.
وحیــث أن اجلهــة اإلداریــة مــن وجهــة نظــر
الطاعنــن اختــارت مخطــط تطویــر یهـــدر
حقـــوقهم رغــم توافــر البدائــل التــي تتيــح تطویــر
املنطقــة دون هـــدم العقـــارات التـــى میلكونهـــا
ویعیـشون بهـا منـذ عـشرات الـسنین ،مع التأكيد
علــي أنهــم ليســوا ضــد تطويــر املنطقــة وأن كل
مــا يطالبــون بــه هــو بدائــل مناســبة ســواء فيمــا
يتعلــق بالتعويضــات العينيــة أو التعويضــات
املاديــة .األمــر الــذى دفعهــم للطعــن علــى قــرار
رئیــس الــوزراء رقــم " ٣٥٠٣لســنة  "٢٠٢١لوقــف
تنفیــذه وإلغائــه لعــدم إمتــام إجــراءات قــرار نــزع
امللكيــة.

األهالي :الحكومة اختارت
مخطط تطویر یهـدر حقـوقنا
رغم توافر البدائل التي تتيح
التطویر دون هـدم العقـارات
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

وقــال خالــد اجلمــال محامــي املركــز املصــري
للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وأحــد
أعضــاء هيئــة فريــق الدفــاع عــن أهالــي
ومالكــي العقــارات مبنطقــة نزلــة الســمان ،أن
املحكمــة اســتجابت لطلبــات هيئــة الدفــاع خــال
اجللســات املاضيــة ،والتــي اشــتملت علــى إلــزام
احلكومــة بتقــدمي مــا حتــت يدهــا مــن مســتندات
موضحــة يف محضــر اجللســات ،فضــاً عــن
صــورة رســمية مــن قــرار رئيس مجلــس الوزراء –
بكافــة مشــتمالته – خصوصــا اخلرائــط امللحقــة
بقــرار نــزع امللكيــة بغــرض املنفعــة العامــة.
وأضــاف أنــه أثنــاء نظــر الدعــوى قــام رئيــس
مجلــس الــوزراء ،بإصــدار قــرار اإلزالــة ونــزع
امللكيــة لصالــح املنفعــة العامــة ،وعليــه قــام فريــق
الدفــاع قــام بإقامــة دعــوي جديــدة للطعــن علــي
قــرار بوقــف تنفيــذ قــرار رئيــس الــوزراء ثــم
إلغائــه وذلــك ملخالفــة القــرار لنصــوص قانــون
نــزع امللكيــة للمنفعــة العامــة .كمــا أضــاف أن
الدعوتــن مت ضمهمــا معــا ً اســتجابة لطلبــات
هيئــة الدفــاع لوحــدة املوضــوع واخلصــوم،
وإعــام املدعــى عليهــم بهــا.
وأشــار اجلمــال إلــى أن هيئــة الدفــاع طالبــت
بوقــف تنفيــذ القــرار الســلبي باالمتنــاع عــن عقــد
حــوار مجتمعــى مــع أهالــي نزلــة الســمان ومــن
بينهــم املدعــن وعــرض مشــروعات التطويــر
املقترحــة عليهــم ومناقشــتها معهــم للوصــول
معهــم إلــى أفضــل مقترحــات التطويــر التــي
تــوازن بــن تطويــر املنطقــة وبقائهــم فيهــا مبــا
يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار.
وأكــد أنهــم أثنــاء مرافعتهــم كهيئــة الدفــاع ،ونيابــة
عــن األهالــي قــد أكــدوا جميع ـا ً لهيئــة املحكمــة
أن مواطنــوا نزلــة الســمان ليســوا ضــد التطويــر
بــل أكــدوا علــي رغبتهــم يف ذلــك ،ولكــن أيضــا ً
أكــدوا علــي رغبتهــم يف عدالــة التعويــض ،فقبــل
كل شــيء يجــب أوالً أن يكــون نــزع امللكيــة مبقابــل
عــادل وليــس كمــا مت علــي أرض الواقــع.
وأشــار إلــي أنــه بتاريــخ  3فبرايــر اجلــاري ،قــررت
هيئــة املفوضــن بالدائــرة الثامنــة مبحكمــة
القضــاء اإلداري ،حجــز الدعويــن املقامتــن
طعنــا ً علــي قــرار نــزع ملكيــة أراضــي منطقــة
نزلــة الســمان للمنفعــة العامــة لكتابــة تقريرهــا
وإيداعــه.
وأكــد اجلمــال أن املركــز املصــري ســيظل دائم ـا ً
بجانــب املواطنــن ومدافع ـا ً عــن حقوقهــم ،فهــذا
هــو هــدف املركــز منــذ تأسيســه ،كمــا يأمــل
املركــز املصــري باســتمرار اتســاع النقــاش
حــول هــذه األزمــة وأن يتــم االســتجابة ملطالــب
املواطنــن ،وتعويضهــم بالشــكل العــادل والــذي
يتناســب معهــم و يحفــظ حقوقهــم.
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«عايزيــن حقوقنــا» ،كان الشــعار األبــرز للعمــال
خــال الشــهور املاضيــة يف أكثــر مــن موقــع عمــل
للمطالبــة بتحســن األجــور واألحــوال املعيشــية،
وشــهدت منشــآت عــدة اعتصامــات وتظاهــرات
شــارك فيهــا اآلالف ،ولســان حالهــم يؤكــد أنــه
«مــا ضــاع حــق وراؤه مطالــب» ،ورغــم التهديــدات
املســتمرة واإلجــراءات التعســفية التــي يلجــأ لهــا
بعــض أصحــاب األعمــال مــن فصــل وتشــريد،
إال أن صــوت العمــال لــم يتوقــف ،وصمودهــم مــا
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ـتمرا لنيــل مطالبهــم املشــروعة.
يــزال مسـ ً
«ســامحوني ،لــم أعــد أســتطع مواجهــة أصحــاب
الديــون أو أســرتي ،بعــد أن بــت عاجــزا عــن دفــع
ديونــي أو إعالــة أســرتي املكونــة مــن زوجتــي
وثالثــة مــن األبنــاء لــم يبلــغ أكبرهــم عامــه
الثامــن» ،كانــت هــذه الصرخــة األخيــرة لعاصــم
عفيفــي عبــد ،يونيفرســال املعبــود ،قبــل أن ينهــي
حياتــه بســبب تــردي األحــوال املعيشــية ،جــاء
انتحــار عاصــم ليلقــي حجـ ًـرا يف امليــاه الراكــدة،

ويجــدد احلديــث عــن أحــوال العمــال املترديــة
وأجورهــم الضعيفــة ،وســط تزايــد يف األســعار
ومتطلبــات املعيشــة ،وغضــب عمالــي متصاعــد
للحصــول علــى احلقــوق.
فمنــذ بدايــة العــام احلالــي لــم تتوقــف هتافــات
العمــال يف أكثــر مــن قطــاع للمطالبــة بتحســن
األوضــاع املاليــة وحتســن بيئــة العمــل ،وأحيا ًنــا
تواضعــت املطالبــات إلــى حــد عــدم تأخيــر
املرتبــات عــن موعدهــا الشــهري ،ومازالــت
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

الهتافــات تــدوي يف أكثــر مــن موقــع عمــل
للمطالبــة باحلــق يف احليــاة الكيمــة.

شهداء لقمة العيش..
وغياب وسائل السالمة

عاصم ينتحر ويترك
رسالة حزينة :لم أعد
أستطع مواجهة
أسرتي وأصحاب
الديون
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

لــم تتوقــف أزمــات العمــال عنــد حــد املطالــب
املاليــة أو االنتحــار ،لكــن بعضهــم فقــد حياتــه
وأصيــب البعــض اآلخــر وهــم يــؤدون أعمالهــم،
ففــي حــادث مؤســف ،لقــي ســيد شــعبان ،العامــل
بشــركة النصــر للغــزل والنســيج والصباغــة
باملحلــة الكبــرى ،مصرعــه إثــر ســقوط ســقف
عنبــر النســيج مبصنــع الشــركة عليــه و 7مــن
عمــال الشــركة أثنــاء عملهــم بالورديــة الثانيــة،
ممــا نتــج عــن ســقوطه وفــاة ســيد شــعبان
وإصابــات بالغــة خلمســة عمــال آخريــن.
ووقعــت احلادثــة حــن كان العمــال يباشــرون
عملهــم بالورديــة الثانيــة عندمــا فاجأهــم
الســقوط املــدوي لســقف عنبــر النســيج الــذي
يعملــون بــه.
وطالبــت قيــادات نقابيــة بالتحقيــق يف أســباب
الواقعــة ،مؤكديــن أنــه تســبب بهــا غيــاب وســائل
الســامة والصحــة املهنيــة وإهمــال اإلدارة يف
تطبيقهــا ،ومحاســبة كل مــن قصــر.
كمــا شــهدت محافظــة الدقهلية مأســاة استشــهاد
 4عمــال وإصابــة  6آخريــن يف انهيــار مدخنــة
مصنــع طــوب ،بســبب ســوء األحــوال اجلويــة
واألمطــار.
ونعــت دار اخلدمــات النقابيــة والعماليــة عمــال
مصنــع قريــة أبــو نبهــان التابعــة ملركــز ميــت غمــر
الذيــن لقــوا مصرعهــم نتيجــة انهيــار مدخنــة
املصنــع أثنــاء عمــل العمــال داخلهــا.
وقالــت دار اخلدمــات النقابيــة إنهــا تتقــدم
بخالــص عزائهــا ألســر شــهداء الواجــب وتتمنــى
الشــفاء العاجــل للمصابــن ،وتطالــب بالتحقيــق
يف أســباب هــذه الكارثــة التــي حدثــت كنتيجــة
لغيــاب وســائل الســامة والصحــة املهنيــة،
وإهمــال اإلدارة يف تطبيقهــا.
وطالبــت الــدار اجلهــات املســؤولة بضــرورة
محاســبة كل مــن قصــر وتســبب يف الكارثــة،
كمــا طالبــت بصــرف معاشــات وتعويضــات تكفــل
ألســر املتوفيــن حيــاة كرميــة.

العمال في ..2022
مقاومة وصمود
في وجه التعسف :
لن نتنازل عن قوت
أوالدنا

الحريات النقابية:
بعض أصحاب األعمال توحشوا
حملــة الدفــاع عــن احلريــات النقابيــة تقــول إنهــا
رصــدت عــدة أزمــات تعــرض لهــا العمــال خــال
الفتــرة األخيــرة ،محــذرة مــن خطــورة ذلــك.
وتؤكــد يف بيــان لهــا ،إن مصــر تشــهد يف الفتــرة
احلاليــة تكــرار أســاليب بلطجــة وتوحــش
أصحــاب األعمــال يف بعــض مواقــع القطــاع
اخلــاص ،مســتغلني عــدم وجــود أي رادع عقابــي
يف قانــون العمــل ،ومدعومــن بالتوجهــات
املنحــازة لهــم يف التشــريعات التــي صــدرت يف
الســنوات القليلــة املاضيــة ،أو املزمــع إصدارهــا
حاليــاً.
وحــذرت حملــة الدفــاع عــن احلريــات النقابيــة
وحقــوق العمــال مــن خطــورة التراخــي ،يف
مواجهــة وردع هــذه املمارســات قبــل أن تســتفحل
وتصبــح ظاهــرة وتتحصــن بغطــاء قانونــي يف
مشــروع قانــون العمــل اجلديــد الــذي أعدتــه
احلكومــة مبــا يرضــي رغبــات ومصالــح رجــال
األعمــال.
وتابعــت أنــه بــدأ يتكــرر بشــكل متزايــد تأخــر
بعــض الشــركات يف صــرف أجــور العمــال،
وعــدم صــرف عالواتهــم الدوريــة ومســتحقاتهم
يف بــدالت االنتقــال والوجبــة ،وضــرب عــرض
احلائــط باالتفاقيــات التــي وقعوهــا مــع العمــال
ومكاتــب العمــل ،وفصــل القيــادات النقابيــة
والعماليــة إلرهــاب العمــال وإثنائهــم عــن املطالبــة
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بحقوقهــم ،ومناصبــة النقابــات العــداء بــدالً مــن
التفــاوض معهــا ،وهــو مــا يســد قنــوات حــل
النزاعــات ويدفــع إلــى تفجــر األوضــاع.
وأكــدت حملــة الدفــاع عــن احلريــات النقابيــة
وحقــوق العمــال أن هــذه املمارســات تشــيع
أجــواء البلطجــة وعــدم احتــرام القانــون ،وأن
لهــا عواقــب وخيمــة ،ليــس فقــط علــى أحــوال
العمــال وأســرهم ،وإمنــا أيض ـا ً علــى االســتقرار
االجتماعــي واالقتصــاد القومــي ،ممــا يتطلــب
قيــام األجهــزة احلكوميــة مبســئولياتها لوقــف
بلطجــة واســتهتار وتالعــب أصحــاب األعمــال
بالقوانــن وبحقــوق العمــال.
وأعلنــت احلملــة تضامنهــا الكامــل مــع العمــال
ومطالبهــم املشــروعة ،ودعــت كافــة القيــادات
العماليــة والنقابيــة واألحــزاب والقــوى السياســية
املهتمــة بقضايــا العمــال إلــى إعــان تضامنهــم
مــع العمــال ،وحقوقهــم يف صــرف أجورهــم
بانتظــام وعــدم التالعــب مبســتحقاتهم املاليــة،
ويف تأســيس نقاباتهــم وعــدم فصلهــم بســبب
النشــاط النقابــي واملطالبــة باحلقــوق ،واحلــرص
علــى أن يكــون قانــون العمــل اجلديــد ضامنــا ً
للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والنقابيــة
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للعمــال املنصــوص عليهــا يف الدســتور املصــري
واالتفاقيــات الدوليــة.

يونيفرسال..
انتحار وقنابل غاز وتأخر مستحقات
ألســابيع ممتدة اشــتكى عمال شــركة يونيفرســال
مــن التأخــر يف صــرف مســتحقات العمــال وهــو
مــا دفعهــم للدخــول يف أكثــر مــن إضــراب وعمــل
أكثــر مــن اتفاقيــة مــع إدارة الشــركة برعايــة وزارة
القــوى العاملــة وأخــرى برعايــة النقابــة العامــة
للصناعــات الهندســية واملعدنيــة والكهربائيــة يف
الثانــي مــن ينايــر املاضــي ،لكــن اإلدارة لــم تــف
بوعودهــا.
وجــاء خبــر انتحــار عامــل بالشــركة ليزيــد األزمــة
اشــتعاال ،حيــث جتمــع  3000عامــل مــن عمــال
الشــركة أمــام مصنــع األفــران ،وحاصــرت قــوات
األمــن املصانــع وأطلقــت قنابــل الغــاز املســيل
للدمــوع ،ممــا أدى إلصابــة أحــد العمــال بإعيــاء
شــديد ،كمــا مت القبــض علــى  4عمــال آخريــن.
يؤكــد عمــال يونيفرســال أن إدارة الشــركة
علــى التأخــر يف صــرف مســتحقات العمــال (8

«الحريات النقابية»
عن أزمات العمال:
ممارسات تشيع
أجواء البلطجة وعدم
احترام القانون
شــهور حافــز و 48شــهراً بــدل طبيعــة عمــل،
ومســتحقات شــهر ينايــر ألكثــر مــن ألــف عامــل،
باإلضافــة لتأخــر رواتــب  220إداريــا ً ملــدة 3
شــهور و  120آخريــن ملــدة  120شــهرا) ،موضحــا
أن هــذا هــو مــا دفــع العمــال للدخــول يف أكثــر
مــن إضــراب وعمــل أكثــر مــن اتفاقيــة مــع إدارة
الشــركة برعايــة وزارة القــوى العاملــة ،واتفاقيــة
برعايــة النقابــة العامــة للصناعــات الهندســية
واملعدنيــة والكهربائيــة يف  2ينايــر املاضــي ،وهــو
مــا لــم تلتــزم بــه الشــركة.
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

من «يونيفرسال
لـ«آيس مان»
لـ«بيتونيل»
لـ«فيلوستي»
لـ«سمنود للوبريات»..
اإلضراب والتظاهر
سالح العمال لنيل
حقوقهم

آيس مان..
تأخر مرتبات ومطالب ال تتحقق

واســتمرار ألزمــات العمــال حــرر 520عامــاً
بالشــركة املصريــة لتصنيــع املــواد الغذائيــة
(آيــس مــان) ،شــكوى جماعيــة يف مكتــب عمــل
ثــان أكتوبــر ،ضــد قــرار اإلدارة بصــرف نصــف
راتــب شــهر فبرايــر فقــط ،وإعالنهــا أن الصــرف
ســيتم يف  15مــارس ،كمــا تقــدم  50عامــاً
بتحريــر شــكاوى فرديــة لــذات الســبب باإلضافــة
إلــى مطالبتهــم بصــرف بــدل املواصــات وبــدل
الواجبــة التــي مت وقــف صرفهــا منــذ شــهر
أغســطس املاضــي.
وأكــد عمــال أنهــم يعانــون مــن تدنــي أجورهــم

وعــدم بلوغهــا احلــد األدنــى لألجــور الــذي صــدر
بــه قــرار رئيــس اجلمهوريــة والــذي يبلــغ 2400
جنيــه.
وأضافــوا أن الشــركة دأبــت علــى تأخيــر صــرف
األجــور طــوال الشــهور املاضيــة ،وهــو مــا دفــع
العمــال للتقــدم بعــدد مــن الشــكاوى وحتريــر
املحاضــر ،ومنهــا شــكوى يف مجلــس الــوزراء
برقــم  431320بتاريــخ  9ســبتمبر  ،2021و
محضــر بقســم شــرطة كرداســة برقــم 4388
إداري بتاريــخ  31أكتوبــر  ،2021ومحضــر
مبكتــب عمــل إمبابــة رقــم  781بتاريــخ أول
نوفمبــر  .2021وشــكوى برقــم  431بتاريــخ 8
فبرايــر  ،2022يتضــررون فيهــا مــن عــدم صــرف
أجــر شــهر ينايــر  ،2022وعــدم صــرف بــدالت
انتقــال منــذ نوفمبــر  ،2021وعــدم صــرف عــاوة
ينايــر .2022
وقــال عمــال بالشــركة إن مكتــب العمــل انتقــل
بنــاء علــى شــكاوى
للشــركة يف ينايــر املاضــي
ً
العمــال ،وقامــت اإلدارة بصــرف أجــر ينايــر يــوم
 9فبرايــر ،وتعهــدت بصــرف بــدالت االنتقــال
املتأخــرة مــن شــهر نوفمبــر خــال أســبوعني
مــن تاريخــه ،وبصــرف العــاوة بأثــر رجعــي عــن
الشــهور التــي تلــت إقرارهــا ،علــى أن يتــم صرفها
وفقــا لقــرار وزيــرة التخطيــط بواقــع  %3مــن
األجــر التأمينــي (طبق ـا ً للمســتهدف يف مشــروع
قانــون العمــل الــذي لــم يصــدر بعــد) بــدال مــن %7
مــن األجــر األساســي طبق ـا ً لنــص قانــون العمــل
احلالــي.

بيتونيل ...إجراءات
تعسفية ضد  40عام ًال بالشركة

ويف ســياق قريــب جتمهــر أكثــر مــن  50عامــاً
يف شــركة النيــل للمــواد العازلــة (بيتونيــل) بعــد
منعهــم مــن دخــول الشــركة ،ومنعهــم مــن حضــور
اجتمــاع ممثلــي اإلدارة مــع مفتشــي القــوى
العاملــة ،عقــب فصــل  8قيــادات نقابيــة ،وإيقــاف
 14عامــاً ،وعــدم صــرف األجــور لـــ 40عامــاً
منهــم العمــال املفصولــن واملوقوفــن.
جــاء ذلــك بعــدم شــرع عمــال الشــركة يف تأســيس
جلنتهــم النقابيــة وفقــا ً لقانــون املنظمــات
النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي الصــادر
برقــم  213لســنة  2017املعــدل بالقانــون رقــم
 142لســنة  ،2019حيــث عقــدوا جمعيتهــم
العموميــة واســتكملوا إجــراءات التأســيس ،ثــم
تقدمــوا بــأوراق ومســتندات اللجنــة النقابيــة
كاملـةً وفقـا ً للقانــون إلــى مديريــة القــوى العاملــة
باإلســكندرية يف ســبتمبر  ،2021غيــر أن إدارة
الشــركة ناصبــت املنظمــة النقابيــة الوليــدة
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢
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العــداء ،وعمــدت إلــى عرقلــة خطواتهــا والتنكيــل
مبؤسســيها وممثليهــا.
وفوجــئ عمــال مبنعهــم مــن دخــول مقــر العمــل
منشــورا يقضــي بإيقــاف
بالشــركةُ ،مصــدر ًة
ً
العمــل بالشــركة ،فحــرروا محضــر إثبــات حالــة،
لتقــوم بعدهــا الشــركة بفصــل  8مــن ممثلــي
العمــال ومؤسســي اللجنــة النقابيــة ،فحــرروا
بدورهــم محضــر إثبــات حالــة.
لــم يتوقــف األمــر عنــد هــذا احلــد بعدمــا قــررت
الشــركة إيقــاف  14عام ـاً بينهــم عامــل مريــض
وحاصــل علــى إجــازة مرضيــة ملــدة ثالثــة أشــهر،
وبعــد ذلــك اســتدعت 18عامــاً كانــوا يعملــون
مبوجــب عقــود عمــل مؤقتــة إلــى نهايــة عــام
 ،2021ونتيجــة اســتمرارهم يف العمــل دون
جتديــد عقودهــم محــددة املــدة أصبحــت عقــود
عملهــم غيــر محــددة املــدة بقــوة القانــون ،حيــث
حاولــت اإلدارة التحايــل علــى القانــون بإكــراه
العمــال علــى توقيــع عقــود عمــل جديــدة محــددة
املــدة ،فاتخــذ مديــر الشــئون اإلداريــة قــراراً
بإيقافهــم تعســفيا ً عــن العمــل أيضـاً ،ثــم امتنعــت
الشــركة عــن الوفــاء بأجــور هــؤالء العمــال
جميعــا.
ً

سمنود للوبريات ..إجبار
على االستقالة وتهديد باالنتحار
ال يختلــف احلــال كثيـ ًـرا بالنســبة لعمــال شــركة
ســمنود للوبريــات ،بعــد إجبــار عمــال علــى
االســتقالة وإصــدار قــرارات نقــل بحــق العمــال.
وأقــدم عامــل بــاإلدارة الهندســية بالشــركة علــى
االنتحــار بإلقــاء نفســه مــن الــدور اخلامــس
بإحــدى بنايــات الشــركة قبــل أن يتمكــن زمــاؤه
مــن اللحــاق بــه واحليلولــة بينــه وبــن إمتــام
عمليــة االنتحــار ،وذلــك احتجاجــا علــى قــرار
إنهــاء تعاقــده ،ومنحــه أجــر ثالثــة أشــهر عــن
مهلــة اإلخطــار حتــى  14ديســمبر املقبــل مــع
اعفائــه مــن العمــل ومنعــه مــن دخــول الشــركة.
واحتجــت عشــرات العامــات بالشــركة علــى
عــدم صــرف مكافــات نهايــة اخلدمــة التــي
وعــدت اإلدارة بصرفهــا خــال  3أشــهر مــن
تاريــخ توقيعهــن علــى طلــب املعــاش املبكــر الــذي
وقعــن عليــه.
بدورهــم أضــرب عمــال شــركة املســتودعات
املصريــة باإلســكندرية التابعــة للشــركة القابضــة
للنقــل البحــري ،احتجاجــا علــى اتخــاذ اجلمعيــة
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العموميــة للشــركة قــرارا بتخفيــض أربــاح
العاملــن بالشــركة مــن  28شــهرا بالعــام إلــى 7
شــهور يف انعقادهــا يــوم اخلميــس  13ينايــر.
وكان رئيــس مجلــس إدارة الشــركة أخبــر العمــال
أن اجلمعيــة العموميــة للشــركة أقــرت صــرف 7
شــهور أربــاح بــدالً مــن  28شــهر تطبيقــا لالئحــة
املــوارد البشــرية اجلديــدة وهــو األمــر الــذي أثــار
اعتراضــات العمــال.

فيلوستي ..فصل  65عامال
ومنع من الدخول
إدارة شــركة فيلوســتي ابالــرز للمالبــس اجلاهــزة
مبنطقــة االســتثمار باالســماعيلية فصلــت 65
عامــا مــا بــن عمــال ومشــريف إنتــاج وعمــال

نظافــة وخدمــات.
وتوجــه عمــال الشــركة إلــى ديــوان محافظــة
اإلســماعيلية وحــرروا شــكوى مبكتــب خدمــة
املواطنــن ضــد إدارة الشــركة ،مطالبــن محافــظ
اإلســماعيلية بالتدخــل إلنهــاء أزمتهــم مع اإلدارة.
وقــال عمــال إنــه مت بعضهــم مــن دخــول الشــركة،
وإنــه مت إخــراج البعــض اآلخــر مــن العمــال مــن
مــكان أعمالهــم بعــد دخولهــم إلــى العمــل بدعــوى
انتهــاء عقــود عملهــم ،وعــدم وجــود رغبــة لــدى
اإلدارة يف جتديدهــا.

كمال عباس :عالقات العمل تدار
حسب قوة وإرادة أصحاب األعمال
كمــال عبــاس ،منســق دار اخلدمــات النقابيــة،
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

استشهاد  5عمال
وإصابة  11في انهيار
مدخنة بالدقهلية
وسقوط سقف
بالمحلة
حــذر مــن اســتمرار األوضــاع املترديــة للعمــال،
وقــال إن انتحــار عامــل يف شــركة يونيفيرســال
جــرس إنــذار وحتذيــر ممــا ميكــن أن تــؤول إليــه
األوضــاع ،يف ظــل احتماليــة تكــراره ،خاصــة
أن قانــون العمــل املعمــول بــه حاليــا ،فضــا
عــن القانــون احلكومــي اجلديــد الــذي وافــق
عليــه مجلــس الشــيوخ ،لــم ينصــا علــى توقيــع
أي عقوبــات علــى صاحــب العمــل حــال إخاللــه
باتفاقاتــه أو التزاماتــه.
وتابــع عبــاس أن عالقــات العمــل يف مصــر تــدار
حســب قــوة وإرادة أصحــاب األعمــال ،الذيــن
يتعاملــون مبنطــق نظرائهــم الفرنســيني يف القــرن
الثامــن عشــر وشــعارهم املعــروف (اعمــل دون
أن تنطــق بكلمــة واحــدة) ،خاصــة أن القانــون
والدولــة يقفــان يف صفهــم.
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

وأضــاف منســق دار اخلدمــات النقابيــة« :األمــر
يتضــح جليــا يف أزمــة يونيفرســال ،حيــث لــم
يتقــاض العمــال أجورهــم منــذ فتــرات طويلــة،
ورغــم ذلــك لــم يتــم الــرد علــى شــكاواهم،
مــن وزارة القــوى العاملــة أو احتــاد العمــال أو
غيرهمــا ،مــا دفعهــم للجــوء إلــى اإلضــراب كحــق
قانونــي للمطالبــة بحقوقهــم».
وقــال عبــاس« :املــاك يدفعــون مرتبــات هزيلــة
للعمــال ال تتناســب مــع مجهودهــم وال تتناســب
مــع األوضــاع احلاليــة ،ومــن دون تأمينــات
اجتماعيــة أو صحيــة ،ويجبرونهــم علــى العمــل
حتــى  12ســاعة وأكثــر دون أي تقديــر ،وهــم
أنفســهم املســؤولون عــن غيــاب وســائل الســامة
والصحــة املهنيــة ،الــذي تســبب يف الكثيــر مــن
الوفيــات واإلصابــات يف مواقــع العمــل ،وهــم مــن

يرفضــون تطبيــق قــرار احلــد األدنــى لألجــور
ويضغطــون لتعطيلــه أو إلغائــه ،بعدمــا حتقــق
مطلبهــم بتقليــل نســبة العــاوة الســنوية مــن 7
إلــى .»%3
وطالــب منســق دار اخلدمــات النقابيــة والعمالية،
بإقــرار احلــد األدنــى لألجــور بنــص قانونــي،
جتنبــا لضيــاع حقــوق العمــال واملوظفــن ،مــن
خــال تســويفات اجلهــات املســؤولة عــن تطبيقــه.
وأضــاف عبــاس« :رغــم مــن إصــدار الرئيــس
عبدالفتــاح السيســي قراريــن باحلــد األدنــى
لألجــور ،إال أن األول الــذي مت تأجيلــه حتــى اآلن
بضغــوط مــن رجــال األعمــال ،والثانــي لــم يتــم
تطبيقــه رســميا حتــى اآلن ،مــا يؤكــد ضــرورة
احلاجــة إلــى تأكيــد هــذا احلــق يف نــص قانونــي،
يتــم توقيــع العقوبــات املناســبة علــى مخالفيــه».
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تجاهله القانون ..وتحايل عليه أصحاب األعمال:

حد أدنى لألجور..
للي عايشين في القبور

ســنوات مــن االنتظــار عاشــها العمــال مــن أجــل
إقــرار حــد أدنــى لألجــور ،ناضلــوا كثيــرا مــن
أجــل تفعيلــه ،بينمــا كانــت تعصــف بهــم تقلبــات
األســعار واألوضــاع املاديــة املزريــة ،وبــدال مــن
يثيــر القــرار الرئاســي األخيــر برفعــه إلــى 2700
جنيــه فرحتهــم ،واجهــه الكثيــر إمكانيــة تطبيقــه
بكثيــر مــن الشــكوك واملخــاوف ،وســط عــدم
وجــود قواعــد واضحــة للرقابــة علــى تفعيلــه،
خاصــة يف صفــوف القطــاع اخلــاص ،خاصــة مــع
عــدم النــص عليــه صراحــة يف مشــروع قانــون
العمــل احلكومــي اجلديــد ،وتزايــد مســاعي
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أصحــاب األعمــال لتعطيلــه أو التهــرب مــن
تنفيــذه داخــل منشــآتهم.

قرارات في انتظار التفعيل
احلــد األدنــى لألجــور هــو مبــدأ قانونــي يحــدد
مقــدار مــا يجــب علــى أصحــاب العمــل دفعــه
كحــد أدنــى للعامــل مقابــل فتــرة مــن الوقــت ،ومــن
ثــم فإنــه أقــل أجــر يجــب دفعــه وغيــر مســموح
بــأن يتقاضــى العامــل أقــل مــن ذلــك.
ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﺤﻟﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ
ويتــم حتــدﻳﺪ
ً
ّ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ،فضــا عــن ارتفــاع تكلفــة
ّ

املعيشــة ومعــدل النمــو يف إجمالــي النــاجت املحلــي
ومؤشــرات األســعار وحجــم التضخــم يف الدولــة.
تعتمــد اللوائــح املنظمــة لعمليــة األجــر داخــل
الشــركات اعتمــادا كليــا علــى األجــر املتغيــر
واحلوافــز املتعــددة واملرتبطــة بعمليــة اإلنتــاج،
ووفقــا ملنظمــة العمــل الدوليــة ،تســاهم سياســات
ذفيــه الكفايــة ،قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع أربــاح
العمــال أصحــاب الدخــل املنخفــض واحلـ ّـد مــن
ّ
عــدد "الفقــراء الكادحــن" ،إلــى جانــب ردم
الفجــوة يف األجــور بــن اجلنســن يف القاعــدة
الدنيــا مــن التوزيــع ،واحلـ ّـد مــن عــدم املســاواة يف
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

السيسي رفع الحد األدنى إلى
 2700جنيه وتطبيق الـ 2400ما
يزال معطال ..وآالف الشركات
تطلب االستثناء بدعوى
الظروف االقتصادية

األجــور يف شــكل عــام.
وتعكــس اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم
احلــد
 131مقاربــة متوازنــة بشــأن ســقف
ّ
األدنــى لألجــور ،إذ تدعــو واضعــي السياســات
إلــى أخــذ عــدة عوامــل يف عــن االعتبــار ،مــن
العمــال وأســرهم ،مــع النظــر
بينهــا :حاجــات ّ
إلــى املســتوى العــام لألجــور يف البلــد ،وتكلفــة
املعيشــة ،ومنافــع الضمــان االجتماعــي ،إلــى
جانــب مســتويات املعيشــة ذات الصلــة يف
الفئــات االجتماعيــة األخــرى ،فضــا عــن
العوامــل االقتصاديــة مبــا فيهــا شــروط التنميــة
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

االقتصاديــة ،ومســتويات اإلنتاجيــة.
وحســب منظمــة العمــل الدوليــة ،ينطــوي مفهــوم
احلـ ّـد األدنــى لألجــور غيــر القابــل للخفــض علــى
مفهــوم األجــر املعيشــي األدنــى ،الــذي يجــب أن
للعمــال وأســرهم مســتوى الئقــا للمعيشــة،
يو ّفــر ّ
مــع ربــط ذلــك بأســعار الســلع واخلدمــات
املحــددة والضروريــة لتحقيــق هــذا الهــدف.
وتوصــي املنظمــة بــأن يكــون احلــد األدنــى لألجــر
ارتفاعــا مــن األجــر املعيشــي األدنــى،
أكثــر
ً
ويســتهدف املوظفــن أصحــاب األجــر املنخفــض،
بشــكل أساســي.
يف مــارس  ،2021وجــه الرئيــس عبدالفتــاح
السيســي بزيــادة مرتبــات جميــع العاملــن
باجلهــاز اإلداري للدولــة بإجمالــي  37مليــار
جنيــه ،ورفــع احلــد األدنــى لألجــور إلــى 2400
جنيــه ،قبــل أن يوجــه يف منتصــف ينايــر املاضــي
برفعــه إلــى  2700جنيــه ،مــع إقــرار عالوتــن
بتكلفــة نحــو  8مليــارات جنيــه ،األولــى دوريــة
للموظفــن املخاطبــن بقانــون اخلدمــة املدنيــة
بنســبة  %7مــن األجــر الوظيفــي ،والثانيــة خاصــة
للعاملــن غيــر املخاطبــن بقانــون اخلدمــة
املدنيــة بنســبة  %13مــن املرتــب األساســي ،مــع
زيــادة احلافــز اإلضــايف لــكل مــن املخاطبــن
وغيــر املخاطبــن بقانــون اخلدمــة املدنيــة بتكلفــة
إجماليــة حوالــي  18مليــار جنيــه.
ويف نهايــة ديســمبر املاضــي ،أعلــن املجلــس
القومــي لألجــور ،تطبيــق احلــد األدنــى لألجــور
يف القطــاع اخلــاص بواقــع  2400جنيــه ،بشــكل
اعتبــارا مــن أول ينايــر  ،2022مــع
إلزامــي،
ً
حتديــد قيمــة العــاوة الدوريــة مبــا قيمتــه %3
مــن األجــر التأمينــي ،وبحــد أدنــى  70جنيهــا.
وأرجــع حتديــد احلــد األدنــى لألجــور بهــذه
عامليــا،
القيمــة إلــى دراســة احلــاالت الناجحــة
ً
ومتوســطات األجــور علــى املســتوى اإلقليمــي،
واملســتوى القطاعــي يف مصــر ،ومعــدالت
التضخــم ،بعــد مناقشــة مــع اجلهــات ذات
االختصــاص.

استثناءات تفتح
باب التحايل على التطبيق
اســتثنى املجلــس  5قطاعــات اقتصاديــة مــن
تطبيــق القــرار  -قبــل قــرار رفعــه إلــى 2700
جنيــه لــم يتــم تطبيقهــا حتــى اآلن -ملنشــآت
بدعــوى تعثرهــا بســبب الضغــوط االقتصاديــة
التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا ،وشــملت قطــاع
املالبــس اجلاهــزة واملنســوجات ،خاصــة التــي
يتــم تصديرهــا للخــارج ،وشــركات ســياحة،
ومــدارس خاصــة ،وشــركات أوراق ماليــة،
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الميرغني :هل
يتخلف سعر تذكرة
المترو وكيلو اللحمة
موظف الحكومة
وعامل القطاع
الخاص؟ الغالء يعم
الجميع

جميــع القطاعــات العامــة واخلاصــة ،كوســيلة
للدفــاع االجتماعــي ،يترتــب علــى نزولــه إلــى
مســتوى أقــل مــن الطبيعــي غضبــا اجتماعيــا
واســعا ،فضــا عــن عــدد مــن الظواهــر الســلبية،
علــى رأســها الفســاد.
ويشــدد علــى أن اســتثناء قطاعــات معينــة مــن
تطبيــق قــرار احلــد األدنــى لألجــور يفتــح بابــا
واســعا للتحايــل علــى تنفيــذه ،مشــددا علــى
أهميــة عــدم التســاهل يف امللفــات الرئيســية
املتعلقــة بالظــروف املعيشــية للطبقــة العاملــة.
"إذا رغبــت الدولــة يف اســتثناء عــدد مــن
القطاعــات واملنشــآت مــن تطبيــق القــرار،
عليهــا أيضــا أن تتوقــع رد الفعــل العمالــي جتــاه
هــذا األمــر ،الــذي بــدوره ســيؤثر علــى حجــم
العمــل ذاتــه ،وبالتالــي مــن األجــدى االلتــزام بــه
لضمــان حقــوق العمــال وأمانهــم الوظيفــي ،مــا
ينعكــس بــدوره علــى اســتقرار املجتمــع بشــكل

جــاءت خطــوات تنفيــذ القــرار محبطــة لقطاعات
كثيــرة مــن العمــال واملوظفــن ،فعلــى الرغــم
مــن عــدم تناســبه مــع الزيــادات املضطــردة يف
األســعار ،لــم تتوصــل مفاوضــات احلكومــة مــع
أصحــاب األعمــال إلــى آليــة حقيقيــة لتفعيلــه،
وســط تعذرهــم بالظــروف االقتصاديــة ،وعــدم
اســتطاعتهم الوفــاء بالتزاماتهــم املاليــة.
تشــكك اخلبيــر االقتصــادي واألمــن العــام
ملجلــس أمنــاء حــزب التحالــف الشــعبي
االشــتراكي إلهامــي امليرغنــي ،يف تطبيــق
القــرار علــى القطــاع اخلــاص ،موضحــا أن
أصحــاب املنشــآت اخلاصــة ال يلزمــون بقــرارات
الدولــة ،مدعــن تعرضهــم خلســائر ،يف محاولــة
الســتغالل العمــال.
وتســاءل امليرغنــي" :هــل ســعر تذكــرة املتــرو
وكيلــو اللحمــة يختلــف موظــف احلكومــة وعامــل
القطــاع اخلــاص؟" ،مضيفــا" :نؤيــد املزيــد مــن
تصحيــح اختــاالت األجــور يف احلكومــة ،لكــن
مصــر ليســت حكومــة فقــط بــل إن موظفــي
احلكومــة والقطــاع العــام ال ميثلــون أكثــر
مــن  %25مــن العاملــن بأجــر بينمــا  %75لــن
يســتفيدوا مــن الزيــادة ،جميعنــا مصريــون نعيــش
يف دولــة واحــدة ،والغــاء يعــم علــى اجلميــع".
يؤكــد امليرغنــي أن قضيــة احلــد األدنــى لألجــور

عباس

ومحــات جتزئــة.
ومنــذ بدايــة العــام احلالــي ،تقدمــت آالف
الشــركات يف عــدد مــن القطاعــات ،بطلبــات
الســتثنائها مــن قــرار تطبيــق احلــد األدنــى
لألجــور ،بســبب تعثــرات ماليــة.
االحتــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر ،أكــد أن
قــرارات االســتثناء مؤقتــة ،حلــن حتســن املوقــف
املالــي للشــركات املتقدمــة بالطلبــات ،التزامــا
بنــص الدســتور الــذي يلــزم النظــام االقتصــادي
بوضــع حــد أدنــى لألجــور واملعاشــات يضمــن
حيــاة كرميــة للمواطنــن.
لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك ،مــا يــزال القــرار
غيــر مطبــق حتــى اآلن يف كثيــر مــن املنشــآت،
حتــى يف قطاعــات الدولــة ،فبعــد حوالــي 8
أشــهر مــن قــرار السيســي رفــع احلــد األدنــى
لألجــور ،جــددت وزارة التضامــن إعالنهــا عــن
حاجاتهــا للرائــدات املجتمعيــات مبؤهــات
عليــا ومتوســطة مبكافــأة شــهرية ،حتــت عنــوان
“الفرصــة لســة قدامِ ــك" ،وقالــت الــوزارة إن
الرائــدات ســيحصلن علــى مكافئــة شــهرية تبــدأ
مــن  900جنيــه وتصــل إلــى  1300جنيــه حســب
حجــم العمــل.
احلــد األدنــى لألجــور ،بحســب الدكتــور أحمــد
البرعــي وزيــر القــوى العاملــة والهجــرة الســابق،
ووزيــر التضامــن الســابق ،ليــس مجــرد رفاهيــة
أو قــرارا اســتثنائيا ميكــن تأخيــره ،فهــو احلــد
األدنــى ملعيشــة املواطنــن ،الذيــن ال يســتطيعون
يف غيابــه تدبيــر حاجاتهــم األساســية ومتطلبــات
أســرهم ،وهــو يتحــدد وفقــا لســلة املســتهلك التــي
متثــل  4أفــراد هــم األب واألم وطفلــن بحســب
منظمــة العمــل الدوليــة ،والتــي طالــب البرعــي
خــال فتــرة وجــوده وزيــرا للقــوى العاملــة يف
 2011بزيادتهــا إلــى  5أفــراد بحيــث تشــمل
طفــا إضافيــا ،نظــرا لطبيعــة معــدل النســل يف
مصــر.
ويؤكــد الوزيــر الســابق أهميــة تفعيــل القــرار يف

البرعي

البرعي :الحد األدنى
مجرد رفاهية أو
قرارا استثنائيا يمكن
تأخيره ..ونزوله
لمستوى أقل من
الطبيعي يولد غضبا
اجتماعيا واسعا

عــام" ،يســتطرد البرعــي

«خسائر أصحاب األعمال»
 ..شماعة جاهزة لتعطيل التنفيذ

كمال عباس يطالب
بتأكيد القرار في
نص قانوني وتوقيع
العقوبات على
مخالفيه تجنبا لضياع
حقوق العمال
والموظفين
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

«العمل الدولية»:
القرار يتطلب توفير
مستوى الئق
للعمال وأسرهم..
ّ
وربطه بأسعار السلع
والخدمات وتكاليف
المعيشة

محــددة طبقــا للعديــد مــن اتفاقيــات منظمــة
العمــل الدوليــة ،لكننــا يف مصــر نفتقــد وجــود
آليــة واضحــة لتحديــد ذلــك.
ويوضــح اخلبيــر االقتصــادي أن قانــون العمــل
رقــم  12لســنة  2003صــدر مســتهدفا التطبيــق
علــى جميــع قطاعــات العمــل ،وبالفعــل ضــم إليــه
عمــال القطــاع العــام وقطــاع األعمــال العــام ،لكــن
القطــاع احلكومــي واملحليــات والهيئــات العامــة
اخلدميــة ظلــت خارجــه.
ســوق العمــل يف مصــر مقســم بــن احلكومــة
القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ،الــذي ينقســم
أيضــا إلــى قطــاع خــاص منظــم داخــل املنشــآت،
وقطــاع آخــر غيــر منظــم أو عمالــة يف القطــاع
غيــر الرســمي.
بعــد ثــورة  25ينايــر ،أصــدر املجلــس العســكري
قــرارا باحلــد األدنــى لألجــور بواقــع  900جنيــه
وتوالــي رفعــه مــع اســتمرار زيــادة معــدالت
التضخــم حتــى وصــل إلــى  2400جنيــه ،ثــم
 2700جنيــه.
ويــرى امليرغنــي أنــه مــن املفتــرض أن يكــون
القــرار ملــزم جلميــع قطاعــات العمــل ،لكــن ال
توجــد آليــات تلــزم املســتثمرين ورجــال األعمــال
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

يف القطــاع اخلــاص بــه ،باإلضافــة لغيــاب آليــات
حتديــد وتغييــر احلــد األدنــى وقيمــة العــاوة
وإلــزام أصحــاب العمــل بتطبيقهــا.
ويتابــع" :املشــكلة أن معــدالت التضخــم يف 2017
و 2018بعــد اتفــاق صنــدوق النقــد وصلــت إلــى
 ،%35ورغــم ذلــك يخضــع رفــع احلــد األدنــي
للتوجهــات السياســية ،رغــم أن معظمهــا يشــمل
موظفــي احلكومــة فقــط ،بينمــا ال تلتــزم غالبيــة
شــركات القطــاع اخلــاص  -التــي هــي املشــغل
األكبــر – بإضافــة العمالــة لديهــا ،بينمــا يســتمر
احلــد األدنــي للمعاشــات بواقــع  900جنيــه تفاقم
معــدالت التضخــم ،وحــدد قانــون التأمينــات رقــم
 148حــد أقصــي للعــاوة الســنوية  ،%15وهــو مــا
يعــرض دخــول أصحــاب املعاشــات للتــآكل".

«النص القانوني»
ضمانة من محاوالت التهرب

قانــون العمــل نــص علــي وجــود مجلــس أعلــي
لألجــور واألســعار يحــدد احلــد األدنــي وقيمــة
العــاوة الدوريــة الســنوية ،لكــن ذلــك لــم يحــدث
إلــى أن أقــام ناجــي رشــاد النقابــي بشــركة
مطاحــن غــرب القاهــرة واملحامــي احلقوقــي

خالــد علــي قضيــة تلــزم الدولــة بوضــع حــد أدنــي
لألجــور ،وهــو احلكــم الــذي صــدر قبــل أســابيع
مــن انطــاق ثــورة  25ينايــر.
املنســق العــام لــدار اخلدمــات النقابيــة والعماليــة
كمــال عبــاس ،شــدد علــى أهميــة إقــرار احلــد
األدنــى لألجــور بنــص قانونــي ،جتنبــا لضيــاع
حقــوق العمــال واملوظفــن ،مــن خــال تســويفات
اجلهــات املســؤولة عــن تطبيقــه.
ويــرى عبــاس أنــه علــى الرغــم مــن إصــدار
الرئيــس عبدالفتــاح السيســي قراريــن باحلــد
األدنــى لألجــور ،إال أن األول الــذي مت تأجيلــه
بضغــوط مــن رجــال األعمــال ،والثانــي لــم يتــم
تطبيقــه رســميا حتــى اآلن ،مــا يؤكــد ضــرورة
احلاجــة إلــى تأكيــد هــذا احلــق يف نــص قانونــي،
يتــم توقيــع العقوبــات املناســبة علــى مخالفيــه.
البرعــي أيضــا شــدد علــى ضــرورة وجــود
حتــركات حكوميــة ســريعة إلقــرار احلــد األدنــى
يف نــص قانونــي ،منعــا للتحايــل عليــه ،فضــا
عــن إحــكام الرقابــة يف تطبيقــه ،لتجنيــب
مشــاكل اجتماعيــة كثيــرة ،وملعاجلــة إشــكالية
الصــراع الطبقــي املعرضــة لتزايــد هوتهــا يف ظــل
األوضــاع احلاليــة".
ويتفــق امليرغنــي معــه يف الــرأي ،مؤكــدا احلاجــة
إلــى النــص يف قانــون العمــل علــى حتديــد احلــد
األدنــى لألجــور وتغييــره دوريـا ً وفــق آليــة واضحة
ووفقـا ً للتفــاوض بــن احلكومــة وأصحــاب العمــل
والنقابــات العماليــة ،وكذلــك حــول نســبة العــاوة
الســنوية ،وهــل تكــون علــى األجــر الشــامل أم
علــي األجــر األساســي فقــط.
ينبــه الوزيــر الســابق إلــى عــدم وجــود أزمــة يف
تطبيــق القــرار يف قطــاع العمــل احلكومــي ،إال
أن أزمــة تطبيقــه يف القطــاع اخلــاص قائمــة
وســتظل مســتمرة ،مــا لــم تتخذ الدولــة وأصحاب
األعمــال خطــوات جــادة لتفعيلــه دون اســتثناءات،
محــذرا مــن موجــة اضطرابــات اجتماعيــة حــال
التخلــف عــن تطبيقــه.

45

هل أسقطتهم الدولة من حساباتها ؟

«العمالة غير المنتظمة وقانون
العمل» ..حقوق مهدرة وحماية غائبة
مــا يــزال املاليــن مــن العاملــن يف قطــاع العمالــة
غير املنتظمة يبتغون حماية تشــريعية واجتماعية
جتاهلتهــا احلكومــة والقوانــن املنظمــة للعمــل يف
مصــر ،التــي يبــدو أنهــا أســقطتهم مــن حســاباتها،
يف الوقــت الــذي يعانــون يوميــا مــن ضيــق الــرزق
وأعبــاء متزايــدة فرضهــا غــاء املعيشــة ،رافضــن
املســكنات واحللــول املؤقتــة لتقنــن أوضاعهــم
"غيــر املعتــرف بوجودهــا منــذ ســنوات" ،وبينمــا
يناضلــون مــن أجــل نيــل هــذه احلقــوق ،يتغافــل
املســؤولون عــن انتهــاكات أصحــاب األعمــال
ضدهــم ومصيــر أســرهم املهــددة بقطــع "لقمــة
عيشــها" يف ملــح البصــر.
يحمــل محمــود حســن ،الشــاب الثالثينــي،
حقيبــة ســفره عائــدا إلــى بلدتــه يف إحــدى قــرى
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صعيــد مصــر ،بعــد مــا يقــارب شــهر قضــاه يف
العمــل بالشــدة املعدنيــة لــدى مقــاول يف إحــدى
اإلنشــاءات يف القاهــرة ،ممســكا يف حافظتــه مبــا
تبقــى لــه مــن أجــر ضئيــل ،بينمــا يفكــر يف معادلــة
تدبيــره لســد االحتياجــات األساســية ألســرته،
ذات األفــراد الســتة ،والديــه وشــقيقته وزوجتــه
وطفلــه الصغيــر.

«اقتصاد ظل»
بال مظالت حماية

يقضــي حســن مــا يزيــد قليــا عــن أســبوع مــع
أســرته قبــل أن يعــود أدراجــه للعمــل مجــددا ،ال
يســتطيع العامــل الشــاب التخلــف عــن إجازتــه
التي يقضيها بالكاد يف االهتمام بشــؤون األســرة،

لكنــه يف الوقــت ذاتــه ال يقــدر علــى البقــاء طويــا،
فاملــدة التــي يقضيهــا غيــر محســوبة بأجــر ،نظــرا
لكونــه مــن العمالــة غيــر املنتظمــة ،يحاســبه
املقــاول فقــط علــى يــوم عملــه ،دون احتســاب
أي إجــازات ،أو توفيــر أي تأمــن اجتماعــي أو
صحــي ،أو حتــى وســائل ســامة مهنيــة تكفــل
لــه العــودة ســاملا ألســرته دون إصابــات عمــل يف
مهنتــه اخلطــرة.
تأثــر العامــل الشــاب  -كغيــره مــن زمالئــه –
يف بدايــة أزمــة جائحــة كورونــا ،حيــث اضطــر
للبقــاء يف املنــزل دون عمــل أشــهر عــدة ،مــرت
خاللهــا األســرة بظــروف ماديــة صعبــة ،إال أنــه
كان مينــي نفســه بتحســن مرتقــب ،قبــل أن تهبــط
عليــه صاعقــة ارتفــاع األســعار مؤخــرا ،لتقضــي
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

علــى مــا تبقــى لديــه مــن أجــر يكفيــه بالــكاد،
بينمــا يبــدو مســتقبله ضبابيــا يف ظــل عــدم وجــود
أي غطــاء حمايــة اجتماعيــة وقانونيــة لفئتــه
املتضــررة بالفعــل مــن ســوء أوضــاع ســوق العمــل.
اخلريــج الســابق مــن إحــدى الكليــات الدينيــة يف
جامعــة األزهــر ،لــم ينصفــه احلــظ يف التعيــن
بتخصصــه ،بعــد تقدمــه مــرات ومــرات يف
مســابقات التعيــن ،وعــدم اختيــاره يف أي منهــا،
علــى الرغــم مــن تقديــره املميــز يف كليتــه "جيــد
جــدا" ،مــا دفعــه لشــق طريقــه نحــو االنضمــام
لطابــور العمالــة غيــر املنتظمــة ،متنقــا بــن
محافظــات اجلمهوريــة ،حيثمــا يقــوده رزقــه،
وبينمــا يتخــوف مــن أن جتبــره ظــروف العمــل
القاســية علــى تركــه ،يصــر علــى مواصلــة
مشــواره ،حيــث يحمــل مصائــر أســرته املعلقــة
علــى كتفيــه.
أوضــاع حســن وتخوفاتــه يعانــي منهــا املاليــن
ممــن علــى شــاكلته ،والذيــن أســقطهم مشــروع
قانــون العمــل احلكومــي  -الــذي وافــق عليــه
مجلــس الشــيوخ قبــل عرضــه علــى مجلــس
النــواب  -مــن حســاباته.
تواصــل مديريــات القــوى العاملــة باملحافظــات
عمليــات احلصــر الرســمية للعمالــة غيــر
املنتظمــة ،وتســجيلها يف ســجالت املديريــات
للوقــوف علــى اإلعــداد احلقيقيــة ومهــن وحــرف
رســميا يف
العمالــة غيــر املنتظمــة وتســجيلها
ً
ســجالت مديريــات القــوى العاملــة واإلدارات
التابعــة لهــا باملحافظــات ،وعلــى الرغــم مــن عــدم
وجــود إحصــاء كامــل لهــم أو ألماكــن عملهــم ،قــدر
الوزيــر محمــد ســعفان عددهــم – يف تصريحــات
ســابقة – بـــ 10ماليــن شــخص.
تتركــز معظــم نشــاطات العمالــة غيــر املنتظمــة
داخــل قطــاع "االقتصــاد غيــر الرســمي" أو
"اقتصــاد الظــل" ،الــذي يســاهم مبــا يقــارب %40
مــن الدخــل املحلــي اإلجمالــي ،إال أنهــم ال يتبعــون
أي قوانــن أو تنظيمــات لتقنــن أوضاعهــم أو
توفيــر حمايــة اجتماعيــة أو قانونيــة أو صحيــة
لهــم ،يف الوقــت الــذي يحصــد أصحــاب األعمــال
حزمــة مــن املكاســب والتســهيالت واإلعفــاءات
الضريبيــة وغيرهــا ،علــى الرغــم مــن حتايــل
الكثيــر منهــم للتهــرب مــن االلتزامــات التأمينيــة
علــى العمالــة.
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إغفال تشريعي
واستحقاقات تأمينية غائبة
يوضــح القيــادي العمالــي ونائــب رئيــس النقابــة
العامــة ألصحــاب املعاشــات طــال شــكر ،أن
العمالــة غيــر املنتظمــة  -بحكــم طبيعــة عملهــا
املؤقتــة  -ال متتلــك عقــودا ثابتــة للعمــل ،فعلــى
ســبيل املثــال أعطاهــم قانــون التأمينــات احلــق يف
التأمــن علــى أنفســهم ،لكنــه قســمهم إلــى أنــواع،
مــن بينهــم العاملــون يف قطاعــات املقــاوالت
والتشــييد ،والصيــادون ،وغيرهــم ،حيــث
اعتبرهــم مســؤولني مــن أصحــاب العمــل ،الذيــن
يتــم حتصيــل حصــة العاملــن لديهــم منهــم.
يشــدد شــكر علــى ضــرورة إدراك العاملــن
يف هــذا القطــاع بأهميــة احلمايــة التأمينيــة
يف تأمــن أوضاعهــم مــن مخاطــر العمــل،

عامل شدة معدنية:
أعيش الموت كل
لحظة وال أحد يكترث
بما نعانيه ماديا
وصحيا ..لم يتبق
في حافظتي ما يسد
رمق أسرتي

مــا يســتدعي تقدمهــم ببياناتهــم للتأمينــات
االجتماعيــة ،حلمايــة أنفســهم مــن إغفــال أو
تهــرب أصحــاب العمــل التأمــن عليهــم ،حيــث يتــم
حتويلهــم إلــى مديريــات القــوى العاملــة لتحديــد
فئاتهــم التأمينيــة ،مبــا ال يقــل عــن احلــد األدنــى
لألجــر التأمينــي ،املنصــوص عليــه يف القانــون
 ،148حيــث يدفــع العامــل حصتــه املقــدرة بـــ%9
علــى أن يتكفــل صاحــب العمــل بدفــع  %12أخرى.
العاملــون يف املهــن الصغيــرة كمحــال البقالــة
واملقاهــي واألكشــاك وغيرهــم ،ينطبــق عليهــم
الوضــع ذاتــه ،ويعــد صاحــب العمــل متهربــا
تأمينيــا حــال عــدم التأمــن عليهــم ،لكــن هــذا
األمــر يقابلــه غيــاب اجلهــود الرقابيــة امللموســة
مــن مفتشــي التأمينــات والقــوى العاملــة علــى
هــذه املنشــآت ،بحســب القيــادي العمالــي.
هنــاك فئــات أخــرى تواجــه صعوبــات يف التأمــن
عليهــا مــن أصحــاب العمــل نظــرا لعــدم ارتباطهــا
مبــكان ثابــت للعمــل ،وعلــى رأســها العمالــة
املنزليــة ،وبالتالــي عليهــا التقــدم بطلبــات للحماية
التأمينيــة ،ومــن ثــم يتــم ضمهــا للفئــات املشــمولة
بالرعايــة ،حيــث تتكفــل اخلزانــة العامــة للدولــة
بدفــع النســبة التأمينيــة اخلاصــة بصاحــب
العمــل ،علــى أن يتحمــل العامــل نســبته املتبقيــة.
يؤكــد شــكر أن وزارة القــوى العاملــة جتاهلــت
شــمل أوضــاع العمالــة املنزليــة يف قانــون العمــل،
بدعــوى شــروعها يف إعــداد قانــون خــاص بهــم،
إال أنــه لــم يصــدر حتــى اآلن.

قراءة في قانوني العمل والتأمينات
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عبدالقادر

دار اخلدمــات النقابيــة والعماليــة قدمــت
اقتراحــات لنصــوص بشــأن العمالــة غيــر
املنتظمــة ،يف مشــروع قانــون العمــل الــذي وافــق
عليــه مجلــس الشــيوخ قبــل عرضــه علــى مجلــس
النــواب ،بتعديــل البنــد الرابــع مــن املــادة الثانيــة
الــذي يقــوم بتعديــد فئــات العمالــة غيــر املنتظمــة،
بإضافــة عــدد مــن الفئــات التــي نــرى أن القانــون
أغفلهــا ،وهــو مــا ارتبــط بتعديــل مقتــرح آخــر مــن
البنــد األول مــن املــادة  21والتــي تنــص علــى أن
اســتحقاق املعــاش يكــون للمؤ ّمــن عليــه الــذي لــه
اســتحقاق تأمينــي يبلــغ  10ســنوات ،ومت اقتــراح
اســتثناء العمالــة غيــر املنتظمــة منــه ،مــن أجــل
توفيــر احلمايــة االجتماعيــة لهــم.
الــدار أوضحــت أيضــا أن القانــون جتاهــل فئــات
كثيــرة مــن العمالــة غيــر املنتظمــة ،وأغفــل ذكــر
العاملــن يف القطــاع غيــر الرســمي ،الذيــن
يشــكلون نحــو نصــف القــوى العاملــة ،مــن الفئــات
املخاطبــة بالقانــون ،واهتمــت تعديالتهــا بالضــرر
الواقــع علــى عمــال القطــاع اخلــاص والعمالــة
غيــر املنتظمــة ،بســبب زيــادة مــدة االشــتراك
الالزمــة الســتحقاق املعــاش ،رغــم التغيــر الكبيــر
يف ســوق العمــل بعــد التراجــع الكبيــر للقطــاع
العــام وقطــاع األعمــال يف االقتصــاد املصــري
واتســاع املســاحة التــي يشــغلها القطــاع اخلــاص
والقطــاع غيــر املنظــم ،اللــذان يضمــان الفئــات
األعظــم مــن العاملــن الذيــن يعمــل معظمهــم
بعقــود مؤقتــة ،وغيــر مســتقرين يف عملهــم
لســنوات طويلــة.
أغفــل مشــروع القانــون اجلديــد العمالــة غيــر
املنتظمــة يف قطاعــات الســياحة ،واملقــاوالت،
والبنــاء والتشــييد ،والصيــد ،واملناجــم واملحاجــر،
والنقــل ،واملحــات التجاريــة بكافــة أنواعهــا،
ومحطــات الوقــود ،ومحــات الترفيــه ،واملقاهــي
والنــوادي وغيرهــا ،والفنيــن يف قطــاع الســينما
واملســرح والدرامــا ،فضــا عــن املعاونــة املنزليــة،
كمــا أغفــل عــدم إدماجهــم يف القطــاع الرســمي

شكر

طالل شكر :المشرع
يحابي أصحاب األعمال
في صياغة القوانين..
والحكومة تجاهلت
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محمد عبدالقادر:
أصحاب المنشآت
يتعمدون عدم
إحصائهم تفاديا
لاللتزامات التأمينية..
والمنح «مسكنات
مؤقتة»
مبــا يجعلهــم خــارج البنــى القانونيــة والنظــم
االقتصاديــة واالجتماعيــة الرســمية القائمــة.
مشــروع القانــون ينــص علــى املعــاش املبكــر ،لكنــه
يضــع شــروطا ً جتعلــه مســتحيالً ،رغبــة يف توفيــر
األمــوال ،يف الوقــت الــذي اتخــذ فيــه املشــرع
لقانــون اخلدمــة املدنيــة اجتاهـا ً مضــاداً بتســهيل
املعــاش املبكــر لتخفيــض العمالــة يف القطــاع
احلكومــي ،وفقــا للخبيــرة القانونيــة ومنســقة
البرامــج بــدار اخلدمــات النقابيــة والعماليــة
رحمــة رفعــت.
تضــرر العمــال غيــر املنتظمــن مــن تطبيــق قانــون
التأمينــات االجتماعيــة واملعاشــات الصــادر يف
 ،2019حيــث لــم يقــدم لهــم حمايــة اجتماعيــة
ولــو يف حدهــا األدنــى ،ألن توافــر مــدة اشــتراك
التأمــن ضــد العجــز والشــيخوخة والوفــاة ال
تقــل عــن  120شــهراً ( 10ســنوات) وهــي مــدة
يصعــب توافرهــا لــدى الكثيريــن مــن العمالــة غيــر
املنتظمــة ،بــل رفــع القانــون تلــك املــدة إلــى 180
شــهراً (15عامـاً) بعــد  5ســنوات مــن تطبيقــه أي
يف عــام .2024
لــم حتــدد املــادة  32مــن املشــروع ،التــي تختــص
بإنشــاء صنــدوق حلمايــة وتشــغيل العمالــة غيــر

املنتظمــة ،متثيــل اجلهــات املعنيــة يف الصنــدوق،
وســط مطالبــات بتمثيــل اجلهــات املعنيــة مبــا
فيهــا االحتــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر.
واعتبــر األمــن العــام الســابق للنقابــة املســتقلة
للعمالــة غيــر املنتظمــة محمــد عبدالقــادر ،أن
القانــون يكــرس ملعانــاة جديــدة للقطــاع ،وأن
املــادة  32تؤســس للتهــرب التأمينــي والتهــرب
الضريبــي وزيــادة أعبــاء الدولــة حتــى ال يتحملهــا
أصحــاب األعمــال ،وأن املادتــن  31و32
تؤسســان لـ"جبايــة" مــن املقاولــن ،وتوزيعهــا علــى
موظفــي القــوى العاملــة ،مــن خــال مكافــآت
العاملــن بالصنــدوق دون حتقيــق احلمايــة
االجتماعيــة لعمــال القطــاع.
وتنــص املــادة  32علــى أنُ " :ينشــأ صنــدوق
حلمايــة وتشــغيل العمالــة غيــر املنتظمــة ،تكــون
لــه الشــخصية االعتباريــة العامــة ،ويتبــع الوزيــر
املختــص ،ويصــدر قــرار مــن رئيــس مجلــس
الــوزراء بتشــكيل مجلــس إدارة الصنــدوق
برئاســة الوزيــر املختــص ،يحــدد اختصاصاتــه،
ونظــام العمــل بــه ،واملعاملــة املاليــة لرئيــس
وأعضــاء مجلــس اإلدارة ،كمــا يحــدد فروعــه يف
املحافظــات ،والئحــة نظامــه األساســي والرســوم
املقــررة ونظــام حتصيلهــا مــن صاحــب العمــل
الــذي يســتخدم العمالــة غيــر املنتظمــة مبــا ال
يقــل عــن  ٪ 1وال يزيــد علــى  ٪ 3ممــا متثلــه.
ويكــون للصنــدوق حســاب ـ ويصــدر الوزيــر
املختــص بالتشــاور مــع الوزيــر املختــص
بالتأمينــات االجتماعيــة قــرارًا بالالئحــة املاليــة
واإلداريــة للصنــدوق متضمنــة القواعــد املنظمــة
لتشــغيل العمالــة غيــر املنتظمــة واخلدمــات
املقدمــة إليهــا وشــروط االنتفاع بها ،واشــتراطات
الســامة والصحــة املهنيــة ،واالنتقــال واإلعاشــة
الواجــب اتخاذهــا بشــأنهم ،ومــوارد الصنــدوق،
وأوجــه إنفاقهــا ،وإجــراءات التصــرف فيهــا وفقــا
ألحــكام القانــون".
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

قانــون التأمينــات الصــادر يف  2019حــرم العديــد
مــن العاملــن يف األعمــال املؤقتــة والعرضيــة مــن
تعويــض البطالــة ،رغــم أنهــم األكثــر احتياجــا ً
لذلــك ،كمــا خفــض مــدة صــرف التعويــض مــن
 28أســبوعا ً (نحــو  7أشــهر) عنــد التعطــل للمــرة
األولــى إلــى  12أســبوعا ً ( 3أشــهر) يف املــرات
التاليــة ،وأن يكــون التعويــض بنســبة متناقصــة
تدريجي ـا ً خــال تلــك األســابيع تبــدأ بـــ %75مــن
أجــر االشــتراك التأمينــي وتصــل إلــى  %45منــه
يف األســابيع األخيــرة.
يــرى األمــن الســابق للنقابــة املســتقلة للعمالــة
غيــر املنتظمــة أن احلكومــة لــم تقدم حصرا لعدد
العمالــة غيــر املنتظمــة طــول الســنوات املاضيــة،
وأن احلصــر الــذي تعمــل عليــه مديريــات القــوى
العاملــة يف املحافظــات يف الفتــرة احلاليــة
يتجاهــل عــددا كبيــرا مــن العاملــن يف القطــاع،
حيــث يتعمــد عــدد مــن أصحــاب املنشــآت عــدم
إحصــاء العاملــن تفاديــا لاللتزامــات التأمينيــة
والضريبيــة ،فضــا عــن إغفــال عــدد آخــر مــن
الفئــات ،وعلــى رأســهم العمالــة املنزليــة وغيرهــا.
مسكنات "املساعدات"
يف منتصــف فبرايــر املاضــي ،أعلنــت وزارة
التضامــن االجتماعــي علــى لســان ميرفــت
صابريــن ،مستشــار الوزيــرة ،شــروعها يف إعــداد
مشــروع قانــون خــاص بالعمالــة غيــر املنتظمــة،
كآليــة مســتدامة حتمــي هــذه العمالــة يف وقــت
الكــوارث والطــوارئ ،خاصــة مــع كونهــا الفئــة
األكثــر تضــررا مــن التداعيــات االقتصاديــة
واالجتماعيــة جلائحــة كورونــا.
وبينمــا تواصلــت املناشــدات بتقنــن أوضــاع
هــذا القطــاع وتوفيــر مظــات حمايــة تشــريعية
واجتماعيــة لــه ،جلــأت املؤسســات الرســمية
إلــى حلــول املســكنات للتعامــل مــع أوضاعهــم،
عــن طريــق منــح ماليــة ووثائــق تأمــن تكافلــي
وإعانــات طــواريء ،خــال أزمــة كورونــا ،ويف
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

االقتصاد غير
الرسمي يساهم
بـ %40من الدخل
المحلي دون حماية..
وأصحاب األعمال
يحصدون المكاسب
واإلعفاءات
األعيــاد وعــدد مــن املناســبات الدينيــة والوطنيــة
والرســمية ،وغيرهــا ،كحلــول مؤقتــة لتخفيــف
حــدة األزمــة التــي يعانــي منهــا أبنــاء القطــاع.
يف الوقــت ذاتــه تغيــب الرقابــة القانونيــة
والتأمينيــة عــن املنشــآت التــي يعمــل بهــا عــدد
كبيــر مــن أبنــاء القطــاع ،والتــي يتحايــل العديــد
مــن مســؤوليها علــى قانونــي العمــل والتأمينــات
للتهــرب مــن أي التزامــات جتــاه العمــال،
بالتالعــب باألجــور واالشــتراكات التأمينيــة،
فضــا عــن غيــاب الكثيــر مــن ضمانــات الســامة
املهنيــة.
يشــدد عبدالقــادر علــى أن هــذه املنــح مجــرد
حلــول مؤقتــة لدعــم العمالــة غيــر املنتظمــة يف
فتــرات بعينهــا ،لكــن يجــب أال تكــون القاعــدة
الرئيســية يف التعامــل مــع هــذه الفئــة ،التــي
تتطلــب مزيــدا مــن احلمايــة املســتدامة ،خاصــة
أن العديــد مــن أبنــاء هــذا القطــاع لــم يســتفيدوا
فعليــا مــن هــذه املنــح ،نظــرا لعــدم حصــر أعــداد
الغالبيــة العظمــى منهــم ،مــا يعنــي أنهــا لــم حتقــق
النتائــج املرجــوة منهــا بشــكل حقيقــي.

أوصــت دراســات يف القاعــدة القوميــة للدراســات
الصــادرة عــن مركــز دعــم واتخــاذ القــرار ملجلــس
الــوزراء يف شــهر ديســمبر  ،2020خــال تصاعــد
أزمــة كورونــا ،باحلــد مــن العمالــة غيــر املنتظمــة
عــن طريــق خفــض تكلفــة االنتقــال إلــى االقتصــاد
الرســمي ،مــن خــال تهيئــة بيئــة متكينيــة
سياســية وتنظيميــة تقلــل مــن العوائــق القائمــة،
وحتمــي حقــوق العمــال ،وتزيــد الفوائــد التــي
جتنــي مــن االنضمــام إلــى القطــاع املنظــم.
كمــا دعــت إلــى اعتمــاد سياســات طويلــة األجــل
لعمليــة إدمــاج القطــاع غيــر الرســمي ،وتنميــة
مهــارات العاملــن يف هــذا القطــاع وحمايتهــم،
مــع تعزيــز منــوه وتوســعه وتنافســيته ،وإنشــاء
صنــدوق للطــوارئ ميكــن مــن خاللــه حتمــل
تكلفــة إجــازات العمالــة يف حالــة اإلصابــة ،مــع
التوســع يف شــبكات األمــان االجتماعــي ،وبرامــج
أخــرى للمســاعدات االجتماعيــة.
يــرى القيــادي العمالــي طــال شــكر أن تقنــن
أوضــاع العمالــة غيــر املنتظمــة وتوفيــر احلمايــة
التأمينيــة لهــم سيســتغرق وقتــا أكبــر مــن املتوقــع،
ألســباب عــدة مــن بينهــا محابــاة املشــرعني
ألصحــاب األعمــال عنــد صياغــة القوانــن
اخلاصــة بهــم ،وأبرزهــا قانــون العمــل ،الــذي
وافــق عليــه مجلــس الشــيوخ ،علــى الرغــم مــن
املالحظــات الكثيــرة بشــأنه.
ســبب آخــر يشــير إليــه شــكر ،وهــو صعوبــة
حصــر العــدد احلقيقــي للعاملــن يف القطــاع غيــر
الرســمي ،نظــرا لعــدم وجــود قاعــدة بيانــات ثابتة
بشــأنهم ،مشــددا يف الوقــت ذاتــه علــى صعوبــة
تنظيمهــم يف كيانــات نقابيــة موحــدة ،خاصــة مــع
غيــاب التوعيــة النقابيــة بحقــوق هــذه الفئــات،
واضطــرار عــدد كبيــر منهــم إلــى القبــول بأوضــاع
ســوق العمــل تخوفــا مــن خســارة وظائفهــم،
وبالتالــي تأثــر أوضاعهــم املاليــة املتأثــرة بالفعــل.
أزمــة كورونــا ليســت التحــدي الوحيــد الــذي أثــر
علــى أوضــاع العاملــن يف القطــاع غيــر الرســمي،
وكشــف عــن هشاشــة أوضاعهــم القانونيــة
االجتماعيــة ،وتدهــور العالقــة بــن طــريف عالقــة
العمــل ،يف ظــل ارتفــاع معــدالت الفقــر والبطالــة
ً
وصــول
واالعتمــاد علــى املســاعدات الفردیــة،
إلــى التكلفــة الباھظــة للحصــول علــى اخلدمــات،
وســط انعــدام أبســط أشــكال احلمایــة.

49

زيادات تصل لـ  %50على بعض السلع..
والركود يضرب صغار التجار:

هناكل منين؟

..نار األسعار تحاصر المصريين!
كتب -أحمد حسين
معركــة ضاريــة يخوضهــا املواطنــون وخاصة أبناء
الطبقــة الوســطى قبــل أيــام مــن شــهر رمضــان
املبــارك ،زيــادة أســعار أغلــب الســلع بنســب غيــر
مســبوقة ،تــؤدي إلــى مزيــد مــن الفقــر وغيــاب
العدالــة وأيضــا اجلــوع .يف هــذا التقريــر ننقــل
معانــاة املواطنــن أول وأخــر املتضرريــن مــن هــذا
الغــاء ،ســواء كمســتهلك أو بائــع ،الــكل متضــرر.
وارتفعــت أســعار بعــض الســلع الغذائيــة مــن 10
إلــى  ،%50ومنهــا اللحــوم ،حيــث ارتفــع اللحــم
البلــدي بنســبة  ،%20وزاد اللحــم الســوداني
بنســبة  27إلــى  ،%30فيمــا كانــت زيــادة اللحــم
البرازيلــي بنســبة  .%50ورفعــت مخابــز العيــش
الســياحي أســعار اخلبــز بنســبة  ،%50ورغــم
زيــادة ســعر طــن الزيــت بنســبة  %10إال أن نســبة
ارتفــاع ســعره يف محــات التجزئــة للجمهــور
جتــاوزت  ،%25وجلــأت بعــض املنافــذ كاملخابــز
اإلفرجنيــة إلــى تخفيــض وزن منتجاتهــا لإلبقــاء
علــى أســعارها كمــا هــي دون زيــادة.
أيضــا شــهدت ســلع مثــل األرز والســكر واملكرونــة
والزيــوت بنســب تصــل يف بعــض املتاجــر إلــى 25
و ،%30حيــث ارتفــع متوســط كيلــو األرز مــن 9
إلــى  12و 15جنيهــا علــى بعــض األنــواع ،إلــى
جانــب ارتفــاع أســعار املكرونــة مــن  4.5جنيهــا
للعبــوة الـــ 400جــرام إلــى  7جنيهــات ،وأنــواع
أخــرى أغلــى بعــض الشــيء ارتفــع ســعرها مــن
 8.5جنيهــا إلــى  12جنيهــا لنفــس الكميــة
والعبــوة.
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مواطنون يصرخون:
ما هذه األسعار؟
يقــول محمــد أســامة 37 ،عامــا ،يعمــل ســائق
علــى ســيارته بإحــدى شــركات النقــل الذكــي،
إنــه فوجــئ مــرة واحــدة بهــذه الزيــادات ،مشــيرا
إلــى أنــه كان يتوقــع زيــادة كمــا حتــدث الكثيريــن
يف برامــج التلفزيــون وحتذيراتهــم الســابقة مــن
موجــة تضخــم ،إلــى جانــب تأثيــرات احلــرب
الروســية األوكرانيــة ،لكنــه يف الوقــت نفســه
تصــور أن هــذه الزيــادات ســتكون يف املتنــاول.
ويضيــف أســامة" :أعمــل ســائق علــى ســيارتي،
وخــال الفتــرات املاضيــة وبعــد حفــظ نســبة
مــن األربــاح لســداد أقســاط الســيارة والبنزيــن
ونســبة الشــركة التــي تتحصــل عليهــا ،بالــكاد
أســتطيع توفيــر مــا يقــرب مــن  100إلــى 150
جنيهــا يف اليــوم الواحــد ،كانــت األمــور ليســت
ســيئة متامــا حتــى قبــل أســبوعني ،كنــت أســتطيع
مســايرة األمــور ،ولكــن مــع موجــة الغــاء أصبــح
الرقــم الــذي نصرفــه يوميــا علــى األكل والشــرب
ال يكفــي بــل نحتــاج ألكثــر منــه حتــى نســتطيع
ســداد االلتزامــات األخــرى كاإليجــار وأســعار
املرافــق".

يحكــي أســامة جتربتــه مــع شــراء "فــراخ بلــدي"،
يقــول" :أنــا متــزوج ولــدي طفــل  11ســنة وطفــل
 7ســنوات ،يف العــادي نشــتري فرخــة واحــدة
تكفينــا نحــن األربعــة ،كان ســعر الكيلــو البلــدي
حوالــي  36جنيهــا ،بالتالــي الفرخــة كيلــو نصــف
ســعرها حوالــي  55جنيهــا ،بينمــا اآلن أصبــح
نفــس الفرخــة ونفــس الــوزن ســعرها يقتــرب

زيادات تصل لـ  % 50في اسعار الخبز واللحوم ..و 25
و %30زيادة لألرز والسكر والمكرونة والزيوت
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

مــن  85جنيهــا بعــد زيــادة ســعر الفــراخ إلــى
 57جنيهــا للكيلــو ،حتــى الفــراخ البيضــاء التــي
ال يفضلهــا البعــض ،أصبــح ســعرها  40جنيهــا
للكيلــو بعــد أن كان  27جنيهــا فقــط".
معانــاة أســامة كمــا رواهــا متمثلــة ليــس فقــط يف
هــذه الزيــادات ،ولكــن حســب وجهــة نظــره تــؤدي
إلــى انخفــاض دخلــه أيضــا ،قائــا "عندمــا تزيــد
أســعار الســلع األساســية ،يذهــب املواطنــون إلــى
التوفيــر فيمــا يــروه رفاهيــات ،مثــل ركــوب أوبــر
وكــرمي ،ويتجــه إلــى املواصــات العامــة ،وهــو
مــا حــدث خــال الفتــرة األخيــرة مــع انخفــاض
واضــح يف حصيلــة الــركاب للمشــاوير البعيــدة
التــي كانــت تأتــي بــكل الربــح".
حكايــة أخــرى ترويهــا ســيدة خمســينية تســكن
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

المحالت الكبرى
تبحث عن بدائل
وحلول لبيع السلع
لديها ..وصاحبة
محل بقالة :محدش
بيشتري حاجة

منطقــة إمبابــة ولديهــا محــل بقالــة ،تتحــدث
عــن انخفــاض كبيــر يف حكــم املبيعــات اليوميــة
بســبب هــذا الغــاء ،األمــر الــذي يؤثــر عليهــا
هــي األخــرى مــن ناحيــة الدخــل وناحيــة اإلنفــاق
يف التفاصيــل األخــرى كأســعار الســلع التــي
تشــتريها هــي نفســها واملرافــق كاملــاء والكهربــاء
وغيرهــا مــن األمــور.
تقــول الســيدة اخلمســينية" :كنــت يوميــا اقتــرب
مــن مبيعــات تصــل لـــ 1000جنيــه يوميــا ،بعــد
خصــم رأس املــال يتبقــى مبلــغ يكفــي ملصاريــف
احليــاة ،ولكــن ألكثــر مــن  10أيــام ال تتخطــى
املبيعــات يوميــا  350إلــى  400جنيــه ،مــا يعنــي
انخفــاض نســبة األربــاح وبالتالــي يؤثــر ذلــك علــى
حياتنــا ومشــترياتنا وأكلنــا".
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وتضيــف صاحبــة محــل البقالــة" :مــع اقتــراب
شــهر رمضــان ،يأتــي بعــض أصحــاب اخليــر
لالتفــاق معــي علــى جتهيــز (شــنطة رمضــان)
لتوزيعهــا علــى املحتاجــن ،العــام املاضــي كانــت
الشــنطة تكلــف تقريبــا  68جنيهــا ،بهــا بعــض
الســلع األساســية ،كاألرز والســكر واملكرونــة
والشــاي وكيــس ســمن بلــدي وكميــة مــن البلــح،
ولكــن نفــس هــذه الشــنطة يف الوقــت احلالــي
يصــل ســعرها إلــى  90جنيهــا ،مــا يعنــي زيــادة
تقتــرب مــن  ،%30ومرجــح أن تزيــد هــذه األســعار
أكثــر بأكثــر مــع اقتــراب شــهر رمضــان".
ســيدة أخــرى تــروي معانــاة زيــادة األســعار ،حيــث
رصــدت الســيدة منــال حســن ،ربــة منــزل ،ارتفــاع
أســعار بعــض الســلع مؤخــرا وخــال الســنوات
القليلــة املاضيــة الفتــة إلــى أنهــا كانــت تشــتري
زجاجــة الزيــت  1لتــر بـــ 23جنيهــا ثــم ارتفــع
ســعرها لـــ 27جنيهــا ،ثــم ارتفــع مــرة ثالثــة لـــ33
جنيهــا ،وبــات مؤخــرا بـــ 38جنيهــا و"لــو هوفــر
هجيــب  3لتــر بـــ 75جنيهــا وبــردوا مــش توفيــر،
املبلــغ اللــي هوفــره قليــل".
"مفيــش حاجــة أقــدر اســتغنى عنهــا" ،تقولهــا
منــال وهــي تشــير إلــى أبــرز الســلع التــي طالتهــا
زيــادة األســعار" :الســكر كنــت بجيبــه مــن جمعيــات
القــوات املســلحة بـــ ٧جنيهــات ،بعديــن بـــ٩
جنيهــات ،ودلوقتــى بقــى بـــ ١٣جنيهــا ،أمــا الدقيــق
بقــى بـــ ١٦جنيهــا الكيلــو ،والــرز بـــ ١٦جنيهــا،
واملكرونــة اللــي كانــت بـــ  ٤.٣٠جنيهــات بقــت بـــ٧
جنيهــات ،اللحمــة كانــت بـــ ١٤٠جنيهــا بقــت ١٧٠
جنيهــا ،والفــراخ الكيلــو بقــى بـــ 55جنيهــا ،والبانيــه
بقــى بـــ 85جنيهــا بعــد مــا كان بـــ 60جنيهــا".
وتشــتري منــال – التــي ال متلــك بطاقــة متويــن
– العيــش الســياحي الــذي زاد ســعره الرغيــف
الكبيــر مــن جنيــه إلــى جنيــه ونصــف اجلنيــه.
وتقــول" :كل دى ســلع مقــدرش أســتغنى عنهــا
وكلهــا غاليــة مفيــش حاجــة فيهــا مــش ضروريــة،
وفــى أطفــال الزم تتغــذى ،ســعر كيلــو اللــن،
وارتفــع إلــى  16جنيهــا وهيوصل إلــى  20جنيها".

تحركات برلمانية لمواجهة
«فوضى األسعار»
وأعلــن النائــب هشــام حســن ،أمــن ســر جلنــة

52

االقتراحــات والشــكاوى ،تقدمــه بطلــب إحاطــة
موجــه لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر التمويــن
والتجــارة الداخليــة ،بشــأن فوضــى ارتفــاع أســعار
الســلع خــال األيــام األخيــرة ،وغيــاب الرقابــة
علــى األســواق.
وقــال حســن ،يف طلــب اإلحاطــة ،إن األيــام
األخيــرة شــهدت حالــة مــن الفوضــى يف أســعار

مختلــف الســلع باألســواق ،حيــث قــرر عــدد مــن
التجــار زيــادة أســعار الســلع بشــكل اســتباقي
حاليــا مــن موجــة ارتفــاع
ملــا يشــهده العالــم
ً
يف األســعار نتيجــة بســبب األزمــة الروســية
األوكرانيــة.
وتابــع النائــب :رغــم ارتفــاع األســعار العامليــة يف
بعــض الســلع مثــل القمــح واملــواد البتروليــة ،إال
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

جودة عبد الخالق:
البد من االتجاه إلى
االكتفاء الذاتي..
وزيادة أسعار
االستالم من مزارعي
القمح

أن أثــر ذلــك االرتفــاع يف األســعار العامليــة مــن
املفتــرض أال يصــل إلــى الســوق املصــري حاليــا،
نظــرا ألن الســلع املوجــودة حاليــا بالســوق ال
تخضــع لألســعار اجلديــدة باعتبارهــا ســلع مــن
الشــحنات الســابقة ،وأن الشــحنات اجلديــدة مــن
تلــك الســلع ،هــي التــي ميكــن رفــع أســعارها.
وأضــاف هشــام حســن :مــا يشــهده الســوق
حاليــا مــن ارتفــاع يف مختلــف الســلع
املصــري
ً
مــن خبــز وســلع غذائيــة وغيرهــا مــن الســلع ،دون
مبــرر ،يؤكــد غيــاب الرقابــة علــى األســواق وتــرك
املواطنــن فريســة أمــام جشــع بعــض التجــار.
وطالــب بضــرورة توضيــح خطــة احلكومــة بشــأن
فوضــى ارتفــاع أســعار الســلع خــال األيــام
األخيــرة وغيــاب الرقابــة علــى األســواق.
نائــب أخــر وهــو النائــب محمــود ســامي،
رئيــس الهيئــة البرملانيــة للحــزب املصــري
الدميقراطــي االجتماعــي مبجلــس الشــيوخ،
وعضــو اللجنــة االقتصاديــة باملجلــس ،قــال إن
األزمــة االقتصاديــة الطاحنــة التــي يشــهدها
العالــم يف الوقــت الراهــن تنعكــس بصــورة كبيــرة
علــى الــدول الناشــئة وخصوصــا الــدول التــي
لديهــا ميــزان جتــاري ســلبي والتــي يكــون فيهــا
االســتيراد أكثــر مــن التصديــر ،والدولــة املصريــة
مــن الــدول التــي ســتتأثر بقــوة مــن هــذه األزمــة
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

سائق سيارة نقل
ذكي :كنت أوفر 100
جنيها يوميا ونحن
 4أفراد ولكن هذا
الرقم ال ينفع حاليا
العامليــة ،لكنــه يف الوقــت نفســه قــال إنــه ال يجــب
رمــي احلمــل بالكامــل علــى التجــار.
وشــدد عضــو اللجنــة االقتصاديــة بالشــيوخ ،علــى
ضــرورة أن تصــارح احلكومــة الشــعب املصــري
باألزمــة ،متابعــا ":علــى احلكومــة أال ترمــي
احلمــل بالكامــل علــى مســألة جشــع التجــار ،ألن
هــذه ليســت حقيقــة كاملــة مســلم بهــا أو مطلقة".
وأضــاف ســامي" :مــش كل التجــار يقومــون برفــع
األســعار بــدون ســبب ،فتكلفــة إحــال الســلع
بأســعار اليــوم هــي جــزء ال يجــب إغفالــه يف
تســعير املنتجــات ،ولكــن ذلــك ال مينــع أن هنــاك
جشــع مــن قلــة مــن التجــار ،يجــب التوقــف عنــده
ومراقبتــه مــن احلكومــة يف األوقــات االســتثنائية

التــي متــر بهــا البــاد" .وأشــار النائــب إلــى
ضــرورة املصارحــة باألزمــة وأســباب زيــادة
األســعار والسياســات احلكوميــة ملواجهتهــا،
حتــى يتســنى للنــواب يف دوائرهــم مناقشــة هــذا
األمــر مــع املواطنــن عــن قــرب ومــن ثــم وجــب
مناقشــة هــذا األمــر بالبرملــان بغرفتيــه ،حتــى
يســتطيع النــواب توصيــل تفاصيــل األزمــة كاملــة
للمواطنــن واجلهــود احلكوميــة للتعامــل معهــا.

مسكنات حكومية:
هل تحل قرارات منع التصدير األزمة؟
خــال األيــام القليلــة املاضيــة وبعــد مــدة مــن
اشــتعال األزمــة ،أعلنــت احلكومــة عــدة قــرارات
مبنــع تصديــر ســلع مــواد غذائيــة بعينهــا إلــى
اخلــارج ،مــا اعتبــره البعــض محاولــة مــن
احلكومــة لضمــان وجــود الســلع أطــول وقــت
ممكــن وعــدم ســحبها مــن األســواق للتصديــر،
ولكــن هــل هــذه القــرارات تــؤدي إلــى انخفــاض
األســعار مــرة أخــرى أو علــى األقــل ضبطهــا.
ويف  10مــارس  ،2022أصــدرت وزارة التجــارة
والصناعــة ،أول قراراتهــا بشــأن منــع ووقــف
التصديــر للخــارج ،حيــث شــمل القــرار وقــف
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تحرك وطلبات إحاطة
للحكومة ..ونائب:
صارحوا المواطنين
بحقيقة األمر وال
ترموا الحمل على
التجار
تصديــر الفــول املدشــوش واحلصــى ،ووقــف
تصديــر الدقيــق واملكرونــة بجميــع أنواعهــا وذلــك
ملــدة  3أشــهر مــن تاريــخ نشــر القــرار يف الوقائــع
املصريــة.
ثانــي قــرارات وقــف التصديــر إلــى اخلــارج ،كان
بعــد يومــن مــن القــرار األول وحتديــدا يــوم 12
مــارس  ،2022حيــث أعلنــت نيفــن جامــع وزيــرة
التجــارة والصناعــة قرارهــا بوقــف تصديــر
الزيــوت بكافــة أنواعهــا والفريــك والــذرة ملــدة 3
أشــهر ،اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور القــرار ،مــع
نشــره بالوقائــع املصريــة.
وقالــت الوزيــرة يف بيــان إعالنهــا القــرار ،إن هــذا
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القــرار "صــدر بعــد التنســيق مــع وزيــر التمويــن
والتجــارة الداخليــة وذلــك يف إطــار خطــة
الدولــة لتوفيــر احتياجــات املواطنــن مــن الســلع،
وبصفــة خاصــة الســلع األساســية ،ال ســيما يف
ظــل االســتعداد الســتقبال شــهر رمضــان الكــرمي،
والــذي يزيــد خاللــه معــدل اســتهالك املنتجــات
الغذائيــة بنســبة كبيــرة".

الغرف التجارية والصناعية:
هذا ما رصدناه!
نهايــة فبرايــر ،ارتفعــت أســعار الســلع يف مصــر

مــا بــن  ،%50- 20وقــال هيثــم عبــد الباســط،
عضــو شــعبة القصابــن بالغرفــة التجاريــة يف
القاهــرة ،إن كيلــو اللحــم البلــدي زاد  ،%10أمــا
جنيهــا إلــى
كيلــو اللحــم الســوداني ارتفــع مــن 90
ً
جنيهــا للكيلــو (أكثــر مــن  ،)%30فيمــا ارتفــع
120
ً
ســعر اللحــم البرازيلــي املســتورد إلــى نحــو 50
جنيهــا يف الكيلــو.
ً
وارتفــع ســعر طــن الدقيــق الســياحي ألكثــر مــن
 ،%30حيــث أكــد عطيــة حمــاد ،رئيــس شــعبة
املخابــز بالغرفــة التجاريــة يف القاهــرة ،يف
تصريحــات صحفيــة إن ســعر الطــن كان  9آالف
جنيــه واآلن أصبــح  12ألــف جنيــه .وأدى صعــود
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

ســعر الدقيــق إلــى رفــع أســعار جميــع أنــواع
اخلبــز الســياحي ،حيــث ارتفــع ســعر الرغيــف
قرشــا،
قرشــا أصبــح ســعره 75
الــذي يبــاع بـــ50
ً
ً
والكبيــر مــن جنيــه إلــى جنيــه ونصــف اجلنيــه
يف بعــض املناطــق وجنيــه و 25قرشــا يف مناطــق
أخــرى.
فيمــا قــال عبــد الفتــاح مصطفــى ،عضــو شــعبة
املــواد الغذائيــة بغرفــة القاهــرة التجاريــة إنــه
"مت حتريــك وزيــادة أســعار غالبيــة الســلع يف
نظــرا حلالــة العــرض والطلــب املوجــودة
مصــر
ً
يف الســوق ،ونــدرة املــواد املعروضــة خــال الفتــرة
األخيــرة" .وأضــاف "أن مصــر تســتورد  100يف
املئــة مــن زيــوت الطعــام مــن أوكرانيــا ماعــدا زيت
محليــا.
النخيــل املصنــع
ً
وبينمــا قــال أحمــد فــوزي نائــب رئيــس شــعبة

البقالــة بغرفــة القاهــرة التجاريــة ،إن أســعار
الزيــت اخلليــط –املخصــص للقلــى -ارتفــع
ليســجل  31جنيهــا مقارنــة بـــ  28جنيهــا للتــر،
متوقعــا احتماليــة زيــادات أخــرى خــال العــام
اجلــاري.

حلول وبدائل :عروض بالمحالت
الكبيرة ..وأسر تتجه لتقليل أكلها!
يقــول أحمــد الســيد ،مشــرف يف إحــدى املحــات
التجاريــة الكبيــرة صاحبــة الفــروع املتعــددة يف
مصــر ،إن مــع االرتفــاع املبالــغ فيــه يف األســعار،
جلــأت اإلدارة إلــى اتخــاذ قرارهــا بزيــادة
العــروض علــى الســلع التجاريــة التــي تقدمهــا،
وحتديــدا األرز والزيــوت واملكرونــة.

وضــرب الســيد مثــا ببعــض الســلع الغذائيــة
التــي شــهدت عروضــا علــى أســعارها مثــل أحــد
أنــواع األرز الــذي كان يف الســابق يتــم بيــع العبــوة
 5كيلــو بســعر  45جنيهــات ،ولكــن بعــد زيــادة
األســعار أصبحــت نفــس العبــوة تصــل إلــى 69
جنيهــا ،فقمنــا بعمــل عــرض عليــه للبيــع بســعر
 60جنيهــا ،وبالفعــل نفــذت الكميــات يف خــال
يومــن فقــط ،نفــس األمــر مــع املكرونــة التــي بعــد
زيادتهــا مــن  8جنيهــات إلــى  12.5جنيهــا ،لــم
جتــد مــن يشــتريها ،وبعــد عــرض عليهــا لتصبــح
 10جنيهــات أي أغلــى مــن ســعرها األساســي،
أقبــل اجلميــع علــى الشــراء.
ورفــض الســيد شــرح حقيقــة هــذه العــروض أو
مــن يتحمــل فــروق األســعار بــن ســعرها خــارج
العــرض وســعرها داخلــه ،ولكنــه أكــد يف الوقــت
نفســه أن هنــاك نظــام عــروض وتخفيضــات
ســيتم طرحهــا خــال الفتــرة املقبلــة مــع دخــول
شــهر رمضــان حتــى يســتطيع املواطــن الشــراء.

جودة عبد الخالق..
آليات حكومية غير كافية!

مسكنات الحكومة:
وقف تصدير بعض
السلع لمدة  3أشهر..
والغرف التجارية:
األسعار نار
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

الدكتــور جــودة عبــد اخلالــق ،اخلبيــر االقتصــادي
ووزيــر التمويــن األســبق ،إن بعــض الســلع التــي
تعــرض لزيــادة يف أســعارها" ،ال لهــا عالقــة
باحلــرب الروســية األوكرانيــة" ،مشــيرا إلــى أن
بعــض التجــار مــن بينهــم جتــار الدقيــق علــى
ســبيل املثــال ،قامــوا برفــع ســعره فــور بدايــة
احلــرب وهــو مــن املفتــرض أال يتأثــر باحلــرب
بســبب تصنيعــه مــن القمــح املوجــود بالفعــل يف
مصــر.
وحــول آليــات مراقبــة األســعار وضبــط األســواق
التــي تنفذهــا احلكومــة ،قــال عبــد اخلالــق إنــه
"بالفعــل هنــاك آليــات فعالــة لضبــط األســعار،
ولكنهــا ال تكفــي يف الظــروف احلالية" ،معتبرا أن
ضــخ ســلع إضافيــة يف املنافــذ التابعــة للحكومــة
أو االتفــاق مــع السالســل التجاريــة الكبــرى علــى
البيــع بخصومــات ال يكفــي ،ولكــن يحتــاج أيضــا
إلــى تفعيــل دور جهــاز حمايــة املنافســة ومنــع
املمارســات االحتكاريــة.
وأكد عبد اخلالق أن احلرب الروســية األوكرانية
ومــا تبعهــا مــن زيــادات يف األســعار وغيرهــا مــن
التأثيــرات ،يؤكــد علــى ضرورة اجتاهنــا لـ"حتقيق
األمــن الغذائــي أو االكتفــاء الذاتــي مــن املحاصيل
االســتراتيجية" ،مشــيرا يف الوقــت نفســه إلــى أنه
أمــر "صعــب ولكنــه ليــس مســتحيال إذا اتخــذت
الدولــة بعــض اخلطــوات علــى رأســها زيــادة ســعر
اســتالم القمــح مــن املزارعــن".
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الطرد ليس حال:

اإليجار القديم للشقق..
من ينهي توترات العالقة
بين المالك والمستأجر؟

كتب -أحمد حسين

يســتيقظ احلــاج محمــود عبــد املنعــم يف الـــ10
صباحــا كل يــوم ،ليتوجــه ملحــل عملــه ،الــذي يبعــد
عــن منزلــه بدقائــق بســيطة ســيرا علــى األقــدام،
مؤخــرا ،ظهــر مــا يعكــر صفــو الرجــل الســتيني
صاحــب محــل كــي املالبــس ،قــد يقلــب حياتــه
رأســا علــى عقــب.
يعيــش عبــد املنعــم يف مدينــة إمبابــة مبحافظــة
اجليــزة ،كحــال ســكان منطقتــه ،يف وحــدة ســكنية
حصــل عليهــا منــذ ســنوات طويلــة بنظــام اإليجــار
القــدمي ،يدفــع حوالــي  45جنيهــا قيمــة إيجاريــة،
كانــت يف األســاس  7جنيهــات عندمــا كان عقــد
اإليجــار باســم والــده ،ولكــن عــام  1990وبعــد
وفــاة املســتأجر األساســي ،اتفــق عبــد املنعــم مــع
مالــك العقــار علــى زيــادة القيمــة مقابــل جعــل
عقــد اإليجــار باســمه وليــس اســم والــده.
يقــول عبــد املنعــم" :طــول عمــري عايــش يف
إمبابــة ،مولــود هنــا وأوالدي مولوديــن هنــا،
وبدفــع إيجــار  45جنيــه شــهريا ،وكمــان عنــدي
محــل مكــوة يف نفــس الشــارع ،بدفــع لــه إيجــار
 350جنيهــا ،يعنــي بدفــع إيجــارات شــهرية
حوالــي  400جنيــه غيــر الكهربــاء وامليــاه والغــاز،
ومــرة واحــدة ،صاحــب العقــار يريــد تغييــر العقــد
مــرة أخــرى واحلصــول علــى قيمــة إيجاريــة 700
جنيــه! ،ماقــدرش علــى الرقــم ده وال املحــل يقــدر
يغطــي القيمــة دي".
حديــث الرجــل الســتيني فتــح البــاب ملناقشــة
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أزمــة حقيقيــة تواجــه ماليــن املواطنــن يف
الوقــت احلالــي ،خاصــة مــع تصاعــد احلديــث
عــن حــل مشــكلة قانــون اإليجــارات القــدمي
وإعــان رئيــس الــوزراء تشــكيل جلنــة مشــتركة
مــن ممثلــن للحكومــة وأعضــاء بالبرملــان إلعــداد
تصــور حــول القانــون وتعديالتــه.
وتظــل أكبــر التحديــات التــي تواجــه إصــدار
قانــون جديــد  ،هــي مخــاوف املؤجريــن مــن
التشــريد أو الطــرد يف حالــة عــدم قــدرة الســكان
علــى دفــع القيمــة اإليجاريــة اجلديــدة ،خاصــة
يف بعــض املناطــق الشــعبية والتــي تشــهد انتشــارا
واســعا لإليجــارات القدميــة.
ويف  3فبرايــر  ،2022أعلــن الدكتــور مصطفــى
مدبولــي رئيــس احلكومــة ،قــراره بتشــكيل اللجنــة
املشــتركة إلعــداد القانــون ،والــذي أكــد علــى
ضــرورة طرحــه علــى الــرأي العــام فــور إعــداده
للمناقشــة حولــه قبــل إقــراره مــن البرملــان ،والتــي
بــدأت اجتماعاتهــا ومناقشــتها منــذ يــوم 10
فبرايــر واملقــرر أن يســتمر ألســابيع قبــل اخلــروج
بتصــور للقانــون.
وعلــق مدبولــي علــى قــراره آنــذاك قائــا" :نحــن
نحتــاج إلــى التوافــق علــى أهميــة إعــادة التــوازن
بــن املــاك واملســتأجرين ،وتأكيــد مراعــاة
الشــرائح االجتماعيــة األكثــر احتياجــا يف هــذا
القانــون ،بحيــث تتــم إتاحــة فتــرة انتقاليــة لتوفيــق
األوضــاع ،ودراســة املعاييــر اجلديــدة التــي
ســيحدد علــى أساســها إعــادة التــوازن ،الفتـا ً إلــى

أن هــذه هــي املبــادئ التــي ميكــن العمــل عليهــا".
ويف  ،2017قــال تقريــر اجلهــاز املركــزي للتعبئــة
العامــة واإلحصــاء ،إن عــدد الشــقق املؤجــرة
بنظــام قانــون اإليجــار القــدمي محــل األزمــة،
بلغــت  3ماليــن شــقة علــى مســتوى اجلمهوريــة
مــن بــن  38مليــون وحــدة ســكنية يف مصــر بــن
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

مخاوف المستأجرين
بين الطرد وعدم
االستقرار ..وتطمينات
الحكومة ال تقوى
على مواجهتها

إيجــار جديــد وقــدمي ومتليــك ومفــروش وغيــر
ســكني ،ويوجــد بـــ 3ماليــن وحــدة إيجــار قــدمي
مــا ال يقــل عــن مليــون شــقة مغلقــة ،أي أن
أصحابهــا أغلقوهــا وانتقلــوا إلــى أماكــن أخــرى
مــع االحتفــاظ بحقهــم فيهــا مقابــل القيمــة
اإليجاريــة.
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

تاريخ أزمة قانون
اإليجار القديم!
 100عــام كانــت شــاهدة علــى أزمــة قانــون
اإليجــار القــدمي ،بــدأت عــام  ،1920والنــص
علــى عــدم جــواز طــرد املســتأجر مــن الوحــدة إال

بحكــم محكمــة يســتند إلــى عــدة قواعــد ،أبرزهــا
عــدم ســداد قيمــة اإليجــار.
بينمــا جــاء  1941ومعــه فصــل جديــد مــن فصــول
األزمــة ،بعــد إصــدار قانــون مينــع املؤجــر مــن
زيــادة القيمــة اإليجاريــة ،وذلــك يف أعقــاب
األوضــاع املضطربــة التــي طــرأت بســبب احلــرب
العامليــة الثانيــة.
ويف عــام  ،1952صــدر قانــون جديــد بتخفيــض
القيمــة اإليجاريــة بنســبة  %15للوحــدات
الســكنية املنشــأة بــن عامــي  1944و،1952
والــذي شــهد وقتهــا اعتراضــات واســعة ولكنــه
مــر علــى الرغــم مــن ذلــك ،قبــل أن يجــرى تعديــل
علــى هــذا القانــون عــام  1958بتخفيــض %20
مــن القيمــة اإليجاريــة علــى الوحــدات الســابقة
لتاريــخ  1944التــي لــم يشــملها القانــون األول
الصــاد عــام .1952
وظلــت قوانــن تخفيــض القيمــة اإليجاريــة
تصــدر ،حتــى جــاء عــام  1977وأولــى القوانــن
التــي تعتبــر يف صــف املؤجريــن ،حيــث جــاء قانون
تنظيــم إيجــار األماكــن املفروشــة ،الــذي ألغــى كل
القوانــن التــي صــدرت خــال عهــد الرئيــس
جمــال عبــد الناصــر ،بينمــا كان أخــر فصــل يف
أزمــة اإليجــار القــدمي بإصــدار تعديــات بقانــون
عــام  1981بإشــراك املــاك واملســتأجرين يف
قيمــة الصيانــات وزيــادة أســعار الوحــدات لغيــر
الغــرض الســكني.
حتــى جــاء عــام  1996وإصــدار قانــون اإليجــار
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اجلديــد ،والــذي أقــر للمــرة األولــى حتديــد مــدة
العالقــة اإليجاريــة بــأن تكــون محــددة املــدة ال
أنــت تكــون ســارية دون حتديــد ســقف زمنــي،
إلــى جانــب إلغــاء حتريــر العقــود وفــق القوانــن
القدميــة للقانــون رقــم  ،1996وتنظيــم عالقــة
وحــق املســتأجر بعــد الوفــاة وإقــرار زيــادة ســنوية
لقيمــة اإليجــار.

مالمح القانون الجديد..
متحدث الحكومة يتحدث

الســفير نــادر ســعد ،املتحــدث الرســمي باســم
مجلــس الــوزراء ،كشــف عــن مالمــح القانــون
اجلديــد وتصــور مجلــس الــوزراء للقانــون ،مؤكــدا
أنــه "لــن يضــار أحــد" مــن القانــون اجلديــد،
وأن الدولــة ســتتدخل لضمــان مرحلــة انتقاليــة
سلســلة خــال حتريــر العالقــة بــن املســتأجرين
واملــاك.
وأشــار متحــدث مجلــس الــوزراء ،إلــى أن القانــون
سيشــمل حتديــد فتــرة انتقاليــة قبــل حتريــر
العالقــة بــن املالــك واملســتأجر فيمــا يخــص
اإليجــار للغــرض الســكني أو التجــاري ،مثلمــا
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حــدث يف قانــون الوحــدات املؤجــرة ألشــخاص
اعتباريــة لغيــر غــرض الســكن .وحــول املــدة
الزمنيــة للفتــرة االنتقاليــة ،قال متحدث احلكومة
"هــذه الفتــرة ســتختلف بــن الوحــدات الســكنية
وغيــر الســكنية وقــد تكــون أطــول بالنســبة للشــق
الســكنية مبــدة عــام أو عامــن".
وعــن مصيــر الســكان الذيــن ســيغادرون وحداتهم
بعــد انتهــاء الفتــرة االنتقاليــة ،قــال متحــدث
احلكومــة ،إن الدولــة ســتوفر ســكن بديــل لهــذه
األســر ،قائــا "مــن يريــد هــذه الوحــدات البديلــة
بنظــام التملــك ســيكون ذلــك متاحا ،ومــن يريدها
بنظــام اإليجــار ســيكون متاحــا أيضــا ،إلــى جانــب
تســهيالت للمســتأجرين منهــا أن يعفــى طالــب
اإليجــار مــن أيــة مبالــغ مقدمــة".

تطمينات ال تكفي
لمواجهة القلق!

يبــدو أن تطمينــات املتحــدث باســم احلكومــة
املصريــة ،لــم جتــد ســبيلها إلــى تهدئــة نفــوس
الســكان ،وهــذا مــا عبــر عنــه الرجــل الســتيني
محمــود عبــد املنعــم ،عندمــا اعتبــر أن االبتعــاد

عــن أماكــن الســكن احلاليــة والتــي علــى أساســها
بــدأت تأتــي أعمــال املواطنــن ومــدارس األطفــال
وغيرهــا ،يزيــد األزمــة ال يحلهــا علــى اإلطــاق.
ويســتبعد عبــد املنعــم هــذه الفكــرة ،خاصــة مــع
بعــد املســافة بــن محــل عملــه احلالــي وبــن
املناطــق الســكنية اجلديــدة التــي توفرهــا الدولــة
وغالبــا مــا تكــون يف املــدن اجلديــدة البعيــدة عــن
مركــز العاصمــة.

وعود نيابية بتخفيف
آثار القانون..
ومستأجر إيجار قديم:
لن أستطيع دفع
اإليجار الذي يطالب
به المالك
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

مالمح القانون
الجديد :فترة انتقالية
تزيد عن الفترة
الخاصة باألغراض
التجارية وغير
السكنية

وقــال عبــد املنعــم" :ال صحتــي وال دخلــي يســمح
لــي أن أجــي كل يــوم مــن املــكان اللــي هبقــى
فيــه ســواء يف أكتوبــر وال الواحــات وال دهشــور،
عشــان اشــوف محلــي يف إمبابــة ،وهبقــى مضطر
غصــب عنــي أنــي إمــا اقبــل باإليجــار اجلديــد
واللــي طبعــا مــش هقــدر عليــه بالســاهل ،أو
اترمــي يف الشــارع".
"لــو حتــى عملــوا فتــرة انتقاليــة  3وال  5ســنني ،لــو
فضلنــا عايشــن بعدهــا هنــروح فــن؟ أنــا عنــدي
محــل مكوجــي يف نفــس الشــارع اللــي ســاكن فيــه،
بدفــع لــه  350جنيــه إيجــار ،وبدفــع حاليــا إيجــار
شــقة ومحــل  400جنيــه غيــر فواتيــر امليــاه،
لــو صاحــب اإليجــار عايــز  700وال  800جنيــه
هدفــع لــه منــن الرقــم ده مــع إيجــار املحــل مــع
الفواتيــر؟" ،يقــول محمــود عبــد املنعــم.

هل األزمة تتخط
القيمة اإليجارية؟!

علــى الناحيــة األخــرى ،يــرى مــاك الوحــدات أن
مشــكلتهم مــع القانــون القــدمي تتجــاوز مســألة
القيمــة اإليجاريــة وزيادتهــا مــن عدمــه ،وتصــل
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

إلــى احلــق القانونــي والدســتوري يف التصــرف
يف امللكيــة.
هــذا مــا أوضحــه عمــرو حجــازي ،نائــب رئيــس
جمعيــة متضــرري قانــون اإليجــار القــدمي،
واعتبــار اجلمعيــة أن "النقطــة املحوريــة هــي أننــا
نحتــاج إلــى إرادة املالــك علــى أمالكــه املؤجــرة
للغيــر ،ويجــب أال يغفــل أحــد هــذه النقطــة ،وأن
التجريــد مــن احلــق يف امللكيــة اخلاصــة ومنعــك
مــن أن تتحكــم يف أمــاكك هــي مشــكلة يجــب
حلهــا ومســألة غيــر دســتورية ومنافية للدســتور".
ولكــن يبــدو أن مشــكلة مــاك الوحــدات

األساســية تتمحــور حــول القيمــة اإليجاريــة التــي
يرونهــا "غيــر عادلــة" ،كمــا عبــر الشــاب حســام
حامــد ،والــذي يــروي مــا وصفــه "أن تكــون مالــك
لعقــار يقــدر مباليــن ولكــن ال تســتفيد منــه إال
بـــ 280جنيهــا".
ويقــول حســام" :أنــا واثنــن أشــقائي ورثــة منــزل
يف حــي الهــرم بالقــرب مــن املعهــد العالــي
للســينما ،وهــي منطقــة هادئــة وبهــا عمــارات
قدميــة  4أو  5أدوار علــى أقصــى تقدير ،وبســبب
قــرب املنطقــة مــن شــارع الهــرم الرئيســي وهــدوء
املنطقــة ،فــإن أســعار الوحــدات فيهــا مرتفعــة،
قــد تصــل إلــى أكثــر  700و 900ألــف جنيــه
للشــقة الواحــدة".
ويضيــف" :كنــت أعــرف أن ســكان العقــار البالــغ
عددهــم  10أســر بينهــم  4غيــر مقيمــن وأغلقــوا
الشــقق ،يدفعــون مبالــغ إيجاريــة قليلــة ،ولكــن
فوجئــت بعــد وفــاة والــدي أن العقــار بالكامــل
ال يدخلنــا ســوى  280جنيهــا ،إلــى جانــب إيجــار
املحــات الــذي قــد يكــون مناســبا بعــض الشــيء
ألنهــا كلهــا عقــود جديــدة".
"حاولنــا التواصــل مــع الســكان بشــكل ودي
لتعديــل القيمــة اإليجاريــة ،نريــد أن نســتفيد
مــن العقــار ،واعتقــد أن  1000جنيــه متوســط
إيجــار يف ظــل األســعار واحلاليــة والغــاء قــد ال
يكــون عائقــا ،خاصــة وأننــا طــوال حياتنــا نعيــش
يف نفــس العقــار ونعــرف أن وضــع الســكان املالــي
جيــد ويســمح بذلــك ،وحتــى نســتفيد جميعــا،
ولكنهــم رفضــوا وقالــوا إنهــم ملتزمــن بالعقــود".
ويــروي الشــاب حــوار بينــه وبــن أحــد الســكان
ممــن يدفعــون إيجــار  50جنيهــا "قولــت له أجعلها
 500جنيــه ،قــال ســأقوم بزيــادة اإليجــار %100
ليصبــح  100جنيــه ،وعندمــا قولــت إنهــا قيمــة
غيــر عادلــة وال تســاوي أكثــر مــن  50جنيهــا ،قــال
ولكــن بالنســبة املئويــة تعتبــر مضاعفــة لإليجــار
وزيــادة الضعــف".
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واختتــم الشــاب حديثــه" :األســعار يف زيــادة يــوم
بعــد يــوم ،ونحتــاج إلــى االســتفادة مــن ملكيتنــا
للعقــار حتــى نســتطيع مجــاراة هــذا الغــاء،
رمبــا كانــت القيمــة اإليجاريــة منــذ  15أو 20
عامــا جيــدة ،ولكننــا يف  2022والوضــع مســتمر
وال ينتهــي ،ولــو طلبنــا مــن أي شــخص مغــادرة
الشــقة واحلصــول علــى مبلــغ مالــي ،يطلبــون
أرقامــا مبالــغ فيهــا ال نســتطيع توفيرهــا".

النواب..
نسعى لتخفيف آثار األضرار!

النائــب أحمــد الســجيني ،رئيــس جلنــة اإلدارة
املحليــة مبجلــس النــواب ،يعتبــر أن "املــاك
واملســتأجرين همــا االثنــن ضحايــا لقانــون
اإليجــار القــدمي ،وأن الدولــة أعطــت الضــوء
األخضــر حلــل هــذه األزمــة نهائيــا .وحتــدث
الســجيني عــن "اخلطــوط العريضــة" للبرملــان
أثنــاء مناقشــة وإعــداد تصــور للقانــون ،وعلــى
رأســها "احتــرام أحــكام املحكمــة الدســتورية
الصــادرة ســواء يف حــق املالــك أو املســتأجر،
خاصــة وأن حيثيــات أحــكام املحكمة الدســتورية،
توجــه إلعــادة النظــر بشــأن قانــون اإليجــار
القــدمي".
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بينمــا يــرى النائــب أحمــد رمــزي ،عضــو مجلــس
النــواب ،أن الهــدف األساســي مــن إعــداد
قانــون جديــد يحــل مشــكالت اإليجــار القــدمي،
هــو ضمــان إنهــاء ظاهــرة الشــقق املغلقــة،
مؤكــدا دعمــه ملقترحــات تغييــر قيمــة اإليجــار
القــدمي وزيادتهــا حتــى يســتفيد املالــك ،مــع
منــح امتيــازات أخــرى للمســتأجر تتمثــل يف أن
األولويــة لــه لالســتمرار يف الشــقة طاملــا ملتزمــا
بالقانــون ودفــع اإليجــار.

 5أحزاب :نتمسك
بحقوق المستأجر
الدستورية
والقانونية ونرفض
أي مقترحات
إلخالئهم وطردهم

رفض حزبي لإلخالء والطرد
وأعلنــت أحــزاب التحالــف الشــعبي االشــتراكي
واالشــتراكي املصــري والشــيوعي املصــري
والدســتور والعيــش واحلريــة ،تضامنهــم مــع
حقــوق املســتأجرين ،مطالبــن بعــدم اإلخــاء
أو الطــرد ،وذلــك يف بيــان تعقيبــا علــى قــرار
رئيــس مجلــس الــوزراء بتشــكيل جلنــة اإلعــداد
املشــتركة.
وقــال األحــزاب يف بيــان لهــا ،إنهــا تابعــت خــال
األيــام املاضيــة االجتماعــات والتصريحــات
واملواقــف املختلفــة حــول قضيــة قانــون
اإليجــارات القــدمي ،التــي شــارك فيهــا رئيــس
مجلــس الــوزراء بشــخصه مــع وزراء آخريــن
ونــواب يف البرملــان.
وتابــع البيــان" :رغــم ممــا أشــار لــه رئيــس الــوزراء
مــن ضــرورة إجــراء حــوار مجتمعــي حــول تلــك
القضيــة احلساســة للغايــة ،وهــو أمــر نتفــق معــه
شــريطة أن يجــرى حــوار مجتمعــي جــاد حقيقــي
تشــارك فيــه كل أطــراف وأطيــاف املجتمــع،
وتتوفــر لــه الشــفافية والعلنيــة الكاملــة ،فقــد
صــدرت عــن رئيــس الــوزراء نفســه وعــن وزراء
ونــواب تصريحــات مثيــرة للقلــق وبعيــدة عــن
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

مدبولي يشكل لجنة
مشتركة بين الحكومة
والنواب إلعداد قانون
جديد وعرضه للحوار
المجتمعي
التعبيــر عــن ضــرورة البحــث عــن التــوازن بــن
اجلميــع ،مــن ضمــن اإلشــارات املثيــرة للقلــق
تصريــح املتحــدث باســم مجلــس الــوزراء والــذى
يحصــر التــوازن يف مجــرد حتديــد فتــرة انتقاليــة
للتنفيــذ ،وهــو مــا ال يعــد توازنــا ،وإمنــا مجــرد
فتــرة حتميــة لســريان أي قانــون ميــس أعــدادا
هائلــة".
وذكــر البيــان" :باإلضافــة لذلــك فقــد كانــت
هنــاك تصريحــات أســوأ صــادرة عــن وزيــر
اإلســكان تتحــدث عمــا يســميه صنــدوق تكافــل
للمســاعدة يف إتاحــة ســكن جديــد للفئــات
األشــد فقــرا مــن املتضرريــن ،وهــو مــا يصــب
يف اجتــاه فكــرة إخــاء املســتأجرين ســكني
وجتــاري مــن منازلهــم ومحالتهــم بعــد فتــرة
معينــة".
وأضــاف البيــان" :تؤكــد األحــزاب املوقعــة
تضامنهــا القــوى والراســخ مــع املســتأجرين
ورابطتهــم املعروفــة التــي عبــرت عــن موقفهــم
طــوال الســنوات اخلمســة املاضيــة ،والتــي
أصــدر مستشــارها القانونــي محمــد عبــد
العــال بيانــا يلخــص مواقفهــم املشــروعة
الدســتورية والقانونيــة ،وقبلوهــم باحلــوار
احلريــص علــى األمــن املجتمعــي ،وفــى
ذات الوقــت متســكهم بحقوقهــم القانونيــة
والدســتورية املنبثقــة مــن عقودهــم الشــرعية
واألحــكام الدســتورية".
وقالــت األحــزاب" :مــن املهــم يف هــذا الســياق
التذكيــر والتأكيــد علــى حكــم املحكمة الدســتورية
العليــا بدســتورية قانــون رقــم  ٤لســنة ،٩٦أو مــا
يســمى قانون اإليجار اجلديد ،إذ نصت املحكمة
يف حكمهــا علــى أن إصــدار قانــون جديــد يكــون
بقيــود ،وهــي أال تســري أحكامــه علــى مــا ســبق
مــن قوانــن ،ولكــن تســري علــى األماكــن املنشــأة
اخلاليــة ،أو األماكــن التــي انتهــت عقودهــا ولــم
يصبــح ألي شــخص حــق اإلقامــة فيهــا ،وبذلــك
فليــس بــوارد طــرح أي مقترحــات تنتهــك تلــك
املبــادئ الدســتورية والقانونيــة الثابتــة".
وتابــع البيــان" :يف حالــة أقــدام مجلــس النــواب
علــى متريــر مثــل هــذه مقترحــات فإنــه يخلــق
بذلــك ســابقة خطيــرة يف املمارســة الدســتورية
والبرملانيــة لــن تثنينــا عــن مواجهتهــا مــع
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

املســتأجرين بــكل األســاليب الدســتورية
واملشــروعة ،ناهيــك عــن أن مثــل تلــك املقترحــات
لــو مت متريرهــا ســتخلق باإلضافــة لألزمــة
الدســتورية أزمــة مجتمعيــة واقتصاديــة ألن
القضيــة متــس ماليــن األســر ســكانا وأصحــاب
محــات ومنشــآت وعاملــن فيهــا بحثــا عــن
رزقهــم ورزق أســرهم ،وانطالقــا مــن ذلــك كلــه
نؤكــد مــرة أخــرى متســكنا باحلقــوق الدســتورية
والقانونيــة لكافــة املســتأجرين ،ورفضنــا ألي
مقترحــات مــن شــأنها أن تــؤدى إلخالئهــم
وطردهــم مــن العقــارات املســتأجرة".
وأضــاف بيــان األحــزاب“ :نعيــد التأكيــد علــى
أن األحــزاب املوقعــة علــى هــذا البيــان علــى أمت
االســتعداد للمشــاركة يف أي حــوار مجتمعــي
جــاد باملواصفــات التــي أشــرنا لهــا ،جنبــا إلــى
جنــب مــع املســتأجرين ،ونحــن نعتقــد بقــوة أن

أي حــوار جــاد حــول مشــكلة الســكن يف مصــر
ال ينبغــي أن يكــون مقتصــرا حصــرا علــى مســألة
اإليجــار القــدمي ،بــل علــى مشــكلة الســكن يف
مصــر عمومــا ،حيــث أن اإليجــار القــدمي ال ميثــل
ســوى نســبة محــدودة مــن املشــكلة ،فيمــا تشــير
إحصــاءات اجلهــاز املركــزي اإلحصــاء إلــى وجــود
 ١٠مليــون وحــدة ســكنية مغلقــة ميثــل اإليجــار
القــدمي أقــل كثيــرا مــن  ١٠يف املائــة منهــا،
والشــقق املغلقــة وغيرهــا مــن القضايــا املهمــة
هــي املســألة التــي تتطلــب حــا".
واختتــم البيــان" :املطلــوب املشــاركة املجتمعيــة
يف كل قضايــا الســكن ومخططــات التطويــر،
وهــو حــق قانونــي ودســتوري مشــروع ،ال
أن يفاجــأ املصريــون بقــرارات أحاديــة مــن
الســلطة التنفيذيــة ال تأخــذ يف االعتبــار
رغبــات الســكان".
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بين انخفاض الرواتب وغياب الحماية وبيئة العمل الصعبة:

أزمات األطباء؟
ثروة مصر المهاجرة
"عملــت يف ظــل انتشــار كورونــا ملــدة عــام
مبستشــفيات الصحــة ،ومــع أول فرصــة ســفر
للخــارج لــم أتــردد حلظــة واحــدة" ،بهــذه الكمــات
بــدأ طبيــب شــاب حديثــه لنــا مــن اخلــارج بعــد
ســفره منــذ قرابــة عــام.
ويضيــف :أشــعر بالغربــة ،وكنــت أمتنــى أن أكمــل
ـوء يومــا
يف بلــدي ،لكــن أحــوال األطبــاء تــزداد سـ ً
بعــد اآلخــر ،ولــم يكــن أمامــي حــل ســوى الســفر،
ألســتطيع تكويــن أســرة واالســتقرار.
وتابــع :جتربــة كورونــا مؤملــة لــكل الفريــق الطبــي،
العشــرات مــن زمالئــي أرســلوا لــي يطلبــون منــي
البحــث لهــم عــن أي فرصــة باملستشــفى الــذي
أعمــل بــه ،أو أي مــكان متــاح.
هــذه واحــدة مــن آالف القصــص ألطبــاء ســافروا
للخــارج بح ًثــا عــن وضــع مــادي أفضــل ،وظــروف
عمــل مالئمــة ،يأتــي ذلــك وســط تقديــرات
نقابيــة بــأن أكثــر مــن %60مــن األطبــاء املصريــن
هاجــروا للعمــل باخلــارج علــى مــدار العقــود
املاضيــة ،وســط حتذيــرات مــن أن عــدم حتســن
أوضــاع األطبــاء املاليــة ســيدفع آخريــن للهجــرة.
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جــاء وبــاء كورونــا ليزيــد آالم األطبــاء والفريــق،
فخــال العــام األول للوبــاء لــم تتوقــف الشــكاوى
مــن العجــز يف املســتلزمات الطبيــة وأدوات
احلمايــة الشــخصية لألطبــاء ،وســط مطالبــات
19جنيهــا
بزيــادة بــدل العــدوى الــذي يبلــغ حوالــي
ً
يف الشــهر ،وحتســن األجــور ،وبــدالً مــن حــل
املشــكالت وجــد األطبــاء أنفســهم أمــام أزمــات
جديــدة ألطبــاء التكليــف ،وإجبارهــم علــى اختيــار
تخصصــات بعينهــا ،لذلــك كان مــن الطبيعــي
اســتمرار هجــرة األطبــاء للخــارج ،مــع ترشــيح
األزمــة بالزيــادة ،ومــع عــدم وجــود حلــول ســريعة
تبقــى األزمــة قائمــة والســيناريوهات كلهــا
مفتوحــة.

تجربة طبيب شاب لتحسين
راتبه في ظل أزمة كورونا

" 12ســاعة مــن العمــل املتواصــل يف مستشــفى
خــاص لعــاج مصابــي كورونــا ،ســاعات رعــب
ثقيلــة مــرت وأنــا أتفقــد أحــوال أكثــر مــن 20
مريضــا ألننــي الطبيــب الوحيــد يف النبطشــية

املســائية" ،هكــذا حتــدث لنــا طبيــب شــاب يعمــل
بــوزارة الصحــة.
ويضيــف الطبيــب الــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه:
"أعمــل مبستشــفى حكومــي ومرتبــي ال يكفــي
احتياجاتــي األساســية ،وكثيــرون مــن زمالئــي
الشــباب يفعلــون نفــس األمــر لتحســن الدخــل،
فأغلــب املستشــفيات اخلاصــة تعطــي 1500جنيه
يف (النبطشــية) وهــو مبلــغ يعــادل أكثــر مــن
نصــف مرتــب الطبيــب الشــاب بالــوزارة".
وتابــع :املستشــفيات اخلاصــة تســتغل حاجتنــا
للعمل ،وتقلل يف عدد األطباء داخل (النبطشــية)
لتحقــق ربــح أكثــر ،فرغــم أن املريــض يدفــع
أمــواال كثيــرة للمستشــفى إال أنهــا تفعــل معنــا
علــى طريقــة وزارة الصحــة ،ولذلــك توقفــت عــن
العمــل باملستشــفى اخلــاص بعــد إصابــة زميلــي
بكورونــا وتعرضــه ملضاعفــات خطيــرة ،واكتفيــت
بعملــي يف املستشــفى احلكومــي والــذي ال يفــي
مبتطلباتــي األساســية يف احليــاة ،وأنــا آالن يف
انتظــار فرصــة للســفر.
حديــث الطبيــب الشــاب يشــرح جــزءا مــن الواقــع
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

نائبة تتقدم بطلب
إحاطة بشأن هجرة
األطباء :نحتاج
لخبرتهم وهجرة
العقول الطبية
مشكلة

الصعــب الــذي يعانــي منــه الفريــق يف زمــن
كورونــا ،ممــا دفــع بعضهــم لالســتقالة مــن العمــل
مبستشــفيات الــوزارة ،أو الهجــرة للخــارج.
أزمــة التكليــف ..صــداع مزمــن يعانــي منــه شــباب
األطباء
فيمــا كان األطبــاء يكافحــون للتصــدي لوبــاء
كورونــا مــع باقــي الفريــق الطبــي ظهــرت أزمــة
تكليــف األطبــاء يف دفعــات مــارس  2020ومــارس
.2021
يف مــارس  2020أعلــن حوالــي  7آالف طبيــب
امتناعهــم عــن التســجيل باحلركــة اجلديــدة،
وطالبــوا بتكليفهــم علــى النظــام القــدمي ،حلــن
جيــدا وتــايف عيوبــه.
دراســة النظــام احلديــث
ً
وأكــد ممثلــوا شــباب األطبــاء أنهــم يطلبــون
تكليفهــم علــى النظــام القــدمي ،وأكــدوا أنهــم
يعرفونــه حتــى بعيوبــه ،والنظــام اجلديــد مت
إقــراره يف عجالــة.
وأعلــن األطبــاء امتناعهــم عــن التكليــف بالنظــام
احلديــث ،وأكــدوا أنهــم تواصلــوا مــع كافــة
املســؤولني بــوزارة الصحــة دون نتيجــة.
نقابــة األطبــاء أعلنــت تضامنهــا مــع شــباب
األطبــاء ،وأعلنــت تقــدمي طلــب لرئيــس مجلــس
الــوزراء ،حلــل مشــكلة حركــة التكليــف.
وقالــت النقابــة إنهــا تخشــى مــن إزديــاد وتيــرة
تقــدمي طلبــات إلغــاء التكليــف مــن األطبــاء،
ممــا يضــر باملنظومــة الصحيــة ،ونفقــد أعضــاء
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

مصدر بالنقابة :أكثر
من  7آالف طبيب
هاجروا منذ بدء وباء
كورونا والعدد مرشح
للزيادة

مهمــن يحتــاج إليهــم الوطــن.
األزمــة تكــررت يف مــارس  2021بــن شــباب
األطبــاء ووزارة الصحــة- ،بحســب النقابــة-
كلفــت الــوزارة  %50مــن أطبــاء الدفعــة اجلديــدة
يف خمــس تخصصــات فقــط وهــي( :طــب
األســرة والطــوارىء والتخديــر والعنايــة املركــزو
ونقــل الــدم) ،وأعلــن أطبــاء ونــواب ونقابيــون
رفضهــم لهــذا التوجــه ،مؤكديــن أنــه ظلــم للدفعــة
اجلديــدة وســينتج عنــه نــدرة يف التخصصــات
األخــرى خــال ســنوات ،وأن احلــل يف حــل
مشــكلة نقــص بعــض التخصصــات خــال عــدة
ســنوات وليــس مــرة واحــدة.
نقابــة األطبــاء أهابــت برئيــس الــوزراء ورئيــس

جلنــة الصحــة والنــواب بضــرورة اإلســراع
حرصــا علــى
بالتدخــل بشــكل عاجــل حلــل األزمــة
ً
مصلحــة األطبــاء ،ومصلحــة املريــض واملنظومــة
الطبيــة كلهــا.
وقالــت النقابــة إنهــا تواصلــت مــع الدكتــور
أشــرف حــامت ،رئيــس جلنــة الصحــة بالبرملــان،
وإنــه اســتمع إلــى وجهــة نظــر ممثلــي الدفعــة
ووعــد ببحــث األمــر ،كمــا تقــدم 10نــواب مــن
البرملــان بطلبــات إحاطــة لوزيــرة الصحــة بعــد
تواصلهــم مــع شــباب الدفعــة.
وأعلــن النائــب فريــدي البياضــي ،عضــو مجلــس
موجهــا لرئيــس
النــواب ،تقــدمي طلــب إحاطــة
ً
الــوزراء ووزيــرة الصحــة والســكان بشــأن مشــكلة
تكليــف األطبــاء دفعــة  ٢٠٢١وحرمانهــم مــن
اختيــار التخصصــات التــي يرغبــون فيهــا بســبب
مشــكلة نقــص التخصصــات.
وقــال البياضــي إن املشــكلة تراكمــت علــى مــدار
عشــرات الســنوات ومــن غيــر املنطقــي أن
تتحملهــا دفعــة واحــدة مــن األطبــاء.
 7آالف طبيب يختارون الهجرة يف زمن كورونا
مصــدر بنقابــة األطبــاء قــال لنــا إنــه بلــغ عــدد
األطبــاء الذيــن هاجــروا منــذ بــدء وبــاء كورونــا،
أكثــر مــن  7آالف طبيــب ،وذكــر أن أكثــر مــن
 5آالف طبيــب اســتقالوا مــن وزارة الصحــة
منــذ بــدء الوبــاء ،ورشــح املصــدر العــدد للزيــادة
خــال الفتــرة املقبلــة ،إذا لــم تتحســن بيئــة
العمــل واملرتبــات التــي يتقاضونهــا ،الف ًتــا إلــى
أن مرتبــات األطبــاء باتــت مــن أقــل املرتبــات يف
املجتمــع.
وحــذر مــن أنــه مهمــا زاد عــدد اخلريجــن ،مــع
عــدم توفيــر بيئــة مناســبة ،فســيهاجر الطبيــب
ليوفــر لنفســه حيــاة كرميــة ،وأن املنظومــة
الصحيــة قــد تنهــار إذا لــم تكــن هنــاك حلــول
حاســمة.

خطاب رسمي
من األطباء إلى السيسي

يف األســابيع األولى النتشــار وباء كورونا خاطبت
نقابــة لألطبــاء الرئيــس عبدالفتــاح السيســي،
لرفــع قيمــة بــدل العــدوي الــذي يحصــل عليــه
األطبــاء وهــو  19جنيــه فقــط.
وقالــت النقابــة يف خطابهــا إن األطبــاء وباقــي
فئــات الفريــق الطبــي يعملــون يف مجابهــة
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أسامة عبد الحي :الحد
من هجرة األطباء
ال يتم إال بتعديل
األجور ..والطاهر :بيئة
العمل أصبحت طاردة

األمــراض حلمايــة الشــعب املصــري مــن مخاطــر
العــدوى خاصــة العــدوى بفيــروس كورونــا
الــذي اجتــاح العديــد مــن دول العالــم ،وبالطبــع
فإنهــم األكثــر ُعرضــة للعــدوى بســبب تواجدهــم
احلتمــي وســط املرضــى لرعايتهــم.
وأضــاف البيــان :األطبــاء يقومــون بواجبهــم
بإخــاص تلبيــة لنــداء الوطــن وبــرا بقســم
الطبيــب ،وذلــك علــى الرغــم مــن تعرضهــم
وأســرهم ملخاطــر العــدوى املتكــررة والتــي تصيــب
البعــض منهــم بإصابــات خطيــرة ويلقــي العديــد
منهــم حتفــه بســببها ،وعلــى الرغــم مــن أن جهــد
األطبــاء ال يقــدر بثمــن وال ميكــن ألي تعويــض
مالــي أن يعوضهــم أو أســرهم عــن اإلصابــة
مبــرض خطيــر أو فقــدان احليــاة ،إال أن تقديــر
الدولــة املنتظــر لهــم ولدورهــم الهــام ســوف
يزيــد مــن شــعورهم وأســرهم باألمــان واالنتمــاء
لتقديــر جهدهــم باعتبارهــم خــط الدفــاع األول
عــن الوطــن يف حربــه ضــد مخاطــر األمــراض
والعــدوى.

مشروع قانون من البياضي..
والحكومة تتحايل

فريــد البياضــي ،عضــو مجلــس النــواب تقــدم
يف وقــت ســابق ،مبشــروع قانــون بتعديــل بعــض
أحــكام قانــون رقــم  16لســنة 2018م بإصــدار
قانــون إنشــاء صنــدوق تكــرمي شــهداء وضحايــا
ومفقــودى ومصابــى العمليــات احلربيــة
واإلرهابيــة واألمنيــة ،وأســرهم ،ملســاواة املتوفــن
بكورونــا باملتوفــن يف العمليــات اإلرهابيــة مــن
اجليــش والشــرطة ،لكــن البرملــان لــم يتــن
مشــروع القانــون املقــدم.
احلكومــة حتايلــت علــى قــرار رفضهــا ضــم
األطبــاء للصنــدوق بتخصيــص بــدل مخاطــر
املهــن الطبيــة ،ومت تطبيقــه بعــد انتشــار فيــروس
كورونــا ،وارتفــاع أعــداد الضحايــا نتيجــة
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وجودهــم يف الصفــوف األماميــة ملواجهــة الوبــاء.
ويف ســبتمبر  2020وجــه السيســي بزيــادة بــدل
املهــن الطبيــة بنســبة  ،%75مبــا يشــمل األطبــاء
العاملــن باملستشــفيات اجلامعيــة ،بتكلفــة
إجماليــة قدرهــا حوالــي  2,25مليــار جنيــه،
وإنشــاء صنــدوق مخاطــر ألعضــاء املهــن الطبيــة.
وقالــت الدكتــورة منــى مينــا ،أمــن عــام األطبــاء
ســاب ًقا ،إن الزيــادة أقــل مــن التوقعــات يف ظــل
املخاطــر التــي يتعــرض لهــا الفريــق الطبــي،
وأكــدت أن الزيــادة التــي أقرهــا الرئيــس قيمتهــا
حوالــي  500جنيــه لــكل فــرد.

تدني المرتبات ..وأطباء يبحثون
عن مصادر دخل أخرى

مصــدر قــال إن راتــب الطبيــب عنــد بدايــة
التعيــن ال يزيــد عــن  2500جنيــه ،ومتوســط
املرتبــات حوالــي  3000آالف جنيــه ،ويزيــد راتــب
الطبيــب بعــد عــدة ســنوات مــن العمــل زيــادات
طفيفيــة ،فالطبيــب الــذي يعمــل منــذ  20ســنوات
بالــوزارة قــد يصــل راتبــه لـــ 5آالف جنيــه.
ويؤكــد املصــدر أنــه الغالبيــة العظمــى مــن األطباء
ال يعتمــدون علــى مرتباتهــم فقــط ،ولكــن علــى

مصــادر دخــل إضافيــة مثــل العيــادات اخلاصــة،
أو العمــل يف مستشــفيات خاصــة.

أسامة عبد الحي :الحل في تعديل
هيكل األجور وتحسين بيئة العمل

الدكتــور أســامة عبــد احلــي ،عضــو مجلــس
النقابــة الســابق ،علــق علــى هجــرة  7آالف طبيــب
مــن مصــر خــال جائحــة كورونــا ومــدى تأثيرهــا
علــى املنظومــة الطبيــة فــى مصــر ،قائــا ،إن
مــن أهــم املشــاكل التــى نعانــى منهــا هــى هجــرة
األطبــاء وحلهــا يكمــن فــى دراســة أســبابها
ومحاولــة حتســن جميــع ملفاتهــا ملــف تلواآلخــر،
وليــس احلــل زيــادة عــدد اخلريجــن مــن األطبــاء
فهــذا حــل غيــر موضوعــى ،بعــد البحــث عــن
أســباب زيــادة هجــرة األطبــاء وجدنــا أن أهــم
تلــك األســباب هــو ضعــف األجــور وصعوبــة
توافــر فــرص التســجيل للدراســات العليــا والتــى
ال تســتوعب جميــع الدفعــات ،فــكل ســنة هنــاك
 5000طبيــب يســتطيع التســجيل ومثلهــم ال
يســتطيعون رغــم أنــه امــر ضــرورى جــدا ملهنــة
الطــب.
وقــال عبــد احلــي" :فيمــا يخــص ملــف حــق
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

طبيب شاب يروي
تجربته لتحسين راتبه
خالل أزمة كورونا..
وآخر :مع أول فرصة
سفر للخارج لم أتردد
لحظة
شــهداء األطقــم الطبيــة ورعايــة أبنائهــم فهنــاك
بعــض اإلجــراءات التــى ســعينا فيهــا كنقابــة مــع
كافــة املســئولني فــى الدولــة ومنهــم مســؤولي
الصحــة الحتســاب شــهيد كورونــا إصابــة عمــل
طبقـا ً لقــرار الــوزارة الصــادر فــى  30مايــو 2020
بإعتبــار الوفــاه نتيجــة اإلصابــة بفيــروس كورونــا
هــى إصابــة عمــل".
وحــذر أســامة عبــد احلــي مــن خطــورة هجــرة
األطبــاء وعزوفهــم عــن العمــل داخــل مصــر،
واســتقالتهم مــن العمــل حتــى باجلامعــات،
قائال":يجــب أن تنتبــه الدولــة لهــذا اخلطــر".
ولفــت إلــى أن احلــد مــن هجــرة األطبــاء ال يتــم
اال بتعديــل هيــكل أجــور األطبــاء وحتســن بيئــة
العمــل ،واحلــد مــن االعتــداء علــى األطبــاء،
بتغليــظ العقوبــة علــى املعتديــن ،وتوفيــر فــرص
الدراســات العليــا والتدريــب ألنــه بالوضــع
العدد الرابع  -مارس ٢٠٢٢

احلالــي سيســتمر نزيــف الهجــرة ،وهــذه الهجــرة
ليســت فقــط لــدول اخلليــج ولكــن للــدول
األوروبيــة وأمريــكا.

نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن
هجرة األطباء :نحتاج لخبرتهم

النائبــة إحســان شــوقي ،عضــو جلنــة القــوى
العاملــة مبجلــس النــواب ،قالــت إنهــا تقدمــت
بطلــب إحاطــة إلــى املستشــار الدكتــور حنفــي
جبالــي ،رئيــس مجلــس النــواب ،لتوجيهــه لرئيــس
مجلــس الــوزراء ،والدكتــور خالــد عبدالغفــار،
القائــم بعمــل وزيــر الصحــة والســكان ،بشــأن
هجــرة األطبــاء إلــى اخلــارج.
وقالــت إحســان يف طلــب اإلحاطــة الــذي تقدمــت
بــه ،إنــه يف عــام  2018بلــغ معــدل األطبــاء مبصــر
 8.6طبيــب لــكل  10آالف مواطــن مصــري ،يف
حــن أن املعــدل العاملــي حينهــا كان يتطلــب 23
طبيــب لــكل  10آالف نســمة ،ويف العــام املاضــي
بلــغ عــدد األطبــاء العاملــن بــوزارة الصحــة
 82ألــف طبيــب مــن أصــل  213ألــف طبيــب
مســجلني بنقابــة األطبــاء بفــرق  131ألــف طبيــب
قامــوا بالعمــل خــارج مصــر ،وبنســبة تتجــاوز
 %160مــن األطبــاء الذيــن يعملــون بالفعــل بــوزارة
الصحــة.
ـتمرا،
ـ
مس
ـازال
ـ
م
ـاء
ـ
األطب
ـف
ـ
"نزي
ـة:
ـ
النائب
وتابعــت
ً
وهجــرة العقــول الطبيــة مشــكلة لــم يتــم حلهــا
حتــى اآلن ،يف حــن أن الدولــة املصريــة يف أشــد
االحتيــاج خلبــرة أبنائهــا األطبــاء ،نظـ ًـرا لنقــص
عــدد األطبــاء مقارنــة بعــدد الســكان يف مصــر".

وطالبــت إحســان شــوقي ،بعــرض طلــب اإلحاطــة
علــى جلنــة الشــئون الصحيــة ،ملناقشــة أســباب
هجــرة األطبــاء ،ومحاولــة وضع سياســات جديدة
بتوفيــر بيئــة علميــة وعمليــة مالئمــة ،وزيــادة
رواتــب األطبــاء ،وذلــك مــن أجــل االحتفــاظ
بخبــرة أبنائنــا مــن األطبــاء ،حســب قولهــا.
تتســبب يف اتّســاع
الطاهــر :هجــرة األطبــاء
ّ
الص ّح ّيــة
اخلدمــة
قدمــي
مب ّ
فجــوة العجــز ُ
ّ
يقــول إيهــاب الطاهــر ،عضــو مجلــس نقابــة
األطبــاء ،إنــه تالحــظ يف الســنوات األخيــرة
تزايــد معــدل هجــرة األطبــاء مــن مصــر ،علــى
الرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة لعــدد
األطبــاء الذيــن هاجــروا إلــى اخلــارج ،إال أن
التوقعــات تشــير إلــى أن نحــو %60مــن األطبــاء
قــد تركــوا العمــل مبصــر وتوجهــوا للعمــل
باخلــارج ســواء بالــدول العربيــة أو األجنبيــة.
وتابــع الطاهــر ،أن هــذه الهجــرة لألطبــاء
املصريــن نتــج عنهــا وجــود عجــز يف أعــداد
خصوصــا
مقدمــي اخلدمــة الصحيــة مبصــر؛
ً
ببعــض التخصصــات التــي حتتــاج جلهــد أكبــر،
وخطــورة أعلــى يف ممارســتها.
عــددا مــن عوامــل
وأكــد الطاهــر أن هنــاك
ً
الطــرد مــن بيئــة العمــل مبصــر مقابــل عوامــل
جــذب مــن الــدول األخــرى؛ وعلــى رأســها تدنــي
موضحــا أن الطبيــب الشــاب ال يســتطيع
األجــور،
ً
أن يعيــش باحلــد األدنــى مــن احليــاة الكرميــة إال
خصوصــا يف نفــس
إذا عمــل يف عــدة جهــات؛
ً
الوقــت بجانــب عملــه احلكومــي ،ممــا يجــد معــه
صعوبــة يف التوفيــق بــن جهــات العمــل وبعضهــا
مــن ناحيــة ،وبــن عملــه ودراســته العليــا وتدريبــه
يف الوقــت ذاتــه.
وأضــاف الطاهــر أن الطبيــب خــال ســاعات
عملــه الشــاقة يواجــه العديــد مــن األخطــار؛
مثــل التعــرض املباشــر إلــى العــدوى ،فضـ ًـا عــن
االعتــداءات املتكــررة وحتميلــه عــبء نقــص أي
مســتلزمات ،واحلالــة املترديــة ملعظــم أماكــن
إقامــة األطبــاء باملستشــفيات.
وتابــع الطاهــر :تتــم محاســبة األطبــاء يف قضايــا
أخطــاء املهنــة مبوجــب قانــون العقوبــات يف
ســابقة ال حتــدث يف أي مــن دول العالــم التــي
حتــرص علــى منظومتهــا الصحيــة ،ففــى دول
العالــم توجــد قوانــن خاصــة للمحاســبة الطبيــة
للتفريــق بــن املضاعفــات املرضيــة واخلطــأ
الطبــي واإلهمــال اجلســيم أو مــا نســميه
اجلرائــم الطبيــة.
وقــال إيهــاب الطاهــر ،إ ّن هجــرة األطبــاء
قدمــي
تتسـ ّـبب يف اتّســاع فجــوة العجــز بأعــداد ُم ّ
صــةً يف بعــض
الص ّح ّيــة يف البــاد ،خا ّ
اخلدمــة ّ
التخصصــات الدقيقــة.
ّ
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