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»المركز المصري للحقوق 
االقتصادية واالجتماعية« 
في 3 شهور:  

وأحكام بسوابق قضائية وتعويضات للمفصولين 

االنتــصـار للمحـــامــين االنتــصـار للمحـــامــين 
والصحفـيين والعـمال ..والصحفـيين والعـمال ..
وغالبة سوق البوهي وغالبة سوق البوهي 

ويونيفريسال في انتظار الحل ويونيفريسال في انتظار الحل 

االنتصــار للصحفيــن واملحامــن وغالبــة ســوق البوهــي، 
هكــذا واصــل املركــز املصــري معاركــه مــن أجــل احلقــوق 
يفتــح  وبينمــا  للمواطنــن،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
مــع  احلقــوق  عــن  للدفــاع  جديــدة  صفحــة  املركــز 
عمــال يونيفرســال عبــر أكثــر مــن 50 قضيــة جديــدة 
فــإن محامــوه متكنــوا مــن حتقيــق عشــرات االحــكام 
ــال  ــال أراد أصحــاب األعم ــن وعم بالتعويضــات ملوظف
تعســفيا  فصلهــم  عبــر  احلقــوق  هــذه  مــن  حرمانهــم 
املركــز  الثالثــة املنقضيــة حصــل  الشــهور  .. فخــالل 
املصــري علــى عــدد مــن األحــكام يف قضايــا حقوقيــة 
بهــا  يعتــد   وعماليــة، بعضهــا يشــكل ســوابق قانونيــة 
مســتقبال لصالــح قضايــا مشــابهة، كمــا يتابــع املركــز 
 عــددا مــن قضايــا الشــأن العــام التــي حقــق فيهــا تقدمــا 

ملحوظــا.  

قضايــا املركــز ميكــن مــن متابعتهــا وضــع أساســيات 
للتعايــش االجتماعــي االقتصــادي، ومنهــا  قضيــة ســوق 
الوقــت  خــالل  باملحاكــم  تداولهــا  يتــم  التــي  البوهــي 
احلالــي، للتأكيــد علــى حــق اجلميــع  يف بيئــة عمــل آمنــة 

ــددات.   ــن امله ــة م خالي

وشــملت قضايــا املركــز حــق العمــال يف احلصــول علــى 
ــرة حبســهم  ــاء  فت ــل األجــر األساســي للموظــف أثن كام
احتياطيــا، واالنتصــار للصحفيــن يف واقعــة محافــظ 
الــذي منعهــم مــن  دخــول مبنــى املحافظــة  الدقهليــة 
تقريــر  أوصــى  كمــا  اإلعالميــة،  تغطياتهــم  ومتابعــة 
هيئــة مفوضــي  الدولــة بإحالــة ضريبــة القيمــة املضافــة 
للمحامــن إلــى املحكمــة الدســتورية، وأحالــت املحكمــة 

 القضيــة إلــى الدائــرة 28 ضرائــب لالختصــاص.  
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 مــا تــزال قضيــة ســوق البوهــي قيــد التــداول، 
بقــرار  بالســوق  املنتفعــون  فوجــئ  أن  بعــد 
ــة  ــة الرابع ــذ مشــروع املرحل ــح تنفي ــا  لصال إزالته
مــن اخلــط الثالــث ملتــرو األنفــاق، مقابــل مبلــغ 
ــى التمســك  ــل، مــا دفــع املدعــن إل تعويــض  هزي

بتوفيــر وإقامــة مــكان بديــل.  
يف  األســواق  أقــدم  مــن  البوهــي  ســوق  وتعــد 
الســوق  تعــد  كمــا  باجليــزة،  إمبابــة  منطقــة 
املنطقــة،  تلــك  املوجــود يف  الرســمية  الوحيــدة 
بشــارع  موجوديــن  الثمانينــات  منــذ  فاملدعــون 
األقصــر  املتفــرع مــن شــارع البوهــي وكان يســمى 
حــن ذاك )ســوق األقصــر(، حيــث كان عبــارة عن 
 باكيــات مخصصــة لبيــع اخلضــروات والفاكهــة 
ــل ســداد رســوم حــق  كمــا هــو احلــال اآلن، مقاب

 انتفــاع.  
يــروي محامــي املركــز واملنــوط برفــع الدعــوى 
املحامــي خالــد اجلمــال شــهادته علــى مــا جــرى، 
إدارة  مــن  بإنــذارات  املدعــون  »فوجــئ  قائــال: 

بإلغــاء  تفيــد  اجليــزة  شــمال  بحــي  األســواق 
ــات محــل التعاقــد وضــرورة  ــاع للباكي  حــق االنتف
إخالئهــا وتســليمها للحــي، مــع العلــم بأنــه  يف 
ســيتم  الباكيــات  تســليم  عــن  تأخرهــم  حالــة 
إجالئهــم بالقــوة اجلبريــة، مــا حــدا باملدعــن إلــي 
 إقامــة الدعــوي رقــم 69651 لســنة 70 ق أمــام 
القضــاء  مبحكمــة  الســابعة  اســتثمار  الدائــرة 
اإلداري التــي قضــت بقبــول الدعــوى شــكالً.  

ــذ  ــى وقــف تنفي  بحســب اجلمــال، أدى القــرار إل
قــرار جهــة اإلدارة الســلبي  باالمتنــاع عــن تســليم 
باكيــات بديلــة مقابــل إزالــة الباكيــات املوجوديــن 
بهــا، مــع مــا يترتــب علــى  ذلــك مــن آثــار علــى 
املطعــون  وألزمــت  باألســباب،  املبــن  النحــو 
ضدهــم مصروفــات هــذا  الطلــب، وأمــرت بإحالة 
الشــق املوضوعــي لهيئــة مفوضــي الدولــة إلعــداد 

ــه.  ــي في ــرأي  القانون ــر بال تقري
تعــن علــى املدعــي عليهــم تنفيــذ احلكــم ســالف 
الذكــر وتوفيــر باكيــات بديلــة عــن الباكيــات  التــي 

متــت إزالتهــا وتعويــض املدعــن عــن األضــرار 
لكنهــم  بهــم،  حلقــت  التــي  واألدبيــة  املاديــة 
فوجئــوا الحقــا مبخالفــة بنــود التعاقــد وعــدم 
إقامــة املبنــى املتفــق عليــه كبديــل، فضــال عــن 
عــدم كفايــة املســاحات املتوفــرة إلقامــة محــال 
عمليــات  علــى  يؤثــر  بســور  وإحاطتهــا  بديلــة، 
ــى رفــع  ــن إل ــع والشــراء، مــا حــدا باملتضرري  البي

دعــوى جديــدة عبــر املركــز املصــري.  
 متســك محامــو املركــز يف عريضتهــم املقدمــة 
باحلــق يف   - للجمــال  ووفقــا   - املحكمــة  إلــى 
 العمــل كأحــد أهــم حقــوق اإلنســان، ومبوجــب 
هــذا احلــق فــإن علــى الدولــة احتــرام وحمايــة 
وكفالــة  إمكانيــة قيــام الشــخص بعمــل لكســب 
ــار العمــل  ــة اختي ــزام بضمــان حري ــرزق، وااللت ال
أو قبولــه،  كمــا دفعــوا مببــدأ ضــرورة املوازنــة بــن 
ــة  ــع املادي ــى الوقائ ــة عل املنافــع واألضــرار املترتب

القانونيــة.  أو  التصرفــات 

خطة البحث عن بديل:

سوق البوهي.. مطالب الحق
في العمل تصطدم بمخططات اإلزالة  
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  حرية الصحافة مرة أخرى:

 رفض منع دخول الصحفيين المصالح 
الحكومية.. انتصار جديد للمهنة 

دائرتهــا  يف  العليــا،  اإلداريــة  املحكمــة  قضــت 
محافــظ  مــن  املقــام  الطعــن  برفــض  األولــى 
الدقهليــة  بصفتــه، ضــد عــدد مــن الصحفيــن 
علــى خلفيــة منعهــم مــن دخــول مبنــى املحافظــة، 
اخلــاص  آب  الواتــس  مــن  جــروب  وحذفهــم 

واإلعالميــن.   بالصحفيــن 
أيــدت األحــكام  تكــون املحكمــة  وبهــذا احلكــم 
املصــري  املركــز  محاميــو  عليهــا  حصــل  التــي 
واالجتماعيــة، مبحكمــة  االقتصاديــة،   للحقــوق 
ســابق،  وقــت  يف  باملنصــورة،  اإلداري  القضــاء 
 بالنيابــة عــن ثالثــة صحفيــن، جميعهــم أعضــاء 

الصحفيــن.   نقابــة  يف 
وكانــت دعــاوي محاميــي املركــز تطالــب بإلغــاء 
الصحفيــن  مبنــع  الدقهليــة  محافــظ  قــرار 
الثــالث  مــن دخــول مبنــى املحافظــة، وحذفهــم 
مــن جــروب الواتــس آب اخلــاص بالصحفيــن 
 واإلعالميــن، مــا حرمهــم مــن احلصــول علــى 
بــن  الفــرص  تكافــؤ  وأخــل مببــدأ  املعلومــات، 
القانــون.   نصــوص  حســب  املختلفــة   الصحــف 
يفصلهــا  ذلــك  نحــو  القانونيــة  اخلطــوات  أمــا 
محامــي املركــز وائــل غالــي بــأن محاميــي املركــز 

إلكترونــي  لالتصــال  موقــع  أو  مكتــب  أو  إدارة 
الصحفــي  لتمكــن  واإلعــالم  بالصحافــة 
البيانــات  علــى  احلصــول  مــن  اإلعالمــي  أو 

واألخبــار”.    واملعلومــات 
ذاتــه  القانــون  مــن   10 املــادة  حظــرت   كمــا 
عرقلــة أو منــع الصحفيــن مــن عملهــم بنصهــا 
  “يحظــر فــرض أي قيــود تعــوق توفيــر املعلومــات 
أو إتاحتهــا، أو حتــول دون تكافــؤ الفــرص  بــن 
واإللكترونيــة  املطبوعــة  الصحــف  مختلــف 
ووســائل اإلعــالم املرئيــة واملســموعة، أو  حقهــا 
اإلخــالل  دون  املعلومــات،  علــى  احلصــول  يف 
عــن  القومــي،  والدفــاع  األمــن  مبقتضيــات 

الوطــن”.  
متنــح  الصحافــة  قانــون  مــن   12 املــادة  أمــا 
املؤمتــرات  حضــور  يف  احلــق  الصحفــي 
وإجــراء  العامــة،  واجللســات  واالجتماعــات 
ــن  ــر يف األماك ــن، والتصوي ــع املواطن ــاءات م اللق
يف  اإلعالمــي  أو  “للصحفــي  العامــة  بنصهــا 
ســبيل تأديــة عملــه احلــق يف حضــور املؤمتــرات 
وإجــراء  العامــة،  واالجتماعــات   واجللســات 
ــن  ــر يف األماك ــن، والتصوي ــع املواطن ــاءات م اللق

بالدقهليــة طعنــوا علــى القــرار الســلبي باالمتنــاع 
تغطيــة  األخبــار  مــن  الطاعنــن  متكــن  عــن 
بنطــاق املحافظــة وعــدم متكينهــم مــن التواصــل 
واحلصــول علــى البيانــات،  واملعلومــات، واألخبــار 
ديــوان  مثــل  املختلفــة  مــن اجلهــات احلكوميــة 
ورؤســاء  الــوزراء  ووكالء  الدقهليــة،  محافظــة 
املــدن، والوحــدات واإلدارات التابعــة للمحافظــة، 
 ومؤمتراتهــا واللقــاءات التنفيذيــة، كمــا فــرض 
مجموعــة مــن القيــود التــي تعيــق وفيــر  املعلومــات 

ــة.   ــه املحكم ــا أيدت ــم، وهــو م ــا له أو إتاحته
أن  علــى  تأسيســاً  املركــز  دعــوى  وأقيمــت 
الطاعنــن صحفيــن مقيديــن بجــدول املشــتغلن 
 بنقابــة الصحفيــن مختصــن بتغطيــة األخبــار يف 
نطــاق املحافظــة، وانطالقــا مــن كفالــة  الدســتور 
والقانــون كفــال حريــة الصحافة، وحرية ممارســة 

الصحفــي لعملــه، دون قيــود أو  مضايقــات.  
وطبقــا ملــا ورد يف املــادة 9 مــن القانــون رقــم 180 
لســنة 2018 علــى أن “للصحفــي أو  اإلعالمــي 
حــق نشــر املعلومــات والبيانــات واألخبــار التــي 
وتلتــزم  اجلهــات  إفشــاءها،  القانــون  ال يحظــر 
بإنشــاء  األخــرى  العامــة  واجلهــات  احلكوميــة 



5 العدد الخامس - يوليو ٢٠٢٢

حكم جديد:

تخفيف األعباء المالية عن 
المتقاضين أمام محكمة 

األسرة.. سابقة قضائية ضد 
استغالل مرفق العدالة 

اإلداري  القضــاء  محكمــة  صأصــدرت 
ملحافظــة الدقهليــة حكمــا يلغــي قــرار مديــر 
باملنصــورة،  األســرة  النيابــات  بنيابــة  إدارة 
ماليــة  مبالــغ  مــن حتصيــل  تضمنــه  فيمــا 
إضافيــة ورســوم علــى  اســتخراج واســتالم 

والشــهادات.   األحــكام 
الدقهليــة  مبحافظــة  املركــز  محامــي  كان 
رضــوان،  أحمــد  واملحاميــان  غالــي  وائــل 
ومحمــد  عطيــة، أقامــوا دعواهــم رقــم 6955 
ضــد  املنصــورة،  إداري  قضــاء   43 لســنة 
وزيــر  العــدل، مطالبــن بإلغــاء قــرار مديــر 
باملنصــورة  األســرة  بنيابــة  النيابــات  إدارة 
فيمــا تضمنــه  مــن فــرض رســوم إضافيــة 
ــى كاهــل  ــون وتشــكل عــبء عل ــف القان تخال

املتقاضــن.  
هيئــة  مــن  تقريــر  إيــداع  احلكــم  وســبق 
مفوضــي الدولــة، انتهــى إلــى إلغــاء القــرار 
املركــز،  دعــوى  لصالــح  عليــه،   املطعــون 
والــذي انتهــى إلــى إلغــاء القــرار القاضــي 
اســتالم  عــن  جنيهــا   50 بتحصيــل  مبلــغ 
الصيــغ التنفيذيــة لألحــكام الصــادرة عــن 

باملنصــورة،  األحــوال  الشــخصية  محاكــم 
ومبلــغ 50 جنيهــا عــن اســتخراج الصــورة 
ــا  ــغ عشــرون جنيه الرســمية لألحــكام،  ومبل

الوراثــة.   إعــالم  اســتخراج  عــن 

ــرار  ــد أن الق ــي أك ــل غال ــز وائ محامــي املرك
دعــاوي مماثلــة  رفــع  أمــام  الطريــق  يفتــح 
مــن شــأنها  يف جميــع  أنحــاء اجلمهوريــة، 
مرفــق  اســتغالل  معوقــات  مــن  التخفيــف 
العدالــة،  ومتكــن أفــراد املجتمــع، واألضعــف 
مــن  والطفــل،  كاملــرأة  خصوصــا  منهــم 

علــى  حقوقهــم.   احلصــول 

مــن  والعماليــة  األســرية  القضايــا  وتعــد 
مــال  التــي  امللحــة،  االجتماعيــة  القضايــا 
التقاضــي  إجــراءات  إلــى  تســهيل  املشــرع 
فيهــا، والتخفيــف عــن املتقاضيــن ملــا لهــا 
مــن طابــع إنســاني  خــاص، كمــا أن الصيــغ 
ومجلــس  املدنيــة،  بالقضايــا  التنفيذيــة 
الدولــة تصــدر باملجــان، فــكان  مــن األولــى 

الفئــات.   إلــى هــذه  النظــر 

بعــد  وذلــك  املحظــور تصويرهــا،  غيــر   العامــة 
احلصــول علــى التصاريــح الالزمــة يف األحــوال 

ذلــك”.   تتطلــب   التــي 
كمــا تنــص املــادة 11 مــن القانــون ذاتــه أيضــا 
 ،9( املادتــن  أحــكام  مراعــاة  “مــع  أنــه  علــى 
ــون، للصحفــي أو اإلعالمــي    10( مــن هــذا القان
احلــق يف تلقــي إجابــة علــى مــا يستفســر عنــه 
تكــن  لــم  مــا  وأخبــار،  وبيانــات  معلومــات   مــن 
هــذه املعلومــات أو البيانــات أو األخبــار  ســرية 

للقانــون”.   طبقــا  أو  بطبيعتهــا 
وأكــدت الدعــاوى أن املحافــظ املطعــون ضــده 
بصفتــه منــع الطاعنــن مــن أداء عملهــم  منــذ 
واســتعمل ســلطة وظيفتــه  يونيــو 2020  بدايــة 
مــع  بالتعامــل  قــراره  إصــدار  عــن  باالمتنــاع 
 الطاعنــن باعتبارهــم صحافيــن وصــوالً لوقــف 
ــه وبخاصــة  ــة املشــار إلي ــون الصحاف أحــكام قان
 املــواد 9، 10، 11، 12 مــن القانــون 180 لســنة 

  .2018
هواتــف  أرقــام  املحافظــة  مســؤولو  حــذف 
املســمى  اجلــروب  مــن  لهــم  الصحفيــن 
  “الصحافــة واإلعــالم “، والتابــع ملوقــع الواتــس 
العامــة  العالقــات  إدارة  مــن  واملنشــأ  آب- 
 واإلعــالم باملحافظــة، للتواصــل مــع الصحفيــن 
قاصــداً بقــراره حظــر وتقيــد احلصــول علــى  أيــة 
معلومــات أو إتاحتهــا يف الوقــت الــذي مينــح هــذا 
احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات  والبيانــات 
ــة األخــرى مبــا يخــل  ــة املؤسســات الصحفي لبقي
بــن مختلــف  الصحــف  الفــرص  مببــدأ تكافــؤ 
ــذ أحــكام نــص املــادة 10 مــن  وذلــك بوقــف تنفي
القانــون الســالف، كمــا امتنــع عــن  إصــدار قــراره 

الوضــع.   هــذا  بتصحيــح 
الحقــا، بعــد صــدور احلكــم لصالــح الصحفيــن، 
قــام املحافــظ بالطعــن علــى احلكــم، وهــو مــا 
الســابق،  احلكــم  لصالــح  املحكمــة،   رفضتــه 
املؤيــد لدعــوى املركــز املصــري األولــى، املطالبــة 
 بإلغــاء قــرار محافــظ الدقهليــة مبنــع الصحفيــن 

الثالثــة مــن دخــول مبنــى املحافظــة.  
قانونيــة  ســابقة  مبثابــة  الــذي  احلكــم  ويعــد 
للمــرة  تصــدر   - غالــي  بحســب   - تاريخيــة 
األولــى  باملحاكــم املصريــة، ومتتــد آثارهــا لكافــة 
اجلماعــة الصحفيــة، يف مواجهــة أي عراقيــل 
تعــوق  أداء عملهــم الصحفــي، والتــي يكفلهــا لهــم 

والقانــون.   الدســتور 
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أوصــت هيئــة مفوضــي مجلــس الدولــة يف 
الدعــوى رقــم 58718 لســنة 75 ق،  واملقامــة 
مــن قبــل املركز املصــري للحقوق االقتصادية 
واالجتماعيــة، بحــق نقيــب  املحامــن، ووزيــر 
العــدل، ووزيــر املاليــة بصفتهــم، فيمــا يخــص 
أوصــى  املضافــة،  والــذي  القيمــة  ضريبــة 
بإحالــة القضيــة إلــى املحكمــة الدســتورية.  
حــول وقائــع القضيــة يحكــي املحامــي خالــد 
اجلمــال، أحــد أعضــاء فريــق الدفــاع: »وقــع 
عطيــة  رجائــي  الراحــل  نقيــب  املحامــن 
وزارتــي  مــن  كل  مــع  بالتعــاون  بروتوكــوال 
وتوريــد  حتصيــل  بشــأن  والعــدل،   املاليــة، 
القيمــة  بقانــون  املقــررة،  ضريبــة اجلــدول 
اجلمعيــة  موافقــة  أخــذ  دون  املضافــة،   

العموميــة«.  
يوضــح اجلمــال أن البروتوكــول الــذي أعلنــه 
الشــخصية، وعبــر  النقيــب علــى صفحتــه 

التواصــل  مواقــع  علــى  النقابــة،   صفحــة 
االجتماعــي، وتضمــن حتصيــل مســتحقات 
اخلزانــة  العامــة للدولــة مــن ضريبــة القيمــة 
املضافــة، يلــزم مقدمــي اخلدمــات املهنيــة 
 واالستشــارية بالتســجيل ملصلحــة الضرائــب 
كان  مهمــا   « املضافــة  »القيمــة  املصريــة 

حجــم  معامالتهــم، ومنهــم املحامــن.  
  وجــاء يف البنــد األول مــن البرتوكــول تخويــل 
وزيــر املاليــة، ومــن يفوضــه، تقريــر األحــكام 
تطبيــق  يف  الالزمــة  اإلجرائيــة   والقواعــد 
ــون مبــا يتماشــى وطبيعــة  أحــكام هــذا القان

نشــاط بعــض  املســجلن.  
املحامــن  جمــوع  إلــزام  ذلــك  علــى  ترتــب 
علــى اختــالف دخولهــم، وأيــاً كانــت قيمــة 
مصلحــة  لــدى  تعامالتهــم،  بالتســجيل 
الضرائــب، وتقــدمي إقــرار شــهري لهــا، بينمــا 
كان ال يتــم التســجيل مــن  قبــل إال للمحامــي 

ألــف   500 تعامالتــه  قيمــة  تتجــاوز  الــذي 
جنيــه ســنوياً.  

علــى إثــر ذلــك، رفــع محامــو املركــز الدعــوى 
 ،2020 ســبتمبر  عــام   16 بتاريــخ  املاثلــة 
شــكالً،  الطعــن  بقبــول  احلكــم  مطالبــن 
وبصفــة مســتعجلة لوقــف تنفيــذ  البروتوكــول 
الســالف ذكــره، مــع مــا يترتــب مــع ذلــك مــن 
آثــار، أبرزهــا: اســتمرار العمــل  بالبروتوكــول 
الســابق  النقيــب  بــن  املبــرم  القــدمي 
للمحامــن ووكيــل وزارة املاليــة، بتاريــخ 29 

عــام 2017.    مــارس 
القــرار  ببطــالن  املوضــوع  كمــا طالبــوا يف 
املطعــون ملخالفتــه نصــوص قانــون املحامــاة، 
ولعــدم  اختصــاص نقيــب املحاميــن، باتخــاذ 
ــة  ــى اجلمعي ــدون الرجــوع إل ــع ب قــرار التوقي
العموميــة  لنقابــة املحامــن مــع مــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن آثــار، مــع إلــزام املدعــى عليهم 

ــل أتعــاب املحامــاة.   باملصروفــات،  مقاب
إلــى  الدعــوى  قــد أحالــت  كانــت  املحكمــة 
أوصــى  التــي  الدولــة،  مفوضــي  هيئــة 
تقريرهــا الصــادر  بوقــف الدعــوى، وإحالتهــا 
العليــا  الدســتورية  املحكمــة  إلــى  بحالتهــا 
للفصــل يف مــدى دســتورية  عبــارة »اخلدمــات 
قانــون  يف  الــواردة  واالستشــارية«  املهنيــة 
إذا  املضافــة،  ومــا  القيمــة  الضريبــة علــى 
إرجــاء  مــع  املحامــاة،  مهنــة  تشــمل  كانــت 
البــت يف املصروفــات، ويف جلســة 10 أبريــل 
املاضــي أحيلــت الدعــوى إلــى الدائــرة 28 

لالختصــاص.   ضرائــب 

مخــوال  ليــس  النقيــب  أن  اجلمــال  وأكــد 
بتنســيق املعامــالت بــن وزارة العــدل  وجمــوع 
املحامــن، خاصــة أن األمــر قــد مت بعيــدا 
عــن موافقــة اجلمعيــة العموميــة، فضــال  عــن 
أن حتصيــل الضريبــة املضافــة مــن املوكلــن 
يتــم  الــذي  املحامــي،  وظيفــة  مــن  ليــس 
 حتصيــل الرســوم منــه عبــر أروقــة املحاكــم، 
وعلــى شــكل رســوم مختلفــة يتــم دفعهــا لــكل 

ــى حــدة.   ــة عل  قضي

وانتصار المحامين:

توصية بإحالة ضريبة القيمة 
المضافة  إلى »الدستورية«  
والقضية لدائرة االختصاص
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املركــز  حصــل  املنصرمــة  الشــهور  خــالل 
علــى عــدد مــن األحــكام املهمــة، التــي تخــص 
مختلفــة،  قطاعــات  يف  وموظفــن   عمــال 
ميكــن  قانونيــة  قواعــد  بعضهــا  أرســى 
مبنــح  احلكــم  أهمهــا؛  بهــا،   االسترشــاد 
موظــف أجــره األساســي خــالل فتــرة حبســه 
مــن  موظــف  تســكن  احتياطيــا،  وكذلــك 
جامعــة حلــوان علــى درجتــه الوظيفيــة، وفقــا 
لدرجتــه العلميــة،  فضــال عــن التعويــض عــن 

الفصــل التعســفي لعــدد آخــر.  
الفصــل  قضيــة  تبــرز  نفســه،  الوقــت  يف 
أزمــة  ظــل  يف  الســطح  علــى  التعســفي 
مــن  ومخــاوف  عامليــة  طاحنــة،  اقتصاديــة 
الذيــن  يونيفرســال  عمــال  منــوذج  انتشــار 
أطاحــت بهــم إدارة الشــركة  بشــكل مفاجــئ.  

حصــل  األخيــرة  الثــالث  الشــهور     خــالل 
املركــز املصــري، علــى حكــم مــن املحكمــة 
بصــرف  يقضــي  العماليــة  باإلســكندرية، 
كامــل األجــر األساســي ملوظــف مبؤسســة 
حبســه  فتــرة  الصحفيــة،  أثنــاء  األهــرام 
إخــالء  منــذ  الشــامل  وأجــره  احتياطيــا، 
بــدءا مــن  الشــامل  ســبيله، ونصــف أجــره 

 فتــرة إيقافــه عــن العمــل حلــن الفصــل يف 
فيهــا.   املتهــم  القضيــة 

حتكــي  بشــير  ســلوى  باملركــز  املحاميــة 
وقائــع القضيــة، قائلــة: »كان املوظــف قــد مت 
ــى ذمــة إحــدى  القبــض  عليــه، واحتجــازه عل
القضايــا، يف ينايــر مــن العــام املاضــي، كمــا 
أخلــي ســبيله  مبعرفــة أمــن الدولــة العليــا، 

بتدابيــر احترازيــة يف يوليــو املاضــي«.  

 وأضافــت: »يف املقابــل رفعــت جهــة عملــه 
دعــوى إليقافــه عــن العمــل، مطالبــة االكتفــاء 
حلــن  األساســي  أجــره  نصــف   بصــرف 
الفصــل يف القضيــة املتهــم فيهــا«، يف الوقــت 
ذاتــه رفعــت بشــير دعــوى فرعيــة، طالبــت 
فيهــا بكافــة املســتحقات املاليــة للمدعــي، 
التــي  تتضمــن األجــر الشــامل، والتعويــض 

عــن األضــرار املاديــة، واألدبيــة بحقــه.  

األصليــة  الدعــوى  يف  املحكمــة  وقــررت 
صــرف نصــف األجــر الشــامل، أي األساســي 
القضيــة  املتغيــر، حلــن  الفصــل يف  زائــد 
مــن  اعتبــارا  عليــه،  املدعــى  فيهــا  املتهــم 

نوفمبــر املاضــي، زمــن الدعــوى  املرفوعــة 
بإيقافــه مــن جهــة عملــه.  

وقــررت املحكمــة قبــول الدعــوى الفرعيــة 
شــكال،  املركــز  محاميــي  مــن  املقدمــة 
أجــره  كامــل  يف  صــرف  املدعــي  وأحقيــة 
األساســي خــالل فتــرة احتجــازه التــي بــدأت 
يوليــو  وانتهــت  يف 13  ينايــر 2021  يف 23 
ــك صــرف كامــل أجــره الشــامل  2021، كذل
ــو  يف أعقــاب إخــالء ســبيله أي مــن   13 يولي
2021، وحتــى 22 نوفمبــر 2021، وكذلــك 
صــرف نصــف أجــره الشــامل  اعتبــارا مــن 
الفتــرة 22 نوفمبــر 2021 وحلــن الفصــل يف 
القضيــة املخلــى ســبيله علــى  ذمتهــا، وإلــزام 
جهــة عملــه املدعــى عليهــا فرعيــا باحتســاب، 
وأداء مــا يترتــب علــى ذلــك مــن  فــروق ماليــة 

إن وجــدت.  
أكــدت املحاميــة باملركــز أن قــرار املحكمــة 
ــدا يقضــي بحــق املوظــف  ــدأ جدي أرســى مب
وليــس  الشــامل  أجــره  صــرف  نصــف  يف 
ــه عــن العمــل، بعكــس  ــاء وقف األساســي، أثن
ــة حيــث  ــا العمالي ــه يف  القضاي املتعــارف علي
يتــم صــرف نصــف األجــر األساســي فقــط.  

  أحكام عمالية ترسي قواعد قانونية جديدة.. 
القانون في مواجهة الفصل التعسفي 
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للفصــل  إيجابيــة  أكثــر  آخــر  مشــهد  يف 
التعســفي حصــل املركــز علــى حكــم بتعويــض 
دار  مبؤسســة  يعمــال  صحفيــن  كانــا 
ومنعهمــا  تعســفيا،  فصلهمــا  ومت  الهــالل، 
ــي،  ــرر قانون مــن دخــول مقــر العمــل دون مب
مببلــغ 35700 جنيــه، و31 ألــف جنيــه علــى 

التوالــي.  
وترجــع الواقعــة وفقــا ملحامــي املركــز محمــد 
عبدالعظيــم إلــى اتخــاذ املؤسســة املذكــورة 
إجــراءات فصــل  تعســفي جتــاه كل مــن »ع م« 
و«ن أ« اللذيــن عمــال لديهــا كصحفيــن منــذ 
عامــي 2013 و2017  علــى التوالــي، حيــث 
جلــأ الصحفيــان إلــى إثبــات احلالــة عبــر 
الطــرق  بعــد أن ســدت  الرســمية،  الطــرق 
أو  العمــل،  إلــى  عودتهمــا  أمــام  محــاوالت 

صــرف املســتحقات املاليــة.  
الصحفيــان  جلــأ  املركــز،  محامــي  وعبــر 
للفصــل  املختصــة  العماليــة  املحكمــة  إلــى 
يف  موضــوع النــزاع، واحلكــم بإلــزام املدعــى 

عليــه بإعطائهمــا كافــة مســتحقاتهما املاليــة 
 وتعويضهمــا عــن الفصــل التعســفي.  

اســتجابت  املحكمــة  إن  عبدالعظيــم   وقــال 
بــن  املدعيــن،  والتفريــق  طلبــات  جلميــع 
التعويــض املســتحق عــن الفصــل التعســفي 
املقــدر بشــهرين عــن كل ســنة طبقــا  لنــص 
لســنة   12 العمــل  قانــون  مــن   122 املــادة 
2003، والتعويــض املســتحق عــن األضــرار 
باملدعيــن  حلقــت  التــي  واملاديــة   األدبيــة، 
طبقــا لنــص املــادة 163 مــن القانــون املــادي«.  
ودأبــت غالبيــة األحــكام العماليــة - بحســب 
عبدالعظيــم - علــى دمــج التعويضــن معــا 
ســبب  اختــالف  رغــم  واحــد،  يف  تعويــض 

اســتحقاق كل تعويــض عــن اآلخــر.  
وإرســاء لقاعــدة أن خفــض األجــر درب مــن 
التعســفي، حصــل محاميــو  الفصــل  دروب 
املركــز  املصــري أيضــا علــى حكــم يقضــي 
“بافليــون  شــركة  ضــد  موظفــة  بتعويــض 
أركيتكــس”  لالستشــارات الهندســية مببلــغ 

فصلهــا  عــن  مصــري،  جنيــه  ألــف   200
ــل  ــة اإلخطــار، ومقاب ــة  مهل تعســفيا، متضمن

اإلجــازات.   رصيــد 
محامــي  بحســب  الدعــوى،  وقائــع  وترجــع 
املركــز محمــود عبدالرحيــم إلــى عــام 2020، 
ــرة  ــة بوظيفــة مدي ــت تعمــل املدعي ــث  كان حي
مشــروعات، مقابــل أجــر شــهري يبلــغ 22 
ألــف جنيــه،  ثــم فوجئــت املدعيــة يف نهايــة 
شــهر مــارس مــن العــام ذاتــه، بإبــالغ الشــركة 
لهــا بأنهــا ســوف  حتصــل فقــط علــى ربــع 
مخالفــة  يعــد  مــا  وهــو  الشــهري،  راتبهــا 

صريحــا للقانــون وللعقــد.  
ووفقــا لعبدالرحيــم، صــدر احلكــم اعتمــادا 
علــى ســابقة قضائيــة ســبق إقرارهــا  لصالــح 
ــم  ــة رق ــز املصــري للقضي ــي املرك أحــد موكل
2665 لســنة 2014 الدائــرة 1 عمــال  كلــي 
اجليــزة، تقضــي بــأن تخفيــض األجــر املتفــق 
عليــه إلــى مــا يقــارب النصــف مبثابــة فصــل 
 تعســفي، يتضمــن آثــاره املترتبــة عليــه قانونا، 

تعويض مفصولين تعسفيا..
صحفيون وموظفون في دائرة االستحقاق 



9 العدد الخامس - يوليو ٢٠٢٢

ملــا يف ذلــك مــن انتقــاص حلقــوق العامــل.  
 وبالتــوازي حصــل املركــز املصــري علــى حكــم 
بتعويــض مهنــدس مببلــغ 20 ألــف جنيه  جراء 
فصلــه تعســفيا، مــن شــركة البتروكيماويــات، 
وشــركة »بترومنــت«، يف  الدعــوى رقــم 259 

لســنة 74 ق اســتئناف عالــي.  
كانــت محكمــة أول درجــة ســبق أن رفضــت 
الدعــوى، وعلــى إثــر ذلــك اســتأنف محاميــو 
بقبــول  مطالبــن  احلكــم،  علــى  املركــز   
االســتئناف شــكال، ويف املوضــوع بإلغــاء قرار 
 أول درجــة، واحلكــم بإلغــاء قــرار الفصــل 
التعســفي واعتبــاره كأن لــم يكــن، ومحــو كل 

أثــاره  القانونيــة بأثــر رجعــى.  
يف  االســتئناف  لنظــر  جلســة  وحــددت 
ــرة 40 عمــال،  ســبتمبر املاضــي، أمــام الدائ
وتداولــت  اجللســات التــي مــن خاللهــا قــررت 
املحكمــة حجــز الدعــوى للحكــم، بعــد ســماع 
الدرجــة  حكــم  لتحكــم  بإلغــاء  الشــهود، 
ألــف  عشــرين  مببلــغ  والتعويــض  األولــى، 

جنيــه عــن فصلــه تعســفيا.  
للحقــوق  املصــري  املركــز  حصــل   كمــا 
االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى حكــم مــن 
والتعليــم، ضــد  للتربيــة  اإلداريــة   املحكمــة 
تســكن  بإعــادة  حلــوان،  جامعــة  رئيــس 
ــة، مبــا يتناســب مــع  موظــف  بالدرجــة الثالث
التعيــن،  قبــل  عليهــا  احلاصــل  مؤهالتــه 
ــار، وإلــزام  مــع مــا يترتــب علــى  ذلــك مــن آث

باملصروفــات.   اإلداريــة  اجلهــة 
محاميــة  بهــا  تقدمــت  التــي  الدعــوى  ويف 
املركــز وئــام قاســم، تعاقــد املوظــف املذكــور 
مــع اجلامعــة  لشــغل وظيفــة مشــرف أمــن 
علــى الدرجــة الرابعــة، وبعقــد مؤقــت، وأثنــاء 
ــى بكالوريــوس جتــارة  ــه حصــل  عل مــدة عمل

شــعبة محاســبة.  
 وعليــه مت تعديــل الدرجــة الوظيفيــة علــى 
الدرجــة الثالثــة، إلــى أن جــاء قــرار رئيــس 
املتوســط،  املؤهــل  عبــر  اجلامعــة  بتثبيتــه 
والدرجــة الرابعــة، األمــر الــذي حــداه إلــى 

إقامــة الدعــوة، بغيــة  تعديــل وضعــه.  
هيئــة  أمــام  الدعــوى  حتضيــر  وجــرى 
مفوضــي الدولــة، كمــا أودعــت الهيئــة تقريــرا 

الدعــوى.   يف  للــرأي  القانونــي  مســببا 
كمــا اعتمــد احلكــم - بحســب قاســم - علــى 
قبــل  املدعــي  عليــه  احلاصــل  املؤهــل  أن 
صــدور قــرار  تعيينــه هــو بكالوريــوس جتــارة، 
كمــا قبلــت اجلامعــة العقــود املقدمــة منــه 
ولــم جتمدهــا  اجلهــة اإلداريــة، ومــن ثــم فــإن 
مســلك اجلهــة اإلداريــة يكــون معيبــا، بعدمــا 
عدلــت العقــد معــه مــن مشــرف أمــن إلــى 
اختصاصــي أمــن بنــاء علــى املؤهــل األعلــى 
احلاصــل  عليــه، وهــو الثابــت مــن املشــروعية 
ملخالفتــه  اإلداريــة  القــرارات  يف  املبتغــاة 
علــى  القانــون  حكــم  الصارخــة  لصحيــح 

النحــو املتقــدم.   

التعســفي  الفصــل  أصبــح  املقابــل،  ويف 
شــبح  ظــل  يف  العمــال،  آلالف  مهــددا 
ومؤخــرا  االقتصاديــة  الطاحنــة،  األزمــة 
اســتقبل املركــز املصــري 50 شــكوى فصــل 
تعســفي لعمــال “يونيفرســال”،  بينهــم 10 
نقابيــن مــن املفصولــن باملخالفــة للقانــون 
اجلماعيــة  الســابق  العمــل  واتفاقيــات 
إبرامهــا بــن إدارة الشــركة وممثلــي العمــال 
العاملــة.   القــوى  وزارة  ممثلــي  وبحضــور 
بتقــدمي طلبــات  املركــز  وفوجــئ محاميــو 
للمحكمــة العماليــة لفصــل العمــال  مبعرفــة 
املمثــل القانونــي للشــركة، وهــو مــا ميثــل 
التالعــب  حلقــات  مــن  جديــدة  حلقــة 
ضغــط  حتــت  ووضعهــم   مبصائرهــم، 
التشــريد واحلرمــان مــن األجــر، يف ظــل 
اجلهــات  مــن  دور  ملمــوس  أي  غيــاب 
املســؤولة التابعــة لــوزارة القــوى العاملــة.  
بحســب الوحــدة القانونيــة العمالية باملركز، 
والتــي تتولــى القضيــة فــإن أزمــة التالعــب 
بأجــور  العمــال ليســت هــي األزمــة الوحيــدة 
التــي يواجهونهــا، بــل أيضــا يواجهــون أزمــة 
غيــاب بعــض  عوامــل الســالمة والصحــة 
املهنيــة يف مواقــع العمــل، التــي أدت إلــى 
إصابــة عــدد منهــم  بأمــراض تليــف الكبــد، 
وأمــراض الكلــى، وإصابــات باألطــراف أدت 

إلــى بترهــا.  
ــول،  ــى حل ويف اطــار محــاوالت التوصــل إل
ويف اعقــاب املطالبــات املتتاليــة مــن العمــال 
 وشــكواهم مــن ســوء أوضــاع العمــل وتوقفــه 
وعــدم انتظــام األجــور، فبحســب محامــو 

اتفاقيــة عمــل جماعيــة  إبــرام  املركــز  مت 
بحضــور  العمــال  وممثلــي  اإلدارة  بــن 
ــة  ــي النقاب ــة  ومندوب ــي القــوى العامل مندوب
العامــة للعاملــن بالصناعــات الهندســية، 
التزمــت  فيهــا   2019/10/16 بتاريــخ 
العمــال  مطالــب  بتحقيــق  الشــركة  إدارة 
عمــل  بيئــة  لتوفيــر  والضروريــة  العادلــة 
لــم  الــذي  األمــر  وهــو  آمنــه  ومناســبة، 
ــاودة  ــال ملع ــه اإلدارة فاضطــر العم ــزم ب تلت
إبــرام  مت  إثــر  ذلــك  علــى  االحتجــاج، 
 2021/10/9 بتاريــخ  أخــرى  اتفاقيــة 
التزمــت فيهــا اإلدارة مبطالــب العمــال  مــرة 
أخــرى والتــي كان مــن أخصهــا االنتظــام 
يف صــرف املرتبــات، واحلوافــز الشــهرية 
مفاوضــة  يف  بالدخــول  وتعهــد  اإلدارة 
جماعيــة جديــدة عقــب اســتقرار األوضــاع 
العماليــة داخــل  الشــركة بشــأن أي مطالــب 
ــى وســائل  ــكام إل ــال واالحت مســتقبلية للعم
فــض منازعــات العمــل  اجلماعيــة وإنهــاء 

الوديــة.   بالطــرق  اخلالفــات 
وامتثــاال ملطالــب العمــال العادلــة صــدرت 
مــن إدارة الشــركة عــدة قــرارات تنفيذيــة 
ينايــر   3 يف   22/1/1 رقــم  منهــا  القــرار 
املرتبــات  صــرف  بجدولــة  يتعلــق   2022
 2022 يونيــو   1 والثانــي  يف  املتأخــرة، 
بشــأن اســتقرار بيئــة العمــل وإقــرار صــرف 
املتأخــرة،  ليفاجــأ  املاليــة  املســتحقات 
العمــال باســتمرار ذات األوضــاع التي ســبق 
وتظلمــوا منهــا، ومواجهــة مطالبهــم  لــإدارة 

بالتزاماتهــا بطلــب فصلهــم.   بالوفــاء 

عشرات الشكاوى في انتظار الحل:

عمال »يونيفرسال« يلجأوون 
للمركز المصري.. القانون في 

مواجهة شبح الفصل والتشريد
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كتبت-  أسماء زيدان
يف أبريــل املاضــي حصــل املركــز املصــري للحقــوق 
مــن  حكــم  علــى  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة 
املحكمــة العماليــة باإلســكندرية، يقضــي بصــرف 
كامــل األجــر األساســي ملوظــف مبؤسســة األهــرام 
الصحفيــة، أثنــاء فتــرة حبســه احتياطيــا، وأجــره 
أجــره  ونصــف  ســبيله،  إخــالء  منــذ  الشــامل 
الشــامل بــدأ مــن فتــرة إيقافــه عــن العمــل حلــن 

الفصــل يف القضيــة املتهــم فيهــا.
وأثــار احلكــم نقاَشــا حــول الوقــف عــن العمــل 
خــالل  العمــال  وحقــوق  القضايــا،  نظــر  أثنــاء 
مــدة احلبــس، وعقــب إخــالء الســبيل أو انتهــاء 

العقوبــة. 
وكان موظــف األهــرام، جــرى احتجــازه علــى ذمــة 
أحــد القضايــا، يف ينايــر مــن العــام املاضــي، كمــا 
أخلــي ســبيله مبعرفــة أمــن الدولــة العليــا، بتدابيــر 
احترازيــة يف يوليــو املاضــي. يف املقابــل رفعــت 
مؤسســة األهــرام دعــوى قضائيــة إليقافــه عــن 
العمــل، مطالبــن االكتفــاء بصــرف نصــف أجــره 
املتهــم  القضيــة  يف  الفصــل  حلــن  األساســي، 

فيهــا.
األمــر الــذي دفــع محامــو املركــز برفــع دعــوى 
ــة  ــة املســتحقات املالي ــا بكاف ــوا فيه ــة، طالب فرعي
الشــامل،  األجــر  تتضمــن  والتــي  للمدعــي، 
والتعويــض عــن األضــرار املاديــة، واألدبيــة بحقــه.
األصليــة،  الدعــوى  يف  قــررت  املحكمــة  هيئــة 
األساســي  أي  الشــامل،  األجــر  نصــف  صــرف 
زائــد املتغيــر، حلــن الفصــل يف القضيــة املتهــم 
فيهــا املدعــى عليــه، اعتبــارا مــن نوفمبــر املاضــي، 
ــة  ــل جه ــن قب ــه م ــن الدعــوى املرفوعــة بإيقاف زم

عملــه.

ويف الدعــوى الفرعيــة املقدمــة مــن محامــو املركــز 
قضــت بقبولهــا شــكال، وأحقيــة املدعــي يف صرف 
كامــل أجــره األساســي خــالل فتــرة احتجــازه التــي 
بــدأت يف 23 ينايــر 2021 وانتهــت يف 13 يوليــو 
2021، كذلــك صــرف كامــل أجــره الشــامل يف 
أعقــاب اخــالء ســبيله أي مــن 13 يوليــو 2021، 
وحتــى 22 نوفمبــر 2021، وكذلــك صــرف نصــف 
أجــره الشــامل اعتبــارا مــن الفتــرة 22 نوفمبــر 
2021 وحلــن الفصــل يف القضيــة املخلــى ســبيله 
علــى ذمتهــا، وإلــزام جهــة عملــه املدعــى عليهــا 
فرعيــا باحتســاب، وأداء مــا يترتــب علــى ذلــك مــن 

فــروق ماليــة إن وجــدت.
وبهــذا احلكــم وبحســب محاميــة املركــز ســلوى 
يقضــي  جديــد  مبــدأً  املحكمــة  أرســت  بشــير، 
بحــق املوظــف يف صــرف نصــف أجــره الشــامل 
وليــس األساســي، أثنــاء وقفــه عــن العمــل، بعكــس 
ــم  ــث يت ــة حي ــا العمالي ــه يف القضاي ــارف علي املتع

صــرف نصــف األجــر األساســي فقــط.
بــدوره طالــب املركــز املصــري بالتدخــل التشــريعي 
ــدة وقــف العامــل  العاجــل، لوضــع حــد أقصــى مل
القضايــا  بأحــد  اتهامــه  حالــة  يف  عملــه،  عــن 
املجتمعــي،  التماســك  علــى  حفاظــا  اجلنائيــة، 

الــذي ينبــع مــن اســتقرار األفــراد.
محاكمــة  يف  إدانتــه  تثبــت  حتــى  بــرئ  املتهــم 
قانونيــة عادلــة، تكفــل لــه فيهــا ضمانــات الدفــاع 
عــن نفســه، وينظــم القانــون اســتئناف األحــكام 
الصــادرة فــى اجلنايــا، وتوفــر الدولــة احلمايــة 
واملبلغــن  واملتهمــن  والشــهود  عليهــم  للمجنــى 

للقانــون. عنــد االقتضــاء، وفقــاً 
األصل يف اإلنسان البراءة

تــرى أســتاذة القانــون اجلزائريــة، هــدى زرزور، 

مطالبات بوضع سقف 
زمني أو تعديل فترة الحبس االحتياطي:

حتى ال يتحول اإليقاف
عن العمل أثناء نظر القضايا 

لعقوبة إضافية للعمال 
وأسرهم 

خيري: يجب وضع 
حد زمني أقصى 

لوقف العامل في 
حالة اتهامه جنائًيا
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أن فلســفة القوانــن جبلــت علــى التأكيــد بــأن 
موضــع  كان  ســواء  الشــخص،  بــراءة  افتــراض 
اشــتباه أو اتهــام، هــو إحــدى الضمانــات التــي 
وهــو  العادلــة،  املحاكمــة  مفهــوم  إليهــا  يســتند 
املبــدأ الــذي يتجــاور مــع مبــدأ شــرعية اجلرائــم 
ــراءة الشــخص  ــذي يقتضــي أن ب ــات، وال والعقوب
تفــرض  فهــي  فيــه،  ثابــت  وأصــل  مفترضــة 
عبــر  األســاس  هــذا  علــى  الشــخص  معاملــة 
مختلــف مراحــل الدعــوى، ويف كل مــا يتخــذ مــن 
ــك أن يكــون الشــخص  إجــراءات، ويســتوي يف ذل
محــل اشــتباه أو اتهــام إلــى أن يصــدر حكــم نهائــي 

يقضــي بعكــس ذلــك.

يؤكــد متخصصــون أن هــذا املبــدأ هــو احلصــن 
إجــراء  كل  ضــد  الشــخص،  بــه  يحتمــي  الــذي 
تعســفي أو مســاس بحريته وســالمته الشــخصية، 
ومــن ثــم كان هــذا املبــدأ هــو حجــر األســاس يف 
بنــاء نظريــة اإلثبــات يف املــواد اجلنائيــة، ألنــه 
يلعــب دورًا هاًمــا يف حتديــد مــن يكلــف بتحمــل 

عــبء اإلثبــات.
أمــا عــن القانــون املعمــول بــه يف مصــر، فيمــا 
يتعلــق باإليقــاف عــن العمــل، أو الفصــل منــه، 
فاملــادة رقــم 67 مــن قانــون العمــل املصــري رقــم 
12 لســنة 2003 تنــص علــى: إذا اتهــم العامــل 
مخلــة  جنحــة  بارتــكاب  أو  جنايــة  بارتــكاب 

البلشي: األولى 
تعديل قوانين 

الحبس االحتياطي 
واإلرهاب
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بالشــرف أو األمانــة أو اآلداب العامــة أو اتهــم 
جــاز  العمــل  دائــرة  داخــل  أي جنحــة  بارتــكاب 
ــا، وعليــه أن يعــرض  لصاحــب العمــل وقفــه مؤقت
األمــر علــى املحكمــة العماليــة املشــار إليهــا يف 
املــادة )71( مــن هــذا القانــون خــالل ثالثــة أيــام 
ــة أن  ــة العمالي ــى املحكم ــف، وعل ــخ الوق ــن تاري م
تبــت يف احلالــة املعروضــة عليهــا خــالل ســبعة 
أيــام مــن تاريــخ العــرض، فــإذا وافقــت على الوقف 
يصــرف للعامــل نصــف أجــره، أمــا يف حالــة عــدم 
املوافقــة علــى الوقــف يصــرف أجــر العامــل كامــال 
مــن تاريــخ وقفــه، فــإذا رأت الســلطة املختصــة 
أو  اجلنائيــة  للمحاكمــة  العامــل  تقــدمي  عــدم 
قــدم للمحاكمــة وقضــي ببراءتــه وجــب إعادتــه 
ــر  ــة وإال اعتب للعمــل مــع تســوية مســتحقاته كامل
عــدم إعادتــه فصــال تعســفيا، وإذا ثبــت أن اتهــام 
العامــل كان بتدبيــر صاحــب العمــل أو مــن ميثلــه 

وجــب أداء باقــي أجــره عــن مــدة الوقــف.

الوقف عن العمل جوازي وليس 
وجوبي

املصــري،  باملركــز  املحامــي  خيــري،  مصطفــى 
قائــال، إن  ذكــره،  الســالف  القانــون  علــق علــى 
إجــراء وقــف العامــل مــن قبــل صاحــب العمــل يعــد 
إجــراًءا جوازيــا وليــس وجوبيــاً، مبعنــى آخــر أنــه 
ليــس فرًضــا علــى صاحــب العمــل إيقــاف العامــل 
يف حــال كونــه متهمــا يف أي دعــوى جنائيــة مخلــة 
بالشــرف أو األمانــة، وتــرك املشــرع األمــر جوازًيــا 

لصاحــب العمــل.
املحكمــة  مــن  العمــل  صاحــب  طلــب  وتابــع: 
العماليــة وقــف العامــل حــن االنتهــاء أو الفصــل 
فــى الدعــوي اجلنائيــة املتهــم علــى إثرهــا العامــل 
أمــرا غيــر ضرورًيــا، ولكــن يف حــال حــدث ذلــك، 
بعــد  الوقــف  طلــب  يف  البــت  املحكمــة  فعلــى 
اســتالمه مــن رب العمــل مــا يفيــد اتهــام العامــل 
بالشــرف  مخلــة  جنحــة  أو  جنايــة  ذمــة  علــى 

واألمانــة.
ومــن وجهــه نظــر قانونيــة – إنســانية، والــكالم 
لـــ خيــري، كان يتوجــب علــى املشــرع وضــع إطــار 
ــى  ــة عل ــل املترتب ــرة الوقــف عــن العم محــدد لفك
ــة بالشــرف  ــة مخل ــام العامــل بجنحــة أو جناي اته
يترتــب علــى أثرهــا اإلضــرار  واألمانــة، والتــي 
الشــهري  ودخلــه  العامــل  براتــب  واإلخــالل 

املاليــة. ومســتحقاته 
ويضيــف: كمــا كان يتوجــب أن يكــون اإليقــاف 
وجوبًيــا يف حالــة مت إثبــات التهمــة وتوقيــع عقوبــة 
علــى العامــل وليــس مجــرد فكــرة االتهــام، ألنــه 
يف  األصــل  أن  القانــون  وروح  لنصــوص  وفقــا 
ــة  ــات اإلدان ــل إثب ــة قب ــراءة، والعقوب اإلنســان الب

فعليــا حتــى ال نضــر بالعامــل وأســرته دون جــرم 
فعلــى مثبــت يف حقــه.

ويؤكــد خيــري أنــه يجــب وضــع حــد زمنــي أقصــى 
لفكــرة التوقيــف عــن العمــل، خاصــة يف حالــة 
القضايــا التــي ميتــد نظرهــا، دون البــت فيهــا 

لســنوات.

األجر مقابل العمل
املحامــي العمالــي عبــد الســتار البلشــي، يؤكــد 
أن األصــل يف األمــور أن األجــر مقابــل العمــل 

بالنســبة لــرب العمــل.
مســائل  يف  تظهــر  التــي  املســاوئ  أن  ويضيــف 
العمــال والتوقيــف عــن العمــل خصوًصــا فيمــا 
ليــس  االحتياطــي،  احلبــس  مســألة  يخــص 
مرجعهــا القانــون، وإمنــا أمــر سياســي أكبــر وأعــم 
يجــب النظــر فيــه، أال وهــو طــول مــدة احلبــس 
االحتياطــي، وكذلــك مــدة التقاضــي يف قضايــا 

الــرأي.

 تعديل القوانين األعم أولى
يعــد احلبــس االحتياطــي  وبحســب –البلشــي- 
غايتــه ضمــان  التحقيــق  إجــراءات  مــن  إجــراء 
وضــع  خــالل  مــن  االبتدائــي  التحقيــق  ســالمة 
املتهــم حتــت تصــرف املحقــق وتيســير اســتجوابه 
ذلــك،  التحقيــق  اســتدعى  كلمــا  مواجهتــه  أو 

العبــث  أو  الهــرب  مــن  دون متكينــه  واحليلولــة 
بأدلــة الدعــوى أو التأثيــر علــى الشــهود أو تهديــد 
املجنــي عليــه، ومــع ذلــك يتــم اســتخدامه كعقوبــة 
يف حــد ذاتهــا، كمــا يتــم مــده علــى أقصــاه وهــي 
مــدة العامــن التــي اليجــب أن يســاء اســتخدامها 

بهــذا الشــكل.
أمــا بالنســبة لقانــون العمــل والتعديــل عليــه فيــرى 
البلشــي أن محــاوالت تعديــل قوانــن العمــل لــم 
ــل تركــت  ــح العمــال، ب ــى اختالفهــا لصال تكــن عل

العمــال نهبــة ألربــاب العمــل.
ويضيــف أنــه المييــل لتعديــل القوانــن اخلاصــة، 
ــل  ــن األعــم مث ــدي القوان ــك تع ــى ذل ويفضــل عل
قوانــن  وكذلــك  االحتياطــي،  احلبــس  مــواد 
اإلرهــاب، وهــي جميعــا األصــل يف االنتهــاكات 

التــي جتــرى، فاألمــر سياســي باألســاس.

مخالفات دستورية بالجملة
إن  عبيــد،  محمــد  احلقوقــي  املحامــي  يقــول 
ــون  ــون آخــر، وهــو القان ــه قان ــون يكمل هــذا القان
135 لســنة 2021 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام 
القانــون رقــم 10 لســنة 1972 يف شــأن الفصــل 
بغيــر الطريــق التأديبــي وقانــون اخلدمــة املدنيــة 

الصــادر بالقانــون رقــم 81 لســنة 2016.
وبحســب التعديــل ففصــل العامــل يكــون بقــرار 
أو مــن  مســبب يصــدر مــن رئيــس اجلمهوريــة 
ــد  ــر املختــص بع ــى عــرض الوزي ــاء عل يفوضــه بن
بقــرار  العامــل  ويخطــر  العامــل،  أقــوال  ســماع 
الفصــل، وال يترتــب علــى فصــل العامــل طبقــا 
ألحــكام هــذا القانــون حرمانــه مــن املعــاش أو 

املكافــأة.

عبيد: الوقف عن العمل 
يخالف المبادئ الدستورية
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أنــه: مــع عــدم اإلخــالل  وينــص القانــون علــى 
بأحــكام القانــون رقــم 8 لســنة 2015 يف شــأن 
تنظيــم قوائــم الكيانــات اإلرهابيــة واإلرهابيــن، 
أســباب  مــن  أكثــر  أو  ســبب  توافــر  حــال  يف 
الفصــل املشــار إليهــا يف املــادة )1 مكــرر( مــن 
ــون عــن  ــوة القان ــل بق ــف العام ــون يوق هــذا القان
العمــل ملــدة ال تزيــد علــى ســتة أشــهر أو حلــن 
صــدور قــرار الفصــل أيهمــا أقــرب، مــع وقــف 
صــرف نصــف أجــره طــوال فتــرة الوقــف عــن 

العمــل، ويبلــغ العامــل بقــرار الوقــف.
ويضيــف نــص القانــون: تختــص محكمــة القضــاء 
اإلداري دون غيرهــا بالفصــل يف الطلبــات التــي 
يقدمهــا العاملــون باجلهــات املشــار إليهــا يف املــادة 
)1( مــن هــذا القانــون، طعنا يف القرارات النهائية 
الصــادرة بالفصــل بغيــر الطريــق التأديبــي طبقــا 
أن  للمحكمــة  ويجــوز  القانــون،  هــذا  ألحــكام 
حتكــم بالتعويــض بــدال مــن احلكــم بإلغــاء القــرار 
تــرى أن  التــي  وذلــك لألســباب  فيــه،  املطعــون 

ــا. املصلحــة العامــة تقتضيه
دســتوري،  غيــر  بأنــه  القانــون  عبيــد  ويصــف 

جمــال  الســابق  الرئيــس  إلــى  تاريخــه  ويرجــع 
عبدالناصــر، والــذي حــاول الرئيــس الالحــق أنــور 
الســادات التعديــل عليــه ومــن ثــم تخفيفــه، حتــى 
ــى محمــل أشــد  ــه مــرة أخــرى ولكــن عل مت تعديل

خــالل العــام املاضــي.
وعــن مشــكالت القانــون يقــول عبيــد: تتجــاوز 
تلــك القوانــن مبــدأ األصــل يف اإلنســان البــراءة، 
ــم  ــم تت ــى ول ــزال العقــاب حت ــى إن ــث يعمــد إل حي
عمليــة اإلدانــة، وبالتالــي هنــاك مخالفــة ملبــدأ 
احلــق يف املحاكمــة العادلــة، حيــث أن اإليقــاف 
ــا يســبق اإلدانــة، ويتجــاوز  عــن العمــل يعــد عقابً

ــدأ. ــك املب ذل
أيضــا  القانــون  أن  احلقوقــي  املحامــي  ويؤكــد 
ينتهــك مســألة املســاواة بــن املواطنــن يف حــق 
التقاضــي، كمــا أنــه يكــرس ملبــدأ ازدواج العقوبــة، 
حيــث ال يكتفــي بالعقوبــة التــي يوقعهــا القانــون، 
وجميعهــا أصــول ومبــادئ دســتورية ال تتغيــر عبــر 

الزمــن.
ــي  ــة الت ــة اجلماعي يضيــف عبيــد: مســألة العقوب
تطرحهــا مثــل هــذه املــواد، فاألصــل بالدســتور 

والقانــون أن العقوبــة شــخصية، وهــو مــا يعنــى 
عــدم جــواز توقيعهــا لزومــا علــى غيــر مرتكــب 
الفعــل املُجــرم، ولكــن إنــزال مثــل هــذا العقــاب 
أن  كمــا  بالتبعيــة،  األســرة  أفــراد  علــى  يؤثــر 
عبــر  فيهــا  النظــر  يتــم  القضايــا  هــذه  بعــض 
محاكــم اإلرهــاب االســتثنائية، وتســتمر لســنوات، 
حتــى بعــد اخــالء ســبيله، فيمــا ينــزل العقــاب 
بالشــخص، وأســرته منــذ اللحظــات األولــى ســواء 
بااليقــاف، أو غيــره مــن اإلجــراءات العقابيــة.

شهادات اإلفادة
كل  مــع  ســعد  ياســر  العمالــي  املحامــي  يتفــق 
ماســبق، ولكنــه يضيــف مســالة تســبق القوانــن، 
تزويــد  وهــي  أال  امللحــة،  بالضــرورة  وصفهــا 
العمــال بشــهادات تفيــد القبــض عليهــم، حيــث 
يقــول: عــن جتربــة شــخصية، وخــالل قضايــا 
احليــاة،  علــى  للتأمينــات  مصــر  مثــل  عماليــة 
ومصــر املقاصــة رفضــت النيابــة منحنــا شــهادات 
إلــى  أدى  مــا  لديهــا،  املتهمــن  باحتجــاز  تفيــد 
فصلهــم مــن جهــة عملهــم، نتيجــة الغيــاب ألكثــر 

مــن 15 يوًمــا متصلــة بحســب القانــون.
ويؤكــد ســعد علــى ضــرورة وجــود إجراء من شــأنه 
ربــط مختلــف جهــات العمــل بــوزارة الداخليــة، 
دون  آلــي  بشــكل  العمــل  جهــات  إخطــار  فيتــم 
احلاجــة للعمليــة البيروقراطيــة املعتــادة، والتــي 
يرفــض فيهــا اجلهــات الرســمية منــح شــهادات 
تفيــد بوجــود املتهمــن لديهــا، ممــا يحمــي حقــوق 

العمــال، وأســرهم الحقــا.

سعد: ضرورة إخطار جهات العامل باحتجاز 
العمل بشكل آلي لحمايته من الفصل
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 )العيشة بقت مرة(، هتاف العمال األبرز يف 
مظاهراتهم، لم يعد مجرد شعار، وصار جتسيًدا 
حقيقًيا لواقع صعب يطالب فيه العمال باحلد 

األدني من أجور توفر حياة كرمية لهم وألسرهم، 
ويف اجلانب اآلخر يتعسف أصحاب األعمال ضد 

العمال، وميارسون أساليبهم التقليدية يف اخلصم 
والفصل واإليقاف، لكن صوت العمال ومقاومتهم 

ودفاعهم عن حقوقهم سيظل مستمًرا وعالًيا ما 
دامت هناك مظالم وحقوق مهضومة. 

غضب عمالي.. 
وأطفال يستشهدون في سبيل لقمة العيش

عمال مصر في ربع عام.. 

مناضلون 
وشهداء
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لينين جروب.. العيدية فين؟

احتجاجــات عمــال نايــل لينــن جــروب لــم تتوقف 
طــوال الشــهور املاضيــة للمطالبــة باالســتجابة 
ملطالبهــم املاليــة، وحتســن أحوالهــم املعيشــية، 
بضــرورة  للمطالبــة  العمــال  أضــرب  ومؤخــًرا 
عقــد مفاوضــة مباشــرة بــن النقابــة وبــن اإلدارة 
ــس اإلدارة  ــة يف ســعيد أحمــد، رئيــس مجل ممثل

ومالــك الشــركة.
يف أواخــر رمضــان املاضــي جتمــع العمــال أمــام 
متســكهم  مجدديــن  بالشــركة  اإلدارة  مبنــي 
مبطالبهــم التــي باســتمرار صــرف منحــة العيــد 

ــة(، كمــا مت صرفهــا العــام املاضــي بعــد  )العيدي
تخفيضهــا مــن 1000 جنيــه إلــى 500 جنيــه، 
باإلضافــة إلــى متســكهم بحضــور رئيــس مجلــس 
النقابــة  مــع  للحــوار  الشــركة  ومالــك  اإلدارة 

ممثلــة العمــال.
ويف وقــت ســابق حدثــت أزمــة بــن العمــال وإدارة 
الشــركة حــول تعويــض مــا مت خصمــه يف أزمــة 
كورونــا 2020، وصــرف بــدل املخاطــر، وتعديــل 
بعــض بنــود الالئحــة الداخليــة، وأضــرب عمــال 

الشــركة عــن العمــل لتحقيــق مطالبهــم.  
املفاوضــات  أن  وذكــرت دار اخلدمــات وقتهــا، 
خــالل  خصمــة  مــامت  صــرف  عــن  أســفرت 

جائحــة كورونــا 2020 مجــدول علــى 5 أشــهر 
بواقــع ألــف جنيــه شــهريا لــكل عامــل علــى أن 
مهلــة  وإعطــاء  الشــهر،  منتصــف  يف  تصــرف 
املطلــب  حــول  املفاوضــة  واســتكمال  لــإدارة 

األجــور.  تعديــل  وهــو  األساســي 
إن  والعماليــة،  النقابيــة  دار اخلدمــات  وقالــت 
اإلضــراب جــاء احتجاجــا علــى تراجــع اإلدارة 
عــن وعودهــا للعمــال بتحســن األجــور، وضــم 
ــة  ــة الصحي ــى منظومــة الرعاي ــن إل أســر العامل
وصــرف اإلعانــات االجتماعيــة للعمــال والتــي 
التــي  املفاوضــة  إطــار  يف  اإلدارة  بهــا  وعــدت 
متــت منــذ أســبوعن بــن املديــر املالــي للشــركة 
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وأعضــاء اللجنــة النقابيــة للشــركة الذيــن طالبــوه 
بتنفيــذ مطالــب العمــال. 

يونيفرسال.. مقاومة تواجه التعسف 

عمــال  أزمــة  مازالــت  مضــت،  شــهور  منــذ 
ــع إدارة الشــركة، ورغــم  يونيقرســال مســتمرة م
انتحــر يف وقــت  قــد  الشــركة  أن أحــد عمــال 
ســابق ألســباب تتعلــق بدخلــه والديــون املتراكمــة 
عليــه، مــازال العمــال يحاولــون بشــتى الطــرق 
احلصــول علــى حقوقهــم، وتغيبــت إدارة الشــركة 
القــوى  وزارة  لديــوان  عــن احلضــور  مــرات   3

العاملــة للتفــاوض بشــأن حقــوق العمــال.  
تقــول دار اخلدمــات العماليــة إن إدارة شــركة 
يونيفرســال دأبــت علــى تأخر صرف املســتحقات 
املاليــة للعاملــن الــذي يقــدر عددهــم مــا يقــرب 
مــن 3500 عامــل، ممــا دفعهــم للدخــول يف عــدة 
ــى مت عقــد  ــة حت ــات يف الســنوات املاضي إضراب
القــوى  وزارة  برعايــة  جماعيــة  عمــل  اتفاقيــة 
ــة العامــة للصناعــات الهندســية  ــة والنقاب العامل

واملعدنيــة والكهربائيــة يف أكتوبــر املاضــي نصــت 
أهــم بنودهــا علــى: أنــه اعتبــارا مــن شــهر ينايــر 
2022 تلتــزم الشــركة بصــرف احلافــز الشــهري 
ومايــو وأغســطس  أبريــل  أشــهر  عــن  املتأخــر 
وســبتمبر 2021 بنظــام شــهرين )شــهر متأخــر 

+شــهر جديــد(.
وتضيــف: الشــركة خالفــت االتفــاق ممــا دفــع 
لعــدم  حياتــه  إلنهــاء  عفيفــى  عاصــم  العامــل 
املعيشــة  أســرته  بأعبــاء  الوفــاء  علــى  قدرتــه 
فبرايــر املاضــي، وتبعهــا محاولــة انتحــار عامــل 
عقــب  العاملــون  وغضــب  انقــاذه،  ومت  آخــر 
احلــادث املفجــع وتكــررت وعــود اإلدارة بحــل 

األزمــة وهــو مــا لــم يحــدث.
األزمــة  تفجــرت  إنــه  اخلدمــات  دار  وقالــت 
بإعــالن اإلدارة منشــورًا يقضــي بصــرف أجــر 
تصــرف  دفعتــن  علــى  املاضــي  أبريــل  شــهر 
وتصــرف  مايــو   19 يــوم  منــه  األولــى  الدفعــة 
الدفعــة الثانيــة يــوم 31 مايــو، وهــو األمــر الــذي 
رفضــه العمــال رفضــا قاطًعــا وأعلنــوا متســكهم 
بصــرف األجــر كامــالً ممــا دفــع اللجنــة النقابيــة 
ــي  ــن بشــركة يونيفرســال )والت املســتقلة  للعامل

جنــح العمــال يف تأسيســها منــذ شــهرين فقــط( 
بتحريــر شــكوى يف مكتــب العمــل بتاريــخ 8 مايــو 
اجلــاري، ثــم توجــه يــوم 11 مايــو أكثــر مــن 150 
شــكاوى  لتحريــر  أكتوبــر  عمــل  ملكتــب  عامــل 

فرديــة للحصــول علــى مســتحقاتهم.
وتابعــت: هنــاك فوجــئ  20 عامــالً بينهــم أعضاء 
اللجنــة النقابيــة بــاإلدارة حتــرر محضــرا ضدهــم 
تتهمهــم فيــه بتحريــض العمــال علــى اإلضــراب، 
ــدا لفصلهــم  ــب بإحالتهــم للمحكمــة، متهي وتطال
كمــا حــررت ضدهــم   محضــرا  العمــل،  مــن 
ثــان  أكتوبــر  اداري   2022 لســنة   2453 برقــم 

ــو. ــخ 10 ماي بتاري
ويف 11 مايــو قامــت الشــركة مبنعهــم مــن دخــول 
علــى  يونيفرســال  إدارة  تتوقــف  لــم  الشــركة، 
ذلــك حيــث قامــت بفصــل مايقــارب الـــ65 عامــل 
ــو. ــخ 19 ماي ــم بتاري ــال مت فصله آخرهــم 4 عم

وتضيــف دار اخلدمــات أن العمــال ســلكوا جميــع 
الطــرق القانونيــة، حيــث حــرروا شــكوى مبكتــب 
عمــل أكتوبــر، ووزارة القــوى العاملــة ومجلــس 
الشــرطة  يف  محاضــر  حــرروا  كمــا  النــواب، 
منهــا املحضــر رقــم 2565 لســنة 2022 إداري 
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ثــان أكتوبــر، واملحضــر رقــم 2627 لســنة 2022 
إداري ثــان أكتوبــر، وقامــت وزارة القــوى العاملــة 
الشــركة  إدارة  مــع  موعــد  مــن  أكثــر  بتحديــد 
كان  النــزاع  للتفــاوض وحــل  النقابيــة  واللجنــة 
آخرهــم اليــوم، ولكــن لــم يحضــر صاحــب العمل.
ــال  ــه رغــم ســلوك العم ــات أن ــد دار اخلدم وتؤك
الســبل القانونيــة لــم يحصلــوا علــى حقوقهــم، 
وبــدالً مــن ســعيهم حصولهــم علــى مســتحقاتهم 
املاليــة يواجهــوا اآلن بالفصــل والتشــريد، ممــا 
وأزمــة  الشــهيرة،  لــورد  عمــال  بأزمــة  يذكرنــا 
قانــون  بــن  العمــال  فيقــف  بيتونيــل،  عمــال 
منحــاز لرجــال األعمــال وبــن رجــال أعمــال فــوق 
القانــون يف ظــل أزمــة اقتصاديــة طاحنــة هــم مــن 

يتحملــون أعبائهــا.
وقالــت دار اخلدمــات إنهــا تدعــو جميــع القــوى 
الدميقراطيــة للتضامــن مــع عمــال يونيفرســال، 
وإنهــا تطالــب اجلهــات املســؤولة بحمايــة العمــال 
والعمــل علــى اســترداد حقوقهــم املاليــة وعودتهــم 
العاملــة  القــوى  جلنتــي  تطالــب  كمــا  للعمــل، 
اجتمــاع  بعقــد  الشــيوخ  ومجلــس  بالبرملــان 
ملناقشــة مشــاكل العمــال وجتاهــل رجــال األعمال 

وعــدم احترامهــم للقانــون وعلــى رأســها أزمــة 
عمــال يونيفرســال.

أطفال شهداء يعملون في البطاطس
كبــار  حــد  عنــد  تتوقــف  لــم  العمــال  أزمــات 
الذيــن  األطفــال  إلــى  امتــدت  لكنهــا  الســن، 
يجــرم القانــون عملهــم، ويلقــي بهــم الواقــع أمــام 
متطلبــات املعيشــة، وظــروف أهلهــم القاســية.

عشــية االحتفــال بعيــد العمــال األخيــر، شــهدت 
محافظــة البحيــرة حادًثــا مأســاوًيا أســفر عــن 
غــرق 8 أطفــال يف ترعــة أثنــا عودتهــم من عملهم 
بورديــة مســائية، ورغــم أن قوانــن العمــل متنــع 
عمالــة األطفــال، إال أن الظــروف االقتصاديــة 
دفعــت بأطفــال يف ســن الزهــور للعمــل مبصنــع 
بطاطــس ليســاعدوا أســرهم يف أعبــاء املعيشــة.

آالف املواطنــن يف محافظــة البحيــرة، ودعــوا 
شــهداء لقمــة العيــش الـــ8 الذيــن لقــوا مصرعهــم 
مــن  عودتهــم  أثنــاء  باملحافظــة،  ترعــة  داخــل 
عملهــم، ملســاعدة أســرهم، وســادت حالــة مــن 
ــن  ــي املتوف ــار بعــض أهال ــكاء، وانه احلــزن والب

خــالل توديعهــم ملثواهــم األخيــر.  
الــذي  املأســاوي  احلــادث  شــهدت  البحيــرة 
أســفر عــن مصــرع 8 أطفــال أثنــاء طريــق العــودة 
إلــى منازلهــم عقــب االنتهــاء مــن عملهــم داخــل 

محطــة بطاطــس، للحــاق مبوعــد الســحور.  
التروســيكل انقلــب داخــل ترعــة ســاحل مرقــص 
أمــام كوبــري الســوالم يف مركــز إيتــاي البــارود 

وأســفر عــن غــرق األطفــال الـــ8.   
اإلنقــاذ  وقــوات  اإلســعاف  ســيارات  انتقلــت 
كل  وفــاة  وتبــن  احلــادث  موقــع  إلــى  النهــري 
مــن محمــد ســيد أحمــد 14عاًمــا، محمــد أمــن 
العبــد 13 عاًمــا، عبــد الرحمــن رضــا محمــد 
خليفــة 14 عاًمــا، هــادي هشــام بــدران 13 عاًمــا، 
محمــد  عاًمــا،   13 ســالم  علــي  محمــد  ســالم 
عبــد املنعــم شــعبان 14 عاًمــا، أحمــد الســيد 
طــه عبيــد 13 عاًمــا، أحمــد عــز االســيوطي 14 
عاًمــا، كمــا جنحــت اجلهــود يف انقــاذ 4 آخريــن.  
إيتــاي  مستشــفى  إلــى  املصابــن  نقــل  وجــرى 
البــارود العــام، وحــرر املحضــر الــالزم، وأخطرت 

النيابــة العامــة ملباشــرة التحقيقــات.  
وقــال ســيد عابــد، مــن قريــة جزيــرة نــكال العنــب 
يف مركــز إيتــاى البــارود بالبحيــرة، إن الضحايــا 
قــرب  وقــع  احلــادث  وإن  قريتــه،  مــن  جميعــا 

الفجــر.  
وأضــاف عابــد يف تصريحــات لــه: »قــوات اإلنقاذ 
ظلــت متشــط امليــاه حتــى الصبــاح بحثــا عــن 
ــن«.   ــث و6 مصاب ــا، واســتخرجت 8 جث الضحاي
ــن مــن العمــل  ــوا عائدي وأوضــح أن األطفــال كان
حيــث  املجمــدة،  البطاطــس  مصانــع  أحــد  يف 
ــودون  ــد اإلفطــار ويع ــا بع ــل يومي ــون للعم يتوجه

عمال ماسبيرو ونايل 
جروب ويونيفرسال.. 

مقاومة مستمرة 
في وجه التعسف



العدد الخامس - يوليو 18٢٠٢٢

اإلنفــاق  أهاليهــم يف  ملســاعدة  الســحور،  بعــد 
علــى أســرهم.  

وتابــع: »املصنــع يقــع يف التوفيقيــة التــي تبعــد 
كيلومتــرات،   5 بحوالــي  الضحايــا  قريــة  عــن 
لذلــك كانــوا يســتأجرون التروســكل مبشــاركة 
وإعادتهــم  للمصنــع  لتوصيلهــم  بينهــم  األجــرة 

منــه يوميــا«.  

النيابة تحبس قائد المركبة
ويف ســياق متصــل قالــت النيابــة العامــة إنهــا 
ــة تســبب خطــأ  ــد دراجــة آلي ــس قائ أمــرت بحب
ثمانيــة  وفــاة  يف  احتــرازه  وعــدم  برعونتــه 
متهــم  حبــس  وكــذا  بالبحيــرة،  غرًقــا  أطفــال 
ــه جرميــة االجتــار بالبشــر يف حــق  آخــر الرتكاب
املتوفــن، وتشــغليهم وهــم دون الســن القانونــي.  
كانــت النيابــة العامــة تلقــت بالًغــا، بوفــاة ثمانيــة 
أطفــال غرًقــا مبجــرى مائــي أمــام قريــة الســوالم 
مبركــز شــبراخيت، وأفــاد ذويهــم بوقــوع احلــادث 
النيابــة  فباشــرت  العمــل،  مــن  عودتهــم  حــال 

العامــة التحقيقــات.  
وذكــر بيــان النيابــة أنــه انتقــل فريــق مــن النيابــة 
العامــة ملحــل الواقعــة ملعاينتــه ومناظــرة جثامــن 
العامــة  النيابــة  وســألت  املتوفــن،  األطفــال 
ذويهــم والذيــن تواتــرت أقوالهــم حــول تشــغيلهم 
أهلهــم  بلدتهــم إلعانــة  مــن  بواســطة شــخص 
علــى مصاريــف املعيشــة، وأن الدراجــة اآلليــة 
املجــرى  يف  بهــم  ســقطت  التــي  -تروســيكل- 
إلــى محــال  مــن عملهــم  تقلهــم  كانــت  املائــي، 

إقامتهــم. 
وتابعــت: علــى ذلــك اســتجوبت النيابــة العامــة 
ســائق الدراجــة -عمــره 19 ســنة- فيمــا ُنســب 
إليــه مــن ارتكابــه جرميــة القتــل اخلطــأ وقيادتــه 
غيــر  عنهــا اخلطــر ويف  ينجــم  بحالــة  مركبــة 
ودون حملــه رخصــة  لهــا،  املخصــص  الغــرض 
الدراجــة  بقيادتــه  فقــرر  تســيير،  أو  قيــادة 
األصيــل،  ســائقها  عــن  نيابــة  احلــادث  وقــت 
وحــال ســيره بالطريــق ُفوجــئ بدراجــة أخــرى 
يف مواجهتــه، فاختلــت عجلــة القيــادة مــن يــده 

املائــي.  باملجــرى  الدارجــة  وســقطت 
وأضــاف البيــان أن حتريــات الشــرطة أكــدت أن 
الدراجــة قيــادة املتهــم كانــت ُتقــل اثنــي عشــر 
وأن  املتوفــن-،  األطفــال  بينهــم  -مــن  عامــاًل 
حفــرة بالطريــق أدت الختــالل عجلــة القيــادة 
وســقط  الطريــق  عــن  فانحــرف  ســائقها  بيــد 

املائــي.   باملجــرى 
العامــة  النيابــة  اســتجوبت  أنــه  البيــان  وذكــر 
الشــخص الــذي تولــى تشــغيل هــؤالء األطفــال 
خــالل  معهــم  الدراجــة  مســتقاًل  كان  والــذي 
الواقعــة، حيــث اتهمتــه بارتكابــه جرميــة االجتــار 
بالبشــر، وتشــغيله األطفــال دون الســن القانونــي، 
أيــام  أربعــة  املتهمــْن  بحبــس  النيابــة  وأمــرت 

احتياطًيــا علــى ذمــة التحقيقــات.  
جثامــن  بدفــن  العامــة  النيابــة  كمــا صرحــت 
اإلجتــار  مباحــث  حتريــات  وطلبــت  املتوفــن، 

الواقعــة. حــول  بالبشــر 

  دار الخدمات: حاسبوا المهمل
بدورهــا نعــت دار اخلدمــات النقابيــة والعماليــة، 
العيــش  لقمــة  شــهداء  الثمانيــة  األطفــال 
بالبحيــرة، وقالــت إنهــا تتقــدم بخالــص العــزاء 
ــدرك فداحــة  ــم وت ألســر هــؤالء الشــهداء وذويه

املصــاب الــذي ألــم بهــم. 
وطالبــت الــدار يف بيــان لهــا، بضــرورة محاســبة 
بــل  فقــط  احلــادث  هــذا  يف  املتســبب  ليــس 
تســبب  مــن  كل  ومعاقبــة  محاســبة  ضــرورة 
بإهمــال التفتيــش علــى تلك املنشــآت العشــوائية، 
والســماح لهــا بتشــغيل األطفــال الــذي يجرمــه 

وفد حكومي ضخم 
يسافر لجنيف وسط 

انتقادات ومطالبات 
بالتحقيق 



19 العدد الخامس - يوليو ٢٠٢٢

القانــون دون عقــاب أو متابعــة، والــذي ســمح 
ــال  ــة بنقــل هــؤالء األطف ــر آدمي ــوت الغي ــة امل آلل
البضائــع  لنقــل  معــدة  وهــي  األخيــر،  ملثواهــم 
واحليوانــات والــذي تراخــي يف تطبيــق معاييــر 
هــذه  ملثــل  ســمح  والــذي  والصحــة  الســالمة 
املــوت  وطــرق  تــرع  عبــر  البشــر  بنقــل  اآلالت 
والــذي ســمح لصاحــب العمــل بتشــغيلهم يف هــذا 
الوقــت املتأخــر، أبريــاء يف عمــر الزهــور دفعــوا 

حياتهــم ثمنــا للفقــر واإلهمــال. 
وقالــت دار اخلدمــات إن حــوادث وفــاة األطفــال 
العاملــن تكــررت خــالل الفتــرة املاضيــة، ممــا 
ــة وتشــريعية جــادة،  ــب معــه وقفــة مجتمعي يتطل

وعــدم  األطفــال،  عمالــة  جتــرمي  علــى  تؤكــد 
تقنينهــا حتــت أي مســمى خــالل مشــروع قانــون 

العمــل اجلديــد.  

مظاهرات ماسبيرو.. من يدفع 
الثمن؟

وصلــت احتجاجــات العمــال، مبنــى ماســبيرو يف 
مطلــع العــام اجلــاري، حيــث بــدأت تظاهــرات 
واحتجاجــات العاملــن يف مبنــى احتــاد اإلذاعــة 
األجــور  تدنــي  علــى  احتجاجــاً  والتلفزيــون، 
مطالبــن  املاليــة،  املســتحقات  صــرف  وتأخــر 

للهيئــة  املعــن  الرئيــس  زيــن،  حســن  برحيــل 
الوطنيــة لإعــالم عــن منصبــه.

وأكــد املحتجــون أنهــم لــم يتقاضــوا مســتحقاتهم 
ضعــف  إلــى  إضافــة  ســنوات،  منــذ  املاليــة 
منــط  تغييــر  ومــع  صرفهــا.  وتأخــر  الرواتــب 
العمــل يف املبنــى مبوجــب قــرارات رئيــس الهيئــة 
الوطنيــة، بــات علــى العاملــن احلضــور يوميــاً 
والبقــاء يف املبنــى ســبع ســاعات علــى األقــل، 
مــا منعهــم مــن العمــل يف وظائــف أخــرى كانــت 
ــدر عليهــم دخــالً يعوضهــم عــن تأخــر صــرف  ت

األساســية.  وظائفهــم  يف  مســتحقاتهم 
وقــال املحتجــون إن تلــك القــرارات التــي اتخذهــا 
رئيــس الهيئــة تســتهدف دفعهــم إلــى تــرك العمــل 
مــن خــالل االســتقالة أو طلــب إجــازات مــن دون 

راتــب، حتــى تتوفــر النفقــات.
وبــدأت االحتجاجــات منــذ أســبوعن، اعتراًضــا 
العــالوات  كافــة  وتوقــف  األجــور  تدنــي  علــى 
ــذ 2014، وســوء ظــروف عملهــم،  ــات من والترقي
بســبب  الصحــي  التأمــن  خدمــات  وتوقــف 
توقــف االحتــاد عــن ســداد االشــتراكات للجهــات 
املُتعاقــد معهــا، وطالــب املحتجــون برحيــل رئيــس 

الهيئــة الوطنيــة لإعــالم عــن منصبــه. 
ــض  ــن للقب ــع اســتمرار املظاهــرات جلــأ األم وم
قــوات  ألقــت  حيــث  املشــاركن،  أبــرز  علــى 
الشــرطة القبــض علــى اإلعالميــة هالــة فهمــي، 

الكوربيجــي. صفــاء  الصحفيــة  والزميلــة 
محامــي  أيــوب  علــي  أعلــن  ســابق  وقــت  ويف 
ــة، أن قــوات أمــن قبضــت علــى صفــاء  الصحفي

مــن شــقتها بعــد كســر البــاب، 
مدججــة  أمنيــة  قــوة  »حضــرت  أيــوب:  وقــال 
بالســالح إلــى مســكنها باملقطــم وصعــدوا إلــى 
ــاب  الــدور الثانــى حيــث تقطــن وقامــوا بكســر ب
الشــقة لنصفــن، وقامــوا بتفتيــش الشــقة وقطــع 
ســلك الراوتــر اخلاص بالــواي فاي، ومت التحفظ 
جهــاز الب تــوب وتابلــت خــاص مبوكلتــي، وقامــوا 
ببعثــرة محتويــات الشــقة وســمحوا لهــا بارتــداء 
إلــى  واقتادوهــا  شــنطتها  وجتهيــز  مالبســها 

ــى اآلن«.   ــوم حت ــر معل ــكان غي م
وتابــع أيــوب: »كان هــذا يف حوالــى الســاعة 3 
الفجــر، وكان هنــاك قــوة كبيــرة فــى احلديقــة 
املواجهــة للمنــزل وداخــل العمــارة وعلــى الســاللم 
مبــا أثــار حفيظــة ســكان العقــار، وقــد هالهــم 
اخلــوف والرعــب ممــا دعــا إحــدى جاراتهــا إلــى 
الصــراخ بصــوت عــال وهــو األمــر الــذى أدى إلــى 

اســتيقاظ جميــع ســكان العمــارة«.   
واإلعــالم  للصحافــة  املصــري  املرصــد  كان 

هالة فهمي وصفاء 
الكوربيجي تدفعان 

ثمن المطالبة 
بالحقوق  
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ذكــر أن هنــاك أنبــاء عــن إلقــاء القبــض علــى 
الصحفيــة صفــاء الكوربيجــي، ســكرتيرة حتريــر 
ــة اإلذاعــة والتليفزيــون، مــن منزلهــا فجــر  مبجل
الدولــة  أمــن  نابــة  وقــررت   ،2022 أبريــل   21
العليــا حبســها 15 يوًمــا علــى ذمــة التحقيقــات، 
وكانــت صفــاء نشــرت خــالل الفتــرة األخيــرة 
عمــال  اعتصــام  أزمــة  بعــد  فيديوهــات  عــدة 

ماســبيرو، انتقــدات فيهــا جتاهــل األزمــة.    
ويف ســياق متصــل ألفــت قــوات الشــرطة القبــض 
االختفــاء  مــن  أيــام  وبعــد  فهمــي،  علــى هالــة 
احتجازهــا،  مــكان  عــن  باإلعــالن  واملطالبــة 
الدولــة  أمــن  بنيابــة  ســبيلها، ظهــرت  وإخــالء 
والتــي حبســتها 15 يوًمــا علــى ذمــة التحقيقــات.  
ويف وقــت ســابق قــال املحامــي احلقوقــي خالــد 
علــي، إن نيابــة أمــن الدولــة واجهــت اإلعالميــة 
ببوســت قامــت بتشــييره مــن صفحــة الغيــر عــن 
ــاء ســد  ــة يف بن ــوك املصري مســاهمة بعــض البن

النهضــة. 
مواجهتهــا  مت  »كمــا  لــه:  تصريــح  يف  وتابــع 
بفيديــو للغيــر قامــت بتشــييره علــى صفحتهــا، 
ومضمــون الفيديــو يشــتمل علــى أحاديــث حــول 
االســتثمارات اإلماراتيــة ومــا أثيــر بشــأن شــراء 

بعــض األصــول«. 
وأضــاف أن النيابــة وجهــت لهــا تهــم مشــاركة 
جماعــة إرهابيــة )إثاريــة( فــى حتقيــق أغراضها، 
إرهابيــة،  جرائــم  ارتــكاب  علــى  والتحريــض 
ونشــر بداخــل البــالد وخارجهــا أخبــار وإشــاعات 

ــة.    ــات كاذب وبيان
ــة ذكــرت أن قــوة  ــي إن اإلعالمي ــد عل وقــال خال
الضبــط أخــذت منهــا مفاتيــح شــقتها وثالثــة 
تليفونــات ومبلــغ 12 ألــف جنيــه، وال تعلــم هــل مت 

إثبــات مبحضــر الضبــط مــن عدمــه.  

 سفر وفد حكومي ضخم يثير 
عاصفة من االنتقادات

وســط أزمــات العمــال واألوضــاع االقتصاديــة 
حكومــي  وفــد  ســفر  واقعــة  أثــارت  الصعبــة، 
الفعــل  ردود  مــن  العديــد  جلنيــف  ضخــم 

بالتحقيــق.  مطالبــات  وســط  الغاضبــة، 
وكشــفت دار اخلدمــات النقابيــة والعماليــة عــن 
ــى جنيــف،  ســفر وفــد حكومــي ضخــم العــدد إل
تكاليــف  علــى  اإلنفــاق  ترشــيد  إلــى  ودعــت 
وبــدالت الســفر، وقصرهــا علــى املهمــات امللحــة 
التــي يضطلــع بهــا فقط املتخصصون يف شــئونها 

ــن االســتغناء عــن إســهاماتهم. ــن ال ميك الذي
وقالــت دار اخلدمــات، إنــه 24 أبريــل املاضــي 
أصــدر وزيــر القــوى العاملــة القــرار رقــم 60 
لســنة 2020 بتشــكيل الوفــد احلكومــي املشــارك 
يف أعمــال الــدورة 110 ملؤمتــر العمــل الدولــي 
املنعقــد يف جنيــف خــالل الفتــرة مــن 27 مايــو 

إلــى 11 يونيــو 2022. 
وأضافــت أن الوفــد يتكــون مــن أربــع مجموعــات 
يضــم مجموعهــا تســعة عشــر فــردا، حيــث تضــم 
املجموعــة األولــى خمســة أفــراد يســافرون يــوم 
28 مايــو ويعــودون يــوم 12يونيــو، والثانيــة ثالثــة 
ــوم 7  ــو ويعــودون ي ــوم 28 ماي أفــراد يســافرون ي
يونيــو، والثالثــة خمســة أفــراد يســافرون يــوم 
29 مايــو ويعــودون يــوم 5 يونيــو، والرابعــة ســتة 
أفــراد يســافرون يــوم 5 يونيــو ويعــودون يــوم 12 

يونيــو. 
وأشــارت الــدار إلــى أن الوفــد يضمــن مندوبــن 
اثنــن وســبعة عشــر مستشــارا، وتتحمــل موازنــة 
وزارة القــوى العاملــة للعــام املالــي 2022/2021 

جميــع تكاليــف الســفر وتذاكر الطيــران واإلقامة 
وثلثــي بــدل الســفر املقــرر قانونــاً باإلضافــة إلــى 
25% فئــة مؤمتــرات واجتماعــات دوليــة، بينمــا 
اإلمنائيــة  للمعونــة  التنفيذيــة  الوحــدة  تتحمــل 
واإلقامــة،  الســفر  تكاليــف  كافــة   )OUDA(
وبــدل الســفر املقــرر قانونــاً إلحــدى عضــوات 
الوفــد التــي تشــغل منصــب معــاون فنــي مبكتــب 

ــر. الوزي
اخلدمــات  دار  نشــرت  الــذي  للقــرار  ووفقــاً 
صــورة منــه: “يســتخدم الطيــران املصــري ألقرب 
نقطــة وصــول ملــكان انعقــاد االجتماعــات، ويف 
ــة عــدم وجــود طيــران مصــري يتــم احلجــز  حال
عــن طريــق شــركات مصــر للطيــران أو مصــر 
للســياحة، كمــا يتــم حجــز اإلقامــة مــن خــالل 

شــركة مصــر للســياحة”.
وقالــت دار اخلدمــات إن تشــكيل وفــد ضخــم 
العــدد علــى هــذا النحــو إمنــا يفــوق كثيــراً عــدد 
العــدد  أن  حيــث  غنــى،  األكثــر  الــدول  وفــود 
املفتــرض ألي وفــد حكومــي يشــارك يف أعمــال 
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غرق أطفال البحيرة 
الـ8.. شهداء لقمة 

العيش ضحايا العمل 
في البطاطس

مؤمتــرات العمــل الدولــي هــو مندوبــن اثنــن مــع 
قليــل مــن املستشــارين املتخصصــن يف الشــئون 
أعمــال  جــدول  يتضمنهــا  التــي  واملوضوعــات 

املؤمتــر.
واعتبــرت أنــه “أمــٌر مثيــر لالســتغراب أن تتحمــل 
الســفر،  تكاليــف  الــوزارات  إحــدى  موازنــة 
وتكاليــف اإلقامــة وبــدالت الســفر –التــي ُتدفــع 
بالعملــة الصعبــة- ملثــل هــذا العــدد مــن موظفــي 
الــوزارة يف ظــل األزمــة االقتصاديــة التي تعيشــها 
والتــي  العالــم-  بلــدان  مــن  والكثيــر  بالدنــا- 
يفتــرض معهــا تخفيــض النفقــات احلكوميــة”.

الوفــد  أن يضــم  وتابعــت: “رمبــا كان مفهومــاً 
مستشــارين مــن إدارة املؤمتــرات واالتفاقيــات، 
غيــر أنــه مــن غيــر املفهــوم أن يضــم الوفــد علــى 
ســبيل املثــال ثالثــة مستشــارين مــن العاملــن 
يف مجــال العالقــات العامــة واإلعــالم، ومديــر 
ووكيــل  بالقليوبيــة،  العاملــة  القــوى  مديريــة 

مديريــة القــوى العاملــة بســوهاج”.
القــرار  هــذا  يف  تــرى  أنهــا  الــدار  وختمــت 
ــه يف ظــل  ــرر ل ــداً وإســرافاً ال مب “الصــادم” تزي
أزمـــة اقتصاديــة ال ُيســتهان بهــا، ورغــم دعــوات 
رئيــس اجلمهوريــة ورئيــس الــوزراء إلــى حتلــي 
اجلميــع باملســئولية يف مواجهــة هــذه األزمــة، 
إمنــا تدعــو إلــى تخفيــض النفقــات احلكوميــة – 
وعلــى األخــص – ترشــيد اإلنفــاق علــى تكاليــف 
وبــدالت الســفر، وقصرهــا علــى املهمــات الهامــة 
ــا فقــط املتخصصــون  ــع به ــي يضطل وامللحــة الت
عــن  االســتغناء  ميكــن  ال  الذيــن  شــئونها  يف 

إســهاماتهم. 
عبــد  مهــا  النائبــة  أعلنــت  الســياق  ذات  ويف 
الناصــر، تقدمهــا بطلــب إحاطــة موجــه لــكل مــن 
رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر القــوى العاملــة، 
بشــأن ســفر وفــد حكومــي ضخــم إلــى جنيــف 
تخفيــض  تســتدعي  اقتصاديــة  أزمــة  ظــل  يف 

احلكوميــة.  النفقــات 
فوجئنــا  اإلحاطــة:  طلــب  يف  النائبــة  وقالــت 
بإصــدار وزيــر القــوى العاملــة القــرار رقــم 60 
لســنة 2020 بتشــكيل الوفــد احلكومــي املشــارك 
يف أعمــال الــدورة 110 ملؤمتــر العمــل الدولــي 
املنعقــد يف جنيــف خــالل الفتــرة مــن 27 مايــو 
إلــى 11 يونيــو 2022 ويتكــون الوفــد مــن أربــع 
مجموعــات مجموعهــا تســعة عشــر فــرداً، حيــث 
تضــم املجموعــة األولــى خمســة أفــراد يســافرون 
ــة  ــو، والثاني ــوم 12يوني ــودون ي ــو ويع ــوم 28 ماي ي
ثالثــة أفــراد يســافرون يــوم 28مايــو ويعــودون 
يــوم 7 يونيــو، والثالثــة خمســة أفــراد يســافرون 

ــة  ــو، والرابع ــوم 5 يوني ــودون ي ــو ويع ــوم 29 ماي ي
ســتة أفــراد يســافرون يــوم 5 يونيــو ويعــودون 
يــوم 12 يونيــو، علمــاً بــأن الوفــد يضــم مندوبــن 

ــن وســبعة عشــر مستشــاراً.  اثن
وينــص القــرار أن تتحمــل موازنــة وزارة القــوى 
كافــة   2022/  2021 املالــي  للعــام  العاملــة 
واإلقامــة  الطيــران  وتذاكــر  الســفر  تكاليــف 
وثلثــي بــدل الســفر املقــرر قانونــاً باإلضافــة إلــى 
25% فئــة مؤمتــرات واجتماعــات دوليــة، بينمــا 
اإلمنائيــة  للمعونــة  التنفيذيــة  الوحــدة  تتحمــل 
واإلقامــة،  الســفر  تكاليــف  كافــة   )OUDA(
وبــدل الســفر املقــرر قانونــاً إلحــدى عضــوات 
الوفــد التــي تشــغل منصــب معــاون فنــي مبكتــب 

الوزيــر. 
وقالــت النائبــة: نــرى أن تشــكيل وفــد ضخــم 
العــدد علــى هــذا النحــو يفــوق كثيــراً عــدد وفــود 
ــرض  ــدد املفت ــث أن الع ــى، حي ــر غن ــدول األكث ال
ألي وفــد حكومــي يشــارك يف أعمــال مؤمتــرات 
العمــل الدولــي هــو مندوبــن اثنــن مــع قليــل 
الشــئون  يف  املتخصصــن  املستشــارين  مــن 
أعمــال  جــدول  يتضمنهــا  التــي  واملوضوعــات 

املؤمتــر. 
أن  لالســتغراب  مثيــر  أمــر  لعلــه  وأضافــت: 
تتحمــل موازنــة إحــدى الــوزارات تكاليف الســفر، 
وتكاليــف اإلقامــة وبــدالت الســفر –التــي ُتدفــع 
بالعملــة الصعبــة- ملثــل هــذا العــدد مــن موظفــي 
الــوزارة يف ظــل األزمــة االقتصاديــة التي تعيشــها 
والتــي  العالــم،  بلــدان  مــن  والكثيــر  بالدنــا، 
يفتــرض معهــا تخفيــض النفقــات احلكوميــة. 

يضــم  أن  مفهوًمــا  كان  رمبــا  النائبــة:  وتابعــت 
املؤمتــرات  إدارة  مــن  مستشــارين  الوفــد 
واالتفاقيــات، غيــر أنــه مــن غيــر املفهــوم أن يضم 
الوفــد علــى ســبيل املثــال ثالثــة مستشــارين مــن 
العاملــن يف مجــال العالقــات العامــة واإلعــالم، 
بالقليوبيــة،  العاملــة  القــوى  مديريــة  ومديــر 

العاملــة بســوهاج!.  القــوى  ووكيــل مديريــة 
هــذا  يأتــي  أن  للدهشــة  املثيــر  واســتطردت: 
القــرار رغــم دعــوات رئيــس اجلمهوريــة ورئيــس 
الــوزراء إلــى ترشــيد اإلنفــاق والــذي بالضــرورة 
ينطبــق علــى تكاليــف وبــدالت الســفر، والتــي 
البــد مــن قصرهــا علــى املهمــات الهامــة وامللحــة 

التــي ال ميكــن االســتغناء عنهــا. 
ســيادتكم  مــن  نرجــو  عليــه  بنــاء  واختتمــت: 
التفضــل بإحالــة طلــب اإلحاطــة إلــى اللجــان 
املختصــة ملناقشــته ودراســته واتخــاذ مــا يلــزم 

حيالــه.  إجــراءات  مــن 
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إقصاء استباقي واستبعادات وشطب وتهديدات   

انتخابات 
أتلفها 
التدخل 

النقابات العمالية..

طريقهــا  تتلمــس  العاملــة  الطبقــة  دلفــت 
مصاحلهــا  عــن  دفاعــاً  الفاعلــة  احلركــة  إلــى 
اجلماعيــة يف أجــور وشــروط عمــل أكثــر عــدالً، 
لتشــارك يف املعــارك الوطنيــة، وتخــوض معاركهــا 
اخلاصــة مــن أجــل حتســن شــروط العمــل واحلق 
 - تتحمــل  كانــت  بينمــا  املســتقل،  التنظيــم  يف 
وحدهــا - اجلانــب األكبــر مــن فاتــورة السياســات 

احلكوميــة املناوئــة لهــا، ويف ســبيل ذلــك واجــه 
أبناؤهــا ونقابيوهــا الفصــل والتشــريد والتهديــد 
يف  والســجن  بــل  ومســتحقات،  أجــور  وتأخــر 
أحيــان كثيــرة، ومــن بينهــم عمــال شــركة »مصــر 

وغيرهــم.   للتأمــن«، 
يف  املرشــحون  كان  ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــى 
انتخابــات النقابــات العماليــة يف الــدورة احلاليــة 

مينــون أنفســهم بانفراجــة ولــو بســيطة يف ملــف 
التنظيــم واحلريــات النقابيــة، الســيما يف ظــل 
التصريحــات والوعــود الرســمية بإقامــة العمليــة 
االنتخابيــة بشــكل »نزيــه« و«دميقراطــي«، وتزامن 
ذلــك مــع الدعــوة الرئاســية للحــوار الوطنــي مــع 
جميــع فئــات املجتمــع، ومــن بينهــم ممثلــي العمــال 

أنفســهم.  

النهايــات خالفــت وعــود املقدمــات، والترقــب املشــوب بتفــاؤل مؤقــت 
وكثيــر مــن احلــذر ســرعان مــا تالشــى بعــد إســدال الســتار علــى املشــهد 
ــدورة   2026/2022، بإقصــاء  ــة ل ــات العمالي ــات النقاب اخلتامــي النتخاب
ــة ورئاســة اللجــان  ــر مــن املرشــحن لعضوي ــل عــدد كبي وشــطب وتعطي
النقابيــة بضغــوط  حكوميــة وأمنيــة، تزامنــا مــع دعــوة رئاســية حلــوار 
وطنــي مــع جميــع فئــات املجتمــع ومــن بينهــم  العمــال، كانــت تبــدو كأنهــا 
بــادرة تخلــي عــن السياســات التــي عمــدت علــى إقصائهــم مقابــل دعــم 

مرشــحي املــواالة، إال أن النتائــج لــم تكــن علــى قــدر هــذه البــوادر  

آمال »الديمقراطية النقابية« تصطدم 
بشروط »تعجيزية« وتعقيد حكومي  
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دار الخدمات: االنتهاكات شملت استبعادات بالجملة 
واستدعاءات أمنية وتهديدات بالفصل  والحبس.. 

والكشوف النهائية خلت من أسماء معظم المستبعدين  

محمــد ســعفان وزيــر القــوي العاملــة، ورئيــس 
اللجنــة العليــا املشــرفة علــى االنتخابــات النقابيــة 
النقابيــة  االنتخابــات  تدشــن   العماليــة،  أعلــن 
 العماليــة علــى مرحلتــن، األولــى يف 15 تصنيفــا 
نقابيــا يومــي 8 و9 مايــو  املقبــل، والثانيــة علــى 
ــن  ــي 21  و22 م ــا يوم ــا نقابي مســتوى 14 تصنيف
الشــهر نفســه، متعهــدا بـ«إفــراز تنظيــم نقابــي 

العمــال  حقــوق  احلفــاظ  علــى  علــى  قــادرا 
واســتقرار  منــاخ العمــل  وحتقيــق أعلــى معــدالت 
إنتــاج، إال أن املمارســات التــي شــهدتها  مرحلتــي 
االنتخابــات ومــا بعدهــا جــاءت منافيــة متامــا 

لهــذا التعهــد.   
ووفــق دار اخلدمــات النقابيــة والعماليــة، جــاءت 
شــروط  وإجــراءات الترشــح واالنتخــاب لعضويــة 

مجلــس إدارة املنظمــة النقابيــة العماليــة، الــواردة 
متماثلــة   2017، لســنة  رقــم   213  القانــون  يف 
مــع أحــكام القانــون املُلغــى ســيئ الســمعة رقــم 
أحــكام  القانــون  فُبنــاًء علــى  لســنة   1976،   35
منــاذج  الــوزارة  أصــدرت  التنفيذيــة،  والئحتــه 
التــي  واإلقــرارات  الترشــح  واملســتندات  طلــب 
وأصــدرت  تقدميهــا،  املرشــح  علــى  يتوجــب 
الــذي  لســنة   2022   16 رقــم  الــدوري  الكتــاب 

ينــص علــى ضــرورة االلتــزام بهــذه النمــاذج.  
وأثــار منــوذج الشــهادة التــي يتعــن اعتمادهــا  مــن 
جهــة العمــل الكثيــر مــن اإلشــكاليات؛ فضــالً عــن 
أن مجــرد حاجــة املرشــح إلــى شــهادة معتمــدة 
مــن جهــة  العمــل قــد يــؤدي إلــى تدخــل صاحــب 
ملبــادئ  باملخالفــة  النقابــي  الشــأن  يف  العمــل 
احلريــات النقابيــة  واتفاقيــات العمــل األساســية، 
أبــدت الكثيــر مــن جهــات العمــل احلكوميــة علــى 
الــوزاري  االنصيــاع  للنمــوذج  رفضهــا  األخــص 
ومتســكها مبنــح املرشــح بيــان احلالــة الوظيفيــة 
ــن  ــر مــن  الراغب ــك الكثي ــا أرب ــا، م املعتمــد لديه
النقابيــة  اخلدمــات  لــدار  وفقــا  الترشــح،  يف 

والعماليــة.  
االنتخابيــة  للعمليــة  املحــدد  الوقــت  ضيــق 
مبراحلهــا وخطواتهــا أيضــا كان أحــد الشــواهد 
االســتباقية للتنبــؤ مبــا ســتكون عليــه االنتخابــات، 
حيــث تفصــل  بــن فتــح بــاب الترشــح وإجــراء 
االنتخابــات 8 أيــام فقــط يجــري خاللهــا إعــالن 
إعــالن  ثــم  والطعــن  عليهــا  األوليــة  الكشــوف 

النهائيــة.    الكشــوف 
الســتخراج  أيضــاً  كافيــا  الوقــت  يكــن  لــم 
الراغــب  مــن  املطلــوب  الكثيــرة  املســتندات 
اخلدمــة  تأديــة  )شــهادة  تقدميهــا  يف  الترشــح 
أحــد  مــن  طبيــة  شــهادة  املؤهــل،  العســكرية، 
معامــل وزارة الصحــة  باخللــو مــن الســموم(، علــى 
األخــص بالنســبة ملــن شــملتهم املرحلــة األولــى 
التــي بــدأت مباشــرًة بعــد عطلــة  طويلــة ملــدة 10 
أيــام توقفــت خاللهــا كافــة املصالــح احلكوميــة 

عــن العمــل.    
ــي  ــر مــن راغب ــى اضطــرار الكثي ــك إل أدى كل ذل
الترشــح إلــى محاولــة احلصــول علــى صــور طبــق 
ملفــات  يف  املوجــودة  املســتندات  األصــل  مــن 
العمــل  جلهــات  أتــاح  الــذي  األمــر  خدمتهــم، 
مزيــداً مــن التدخــل يف  الشــأن النقابــي، باالمتنــاع 
عــن إعطــاء صــور طبــق األصــل معتمــدة مــن 
املســتندات املوجــودة حتــت أيديهــم، لتبــدأ معهــا 
وبعدهــا مرحلــة أخــرى مــن اإلقصــاء املتعمــد، مــع 

بدايــة املعتــرك االنتخابــي وحتــى نهايتــه. 
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مرشحة تفاجأت بشطب اسمها من كشوف 
أعضاء الجمعية العمومية بسبب مستند 

»استقالة  مكرهة«.. وحرمان آخرين من أوراق 
التقدم للترشيح  

المرحلة األولى.. شطب
واستبعادات وطعون مرفوضة 

وتهديدات بالفصل والحبس  

يف 12 مايو، كشــف املنســق العام لدار اخلدمات 
النقابيــة والعماليــة كمــال عبــاس، عــن عــدد مــن 
 اخلروقــات بشــأن االنتخابــات  العماليــة، تزامنــا 
يف  املرشــحن  أمــام  الطعــون  بــاب  فتــح  مــع 
مختلــف  املحافظــات علــى مســتوى اجلمهوريــة   .
ــس  ــذي دعــا رئي ــه يف الوقــت ال ــاس إن ــال عب وق
اجلمهوريــة حلــوار وطنــي حتــت شــعار “وطــن 
يتســع للجميــع”  لــم يجــد العمــال لهــم ســبيال 
مــن  أدنــى  بحــد  تتســم  نقابيــة   النتخابــات 
الشــفافية والنزاهــة، موضحــا أن إجــراء  الطعــون 
علــى الكشــوف األوليــة بأســماء املرشــحن شــهد 
 شــطبا باجلملــة مــن دون أســباب، وتأخيــرات يف 
 إعــالن كشــوف املرشــحن، فضــال عــن تأخــر 
عــدد مــن املستشــارين يف احلضــور للجــان  تلقــى 

الطعــون.   
التــي  العمليــات  لغرفــة  األول  تقريرهــا  يف 
أول  يف  العماليــة  االنتخابــات  لرصــد  شــكلتها 
أيــام الترشــح، رصــدت  دار اخلدمــات النقابيــة 
ــي تراوحــت  ــة عــددا مــن املخالفــات الت  والعمالي
مــا بــن رفــض اســتالم ترشــح مــرورا  بشــطب 
أســماء عمــال مــن اجلمعيــة العموميــة حلرمانهــم 
األمــن  اســتدعاء  إلــى  وصــوال  الترشــح،   مــن 
وتهديدهــم  الترشــح،  يف  لبعــض  الراغبــن 
بالفصــل مــن العمــل واحلبــس حــال إيــداع اللجنــة 

 أوراقهــا ملديريــة القــوى  العاملــة.     
فوجئــت رشــا مصطفــى عبــد الظاهــر، بشــطب 
اســمها مــن كشــوف أعضــاء اجلمعيــة العموميــة 
اعتبــاراً مــن  تاريــخ تقدميهــا اســتقالة أُكرهــت 
ــوم  ــه ي ــم عدلــت عن ــخ 2021/4/4 ث عليهــا بتاري

    .2021/4/7
وحاولــت رشــا التقــدم بطلــب ترشــحها لرئاســة 
اللجنــة النقابيــة للعاملــن بالضرائــب العقاريــة 
مبحافظــة  الســويس غيــر أن اللجنــة املشــرفة 
املرفقــة  واملســتندات  الطلــب  اســتالم  رفضــت 
بــه علــى ســنٍد مــن القــول  بعــدم تســجيلها علــى 
“سيســتم” الــوزارة كعضــو باجلمعيــة العموميــة 
للجنــة، كمــا اكتشــف عــدد آخــر مــن  أعضــاء 

اجلمعيــة العموميــة للجنــة النقابيــة الراغبــن يف 
الترشــح لالنتخابــات شــطبهم أيضــاً مــن كشــوف 
 اجلمعيــة العموميــة حلرمانهــم مــن حقهــم يف 

الترشــح.    
كمــا مت اســتدعاء 6 أعضــاء مــن مجلــس إدارة 
إلــى  باإلســماعيلية  العقاريــة  الضرائــب  نقابــة 
مديريــة األمــن  الوطنــي باإلســماعيلية يــوم 13 
أبريــل املاضــي، وتهديدهــم بالفصــل مــن العمــل 
أوراقهــا  اللجنــة  بإيــداع  قامــت  إذا  واالعتقــال 

ملديريــة القــوي العاملــة.    
للعاملــن  النقابيــة  اللجنــة  رفضــت  كمــا 
للنقابــة  بالضرائــب العقاريــة بطنطــا )التابعــة 
العامــة الرســمية( منــح  األوراق الالزمــة للترشــح 
لـــ5 مــن راغبــي الترشــيح، وأغلقهــا رئيــس اللجنة 
النقابيــة قبــل أن يهــم باملغــادرة،  وحــرر العاملــون 
 2022 لســنة   4457 رقــم  املحضــر  اخلمســة 
إداري أول طنطــا متضرريــن فيــه مــن رئيــس 
 وأمــن عــام النقابــة. ومــن ثــم توجهــوا للجنــة 
والتــي قبلــت اســتالم أوراقهــم اســتنادا للمحضــر 

املحــرر.    
كانــت هــذه منــاذج لشــواهد حيــة كثيــرة رصدتهــا 
ــة  ــة والعمالي ــدار وعــدد مــن املنظمــات النقابي ال
فقــط،  لالنتخابــات  األولــى  بشــأن  املرحلــة 
مشــيرة إلــى تبايــن أســباب االســتبعاد احلقيقيــة 
ــارات  ــن اعتب ــاً للمســتبعدين  أنفســهم- ب – وفق
لــدى أجهــزة األمــن، واعتبــارات لصالــح رجــاالت 
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االحتــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر   «احلكومــي« 
النقابيــة  اللجــان  مرشــحي  باســتبعاد  ســواء 
املنافســن  املرشــحن  باســتبعاد  أو  املســتقلة 
النقابيــة  اللجــان  إدارات  مجالــس   النتخابــات 
اعتبــارات  وأحيانــاً  نفســه،  لالحتــاد  التابعــة 

شــخصية أو  انتقاميــة.    
مــن  إقصاؤهــم  مت  الذيــن  املســتبعدون  تقــدم 

وواجــه  وطعــون،  بتظلمــات  املرشــحن  عــداد 
البعــض منهــم  صعوبــات أيضــاً يف تقدميهــا ، 
وكان 13 مايــو موعــداً للبــت يف الطعــون، حيــث 
لــم يتلــَق الكثيــرون ممــن مت  إقصاؤهــم ردا علــى 
طعونهــم حتــى موعــد إعــالن الكشــوف النهائيــة 

للمرشــحن .    
النهائيــة مــن أســماء معظــم  وخلــت الكشــوف 

املرشــحن املســتبعدين، املحرومــن مــن حقهــم 
يف الترشــح،  والذيــن قوبلــت تظلماتهــم بالرفــض 
غيــر املُســبب يف أحيــان كثيــرة، أو الــذي اســتند 
إلــى أســباب واهيــة بــل  وكاذبــة – بحســب الــدار- 
مثــل: عــدم تقــدمي بعــض املســتندات املطلوبــة 
-  فيمــا  فعليــاً  تقدميهــا  مت  قــد  كان  التــي   -
ــى  تلقــى بعــض املســتبعدين رداً شــفهياً فظــاً عل
تظلماتهــم مــن قبيــل »روح ارفــع قضيــة وأنــت 

تعــرف  الســبب«.   
االقتصاديــة  للحقــوق  املصــري  املركــز 
واالجتماعيــة طالــب بإعــادة النظــر يف قانــون 
االنتخابــات النقابيــة  العماليــة، وضــرورة البــت 
لتمكــن  فــوري  بشــكل  االنتخابيــة  الطعــون  يف 

املشــاركة.     مــن  العمــال 
ــه  ــو، إن ــان، يف منتصــف ماي وقــال املركــز يف بي
مــع قــرب انتهــاء املرحلــة األولــى لالنتخابــات 
النقابيــة العماليــة  والتــي شــابها العديــد مــن 
اإلشــكاليات علــى رأســها اســتبعاد عــدد مــن 
حــول  القانــون  احلديــث  يعــود  املرشــحن، 
وخصوصــا  العماليــة،  لالنتخابــات  املنظــم 
مســألة الطعــون، ومواعيــد نظرهــا، والفصــل 

فيهــا.    
االنتخابــات  قانــون  مــن   43 املــادة  وتنــص 
أن  علــى   2017 للعــام   213 العماليــة  النقابيــة 
ــة  ــن أعضــاء املنظم ــكل ذي  مصلحــة م “يجــوز ل
النقابيــة العماليــة الطعــن أمــام املحكمــة العمالية 
املختصــة، علــى أي إجــراء  من إجراءات الترشــح، 
أو علــى نتيجــة االنتخــاب، أو يف إجراءاتــه، وذلك 
خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ  غلــق بــاب 
الترشــح أو البــدء يف إجــراء االنتخــاب، أو مــن 
تاريــخ إعــالن النتيجــة مبقــار جلــان االنتخــاب 
بعــد  إال  الطعــن  يقبــل  وال  حســب  األحــوال، 
علــى  املشــرفة  العامــة  اللجنــة  أمــام  التظلــم 

االنتخابــات، وفــوات ميعــاد  البــت فيــه.   
وأوضــح املركــز أنــه بينمــا كان مــن املعتــاد البــت 
يف الطعــون أثنــاء العمليــة االنتخابيــة، ومبعرفــة 
مســتعجل،  وبشــكل  الدولــة،  محاكــم  مجلــس 
وعلــى  ســلفا،  املذكــور  بالقانــون  العمــل  وقبــل 
اعتبــار أن الطعــن يجــب  أن يســبق انتهــاء العمليــة 
ال أن يلحقهــا، مــا ميكــن العامــل مــن املشــاركة 
يف االنتخابــات، وبنــاء عليــه لــم  يتمكــن محامــي 
للنظــر يف  املصــري يف حتديــد جلســة  املركــز 
طعــون بعــض العاملــن علــى العمليــة االنتخابيــة، 
 نتيجــة اســتبعادهم مــن كشــوف املرشــحن، قبــل 
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بــدء التصويــت باالنتخابات، ســواء أمــام املحكمة 
 العماليــة، أو محكمــة األمــور املســتعجلة، رغــم 
ــن،  ــم شــرح املوقــف للمســؤولن املعني محاوالته

ــون.     ــذي يشــوب مــواد القان ــوار ال نتيجــة  الع
ودعــا املركــز إلــى ضــرورة إعــادة النظــر يف مــواد 
التــي  الطعــون  إجــراءات  خصوصــا  القانــون، 
احلفــاظ  يف  جديتهــا  وفاعليتهــا،  عــدم  ثبــت 
باملشــاركة  املرشــحن،  جميــع  أحقيــة  علــى 
أن  مســألة  خصوصــا  االنتخابــات،  عمليــة  يف 
االســتعجال بالطعــون عمليــة معتــادة يف كافــة 
االنتخابــات، ولــم يســتثن منهــا ســوى االنتخابــات 
 النقابيــة العماليــة بالقانــون املذكــور، التــي تــرك 
دون  العاديــة،  العماليــة  للمحكمــة  فيهــا  البــت 
اشــتراط أي  حــدود زمنيــة للبــت يف الطعــون، 
بالعمليــة  اللحــاق  مــن  العامــل  متكــن  بهــدف 
االنتخابيــة – يف حالــة أحقيتــه   – حيــث ميثــل 
هــذا النــص مخالفــة للدســتور، ويفــرغ عمليــة 
أن  إذ  مضمونهــا،  مــن  االنتخابيــة  الطعــون 
 األصــل هــو تصحيــح املخالفــات بأثــر فــوري عــن 
طريــق احلاكــم املختصــة، منعــا لتهديــد العمليــة 
االنتخابيــة  برمتهــا، ومــن ثــم احلريــات النقابيــة 

ذاتهــا.    
وشــخصية  ومنظمــة  حزبــا   35 مــن  أكثــر   
أدانــوا مــا وصفــوه بـ«تصفيــة املرحلــة األولــى 

كفاعليــة  العماليــة  االنتخابــات  النقابيــة  مــن 
دميقراطيــة تهــدف إلــى متثيــل العمــال« بحرمــان 
عــدد كبيــر مــن املرشــحن يف  االنتخابــات مــن 
حقهــم يف الترشــح ســواء بتدخــل مباشــر مــن 
قبــل  وترويعهــم  لتهديدهــم  األمنيــة  األجهــزة 
أو  الشــهود،  لروايــات  وفقــاً  األوراق   تقــدمي 
أي  إبــداء  دون  تقدمهــم  عقــب  اســتبعادهم 

ورفــض  طعونهــم.    أســباب 
وطالب املوقعون، يف بيان مشــترك، يف 20 مايو، 
بالتوقــف الفــوري لهــذه املمارســات، وأن جتــري 
 انتخابــات املرحلــة الثانيــة املقــررة يف احلــادي 
والعشــرين مــن مايــو بحريــة، مــع عــدم اســتبعاد 
الختيــار  للعمــال  احلريــة  مرشــح،  وتــرك  أي 
ممثليهــم يف انتخابــات نزيهــة٬ وأن يكــون هــذا 
مبثابــة رســالة جديــة حــول  احلــوار السياســي 
املرتقــب ومؤشــر مهــم علــى االنفراجــة املنتظــرة.   
وأضــاف البيــان أن »أغلــب القوى السياســية وكل 
املنابــر اإلعالميــة رحــب بدعــوة الرئيــس للحــوار، 
ــا بصــدد انفراجــة  ــن أنن ــر  معظــم املراقب واعتب
ــدم احلــوار السياســي  ــة تق ــى خلفي سياســية عل
بــن النظــام واملعارضــة،  إال أنــه تناقــض صــارخ 
مــن ال  أغلــب  اســتبعاد  يتــم  التطــورات،  لهــذه 
ببعــض  يتمتــع  ممــن  لــإدارة  بالــوالء  يديــن 
 االســتقالل، وهــذه االســتبعادات يف معظمهــا تتم 

لصالــح فتــح الطريــق لرمــوز املــواالة النقابيــن أو 
املرضــي  عنهــم أمنيــا للفــوز باملواقــع، وفرضهــم 
واملؤسســات  املنشــآت  العمــال يف  علــى عمــوم 
املختلفــة بعــد  اســتبعاد اآلالف مــن املرشــحن«.   
االنتخابــات  يف  حــدث  مــا  أن  املوقعــون  وأكــد 
ــه اســتمرار  ــه ســوى كون ــن تفهم ــة ال ميك النقابي
فاعليــة  كل  تصفيــة  إلــى  قــدمي  يســعى  لنهــج 
دميقراطيــة وتخريــب أي عملية لتمثيل املواطنن 
مــن خــالل االنتخابــات  وحرمــان الوطــن مــن كل 
صــوت مســتقل. بــل إن مــا يحــدث - وبــكل أســف 
- يضعــف مــن فــرص جنــاح  احلــوار ومــا ميكــن 

ــراج سياســي.    ــه مــن انف أن يفضــي إلي
واســتكملوا: »هــذه املمارســات تأتــي يف ســياق 
األزمــة االقتصاديــة وارتفــاع معــدالت التضخــم٬ 
ــال وعامــالت  ــوم عم ــا عم ــرك  عملي ــم تت ــن ث وم
ــن  ــالت حقيقــن قادري ــن وممث مصــر دون ممثل
علــى التفــاوض باســم زمالئهــم،  وإنقــاذ عمــوم 
العمــال مــن دوامــة ال تنتهــي مــن اإلفقــار، يف 
ــي  ــة الت ــاء األزم ــة ألعب ــر عدال ــع أكث ســياق توزي
يدفــع  ثمنهــا باألســاس الفئــات األضعــف مــن 
تــزداد  الذيــن  والفالحــن،  واملوظفــن  العمــال 
ظــروف معيشــتهم ســوًء  ويفقــدون قدراتهــم علــى 
احلفــاظ علــى حيــاة كرميــة ألســرهم، يف ســياق 

موجــات مســتمرة مــن التضخــم«.   
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كرم عبدالحليم ويسري معروف: تعرضنا 
لضغوط وتهديدات إلكراهنا على عدم الترشح 

للمرة الثانية  خالل دورتين    

لــم تختلــف املرحلــة الثانيــة لالنتخابــات العماليــة 
عــن ســابقتها، بــل كانــت إيذانــا بإســدال الســتار 
على ما  أشــبه بـ«املســرحية الشــكلية« كما وصفها 
كثيــرون مــن املرشــحن املســتبعدين واملنظمــات 
املهتمــة  بشــؤون العمــال، حيــث شــهدت ما شــهدته 
مثيلتهــا األولــى مــن عمليــات التوســع يف الشــطب 

واالســتبعاد،  بــل ورمبــا فاقتهــا.   
ووفقــا لتقاريــر وزارة القــوى العاملــة، مــن بــن 
فإنهــا  االســتبعاد  عمليــات  علــى  طعنــا   975

ــا مــن املرشــحن  اســتجابت ملــا  يقــارب 208 طعن
تعنــي اســتبعاد مرشــحن  وأن االســتجابة هنــا 
ــة للمرشــحن،  وردت أســماؤهم  بالكشــوف األولي
مت  مرشــحن  لعــودة  االســتجابة  وأحيانــا 
دار  األوليــة،  ووفــق  الكشــوف  مــن  اســتبعادهم 
اخلدمــات، طالــت االســتبعادات جميــع املرشــحن 
ســواء مــن النقابــات املســتقلة أو اللجــان  النقابيــة 
االحتــاد  التابعــة  العامــة  للنقابــات  التابعــة 

مصــر(.    عمــال  )احتــاد  احلكومــي 

حــزب  يف  العضــو   - عبداحلليــم  يتمكــن  ولــم 
واملرشــح  التأســيس«  »حتــت  واحلريــة  العيــش 
الســابقة  النــواب  مجلــس  الســابق  النتخابــات 
ترشــحه  بطلــب  التقــدم  مــن   - باإلســماعيلية 
مديريــة  تعطيــل  مســؤولي  بعــد  لالنتخابــات، 
عــن  فضــال  ترشــحه،  أوراق  العاملــة  القــوى 
مكثفــة  أمنيــة  وتهديــدات  لضغــوط  تعرضــه 

الترشــح.    عــدم  علــى  إكراهــه   اســتهدفت 
األجهــزة  مســؤولي  أحــد  أن  عبداحلليــم  وروى 
عــدم  علــى  لدفعــه  وهــدده  اســتدعاه،  األمنيــة 
كمــا  احلاليــة،  الــدورة  يف  انتخابــات  الترشــح 
ــة  ــه يف النقاب ــة مــن زمالئ ــزة األمني ــت األجه طلب
ترشــيح أحــد منهــم بــدال  منهــم، إال أنهــم واجهــوا 

الطلــب بالرفــض تضامنــا مــع زميلهــم.    
وتوجــه رئيــس اللجنــة النقابيــة للحصــول علــى 
مســتند إثبــات جهــة عمــل مــن جهــة عملــه يف 
نــادي قنــاة  الســويس الرياضــي، إال أن املســؤولن 
رفضــوا تســليمه املســتند املطلــوب، بدعــوى وجــود 

تعليمــات أمنيــة  بتعطيــل أوراق ترشــيحه.    
األولــى  تكــن  لــم  والتضييــق  املنــع  ممارســات 
التــي يواجههــا عبداحلليــم، ففــي منتصــف مايــو 
2018، أعلنــت  النقابــة انســحابها مــن العمليــة 
االنتخابيــة، نظــرا لتعنــت اجلهــة اإلداريــة وعــدد 
مــن األجهــزة احلكوميــة مــع  معــي، للحيلولــة بينــه 
يف  املطلوبــة،  الترشــيح  أوراق  اســتكمال  وبــن 
إلــى رفضهــا ترشــحه  ملنصــب  إشــارة واضحــة 

رئيــس اللجنــة النقابيــة«.    
حينهــا أدانــت النقابــة تدخــل اجلهــات اإلداريــة 
الترشــح،  يف  حقــه  مــن  عبداحلليــم  بحرمــان 
مؤكــدة أن مــا  حــدث يعــد انتهــاكاً فظــاً حلقــه 
الترشــيح واالنتخــاب، وحلــق املنظمــة النقابيــة يف 
ــى أن تدخــل  ــدة عل ــة،  مؤك ــار رئيســها بحري اختي
اجلهــات اإلداريــة علــى هــذا النحــو يعــد بــادرة 
االنتخابيــة  تشــي  العمليــة  بشــأن  طيبــة  غيــر 
مبســار غيــر دميقراطــي يف تنظيمهــا، واإلشــراف 

عليهــا.    
ويف 2022، رفــض موظفــو مديريــة القــوى العاملة 
حتديــث بيانــات رئيــس نقابــة العاملــن بأنديــة 
هيئــة  قنــاة الســويس ضمــن اإلجــراءات املطلوبــة 
مــن الــوزارة، قائلــن »األمــن موصــي عليــك«، قبــل 
تدخــل دار  اخلدمــات ومنظمــة العمــل الدوليــة 

المرحلة الثانية: استدعاءات أمنية 
ومنع من الترشح.. مرشحو »القوى 

العاملة« لم يسلموا من االستهداف  
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حلــل األمــر.   
لــم يتوقــف األمــر عنــد هــذا احلــد، حيــث مت 
اللجــان  مــع  التواصــل  مجموعــة  مــن  حذفــه 
النقابيــة قبــل 3 أيــام  مــن االنتخابــات، كمــا طلبــه 
أحــد املســؤولن يف جهــة عملــه ليخبــره بطلــب 
أمنــي بعــدم ترشــحه، لــم يحصــل  رئيــس النقابــة 
علــى مســتند احلالــة الوظيفيــة مــن جهــة عملــه، 
وهــو املســتند املطلــوب الســتيفاء األوراق،  بعدهــا 
لــه:  وقيــل  الوطنــي،  األمــن  مــن  اســتدعائه  مت 
»أنــت هتريــح األربــع ســنن دول، وممكــن حــد 

تانــي  يترشــح مكانــك«.   

حــزب  مؤسســي  وكيــل  عيــداروس،  إلهــام 
أكــدت  التأســيس –  العيــش واحلريــة – حتــت 
اللجنــة  رئيــس  منــع  واقعــة  أن  تصريحــات  يف 
النقابيــة بأنديــة قنــاة الســويس لــم تكــن األولــى، 
»العيــش  تلقــى  حيــث  النقابيــة،  االنتخابــات  يف 
واملنظمــات  األحــزاب  مــن  وعــدد  واحلريــة« 
النقابيــة والعماليــة األخــرى، عــددا كبيــرا مــن 
الشــكاوى املماثلــة بشــأن تعطيــل اســتكمال عــدد 
تهديــدات  آخــر  عــدد  وتلقــي  املرشــحن،  مــن 

الترشــح.    مــن  ملنعهــم  أمنيــة 
واعتبــرت عيــداروس أن التهديــدات والضغــوط 

املســتقلون  املرشــحون  لهــا  يتعــرض  التــي 
تخوفــا  النقابــات  ملمثلــي  اســتباقي”  “حتجيــم 
للمطالبــة  النقابيــة  أدواتهــم  اســتخدامهم  مــن 
بحقوقهــم، خاصــة بنــد حتســن األجــور، يف ظــل 
ازديــاد موجــة التضخــم والغــالء مؤخــرا، والتلميــح 

املقبلــة.    الفتــرة  ملوجــة أخــرى خــالل 
مــا تعــرض لــه كــرم عبــد احلليــم ليــس مجــرد 
حالــة فرديــة، حيــث تعــرض العديــد  مــن القيــادات 
أدت  وتهديــدات  لضغــوط  النقابيــة  العماليــة 
الترشــح  يف  حقهــم  مــن  حرمانهــم  إلــى  عمليــاً 

 لالنتخابــات.       
ــال  ــل العم ــروف، ممث ــم مع يســري الســيد إبراهي
ســابقا،  الدســتور  إلعــداد  اخلمســن  بلجنــة 
خــرج  املصريــة،  املوانــئ  احتــاد  عمــال  ورئيــس 
أيضــا مــن قائمــة الكشــوف األوليــة للمرشــحن 
لشــركة  اللجنــة  النقابيــة  رئيــس  منصــب  علــى 
اإلســكندرية لتــداول احلاويــات، بســبب حجــب 
أوراق  باإلســكندرية  العاملــة  القــوى  مديريــة 
مســتند  تســليمه  رفــض  عــن  فضــال   ترشــحه، 
رســمي بتســليمه أوراق ترشــحه أو أوراق تقدمــه 

بالطعــن علــى  اســتبعاده.    
لعمــال  الدولــي  باالحتــاد  العضــو  إعــالن  بعــد 
مجلــس  يف  الســابق  والعضــو   ) ITF ( النقــل 
ترشــحه  التأمينــات  االجتماعيــة،  هيئــة  إدارة 
الوطنــي،  األمــن  مــن جهــاز  اســتدعاءات  تلقــى 
ــا  لســؤاله أســئلة مختلفــة شــخصية وعامــة  ومنه
االنتخابــات النقابيــة، قبــل أســبوعن مــن بــدء 

االنتخابــات.   
يف يــوم تقــدمي أوراق ترشــحه، اضطــر معــروف 
لتســليم أوراقــه ملوظفــن مجهولــي الهويــة داخــل 
العاملــة  القــوى  مديريــة  لغلــق  شــوادر،  نظــرا 
رفــض  ذاتــه  الوقــت  يف  أبوابهــا،  باإلســكندرية 
ــم إيصــال  تســليمي أوراق ترشــحه،  املوظفــون خت
قبــل أن يفاجــأ باســتبعاد اســمه مــن الكشــوف 

دون إبــداء أســباب.   
يف 2018 أيضــا، تعــرض الرئيــس الســابق الحتــاد 
لالســتبعاد  أيضــا  الدميقراطــى،  مصــر  عمــال 
مــن كشــوف  املرشــحن، بعــد ســحب أوراق مــن 
ملفــه للتــذرع بعــدم اســتيفائه اإلجــراءات، بينمــا 
مــا تــزال قضيتــه متداولــة  داخــل أروقــة املحاكــم 

حتــى اآلن.   
أحــد املرشــحن يف ديــوان وزارة القــوى العاملــة 
ذاتهــا ويدعــى ســيد محــروس، تعــرض لالســتبعاد 
مرشــحا  كان  حيــث  احلاليــة،  مــن  االنتخابــات 
لرئاســة اللجنــة النقابيــة للعاملــن بالــوزارة، ومــن 
العمالــي صــالح  واملــؤرخ  القيــادي  هنــا تســاءل 
تتــم  املمارســات  هــذه  كانــت  األنصــاري:   «إذا 
باملرشــحن  بالنــا  فمــا  نفســها،  الــوزارة  داخــل 

املســتقلن«. 
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»تصفية من المنبع«.. انتخابات بال 
مرشحين ونصف قوة العمل بال ممثلين  

رصــد الكثيــر مــن راغبــي الترشــح النتخابــات 
الصحيــة،  للعلــوم  العامــة  النقابــة  مجلــس 
وعــدد مــن راغبــي الترشــح النتخابــات مجلســي 
اإلداريــة  باخلدمــات  للعاملــن  العامــة  النقابــة 
واالجتماعيــة، والنقابــة العامــة للعاملــن باملرافق 
العامــة، الذيــن امتنــع املســيطرون علــى مجالــس 
نقاباتهــم عــن إعطائهــم شــهادة تفيــد عضويتهــم 
يف اجلمعيــة العموميــة للنقابــة العامــة )منــوذج 
املفتــرض  املســتندات  منــاذج  مــن   17 رقــم 

الــدار.    إرفاقهــا بطلبــات الترشــح(، وفــق 
ــدار اخلدمــات، اســتحضر املســيطرون  ــا ل ووفق
ــات  ــام لنقاب ــات التابعــة لالحتــاد الع ــى النقاب عل
االنتهــاكات  تــراث  )احلكومــي(  مصــر  عمــال 
ــة  ــات النقابي ــر شــيوعاً وشــهرة يف االنتخاب األكث
غيــر  باســتبعاد   ،2006 عــام  األخــص  علــى 
املرغــوب فيهــم مــن املرشــحن بحجــب شــهادات 

العضويــة عنهــم.   

دار  عمليــات  غرفــة  كشــفت  يونيــو،   12 يف 
متابعــة  خــالل  والعماليــة،  النقابيــة  اخلدمــات 
ورصد االنتخابات النقابية لدورة 2026/2022، 
عــن حســم النســبة الغالبــة مــن النقابــات العامــة 
نتائــج انتخابــات مجالــس إداراتهــا، بعــد التحكــم 
يف أعضــاء اجلمعيــات العموميــة لهــذه النقابــات 
قوائــم  مــن  املنافســن  باســتبعاد  املنبــع،  مــن 
املرشــحن النتخابــات مجالــس اللجــان النقابيــة، 
املجالــس  وأعضــاء  رؤســاء  فــوز  يضمــن  مبــا 

املتفــق عليهــم بالتزكيــة.   
وقالــت الــدار، يف بيــان، تزامنــا مــع فتــح بــاب 
الترشــح النتخابــات مجالــس إدارات النقابــات 
العامــة، إ+نــه علــى الرغــم مــن ذلــك شــهدت 
ــر  ــا مق ــل إليه ــي انتق ــة - الت ــوى العامل وزارة الق
صخبــاً   - االنتخابــات  علــى  املشــرفة  اللجنــة 
عالــي الوتيــرة، ومشــادات كثيــرة وصلــت إلــى 
مت  حيــث  النجــدة،  شــرطة  اســتدعاء  حــد 

وتابعــت: »ملــا كانــت عضويــة الراغــب يف الترشــح 
ملجلــس النقابــة العامــة يف جمعيتهــا العموميــة 
)محضــر  مســتند  مــن  بأكثــر  إثباتهــا  ميكــن 
فيــه  املثبــت  النقابيــة  اللجنــة  اجتمــاع مجلــس 
انتخــاب عضــو أو أعضــاء اجلمعيــة العموميــة 
تشــكيالت  إيــداع  محضــر  العامــة،  للنقابــة 
اللجنــة النقابيــة، شــهادة مــن اللجنــة النقابيــة 
لتمثيــل  الترشــح  يف  الراغــب  اختيــار  تفيــد 
اللجنــة يف اجلمعيــة العموميــة للنقابــة العامــة (، 
فقــد طلــب الراغبــون يف الترشــح قبــول طلبــات 
ترشــحهم املرفــق بهــا هــذه املســتندات الدالــة –

داللــة قاطعــة- علــى عضويتهــم يف اجلمعيــات 
العموميــة للنقابــات العامــة- بديــالً عــن النمــوذج 
علــى  املســيطرون  امتنــع  الــذي   )17( رقــم 
ــه لهــم«.    ــة عــن إعطائ ــات احلالي مجالــس النقاب
وأشــارت إلــى أنــه مــع اســتمرار اجلــدل حــول 
قبــول طلبــات الترشــح وفقــاً لذلــك أو التمســك 
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بإرفــاق النمــوذج رقــم )17( دون غيــره بالطلبات، 
ــذل  ــى األخــص – وب ــر األعصــاب - عل ومــع توت
راغبــي الترشــح الكثيــر مــن الوقــت واجلهــد مــع 
رؤســاء مجالــس نقاباتهــم احلاليــن مــن أجــل 
احلصــول علــى شــهادة العضويــة )النمــوذج رقــم 
التــي  النجــدة  البعــض شــرطة  17(، اســتدعى 
وصلــت إلــى مقــر وزارة القــوى العاملــة قرابــة 
وحــررت  ظهــراً،  والنصــف  الواحــدة  الســاعة 
راغبــي  طلــب  علــى  بنــاًء  شــرطة  محاضــر 

الترشــح.   
واســتكملت: »يبــدو أن أي تغييــر يف املســتويات 
مصــر  عمــال  لنقابــات  العــام  لالحتــاد  العليــا 
كان  مهمــا  املنــال  صعــب  الرســمي«  »شــبه 

محــدوداً«. 
لــدار اخلدمــات النقابيــة  يؤكــد املنســق العــام 
والعماليــة كمــال عبــاس، أن انتخابــات النقابــات 
مليئــة  كانــت  احلاليــة  يف  الــدورة  العماليــة 
ــرب  باالنتهــاكات والتجــاوزات الفجــة، حيــث اقت
عــدد الطعــون املقدمــة يف  مرحلتيهــا مــن 2000 
مــن  بعمليــة تصفيــة  طعــن، ومــا جــرى أشــبه 
املنبــع، حيــث انعدمــت فيهــا أي شــفافية  وفقــدت 

مصداقيتهــا.   
االســتبعادات كانــت الســمة األساســية للــدورة 
احلاليــة، وفقــا لعبــاس، حيــث تعــرض البعــض 
لضغــوط  وتهديــدات أمنيــة أجبرتهــا علــى عــدم 
تقــدم أوراقهــا مــن األســاس، فيمــا قــدم البعــض 
اآلخــر أوراقهــم بالفعــل  ليفاجــأوا بعــدم وجــود 
إبــداء  دون  النهائيــة  الكشــوف  يف  أســمائهم 

أســباب.   
هــذه  أن  اخلدمــات  لــدار  العــام  املنســق  يــرى 
املرشــحن  مــن  الكثيــر  طالــت  االســتبعادات 
النقابيــة، كمــا طالــت  مــن جميــع  التصنيفــات 
مرشــحن مــن النقابــات املســتقلة واحلكوميــة 
علــى حــد ســواء، فضــال عــن  آخريــن ليســت 
إقصاؤهــم  ليتــم  سياســية  خلفيــة  أي  لديهــم 

بســببها.   
األوراق  لتقــدمي  الوقــت  »ضيــق  ويضيــف: 
ــي، فضــال  ــة وإعــداد البرنامــج االنتخاب والدعاي
عــن غيرهــا مــن  اإلجــراءات، أيضــا مــن أبــرز 
وكانــت  املرشــحون،  واجههــا  التــي  العوائــق 
الفتــرة الزمنيــة بــن إعــالن الكشــوف  النهائيــة 

بعــض  أقــل مــن 48 ســاعة، ويف  واالنتخابــات 
األحيــان أقــل مــن 24 ســاعة، فكانــت النتيجــة أن 
 املرشــحن لــم ميتلكــوا الفرصــة لطــرح أنفســهم 

الناخبــن«.    علــى 
القــوى  وزارة  مينــح  العماليــة  النقابــة  قانــون 
مواعيــد  ســلطة حتديــد  »احلكوميــة«  العاملــة 
إجــراء االنتخابــات  والتصويــت والفــرز وكيفيــة 
اإلشــراف عليهــا، وهــو مــا يتعــارض مــع مبــدأ 
االســتقاللية، خاصــة أن  املستشــارين القانونيــن 
املنــوط بهــم اإلشــراف علــى العمليــة االنتخابيــة 
كان دورهــم محــدود للغايــة،  حســب مــا يشــير 

عبــاس.   
ويوضــح: »يف املرحلتــن األولــى والثانيــة كان يتــم 
إعــالن الكشــوف يف اليــوم التالــي، ويف بعــض 
األحيــان لــم  تعلــن إال يف الثامنــة مســاء اليــوم 
األخيــر، وهــذه أزمــة كبيــرة، خاصــة أن جميــع 
ــة«.    ــوزارة  القــوى العامل هــذه اآلليــات خاضعــة ل
ويشــير املنســق العــام لــدار اخلدمــات إلــى أن 
قطاعــا كبيــرا مــن العمالــة لــم تتــح لــه الفرصــة 
غيــر  العمالــة  رأســهم  للمشــاركة  وعلــى  حتــى 
أنهــم ميثلــون مــا  الرغــم مــن  املنتظمــة، علــى 
يقــارب 50% مــن قــوة العمــل، فضــال  عــن ضعــف 
التمثيــل النقابــي يف القطــاع اخلــاص، باإلضافــة 
بشــكل  املجتمعيــة  الرقابــة  غابــت  ذلــك،  إلــى 
كبيــر  عــن الــدورة احلاليــة لالنتخابــات النقابيــة، 
اإلنســان  القومــي حلقــوق  املجلــس  مــن  حتــى 
ــدة  ــت بعي ــى بات ــة، حت ــر  احلكومي واملنظمــات غي

ــور.    ــا عــن الن متام
 «إن كنــا بصــدد حــوار وطنــي للخــروج مــن أزمــة 
الــكل يعتــرف بهــا، فمــن أبــرز ســبل مواجهــة 
وعلــى  حــل  القضايــا  العماليــة  األزمــة  هــذه 
رأســها احلــق يف التنظيــم واحلــق يف الترشــح، 
إلفــراز نقابــات قــادرة علــى حتمــل  مســؤوليتها 
ــا، مــع دفــع  ــاء  طبقته ــاع عــن حقــوق أبن يف الدف
شــهدته  مــا  لكــن  بالضــرورة،  اإلنتــاج  عجلــة 
 االنتخابــات مــن انتهــاكات يف مرحلتيهــا، جــاء 
مناقضــا لهــذه التعهــدات متامــا«، يقــول القيــادي 

األنصــاري.     العمالــي صــالح 
ــل  ــى أن اســتبعاد أســماء قب يلفــت األنصــاري إل
ترشــحها أو االســتبعاد مــن الكشــوف النهائيــة 
يعطــي  معلومــة،  أو  أســباب  مبــررات  دون 

األنصاري: االنتهاكات 
أعطت انطباعا بعدم 

جدوى أي حوار.. 
واالستبعادات طالت 

مرشحا  بديوان القوى 
العاملة فما بالنا 

بالمستقلين؟  
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انطباعــا بعــدم مصداقيــة  وجــدوى أي حــوار أو 
وعــود، فكيــف ســيتم احلــوار مــع  ممثــل العمــال، 
وهــم أنفســهم مت اســتبعادهم وإقصائهــم مــن 
هــذا التمثيــل، علــى الرغــم  مــن التزامهــم مبســار 

 اإلجــراءات التــي حددتهــا احلكومــة ذاتهــا.   
العاملــة  الطبقــة  بحقــوق  »االعتنــاء  ويضيــف: 
- وهــي الســواد األعظــم مــن عــدد الســكان – 
ووجــود حركــة  عماليــة دميقراطيــة، مــن شــأنها 
إصالحــي  مســار  نحــو  ذاتــه  املجتمــع  دفــع 
حقيقــي وليــس شــكليا، لكــن  لألســف أصبحــت 
لــوزارة  عــام  بتوجــه  أشــبه  املمارســات  هــذه 
القــوى العاملــة يف كل انتخابــات نقابيــة، حتــى  يف 

الســابقة«.    الفتــرات 
النقابــات متــارس  أن  العمالــي  القيــادي  يؤكــد 
دورا هامــا يف حــل نزاعــات العمــل عــن طريــق 
حقــوق  عــن  والدفــاع  املفاوضــة  اجلماعيــة، 
العمــال بالوســائل القانونيــة املمكنــة، لكــن تقييــد 
ذلــك يدفــع العمــال إلــى  اتخــاذ مســارات أخــرى 
مــن بينهــا اإلضــراب، الــذي علــى الرغــم مــن 
أنــه حــق قانونــي، بــات يشــكل تهديــدا  بالفصــل 

واحلبــس لــكل مــن ميارســه.   
التدخــل  كان  الســابقة  املــرات  »يف  ويســتكمل: 
العمليــة  إجــراء  أثنــاء  يف  يتــم  احلكومــي 
االنتخابيــة، لكــن هــذه  املــرة كان األمــر ســابقا 

لالنتخابــات ذاتهــا، حيــث مت إقصــاء املرشــحن 
واســتبعادهم قبــل دخولهــم العمليــة  االنتخابيــة 
أو  أو شــطب  بتهديــدات  مــن األســاس، ســواء 
ــر  ــات ترشــح أو غيرهــا، وهــذا األم ــل ملف تعطي
يف حــد  ذاتــه مؤشــر خطــر كبيــر علــى مســتقبل 

املقبلــة«.    الفتــرة  العماليــة يف  احلركــة 
وتتوقــع إلهــام عيــداروس أن تدفــع هــذه الضغوط 
املســتمرة قطاعــا مــن العمــال إلــى ســيناريوهات 
إلــى دفعهــم علــى االنتحــار  أســوأ، قــد تصــل 
ــود العامــل  ــى غــرار عاصــم عفيفــي عبداملعب عل
بقســم التجميــع بشــركة يونيفرســال، خاصــة مــع 
ازديــاد ممارســات الفصــل التعســفي واالمتنــاع 
فضــال  واملســتحقات،  األجــور  صــرف  عــن 
مطالبتهــم  ملجــرد  آخريــن  علــى  القبــض  عــن 
بحقوقهــم، وعلــى رأســهم عمــال شــركة مصــر 

للتأمــن.  
وتتابــع: “مــا يحــدث مــن تعنــت يزيــد مــن الشــعور 
باليــأس لــدى العمــال والنقابيــن يف اســتخدام 
األدوات الدميقراطيــة للمطالبــة بحقوقهــم، على 
الرغــم مــن حرصهــم علــى االلتــزام بالقواعــد 

التــي حددتهــا الدولــة نفســها”.    
ويــرى كمــال عبــاس أن »هذه املمارســات ســتترك 
تأثيرهــا الســلبي خــالل الســنوات األربــع املقبلــة، 
الفائزيــن  مــن  اجلانــب  األغلــب  بــات  بعدمــا 
مــن املرشــحن أو التنظيمــات التابعــة للتنظيــم 
احلكومــي، وهــو مــا يزيــد بــدوره حالــة  اإلحبــاط 
داخــل الوســط العمالــي، املتصاعــدة بالفعــل مــع 
اســتمرار سياســات الفصــل والتعســف ومحابــاة 

 أصحــاب األعمــال، وغيرهــا«.   

كمال عباس: 
االنتخابات واجهت 

تصفية من المنبع.. و 
5٠% من قوة العمل 
لم تتح لهم الفرصة 

حتى  للمشاركة  
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بيع.. آال أونا.. آال دو.. آال تري:

خطة الحكومة االقتصادية.. 

المسمار األخير 
في»أصول الدولة«
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يف 15 مايــو، أعلــن مصطفــى مدبولــي، رئيــس 
مجلــس الــوزراء، عــن خطــة احلكومــة للتعامــل 
»خطــوات  تشــمل:  االقتصاديــة؛  األزمــة  مــع 
الدولــة لتعزيــز دور القطــاع اخلــاص يف النشــاط 
ــة  االقتصــادي، ودعــم وتوطــن الصناعــة الوطني
لالعتمــاد علــى املنتــج املحلــي، واإلعــالن  عــن 
برنامــج ملشــاركة القطــاع اخلــاص يف األصــول 
اململوكــة للدولــة مبســتهدف تســييل 10 مليــارات 
دوالر، كل ســنة، ملــدة 4 ســنوات، تتيحهــا الدولــة 
لشــراكة القطــاع اخلــاص، وكذلــك  اإلعــالن عــن 
وعجــز  العــام  الديــن  خلفــض  واضحــة  خطــة 
املوازنــة خــالل الســنوات الـــ4 القادمــة، وطــرح 
املصريــة،  بالبورصــة  للنهــوض  متكاملــة  رؤيــة 
فضــال عــن البعــد االجتماعــي وحمايــة  محــدودي 

الدخــل«.   
ــرة  نصيــب القطــاع اخلــاص خــالل الســنة األخي
يف إجمالــي االســتثمارات بلــغ نســبة 30% مقابــل 
يف  احلكومــة  تســتهدف  بينمــا  للدولــة،   %70
النســبة  هــذه  رفــع  القادمــة  الثــالث  الســنوات 
 لتصبــح 65% مــن إجمالــي االســتثمارات املنفــذة، 
مبــا ميثــل متكينــا كامــال للقطــاع اخلــاص خــالل 

ــرة.  هــذه الفت
تطــرق مدبولــي إلــى مــا تســمى »وثيقــة ملكيــة 
لألنشــطة  حتديــداً  تتضمــن  التــي  الدولــة« 
الدولــة  بهــا  ســتتواجد  التــي  والقطاعــات 
ــا،  ومؤسســاتها بصفــة مســتمرة، نظــراً ملحوريته
أو عــدم إقبــال القطــاع اخلــاص علــى  الدخــول 
التــي  والقطاعــات  األنشــطة  وكذلــك  فيهــا، 

ســتتخارج منهــا الدولــة خــالل الســنوات الثــالث 
القادمــة، إلــى جانــب األنشــطة التــي ستســتمر 
بهــا الدولــة ولكــن مــع تقليــل نســبة املشــاركة بهــا 

 تدريجيــاً.   
تســتهدف  احلكومــة  أن  الــوزراء  رئيــس  وأكــد 
خــالل  دوالر  مليــار   40 بقيمــة  أصــول  تســييل 
الســنوات األربــع القادمــة، مــن خــالل طرحهــا 
للشــراكة مــع القطــاع اخلــاص ســواء املصــري، أو 
 األجنبــي، مشــيراً إلــى أنــه فيمــا يتعلــق بالـــ10 
مليــارات اخلاصــة بهــذا العــام، مت بالفعــل حتديــد 
أصــول بقيمــة 9 مليــارات، وبــدء خطــوات تنفيــذ 
تســييل تلــك األصــول خــالل الفتــرة احلاليــة،  ومت 
حتديــد أصــول بقيمــة 15 مليــار دوالر بصــورة 
فوريــة، حيــث إن مجمــوع ذلــك يفوق املســتهدفات 

ــن .       للســنتن األولي
الطاقــة  مشــروعات  تتضمــن  األصــول  تلــك 
العقاريــة،  واألصــول  واملتجــددة،  اجلديــدة 
يف  ومشــروعات  امليــاه،  حتليــة  ومشــروعات 
والبنــوك  والتعليــم،  االتصــاالت،  قطاعــات 
واملصــارف، مــع  حتــول الدولــة إلــى نظــام حــق 
االنتفــاع يف األراضــي الصناعيــة بــال قيــود، فيمــا 
وافقــت احلكومــة علــى إدراج جميــع مشــروعات 
الصحيــة ضمــن  واملراكــز  املستشــفيات  إنشــاء 
تيســير  مــع  اجلديــدة،  منظومــة  االســتثمار 
املختلفــة  النســب  علــى  االســتحواذ  إجــراءات 
داخــل املستشــفيات واملنشــآت الصحيــة للتســريع 

اإلجــراءات .       هــذه  مــن 

  كثير من اجلدل والتحذيرات شاب إعالن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عما تسمى »خطة التعامل 
مع األزمة االقتصادية«، التي اعتبرها كثيرون بداية مخطط شامل لتدمير مفاصل الدولة، خاصة 

مع اإلعالن عن الشروع يف بيع عدد من األصول االستراتيجية، ضمن خطة تعول عليها احلكومة 
لرفع الضغوط االقتصادية عليها، بينما حتمل يف طياتها نهاية حقبة ملكية الدولة ألصولها 

وبالتالي قرارها الوطني، وتفتح الباب أمام هيمنة املال اخلاص واألجنبي على جميع أركانها، خاصة 
يف ظل استمرار التكالب على سياسات االقتراض غير املخطط. 

خطة احلكومة لالنسحاب املخطط للدولة من النشاط االقتصادي بالبيع واخلصخصة والتخارج 
تتجاوز تداعياتها مرحلة خصخصة وتصفية الشركات إلى مرحلة بيع  املرافق  االستراتيجية للدولة، 
التي يتواصل اإلصرار على الشروع يف تنفيذها، على الرغم مما حتمل يف طياتها من مخاطر وأعباء 
على الوطن وأبنائه، ورغم فشل محاولتني للنظامني السابقني بالسير يف مخططات مماثلة، بينما 
يتغافل النظام احلالي عن نصيبه األكبر من املسؤولية يف انزالق األوضاع إلى هذا املنحدر اخلطر. 

تسييل 4٠ مليار دوالر »أصول« 
واستحواذ 65% للقطاع الخاص 
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 بحســب وثيقــة سياســة ملكيــة الدولــة تشــمل 
أشــكال التخــارج: بيــع األصــول كلًيــا أو جزئًيــا 
مســتثمرين  أو  مســتثمر  خــالل  مــن  ســواء 
اســتراتيجين وزيــادة رأس املــال أو تبنــي تقنيــات 
جديــدة  لإنتــاج أو اإلدارة أو التســويق، وزيــادة 
امللكيــة،  هيــكل  يف  اخلــاص  القطــاع  مشــاركة 
وأوضــح رئيــس الــوزراء أن التخــارج قــد يكــون 
أيضــا مــن خــالل إعــادة هيكلــة األصــول العامــة 
وخصخصتهــا   )البيــع كليــا أو جزئيــا( حيــث تعمــل 
ــة األصــول  ــى برنامــج إلعــادة هيكل ــة عل احلكوم
ثــم بيعهــا، وقــد يتضمــن ذلــك أيضــا االندمــاج ثــم 

البيــع، أو التصفيــة ثــم البيــع.    
وتتضمــن اآلليــات طــرح األصــول اململوكــة مــن 
خــالل البورصــة، مــن خــالل طــرح كلــي أو جزئــي 
يف البورصــة، شــريطة أن تكــون خــالل آخــر 3 

ســنوات.   
مــع  املشــاركة  التخــارج  آليــة  تتضمــن  كمــا 
القطــاع اخلــاص بعقــود إدارة ومتويــل وتشــمل 
أو  بالتمويــل  أو مشــاركة  وتشــغيل  إدارة  عقــود 
وتشــغيل  ODA  أو  تطويــر  مشــاركة  عقــود 
بنــاء ومتويــل وحتويــل ملكيــة،  عقــود  مشــاركة 
ومتنــح احلكومــة صاحــب االمتيــاز احلــق طويــل 
األجــل يف اســتخدام أًصــول مشــروعات البنيــة 
تبــرم  التــي  األداء  وتتضمــن عقــود  األساســية، 
لتجــاوز  اخلــاص  القطــاع  الشــركات  مــن  مــع 
التحديــات التشــغيلية يف إحــدى حلقــات توريــد 
الوثيقــة  .    بحســب  بكفــاءة،  العامــة  اخلدمــات 
ومت حتديــد 3 توجهــات مللكيــة الدولــة وتواجدهــا 
ــا التخــارج خــالل  يف النشــاط االقتصــادي، أوله
/ قطاعــات  حتديــد  خــالل  مــن  ســنوات:   3

أنشــطة ســيتم تخــارج الدولــة منهــا خــالل الفتــرة 
 القادمــة، والثانــي اســتمرار تواجــد الدولــة مــع 
حتديــد  خــالل  مــن  التخفيــض:  أو  التثبيــت 
قطاعــات / أنشــطة ســيتم تثبيــت أو تخفيــض 
مــع  إليهــا،  املوجهــة  احلكوميــة  االســتثمارات 
بعــض  القطــاع اخلــاص يف  الســماح  مبشــاركة 
مــع  الدولــة  تواجــد  اســتمرار  والثالــث  منهــا، 
التثبيــت أو الزيــادة: مــن خــالل حتديــد قطاعــات 
/ أنشــطة ســتتواجد بهــا الدولــة بشــكل مســتمر، 
وفقــا ملــا تتســم  بــه مــن أبعــاد اســتراتيجية أو 
القطــاع  مبشــاركة  الســماح  مــع  اجتماعيــة، 

اخلــاص يف بعــض األنشــطة بهــا .      
ســنوات:   3 خــالل  التخــارج  خطــة  وتشــمل 
احليوانيــة،  الثــروة  الســمكي،  االســتزراع 
ــوب ماعــدا القمــح، وأنشــطة يف محطــات  واحلب
قطــاع  يف  وأنشــطة  الشــرب،  ميــاه  إنتــاج 

وأنشــطة  املعلومــات،  االتصــاالت  وتكنولوجيــا 
خدمــات اإلقامــة، وخدمــات الغــذاء واملشــروبات، 
والبنــاء،  التشــييد  وأنشــطة  التجزئــة،  وجتــارة 
واملعدنيــة  الهندســية  الصناعــات  عــن  فضــال 

والكيماويــة  والدوائيــة.    
كمــا تشــمل أنشــطة اإلبقــاء مــع تثبيــت / تخفيض 
االســتثمارات احلكوميــة )مــع الســماح مبشــاركة 
القطــاع اخلــاص  ( ، عــددا مــن األنشــطة يف قطــاع 
وصيانــة  وإدارة  وتشــغيل  إنشــاء  مثــل:  النقــل، 
 البنيــة الفوقيــة ملحطــات احلاويــات واملحطــات  
ــاء  ــة، وبن ــيء البحري ــا باملوان  املتخصصــة بأنواعه
املرتبطــة  األنشــطة  وصيانــة  وإدارة  وتشــغيل 
وإدارة   وتشــغيل  البحــري،  النقــل  بصناعــة 
 وصيانــة قطــارات البضائــع والقطــارات املتميــزة 
بالســكك  املختلفــة  الصيانــة  وورش  اجلديــدة 
خطــوط  وصيانــة  وإدارة   وتشــغيل  احلديديــة، 

املتــرو ومشــروعات اجلــر الكهربائيــة  .  
كمــا تشــمل أنشــطة يف التعليــم )التعليــم قبــل 
الشــرب  ميــاه  قطــاع  وأنشــطة يف  االبتدائــي(، 
جتميــع  )شــبكات  مثــل:  الصحــي،  والصــرف 
ومحطــات  الرفــع،  ومحطــات  الصــرف  ميــاه 
معاجلــة ميــاه  الصــرف، وجمــع ومعاجلــة وتدويــر 
واســتغالل  والتعديــن  والنفايــات(،  املخلفــات 
واســتخراج  الفحــم،  )تعديــن  مثــل:  املحاجــر، 
خامــات  وتعديــن  الطبيعــي،  والغــاز  البتــرول 
ركازات الفلــزات  واملعــادن، وأنشــطة اخلدمــات 

بالتعديــن(   .   املتصلــة 
ويف قطــاع الكهربــاء تشــمل: )محطــات توليــد 
الكهربــاء، وشــبكات التوزيــع، وإمــدادات الغــاز، 
ــة  ــواء(، وتضــم أيضــا أنشــطة عقاري ــف اله وتكي

)امللكيــة العقاريــة(، وأنشــطة مســاعدة للوســاطة 
املعلومــات  يف  األنشــطة  مــن  وعــددا   املاليــة، 
واالتصــاالت، مثــل: )خدمــات الهاتــف املحمــول(، 
املــدن  )األنديــة،  مثــل  رياضيــة،  وأنشــطة 
الرياضيــة، الصــاالت املغطــاة، ومراكــز التنميــة 

الرياضيــة(   .     الشــبابية 
زيــادة   / تثبيــت  مــع  اإلبقــاء  محــور  ويضــم 
االســتثمارات احلكوميــة )مــع الســماح مبشــاركة 
يف  األنشــطة  مــن  عــددا  اخلــاص(:  القطــاع 
قطــاع النقــل، مثــل: )إنشــاء األرصفــة والبنيــة 
خطــوط  وإنشــاء  للنقــل  البحــري،  التحتيــة 
الســكك احلديديــة اجلديــدة، والتوســع يف إنشــاء 
املحطــات التبادليــة واملناطــق اللوجســتية التــي 
وإنشــاء  احلديديــة،  الســكك  خطــوط  تخــدم 
اجلديــدة،  واجلــر  الكهربائــي  املتــرو  خطــوط 
الكهربائــي  القطــار  شــبكة  إنشــاء  واســتكمال 

خبراء وأحزاب يضعون 
خارطة طريق 
للخروج: تنمية 

حقيقية ووقف 
نزيف االستدانة

  »وثيقة الملكية«.. 
»مفاصل الدولة« تحت غطاء التخارج    
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البريــة  واملوانــيء  النهــري،  والنقــل  الســريع، 
اجلــوي(   .   والنقــل  واجلافــة، 

ويف قطــاع التعليــم يضــم: التعليــم قبــل اجلامعــي: 
بــدءا مــن مرحلــة التعليــم االبتدائــي حتــى مرحلــة 
والزراعــي  والصناعــي  العــام  الثانــوي  التعليــم 
والتجــاري، واألنشــطة املتعلقــة بالتعليــم،  والتعليــم 
ــوم يف املعاهــد  ــة )الدبل العالــي مبســتوياته الثالث
التكنولوجيــة،  واجلامعــات  املتوســطة  فــوق 
اجلامعــات  يف  األولــى  اجلامعيــة  واملرحلــة 
والتكنولوجيــة  واخلاصــة   واألهليــة  احلكوميــة 
العاليــة اخلاصــة ومــا يف مســتواها،  واملعاهــد 

العليــا (  .    والدراســات 
امليــاه  يف  األنشــطة  مــن  عــددا  يضــم  كمــا 
)محطــات إنتــاج ورفــع ميــاه الشــرب مــن مصــادر 
ميــاه ســطحية(، وأنشــطة متعلقــة بقنــاة الســويس 
ــاة الســويس، والســفن  ــة لقن )املنطقــة االقتصادي
بالقنــاة(،  املتعلقــة  واألنشــطة  للقنــاة،   العابــرة 
الصحــة  قطــاع  يف  أنشــطة  أيضــا  ويشــمل 
وأنشــطة العمــل االجتماعــي، وجتــارة اجلملــة، 
قطــاع  يف  األنشــطة  مــن  عــدد  عــن  فضــال 
يف  األنشــطة  مــن  وعــدد  الوســاطة  والتأمــن، 
قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، مثــل: 
والالســلكية،  الســلكية  االتصــاالت  )خدمــات 
واخلدمــات البريديــة احلديثــة، وأنشــطة النشــر، 
والبــث  اإلذاعــي والتلفزيونــي، وأنشــطة خدمــات 
املعلومــات(، ونشــاط نقــل الكهربــاء، وغيرهــا .      

أشكال التخارج بوثيقة ملكية الدولة: بيع 
األصول كلًيا أو جزئًيا وزيادة رأس المال وزيادة 

مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية

بــرر مدبولــي خطــة احلكومــة بــأن العالــم 
منــذ  أوضاعــه  أســوأ  يعيــش  بأســره 
مــن  وأن  املاضــي،  القــرن  عشــرينيات 
لــم  حاليــا  األرض  كوكــب  علــى   يعيشــون 
يشــهدوا مثلهــا، حيــث قــدرت خســائر  األزمــة 
الراهنــة علــى مســتوى العالــم مبــا يقــرب مــن 
12  تريليــون دوالر يف النــاجت اإلجمالــي ، وهــو 
مــا ميثــل 5 أضعــاف النــاجت املحلــي لقــارة 
إفريقيــا بأســرها للعــام املاضــي، كمــا يعــادل 
النــاجت  املحلــي اإلجمالــي ألكبــر 4 دول يف 
قــارة أوروبــا، وهــي أملانيــا وفرنســا وإيطاليــا 
وإجنلتــرا، ويســاوي النــاجت املحلــي اإلجمالــي 

لـــ6 دول مــن النمــور اآلســيوية.   
كمــا أشــار إلــى تراجــع حجــم التجــارة العاملية 
نتيجــة األزمــة بنحــو 300 مليــار دوالر، ولفــت 
إلــى أن حجــم الديــن العــام علــى مســتوى 
وصــل  حتــى   ،%351 بنســبة  زاد  العالــم 
ــى 303  ــى احلكومــات إل ــة  عل حجــم املديوني

 تريليونــات دوالر، كمــا وصــل حجــم التضخــم 
العاملــي إلــى نســبة 9% يف دول متقدمــة، الفتا 
ــن 6  ــا ب ــة م ــة  الواقع ــى أن مصــر يف الفئ إل

ــى %10.    إل
رئيــس الــوزراء قــال إن مصــر تســتورد مــا 
ــن أن  ــدال م ــن طــن، فب ــرب مــن 10 مالي يق
كانــت تدفــع مقابــل هــذه الكميــة 2.7 مليــار 
دوالر أصبحــت تدفــع 4.4 مليــار دوالر، أمــا 
بالنســبة للبتــرول  الــذي تســتورد مصــر منــه 
100 مليــون برميــل، فــكان ســعر البرميــل يف 
مايــو 2021 يبلــغ 67 دوالرا، وكانــت مصــر 
تدفــع مقابــل ذلــك 6.7 مليــار دوالر، ويف 
البرميــل   112  ســعر  أصبــح   2022 مايــو 
 11.2 تدفــع  أصبحــت  وبالتالــي  دوالرا، 

مليــار دوالر للكميــة نفســها.     
ولفــت إلــى أن تداعيــات احلــرب الروســية 
أعبــاء  الدولــة  علــى  فرضــت  األوكرانيــة 
ماليــة ضخمــة جــداً، حيــث تســتورد %42 
منهمــا،  احلبــوب  مــن  احتياجاتنــا  مــن 
راصــدا 130 مليــار جنيــه كتأثيــر  مباشــر، 
نتيجــة لزيــادة أســعار الســلع االســتراتيجية، 
مثــل القمــح والبتــرول، وكذلــك زيــادة أســعار 
أخــرى  مليــارا   335 جانــب  إلــى  الفائــدة، 

مباشــرة«.     غيــر  كتأثيــرات 
وأردف: »نتيجــة هــذه األزمــة خرجــت رؤوس 
أخــرى،  واســتثمارات  الســاخنة،  األمــوال 
لكننــا حتركنــا لتعويــض هــذه األمــوال، فضال 
عــن الدعــم اخلليجــي بضــخ أرقــام معينــة 
واســتدرك:  الشــهرين  املاضيــن«،  خــالل 
»القطــاع اخلــاص املصــري - نتيجــة لهــذه 
زيــادة  علــى  قــادر  غيــر  يــزال  مــا   - األزم 
فائــدة  ارتفــاع  فــرض  حيــث  اســتثماراته، 
ــادة  ــب زي ــى جان ــرة، إل ــاء كبي ــراض أعب االقت

نســبة  الديــن اخلارجــي«.   

أزمة عالمية 
أم سياسات إفقار محلي؟    
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يحــذر اخلبيــر االقتصــادي الدكتــور عبداخلالــق 
فــاروق مــن خطــورة اخلطــة احلكوميــة، خاصــة 
والتخــارج  الدولــة،  أصــول  تســييل  شــأن  يف 
احليويــة يف  القطاعــات  مــن  كبيــر  عــدد  مــن 
كالتعليــم  اخلــاص،  للقطــاع  إســنادها  مقابــل 
االســتراتيجية،  واملوانــيء  والنقــل  والصحــة، 
متخوفــا يف الوقــت ذاتــه علــى مســتقبل املاليــن 
مــن العمــال واملوظفــن وأســرهم، حــال رغبــة 
»املــالك اجلــدد« يف االســتغناء عنهــم أو تقليــص 
أعدادهــم، مــا يكــدس بــدوره طوابيــر البطالــة 

املتكدســة بالفعــل. 
افتقــدت  احلكومــة  خطــة  أن  فــاروق  ويــرى 
االجتماعيــة،  احلمايــة  جلوانــب  كبيــر  بشــكل 
خاصــة مــع االجتــاه إللغــاء الدعــم بالكامــل، يف 
الوقــت الــذي زادت مــن األعبــاء املتراكمــة علــى 
ــط االقتصــادي  ــة، يف ظــل التخب األســر املصري
باالعتمــاد علــى مصــادر »مؤقتــة« دون وجــود 
خطــة حقيقيــة للتنميــة علــى املســتوين القريــب 

والبعيــد. 
أيضــا  ســتنعكس  السياســات  هــذه  أن  ويؤكــد 
علــى األمــن القومــي للدولــة وقرارهــا الوطنــي، 
بيــع أصولهــا  تنفيــذ مخططــات  بعــد  خاصــة 
دائــرة  مــن  املعانــاة  واســتمرار  االســتراتيجية، 
االقتــراض والديــون، فضــال عــن تزايــد معــدالت 
تأثيــرات  ســتخلف  بدورهــا  التــي  التضخــم، 

كارثيــة قــد ال ميكــن تــدارك مخاطرهــا. 
»خطــة  رفــض  الشــعبي  التحالــف  حــزب 
مــن  للدولــة  املخطــط  لالنســحاب  احلكومــة 
النشــاط االقتصــادي، بتســييل أصــول للدولــة 
أو  وطرحهــا للخصخصــة  ســوءاً يف  البورصــة 
البيــع املباشــر  ملســتثمرين أجانــب أو محليــن، 
الســيما خصخصــة 10 شــركات  عامــة منهــم 
فقــط  العــام  وشــركتن  للقطــاع  شــركات   8
ــر  ــث عــن ضــم أكب ــن للجيــش، مــع احلدي تابعت
واحــدة  شــركة  قابضــة  موانــئ مصريــة يف   7 
تلــك  متهيــدا لطرحهــا للخصخصــة يف  إطــار 
اخلطــة«، مؤكــدا أن هــذا األمــر يعنــى أن األزمــة 
جتــاوزت مرحلــة خصخصــة وتصفيــة الشــركات 
إلــى مرحلــة بيــع  املرافــق  االســتراتيجية للدولــة 
وصــوال للموانــئ  التــي تعــد خطــا أحمــر لألمــن 

القومــي املصــري.    
يف إصــداره »كراســات التحالــف« بعنــوان »ملــاذا 
ال تصلــح خطــة احلكومــة للخــروج مــن األزمــة«، 
أكــد »التحالــف« أننــا نعيــش أزمــة اقتصاديــة 
غيــر مســبوقة، وأن احلكومــات املصريــة تطبــق 

السياســات االقتصاديــة  مــن 8 ســنوات   أكثــر 
محلــب  إبراهيــم  وزارة  مــن  نفســها  واملاليــة 
مــرورا بــوزارة شــريف إســماعيل وصــوالً إلــى 
حكومــة مدبولــي منــذ يونيــو 2018 وحتــى اآلن، 
حيــث  اســتمرت سياســات االقتــراض املحلــي 
وبيــع  اخلصخصــة  وسياســات  واخلارجــي، 
فرضهــا  التــي  السياســات  وجميــع  األصــول، 
صنــدوق النقــد كشــرط للقــروض التــي حصلــت 

عليهــا مصــر.   
وأوضــح أنــه »بــدالً مــن حــدوث تنميــة حقيقيــة 
ــا يف مؤشــرات االقتصــاد،  ــا تدهــورا عام وجدن
إدارتــه،  بطريقــة  مرتبطــة  متتاليــة  وأزمــات 

يســتوجب  مــا  اخلارجيــة،  األزمــات  تزيدهــا 
رفــض  اســتمرار تنفيــذ السياســات التــي ثبــت 
بالتجربــة العمليــة أكثــر من مرة فشــلها وتســببها 
يف تفاقــم األزمــة دون تقــدمي حلــول لتفاديهــا، 

بينمــا يتحمــل الكادحــون أعباءهــا«.   
كشــفت “الكراســات” عــن تناقضــات واضحــة 
تقديــرات  بشــأن  وجزافيــة  انتقائيــة  وبيانــات 
أعبــاء أزمــة أوكرانيــا ومعــدل البطالــة  وغيرهــا، 
وحاجتهــا ملراجعــة وضبــط وتصويــب، فضــال 
عــن  جتــاوز التضخــم اخلــط األحمــر، تزامنــا مــع 
رفــع ســعر الفائــدة الــذي يزيــده تفاقمــا  بــدال من 
أن يعاجلــه، حيــث ضــم زيــادة األجــور واملعاشــات 

 انسحاب »مخطط« وتنمية »هشة«.. 
مخاطر على األمن القومي  
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ــة،     كنتيجــة للحــرب الروســية األوكراني
النســبة  الديــون  تلتهــم  فوائــد  أن  وأوضحــت 
 690 إلــى  وتصــل  الدولــة  مــوارد  مــن  األكبــر 
مليــار جنيــه يف موازنــة 2022-  2023  ، يف الوقــت 
الــذي تتحــدث احلكومــة عــن زيــادة  الصــادرات 
املاضــي،  العــام  دوالر  مليــار   40  بتجاوزهــا 
وتتجاهــل تزايــد  الــواردات بدرجــة أكبــر، وعجــز 
 44 حلوالــي  وصــل  الــذي  امليــزان  التجــاري 
مليــار دوالر يف عــام 2021، أي قبــل  احلــرب 

األوكرانيــة.   
»اإلصــالح  يســمى  مــا  أن  إلــى  أشــارت  كمــا 
االقتصــادي« اعتمــد علــى املصــادر الهشــة ال 

تنميــة  الهيــاكل اإلنتاجيــة، وفــى املقدمــة األمــوال 
 الســاخنة التــي تخــارج منهــا يف الشــهور الســابقة 
ــه(،  ــار جني ــار دوالر )370 ملي ــن   20  ملي ــر م أكث
وأن مــا تســمى املشــروعات القوميــة التــي  تتســم 
بالبــذخ وغيــاب العائــد االقتصــادي اســتنزفت 
املــوارد  والقــروض، ودخلــت ألزمــة تباطــؤ بحكــم 

األمــر  الواقــع.        
وعــزا احلــزب ذلــك العتمــاد اخلطــط احلكوميــة 
وريعيــة،  هشــة  مصــادر  علــى  االقتصاديــة 
العاملــن  وحتويــالت  اخلارجيــة،  كالقــروض 
تســعى  التــي  الســاخنة  اخلــارج،  واألمــوال   يف 
لالســتفادة  مــن ســعر الفائــدة املرتفــع للغايــة 

يف مصــر إذا وجــد، فيمــا تضاعفــت مديونيــة 
ــار  ــال مــن 33.7 ملي ــر أمث ــة أكث مصــر اخلارجي
دوالر   يف 2010 إلــى 145 مليــار دوالر حاليــا، 
وإذا  كانــت كنســبة  مــن النــاجت املحلــى اإلجمالــي 
يف حــدود 40% فقــط، فإنهــا وبإضافــة الديــن 
الداخلــي تتجــاوز  النســبة 90% ، وهــى تفــوق 
الفائــدة  ســعر  رفــع  بينمــا  اآلمنــة،  املعــدالت 
بنقطتــن مئويتــن فقــط  يكلــف اخلزانــة حوالــى 

100 مليــار جنيــه  فوائــد إضافيــة.   
قــدرت فوائــد الديــون يف موازنــة 2021 –   2022 
ب 579 مليــار جنيــه، وبإضافــة أقســاط الديــون 
إجمالــي  خدمــة  يكــون  مليــار   593 وقدرهــا 
 86 يســاوى  مبــا  جنيــه  1.365  مليــار  الديــن 
يف  املائــة مــن إيــرادات املوازنــة. ومــن املقــدر 
أن تتزايــد فوائــد الديــون يف  موازنــة   2022 – 
2023 بنســبة كبيــرة تصــل إلــى 19.1 يف املئــة 
ــه، ملواجهــة قــرارات  رفــع  ــار جني ــغ 690 ملي لتبل
ســعر  الفائــدة،  مبــا يوضــح أننــا بالفعــل يف حلقــة 

مفرغــة مــن الديــون والفوائــد.        
كأزمــة  للتضخــم  اإلشــارة  احلكومــة   تواصــل 
عامليــة، لكنهــا تتجاهــل  الفــوارق بينــه يف مصــر 
ــة مــن تضخــم  ــي الدول ودول أخــرى، حيــث تعان
ممتــد منــذ ســنوات، بلغــت نســبته يف بعضهــا 
33%،  وهــو مؤشــر خطــر غيــر مقبــول، واملعــدل 
احلالــي 15% ومرشــح للتصاعــد يف ظــل الوضــع 
احلالــي، بينمــا ال يتجــاوز 2% يف دول أخــرى، مــا 
ــدا مــن التدهــور يف مســتوى معيشــة  ــي مزي يعن

ــل.    ــن املتدهــورة بالفع  املواطن

تسييل 4٠ مليار 
دوالر »أصول« خالل 

4 سنوات.. والسماح 
للقطاع الخاص 

باالستحواذ على %65  
منها
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  عبدالخالق فاروق يحذر من تسييل األصول في 
القطاعات الحيوية ويتساءل عن مصير ماليين 

العمال والموظفين وأسرهم حال االستغناء عنهم؟

رفــض حــزب الكرامــة اخلطــة احلكوميــة املتمثلة 
يف بيــع أصــول الدولــة بغــرض توفيــر ســيولة 
املســتحقة  القــروض  أقســاط  لدفــع  نقديــة 
 وفوائدهــا، والتــي تبــدت مالمحهــا يف مســودة 
عــن  الصــادرة  الدولــة  ملكيــة  وثيقــة  سياســة 
ــزم تطبيقــه مــن  ــوزراء، ضمــن مــا تعت مجلــس ال
التــي  العنيفــة  األزمــة  مــع  للتعامــل   إجــراءات 
يعيشــها االقتصــاد املصــري، يف ظــل املديونيــة 
اخلانقــة التــي  تلتهــم مبفردهــا مــا يزيــد عــن 

 نصــف مــوارد املوازنــة العامــة ســنويا.   
إن  يونيــو،   13 يف  بيــان  يف  احلــزب،  وقــال 
كل  مســؤولية  هــي  االقتصــاد  اختــالالت 
مــوارد  إدارة  علــى  تعاقبــت  التــي  احلكومــات 
الســلطة  وأن  املاضيــة،  خــالل  العقــود  مصــر 
احلاليــة تتحمــل  النصيــب األكبــر مــن املســؤولية 
يف انــزالق األوضــاع إلــى هــذا احلــد اخلطــر، 

السياســات  نفــس  إنتــاج  ألنهــا  أعــادت  نظــرا 
ــر ســفهاً، وضاعفــت حجــم  وبصــورة أفــدح وأكث
الديــن العــام ألكثــر مــن   400% خــالل 8 ســنوات 
اإلنتاجيــة،  ومواردنــا  أصولنــا  فقــط،  وبــددت 
انكماشــية قاســية حتملــت  إجــراءات  وطبقــت 
وتشــوهت  فقــرا،  األكثــر  الطبقــات  فاتورتهــا 
فاتســعت  الكليــة  لالقتصــاد،  معهــا  املؤشــرات 
رقعــة الفقــر وازداد عمقــه، وارتفعــت معــدالت 

العملــة  قيمــة  وتراجعــت  والتضخــم،  البطالــة 
 الوطنيــة إلــى أدنــى مســتوياتها مــا انعكــس علــى 
والدولــة  .    الشــرائية  للفــرد  القــدرة  انخفــاض 
ــى  ــن عل ــوزراء أعل ــس ال وأوضــح احلــزب أن رئي
عاملــي،  صحفــي  مؤمتــر  يف  األشــهاد  رؤوس 
عــزم حكومتــه علــى بيــع أصــول مملوكــة للدولــة 
يف  قطاعــات مختلفــة وحساســة، وصلــت إلــى 
واملرافــق  واملــدارس  طــرح  املستشــفيات  حــد 

»غطاء الحوار«..
 الفقراء والوطن يدفعان الثمن    
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العامــة للدولــة واملوانــئ للبيــع حتــت مســميات 
 براقــة كتشــجيع االســتثمار وتعزيــز دور القطــاع 
اخلــاص، وتابــع: »هــذه العمليــات يف حقيقتهــا 
اســتحواذ  للــرؤوس األمــوال علــى أصــول  قائمــة 
بالفعــل، وليســت اســتثمارا ينشــيء تلــك األصــول 
مــن العــدم، ويخلــق قــدرات إضافيــة لالقتصــاد، 
التشــغيل،  ويعــزز  معــدالت  بــدوره  ويرفــع 
التنافســية،  ويســهم يف الكفايــة اإلنتاجيــة  .»  

وشــدد علــى أنــه رغــم أن األزمــة االقتصاديــة 
التــي يعيشــها الوطــن اليــوم، ســببها املباشــر هــو 
األمــوال  تلــك  وإنفــاق  االســتدانة،  التوســع يف 
 عاليــة التكلفــة علــى مشــروعات ضخمــة ليســت 
ذات  جــدوى، أو يف أفضــل تقديــر ليســت مــن 
األولويــات، تســتمر احلكومــة يف املضــي  قدمــا 
علــى نفــس الطريــق الــذي أوصلنــا إلــى هــذا 
املنزلــق اخلطــر، وتواصــل عمليــات االســتدانة 
بســبب  املتزايــد  عجــز  املوازنــة  لتمويــل 
 سياســاتها، فأعلنــت قبــل أســبوع فقــط اقتــراض 
البنــك  مــن  دوالر  املليــار  ونصــف  مليــارات   3
الدولــي واملؤسســة اإلســالمية لتمويــل  التجــارة، 
بإصــدار  األحــد،  قروضهــا  أمــس  آخــر  وكان 
أذون خزانــة قيمتهــا 24 مليــار جنيــه، فضــال 
عــن عزمهــا االقتــراض مــن البنــوك اعتبــارا  مــن 

األســبوع اجلــاري 45.5 مليــار جنيــه  .  
برؤيــة إلصــالح  تقدمــه  عــن  احلــزب  وكشــف 
اعتمــادا علــى  الرئيســية  االقتصــاد  مشــكالت 
هيكلــة  إعــادة  تقتضــي  الذاتيــة،  مواردنــا 
املوازنــة  العامــة للدولــة ودمــج موازنــات الهيئــات 
الفســاد  حنفيــة  لغلــق  االقتصاديــة  املســتقلة 
الشــعبية  الرقابــة  انعــدام  ظــل  يف  املفتوحــة 
اإلنفــاق  زيــادة  علــى  والعمــل   والرســمية، 
احلكومــي يف القطاعــن الزراعــي والصناعــي 
العقــارات،  وتوطــن  قطــاع  حســاب  علــى 
الــواردات،  لتقليــل  الصناعــات  األساســية 
ــي أعدهــا  ــة الت وغيرهــا مــن اخلطــط التفصيلي
بالكفــاءة  لهــم  مشــهود  متخصصــون  خبــراء 
والوطنيــة، غيــر أن  الســلطة ال تســمع إال لوصفــة 
أنهــا  رغــم  الســريعة،  الدولــي  النقــد   صنــدوق 
اختبــرت يف العديــد مــن الــدول وأســفرت عــن 

نهايــة  املطــاف  .   يف  كــوارث 
احلــوار  الســتغالل  الســلطة  »الكرامــة«  ودعــا 
املقبــل  الشــهر  بدايــة  عقــده  املزمــع  الوطنــي 
كافــة  مــن  املختصــن  آراء  إلــى  لالســتماع 
 االجتاهــات حــول اإلصــالح االقتصــادي بطــرق 
أخــرى غيــر  اللجــوء لبيــع أصــول البلــد، التــي 
هــي ملــك الشــعب ال احلكومــة، وأال تعتبــر هــذا 
 احلــوار مجــرد غطــاء لتمريــر تلــك اخلطــة، ألننــا 
يف هــذه احلالــة قطعــا لــن نخالــف ضميرنــا ولــن 

نشــارك يف مشــهد  يــراد بــه خــداع الشــعب .   

خارطة طريق..
 نحو تنمية حقيقية ووقف 

نزيف االستدانة   
باريــس  نــادي  ودخــول  اخلليــج  حــرب  منــذ 
وإســقاط حصــة مــن ديــون مصــر اخلارجيــة 
بــدأ  حــرب  اخلليــج،  يف  مشــاركتها  مقابــل 
تخفيــض  الديــون اخلارجيــة واالعتمــاد علــي 
ــون  ــت دي ــة 2013 كان ــة. يف  يوني ــون املحلي الدي
ــه  ــون جني ــة ال تتجــاوز 1.4 تريلي مصــر  املحلي
والديــون  اخلارجيــة 43.2 مليــار دوالر، لكــن 
مــدروس  انفــالت  غيــر  حــدث   2014 منــذ 
واخلارجــي.  بشــقيها  املحلــي  االســتدانة  يف 
ــه  ــات جني ــة 3 تريليون ــون املحلي ــت  الدي فارتفع
وارتفعــت  الديــون اخلارجيــة بأكثــر مــن 102 
ــى مــا  ــون إل ــي الدي ــار دوالر وليصــل إجمال ملي

يقــرب مــن   7.2 مليــار جنيــه.      
تذرعــت احلكومــة بأزمــات الديــون والتأثيــرات 
لبيــع  خلطتهــا  كمبــرر  العامليــة  االقتصاديــة 
أصــول الدولــة، وزيــادة هيمنــة القطــاع اخلــاص 
علــى مفاصلهــا، بــدال مــن البحــث يف حلــول 
دون  األزمــات  هــذه  مواجهــة  بديلــة  تكفــل 
حتميــل الوطــن وأبنائــه أعبــاء إضافيــة، وبينمــا 
مــا يــزال يعانــي بالفعــل مــن األعبــاء املفروضــة 

ــذ ســنوات.    ــه من علي
املوازنــة  علــى  األزمــة  انعــكاس  إلــى  بالنظــر 
أن  جنــد   2023/2022 اجلديــدة  العامــة 
احلكومــة مطالبــة بســداد 1.6  تريليــون جنيــه 
منهــا   690.1 مليــار جنيــه فوائــد قــروض و 
965.5 مليــار  جنيــه أقســاط، ومتثــل األقســاط 
اســتخدامات  إجمالــي  مــن   %54  والفوائــد 
و  املوازنــة،  مصروفــات  مــن  و%80   املوازنــة، 
18.2% مــن النــاجت  املحلــي اإلجمالــي، و%54 
مــن إجمالــي مــوارد  املوازنــة و109.1 % مــن 
لــم  موازنــة   2023/2022،  يف   االيــرادات 
يتوقــف األمــر علــي ســداد 1.6 تريليــون جنيــه 
فوائــد وأقســاط، بــل أعلنــت املوازنــة عزمهــا 
احلصــول علــى 1.5  تريليــون  جنيــه قــروض 
 جديــدة يف 2023/2022 وهــي متثــل %49.7 

مــن مــوارد املوازنــة .    
مــن  اخلبــراء  وعــدد  الشــعبي«   «التحالــف 
وضعــوا أمــام احلكومــة خارطــة طريــق لوقــف 
نزيــف الديــون وتوفيــر موارد وعوائد مســتدامة 
ــة، عــن  ــة احلقيقي ــة التنمي للســداد ودفــع عجل
طريــق  ترتيــب  األولويــات  باالعتمــاد علــى تعــومي 
املشــروعات املتعثــرة وتوفيــر متويــل لالســتثمار 

التــي  والصناعــة  واملشــروعات  الزراعــة  يف 
ــة ميكــن  ــد حقيقي حتقــق قيمــة مضافــة  وعوائ
ســلع  توفيــر  إلــى  منهــا،  باإلضافــة  الســداد 
الغذائيــة،  الفجــوة  وتقلــل  يحتاجهــا  املواطــن 
وتوفــر فــرص عمــل  منتــج حقيقــي دائــم وليــس 
عمــل موســمي مؤقــت  مثــل االســتثمار يف قطــاع 

الطــرق واملقــاوالت.      
 اخلطــة ركــزت علــى ضــرورة التشــجيع علــي 
ــدالت االدخــار مــن القطــاع العائلــي  زيــادة مع
وقطــاع األعمــال العــام واخلــاص، مــع  فــرض 
التــي يحصــل عليهــا  ضرائــب علــي الفوائــد 
اجلهــاز املصــريف  مــن الديــون املحليــة، ووضــع 
حــد أعلــي للفوائــد، ووقــف الديــون اخلارجيــة 
ووضــع خطــة للســداد خــالل فتــرة محــددة، 
و الوقــف الفــوري خلصخصــة وبيــع األصــول 
عاليــة الربحيــة لســداد  القــروض، واحلفــاظ 
وتطويرهــا  وتنميتهــا  املنتجــة  األصــول  علــى 
بســداد  تســمح  عوائــد  لتوفيــر  كضمانــة 

 األقســاط والفوائــد.      
كمــا شــملت  حتويــل ديــون اجلهــاز املصــريف 
)الديــون املحليــة( إلــى مســاهمات يف مشــاريع 
البنــوك  وتصبــح  زراعيــة  وصناعيــة  إنتاجيــة 
 شــريكة بنســبة يف رأس املــال ويتحــول الديــن 
يشــكل  مبــا  ال  االســتثمار  يف  إلــى  مســاهمة 
ــدة  ــادة امل ــى االقتصــاد املصــري، وزي ــاء عل أعب
الزمنيــة لتنفيــذ عــدد مــن املشــروعات مثــل 
كــي  الســريع،  الكهربائــي  والقطــار  املونوريــل 
ــر  ــل ضغطــا  واســتنزافا  للمــوارد، و  توفي ال  متث
الرشــادة والشــفافية يف اســتخدامات املــوارد 

املاليــة املصريــة واإلنفــاق العــام.      
ديــون  علــي  رقابــة  فــرض  أيضــا   وتضمنــت 
القطــاع اخلــاص مــع إعطــاء أولويــة لتمويــل 
الســلعية  يف  القطاعــات  يف  املشــروعات 
فائــدة  ســعر  وفــرض  الزراعــة  والصناعــة 
يوجــد  التــي  علــي مشــروعات  العقــار  أعلــي 
وضــع  عــن  فضــال  تســويقي  منهــا،  تشــبع 
واإلنفــاق  ومســتدامة  حقيقيــة  تنميــة  خطــة 
العــام يجــب أن يكــون إنفــاق تنمــوي، ووضــع 
ــة  مرتبطــة  خطــة الســتخدامات أراضــي الدول
بترشــيد اإلنفــاق العــام، وعمــل حــوار وطنــي 
النهــوض  وكيفيــة  املشــروعات  أولويــة  حــول 

والصناعــة.       بالزراعــة 
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يف  وحتديــدا  عامــن،  بنحــو   2011 ثــورة  قبــل 
نهايــة 2008، فوجــئ املصريــون بإعــالن وزيــر 
االســتثمار يف ذلــك الوقــت محمــود محيــى الديــن 
- بدعــم مــن الرئيــس املخلــوع محمــد حســني 
املســاعد  العــام  األمــن  جمــال  وجنلــه  مبــارك 
أمــن السياســات باحلــزب الوطنــي وقتهــا وزيــر 
عــرف  عمــا   – غالــى  بطــرس  يوســف  املاليــة 
باســم برنامــج امللكيــة الشــعبية لألصــول اململوكــة 

الشــعبية«.  أو اختصــارا »الصكــوك  للدولــة، 

كان املشــروع يتضمــن توزيــع ملكيــة 86 شــركة من 
شــركات القطــاع العــام، يف صــورة صكــوك تعطــى 
يزيــد  الذيــن  للمواطنــن  متييــز  ودون  مجانــا 
عمرهــم علــى 21 عامــا، وأن يتــم هــذا التوزيــع يف 
مــدة ال تتجــاوز ســنة ونصــف الســنة، وأن يكــون 
لهــؤالء املــالك اجلــدد حــق التصــرف فيهــا بالبيــع 
إذا شــاءوا، أو االحتفــاظ بهــا واحلصــول علــى 

عائدهــا. 
ــر الراحــل جــالل أمــن يف  ــال للمفك بحســب مق

جريــدة »الشــروق«، يف يونيــو 2013، كان البــد 
أن تثــور شــكوك قويــة حــول الغــرض احلقيقــي 
مــن طــرح هــذا املشــروع فجــأة ودون متهيــد، إذ 
الداخــل واخلــارج،  البعــض يف  يســهل حصــول 
بأقــل  املصــري  العــام  القطــاع  أصــول  علــى 
أســعار ممكنــة، ضمــن عمليــة »بيــع باجلملــة«، 
باســتخدام شــعارات خادعــة مــن أجــل التمويــه 
ــس  ــم اآلن لي ــا يت ــأن م ــم ب ــاس، وإيهامه ــى الن عل
مــن قبيــل اخلصخصــة بــل هــو شــىء آخــر متامــا. 

 صكوك مبارك وصكوك اإلخوان..
دائرة البيع ممتدة 
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ــل مــن خطــورة  ــة حينهــا حــاول التقلي ــر املالي وزي
املخطــط احلكومــي، قائــال إن الشــركات التــي 
تنتــج أشــياء مثــل  املشــروع اجلديــد  يتضمنهــا 
أنهــا  مــع  الداخليــة،  واملالبــس  البســكويت 
وأهــم  أكبــر  مــن  شــركات  تضــم  احلقيقــة  يف 
الشــركات الصناعيــة املصريــة كاحلديــد والصلب 

وغيرهــا.  واأللومنيــوم، 
ينايــر  ثــورة  بفضــل  ونظامــه  مبــارك  ســقط 
بعــد  لكــن  النجــاح يف متريــر مخططهــم،  دون 
مطلــع  يف  وحتديــدا  اندالعهــا،  مــن  عامــن 
ينايــر 2013، خرجــت خطــة مماثلــة مــن النظــام 
لــه، أعدهــا حــزب »احلريــة والعدالــة«  التالــي 
الــذراع السياســية جلماعــة اإلخــوان املســلمن 
وحليفــه حــزب »النــور« الســلفي حتــت مســمى 

ــس  ــد الرئي ــان عه ــوك اإلســالمية«، يف إب »الصك
األســبق محمــد مرســي، حيــث يجــوز إصــدار 
هــذه الصكــوك مــن جانــب احلكومــة والهيئــات 
العامــة ووحــدات اإلدارة املحليــة، وغيرهــا مــن 

العامــة.  االعتباريــة  األشــخاص 
والبرملــان  باحلكومــة  مســؤولون  بــرر  حينهــا 
اللذيــن كانــت تســيطر عليهمــا جماعــة اإلخــوان 
املســلمن إن الهــدف مــن املشــروع هــو »توســيع 
نطــاق امللكيــة«، يوضــح أمــن يف مقالــه املشــار 
إليــه أن أصحــاب املشــروع يــرددون التمييــز بــن 
ــة اخلاصــة،  ــة الدول ــة العامــة وملكي ــة الدول ملكي
غضاضــة  ال  الثانيــة  عــن  الدولــة  تنــازل  وكأن 
فيــه بعكــس التنــازل عــن األولــى، كمــا يــرددون 
ــس  ــاع ولي ــط عــن حــق االنتف ــازل هــو فق أن التن

عــن امللكيــة، وكأن التنــازل عــن حــق االنتفــاع ملــدة 
ســتن عامــا )كمــا تســمح املــادة 8 مــن القانــون، 
وتســمح أيضــا بإعــادة تأجيرهــا ملــدد أخــرى. 

متريــر  يف  ينجحــا  أن  قبــل  النظامــان  رحــل 
مخططيهمــا، بينمــا مــا تــزال احلكومــة احلاليــة 
تســير علــى طريــق مماثلــة، لكــن بنهــج أوســع 

وخطــورة.  شراســة  وأكثــر 
»اخلطــة احلاليــة التــي أعلنــت عنهــا احلكومــة 
تســير يف إطــار سياســات البيــع واخلصخصــة 
ذاتهــا التــي حــاول النظامــان الســابقان تطبيقهــا 
ذريعــا،  فشــال  يفشــال  أن  قبــل  عــدة،  بطــرق 
كمــا تعــد إيذانــا بإعــالن التخلــي الكامــل عــن 
الــدور االجتماعــي للدولــة، مــا يعنــي مزيــدا مــن 
االنهيــار االقتصــادي، الــذي يولــد بــدوره مزيــدا 
مــن اإلفقــار واألزمــات املجتمعيــة، وهــي جرميــة 
كبــرى يف حــق الوطــن«، بحســب تأكيــد اخلبيــر 

االقتصــادي الدكتــور عبداخلالــق فــاروق.  
فــاروق أن احلكومــة تســعى مــن خــالل  ويــرى 
أمريكــي  إطــار  تقــدمي  إلــى  املعلنــة  خطتهــا 
التمويــه  بغــرض  االقتصــادي،  للنظــام  الشــكل 
خطــورة  أكثــر  مبضمــون  لكــن  حقيقتــه،  علــى 
الدولــة  أصــول  بيــع  عمليــات  وتيــرة  بزيــادة 
حتــت  بالفعــل  باتــت  التــي  واحليويــة،  العامــة 
تصــرف »صنــدوق مصــر الســيادي« املنشــأ منــذ 
مبوجبــه  للرئيــس  باتــت  والــذي   ،2018 عــام 
الســلطة املطلقــة للتصــرف يف األصــول بالبيــع أو 
ــا أو املشــاركة مــع األطــراف  ــراض بضمانه االقت
خارجيــة، واقتصــار حــق الطعــن علــى قراراتــه 
علــى اجلهــة املالكــة لألصــل أو الصنــدوق، مــع 
عــدم جــواز رفــع الدعــاوى ببطــالن العقــود أو 
التصرفــات التــي يتخذهــا لتحقيــق أهدافــه إال 
مــن أطــراف التعاقــد، وهــو مــا ميثــل خطــورة 
كبيــرة، خاصــة مــع غيــاب اآلليــات الرقابيــة علــى 
هــذه الســلطات، وهــو أكبــر مثــال علــى إهــدار 

بالقانــون.  الوطنيــة  والقــدرات  املــوارد 
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بعد الحديد الصلب واألسمنت:

كالكيت الف مرة.. شبح التصفية يصل محطة

»النصر للكوك«
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»رســائلنا للنــاس تتســم باملوضوعيــة وتطمئنهــم 
إن لــو فيــه مصلحــة هنعملهــا، إعــادة صناعــة أو 
ــا وحتتــاج  إقامــة صناعــة يف مصــر تســتغرق وقًت
علــق  الكمــات  بهــذه  معهــا«،  اخلــاص  القطــاع 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي علــى إعــالن وزيــر 
قطــاع األعمــال تصفيــة شــركة النصــر لصناعــة 
الكــوك والكيماويــات األساســية، مضيًفــا: إدارة 
القطــاع العــام واحلكومــي ليســت أفضــل شــيء، 
القطــاع اخلــاص حريــص علــى مالــه ويطــور مــن 
نفســه ويقلــل مــن تكلفــة التشــغيل حتــى يكــون 

منافًسا. 
غضــب  وســط  السيســي  تصريحــات  جــاءت 
يعمــل  التــي  الشــركة  تصفيــة  عــن  متصاعــد 
ــون  ــراء وبرملاني ــال، خب ــن 1200 عام ــر م ــا أكث به
وشــخصيات عامــة طالبــوا بحمايــة االقتصــاد 
تصفيــة  وعــدم  لــه،  الدعــم  وتقــدمي  الوطنــي، 
الشــركات، وهــي السياســية التي وصفهــا الدكتور 
جــودة عبــد اخلالــق، اخلبيــر االقتصــادي، ووزيــر 
ــال: اقتصــاد  التضامــن االجتماعــي األســبق، قائ
بالدنــا يعيــش مرحلــة كئيبــة عنوانهــا التصفيــة 
بــداًل مــن التنميــة، وقــال نقابيــون: أكلــت يــوم أكل 

احلديــد والصلــب.  

دراسة: هناك جدوى اقتصادية 
لتطوير الشركة 

دراســة لشــركة أملانيــة متخصصــة انتهــت إلــى 
أن تطويــر الشــركة ورفــع طاقتهــا االنتاجيــة إلــى 
مســتوى 1.8 مليــون طــن كــوك وملحقاتــه أمــر لــه 

جــدوى اقتصاديــة.
مــن  احلكومــة  -طلبتهــا  الدراســة  وأشــارت 
الشــركة- إلــى وجــود جــدوى اقتصاديــة لتطويــر 

شــركة النصــر لصناعــة الكــوك، ويرجــع ذلــك 
إلــى أن معــدل الطلــب العاملــى علــى فحــم الكــوك 
مليــون   20 بحوالــى  املعــروض  كــم  عــن  يزيــد 
طــن ســنويا، وبرغــم مــا يتــم اجــراءه مــن بحــوث 
صناعــة  يف  الهيدروجــن  اســتخدام  بدعــوى 

احلديــد بديــال عــن الكربــون.

تركة عبد الناصر مهددة بالفناء 
شــركة الكــوك تأسســت منــذ أكثــر مــن 60 عامــاً 
يف عهــد الرئيــس الراحــل جمــال عبــد الناصــر، 
عــام  إنتاجهــا  وبــدأت   1960 عــام  وبالتحديــد 
منتجاتهــا  تصديــر  يف  تعتمــد  وكانــت   ،1964
بشــكل رئيســي، علــى جارتهــا شــركة احلديــد 
علــى  أساســي  بشــكل  تعتمــد  التــي  والصلــب، 
منتجــات الشــركة، وخاصــة: فحــم الكــوك، يف 

أفرانهــا.   وتدويــر  تشــغيل 

أهمية الشركة
شــركات  كبــرى  إحــدى  للكــوك  النصــر  تعــد 
الصناعــة يف مصــر والشــرق األوســط، وحتتــوي 
الكيماويــة،  واألقســام  الكــوك  هــي:  4 مصانــع 
وتقطيــر القطــران، والنتــرات، والوحــدة متعــددة 

األغــراض.
مت إنشــاؤها عــام 1960، وبــدأت إنتاجهــا عــام 
1964 ببطاريــة واحــدة بـــ50 فرنــا بطاقــة إنتاجية 
ســنوية 328 ألــف طــن كــوك تعدينــي، فيمــا بــدأت 
البطاريــة الثانيــة اإلنتــاج عــام 1974 بـــ50 فرنــا 

بطاقــة إنتاجيــة ســنوية 328 ألــف طــن.
ويف عــام 1979، مت إنشــاء البطاريــة الثالثــة بـــ65 
طــن  ألــف   560 ســنوية  إنتاجيــة  بطاقــة  فرنــا 
عــام  الرابعــة  البطاريــة  إنشــاء  ليجــري  كــوك، 
1993 بعــدد 65 فرنــا بطاقــة إنتاجيــة 560 ألــف 
طــن ســنويا، ليكــون إجمالــي اإلنتــاج 1.6 مليــون 

طــن ســنويا.
مبينــاء  األول  أرصفــة،   3 الشــركة  ومتتلــك 
الكــوك،  فحــم  بتصديــر  خــاص  اإلســكندرية 
لفحــم  املــادة اخلــام  الفحــم احلجــري  وتفريــغ 
مبينــاء  الثانــي  الرصيــف  يقــوم  فيمــا  الكــوك، 
الدخيلــة باإلســكندرية بتفريــغ الفحــم احلجــري، 
الســتقبال  النيــل  نهــر  علــى  رصيــف  بجانــب 

احلجــري. والفحــم  الكــوك  لنقــل  الصنــادل 

1٢٠٠ عاماًل 
يتمسكون بالشركة 
ويطالبون الحكومة 

بدعمها.. ودراسة 
تنصح بعدم التصفية: 

هناك جدوى 
اقتصادية لتطوير 

الشركة 
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املختلفــة  بأحجامــه  الكــوك  الشــركة  وتنتــج 
باملئــة   20.6 األمونيــوم  وكبريتــات  والبنــزول، 
نتروجــن، ونتــرات األمونيــوم املســامية النقيــة، 
تلويــن  وصوديــوم  والنفتالــن،  األقطــاب،  وقــار 
الكريــزوت. وزيــت  خــام،  وقطــران  ســلفونات، 

إلــى جانــب منتجــات أخــرى تســتخدم باملجــاالت 
الزراعيــة، والصناعيــة، والتعديــن، والكيماويــات، 
والبنــاء، واألغذيــة، واإلنتــاج احلربــي، والبحــث 
الصناعــات  احتياجــات  تغطــي  كمــا  العلمــي، 
منتجاتهــا  وتصــدر  القوميــة،  االســتراتيجية 

ألوروبــا وآســيا وأمريــكا والــدول العربيــة.
الشركة تربح 114 مليون جنيه رغم األزمات 

وفقــا للتقريــر املالــي للشــركة خــالل املــدة مــن 
مطلــع يوليــو 2021 وحتــى 30 أبريــل 2022، فــإن 
الشــركة حققــت أرباحــا بلغــت 114 مليــون جنيــه 
ــه، عــن  ــون جني ــغ 613 ملي مــن حجــم مبيعــات بل
الفتــرة ذاتهــا، علمــا أن الشــركة تعمــل بـــ25 باملئــة 

فقــط مــن طاقتهــا اإلجماليــة.
وهــي األرقــام التــي أكــدت عليها جلنــة الدفاع عن 
احلريــات النقابيــة وحقــوق العمــل، معلنــة رفضها 
تخســر  ال  أنهــا  وموضحــة  الشــركة،  تصفيــة 
تصفيتهــا  قــرار  وأن  ســنوية،  أرباحــا  وحتقــق 
ســيدفع ثمنــه صناعــات محليــة عديــدة، وســتؤدي 
الرتفاعــات جديــدة يف األســعار، مشــيرين إلــى 

ــي. ــى االقتصــاد الوطن ــرة عل ــار مدم آث
ويف بيــان للجنــة، تســاءل املجتمعــون مــن العمــال 
وممثلــي األحــزاب عــن إصــرار احلكومــة علــى 
تصفيــة شــركات قطــاع األعمــال، غيــر عابئــن 
باآلثــار املدمــرة علــى االقتصــاد، جــراء إغــالق 
وتصفيــة الشــركات وتشــريد عمالهــا، وارتفــاع 

أســعار الســلع التــي تنتجهــا واملرتبطــة بهــا.
مــن جانبهــم، رد أعضــاء اللجنــة النقابيــة للكــوك 
مستشــهدين  الشــركة،  خســارة  مزاعــم  علــى 
بالتقريــر املالــي لهــا، ومشــيرين إلــى أن قــرار 
التصفيــة يؤثــر علــى صناعــات تســتخدم فحــم 
طالبــت  التــي  الســكر  شــركات  مثــل  الكــوك 
ــى الشــركة واســتعدادها شــراء 34  باحلفــاظ عل

ألــف طــن فحــم شــهريا.
عبــر العمــال وممثلــو النقابــات واألحــزاب عــن 
تضامنهــم الكامــل مــع العاملــن يف شــركة الكــوك 
ضــد أي إجــراءات تصفيــة قــد تتخذهــا احلكومــة 
للشــركة، والــذي ســيؤدي حتمــاً لتشــريد العمــال 
وارتفــاع أســعار العديــد مــن الســلع األساســية 
التــي تعتمــد يف مراحــل تصنيعهــا علــى إنتــاج 

والنتــرات  )الســكر  الكــوك  لفحــم  الشــركة 
أعبــاء  مــن  يزيــد  ممــا  واألســمدة(  واألمونيــا 
مــن  ملوجــة جديــدة  ويــؤدي  املصــري،  املواطــن 

التضخــم غيــر املحتمــل مــن قبــل املواطنــن.
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اخلالــق، هاجــم سياســات هشــام  عبــد  جــودة 
قائــال:  العــام،  األعمــال  قطــاع  وزيــر  توفيــق، 
أقتــرح تعديــل لقــب الوزيــر هشــام توفيــق فبــداًل 
مــن “وزيــر قطــاع األعمال”يصبــح“ وزيــر تصفيــة 
األعمــال ووقــف احلــال”. ففــي العــام املاضــى 
قــرر تصفيــة شــركة احلديــد والصلــب املصريــة، 
فأغلقــت أفرانهــا وأطفــأت أنوارهــا وأوصــدت 
أبوابهــا يف وجــه مــا يزيــد علــى 7 آالف عامــل، 

متهيــًدا لبــدء أعمــال التصفيــة. 
وتابــع يف مقــال لــه: عندمــا أعلــن الوزيــر تصفيــة 
شــركة احلديــد والصلــب كتبــت مقــااًل بعنــوان 
)تصفيــة شــركة احلديــد والصلــب بــن احلســاب 
البورصجــى واحلســاب االســتراتيجي(، وانزعــج 
أن  رغــم  البورصجــي،  كلمــة  مــن  جــًدا  الوزيــر 

الذاتيــة  الســيرة  يراجــع  فمــن  دقيــق،  كالمــى 
بالصناعــة  لــه  عالقــة  ال  أنــه  يالحــظ  للوزيــر 
أو قطــاع األعمــال العــام. بــل إن كل خبرتــه يف 

مجــال البورصــات وأســواق املــال.  
الكــوك  لصناعــة  النصــر  شــركة  وأضــاف: 
هــي إحــدى القــالع الصناعيــة، وإحــدى كبــرى 
شــركات الصناعــة يف مصــر والشــرق األوســط. 
مت إنشــاؤها عــام 1960 وبــدأت إنتاجهــا 1964. 
تضــم 4 مصانــع وهــي؛ مصنــع الكــوك واألقســام 
الكيماويــة، ومصنــع تقطيــر القطــران، ومصنــع 

النتــرات، والوحــدة متعــددة األغــراض.  
وقــال اخلبيــر االقتصــادي: باألمــس مت إغــالق 
والصلــب،  للحديــد  املصريــة  الشــركة  مصانــع 
واليــوم قــرار بتصفيــة شــركة النصــر لصناعــة 
ــي،  ــة تأت ــات األساســية، والبقي الكــوك والكيماوي
وبذلــك يســدل الســتار علــى حقبــة مهمــة مــن 
تاريــخ مصــر، لعبــت فيهــا هــذه الشــركات دورًا 
مهًمــا يف تعزيــز األمــن القومــى للبــالد، ســواء يف 

أوقــات الســلم أو يف ظــروف احلــرب.  
وتابــع: مــا يفعلــه الوزيــر الهمــام يتعــارض مــع 
ــى  ــي تنــص عل ــادة 28 مــن الدســتور، الت نــص امل
ــة  ــة واخلدمي ــة اإلنتاجي أن )األنشــطة االقتصادي
لالقتصــاد  أساســية  مقومــات  واملعلوماتيــة 
وزيــادة  بحمايتهــا،  الدولــة  وتلتــزم  الوطنــى، 
لالســتثمار،  جــاذب  منــاخ  وتوفيــر  تنافســيتها، 
وتعمــل علــى زيــادة اإلنتــاج(. كمــا أنــه يناقــض 
ــأن  ــه، ب ــدء عمل ــل ب ــر قب ــذى أداه الوزي القســم ال
يحتــرم الدســتور والقانــون وأن يرعــى مصالــح 

كاملــةً. الشــعب رعايــةً 
واختتــم: عجًبــا حلكومتنــا الســنية، التــى تهــدم 
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ثــم  أســمنتية.  أبراًجــا  لتبنــى  قالًعــا صناعيــة 
تتحــدث عــن التنميــة املســتدامة، وأتســاءل، لــو 
أن طلعــت حــرب خــرج مــن مثــواه، فمــاذا عســاه 

يقــول؟.  

تحرك برلماني لرفض تصفية الشركة  
النائــب املهنــدس إيهــاب منصــور، وكيــل جلنــة 
القــوى العاملــة مبجلــس النــواب، تقــدم بطلــب 
العــام  األعمــال  قطــاع  لوزيــر  موجــه  إحاطــة 
لتصفيــة  اتخاذهــا  املزمــع  اإلجــراءات  بشــأن 
إلــى  تشــير  البيانــات  أن  إلــى  الفًتــا  الشــركة، 
حتقيقهــا أرباًحــا علــى خــالف ملــا يقولــه الوزيــر، 
فضــال عمــا أكــدت دراســات فنيــة عــن اجلــدوى 

وتطويرهــا.  عليهــا  لإبقــاء  االقتصاديــة 
فوجئنــا  اإلحاطــة:  طلــب  يف  منصــور  وقــال 
قطــاع  وزيــر  توفيــق،  هشــام  الدكتــور  بإعــالن 
األعمــال، إنــه ســيتم تصفيــة الشــركة يف وقــت 
ــاًءا  ــون بن ــة تك ــرارات التصفي ــا: ق ــب، مضيف قري
علــى قــرارات جلــان درســت األمــر قبــل اتخــاذ 

الشــركة(.  خســائر  تفاقــم  )بدعــوى  القــرار 
ــات  ــث أن البيان ــة حي ــع: هــذه دعــاوى خاطئ وتاب
اخلاصــة بالشــركة تفيــد أنهــا حققــت أرباحــا 
ــون  ــغ 114ملي ــي 2022/4/30 مببل ــز مال يف مرك
الوزيــر  يذكرهــا  التــي  اخلســائر  فأيــن  جنيــه 
يف تصريحاتــه، ولــم يعــرض علينــا يف مجلــس 
تصفيــة  قــرار  ألي  متــت  دراســة  أي  النــواب 
مت اتخــاذه وهــو األمــر الــذي يؤثــر ســلباً علــى 
مســتقبل اقتصــاد مصــر ويؤثــر ســلبا أيضــا علــى 
مســتقبل آالف األســر املصريــة، ويضعــف مــن 
قــوة االقتصــاد املصــري يف ظــل أزمــات عامليــة 

طاحنــة أثــرت علــى بلــدان العالــم، واملفتــرض أن 
ناحيتــى  مــن  اقتصادنــا  لتقويــة  يكــون االجتــاه 
الزراعــة والصناعــة لتقليــل االســتيراد، وتوفيــر 
بــاذن  اعتمادنــا  إلــى  األجنبيــة وصــوالً  العملــة 
اهلل علــى مصانعنــا ومزارعنــا لنصــل يومــا مــا 

لالكتفــاء الذاتــى بــإذن اهلل. 
وأضــاف أن قــرار تصفيــة شــركة النصــر لصناعة 
سلســلة  ضمــن  ســتكون  والكيماويــات  الكــوك 
مــن التصفيــات، بعــد تصفيــة شــركتي القوميــة 

لألســمنت واحلديــد والصلــب. 
املصريــة  الكــوك  شــركة  بــأن  علًمــا  وأردف: 
مت تأسيســها منــذ أكثــر مــن 60 عاًمــا وبــدأت 
إنتاجهــا عــام 1964معتمــدة بشــكل كبيــر علــى 
توريــد منتجاتهــا إلــى شــركة احلديــد والصلــب 
منتجــات  علــى  أساســي  بشــكل  تعتمــد  التــي 
الشــركة مــن فحــم الكــوك يف تشــغيل وتدويــر 
أفرانهــا، وبعــد أن اســتهلت انتاجهــا معتمــدة علــى 
ــة  ــة إنتاجي ــا بطاق ــة واحــدة تضــم 50 فرن بطاري
تصــل إلــى 328 ألــف طــن مــن فحــم الكــوك، 
دشــنت الشــركة بطاريــة أخــرى بطاقــة األولــى 
نفســها عــام 1974، ومــع ارتفــاع معــدالت بيــع 
احلديــد والصلــب دشــنت شــركة الكــوك بطاريــة 
ثالثــة بعــد خمــس ســنوات تضــم 65 فرًنــا بطاقــة 
إنتاجيــة تصــل إلــى 560 الــف طــن كــوك ســنويا. 
البطاريــة  دشــنت  التســعينيات  منتصــف  وقبــل 
األخيــرة ب 65 فرنــا بطاقــة انتاجيــة تصــل إلــى 
560 ألــف طــن ســنويا، ليصــل عــدد البطاريــات 
إلــى أربــع يف عــام 1995 بطاقــة إنتاجيــة اجماليــة 

تصــل إلــى 1.6 مليــون طــن ســنويا مــن فحــم 
الكــوك. 

ــى  ــرات بالشــركة عل ــب أن قطــاع النت ــر النائ وذك
ســبيل املثــال ينتــج نتــرات 33% الــذي يســتخدمه 
مصنــع 18 لإنتــاج احلربــي وفقــاً لعقــد مبــرم 
تنتــج  كمــا  جنيــه،  مليــون   100 بقيمــة  بينهمــا 
أيضــاً مــا بــن 5000 إلــى 6000 طــن شــهريا مــن 
حامــض النيتريــك املخفــف الــذي يســتخدم يف 
ــر مــن  ــى أكث ــه عل ــم توزيع صناعــات مختلفــة ويت
مائــة عميــل، هــذا باالضافــة إلــى أن الشــركة 
نتــرات وتدخــل  تنتــج محلــول أمونيــا ومحلــول 
هــذه املنتجــات يف عشــرات الصناعــات القائمــة 

بالفعــل. 
وقــال منصــور إنــه يوجــد أمــر فنــى يحتــاج أيضاح 
حيــث طالبــت وزارة قطــاع األعمــال العــام مــن 
 )D.M.T( االستشــارى العاملــى األملانــى شــركة
بعمــل دراســة جــدوى للنظــر يف جــدوى اســتمرار 
الشــركة مــن عدمهــا وســط االفتراضــات التاليــة 
والتــي تشــمل: تصفيــة شــركة احلديــد والصلــب، 
وفــى ظــل ظــروف اســتيراد مصــر للفحــم وعــدم 
وجــود مخــزون احتياطــى مــن الفحــم، ووجــود 

ســوق داخلــى لفحــم الكــوك املعدنــى. 
وتابــع: يف ظــل هــذه االفتراضــات التــي عرضــت 
الســوق  يف  الواقــع  بحقيقــة  االستشــارى  علــى 
املصــري والتــى تتلخــص يف أن يســتهلك القطــاع 
اخلــاص )شــركات صناعــة احلديــد والصلــب( 
علــى  يحتــوى  متوســطة  برتبــة  معدنــى  كــوك 
ــى لشــركة  ــج احلال ــن املنت ــال م ــى قلي ــون أعل كرب

 جودة عبد الخالق: 
حكومتنا تهدم 

قالًعا صناعية لتبني 
أبراًجا أسمنتية ثم 
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المستدامة

رئيس النصر للكوك 
يرفض التصفية: 
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وال تستطيع أن 
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النصــر لصناعــة الكــوك بكميــة تتــراوح مــن 200 
إلــى 300 ألــف طــن ســنويا ويتــم تغطيــة هــذه 
االحتياجــات عــن طريــق االســتيراد، كما تســتهلك 
املســابك الصغيــرة واملنتشــرة يف ربــوع مصــر مــن 
نفــس نوعيــة الكــوك ذو الرتبــة املتوســطة مــا 
يتــراوح مــن 100 إلــى 150 الــف طــن ســنويا ويتــم 
تغطيــة هــذه االحتياجــات عــن طريــق االســتيراد. 
وأضــاف: انتهــت الدراســة إلى أن تطوير الشــركة 
ورفــع طاقتهــا االنتاجيــة ملســتوى 1.8 مليــون طــن 
كــوك وملحقاتــه أمــر لــه جــدوى اقتصاديــة حتــى 
يف ظــل الظــروف واالفتراضــات التــي عرضــت 

علــى االستشــارى والســابق ذكرهــا. 
وأكــد أن الدراســة أشــارت إلــى وجــود جــدوى 
لصناعــة  النصــر  شــركة  لتطويــر  اقتصاديــة 
الطلــب  معــدل  أن  إلــى  ذلــك  ويرجــع  الكــوك، 
كــم  عــن  يزيــد  الكــوك  فحــم  علــى  العاملــى 
املعــروض بحوالــى 20 مليــون طــن ســنويا، وبرغــم 
مــا يتــم إجــراءه مــن بحــوث بدعــوى اســتخدام 
عــن  بديــال  احلديــد  صناعــة  يف  الهيدروجــن 

الكربــون. 
ــا  ــد أنه ــا جــاء بالدراســة يؤك ــب إن م ــال النائ وق
الشــركة  تطويــر  جلــدوى  كبيــر  بشــكل  انتهــت 
حتــى يف ظــل تصفيــة شــركة احلديــد والصلــب، 
ملــا يتطلبــه الســوق العاملــي مــن كميــات تزيــد عــن 
الداخلــى  االحتياطــى  لســد  وأيضــا  املعــروض، 
ملصانــع احلديــد اخلاصــة مــع التوصيــة بعمــل 

دراســة جــدوى تفصيليــة. 
وتابــع: توجــد مزايــا يف حالــة توفيــر الفحــم 
ســوق  وجــود  يف  تتمثــل  بالشــركة  احلجــرى 

ــر الكــوك بســعر يغطــى ســعر التكلفــة  لتصدي
ويحقــق هامــش ربــح ويتــم ذلــك عــن طريــق 
قبــل  مــن  تنفيذهــا  جــارى  تصديــر  عقــود 
الشــركة، وتوفيــر العملــه الصعبــة مــع العلــم 
ــم  ــرة مــن اخلــارج ل ــر كثي ــود تصدي يوجــد عق
تســتوفى الطلــب بســبب عــدم توفــر الفحــم، 
مثــل  الكــوك  لبيــع  محلــى  ســوق  ويوجــد 
 – للســكر  الدلتــا  وهــي  الســكر  )شــركات 
الفيــوم للســكر – الدقهليــة للســكر – املركــز 
الرئيســى للســكر – وشــركة املعــدات(، وهــذه 
عــن  تقــل  كميــات ال  إلــى  الشــركات حتتــاج 
إلــى  شــركة،  لــكل  ســنويا  كــوك  طــن   5000
ويحتــاج ســنويا  القطــاع اخلــاص  أن  جانــب 

ســنوًيا.  طــن   10000 حوالــى 
الفحــم  أنــه يف حالــة عــدم توفــر  إلــى  وأشــار 
احلجــرى للشــركة فــإن تكلفــة تســخن البطاريــة 
شــهريا  مليــون   17 شــهريا  والرابعــة  االولــى 
دون إنتــاج، وعــدم وجــود فحــم، وتوقــف بعــض 
اقســام الشــركة عــن اإلنتــاج مثــل قســم البنــزول 
ومصنــع القطــران، علًمــا بــأن املركــز املالــى يف 
2020/6/30 بلغــت اخلســارة نحــو 237 مليــون 
جنيــة واســتطاعت اإلدارة بدفــع عجلــة اإلنتــاج 
وتغييــر أســلوب اإلدارة ومــن خــالل توافــر الفحــم 
احلجــرى بالشــركة حتولــت اخلســارة إلــى ربــح يف 

الســنه املاليــة 2021/2020. 
وأكــد النائــب أن هنــاك جــدوى كبيــرة يف تطويــر 
هــذه الشــركة لدعــم الصناعــة الوطنيــة وســد 
االحتيــاج الداخلــي وســد الفجــوة االســتيرادية، 
علمــاً بــأن الشــركة يصــل إليهــا طلبــات شــغل 

واآلن   ،2018 عــام  خاســرة  وكانــت  جديــدة، 
حتقــق أرباحــا، فهــل يعقــل أن يتــم تصفيتهــا بعــد 
أن جنحــت يف حتقيــق أربــاح .وتســاءل النائــب: 
أيــن جهــود الــوزارة لدعــم املصانــع الوطنيــة بــدال 

مــن تصفيتهــا وتشــريد العمالــة؟. 

رئيس الشركة يرفض التصفية  
بــدوره حتــدث الدكتــور الســيد الطيــب، رئيــس 
الشــركة، عــن تفاصيــل قــرار تصفيــة شــركة 

ــوك.   النصــر للك
هنــاك  إن  لــه  الطيــب، يف تصريحــات  وقــال 
عــرف الكيانــات التــي تتولــى عمــل دراســات 
ومحليــا،  عامليــا  بهــا  يعتــد  تفصيليــة  جــدوى 
إذا  بهــا  يعتــد  املحــدود  املبدئيــة  والدراســة 
كانــت نتيجتهــا ســلبية ال نذهــب إلــى الدراســة 

والنفقــات.   للجهــد  توفيــرا  التفصيليــة 
أن  املبدئيــة  الدراســة  أثبتــت  إذا  أنــه  وتابــع 
املشــروع مفيــد يتــم عمــل الدراســة التفصيليــة 
دراســة  أي  عمــل  يتــم  لــم  ولكــن  إلزامــا، 
الدراســة  يف  ورد  مــا  تأويــل  ومت  تفصيليــة، 

بهــا.   يعتــد  حقيقــة  أنــه  علــى  التمهيديــة 
بعــض  إلــى  أشــارت  الدراســة  أن  وأضــاف 
والدراســة  حلولهــا،  عــن  وكشــفت  املخاطــر 
قالــت يف مخاطــر الســعر متذبــذب والدراســة 
قالــت إنــه طاملــا النمــوذج االقتصــادي إيجابــي 
يجــب الذهــاب للدراســة التفصيليــة، والدراســة 

التمهيديــة ال يعتــد بهــا.  
وأوضــح أن تقريــر الدراســة لــم يذهــب للجنــة 
أنــه مت  الــوزراء وطاملــا  املختصــة يف مجلــس 
أخــذ رأي قيــادات القابضــة واالعتمــاد عليهــم 
تشــكلت  وملــاذا  أصــال،  الدراســة  متــت  ملــاذا 
اللجنــة، لكــن كان يجــب عــرض الدراســة علــى 

جلنــة مجلــس الــوزراء.  
عــام  مــارس  يف  كانــت  الدراســة  أن  وذكــر 
2021 قبــل احلــرب الروســية األوكرانيــة والتــي 
أعطــت لنــا درســا مســتفادا وهــو أن الــذي لديــه 
إنتــاج ســلعة مــا يتمســك بهــا بصــرف النظــر 
عــن قيمتهــا االقتصاديــة، ألنــه ســيأتي وقــت 
أن  تســتطيع  للســلعة وال  أمــوال  يكــون معــك 

جتدهــا يف العالــم.  
وقــال الطيــب، إن هنــاك نيــة لــدى وزيــر قطــاع 
ــادات القابضــة  ــوزارة وقي ــادات ال األعمــال وقي

لتصفيــة الشــركة.  
وتابــع: مــا هــو الــدور املؤسســي املفــروض أن 
تقــوم القابضــة ووزارة قطــاع األعمــال بــه جتــاه 
ــون شــركات  ــا لقان ــا، وفق ــة له الشــركات التابع
حريــة  يعطــي  فإنــه  العــام،  األعمــال  قطــاع 
واحلــد  الشــركات  ملجالــس  القــرارات  اتخــاذ 

مــن بيروقراطيــة القابضــة.   
وأوضــح أنــه عنــد النظــر لدراســة الشــركة، ذهبنا 
إلــى عمــل مــا وصــت بــه بعمــل دراســة تفصيليــة، 

نائب يتقدم بطلب إحاطة: أين جهود دعم 
المصانع الوطنية بداًل من تصفيتها وتشريد 

العمالة؟  
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ــم  ــرد للقابضــة مــن خــالل املنســق القائ وجــاء ال
بإعــداد الدراســة بالرفــض.   

المصري الديمقراطي ُيطالب 
بمحاسبة وزير قطاع األعمال  

أمانــه العمــال باحلــزب املصــري الدميقراطــي 
لتصفيــة  رفضهــا  عــن  أعلنــت  االجتماعــي 
الشــركة، مؤكــدة أنهــا متضامنــة مــع العاملــن بهــا 
ضــد سياســة وزيــر قطــاع األعمــال، مؤكــدة أن 
سياســته تواصــل تصفيــة بعضــاً مــن أهــم ركائــز 
الصناعــة املصريــة اململوكــة للقطــاع العــام يف ظل 
ــم.  ــر هــذا القطــاع امله ــة لتطوي عــدم وجــود رؤي
اإلجــراءات  كل  بوقــف  لهــا،  بيــان  وطالبــت يف 
والعمــال،  بالشــركة  املســاس  مــن شــأنها  التــي 
ومبحاســبة وزيــر قطــاع األعمــال عــن كل قراراتــه 

التــي أضــرت باالقتصــاد املصــري. 
وقــال املصــري الدميقراطــي، إن الشــركة حتقــق 
جنيــه  114مليــون  إلــى  تصــل  أرباحــا  بالفعــل 
املــدة  خــالل  للشــركة  املالــي  التقريــر  بحســب 
مــن   ،2022/  4/  30 حتــى   ،2021/7/1 مــن 
يف  جنيــه  مليــون   613 حوالــي  مبيعــات  حجــم 
واملعوقــات  الصعوبــات  كل  رغــم  الفتــرة  نفــس 
للصناعــات  القابضــة  الشــركة  تنتهجهــا  التــي 
املعدنيــة، الشــركة بفضــل ســواعد عمالهــا وعــرق 
وتعــب أبنــاء الشــركة املخلصــن، مت حتقيــق هــذه 

الكبيــرة برغــم كل الصعوبــات.  االربــاح 
وتابــع: مــن املهــم هنــا أن نشــير إلــى أن منتجــات 
الشــركة تعتمــد عليهــا أكثــر مــن صناعــة تقــوم 
ــوك،  ــى منتجــات شــركه النصــر لصناعــة الك عل
املثــال  ســبيل  علــى  بالشــركة  النتــرات  فقطــاع 
مصنــع  يســتخدمه  الــذي   %33 نتــرات  ينتــج 
18 لإنتــاج احلربــي وفقــاً لعقــد مبــرم بينهمــا 
بقيمــة 100 مليــون جنيــة، كمــا تنتــج أيضــاً مــا 
بــن 5000 إلــى 6000 طــن شــهرًيا مــن حامــض 
النيتريــك املخفــف الــذي يســتخدم يف صناعــات 
مختلفــة ويتــم توزيعــه علــى أكثــر مــن مائــة عميــل، 
ــول أمونيــا  باإلضافــة إلــى أن الشــركة تنتــج محل
يف  املنتجــات  هــذه  وتدخــل  نتــرات  ومحلــول 

عشــرات الصناعــات القائمــة بالفعــل. 
ــر مــن 100  ــان: تســدد الشــركة أكث وأضــاف البي
علــى  املضافــة  الضريبــة  قيمــة  جنيــه  مليــون 

املباعــة.  املنتجــات 

التجمع ينضم لرافضي التصفية
حــزب التجمــع أعلــن رفضــه ملخطــط تصفيــة 
والكيماويــات  الكــوك  لصناعــة  النصــر  مصنــع 
األساســية، وقــال يف بيــان لــه إن هــذه الشــركة 
االســتراتيجية يف  الصناعــات  كبــرى  مــن  تعــد 
مصــر والشــرق األوســط لــم حتقــق- كمــا يشــيع 
توقــف  رغــم  فعليــة  خســائر  التصفيــة-  دعــاة 
ــة اســتنزاف  ــج الرئيســي لهــا، ومحاول ــاج املنت إنت

مقدراتهــا منــذ توقيــف اإلنتــاج يف 5 أغســطس 
للشــركة  الســماح  عــدم  طريــق  عــن   2021

الفحــم. باســتيراد خــام 
تلــك  رغــم  الشــركة  حققــت  احلــزب:  وتابــع 
الظــروف الصعبــة ومخططــات التخســير، حتــى 
مليــون   114 بلغــت  أرباًحــا   2022 إبريــل   30
جنيــه باســتمرار اســتثمارات وإنتــاج العديــد مــن 
النتــرات،  الكيماويــة األساســية مثــل  املنتجــات 
تقطيــر  مصنــع  ومنتجــات  األمونيــا،  ومحلــول 
القطــران، والبنــزول اخلــام، وكبريتــات األمونيوم، 

ومنتجــات الوحــدة متعــددة األغــراض، ويف ظــل 
تأكــدت  التــي  للشــركة  االقتصاديــة  اجلــدوى 
بالدراســة التــي قامــت بهــا الشــركة األملانيــة.

وأكــد التجمــع علــى رفضــه لقــرار تصفيــة شــركة 
وتضامنــه  الرئيســية،  والكيماويــات  الكــوك 
مــع عمــال الشــركة وجلنتهــم النقابيــة، مطالبــا 
لهــا،  يــروج  التــي  التصفيــة  بوقــف مخططــات 
حفاًظــا علــى البنيــة الصناعيــة لكيانــات اإلنتــاج 
التنميــة  لعمليــات  كأســاس  االســتراتيجية، 

واالجتماعيــة. االقتصاديــة 



العدد الخامس - يوليو 48٢٠٢٢

تنطلــق خــالل األســبوع األول مــن شــهر يوليــو، 
إليــه  دعــا  الــذي  الوطنــي،  احلــوار  فعاليــات 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، وهــي الدعــوة 
ــة  التــي جــاءت يف ظــرف سياســي مضطــر وحال
تضيــق.  حريــات  ومســاحة  صعبــة  اقتصاديــة 
ويؤكــد  الدعــوى  هــذه  البعــض  يثمــن  وفيمــا 
ــى ال  ــط حت ــا، وضــع آخــرون ضواب ــى أهميته عل
تتحــول لدعــوة شــكلية بينمــا ينتظــر قطــاع واســع 
احلريــات  انفراجــة حقيقيــة يف  عــن  تثمــر  أن 
واحليــاة السياســية املصريــة واالقتصاديــة أيضــا 
فكيــف تتحقــق امــال املتفائلــن ويتجــاوز احلــوار 
حــدود اخلطــاب الداخلــي علــى طريقــة هنــري 
اخلامــس يحــاور هنــري اخلامــس كمــا يحــذر 
البعــض وينطلــق مــن اجلــري يف املــكان لتحقيــق 

تقــدم حقيقــي.

بعــض  أثــارت  وقبــول وحتذيــرات،  رفــض  بــن 
مــن  الكثيــر  احلــوار  لبــدء  املعلنــة  اخلطــوات 
القــوى  مــن  كبيــر  قطــاع  لــدى  التســاؤالت 
اختيــار  فجــر  حيــث  املعارضــة،  السياســية 
وأمــن  ملنســق  للتدريــب  الوطنيــة  األكادمييــة 
ــار  ــوى السياســية واعتب عــام للحــوار، رفــض الق
األطــراف. بــن  للتشــاورات  جتــاوزا  اخلطــوة 

وأطلــق الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، نهايــة 

حفــل  خــالل  وحتديــدا  املاضــي،  ابريــل  شــهر 
إفطــار األســرة املصريــة، دعــوة للحــوار الوطنــي 
مــع القــوى السياســية املعارضــة واملجتمــع املدني، 
وهــي الدعــوة التــي وصفهــا الرئيــس بأنهــا "دعــوة 
حلــوار سياســي حــول أولويــات العمــل الوطنــي 

ــة". ــة القادم خــالل املرحل
وبينمــا تضــع األحــزاب والقــوى السياســية وحتــى 
وأجندتهــا  طلباتهــا  املدنــي  املجتمــع  منظمــات 
للمشــاركة يف احلــوار، وعلــى رأســها اإلفــراج عــن 
املحبوســن يف القضايــا ذات الطابــع السياســي 
ال اإلفــراج بــن احلــن واآلخــر عــن عــدد بســيط 
جــدا مــن املحبوســن، ميضــي النظــام قدمــا نحــو 
دعــوة احلــوار ويعلــن عــن مواعــد أولــى جلســاته 

وإدارتــه.
أعلنــت   ،2022 يونيــو  مــن  األول  األســبوع  ويف 
عــن  الوطنــي"،  احلــوار  بـــ"إدارة  تســمى  مــا 
اختيارهــا للكاتــب الصحفــي ضيــاء رشــوان نقيــب 
الصحفيــن ورئيــس الهيئــة العامــة لالســتعالمات 
للحــوار، وأيضــا اختيــار األمــن  ليكــن منســقا 
العــام للمجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــالم محمــود 
فــوزي رئيســا لألمانــة الفنيــة للحــوار، علــى أن 
تنطلــق أولــى جلســات احلــوار خــالل األســبوع 

األول مــن يوليــو 2022.
وبــن مؤيــد ومعــارض لدعــوة الرئيــس للحــوار 

حتى ال يكّلم النظام نفسه؟

.. دعوة الرئيس
ومطالب المعارضة

الوطنــي، وضعــت عــدة كيانــات وأحــزاب سياســية 
أيضــا،  مدنــي  مجتمــع  ومنظمــات  معارضــة 
مــا وصفتــه بـ"ضوابــط للحــوار الوطنــي وأهــم 
املطالــب التــي طالبــوا بالنظــر فيهــا قبــل الشــروع 
ــى  ــر عل ــى ال يكــون "حب ــي وحت يف أي حــوار وطن

ورق".
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الرئاسة تدعو لحوار سياسي.. 
والمعارضون والمجتمع المدني 

يضعون ضوابط وطلبات للمشاركة
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كان  السياســية  القــوى  بــن  املناقشــات  بدايــة 
باجتمــاع احلركــة املدنيــة الدميقراطيــة والــذي 
حلقــه اإلعــالن عــن موقفهــا مــن دعــوة احلــوار، 
والتــي جــاءت مؤيــدة لــه، بــل ووضعــت مــا أســمته 
"يكــون  أن  يف  متثلــت  للمشــاركة"،  بـ"ضوابــط 
ــار  ــة مؤسســة الرئاســة باعتب احلــوار حتــت مظل
أن الواقــع العملــي يؤكــد أنهــا اجلهــة الوحيــدة 
القــادرة علــى تنفيــذ مــا ميكــن أن يتــم االتفــاق 

عليــه خــالل احلــوار".
وكل  اجللســات  جميــع  يف  احلــوار  يجــري  وأن 
املحــاور بــن عــدد متســاٍو ممــن ميثلــون: )أ(. 
املســئولة  باعتبارهــا  مكوناتهــا  بــكل  الســلطة 
عــن صنــع السياســات العامــة واتخــاذ القــرارات 
الهامــة وتنفيذهــا منذ 8 ســنوات. )ب(. املعارضة 
التــي لــم تكــن جــزًء مــن تلــك الســلطة وال شــريكًا 
لهــا وعبــرت بوضــوح خــالل الســنوات املاضيــة 
واإلجــراءات  املتبعــة  للسياســات  رفضهــا  عــن 
يف  واقترحــت  تغييرهــا  علًنــا  وطلبــت  املتخــذة 
ســبيل ذلــك البدائــل كمــا طالبــت يف مناســبات 
عديــدة أن يكــون الســبيل لذلــك هــو احلــوار بــن 
شــركاء متكافئــن بــال مصــادرة وال مكايــدة وال 

تخويــن.
ــق احلــوار يف أســرع  ــأن ينطل ــة ب وطالبــت احلرك
وقــت، فالوقــت ملــك الوطــن الــذي تتعقــد أزماتــه 
والشــعب الــذي تتدهــور أحوالــه، علــى أن يســتمر 
حتــى صياغــة النتائــج النهائيــة واالتفــاق علــى 
ــد تنفيذهــا، وأن  ــة ومواعي برنامــج واضــح لكيفي
الشــعب  وبصــر  ســمع  حتــت  ذلــك  كل  يجــرى 
عبــر بــث اجللســات مــن خــالل وســائل اإلعــالم 
املتنوعــة، والتــي يجــب أن تتحــرر مــن ســيطرة 
الســلطة السياســية لتصبــح هــي ذاتهــا الســلطة 
فقــط  عملهــا  أداء  يحكمهــا يف  التــي  الشــعبية 
الصحفيــة  الشــرف  ومواثيــق  املهنيــة  القواعــد 

واإلعالميــة.
وأيضــا تتشــكل أمانــة فنيــة مســئولة عــن اإلعــداد 
وكتابــة  مخرجاتــه  وصياغــة  وإدارتــه  للحــوار 
تقريــر ينشــر دورًيــا علــى الــرأي العــام مبــا مت 
إجنــازه ممــا اتفــق عليــه ومــا لــم يتــم وأســباب 
ذلــك واملســئول عنــه، وتكــون تلــك األمانــة مــن 
املشــهود  الوطنيــن  اخلبــراء  كبــار  مــن  عشــرة 
لهــم بالكفــاءة والنزاهــة والتجــرد، ويتــم تســميتهم 
)الســلطة  احلــوار  طــريف  قبــل  مــن  مناصفــة 
ــة مبــن تشــاء  ــك األمان واملعارضــة(، وتســتعن تل
إلجنــاز األعمــال التــي توكلهــا إليهــم مــن قبيــل 

للتدريــب و/أو غيرهــا. الوطنيــة  األكادمييــة 
وعقــب إعــالن احلركــة املدنيــة لضوابــط احلــوار، 
اجتمــع ممثلــو عــدد مــن القــوى السياســية يف 
موقــف  بلــورة  لبحــث  املحافظــن،  مقــر حــزب 
موحــد مــن دعــوة الرئاســة إلجــراء حــوار وطنــي 
شــامل، مــع القــوى واألحــزاب السياســية، وانتهــى 

ــة بشــأن  ــة املدني ــان احلرك االجتمــاع باعتمــاد بي
قبــول مبــدأ احلــوار السياســي، والتوافــق علــى 
توقيعــات جديــدة مــن عــدد مــن األحــزاب والقــوى 

ــه.  ــة والشــخصيات العامــة علي املدني

وبــن ضوابــط إجــراء احلــوار والوطنــي واملوقــف 
منــه، جــاء االتفــاق الضمني بن القوى السياســية 
املختلفــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي، علــى عــدة 
تكــون  حتــى  عليهــا  العمــل  مــن  البــد  مطالــب 
السياســي،  للحــوار  مناســبة  السياســية  البيئــة 

ــراج عــن الســجناء". ــا "اإلف أبرزهــا وأوله
جــاء مطلــب اإلفــراج علــى الســجناء السياســين 
وكل املحبوســن يف قضايــا ذات طابــع سياســي 
علــى  عنــف،  أعمــال  يف  أيديهــم  تتــورط  ولــم 
ــع احلجــب  ــاء ورف ــع إلغ ــب، م ــة املطال رأس قائم
ــذ ســنوات،  ــة من ــة املحجوب عــن املواقــع الصحفي
للنشــطاء  األمنيــة  املالحقــات  وقــف  وأيضــا 
والسياســين املعارضــن والعاملــن يف املجتمــع 

املدنــي.
رئيــس  زهــران،  فريــد  مــا حتــدث عنــه  وهــذا 
احلــزب املصــري الدميقراطــي االجتماعــي، بــإن 
ــة التــي  األحــزاب تطالــب بتوفيــر األجــواء املواتي
ميكــن أن تســاعد علــى جنــاح احلــوار الوطنــي 
وعلــى رأســها خــروج كل املحبوســن الذيــن لــم 
خاصــة  إرهــاب  أو  عنــف  يف  تورطهــم  يثبــت 
احلزبيــة  والقيــادات  املعارضــن  السياســين 

املؤثــرة يف الــرأي العــام.
ــى  وأكــد زهــران أن القــوى السياســية متفقــة عل
أولويــات اإلصــالح السياســي مــن فتــح املجــال 
واالجتمــاع  التنظيــم  يف  احلــق  وتوكيــد  العــام 
وخاصــة للمجتمــع املدنــي والنقابــات املســتقلة، 
ــذي  وأن هــذا اإلصــالح السياســي نفســه هــو ال
سيســاعد علــى فتــح املجــال حلــوار مجتمعــي 
عاجلــة  وحلــول  بدائــل  تقــدمي  إلــى  يســعى 
الــذي  املعيشــة  وغــالء  االقتصاديــة  للمشــاكل 
تعانــي منــه جمــوع الشــعب وتضيــق بــه الطبقــات 
الطبقــة  مــن  واســعة  شــرائح  وتطــال  الشــعبية 

الوســطى.
مــن جانبــه، قــال طلعــت خليــل، األمــن العــام 
حلــزب املحافظــن، إن القــوى السياســية تتواصل 

بعــض  لترشــيح  الوطنــي  احلــوار  إدارة  مــع 
الختيارهــا  التوافقيــة  والشــخصيات  األســماء 
ضمــن األمانــة الفنيــة، مشــيرا إلــى أن املرشــح 
الرئاســي الســابق حمديــن صباحــي هــو مــن يقــوم 

مبهــا التواصــل مــع إدارة احلــوار الوطنــي.
وعــن أبــرز مطالــب القــوى السياســية، قــال طلعت 
خليــل يف تصريحــات خاصــة، إن "اإلفــراج عــن 
املعتقلــن هــو أمــر هــام جــدا، وال ميكــن بدايــة 
هــذا  نريــد  كنــا  إذا  معتقلــن،  وهنــاك  احلــوار 

الوطــن بعيــدا عــن االحتقــان واالنشــقاق.
القــوى  مشــاركة  مــن  املرجــوة  األهــداف  وعــن 
قــال  الوطنــي،  املختلفــة يف احلــوار  السياســية 
طلعــت خليــل، إن "األصــل يف احلــوار هــو فتــح 
االنغــالق السياســي، علينــا أن نتحــدث يف املحــور 
السياســي قبــل أي شــيء أخــر، البــد أن يكــون 
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بعيــدا  تعمــل  وأن  وقــوي  فعــال  دور  لألحــزاب 
ــالق  ــاك انغ ــا هن ــة، وطامل عــن أي تدخــالت أمني
سياســية، فــال حــل اقتصــادي أو اجتماعــي أو أي 

حلــول أخــرى".
نحــن  يصيبنــا  أال  نضمــن  أن  "يجــب  أضــاف: 
امللــف  مــع  مختلــف  اآلن  أنــا  الضــرر،  أنفســنا 
السياســي،  امللــف  مــع  ومختلــف  االقتصــادي 
امللفــات،  مــن  كثيــر  يف  النظــام  مــع  ومختلــف 
فيجــب أن أضمــن أال يقــع أي ضــرر إذا قولــت 

الوطنــي". احلــوار  يف  الــرأي  هــذا 
وهــذا أيضــا مــا حتــدث عنــه مدحــت الزاهــد، 
االشــتراكي،  الشــعبي  التحالــف  حــزب  رئيــس 
مــن ضــرورة التوقــف عــن اســتهداف املعارضــة 
السياســية التــي تقــوم بدورهــا الفعــال يف نقــد 

النظــام. ومعارضــة  الســلطات 
وقــال الزاهــد: "ســنوات طويلــة مــن االتهامــات 
بالنقــد،  دورنــا  ممارســة  وعنــد  واإلقصــاء، 
جماعــات  أغــراض  باملشــاركة يف  اتهامنــا  يتــم 
مــن تصدينــا  أننــا  مــن  الرغــم  علــى  إرهابيــة، 
ــو يف جــوالت  ــر لـــ30 يوني لإرهــاب مــن 25 يناي
متصلــة، واشــتبكنا بعمــق، ورمــوز مهمــة جــًدا 
للحركــة الدميقراطيــة املصريــة، نأمــل أن احلــوار 
عبــد  عــالء  مثــل  الزنازيــن،  أبــواب  لهــا  يفتــح 

الطعــام يف محبســه". املضــرب عــن  الفتــاح 
للتدريــب،  الوطنيــة  األكادمييــة  إعــالن  ودفــع 

إدارتهــا  إعــالن  اجلمهوريــة،  لرئاســة  التابعــة 
الدعــوات  إرســال  يف  والبــدء  الوطنــي  للحــوار 
للقــوى السياســية والنقابيــة واحلزبيــة للمشــاركة، 
بــل وتدشــن موقعــا إلكترونيــا يســمح للمواطنــن 
التســجيل مــن خاللــه للمشــاركة وحضــور احلوار، 
دفــع  للحــوار،  العــام  واألمــن  املنســق  وتســمية 
ذلــك إلــى إعــالن مواقــف رافضــة مــن األحــزاب 

والتيــارات السياســية املختلفــة.
وعقــب هــذا اإلعــالن، أعلنــت احلركــة املدنيــة 
الدميقراطيــة يف اجتمــاع عاجــل دعــت إليــه، عدم 
قبــول البيــان الصــادر مــن إدارة احلــوار الوطنــي، 
مت  مــا  اجتــزأ  ــا  أحادًيّ "نهًجــا  ميثــل  واعتبرتــه 

االتفــاق عليــه يف جلســات التشــاور، التــي امتــدت 
ــم  ــرة املاضــي، وأن املشــاورات ل ــدار الفت ــى م عل
تكــن قــد وصلــت إلــى اتفــاق علــى نقاط أساســية، 
منهــا تســمية األمــن العــام للحــوار، بينمــا أوردت 
يف بيانهــا مــا مت االتفــاق عليــه بشــأن تســمية 

املنســق العــام".
وأكــد املجتمعــون مــن أعضــاء احلركــة املدنيــة، 
ــد التزامهــم القاطــع  ــة، جتدي ــان احلرك ــا لبي وفًق
بالبيــان الســابق للحركــة يــوم 8 مايــو – الــذي 
يتحــدث عــن ضوابــط احلــوار ومتــت اإلشــارة 
إليــه باألعلــى – باعتبــاره احلــد امللــزم لهــم جميعا 
سياســيا وأخالقيــا للدخــول يف احلــوار السياســي 
الوطنــي، والــذي ســبق لهــم قبــول دخولــه مبدئيــا 

بــروح بنــاءة ونوايــا حســنة.
الصحفيــن  نقيــب  رشــوان،  لضيــاء  كان  فيمــا 
واملنســق العــام للحــوار الوطنــي، رأيــا أخــر فيمــا 
ــة  ــى طاول ــوس عل ــق بالدعــوة وضــرورة اجلل يتعل

احلــوار مــن أجــل "التعايــش والتوافــق".
وقــال رشــوان، إن "دعــوة الرئيس السيســي حلوار 
سياســي وطنــي واســع يضــم مختلــف أطيــاف 
املجتمــع السياســية والنقابيــة، واملدنيــة، وغيرهــا 
علــى قاعــدة الشــرعية الدســتورية والقانونيــة، 
هــو نقلــة نوعيــة يف املســار السياســي للدولــة 
املصريــة بعــد ثورتــي 25 ينايــر 2011، و30 يونيــو 
2013، ويفتــح اآلفــاق أمــام التعايــش والتوافــق 
بــن كل هــذه األطيــاف ـ اتفاقــاً أو اختالفــاً ـ مــن 

ــم". أجــل مصلحــة مصــر وشــعبها العظي
ــن "اســتغالل  ــد حــذر م ــة، فق ــا حــزب الكرام أم
الدولــة  أصــول  لبيــع  كغطــاء  الوطنــي  احلــوار 
لالســتماع  احلكومــة  داعيــا  الديــون"،  لســداد 
ــس ملؤسســات  ــراء الوطنيــن ولي إلــى رؤيــة اخلب

الدوليــة. التمويــل 
وأضــاف حــزب الكرامــة أنــه ينظــر "بقلــق بالــغ، 
إلــى التصريحــات الصــادرة عــن احلكومــة مؤخــراً 
بشــأن مــا تعتــزم تطبيقــه مــن إجــراءات للتعامــل 
االقتصــاد  يعيشــها  التــي  العنيفــة  األزمــة  مــع 
املصــري، يف ظــل املديونيــة اخلانقــة التــي تلتهــم 
مبفردهــا مــا يزيــد عــن نصــف مــوارد املوازنــة 

العامــة ســنوياً".
وتابــع: "إننــا إذ نــدرك أن اختــالالت االقتصــاد 
تعاقبــت  التــي  احلكومــات  كل  مســؤولية  هــي 
علــى إدارة مــوارد مصــر خــالل العقــود املاضيــة، 
النصيــب  تتحمــل  احلاليــة  الســلطة  أن  نوقــن 
األكبــر مــن املســؤولية يف انــزالق األوضــاع إلــى 
هــذا احلــد اخلطــر نظــرا ألنهــا أعــادت إنتــاج 
ــر ســفهاً،  نفــس السياســات وبصــورة أفــدح وأكث
ــر مــن %400  ــن العــام ألكث وضاعفــت حجــم الدي
خــالل 8 ســنوات فقــط، وبــددت أصولنا ومواردنا 
اإلنتاجيــة، وطبقــت إجــراءات انكماشــية قاســية 

حتملــت فاتورتهــا الطبقــات األكثــر فقــراً".

اإلفراج عن السجناء وإلغاء حجب الصحف 
ووقف استهداف المعارضين أبرز المطالب

الحركة المدنية 
ترفض اختيار منسق 

وأمين عام الحوار 
الوطني بمعرفة 

األكاديمية الوطنية 
للتدريب
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الحركة المدنية تحذر من االختالالت الهيكلية في 
االقتصاد: انفاق عشرات المليارات من الدوالرات 

على مشروعات »غير مدروسة« 

كتب- محمود السقا: 
ــة والسياســية، لتقــدمي  ــاف احلزبي تســتعد األطي
رؤيتهــا حــول احلــوار الوطنــي واملخرجــات التــي 
يجــب أن يتوصــل إليهــا احلــوار بعــد أن شــهدت 
ــة مــن الزخــم  ــرة حال ــة األخي مصــر خــالل اآلون
السياســي تزامنــا مــع دعــوة الرئيــس عبــد الفتــاح 

ــة  ــل إفطــار األســرة املصري السيســي خــالل حف
للحــوار الوطنــي. 

ــب األهــم مــن  ــف االقتصــادي اجلان  ويشــغل املل
ــات  ــرؤي، خاصــة مــع مطالب ــك املناقشــات وال تل
مــن  العديــد  مــن  املشــكلة  املدنيــة  احلركــة 
إصــالح  وجــود  بضــرورة  املعارضــة  األحــزاب 

اقتصــادي حقيقــي وجــاد إلنقــاذ الوطــن وحمايــة 
التوجــه  ضــد  مواقفهــا  مســجلة  املواطنــن، 
ــة.   االقتصــادي للســلطة طــوال الســنوات املاضي
وتأتــي دعــوة الرئيــس إلــى "حوار سياســي" وســط 
إجــراءات  صاحبتهــا  طاحنــة  اقتصاديــة  أزمــة 
معــدالت  وزيــادة  األســعار  رفــع  يف  ســاهمت 
الغضــب  مــن  حالــة  إلــى  أدي  ممــا  التضخــم 
األزمــة  هــذه  وســط  املنتظــر  ومــن  الشــعبي، 
اإلجــراءات  مــن  مزيــد  علــى  الدولــة  تقــدم  أن 
التقشــفية يف ســبيل إمتــام اتفــاق متويلــي جديــد 
رأســها  علــى  مانحــة،  دوليــة  مؤسســات  مــع 

الدولــي.   النقــد  صنــدوق 
انتقــدت  املاضيــة،  الســنوات  مــدار  وعلــى   
تلــك أحــزاب احلركــة املدنيــة موقفــا معارضــا 

 إلنقاذ الوطن وحماية المواطنين:

الحقوق االقتصادية واالجتماعية..
من أجل »حياة كريمة حقيقية«
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الميرغني: توفير 
عمل الئق بأجر 

عاجل وكفالة الحق 
في السكن  التعليم 

والصحة والغذاء 
ضرورات أساسية 

النحيــازات الدولــة االجتماعيــة مــن خــالل متييــز 
الفئــات العليــا، واقتصــار رؤى احلكومــة للتنميــة 
ــدة وشــبكات  ــاء املــدن اجلدي ــى التوســع يف بن عل
صنــدوق  علــى  االعتمــاد  جانــب  إلــى  الطــرق، 
اإلصــالح  برنامــج  متويــل  يف  الدولــي  النقــد 
ــه احلكومــة عــام 2016،  ــذي بدأت االقتصــادي ال
وزيــادة حجــم االســتدانة، بالشــكل الــذي تســبب 
ــر مــن 145  ــى أكث ــن اخلارجــي إل يف ارتفــاع الدي
مليــار دوالر يف نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 

املالــي احلالــي.  
مســتقر  مســتقبل  إلــى  يتطلعــون  مــن  ويأمــل   
للبــالد أن توضــع بجديــة علــى أجنــدة احلــوار 
الوطنــي املزمــع إجــراؤه حتــت رعايــة الرئيــس، 
االقتصاديــة  واحلقــوق  االقتصــادي  امللــف 

احلــوار.  أولويــات  ضمــن  واالجتماعيــة 

 منسق وأمانة فنية.. القوى المدنية 
تتحفظ على "أحادية االختيار" 

ضيــاء  اختيــار  الوطنــي  احلــوار  إدارة  أعلنــت 
رشــوان نقيــب الصحفيــن، منســقاً عاًمــا للحــوار 
املستشــار  اختيــار  إلــى  باإلضافــة  الوطنــي، 
محمــود فــوزي األمــن العــام للمجلــس األعلــى 
لتنظيــم اإلعــالم، رئيًســا لألمانــة الفنيــة للحــوار 
الوطنــي، الفتــة إلــى بــدء أولــى جلســات احلــوار 
يوليــو  شــهر  مــن  األول  األســبوع  يف  الوطنــي 

القــادم.  
 وأوضحــت، يف بيــان صــادر عنهــا، أن أولــى مهــام 
بــدء  تتمّثــل يف  الوطنــي  للحــوار  العــام  املنســق 
التشــاور مــع القــوى السياســية والنقابيــة وكافــة 
األطــراف املشــاركة يف احلــوار الوطنــي، لتشــكيل 
مجلــس أمنــاء احلــوار الوطنــي، مــن ممثلــي كافــة 
واخلبــراء،  العامــة،  والشــخصيات  األطــراف 
مــن 15 عضــواً، مبــا يضمــن املشــاركة الفّعالــة 
ــة  ــرؤى الوطني ــا لل ــى ُمخرجــات وفًق ــل إل والتوصُّ
ــح املواطــن املصــري.   ــة ومبــا يخــدم صال املختلف
 وبعــد صــدور البيــان، باختيــار "رشــوان" منســقا 
عامــا ومكلفــا بــإدارة احلــوار، و"فــوزي" رئيًســا 
لألمانــة الفنيــة للحــوار الوطنــي، أبــدت القــوى 
ــة ترحيبهــا بذلــك،  واألحــزاب السياســية املصري
وأصــدرت أحــزاب احلركــة املدنيــة بيانــا يرحــب 
باختيــار رشــوان منســقا عامــا للحــوار، لكنهــا 
ــار أمــن عــام متوافــق  ــى عــدم اختي حتفظــت عل
ــه،  ــة املشــار إلي ــان األكادميي ــرة أن بي ــه، معتب علي
اســتبق املشــاورات التــي كانــت قائمــة واجتــزأ 
نتائجهــا، فأعلنــت احلركــة عــدم قبولــه، ورفضــت 
يف  األحــادي  النهــج  املدنيــة  احلركــة  أحــزاب 
اختيــار أمــن احلــوار الوطنــي وجــددت متســكها 
بضمانــات بيــان 8 مايــو الــذي ســبق وأصدرتــه 

احلركــة. 

"اختالالت هيكلية" في االقتصاد.. 
الصناعة والتعليم والصحة خارج دائرة 

االهتمام 
 ويف نــدوة عقــدت مبقــر حــزب التحالــف الشــعبي 
املدنيــة  احلركــة  أحــزاب  أكــدت  االشــتراكي، 
الدميقراطيــة للحــوار حــول أوضــاع االقتصــاد 
املصــري، أكــد املشــاركون غيــاب البيانــات وغيــاب 
االختــالالت  وتناولــوا  البــالد،  يف  الشــفافية 
الهيكليــة الرئيســية يف اقتصــاد الدولــة، وحــذروا 
مــن  املليــارات  عشــرات  إنفــاق  خطــورة  مــن 
مدروســة  "غيــر  مشــروعات  علــى  الــدوالرات 
جيــدا" وال تفيــد غالبيــة الســكان وال تــدر عائــدا.  
xوخــالل النــدوة، أشــار الدكتــور محمــد مدحــت 
مصطفــى، أســتاذ االقتصــاد الزراعــى بجامعــة 
املنوفيــة إلــى غيــاب البيانــات وضعــف الشــفافية، 
بينمــا قــدم الدكتــور زكريــا احلــداد أســتاذ النبــات 
ــاج  ــادة إنت ــة زي ــة لكيفي ــة عملي ــا أمثل بجامعــة بنه
املحاصيــل الزراعيــة الرئيســية اســتنادا للتجــارب 
امليدانيــة بأســاليب حديثــة وتعميــم املكينــة، الفتــا 
ــا، موضحــا  ــم اهداره ــى أن هــذه التجــارب يت إل
أنــه قــد أرســل عــدة رســائل بهــذا الشــأن لرئيــس 

الــوزراء، ولكــن ال توجــد اســتجابة حتــى اآلن.  
 واســتعرض الدكتــور مصطفــى كامــل الســيد، 
السياســية  والعلــوم  االقتصــاد  بكليــة  األســتاذ 
الهيكليــة  االختــالالت  القاهــرة،  بجامعــة 

الرئيســية فــى االقتصــاد املصــري، االختــالل بــن 
االدخــار واالســتثمار وبــن الصــادرات والــواردات 
ــن اجلــدد لســوق  ــف والداخل ــن عــدد الوظائ وب

العمــل. 
ــف  ــل الضع ــور محمــد حســن خلي ــاول الدكت  وتن
التصنيــع  عمليــة  تراجــع  عــن  النــاجت  الهيكلــى 
بينمــا  األخيــرة،  الســنوات  خــالل  مصــر  فــى 
أشــار الدكتــور عبــد النبــى عبــد املطلــب ألهميــة 

توافقيــة.   الوصــول حللــول 
 ويشــدد الدكتــور شــريف حســن قاســم أســتاذ 
االقتصــاد والبنــوك بأكادمييــة الســادات، علــى أن 
التعليــم والصحــة همــا األســاس األمــن، فهمــا 
العفــى يحقــق  يســبقان كل األولويــات فاملتعلــم 
ــل ويحافــظ  ــة ويكــون مصــدرا لتمويلهــا، ب التنمي
ــدرة ألي  ــض فــال ق ــا اجلاهــل أو املري ــا، أم عليه
منهمــا علــى اإلنتــاج، ودائمــا مــا يكونــا فــى حاجــة 

ملــن يعاونهمــا.  
ال  التعليــم  فــى  االســتثمار  أن  إلــى  وأشــار   
يتناقــض مــع توفيــر بنيــة أساســية فــى مجــال 
الطاقــة الكهربائيــة بــل ميكــن أن يدفعــه لألمــام 
ــن  ــل مكمل ــن ب ــى فهمــا ليســا بديل ــر، وبالتال أكث
أنصــاف  أو  اجلهلــة  ألن  البعــض،  لبعضهمــا 
املتعلمــن عــادة مــا يكونــون أداة طائعــة لإرهــاب 
والتخريــب، فــإذا أردت بنيــة أساســية حقيقيــة 
فعليــك بالتعليــم والصحــة باألســاس، والباقــى 

بعدهمــا بســهولة وسالســة.   يأتــى 
أولويــة  فــى  كبيــر  خلــل  وجــود  إلــى  وأشــار   
اإلنفــاق القومــى، الــذى توجــه إلنشــاء عاصمتــن 
ــة فــى شــرق القاهــرة  ــا إداري ــن؛ إحدهم جديدت
ترتــب  ومــا  العلمــن،  فــى  صيفيــة  واألخــرى 
مــن  اآلالف  عشــرات  إنشــاء  مــن  عليهمــا 
طــرق  وهــدم  والكبــارى،  الطــرق  كيلومتــرات 
جيــدة فــى مناطــق متميــزة وإعــادة إنشــائها مــرة 
أخــرى دون أى حاجــة لذلــك، ناهيــك عــن تكلفــة 
ــك  ــر ذل ــل والقطــار الســريع، وغي إنشــاء املونوري
مــن أوجــه اإلنفــاق متدنــى األولويــة كإنشــاء أكبــر 
جامــع وأكبــر كنيســة وأعلــى ســارية وهكــذا. 

 وأكــد أن هنــاك ضــرورة ملحــة لتأســيس نظــام 
وصناعــة  بزراعــة  واالهتمــام  جيــد،  تعليمــي 
وطنيــة أفضــل حتــل منتجاتهــا محــل وارداتنــا 
مــن اخلــارج، بــل ونصــدر الفائــض منهــا وهــو 
مــا يوفــر لنــا العملــة الصعبــة، وينقــذ البــالد مــن 
الســقوط املتتالــي يف فــخ املديونيــات اخلانقــة. 

 عمل الئق وأجر عادل.. وضرورات 
اجتماعية عاجلة 

 ويقــول الباحــث االقتصــادي والقيــادي يف حــزب 
التحالــف الشــعبي إلهامــي امليرغنــي لـ"لوتــس"، 
إنــه إذا كان هنــاك حــوار وطنــي حقيقــي بــن 
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ــا  ــه الكادحــة والســلطة بأجهزته الشــعب بطبقات
املختلفــة يجــب أن تكــون احلقــوق االقتصاديــة 

واالجتماعيــة يف القلــب مــن هــذا احلــوار.  
 وأضــاف أن احلــق يف العمــل الالئــق واألجــر 
احلــوار  املطلــوب  احلقــوق  رأس  علــى  العــادل 
حولهــا، فضــال عــن احلــق يف إنشــاء النقابــات 
العماليــة بشــكل مســتقل عــن تدخــل األجهــزة 
اإلداريــة، واحلــق يف التعبيــر الســلمي، وحقــوق 
قانــون  حرمهــم  الذيــن  املعاشــات  أصحــاب 
التنظيــم  يف  حقهــم  مــن  اجلديــد  النقابــات 

املســتقل. 
 وشــدد علــى ضــرورة كفالــة احلــق يف الغــذاء 
الصحــي الــكايف، يف ظــل معــدالت جــوع وصلــت 
 %30 إلــى  وصلــت  فقــر  ومعــدالت   %14 إلــى 
وانتشــار األنيميــا وســوء التغذيــة والتقــزم بــن 
األطفــال، مــا يجعلــه مطلبــا أساســيا ال ميكــن 

التنــازل عنــه. 
 وأشــار "امليرغنــي" إلــى أهميــة مراعــاة احلــق 
يف التعليــم املجانــي بجــودة عاليــة وســد الثغــرات 
والعجــز املوجــود يف عــدد املعلمــن والفصــول، 
الرســوم  ومضاعفــة  الكثافــات  ارتفــاع  مــع 
ــذي  ــي، ال ــي املجان ــم احلكوم ــة يف التعلي التعليمي
زاد األعبــاء املاديــة علــى كاهــل املواطنــن، الفتــا 
إلــى ضــرورة تطويــر املناهــج وطــرق التدريــس 
وتوفيــر امليزانيــة الالزمــة للتعليــم احلكومــي: 

 الوضــع ينطبــق علــى احلق يف الصحة – بحســب 
امليرغنــي – حيــث نحتــاج ملواجهــة ظاهــرة تســرب 
األطبــاء والتمريــض مــن وزارة الصحــة نتيجــة 
طــول ســاعات العمــل وضعــف األجــور وضغــوط 
العمــل، مضيفــا: "نحــن يف حاجــة ضروريــة لزيادة 
عــدد األجهــزة يف املستشــفيات، واحلفــاظ علــى 
جــودة تشــغيلها وســد الفجــوة يف عــدد األســرة، 
ال نريــد واجهــات جرانيــت وأرضيــات رخــام دون 
ــة  ــد خدمــة صحي ــض، نري ــاء أو متري وجــود أطب
وبشــكل  مجانــا  للجميــع  ومتاحــة  جــودة  ذات 

عــادل.” 
 احلــق يف الســكن املناســب لدخــل املواطــن أيضــا 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  احلقــوق  أبــرز  مــن 
ــدا أن األســعار  ــي، مؤك ــا امليرغن ــز عليه ــي رك الت
لهــا  اململــوك  الســكن  الدولــة يف  التــي تطلبهــا 
ــد  ــل تزي ــل عــن شــروط القطــاع اخلــاص ب ال تق
أســرة وال  وأي  فــرد  أي  تســتنزف دخــل  وهــي 
ــا تــوازن بــن الســكن الصحــي  بــد أن يكــون لدين

وتكلفتــه.  
 وتســاءل امليرغنــي: "هــل يجــب اســتكمال رفــع 
الدعــم وحتميــل الفقــراء أعبــاء األزمــة أم يجــب 
أن نوفــر سياســات للحمايــة االجتماعيــة تعيــد 
توزيــع الثــروة والدخــل وكذلــك أعبــاء األزمــة؟ 
ومــا هــي الضوابــط التــي ميكــن وضعهــا علــى 
املشــروعات التــي قــد ميلكهــا القطــاع اخلــاص 
واالســتثمار األجنبــي والقطاعــات التــي يجــب أن 

ــة؟"  ــة للدول تســتمر حتــت ملكي

األجــور  منظومــة  إصــالح  "يجــب  وتابــع:   
بــدون  املعيشــة  احتياجــات  ملواكبــة  واملعاشــات 
ــزام  ــدة، والت ــاء جدي ــة أعب ــة العام ــل املوازن حتمي
الدولــة يف ملــف  تقــرره  القطــاع اخلــاص مبــا 
األزمــة  ملواجهــة  األعبــاء  وتوزيــع  األجــور، 
ــات االســتثمار  ــة، وإعــادة النظــر يف أولوي احلالي
واإلنفــاق العــام وتوجيــه املــوارد للنهــوض بالتعليــم 
تكــون  أن  يجــب  ملفــات  كلهــا  هــذه  والصحــة، 
مســتقبل  حــول  حــوار  أي  يف  بقــوة  حاضــرة 

مصــر". 
املعلومــات  تــداول  يف  "احلــق  xواســتكمل: 
والشــفافية التــي نــص عليهــا الدســتور وضــرورة 
أصحــاب  ومشــاركة  واملكاشــفة  املصارحــة 
املصلحــة يف مناقشــة كافــة القوانــن والقــرارات 
املتعلقــة بتنظيــم حياتهــم وحقوقهــم أيضــا مــن 
يجــب  كمــا  عنهــا،  غنــى  ال  التــي  الضروريــات 
توفيــر التمويــل واالعتمــادات الالزمــة لتطويــر 
احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، ألن توفرهــا 
والرقابــة علــى مســتوي جودتهــا همــا الركيــزة 

االجتماعيــة،  العدالــة  مجتمــع  إلــى  للوصــول 
وشــروط  بضوابــط  مليئــة  الدوليــة  واملواثيــق 

ذلــك".  لتحقيــق 
 

دعوات لمكافحة الفساد واالحتكار.. 
والدعم أولوية مطلوبة 

العزيــز  عبــد  املهنــدس  قــال  الســياق،  ويف 
احلســيني عضــو الهيئــة العليــا حلــزب الكرامــة، 
وعضــو احلركــة املدنيــة الدميقراطيــة، لـ"لوتــس" 
إن هنــاك أولويــات اتفــق عليهــا جميــع أعضــاء 
احلركــة املدنيــة ويجــب تطبيقهــا بشــكل عاجــل، 
أبرزهــا؛ إنفــاذ مــواد الدســتور اخلاصــة بالتعليــم 
والصحــة والبحــث العلمــي، فهنــاك نســبة معينــة 
مــن امليزانيــة خاصــة بالتعليــم والصحــة والبحــث 

ــا.  ــا وتطبيقه ــز عليه ــي يجــب التركي العلم
 

مديــرة  مــرة  مــن  أكثــر  "شــاهدنا  وأضــاف: 
صنــدوق النقــد الدولــي تتحــدث عــن احلمايــة 

التحالف الشعبي: خطة مدبولي تستبق الحوار الوطني 
وتفرغه من مضمونه.. والمصري الديمقراطي: 

اإلصالح السياسي ضرورة لوقف االحتقان
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كان  فــإذا  االقتصاديــة،  واحلقــوق  االجتماعيــة 
صنــدوق النقــد الدولــي يتحــدث عــن هــذا ونحــن 
مــا نفعــل عكســه، ويف النهايــة نقــول إن الصنــدوق 
يفــرض علينــا هــذه األمــور، احلمايــة  مــا  هــو 
االجتماعيــة واحلقــوق االقتصاديــة أصبحــت مــن 
القواعــد األساســية للحيــاة يف دولــة حديثــة، لكــن 
يف مصــر بــات قطــاع ضخــم مــن عمــوم املواطنــن 
ــن  ــر، فأي ــر أو حتــت خــط الفق يعيشــون يف الفق

ذهــب الدعــم االجتماعــي". 
وجــودة  التعليــم،  ومجانيــة  جــودة  أن  وأضــاف 
وهــذه  أساســية  مطالــب  الصحــة  ومجانيــة 
سياســي  توجــه  بــأي  عالقــة  لــه  ليــس  أمــور 
ســواء اشــتراكي أو رأســمالي فالــدول الغربيــة 
الرأســمالية، التعليــم والصحــة هنــاك ذات جــودة 
عاليــة وبشــكل مجانــي يف كل املراحــل ويختلفــوا 
يف بعــض املراحــل ولكــن علــى األقــل التعليــم مــا 
قبــل اجلامعــي مجانــي وجيــد جــدا، ومجانيــة 
كان  وإن  حتــى  شــخص  ألي  متاحــة  الصحــة 

مجــرد زائــر طاملــا مقيــم داخــل الدولــة.  

وأشــار احلســيني إلــى أنــه بعــد ثــورة ينايــر مت 
احلديــث عــن مفوضيــة ملكافحــة الفســاد فنتمنــى 
الفســاد  مكافحــة  يتــم  حتــى  تطبيقهــا  يتــم  أن 

بشــكل حقيقــي. 
وعــن احلمايــة االجتماعيــة، أشــار "احلســيني" 
أنــه مطلــوب مكافحــة االحتــكار، وأيضــا العقــود 
ــي تشــمل مــواد إزعــان بــن القطــاع اخلــاص  الت
وشــركات  اإلســكان،  عقــود  مثــل  واملواطنــن 
املحمــول وغيرهــا، ألنهــم يتعاملــوا علــى أنهــم 
للســلعة، وكل هــذه األمثلــة توصلنــا  محتكريــن 
إلــى ضــرورة حمايــة املســتهلك يف كل التعاقــدات 
علــى  الرقابــة  فتطبيــق  اخلــاص،  القطــاع  مــع 
القطــاع اخلــاص يف تعامالتــه مــع املواطنــن أمــر 

ــه.  ــد من الب
وأكــد احلســيني ضــرورة تطبيــق احلــد األدنــى 
لألجــور، موضحــا يف الوقــت ذاتــه أن احلقــوق 
النقابيــة وحــق تشــكيل النقابــات واســتقالليتها 
صلــب القضيــة االقتصاديــة، وهي حقــوق قانونية 
للحقــوق  الدولــي  العهــد  مــع  تتفــق  ودســتورية 

املدنيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، الــذي وقعــت 
عليــه مصــر وأصبــح جــزءا مــن التشــريع املحلــي. 

 
وواصــل: "يجــب أال يتــم احلصول على أي قروض 
إال بعــد إطــالع البرملــان عليهــا ومناقشــتها بشــكل 
واضــح داخــل البرملــان، حتــي يعلــم الشــعب مــا 
يحــدث، ورغــم أن البرملــان جــاء بقائمــة موحــدة 
ومواليــة للســلطة، إال أنــه يف النهايــة البــد مــن 
عــرض هــذه األمــور عليــه، وأعتقــد أن القــروض 
التــي تتــم كلهــا لــم تعــرض علــى البرملــان أو رمبــا 
ــر  ــا، وهــذا أم ــد احلصــول عليه ــا بع ــم عرضه يت

غريــب وغيــر دســتوري". 

تبديد وبيع األصول وتجاهل رؤى 
اإلصالح.. من يتحمل المسؤولية؟ 

أعلــن حــزب الكرامــة رفضــه مــا تعتــزم تطبيقــه 
مــن إجــراءات للتعامــل مــع األزمــة العنيفــة التــي 
يعيشــها االقتصــاد املصــري، يف ظــل املديونيــة 
يزيــد عــن  تلتهــم مبفردهــا مــا  التــي  اخلانقــة 

نصــف مــوارد املوازنــة العامــة ســنويا. 
ــه - االقتصــاد  ــان ل ــدرك احلــزب - بحســب بي ي
تعاقبــت  التــي  احلكومــات  كل  مســؤولية  هــي 
علــى إدارة مــوارد مصــر خــالل العقــود املاضيــة، 
لكنــه يؤكــد يقينــه أن الســلطة احلاليــة تتحمــل 
انــزالق  يف  املســؤولية  مــن  األكبــر  النصيــب 
ــا  ــى هــذا احلــد اخلطــر، نظــرا ألنه األوضــاع إل
ــاج نفــس السياســات وبصــورة أفــدح  أعــادت إنت
العــام  الديــن  حجــم  وضاعفــت  ســفهاً،  وأكثــر 
ألكثــر مــن 400% خــالل 8 ســنوات فقــط، وبــددت 
ــت إجــراءات  ــة، وطبق ــوارد اإلنتاجي األصــول وامل
انكماشــية قاســية حتملــت فاتورتهــا الطبقــات 
األكثــر فقــرا، وتشــوهت معهــا املؤشــرات الكليــة 
لالقتصــاد، فاتســعت رقعــة الفقــر وازداد عمقــه، 
وارتفعــت معــدالت البطالــة والتضخــم، وتراجعــت 
قيمــة العملــة الوطنيــة إلــى أدنــى مســتوياتها مــا 
انعكــس علــى انخفــاض القــدرة الشــرائية للفــرد 

والدولــة.  
خطــة  القاطــع  رفضــه  علــى  احلــزب  وشــدد   
احلكومــة املتمثلــة يف بيــع أصــول الدولــة بغــرض 
توفيــر ســيولة نقديــة لدفــع أقســاط القــروض 
مالمحهــا  تبــدت  والتــي  وفوائدهــا،  املســتحقة 
الدولــة  ملكيــة  سياســة  وثيقــة  مســودة  يف 
لســان  وعلــى  الــوزراء،  مجلــس  عــن  الصــادرة 
ــي، حــن  ــوزراء نفســه مصطفــى مدبول ــس ال رئي
أعلــن عــزم حكومتــه علــى بيــع أصــول مملوكــة 
للدولــة يف قطاعــات مختلفــة وحساســة، وصلــت 
إلــى حــد طــرح املستشــفيات واملــدارس واملرافــق 
العامــة للدولــة واملوانــئ للبيــع حتــت مســميات 
ــز دور القطــاع  براقــة كتشــجيع االســتثمار وتعزي

اخلــاص. 
يف  هــي  العمليــات  هــذه  أن  "الكرامــة"  يــرى   
حقيقتهــا اســتحواذ رؤوس األمــوال علــى أصــول 

الحسيني: قطاع ضخم من عموم المواطنين 
يعيشون في الفقر أو تحت خط الفقر.. أين ذهب 

الدعم االجتماعي؟ 
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قائمــة بالفعــل، وليســت اســتثمارا ينشــيء تلــك 
األصــول مــن العــدم، ويخلــق قــدرات إضافيــة 
التشــغيل،  معــدالت  بــدوره  ويرفــع  لالقتصــاد، 
الكفايــة  يف  ويســاهم  التنافســية،  ويعــزز 

اإلنتاجيــة.  
يعيشــها  التــي  االقتصاديــة  األزمــة  أن  ورغــم   
الوطــن اليــوم، ســببها املباشــر هــو التوســع يف 
االســتدانة، وإنفــاق تلــك األمــوال عاليــة التكلفــة 
علــى مشــروعات ضخمــة ليســت ذات جــدوى، أو 
يف أفضــل تقديــر ليســت مــن األولويــات، تســتمر 
ــق  ــى نفــس الطري ــا عل احلكومــة يف املضــي قدم
الــذي أوصلنــا إلــى هــذا املنزلق اخلطــر، وتواصل 
املوازنــة  عجــز  لتمويــل  االســتدانة  عمليــات 
املتزايــد بســبب سياســاتها، فأعلنــت اقتــراض 3 
مليــارات ونصــف املليــار دوالر مــن البنــك الدولــي 
وكان  التجــارة،  لتمويــل  اإلســالمية  واملؤسســة 
ــا 24  ــة قيمته ــا إصــدار أذون خزان آخــر قروضه
مليــار جنيــه، فضــال عــن تأكيدهــا االقتــراض مــن 

ــه.   ــار جني ــة 45.5 ملي ــوك بقيم البن
مشــكالت  إلصــالح  رؤيــة  "احلــزب"  قــدم   
املــوارد  علــى  اعتمــادا  الرئيســية  االقتصــاد 
ــة  ــة العام ــة املوازن ــة، تقتضــي إعــادة هيكل الذاتي
االقتصاديــة  الهيئــات  موازنــات  ودمــج  للدولــة 
املســتقلة لغلــق حنفيــة الفســاد املفتوحــة يف ظــل 
والعمــل  والرســمية،  الشــعبية  الرقابــة  انعــدام 
القطاعــن  يف  احلكومــي  اإلنفــاق  زيــادة  علــى 
قطــاع  حســاب  علــى  والصناعــي  الزراعــي 
العقــارات، وتوطــن الصناعــات األساســية لتقليل 
التفصيليــة  اخلطــط  مــن  وغيرهــا  الــواردات، 
التــي أعدهــا خبــراء متخصصــون مشــهود لهــم 
بالكفــاءة والوطنيــة، غيــر أن الســلطة ال تســمع إال 
لوصفــة صنــدوق النقــد الدولــي الســريعة، رغــم 
أنهــا اختبــرت يف العديــد مــن الــدول وأســفرت 

عــن كــوارث يف نهايــة املطــاف. 
 كمــا دعــا الســلطة احلاليــة الســتغالل احلــوار 
مــن  املختصــن  آراء  إلــى  لالســتماع  الوطنــي 
جميــع االجتاهــات حــول اإلصــالح االقتصــادي 
ــد،  ــع أصــول البل ــر اللجــوء لبي بطــرق أخــرى غي
التــي هــي ملــك الشــعب ال احلكومــة، وأال تعتبــر 
هــذا احلــوار مجــرد غطــاء لتمريــر تلــك اخلطــة، 
ألننــا يف هــذه احلالــة قطعــا لــن نخالــف ضميرنــا 
ولــن نشــارك يف مشــهد يــراد بــه خــداع الشــعب. 

  

لماذا ال تصلح الخطة االقتصادية 
للحكومة؟ 

 فنــد حــزب التحالــف الشــعبي املحــاور الرئيســية 
التــي طرحهــا رئيــس الــوزراء مصطفــى مدبولــي، 
يف مؤمتــر صحفــي يــوم 15 مايــو املاضي، إلعالن 

االقتصاديــة،  األزمــة  ملواجهــة  خطــة احلكومــة 
والتــي شــهدت االســتمرار يف السياســات التــي 
القطــاع  نفــوذ  وتزيــد  العــام،  القطــاع  تقلــص 
اخلــاص وحصتــه مــن النــاجت املحلــي، باإلضافــة 
إلــى طــرح عــدد مــن املشــروعات اململوكــة للدولــة 
وانســحاب الدولــة مــن بعــض القطاعــات، فضــال 
عــن جتميــع 7 موانــئ مصريــة كبــري وكذلــك 
يف  وطرحهــا  شــركة  يف  كبــري  فنــادق  جتميــع 

البورصــة.  
وقــال احلــزب يف إصــدار “كراســات التحالــف” 
حتــت عنــوان “ملــاذا ال تصلــح خطــة احلكومــة 
أزمــة  نعيــش  “إننــا  األزمــة”:  مــن  للخــروج 
اقتصاديــة غيــر مســبوقة، واحلكومــة لهــا أكثــر 
مــن 8 ســنوات تطبــق السياســات االقتصاديــة 
إبراهيــم  املهنــدس  وزارة  مــن  نفســها  واملاليــة 
محلــب إلــى وزارة املهنــدس شــريف إســماعيل 
وصــوالً إلــى حكومــة الدكتــور مصطفــي مدبولــي 
منــذ يونيــو 2018 وحتــى اآلن، حيــث اســتمرت 
واخلارجــي،  املحلــي  االقتــراض  سياســات 
وكل  األصــول،  وبيــع  اخلصخصــة  وسياســات 
السياســات التــي فرضهــا صنــدوق النقــد كشــرط 
للقــروض التــي حصلــت عليهــا مصــر، وبــدالً مــن 
حــدوث تنميــة حقيقيــة وجدنــا تدهــور عــام يف كل 
مؤشــرات االقتصــاد املصــري، وأزمــات متتاليــة 
املصــري،  االقتصــاد  إدارة  بطريقــة  مرتبطــة 
تزيدهــا األزمــات اخلارجيــة مثــل جائحــة كورونــا 

األوكرانيــة”.   الروســية  واحلــرب 
وأكــد احلــزب رفضــه اســتمرار تنفيــذ السياســات 
مــرة  مــن  أكثــر  العمليــة  بالتجربــة  ثبــت  التــي 
فشــلها وتســببها يف تفاقــم األزمــة وعــدم  تقدميها 

األزمــة،  أعبــاء  الكادحــن  حتمــل  مــع  حلــوال، 
طارحــا رؤيتــه بشــأن اخلــروج مــن فــخ املديونيــة .  
خطــة  تســتبق  التحالــف”،  لـ”كراســات  ووفقــا 
حكومــة مدبولــى احلــوار الوطنــى وتفرغــه مــن 
خصخصــة  تعــد  الــذي  الوقــت  يف  مضمونــه، 
أمــن  وقضيــة  أحمــر  خــط  الكبــرى  املوانــيء 
ــع  ــة م ــة باألزم ــراف احلكوم قومــى، رافضــة اعت
إلنتــاج  وإعــادة  عنهــا،  املســؤولية  مــن  تنصلهــا 

لهــا.    املســببة  السياســات 
وكشــفت “الكراســات” عــن تناقضــات واضحــة 
تقديــرات  بشــأن  وجزافيــة  انتقائيــة  وبيانــات 
ــا  ــة وغيره ــدل البطال ــا ومع ــة أوكراني ــاء أزم أعب
ــب، فضــال عــن  ــط وتصوي ــة وضب ــاج ملراجع  حتت
جتــاوز التضخــم اخلــط األحمــر، تزامنــا مــع رفــع 
ســعر الفائــدة الــذي يزيــده تفاقمــا بــدال مــن أن 

يعاجلــه.   
وأوضحــت أن االقتــراض اخلارجــي انتقــل مــن 
مــن حيــث  الصعبــة  للمرحلــة  الســهلة  املرحلــة 
ــم  ــون تلته ــد الدي ــة واملشــروطية، وأن فوائ التكلف

»الكرامة« يدعو الستغالل الحوار في عرض رؤي 
اإلصالح االقتصادي: المواطنون تحملوا الفاتورة 

اإلجراءات االنكماشية  
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النســبة األكبــر مــن مــوارد الدولــة وتصــل إلــى 
690 مليــار جنيــه يف موازنــة 2022-  2023  ، يف 
الوقــت الــذي يتحدثــون عــن زيــادة الصــادرات 
ويتجاهلــون زيــادة الــواردات بدرجــة أكبــر، وعجــز 
امليــزان  التجــاري الــذي وصــل حلوالــى 44 مليــار 

دوالر.   
االقتصــادى  النمــوذج  أن  إلــى  أشــارت  كمــا 
االقتصــادى  اإلصــالح  يســمى  ملــا  املصــرى 
اعتمــد علــى املصــادر الهشــة ال تنميــة  الهيــاكل 
اإلنتاجيــة، وفــى املقدمــة األمــوال الســاخنة التــى 
تخــارج منهــا فــى الشــهور الســابقة أكثــر مــن 20 
 مليــار دوالر )370 مليــار جنيــه(، وأن مــا تســمى 
املشــروعات القوميــة التــي تتســم بالبــذخ وغيــاب 
العائــد االقتصــادى اســتنزفت املــوارد  والقــروض، 

ودخلــت ألزمــة تباطــؤ بحكــم األمــر الواقــع.   

اعتراضات على الموازنة.. وإصالح 
سياسي واقتصادي لتجنب االحتقان 

املصــري  احلــزب  رئيــس  زهــران  فريــد  يــرى   
الدميقراطــي، أن الدعــوة للحــوار الوطنــي جــاءت 
الشــارع  يف  املوجــودة  االحتقــان  حالــة  بســبب 
التــي  املتدهــورة  االقتصاديــة  األوضــاع  نتيجــة 
متــر بهــا البــالد، وهــذا أمــر يجــب االعتــراف بــه، 
ألنــه األســاس حلــل األزمــة احلاليــة والوصــول 
ــى اإلصــالح السياســي واالجتماعــي املنشــود،  إل

حســب تأكيــده. 
االقتصاديــة  املشــاكل  أن  زهــران  وأضــاف 

باإلصــالح  مواجهتهــا  جتــب  واالجتماعيــة 
السياســي، ووجــود منــاخ آمــن ومســتقر يســمح 
بالتفــاوض االجتماعــي بــن املؤسســات املختلفــة 
إليجــاد  وغيرهــا،  وأحــزاب  جمعيــات  مــن 
احللــول وتطبيقهــا، مســتطردا: "برامــج احلمايــة 
تكــون  أال  ويجــب  احلــل،  ليســت  االجتماعيــة 
هنــاك سياســات اقتصاديــة تشــكل عامــل ضغــط 

املواطنــن".  علــى 
وأكــد زهــران، خــالل كلمتــه يف مؤمتــر لشــرح 
تصــورات ورؤيــة احلــزب حــول احلــوار الوطنــي، 
أولويــات  رأس  علــى  االقتصاديــة  األزمــة  أن 
احلــوار الوطنــي، وهــي حتتــاج يف بالضــرورة إلــى 
ــة  ــة االقتصادي إصــالح سياســي، ألن هــذه األزم
قــد  احتقــان،  إلــى  البــالد  قــادت  والسياســية 
نختلــف حــول حجمــه وحــدوده، وإمنــا هــو نتيجــة 
وجــود  وإنــكار  باألســاس،  االقتصاديــة  األزمــة 
هــذه األزمــة قــد يفســد احلــوار وســتكون النتائــج 

غيــر إيجابيــة. 
النائــب إيهــاب منصــور، رئيــس الهيئــة البرملانيــة 
االجتماعــي  الدميقراطــي  املصــري  للحــزب 
احلــزب  رفــض  بــدوره  أكــد  النــواب،  مبجلــس 
ملشــروع املوازنــة العامــة للدولــة للســنة املاليــة 

  .2023  /  2022
ترتيــب  إن  باملجلــس،  كلمتــه  النائــب، يف  وقــال 
احلكومــة  هــذه  لــدى  موجــود  غيــر  األولويــات 
ويجــب عليهــا إعــادة ترتيبهــا، مشــيرا إلى مخالفة 
احلكومــة للدســتور يف النســب املخصصــة للتعليم 
والصحــة، حيــث مت تخصيــص 192 مليــار جنيــه 

للتعليــم اجلامعــي وقبــل اجلامعــي، يف حــن أن 
ــار  النســبة املقــررة لهمــا بـــ 6% تســاوي 553 ملي
جنيــه علــى اعتبــار أن إجمالــي النــاجت املحلــي 
املخصــص  فــإن  وكذلــك  جنيــه،  تريليــون   9.2
للصحــة 128 مليــار جنيــه يف حــن أن نســبة %3 

طبقــا للدســتور تســاوى 276 مليــار جنيــه. 
وأشــار رئيــس الهيئــة البرملانيــة للحــزب املصــري 
الدميقراطــي االجتماعــي، إلــى أن مــن أســباب 
التطويــر  يف  الرؤيــة  انعــدام  هــو  العجــز  هــذا 
احلقيقــي واســتناده علــى بيانــات وهميــة، ولفــت 
إلــى أن التأمــن الصحــي الشــامل مشــروع بــال 
برنامــج، كمــا أن الزراعــة بــدون دعــم، حيــث مت 
تقليــل دعــم املزارعــن مــن 664 إلــى 544 مليــون 
بنقــص 120 مليــون جنيــه، أمــا بالنســبة للصناعــة 
ــه  ــع الرابحــة رغــم أن ــر بيقفــل املصان فــإن "الوزي

مســئول عــن إدارتهــا وإجناحهــا. 
حتــدث منصــور عــن إشــكالية أن ســعر البتــرول 
80 دوالر للبرميــل، يف حــن أن التوقعــات تشــير 
إلــى 100 دوالر وأكثــر، واالحتياطــي 5% ال يكفــي 
وال توجــد عقــود حتــوط، طارحــا عــدة مقترحــات 
للحكومــة، منهــا حــل مشــاكل قانــون التصالــح 
املتوقــف عليهــا 70 مليــار جنيــه، وأيضــا إمكانيــة 
حتويــل جــزء مــن املخصصــات لإســكان املقــدرة 
 306 بـــ  واملقــدرة  والنقــل  جنيــه  مليــار   90 بـــ 
ــم  ــه، ميكــن بهــا دعــم قطاعــات التعلي ــار جني ملي
ــدا ضــرورة  والصحــة والزراعــة والصناعــة، مؤك
إعــادة النظــر يف أولويــات املشــروعات يف هــذه 

الســنة "الكبيســة".
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ألقــت أزمــات الشــطب واالســتبعادات واالنتهــاكات 
العماليــة  النقابــات  انتخابــات  شــهدتها  التــي 
ــي،  ــي احلال ــى املشــهد العمال ــا عل مؤخــرا بظالله
حيــث جــاءت متزامنــة مــع أزمــات أخــرى يشــهدها 
القطــاع بــن سياســات فصــل وتشــريد وخصخصة 
وبيــع أصــول دولــة، وحبــس عــدد مــن العاملــن، 
فضــال عــن اإلشــكاليات املســتمرة بشــأن القوانــن 
املنظمــة للعمــل، يف الوقــت الــذي طــرح سياســيون 
وممثلــون للعمــال والنقابــات واملنظمــات رؤيتهــم 
بشــأن آليــات حــل مشــاكل القطــاع، كضمانــات 
إلثبــات جديــة احلــوار الوطنــي الــذي دعــت إليــه 

الرئاســة. 

االتحاد »الرسمي« ترحيب على طول 
الخط 

جبالــي املراغــي رئيــس االحتــاد العــام لنقابــات 
عمــال مصــر الــذي تلقــى دعــوة رســمية حلضــور 
الرئيــس  إليــه  دعــا  الــذي  الوطنــي  احلــوار 
عبدالفتــاح السيســى خــالل حفــل إفطــار األســرة 
»شــبه  االحتــاد  مشــاركة  أن  اعتبــر  املصريــة، 
احلكومــي« تثمــن لــدور املنتمــن إلــى التنظيــم 
»اجلمهوريــة  يف  ملكانتهــم  وتأكيــد  العمالــي، 
اجلديــدة«، ورغبــة »صادقــة« يف املشــاركة الفعالــة 
ــات  ــة«، لوضــع أســس وآلي بــن »األطــراف الوطني

ضوابط للفصل و 
تفعيل االتفاقيات 

الدولية التي وقعت 
عليها مصرووضعها 
داخل قانون الحريات 

النقابية

أجور عادلة وحقوق 
وحماية قانونية وضمانات جدية:

ماذا يريد العمال ؟
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تضمــن مجــاالً عامــاً آمنــاً ومســتقراً حُتــل فيــه 
الفئــات والطبقــات كافــة مــن خــالل  مشــكالت 

االجتماعــي.  واحلــوار  التفــاوض  آليــات 
االنتهــاكات التــي شــهدتها االنتخابــات النقابيــة - 
التــي وثقهــا مرشــحون وأحــزاب ومنظمــات مهتمــة 
بالشــأن النقابــي والعمالــي – والتــي اقتــرب عــدد 
الطعــون املقدمــة يف مرحلتيهــا مــن 2000 طعــن، 
بعثــت ببــوادر تشــكك بــن صفــوف العمــال بشــأن 
جديــة متثيلهــم يف احلــوار الوطنــي، بعــد اســتبعاد 
ــل الشــطب  ــل بفع ــم بالفع ــن ممثليه ــر م عــدد كبي
واالســتبعاد والتهديــدات األمنيــة، حســبما أوضــح 
كثيــر منهــم، يف الوقــت الــذي رأى املراغــي، يف 
منــاخ  ظــل  »جــرت يف  أنهــا  لــه،  ســابق  حديــث 
دميقراطــي، ومت الســماح فيهــا للعمــال باختيــار 

ــه.  ــه«، حســب قول ــة ودون توجي ــم بحري ممثليه
عقبات على طريق »التمثيل« واحلريات النقابية 

يف الوقــت الــذي أكــدت منظمــات نقابيــة وعماليــة 
وأحــزاب سياســية وممثلــون للعمــال أهميــة وجــود 
حــوار حقيقــي بشــأن أوضــاع العمــال، يســتعرض 
ويســتهدف حلهــا، طالبــوا  همومهــم وشــواغلهم 
بعــدد مــن الضمانــات لتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة 

لعشــرات املاليــن مــن أبنــاء القطــاع وأســرهم، 
واملضــي قدمــا يف ســبيل حصولهــم علــى حقوقهــم 

وضمــان اســتدامتها. 
دار اخلدمــات النقابيــة والعماليــة شــددت علــى 
لتأكيــد جديــة  فعليــة  وجــود ضمانــات  ضــرورة 
احلــوار، مــن بينهــا مشــاركة النقابــات العماليــة 
واملهنيــة، ومنظمــات املجتمــع املدنــي، ومختلــف 
أبنــاء  ومتثيــل  األطــراف  االجتماعيــة،  أطيــاف 
القطــاع بشــكل حقيقــي، دون احتــكار مــن االحتــاد 
شــبه احلكومــي لتمثيلهــم بزعــم أنــه  األكبــر، بينمــا 
يأتــي تضخمــه - مــن العضويــات األوتوماتيكيــة 
األجهــزة  بعــض  وتدخــل  اإلجباريــة،   وشــبه 
احلكوميــة حلمايتــه، وإكــراه املنظمــات النقابيــة 

علــى االنضمــام  إليــه.  
ــا بشــأن  ــان صــادر عنه ــدار - يف بي وأوضحــت ال
الدعــوة للحــوار الوطنــي – أن املنظمــات النقابيــة 
ــة املســتقلة التــي يكونهــا العمــال ال ميكــن  العمالي
ــد األمــن القومــي،  أن تكــون بحــال  مصــدراً لتهدي
ــة هامــة مــن  ــك ألي ــى العكــس مــن ذل ــا عل ــل أنه ب
مــن  واألمــن  املجتمعيــن  الســلم  آليــات حتقيــق 
خــالل احلــوار االجتماعــي واملفاوضــة اجلماعيــة، 

بــل إن تهديــد أو ترويــع النقابيــن أو  حرمانهــم 
مــن حقهــم يف الترشــح لالنتخابــات هــو مــا يضــر 

باألمــن القومــي والســالم املجتمعــي.  
تكويــن املنظمــات النقابيــة بحريــة وإزالــة كافــة 
القيــود واملعوقــات القانونيــة  واإلداريــة التــي حتــول 
دون ممارســة هــذا احلــق كامــالً غيــر منقــوص، 
التأخيــر،  أو  للمســاومة  قابلــة  غيــر  ضــرورة 
ويف هــذا الصــدد طالبــت الــدار تعديــل  قانــون 
لســنة   213 رقــم  العماليــة  النقابيــة  املنظمــات 
املأخــوذة  النصــوص  بعــض  مــن  لتنقيتــه   2017
عــن  القانــون امللغــى والتــي تنتقــص مــن احلريــات 
بامتنــاع  املطالبــة  علــى  أيضــاً  ونؤكــد  النقابيــة، 
الســلطات  واألجهــزة احلكوميــة عــن التدخــل يف 

النقابــي.    الشــأن 
احتــاد أمانــات العمــال، الذي يضــم أمانات العمال 
يف عــدد مــن األحــزاب، فضــال عــن قيــادات نقابيــة 
وعماليــة، طــرح رؤيتــه بشــأن اخلطــوات التــي مــن 
شــأنها التأكيــد علــى جديــدة احلــوار، مشــيرا إلــى 
أن وجــود حــوار حقيقــي يســتلزم بالضــرورة وجــود 
ولهــذا  احلــوار،  أطــراف  عــن  يعبــرون  ممثلــن 

احلريــة النقابيــة ضــرورة ال غنــى عنهــا. 
وأضــاف االحتــاد، يف بيــان مشــترك عــن ممثليــه، 
النقابــات  قانــون  تعديــل  عليــه  يترتــب  ذاك  أن 
ــه، مبــا  ــة رقــم 213 لســنة 2017 وتعديالت العمالي
أقرتهــا  التــي  النقابيــة  احلريــات  معاييــر  يوفــر 
التــي وقعــت  العمــل الدوليــة  اتفاقيــات منظمــة 
عليهــا مصــر، ووقــف جميــع أشــكال التدخــالت 
اإلداريــة يف الشــأن النقابــي ووضــع كل معاييــر 
النقابيــة  احلريــات  لتوفيــر  الالزمــة  الرقابــة 

النقابــي.   األداء  علــى  والرقابــة 
وعضــو  العمالــي،  واملنظــم  الصحفــي  الكاتــب 
ــف الشــعبي االشــتراكي،  ــة العمــال يف التحال أمان
التــي تنظــم  التشــريعات  يــرى أن  وائــل توفيــق، 
املشــروع  أو  احلالــي  القانــون  العمــال،  شــؤون 
ــاز شــديد  ــه  يتســمان بانحي ــق علي ــدم للتصدي املق
الظــروف  يراعيــان  وال  العمــل،  ألصحــاب 
االقتصاديــة واالجتماعيــة للعمــال، علــى  الرغــم 
العمليــة  داخــل  األضعــف  الطــرف  أنهــم  مــن 

اإلنتاجيــة،. 
يضيــف القيــادي يف »التعاونيــة القانونيــة لدعــم 
الوعــي العمالــي«: »نحتــاج إلــى تفعيــل االتفاقيــات 
الدوليــة التــي وقعــت عليهــا مصــر، ووضعهــا داخل 
 ،2017 لســنة  النقابيــة   213  احلريــات  قانــون 
اخلــاص بالتنظيمــات النقابيــة، وعلــى الرغــم مــن 
أنــه يحمــل عــددا مــن املكاســب  الصغيــرة، إال أنــه 
العديــد التعديــالت التــي مــن شــأنها توســيع مجــال 
أكبــر،  وعلــى  بحريــة  النقابيــة وعملهــا  احلركــة 
ــة يف وزارة  ــة املمثل رأســها رفــع يــد اجلهــة اإلداري

توحيد قوانين وحماية ضرورية 
للعمالة غير المنتظمة.. وتحديد الحد 

األدنى لألجور سنويًا بقانون ملزم 
لكافة  وتعديل قوانين التأمينات
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ــة.«.  القــوى العامل
مســاحات  فتــح  أهميــة  إلــى  توفيــق  يتطــرق 
بحيــث  للعمــال،  اجلماعيــة  للمفاوضــة  أفضــل 
تكــون اللجــان النقابيــة املصنعيــة هــي  ممثلتهــم 
تأســيس  اعتمــاد  إلــى  باإلضافــة  احلقيقيــة، 
اللجــان النقابيــة باإلخطــار، مــع تعديل التشــريعات 
اخلاصــة بالالئحــة التــي أصدرهــا وزيــر قطــاع 
تخــص شــركات قطــاع  التــي  األعمــال مؤخــرا، 
األعمــال،  والتــي عمــدت إلــى تقليــل عــدد ممثلــي 
العمــال يف مجالــس اإلدارات، فضــال عــن انتقــاص 
العديــد مــن  حقوقهــم ومــن بينهــا احلــق يف نســبة 
مــن األربــاح، أو احلــق يف احلافــز أو الزيــادات 
الســنوية، أو حتــى منحهــم  األمــان الوظيفــي، الــذي 
مــن املفتــرض أن يضمنــه قانــون العمــل أيضــا، 
مــن  سياســات  األعمــال  أصحــاب  أيــدي  ويغــل 

التخلــص مــن العاملــن.  

توحيد قوانين وحماية ضرورية 
للعمالة غير المنتظمة 

دعــا احتــاد أمانــات العمــال إلــى اعتمــاد قانــون 

عمــل موحــد يجمــع كل فئــات الطبقــة العاملــة مبــا 
يحفــظ املبــادئ التــي نــص عليهــا الدســتور، يف 
الوقــت الــذي طالبــت دار اخلدمــات بإلغــاء القيــود 
والشــروط التعجيزيــة التــي يضعهــا قانــون العمــل 
احلالــي ومشــروع القانــون املقــدم مــن احلكومــة 
علــى ممارســة حــق اإلضــراب، رغــم اإلقــرار بحــق 
ــى  ــزوالً عل ــه متاشــياً مــع الدســتور، ون العمــال في
ــة  ــن احلكوم ــا م ــع عليه ــة املوق ــات الدولي االتفاقي

ــة  املصري
اخلدمــات  دار  أكــدت  للعمــل،  قانــون  وبشــأن 
األمــان  املصريــن  للعمــال  يكفــل  أن  ضــرورة 
الوظيفــي واألجــر العــادل الــذي يكفــي احتياجاتهم 
ســنوية  دوريــة  عــالوة  وحقهــم  يف  األساســية، 
ال تقــل عــن 7% مــن أجرهــم الشــامل، رافضــة 
االســتجابة جلنــوح أصحــاب العمــل إلــى  اســتخدام 

العاملــن بعقــود مؤقتــة دون قيــد أو شــرط. 
وطالبــت أيضــا بالنــص علــى عــدم جــواز إبــرام 
عقــد العمــل ملــدة محــددة إال  فــى حالــة القيــام 
بأعمـــــــــال مؤقتــة أو عرضيــة أو موســمية، كمــا 
إنهــاء  لتنظيــم  إفــراد نصــوص قانونيــة  نرفــض 

مشاركة النقابات 
العمالية والمهنية 

ومنظمات المجتمع 
المدني ومختلف 
أطياف األطراف 

 االجتماعية
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عالقــة العمــل مــن  جانــب صاحــب العمــل والعامــل 
الفصــل  أحــكام  تنظــم  التــي  للنصــوص  خالفــاً 

واالســتقالة.  
التقــدم  لهــا  ســبق  التــي   – الــدار  طالبــت  كمــا 
ــاً  ــاه 66 نائب ــة تبن ــة املنزلي ــون للعمال مبشــروع قان
مــن أعضــاء مجلــس النــواب -  بســريان القانــون 
علــى العمالــة املنزليــة املســتبعدة مــن نطاقــه أو 

ســن قانــون منفصــل ينظــم عالقــات عملــه،  
احلمايــة  لتوفيــر  ضــرورة  »هنــاك  وتابعــت: 
القانونيــة واالجتماعيــة للعمالــة غيــر املنتظمــة، 
ــل،  ــون عام ــر مــن 13 ملي ــغ تعدادهــا أكث ــي يبل الت
خاصــة أن اآلليــة التــي ينــص عليهــا قانــون العمــل 
احلالــي ومشــروع القانــون املقــدم مــن احلكومــة 
لــم جُتــِد نفعــاً يف توفيــر هــذه احلمايــة، ولــم تقــدم 
لهــا شــيئاً ألبنــاء هــذه القطــاع ســوى عــدد مــن 
اإلعانــات التــي يتــم صرفهــا يف أضيــق احلــدود 
لعــدد محــدود جــداً مــن العاملــن، حيــث يبــدو 
األمر لألســف وكأن الشــغل الشــاغل للحكومة هو 
حتصيــل الرســوم املقــررة مــن أصحــاب العمــل، 
ــر واألهــم فــى  دون أن تقــدم حــالً للمشــكلة األكب
هــذا الصــدد، وهــي كيفيــة احتســاب وتســجيل 
أيــام العمــل الفعليــة التــي يعملهــا العمــال غيــر 
املنتظمــون لــدى أكثــر مــن صاحــب عمــل واحــد 
؟، لكــي ميكــن توفيــر احلمايــة القانونيــة، واملظلــة 

التأمينيــة لهــم«. 
ورمبــا يبــدو إصــدار قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء 
رقــم 2183 لســنة 2020 تشــكيل اللجنــة الوزاريــة 
تضــم  التــي  املنتظمــة  غيــر  العمالــة  حلمايــة 
القــوى  وزارة  مــن  كل  عــن  يف عضويتهــا ممثــل 
العاملــة، ووزارة املاليــة، ووزارة الصحــة والســكان، 
وهيئــة الرقابــة اإلداريــة، والهيئــة القوميــة للتأمــن 
االجتماعــي، والهيئــة املصريــة لســالمة املالحــة 

البحريــة، وعــدد مــن اخلبــراء، وتترأســها وزيــرة 
التضامــن االجتماعــي، أمــراً داعيــاً للتفــاؤل، إال 
أننــا لــم نشــهد دوراً فعــاالً لهــذه اللجنــة يف أعقــاب 
اجتماعاتهــا املبكــرة وإقــرار اســتراتيجيات عملهــا، 
بحســب الــدار، التــي دعــت إلــى متكــن العمــال 
نقابيــة  منظمــات  تكويــن  مــن  املنتظمــن  غيــر 
ــم.  ــى مطالبه ــم، وتتبن ــع عــن حقوقه ــة تداف فاعل

الحد األدنى لألجور.. حق »مع وقف 
التنفيذ« ومقايضة بالعالوة  

خــالل ســبتمبر املاضــي، مت التوافــق مــن خــالل 
احلــد  تطبيــق  علــى  لألجــور  القومــي  املجلــس 
األدنــى لألجــور علــى العاملــن بالقطــاع اخلــاص 
مبــا قيمتــه 2400 جنيــه شــهرياً، غيــر أن ذلــك 
أبرزهــاأن  اإلشــكاليات  مــن  عــدد  انطــوى  قــد 
التوافــق علــى احلــد األدنــى لألجــور رغــم أنــه 
قــد ُعــد إجنــازاً -كونــه يحــدث للمــرة األولــى- إال 
أنــه قــد مت فيمــا يبــدو مبــا يشــبه املقايضــة حيــث 
ترافــق مــع خفــض العــالوة الدوريــة إلــى ) %3 ( 
مــن األجــر التأمينــي· علــى خــالف مــا ينــص عليــه 
قانــون العمــل احلالــي، وهــو مــا اســتتبع تقــدم 
احلكومــة بتعديــل ملشــروع قانــون العمــل املقــدم 
يرفــض  الدوريــة، حيــث  العــالوة  منهــا خلفــض 

عمــال القطــاع اخلــاص هــذا التعديــل. 
القومــي لألجــور باحلــد األدنــى  املجلــس  قــرار 
لألجــور تضمــن حــق أصحــاب العمــل يف التقــدم 
احلــد  تطبيــق  مــن  منشــآتهم  اســتثناء  بطلــب 
األدنــى لألجــور إذا كانــت وأوضاعهــم االقتصاديــة 
ال حتتمــل تطبيقــه، مــا ترتــب عليــه اســتثناء أكثــر 
مــن 3 آالف منشــأة مــن تطبيقــه، شــملت علــى 
واملنشــآت  العمالــة،  كثيفــة  املنشــآت  األخــص 

املُصــدرة ملنتجاتهــا، وفقــا لــدار اخلدمــات. 

يف مطلــع العــام احلالــي، أصــدر الرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســي قــرارا برفــع قيمــة احلــد األدنــى 
لألجــور إلــى 2700 جنيــه، إال أنــه لــم يتــم تفعيــل 
القــرار ســوى علــى العاملــن يف اجلهــاز احلكومــي 
واإلداري، بينمــا مــا يــزال القطــاع اخلــاص لــم 

يشــهد تطبيــق الـــ2400 الســابقة بعــد. 
مــن هــذا املنطلــق، دعــت الــدار إلــى حتديــد احلــد 
األدنــى لألجــور ســنوياً مبوجــب قانــون ملــزم لكافة 
األطــراف بتطبيقــه علــى أن يكــون عــادالً كافيــاً 
للوفــاء مبتطلبــات املعيشــة األساســية يتناســب مــع 
زيــادة أســعار الســلع واخلدمــات األساســية، ويعــاد 

النظــر فيــه مبــا يتــالءم مــع معــدالت التضخــم. 
بتفعيــل  طالــب  بــدوره  العمــال  أمانــات  احتــاد 
املجلــس القومــي لألجــور واألســعار، ليقــوم بــدوره 
يف حتديــد احلــد األدنــى لألجــور ونســبة العالوات 
الدوريــة التــي يجــب أن يصرفهــا العمــال يف كل 
اخلــاص  القطــاع  وإلــزام  التشــغيل،  قطاعــات 
والعــالوات  لألجــور  املقــررة  الزيــادات  بصــرف 

واالجتماعيــة.   الدوريــة 
يوضــح وائــل توفيــق أن قــرارات احلــد األدنــى 
لألجــور علــى جميــع العاملــن بأجــر يف مصــر، 
التــي علــى الرغــم مــن رفعهــا إلــى 2700 جنيــه 
يف  الفتــرة األخيــرة، إال أنهــا مــا تــزال ال متثــل 
احلــد األدنــى مــن احتياجــات األســرة املصريــة 
ــة لألســعار،  خاصــة  يف ظــل االرتفاعــات املتواصل
أن  كمــا  األساســية،  واملــواد  بالســلع  يتعلــق  مــا 
عــدم تطبيــق هــذه القــرارات ذاتهــا علــى شــركات 
القطــاع اخلــاص والعاملــن بهــا،  وحصرهــا علــى 
العاملــن يف اجلهازيــن احلكومــي واإلداري يعــد 
اخلــاص،  القطــاع  يف  للعاملــن  واضحــا  ظلمــا 
وقــد يــؤدي بــدوره إلــى  اضطرابــات شــديدة يف 

املســتقبل.  

تعديالت التأمينات والمعاشات.. أمان 
وظيفي »غائب« 

مؤمــن  شــخص  مليــون   13،6 هنــاك  يف مصــر، 
ــة  ــات منظم ــا توضــح بيان ــا، بينم ــم اجتماعي عليه
العمــل الدوليــة أن 63% مــن القــوى العاملــة تعمــل 
أي  مــن  املحــروم  الرســمي،  غيــر  االقتصــاد  يف 

حمايــة تأمينيــة أو قانونيــة. 
دار اخلدمــات شــددت علــى ضــرورة تعديــل قانــون 
 148 رقــم  واملعاشــات  االجتماعيــة  التأمينــات 
ــون  لســنة 2019، وســرعة مناقشــة مشــروع القان
مجلــس  إلــى  وقدمــه  أعدتــه  الــذي  بتعديلــه، 

النــواب ســتون نائبــاً مــن نوابــه. 
ووفقــا ملشــروع الفانــون املقــدم بالتعديــل- فــإن 
الكثيــر مــن العاملــن غيــر املنتظمــن الذيــن بلغــوا 
إعمــال  بعــد  والســتن تضــرروا  ســن اخلامســة 
رقــم  واملعاشــات  االجتماعيــة  التأمينــات  قانــون 
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148 لســنة 2019 مــن إلغــاء القانــون رقــم 112 
لســنة 1980 دون أن يقــدم القانــون اجلديــد بديــالً 
لكفالــة احلمايــة التأمينيــة ولــو يف حدهــا األدنــى. 
وأشــار املشــروع إلــى صعوبــة توافــر مــدة اشــتراك 
يف تأمــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة ال تقــل عــن 
120 شــهراً فعليــة علــى الكثيريــن مــن العاملــن 
عمــالً غيــر منتظــم، خاصــة يف ظــل الصعوبــات 
غيــر  العمالــة  تســجيل  عمليــة  اكتنفــت  التــي 
املنتظمــة حلصولهــم علــى املنحــة التــي تقــررت 
ــى الرغــم مــن  ــا، عل لهــم إزاء أزمــة جائحــة كورون
تضافــر جهــود العديــد مــن األجهــزة التنفيذيــة 

للقيــام بهــذه العمليــة. 
ــر  ــة غي ــات العمال ــدار باســتثناء فئ ــت ال ــذا طالب ل
ــة  املنتظمــة مــن شــرط توافــر مــدة اشــتراك فعلي

ــاش.  ــل الســتحقاق املع ــى األق 120 شــهراً عل
واســتطردت: »نصــوص القانــون يف شــأن املعــاش 
املبكــر تنطــوي علــى عــوار يســتوجب املعاجلــة، 
فمــن غيــر اجلائــز يف أي حــال أن ينــص القانــون 
علــى أحقيــة بعــض العاملــن يف اســتحقاق املعــاش 
املبكــر ثــم يضــع شــرطاً يحــول عمليــاً دون هــذا 

االســتحقاق«. 
ــة  ــون اخلدم ــع قان ــون م ــك، يتناقــض القان ويف ذل
املدنيــة رقــم 81 لســنة 2016 فيمــا تضمنــه مــن 
تشــجيع للعاملــن اخلاضعــن ألحكامــه علــى إنهــاء 
خدمتهــم بنظــام املعــاش املبكــر بعــد جتاوزهــم 
ســن اخلمســن وحتفيزهــم علــى ذلــك بإضافــة 
5 ســنوات إلــى مــدة اشــتراكهم يف نظــام التأمــن 

االجتماعــي. 
الواقــع  أرض  علــى  أثبتــت  العمليــة  املمارســة 
اإلشــكالية التــي تثيرهــا هــذه النصــوص، فعــدد 
مــن شــركات قطــاع األعمــال العــام التــي تقــرر 
حتديــاً  تصفيتهــا  إجــراءات  واجهــت  تصفيتهــا 
كبيــراً، حيــث األغلبية الســاحقة مــن عمالها الذين 
يتــم االســتغناء عنهــم ال ُيســتحق لهــم معــاٌش وفقــاً 
ألحــكام قانــون التأمينــات االجتماعيــة واملعاشــات 
رقــم 148 لســنة 2019، وكشــفت إجــراءات صــرف 
تعويــض شــهري عــن املعــاش، عــن عــوار أحــكام 

القانــون يف هــذا الصــدد. 
مؤخــرا تزايــدت األعبــاء االقتصاديــة علــى العمــال 
للمــرة  املصــري  اجلنيــه  تعــومي  بعــد  وأســرهم، 

الثانيــة، والزيــادات املتواصلــة يف أســعار الســلع 
واالحتياجــات األساســية، باإلضافــة إلــى زيــادة 

أســعار الوقــود. 
العماليــة  واملنظمــات  األحــزاب  ممثلــو  ويــرى 
والنقابيــون يف احتــاد أمانــات العمــال، أن احلــوار 
احلقيقــي يســتلزم بالضــرورة مناقشــة األوضــاع 
يــوم  بعــد  يــوم  ســوءاً  تــزداد  التــي  احلياتيــة 
ألصحــاب املعاشــات، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن زيــادة 
املعاشــات مبــا يناســب معــدالت الغــالء وارتفــاع 

األســعار. 
ــى رفــع قيمــة معاشــات »تكافــل  ودعــا االحتــاد إل
وكرامــة«، مــع قانــون التأمينــات االجتماعيــة رقــم 
مشــاكل  مــن  يتضمنــه  ومــا   2019 لســنة   148
اتضحــت مــع بــدء التطبيــق، وعلــى رأســها وضــع 
فتــرة انتقاليــة لتطبيــق القانــون ال تقــل عــن 5 
وحقــوق  املبكــر  املعــاش  مشــاكل  وحــل  ســنوات 
العمــال وكذلــك مشــاكل التأمــن علــى العمالــة يف 

القطــاع غيــر املنظــم.  

المحاكم العمالية واإلفراج عن 
المحبوسين.. مطالب غير قابلة 

للمساومة 
املســتحقات  مــن  واحلرمــان  والفصــل  التعســف 
واألجــور، وصــوال إلــى احلبــس، أزمــات مســتمرة 
يعانــي منهــا العمــال، قــادت إلــى تشــريد اآلالف 
وضيــاع مســتقبل أســرهم، بــل قــادت بعضهــم إلــى 
االنتحــار، علــى غــرار عاصــم عفيفــي، العامــل يف 
شــركة يونيفيرســال، الــذي تراكمــت عليــه الديــون، 
منحــه  مــن  الشــركة  تهربــت  الــذي  الوقــت  يف 
مســتحقاته املاليــة، وهــي األزمــة التــي واجههــا 
العديــد مــن زمالئــه، وآخريــن يف شــركات أخــرى. 
ــد  ــات التأكي يف هــذا الصــدد، أعــادت دار اخلدم
علــى مطالــب إصــالح مرفــق القضــاء التــي تبنتهــا 
رحبــت  حيــث  السياســية،  القــوى  مــن  العديــد 
مشــروع  يف  الــوارد  العماليــة  املحاكــم  بتشــكيل 
قانــون العمــل املقــدم مــن احلكومــة، مبديــة أملهــا 
يف تفعيــل هــذه املحاكــم ضمــن منظومــة قضائيــة 
العدالــة  مرفــق  ســير  حســن  تكفــل  متكاملــة 
وتفعيــل  كافــة،  لألطــراف  الدفــاع  حــق  وكفالــة 
قانــون  وتعديــل  القضائــي،  التفتيــش  آليــات 

ــوى  ــدة إدارات الفت ــة مبــا يكفــل حي ــس الدول مجل
بالــوزارات. 

الفــوري عــن  اإلفــراج  إلــى ضــرورة  كمــا دعــت 
عمــن  الرئاســي  والعفــو  احتياطيــاً  املحبوســن 
صــدرت بحقهــم أحــكام من ســجناء الــرأي، خاصة 
املحبوســن علــى خلفيــة نشــاطهم وإبدائهــم الــرأي 

يف القضايــا العماليــة والنقابيــة. 
املطالــب ذاتــه شــدد عليــه احتــاد أمانــات العمــال، 
الــرأي،  ســجناء  كل  ســراح  إطــالق  إلــى  داعيــا 
وفــى مقدمتهــم هــؤالء الذيــن مت حبســهم بســبب 
دفاعهــم عــن لقمــة عيشــهم، مــع التوقــف عــن 
ملعاقبــة  أداة  االحتياطــي  احلبــس  اســتخدام 
العمــال الذيــن يدافعــون عــن حقوقهــم يف مواجهــة 

العمــل.   أصحــاب 
 

»مــا  أن  توفيــق  وائــل  العمالــي  املنظــم  وأكــد 

وقف التصفية وزيادة المعاشات بما يناسب 
معدالت الغالء والمحاكم العمالية واإلفراج عن 

المحبوسين.. مطالب غير قابلة للمساومة 
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للزيــوت  والقاهــرة  يونيفيرســال  يف  حــدث 
والصابــون ويونيــون إيــر أو غيرهمــا، مــن فصــل 
ــاع عــن منحهــم  أجورهــم  وتشــريد عمــال، واالمتن
إجــراءات  عــن  فضــال  املاليــة،  مســتحقاتهم 
اجلهــات  ووقــوف  ضدهــم،  األخــرى  التعســف 
اإلداريــة واحلكوميــة ضدهــم لصالــح  أصحــاب 
األعمــال، يعبــر بالضــرورة عــن حجــم املعانــاة التــي 
ــة اجلهــات  ــة مببارك ــاء الطبقــة العامل يعيشــها أبن

واحلكوميــة«.    الرســمية 

وقف التصفية وبيع األصول 
و«مجلس حوار دائم« 

يعانــي املواطنــون بالفعــل مــن نــدرة فــرص العمــل، 
ــم يتجــاوز  ــن ل ــل شــريحة الشــباب أو م ــا متث فيم
عمــره 30 عامــا، حوالــي 60 % مــن إجمالــي ســكان 
ــر مــن  ــر تعــدادا للســكان بأكث ــي األكث ــد العرب البل

103 ماليــن نســمة، وتســجل نســبة البطالــة بــن 
هــذه الشــريحة نســبة 26 %، حســب بيانــات البنــك 
الدولــي، كمــا أفــادت إحصــاءات منظمــة العمــل 
ــة املؤهــالت  ــن حمل ــة ب ــة أن نســبة البطال الدولي

ــة يف مصــر بلغــت 14،5 % عــام 2020.  التعليمي
ــة شــركات قطــاع  ــك، جنــد سياســة تصفي ــع ذل م
جتــرى  الدولــة  متتلكهــا  التــي  العــام  األعمــال 
فــرص  إهــدار  ونتيجتهــا  وســاق،  قــدم  علــى 
ــر إهــدار حقــوق  عمــل موجــودة بالفعــل! هــذا غي
العاملــن يف هــذه الشــركات أيضــاً، وفــق احتــاد 
ــب باإليقــاف الفــوري  ــذي طال ــات العمــال، ال أمان
ــام  ــال الع ــة شــركات قطــاع األعم لسياســة تصفي
وبيــع األصــول ووقــف حتويــل املرافــق واخلدمــات 
العامــة إلــى القطــاع اخلــاص، علــى أن حتــل محلها 
سياســة جديــدة تقــوم علــى معاجلــة التحديــات 

التــي تواجــه هــذه الشــركات.  

يوضــح وائــل توفيــق أن التخلــص مــن املنشــآت 
التابعــة للدولــة باإلغــالق واخلصخصــة والتصفيــة 
وغيرهــا، مــن شــأنها طــرد وتشــريد عــدد كبيــر 
مــن العمالــة املاهــرة، فضــال عــن تأثيــره الســلبي 
أيــدي  بإطــالق  للدولــة،  العــام  االقتصــاد  علــى 
للتحكــم  اخلاصــة  والشــركات  األعمــال  رجــال 
ــزز  ــدوره يع ــا ب يف الســوق بشــكل مباشــر، وهــو م
االحتــكارات، ويزيــد مــن وتيــرة ارتفــاع األســعار 

بشــكل جنونــي. 
ويضيــف: »يف ظــل عــدم اهتمــام الدولــة بالصناعة 
ــة  ــة الصعب كأحــد روافــد االقتصــاد وجــذب العمل
مــن املتوقــع زيــادة االقتصــاد العشــوائي والطفيلي، 
الــذي لــم تعــد الدولــة أو املواطنــن قادريــن علــى 

حتملــه«. 
التأثيــرات  إلــى إدراكهــا  دار اخلدمــات أشــارت 
التــي  الراهنــة-  االقتصاديــة  لألزمــة  الســلبية 
تداعــت مــن جائحــة كورونــا  وتعاظمــت يف اآلونــة 
املصريــن،  األعمــال  رجــال  علــى   – األخيــرة 
االعتبــار  يف  التأثيــرات  هــذه  بأخــذ  مطالبــة 
والعمــل علــى  معاجلتهــا، غيــر أنهــا -يف الوقــت 
نفســه- تأخــذ عليهــم اجتاههــم إلــى التخلــص مــن 
أزماتهــم أو احلــد منهــا فقــط مــن خــالل  حملهــم 
علــى  حقوقهــم  مــن  واالنتقــاص  العمــال  علــى 
النحــو الــذي يســلمهم وعائالتهــم – حرفيــاً - إلــى 

اجلــوع.  
وتابعــت: »إن التناقــض يف املصالــح بــن العمــال 
ومفهــوم،  بديهــٌي  أمــٌر  هــو  العمــل  وأصحــاب 
لذلــك كان احلــوار والتفــاوض   االجتماعيــن بــن 
ــق الســلم  ــا لتحقي ــى عنه الطرفــن ضــرورة ال غن
االجتماعــي، علــى أن يتســع الطرفــن وصــوالً إلــى 
التــوازن  املجتمعــي، ولكــي يتحقــق ذلــك ينبغــي أن 
مُيثــال مــن خــالل منظماتهــم احلقيقيــة الفاعلــة«.  
ــس  ــرر بتشــكيل املجل ــا املتك ــدار مطلبه جــددت ال
فاعلــة  أداة  باعتبــاره  االجتماعــي  االقتصــادي 
القضايــا  دائــم  حــول  مجتمعــي  حــوار  لتنظيــم 
االقتصاديــة االجتماعيــة مبــا مــن شــأنه أن يحقــق 
درجــة مــن التوافــق حــول كيفيــة معاجلــة هــذه 
بتصديــق  نفســه،  الوقــت  القضايــا، مطالبــة يف 
احلكومــة املصريــة علــى اتفاقيــة العمــل رقــم 190 
بشــأن مناهضــة العنــف يف عالــم العمــل، كضــرورة 

ــة.  ــل آمن ــة عم ــر بيئ لتوفي
والقيــادات  النقابيــة  املنظمــات  تختلــف  لــم 
العماليــة علــى احلاجــة امللحــة إلــى حــوار مجتمعي 
يتســع لكافــة األطــراف السياســية واالجتماعيــة 
باعتبــاره ضــرورة الزمــة للســلم واألمــن املجتمعــي، 
إال أنــه يســتوجب بالضــرورة رغبــة حقيقيــة يف 
ــر عــددا  ــة األكث ــب الفئ احلــوار واالســتجابة ملطال
وتأثيــرا يف املجتمــع »مــن أجــل وطــن يتســع لنــا 

جميعــا حقــا«. 
  



العدد الخامس - يوليو 64٢٠٢٢

كتب: محمود السقا
مشــاكل عديــدة حتاصــر مهنــة الصحافــة خــالل 
املواقــع  حجــب  أبرزهــا  املاضيــة،  الســنوات 
اإللكترونيــة الــذي جعــل املئــات يفقــدون أعمالهــم، 
باإلضافــة للتراجــع الشــديد يف ملــف احلريــات، 
ــون  ــون ونقابي ــك يأمــل صحفي ــي األجــور، لذل وتدن
أن يكــون احلــوار الوطنــي الــذي دعــا لــه رئيــس 
حلــل  مقدمــة  املاضــي،  رمضــان  يف  اجلمهوريــة 
األكادمييــة  وأن  خاصــة  الصحفيــن،  أزمــات 
ــب  ــاء رشــوان، نقي ــارت ضي ــب اخت ــة للتدري الوطني
الصحفيــن ورئيــس الهيئــة العامــة لالســتعالمات، 

منســًقا عاًمــا للحــوار.

ضياء رشوان يطالب الصحفيين بإرسال 
مقترحاتهم للحوار:

ضيــاء رشــوان، نقيــب الصحفيــن، دعــا أعضــاء 
اجلمعيــة العموميــة للنقابــة، إلرســال مقترحاتهــم 
بشــأن قضايــا املهنــة التــي ميكــن مناقشــتها خــالل 

ــي.  احلــوار الوطن
»الزميــالت  لــه:  بيــان  يف  رشــوان،  وقــال 
والزمــالء الكــرام أعضــاء النقابــة، تلقيــت دعــوة 
من«األكادمييــة الوطنيــة لتدريــب وتأهيــل الشــباب 
الوطنــي  احلــوار  يف  الصحفيــن  نقابــة  »لتمثيــل 
إفطــار  يف  اجلمهوريــة  رئيــس  إليــه  دعــا  الــذي 
األســرة املصريــة يــوم 26 أبريــل املاضــي، ممثــال 

العريقــة«.  لنقابتنــا 
لــكل  شــامال  احلــوار  كان  »وملــا  وأضــاف: 
قضايــا الوطــن، وبالنســبة لنــا مــا يخــص مهنتنــا 
وأحوالنــا ونقابتنــا، فإننــي أتطلــع ألن أتلقــى منكــم 
مقترحاتكــم فيمــا يجــب مناقشــته يف ذلــك احلــوار 
باســمكم ألخــذ قــرار بــه مــن مجلــس النقابــة يف 

اجتمــاع طــارئ ســيعقد قريبــا جــدا«. 

متعلقــة  مقترحاتكــم  تكــون  أن  »أقتــرح  وتابــع: 
ــه  ــرون تعديل ــا ت باملحــور التشــريعي، ويشــمل كل م
أو إضافتــه أو حذفــه يف القوانــن واللوائــح ذات 
الصلــة بالصحافــة، مؤسســات وممارســة مهنيــة 
كل  ويشــمل  املهنيــة،  املمارســة  ومحــور  ونقابــة، 
ــة جــادة  ــا إلتاحــة ممارســة مهني مــا ترونــه ضروري
وحــرة وقــادرة علــى آداء رســالة مهنتنــا الســامية 

املجتمــع«.  جتــاه 
العمليــة  األوضــاع  محــور  »وكذلــك  واســتكمل: 
توافرهــا  الواجــب  واملهنيــة  واملاديــة  والنقابيــة 
تشــريعًيا أو تنفيذيــا، لتســهيل عمــل الصحفيــن 
وتوفيــر شــروط عمــل تناســب مهنتهــم وظروفهــم 

مســتقرة«. بصــورة 

مطالب بفتح حوار داخلي بنقابة 
الصحفيين قبل الحوار الوطني 

نقابيــون حاليــون وســابقون منهــم النقيــب الســابق 
كامــل  ومحمــود  يونــس  وهشــام  قــالش،  يحــي 
ــن  ــظ األعضــاء احلالي ــد احلفي ومحمــد ســعد عب
البلشــي  وخالــد  الصحفيــن،  نقابــة  مجلــس  يف 
وجمــال عبــد الرحيــم وحنــان فكــري وعمــرو بــدر، 
أطلقــوا عريضــة وقــع عليهــا كثيــر مــن أعضــاء 
ترحيبهــم  فيهــا  وأعلنــوا  العموميــة،  احلمعيــة 
وشــدد  الوطنــي،  للحــوار  املطروحــة  بالدعــوة 
ومشــاركة  املتكافــئ،  احلــوار  أن  علــى  املوقعــون 
جميــع فئــات املجتمــع يف طــرح الــرؤى والنقــاش 
حــول ســبل اخلــروج مــن املــأزق الراهــن، لــن يتأتــى 
إال بتوافــر الظــروف املواتيــة حلــوار دميقراطــي.
نقيــب  دعــوة  املوقعــون  يتابــع  البيــان:  وتابــع 
الصحفيــن للزمــالء أعضــاء اجلمعيــة العموميــة 
الوطنــي  احلــوار  بشــأن  مقترحاتهــم  إلرســال 
خطــوات  هنــاك  أن  اآلن  ونــرى  للمجلــس، 
ومالحظــات مهمــة وجــادة ينبغــي إعالنهــا تتعلــق 

اجلمعيــة  ألعضــاء  املوجهــة  الدعــوة  بشــكل 
احلــوار. إلجنــاح  األجــواء  وبتهيئــة  العموميــة 

خطــوات  هنــاك  أن  املوقعــون  يؤمــن  وأضــاف: 
ضروريــة لتهيئــة األجــواء قبــل بــدء احلــوار مبــا 
علــى  احلصــول  يضمــن  صحًيــا  مناًخــا  يخلــق 
النتائــج املرجــوة، يف مقدمتهــا حتريــر الصحافــة 
لهــذا  الرئيســية  املنصــة  باعتبارهمــا،  واإلعــالم 
احلــوار، فالصحافــة احلــرة هــي القــادرة علــى نقــل 

عنهــم. والتعبيــر  املواطنــن  همــوم 
واقتــرح املوقعــون يف بيانهــم مجموعــة مــن النقــاط 

لتهيئــة أجــواء مناســبة للحــوار، وهــي: 
أوال: تشــارك نقابــة الصحفيــن يف احلــوار بصفتها 
إحــدى مؤسســات الــرأي يف املجتمــع؛ فالبــد أن 
تكــون مشــاركتها هــي حصيلــة حــوار داخلــي جتريــه 
النقابــة بــن أعضــاء جمعيتهــا العموميــة، بدعــوة 
مــن مجلــس النقابــة، لعقد جلســات اســتماع، ويكون 
التركيــز األكبــر خــالل النقــاش علــى القضايــا التــي 
املجتمــع  وبدورهــا يف  الصحافــة  بحريــة  ترتبــط 

وبتفعيــل نصــوص الصحافــة يف الدســتور.
ثانيــا: يــرى املوقعــون أن تهيئــة األجــواء املناســبة 
لنجــاح احلــوار تســتلزم بالضــرورة إطالق ســراح كل 
الصحفيــن املحبوســن يف قضايــا النشــر والــرأي، 
واإلفــراج عــن ســجناء الــرأي الذيــن لــم يتورطــوا 
ــه، وإطــالق  ــض علي ــف أو التحري يف ممارســة العن
حريــة النقــد والتعبيــر، ووقــف احلبــس االحتياطــي 
املطــول والقبــض علــى املواطنــن بســبب التعبيــر 

عــن آرائهــم.
ثالثــا: إن أي حــوار دميقراطــي لــن يتــم إال بفتــح 
املجــال العــام، وإتاحــة الفرصــة للقــوى املختلفــة، 
للتعبيــر عــن آرائهــم بحريــة بعيــدا عــن أيــة هيمنــة، 
لنقــل وجهــات  اإلعــالم  لوســائل  الفرصــة  ومنــح 
شــرائح  جميــع  عــن  والتعبيــر  املختلفــة  النظــر 
املجتمــع، وأن تكــون هــذه الوســائل مبثابــة أدوات 
وطنــي  حــوار  يف  للمشــاركة  حقيقيــة  ومنصــات 
ــوى  ــكل الق ــد وحــر خــارج القاعــات ومتاحــة ل ممت
واجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع دون قيــود، وإلغــاء 
مــن  الصحافــة  وحتريــر  املواقــع،  عــن  احلجــب 
حــال  لســان  لتكــون  عليهــا،  املفــروض  احلصــار 
حــرة  بصحافــة  املطالبــة  أن  ويبقــى  املواطنــن، 
ليســت مطلبــا فئويــا، وال تأتــي فقــط مــن كونهــا 
حــق للمجتمــع بــكل فئاتــه ال يجــوز االنتقــاص منــه، 
ولكــن إنطالقــا أيضــا مــن أنهــا باتــت ضــرورة الزمــة 

حريات.. أجور.. تنوع.. إلغاء حجب
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إلجنــاح هــذا احلــوار.
وطنــي  حــوار  إلجــراء  الطريــق  بدايــة  إن  رابعــاً: 
حقيقــي يكــون بتحريــر املجــال العــام مــن القيــود 
التــي متنــع النقابــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي 
واألحــزاب مــن احلركــة والعمــل بحريــة، والتفاعــل 
فيمــا بينهــا مبــا يتيــح لهــا متثيــل جمــوع املوطنــن، 
ــج أو يحقــق  ــه، فــال حــوار منت ــاوض مــن أجل والتف
هــدف التغييــر والتطويــر بنفــس األدوات القدميــة، 
وبــدون تفاعــل حقيقــي معهــا مهمــا حســنت النوايــا.

دعوتهــم  تتــم  أن  أملهــم  عــن  املوقعــون  وأعــرب 
وقــت  أقــرب  يف  نقابتهــم  داخــل  مفتــوح  حلــوار 
ممكــن، حتــى يشــاركوا يف صياغــة رؤيتهــم، وحتــي 
يذهــب ممثــل النقابــة للحــوار معبــراً عــن جمعيتــه 

بهــا.  العموميــة ومتســلحاً 

قالش: الحرية وحق االختالف شروط 
لنجاح الحوار 

الكاتــب الصحفــي يحــي قــالش، نقيــب الصحفيــن 
األســبق، قــال إنــه الميكــن أن تشــارك النقابــات 
يذهــب  أو  الوطنــي  باحلــوار  غيرهــا  أو  املهنيــة 
ممثلــون عنهــا دون أن تتــم الدعــوة حلــوار داخــل 
حتــدد  اســتماع  جلســات  خــالل  مــن  نقاباتهــم 

والــرؤى.                                                                   األولويــات 
القوالــب  أفــكار  أن  لــه،  تصريحــات  يف  وتابــع 

التعليمــات  بهــا  توحــي  التــي  واملعلبــة  اجلاهــزة 
تشــكل إضافــة  أن  األهــواء اخلاصــة الميكــن  أو 
ــن  ــن أن تســاهم يف جناحــه والذي للحــوار، وال ميك
يذهبــون للحــوار دون ظهيــر ودون تعبيــر حقيقــي 
عــن جمعياتهــم العموميــة هــم عرايــا بــال ســتر.
وأضــاف: احلــوار مطلــوب وضــروري، والنوايــا البــد 
أن تنعقــد علــى مصالــح الوطــن العليــا، واإلرادة 
ــق كل مــا يحســن أوضــاع  ــد أن تســتهدف حتقي الب

ــم.                                                                          ــاس وأحواله الن
التأثيــر  قــوي  يشــمل  أن  البــد  احلــوار  إن  وقــال 
مــن  األوســع  املصالــح  وأصحــاب  االجتماعــي 
النقابــات املهنيــة والعماليــة وغيرها، متســائال: لكن 
هــل النقابــات املحاصــرة وعدميــة الفعــل والقيمــة 
مؤمتنــة علــى متثيــل قواعدهــا؟! وهــل األحــزاب 
والقــوى السياســية التــي انهكــت وحوصــرت ولــم 
تعــرف اجلماهيــر إليهــا طريًقــا أو ســبياًل قــادرة 
أن تشــترك يف حــوار متكافــئ؟!، هــل ســنكتفي أن 
يذهــب الوطــن إلــى املســتقبل بـ)مســتقبل وطــن( 
وأخوتــه مــن األوطــان األخــرى مــن الذيــن أطلــوا 
مــا  إذن  احلــوار!،  هــذا  مبناســبة  فجــأة  علينــا 

العمــل؟!.
وتابــع: الســبيل إال بتجديــد الهــواء وضــخ أكســجن 
كل  وجتديــد  تتحجــر،  أن  كادت  رئــة  إلــى  نقــي 
القناعــات التــي أودت بنــا إلــى هــذا احلــال، فــال 

ميكــن حلــزب أو نقابــة أو أي جتمــع آخــر مدعــو 
أوالً  يكــون متكــن  أن  دون  احلــوار  للمشــاركة يف 
مــن إدارة حــوار مــع قواعــده أو جمعياتــه العمــوم
                                                                                                                                               . يــة
وأضــاف أنــه البــد أن يعــاد إلــى قاموســنا تعبيــر 
كفايــة  متشــكرين،  تعبيــر  مــن  بــدال  )املشــاركة( 
عليكــم كــده فنحــن نعــرف كل شــيء!!، وأن تعــود 
مــا  خاصــة  الدســتور،  مــواد  مــن  لكثيــر  احليــاة 
يتعلــق باحلريــات واحلقــوق االجتماعيــة الــذي مت 

أدراج موصــدة.                                                                                   أغلبهــا يف  إخفــاء 
وقــال قــالش، إنــه علينــا إدراك أن غيــاب حريــة 
مــن  كل  ومعاقبــة  واإلعــالم  والصحافــة  التعبيــر 
وليســت  األزمــة  أهــم مظاهــر  أحــد  يســتخدمها 
افتكاســة أن ده اللــي ودا البلــد يف داهيــة ومــش 
هنســمح بــه تانــي!، يف احلــوار مطلــوب حضــور 
املقصــورة  رجــال  قبــل  التالتــة  الدرجــة  جمهــور 
وبعيــًدا عــن آليــات الصــوب أو شــركات العالقــات 

العامــة!.
ــة وحــق  ــاخ مــن احلري ــع: باختصــار إشــاعة من وتاب
ــوع هــو الشــرط املوضوعــي  االختــالف وقبــول التن
لنجــاح احلــوار واختبــار جديتــه، نتمنــى أن تكــون 

ــة. ــة وليــس فــرص ضائع ــة حقيقي ــاك محاول هن
هشــام يونــس: احلــل يف تقــدمي حوافــز لالســتثمار 

يف الصحافــة ورفــع القيــود 
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الكاتــب الصحفــي هشــام يونــس، عضــو مجلــس 
للحقــوق  بالنســبة  قــال:  الصحفيــن،  نقابــة 
فإنهــا  للصحفيــن  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
حــوار  عقــد  ســواء  أطرحــه  مــا  ضمــن  ســتكون 
داخلــي يف النقابــة أو عقــدت جلســة فقــط ملناقشــة 
ــى  ــي، وهــي تنقســم إل ــة للحــوار الوطن ــة النقاب رؤي
شــقن، شــق يتعلــق  باملهنــة وهــي الصحافــة، وآخــر 

نفســه. بالصحفــي  يتعلــق 
ــاك ضــرورة لدعــم  ــة هن ــق باملهن ــا يتعل ــع: فيم وتاب
علــى  قائمــة  الصناعــة  فهــذه  اقتصادًيــا،  املهنــة 
أو  أوراق  ســواء  باملائــة  مائــة  بنســبة  االســتيراد 
أحبــار، ومــن املهــم للدولــة أن حتــاول دعــم هــذه 
ــة يف أحــد  الصناعــة ســواء بتوطــن صناعــة وطني
البنديــن أو كليهمــا إن اســتطعنا، وأن تقــدم حوافــز 

لالســتثمار يف هذيــن املجالــن. 
األعبــاء  الدولــة  تخفــف  أن  يجــب  أنــه  وأضــاف 
الضريبيــة علــى مــن يقومــوا بهــذه الصناعــة، وأيضا 
علــي مــن يقومــوا  بإنشــاء الصحــف، وأكــد أنــه 
مــع تخفيــف احلــد األدنــي ألي أعبــاء والتزامــات 
ضريبيــة أو رســوم أو أي مســمى تفرضــه الدولــة 
علــى مــن يقومــوا بإصــدار الصحــف، لكــي تشــجع 
علــى إعــادة بعــث هــذه الصناعــة وهــذه املهنــة مــن 

ــد.  جدي
ــى لألجــور  ــق احلــد األدن ــى وجــوب تطبي ــد عل وأك
الــذي أقرتــه الدولــة للصحفيــن،  وضــرورة تعديــل 
ــن  ــى أن هــذا ل ــع الصحفيــن، أشــار إل عقــود جمي
يتــم إال برعايــة الدولــة، ألنهــا فعليــا متلــك حوالــي 
نصــف عــدد الصحفيــن يف املؤسســات والصحــف 

اخلاصــة  الصحــف  أربــاع  وثــالث  القوميــة، 
تــدار  مللكيــات  بآخــر  أو  بشــكل  تابعــة  واحلزبيــة 
بواســطة الدولــة أو أجهــزة مقربــة منهــا أو كيانــات 
تتدعــي  يف ظــل غيــاب معلومــات حقيقيــة تزعــم 
أنهــا وثيقــة الصلــة بالدولــة، أو مملوكــة بصــورة أو 

أخــرى ألجهــزة الدولــة.
وطالــب بضــرورة إتاحــة منــاخ التنــوع، الفًتــا إلــى أن 
املهنــة تختنــق بفعــل القيــود وبفعــل الرقابــة الذاتيــة 

والرقابــة املعلنــة وغيــر املعلنــة.

عمرو بدر: حرية الصحافة االستثمار 
لتحسين أحوال الصحفيين المعيشية

محلــس  عضــو  بــدر،  عمــرو  الصحفــي  الكاتــب 
االســتثمار  إن  قــال  الســابق،  الصحفيــن  نقابــة 
األمثــل االقتصــادي واخلــاص بأحــوال الصحفيــن 
ــة الصحافــة وهــذا أمــر مؤكــد. املعيشــية هــو حري
وتابــع: إذا نظرنــا إلــى ظهور الصحافة اإلليكترونية 
يف العالــم كمثــال يف أوروبــا وأمريــكا وغيرهــا، أثنــاء 
إصــدار صحــف  كان هنــاك حريــة  الفتــرة  هــذه 
وحينمــا  احلريــات،  مــن  وغيرهــا  نشــر  وحريــة 
ظهــرت الصحافــة اإلليكترونيــة خلقــت ســوق عمــل 
مئــات  وميكــن  عشــرات  هنــاك  فأصبــح  جديــد 
مــن املواقــع الصغيــرة، والتــي أصبحــت كبيــرة مــع 
الوقــت والتــي كانــت تراهــن علــى التمويــل الذاتــي 
والتمويــل عــن طريــق اإلعالنــات وغيرهــا، فخلقــت 
للصحفيــن  جيــدة  أجــور  وخلقــت  عمــل  فــرص 

ــع الوقــت. ــرت هــذه املؤسســات م وكب
ــذي  ــام ال ــاخ الع ــة احلــرة أو املن وأضــاف: الصحاف

يســمح بحريــة النشــر وحريــة اإلصــدار وغيــره، 
أزمــات  وحــل  النهــوض  مــن  مؤكــد  جــزء  هــذا 
ــة. ــة واالجتماعي ــن املعيشــية واالقتصادي الصحفي
وأردف: النقطــة الثانيــة أننــا يف حاجــة إلــى لوائــح 
جديــدة لألجــور، بالتأكيــد أن هنــاك دائمــا معضلــة 
عليهــم  الالئحــة  هــذه  تطبيــق  ســيتم  مــن  وهــي 
واملؤسســات  الصحــف  أم  اخلاصــة  الصحــف 
القوميــة، وهــذا يحتــاج لصيغــة قانونيــة مناســبة 
نســتطيع مــن خاللهــا إلزامهــم )اخلاصــة( بهــذه 
اللوائــح، وأظــن أن القانونيــن يســتطيعون إيجــاد 
حــل لهــذا املوضــوع، لكننــا بالتأكيــد نحتــاج إلــى 
الئحــة جديــدة لألجــور للصحفيــن يف املؤسســات، 
ــى  ــى لألجــور يف املؤسســات عل ــل احلــد األدن جتع
األقــل يف هــذه اللحظــة ال يقــل عــن 4 آالف جنيهــا، 
رغــم أن هــذا قــد يكــون أقــل ممــا يجــب، لكــن لــو 
كان هنــاك ضمــان لســوق واســع وحــر للصحافــة 
أظــن  للصحفيــن  جديــدة   أجــور  الئحــة  مــع 
أننــا نســتطيع توفيــر جــزء الئــق، وحيــاة كرميــة 

للصحفيــن.
واختتــم: بالتاكيــد أن هنــاك حلــول ونقــاط هامــة 
أخــرى لكــن أظــن أن هــذه النقــاط  فارقــة يف هــذه 
اللحظــة، وهــذه النقــاط مت تأجيلهــا كثيــرا منــذ 
فوقتهــا  عــارف،  جــالل  األســتاذ  مجلــس  وجــود 
طــرح هــذا املجلــس الئحــة مثــل مــا نتحــدث عنهــا،  
وبــدأ حــوار مــع الدولــة ولــم يســتكمل، وبالتالــي 
فــإن هــذا املشــروع آن اآلوان أن يظهــر مــن جديــد 

ويصبــح واقًعــا لتحســن حيــاة الصحفيــن.
حنــان فكــري: رفــع يــد الســلطة عــن الصحفيــن 
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يشــعرهم باألمــان
نقابــة  الصحفيــة حنــان فكــري، عضــوة مجلــس 
يف  الصحفيــن  إن  قالــت  الســابقة،  الصحفيــن 
واقتصاديــة  اجتماعيــة  حيــاة  يعيشــون  مصــر 
تليــق  وال  الصحفــي  مبكانــة  تليــق  ال  متدهــورة 
باإلنســانية بشــكل عــام، وال تناســب احلــد األدنــى 
الــذي يجــب أن يكــون عليــه الصحفــي، نظــرا ملــا 
يتعــرض لــه مــن إغــراءات مــن العديــد مــن املصــادر 

التــي يتعامــل معهــا.
وتابعــت: مــن املفتــرض أن الصحفــي مثــل القاضــي 
يكــون دخلــه جيــًدا ومتوفــر له العديــد من اخلدمات 
عــن طريــق نقابتــه، ومتوفــر لــه اســتقاللية عــن 
مصــادره وال يكــون تابــع ألي مصــدر أو جهــة، ولكــن 
اقتصادًيــا،  الصحفيــن  أيــادي  غــل  مت  لألســف 
ــن  وهــذا تســبب يف تدجــن البعــض يف اجتــاه مع
للســيطرة علــى أقالمهــم، وحــدث هــذا عــن طريــق 
إشــاعة فكــرة أن البــدل تابــع للحكومــة وليــس حــق 
للصحفــي، رغــم أن هنــاك أحــكام صــدرت وكل 
اللوائــح تفيــد بــأن البــدل حــق للصحفــي كجــزء 

ــة. ــه، وهــذا حــق وليــس تبعي أساســي مــن راتب
وأضافــت أن األمــر الثانــي هــو عــدم وجــود قواعــد 
حتكــم األجــر املوحــد للصحفــي، فيجــب أن يكــون 
هنــاك حــد أدنــى مــن األجــر يناســب الصحفــي 
الدولــة،  أقرتــه  الــذي  األدنــى  عــن احلــد  بعيــًدا 
ورغــم ذلــك فاحلــد الــذي أقرتــه الدولــة بعــض 
ــن  ــه الصحفي ــره وال يحصــل علي املؤسســات ال تق

العاملــن بتلــك املؤسســات.
وقالــت إن هنــاك أزمتــن لألســف أثروا بشــكل كبير 

علــى ســوء احلالــة االقتصاديــة للصحفــي وهمــا: 
الصحــف  تســتنزف  فهــي  الطباعــة  أزمــة  أوال: 
ماديــا بســبب االســتخدام الورقــي بســبب غــالء 
اخلامــات كالــورق واألحبــار، وبالتالــي فالصحــف 
ــج  ــن، ممــا ينت ــات للصحفي ــع املرتب ــع عــن دف متتن
عنــه عــدم وجــود مصــدر دخــل للصحفــي غيــر 
البــدل وهــو ال يكفــي أي شــيء، وهــذا ســيضطر 
الصحفــي للعمــل يف أكثــر مــن جهــة، ممــا ســيجعله 
بــال حياديــة وال طعــم وال مبــدأ ألنــه ســيكون موجــه 
طبقــا للسياســة التحريريــة التــي وضعهــا كل مــكان 
يعمــل بــه مــن هــذه األماكــن، نظــرا ألنــه ســيصبح 
غيــر مالــك لقلمــه وقــراره، وهــذا أنتــج نوعيــة مــن 

الصحفيــن ال ميتلكــون قــدر كايف مــن املهنيــة.
باللوائــح  الصحــف  التــزام  ثانيــا: عــدم  وتابعــت: 
ــا يخــص األجــور،   ــون فيم ــا القان ــص عليه ــي ين الت
اإلعالنــات  نســب  تراجــع  بســبب  فالصحــف  
فأصبــح هنــاك انعــدام مــوارد ولكــن مــن قبــل هــذه 
األزمــة فهنــاك بعــض الصحــف ال تلتــزم بلوائــح 
اللوائــح  األجــور، وبالتالــي فالبــد مــن تغييــر يف 

والقوانــن فيمــا يخــص األجــور.
ــب  وأضافــت أن الشــيء األهــم يف املوضــوع واملطل
األساســي، هــو رفــع يــد الســلطة والقبضــة األمنيــة 
ــه  ــح يشــعر أن ــي أصب ــن ألن الصحف عــن الصحفي
بأمــان  يشــعر  ال  وبالتالــي  الوقــت  طــوال  مهــدد 
وهــذا ال يجعــل هنــاك إنتــاج محتــوي جيــد ومهنــي، 
وبالتأكيــد فهــذا ســيؤثر علــى احلالــة االقتصاديــة 

واالجتماعيــة للصحفيــن.
وذكــرت أنــه يجــب وضــع قوانــن تنظــم العمــل بــن 
واملعديــن،  واملراســلن  واإلعالميــن  الصحفيــن 
مشــيرة إلــى أن هنــاك بعــض الصحفيــن أصحــاب 
توجهــات بعينهــا وترضــي عنهم الســلطة يســيطرون 
علــى كل شــيء ويعملــون يف أكثــر مــن جهــة دون 
ضوابــط، وهــذا يؤثــر علــى فــرص اآلخريــن مــن 
ــي يجــب وضــع ضوابــط  أصحــاب الكفــاءة، وبالتال
حتــى  مجالــه  يف  يعمــل  أن  شــخص  كل  تلــزم 
بــن  يتــاح فــرص لآلخريــن، وال يحــدث ضغينــة 

الصحفيــن بعضهــم البعــض. 
وتابعــت أنــه يجــب وضــع آليــة عقابيــة ملجالــس 
اإلدارات التــي لــم تلتــزم بعــدم دفــع نســبة الدمغــة 
ــن، فــإن حــدث هــذا  ــة الصحفي ــات لنقاب واإلعالن
والتــزم اجلميــع ســيكون هنــاك إمكانيــات ماديــة 
كبيــرة لــدي نقابــة الصحفيــن تســمح لهــا  بتوفيــر 

الكثيــر مــن اخلدمــات للصحفيــن، وإعــداد دورات 
تدريبيــة تســاعد الصحفيــن علــي تطويــر أنفســهم 
بشــكل  ويســاعدهم  املجــال  لهــم  ســيفتح  وهــذا 

ــر.  كبي
واختتمــت أنــه هنــاك مطلــب رئيســي وهــو تهيئــة 
املنــاخ العــام وتــرك مســاحات مــن احلريــات العامة 

يف الصحافــة فهــي األســاس وقبــل كل شــيء.
لصحافــة  املنــاخ  تهيئــة  يجــب  حمــدي:  عمــاد 

رقيــب بــال  دورهــا  متــارس 
الصحفــي عمــاد حمــدي، أمــن اإلعــالم بحــزب 
الكرامــة، قــال إن الصحفيــن يعانــون يف الفتــرة 
األخيــرة مــن أوضــاع اقتصاديــة صعبــة بســبب 
اختــالل عالقــات العمــل التــي ال حتفــظ حقوقهــم 

ــم.  ــع عنه ــة تداف ــة قوي ــاب نقاب يف ظــل غي
ــع أن املشــكلة تكمــن يف أن الصناعــة نفســها  وتاب
متعثــرة بســبب املنــاخ األمنــي اخلانــق، والطــارد 
مجــال  يف  االســتثمار  مــن  األمــوال  لــرؤوس 

عــام. بشــكل  واإلعــالم  الصحافــة 
الصحــف  علــى  الســلطة  هيمنــة  أن  وأضــاف 
الشــركات  طريــق  عــن  التليفزيونيــة  والقنــوات 
التابعــة لألجهــزة األمنيــة تســببت يف ممارســات 
احتكاريــة أســفرت عــن تعثــر املؤسســات املســتقلة، 
ممــا دفعهــا لتقليــص حجــم العمالــة، وتخفيــض 
رواتــب اجلــزء املتبقــي بســبب ضعــف اإليــرادات، 
اســتبعدت  التــي  األمنيــة  التدخــالت  بخــالف 
مــع  املتوافقــن  غيــر  الصحفيــن  مــن  العديــد 
الســلطة احلاليــة، فحريــة الصحافــة هــي الضامــن 
الرئيســي النتعاشــها اقتصاديــا، حيــث املنافســة 

مفتوحــة، وضــخ االســتثمارات متــاح. 
وأكــد علــى أن املطلــوب قبــل احلديــث عــن احلقوق 
العــام  املنــاخ  تهيئــة  للصحفيــن  االقتصاديــة 
لصحافــة حــرة متــارس دورهــا بــال رقيــب، وبعيــدا 
تقــدمي رؤيــة شــاملة  ثــم  عــن تدخــالت األمــن، 
ــل التشــريعات  ــدأ بتعدي ــة تب إلصــالح أحــوال املهن
املنظمــة للمهنــة غيــر القانــون املوضــوع عــام 1970 
ويتحــدث عــن دور لالحتــاد االشــتراكي يف تعيــن 
الصحفيــن، فضــال عــن دخــول النقابــة كطــرف 
ثالــث يف العقــود املوقعــة بــن الصحفــي وصاحــب 
العمــل بصــرف النظــر عــن كونــه مؤسســة قوميــة 
أو خاصــة أو حزبيــة، لضمــان حقــوق الصحفيــن، 
مــع اشــتراط حــد أدنــى لألجــور قياًســا علــى مــا 

يحــدث يف بعــض املهــن األخــرى.

قالش:
 إشاعة مناخ الحرية 

وقبول التنوع شروط 
لنجاح الحوار 

هشام يونس: 
الحل تقديم حوافز 

لالستثمار في الصحافة 
ورفع القيود 
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كتب-  أسماء زيدان
بالفقــراء  لتعصــف  جــاءت  وموازنــة  قــروض 
وتزيدهــم فقــرا، بــدال مــن االجتــاه لدعــم الفئــات 
الدخــول  أصحــاب  وخاصــة  احتياجــا  األكثــر 
عامــة  مبوازنــة  احلكومــة  لتخــرج  املنخفضــة، 
ــة  للعــام املقبــل تعصــف بأحــالم الفقــراء يف عدال
اجتماعيــة حقيقيــة. فمــا بــن أقســاط القــروض، 
وحصيلــة الضرائــب املتضائلــة، ال تنفــك احلكومــة 
يف نفــض يديهــا عــن الفقــراء، ولصالــح األغنيــاء، 
يف حــن كان مــن املنتظــر أن تعمــل امليزانيــة علــى 
إعــادة توزيــع الدخــول بشــكل أكثــر عدالــة ولــو 

نســبيا.
وثرواتهــم،  واألغنيــاء  وفقرهــم  الفقــراء  وبــن 
املأمولــة،  االجتماعيــة  العدالــة  مترجحــت 
ــون، فبحســب  وســحقتها أقســاط القــروض والدي

العدالة االجتماعية الغائبة:

موازنة
لألغنياء..

الفقراء يدفعون الثمن  
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مشــروع املوازنــة اجلديــد فــإن إجمالــي اإلنفــاق 
العــام 3.066 تريليــون جنيــه، أي مــا يعــادل نحــو 
166 مليــار دوالر، بزيــادة نســبتها 19.7 % عــن 
إلــى  اإليــرادات  وزادت  املاضــي،  املالــي  العــام 
1.518 تريليــون جنيــه أي 82 مليــار دوالر، بنســبة 

إلــى %11.2. زيــادة تصــل 
ووفقــا لبيــان وزيــر املاليــة محمــد معيــط أمــام 
ــرادات  ــن حجــم اإلي ــغ العجــز ب ــان، فقــد بل البرمل
وحجــم املصروفــات والتــي ال يدخــل فيهــا أقســاط 
ــه أي  ــون جني ــى نصــف تريلي ــا يصــل إل ــون م الدي
30.18 مليــار دوالر، وهــو مــا يشــكل 6.1 % مــن 

ــي. ــي اإلجمال ــاجت املحل الن
ــد  ــا اجمــاال بن ــي يســيطر عليه ــة الت وهــي امليزاني
ــون  ــل أقســاط الدي ــث متث ــده حي القــروض، وفوائ
ــار دوالر بنســبة 54% مــن  وفوائدهــا نحــو 90 ملي
إجمالــي اإلنفــاق العــام، مقابــل نحــو 63 مليــار 

دوالر العــام املالــي املاضــي، فيمــا تتوقــع احلكومــة 
إلــى  العــام تصــل  أكبــر هــذا  حصيلــة ضريبيــة 
مليــار   63.16 أي  جنيــه  مليــار  و168  تريليــون 

دوالر، ارتفاعــا مــن 53.16 مليــار دوالر.

إلى أي مدى يدفع الفقراء 
ومحدودي الدخل ضريبة سياسات 

الدولة االقتصادية؟
ال ميكــن فصــل مشــهد التضخــم وتهــاوي قيمــة 
اجلنيــه، عــن أي ســيناريو يخــص تأثيــر املوازنــة 
علــى محفظــة الفقــراء، ومحــدودي الدخــل، ويف 
الروســية، حيــث يف  االوكرانيــة  احلــرب  خضــم 
مايــو املاضــي ارتفعــت معــدالت التضخــم يف مصر 
مبقــدار 7% خــالل 120 يومــاً فقــط، بعدمــا قفــز 
املؤشــر مــن 8% أول العــام، ليصــل إلــى %14.9 

ــل. خــالل أبري
حينهــا أعلــن اجلهــاز املركــزي للتعبئــة واإلحصــاء، 
مصــر  يف  الســنوي  التضخــم  معــدل  ارتفــاع 
خــالل أبريــل املاضــي إلــى 14.9 مقابــل 12.1 
الوقــت  مــارس، و10.5 % يف فبرايــر، يف  % يف 
ــي  ــذي صعــد معــدل التضخــم الشــهري إلجمال ال
اجلمهوريــة إلــى 3.7% خــالل الشــهر املاضــي، 

مقابــل 2.4 يف مــارس.
مصــر  يف  التضخــم  يتخطــى  املعــدل،  بذلــك 
ــاً  ــذي يضــع نطاق ــك املركــزي، ال مســتهدفات البن
مســتهدفاً ملعــدل التضخــم الســنوي عنــد مســتوى 
ــر مــن 2022.  ــع األخي ــى الرب 7% يف املتوســط حت
يف املقابــل أرجــع املركــزي نســب التضخــم إلــى 
ســعر  حتريــك  واكــب  الــذي  األســعار،  ارتفــاع 
العملــة مؤخــرا، وبالتــوازي رفــع ســعر الفائــدة.
وبــن هــذا وذاك يــرى الباحــث االقتصــادي محمــد 
ســلطان أن للميزانيــة التــي تضعهــا الدولــة وظيفــة 
ــوازن، وشــيء مــن روح  ــل يف إعــادة الت مهمــة تتمث
العدالــة االجتماعيــة، عبــر توزيــع الثــروة، والدخل، 

وهــو مــا غــاب عنهــا خــالل الســنوات األخيــرة.
ورغــم أن النظــر إلــى حجــم الدعــم يف امليزانيــة 
هــو املنطــق الشــائع للتركيــز علــى حجــم الهــوة 
أن  إال  امليزانيــة،  يف  واألغنيــاء  الفقــراء،  بــن 
ســلطان يلفــت إلــى احلصيلــة الضريبيــة، وكذلــك 

املســألة. علــى  كمؤشــرات  القــروض، 

اعتراضات حقيقية على الميزانية!
النائبــة مهــا عبــد الناصــر، عضــو مجلــس النــواب 
عــن احلــزب املصــري الدميقراطــي االجتماعــي، 
كانــت مــن القلــة النيابيــة التــي علقــت علــى بيــان 
للدولــة  العامــة  املوازنــة  "إن  بالقــول:  املوازنــة، 
غيــر  ومعــدالت  تريليــون  نــص  عجــز  حتمــل 
مســبوقة لالســتدانة ممــا جعلنــا نصــل الســتبدال 

القــروض بأصــول الدولــة".

وقالــت عبــد الناصــر إن خطة التنميــة االقتصادية 
منهــم  مليــار   1400 اســتثمار  اســتهدفت  والتــي 
500 مليــار يف قطاعــات التشــييد والبنــاء والنقــل 
واألنشــطة العقاريــة بنســبة تزيــد عــن 35% بــدون 
أي اســتثمار يف االقتصــاد احلقيقــي املتمثــل يف 

الزراعــة والصناعــة.
التــي  املغــرب  بدولــة  مثــال  النائبــة  وضربــت 
انتهجــت إســتراتيجية لتوطــن صناعــة الســيارات 
مــن 10 ســنوات وصلــت باملغــرب لتكــون أكبــر دولــة 
مصــدرة للســيارات يف أفريقيــا، وتصــدر ســنويا 
400 ألــف ســيارة ألكثــر مــن 76 دولــة يف العالــم، 
ومتوقــع أن تســاهم هــذه الصــادرات بنســبة %24 

ــادم. ــام الق ــي الع ــي اإلجمال ــاجت املحل للن

التنمية مقابل القروض
ــة  خــالل الفتــرة األخيــرة اعتمــدت ميزانيــة الدول
الداخلــي،  االقتــراض  فكــرة  علــى  كبيــر  بشــكل 
واخلارجــي، ويف ظــل غيــاب اإلنتــاج احلقيقــي، 
لتســديد  األصــول،  بيــع  مرحلــة  إلــى  وصلــت 
العجــز، خصوصــا أن الديــن الداخلــي وصــل إلــى 
100% مــن اإليــرادات، وهــو مــا انعكــس علــى حجم 
الفوائــد علــى الديــن، مبــا هــو يف صالــح األغنيــاء 
أو األكثــر قــدرة علــى االدخــار يف رأي الباحــث 
ــذي  ــر ال االقتصــادي محمــد ســلطان، وهــو التأثي
ــل، حيــث  ــة العــام املقب ــى ميزاني ــه عل يلقــي بظالل
الرتفــاع  نظــرا  الديــون  علــى  الفوائــد  ترتفــع 
أقســاط  اســتحقاق  مواعيــد  وكذلــك  الــدوالر، 

والقــروض. الفوائــد، 
ويشــرح الباحــث االقتصــادي إلهامــي امليرغنــي 
الفكــرة نفســها عبــر األرقــام، إذ يلفــت إلــى ارتفــاع 

الحكومة تتجه إلى 
المزيد من الديون 

والضرائب وبيع 
األصول لسد العجز 

ودفع أقساط 
القروض!
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قيمــة فوائــد القــروض املســددة مــن 85.1 مليــار 
جنيــه متثــل 21.2% مــن املصروفــات يف موازنــة 
متثــل  جنيــه  مليــار   690.1 إلــى   2011/2010
33.3% مــن مصروفــات املوازنة يف 2023/2022.
ومبزيــد مــن التفصيــل وباإلســقاط علــى الســنوات 
ــون  ــد الدي ــي "تشــكل فوائ ــة طبقــا للميرغن املاضي
يف  للفوائــد  املخصــص  مــن   %9.3 اخلارجيــة 
ــة بينمــا 90.7% مخصــص لفوائــد الديــون  املوازن
املحليــة، ومبــا يعكــس مــدي التضخــم والتوســع 
مــدي  علــى  واخلارجــي  املحلــي  االقتــراض  يف 

املاضيــة". الســنوات 
وتقــدر وزارة املاليــة الديــون املحليــة بأكثــر مــن 
أن  أي   2020، يونيــة  يف  جنيــه  تريليــون   4.2
هنــاك ديــون جديــدة أضيفــت علــى مــدي العاميــن 

األخيريــن وغيــر منشــورة بحســب امليرغنــي.
الفوائــد  "تشــكل  للميرغنــي  والــكالم  وعليــه 
ــل يف  ــة، وهــي تعكــس خل ــى التنمي ــر عل عــبء كبي
التوجهــات املاليــة، وعمــل اجلهــاز املصــريف الــذي 
أصبــح يخصــص اجلــزء األكبــر مــن اســتثماراته 
ليحصــل  اخلزانــة  وســندات  األذون  شــراء  يف 
دعــم  مــن  بــدال  املرتفعــة  الفائــدة  اســعار  علــى 
االســتثمار يف املشــروعات، وخلــق القيمــة املضافــة 

احلقيقيــة".
ويعتبــر امليرغنــي أن التوســع املنفلــت يف الديــون 
كاهــل  علــى  عــبء  واخلارجيــة، مبثابــة  املحليــة 
االيــرادات  توجيــه  وجتعــل  القادمــة،  األجيــال 
متويــل  مــن  بــدال  والفوائــد  األقســاط،  لســداد 
التنميــة، ومبــا يحــرم باقــي القطاعــات االقتصادية 
مــن التمويــل الــالزم لتطويرهــا وحتســن مســتوي 
خدماتهــا، وجميعهــا أمــور تصــب يف خانــة افقــار 

واملهمشــن. الفقــراء، 

الضرائب.. الشيطان يكمن في 
التفاصيل

للضرائــب العديــد مــن األهــداف التــي يأتــي يف 
توزيــع  الضريبيــة يف  العدالــة  مقدمتهــا حتقيــق 
تلــك  ولكــن  املواطنــن،  بــن  والثــروات  الدخــول 
الســمة العامــة يدخــل فيهــا الكثيــر مــن التفاصيــل 
التــي قــد تخــل بهــا كمــا يــرى الباحــث االقتصــادي 

محمــد رمضــان.
علــى  الضرائــب  تســتحوذ  رمضــان  وبحســب 
ــا  ــة جمعه ــرادات املتوقع ــر مــن اإلي ــب األكب النصي
يف موازنــة العــام املالــي اجلديــد، لتبلــغ نســبته 

اإليــرادات. إجمالــي  مــن   %76.8
العامــة  اإليــرادات  ارتفــاع  املاليــة  وزارة  وتتوقــع 
 %11.2 بنســبة  اجلديــد  املالــي  العــام  ملوازنــة 
ــة بتقديــرات العــام املالــي اجلــاري لتســجل  مقارن
املالــي.  البيــان  بحســب  جنيــه،  تريليــون   1.51
الضريبــة  اإليــرادات  تقفــز  أن  الــوزارة  وتتوقــع 
بنســبة 18.9% خــالل العــام املالــي اجلديــد لتبلــغ 

1.16 تريليــون جنيــه مقابــل 983 مليــار جنيــه يف 
العــام املالــي اجلــاري.

ولكــن الشــيطان يكمــن يف التفاصيــل، فبحســب 
رمضــان الزالــت الدولــة تعتمــد علــى الضرائــب 
غيــر املباشــرة ومبــا يــوازي أكثــر مــن 50% مــن 
تلــك احلصيلــة، والتــي يأتــي علــى رأســها ضريبــة 
القيمــة املضافــة، والتــي تقــول عنهــا الــوزارة إنهــا 
املالــي.  العــام  يف  الضرائــب  مصــادر  أهــم  مــن 
بينمــا يصــف رمضــان ذلــك النــوع مــن الضرائــب 
والفقــراء،  األغنيــاء  بــن  تفــرق  ال  إذ  بالعميــاء 
الضعفــاء،  دخــول  يف  ينهــب  األســعار  فضغــط 
أو  األغنيــاء،  دخــول  يف  الكثيــر  ميثــل  ال  بينمــا 

الدخــل. مرتفعــي 
ويف ضرائــب الدخــول وهــي أيضــا أحــد البنــود 
املهمــة بالنســبة للميزانيــة، والتــي يســهل اقتطاعها 
مــن املوظفــن الرســمين، وتصــل إلــى 100 مليــار 
جنيــه بحســب رمضــان، بينمــا ال تتجــاوز إيــرادات 
دخــل املهــن احلــرة الســتة مليــارات، وهــو املبلــغ 
الــذي يخلــق فجــوة مــن عــدم املســاواة، والــذي 
ــه إلــى ضعــف اجلهــاز  يرجــع رمضــان الســبب في

ــه. ــي، وعــدم كفاءت الضرائب
ــب عــن دخــول املهــن  ويعتقــد رمضــان أن الضرائ
احلــرة ال يجــب أن تقــل عــن ضرائــب الدخــول 
علــى املوظفــن أي مبلــغ املائــة مليــار جنيــه، حيــث 
تتســاوى دخولهمــا يف ســوق العمــل بشــكل تقريبي.

الدعم والمنح والمزايا االجتماعية
يعــد بــاب الدعــم أحــد واملنــح يف امليزانيــة أحــد 
الســنوات  خــالل  اجلــدل  أثــارت  التــي  األبــواب 
األخيــرة، حيــث تــرى فيهــا احلكومــة، وصنــدوق 
النقــد عبئــا علــى امليزانيــة، بينمــا يــرى اخلبيــر 

والباحــث إلهامــي امليرغنــي أنهــا مكبلــة بأعبــاء 
غيــر حقيقيــة فــال يتــم احتســابها بدقــة.

ذلــك  علــى  املثــل  امليرغنــي  إلهامــي  يضــرب 
ــدأ حســاب  ــد عــام 2005 حــن ب ــا بع بأحــداث م
الفــرق بــن أســعار البتــرول يف الســوق املحلــي، 
الفــرق  واحتســاب  العاملــي،  الســوق  والســعر يف 
املصريــن  اســتهالك  احتســاب  وبالتالــي  دعــم، 

الدولــة. علــي  كعــبء  البتروليــة  للمشــتقات 
الدعــم يف  يقــدر مخصــص  امليرغنــي  وبحســب 
مليــار   355.9 بحوالــي   2023/2022 موازنــة 
مصروفــات  مــن   %17.2 نســبته  مــا  أي  جنيــه 

املوازنــة.
بينمــا جنــد مخصــص الدعــم يضــم 127 مليــار 
موجهــة  وهــي  اجتماعيــة  كمســاعدات  جنيــه 
أن %36  أي  املعاشــات،  ملســاهمات يف صناديــق 
ممــا تدعــي احلكومــة أنــه دعــم هــو جــزء مــن 
التــزام احلكومــة لســداد مــا اقترضتــه مــن فائــض 
صناديــق املعاشــات، وتعهــدت بســداده يف اقســاط 

ســنوية ملــدة خمســن عامــا. 
وحيــث قــال امليرغنــي إن وزارة املاليــة حتــرص 
منــذ ســنوات علــى تضخيــم قيمــة االنفــاق علــى 
الدعــم لتجــد مبــرر لتقليــص عــدد املســتفيدين 

مختلفــة. مببــررات 
كمــا انخفضــت نســب مخصصــات الدعــم الــي 
النــاجت املحلــي اإلجمالــي مــن 8.9% إلــى %8.2 
يف  املحلــي  النــاجت  مــن   %3.9 إلــى  ووصلــت 

الباحث محمد 
سلطان: للموازنات 

التي تضعها الدولة 
وظيفة وهي إعادة 

التوازن وشيء من 
روح العدالة.. وهو 
ما غاب عنها خالل 

السنوات األخيرة

موازنة لألغنياء
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الــذي  للميرغنــي،  وفقــا   ،2023/2022 موازنــة 
الدعــم  أهميــة  يف  املتواصــل  التراجــع  يؤكــد 
املحلــي  والنــاجت  واملصروفــات  لالســتخدامات 
االجمالــي ولكــن قــد نحتــاج الــي رؤيــة أكثــر عمقــاً 

الدعــم. بنــود  لتشــكيلة 
ويقســم امليرغنــي االنفــاق علــى الدعــم إلــى أربــع 
 %41.8 وميثــل  الدعــم،  هــي  رئيســية  فصــول 
 ،2023/2022 يف  الدعــم  مخصصــات  مــن 
ــغ  ــة وتبل ــا االجتماعي ــل 3.2%، واملزاي ــح ومتث واملن
44.9% مــن مخصصــات الدعــم ثــم الدعــم واملنــح 
اإلجماليــة واالحتياطيــات العامــة، وإذا اســتبعدنا 
ســداد حصــة ديــون صناديــق التأمينــات جنــد ان 

املخصــص للمزايــا االجتماعيــة 8.9% فقــط.
ورغــم ذلــك واحلديــث للميرغنــي، تســتمر شــكوى 
احلكومــة مــن أعبــاء الدعــم الــذي تتناقــص قيمتــه 
اضفنــا  وإذا  الرابــع،  البــاب  وأهميتــه إلجمالــي 

ســندرك  والتضخــم  الســكانية  الزيــادة  عاملــي 
كيــف مت تقليــص االنفــاق علــى الدعــم.

يف حــن لــم يوجــه الفــرق الــي مشــروعات انتاجيــة 
زراعيــة، وصناعيــة، ولكــن مت توجيهــه إلــى ســداد 
األقســاط وفوائــد الديــون التــي يتــم انفاقهــا علــى 
مشــروعات ال حتقــق عوائــد ميكــن منهــا ســداد 

هــذه القــروض.
علــى  االنفــاق  قيمــة  انخفضــت  التــوازي  علــى 
دعــم املؤسســات غيــر املاليــة مــن 187.7 مليــار 
يف 2011/2010 متثــل 81.4% مــن مخصصــات 
الدعــم، إلــى 143 مليــار يف 2023/2022 متثــل 
ــي مخصصــات الدعــم، وهــو  41.8 % مــن إجمال
مــا يعكــس تخفيــض اهميــة االنفــاق علــى هــذا 
 ،2010 يف  األهميــة  نصــف  مــن  ألكثــر  البنــد 

امليرغنــي. بحســب 
ويحلــل امليرغنــي البنــود املكونــة لدعــم املؤسســات 

الســلع  دعــم  أبرزهــا  يعــد  والتــي  املاليــة،  غيــر 
التموينيــة، والــذي كان يبلــغ عــام 2010 مــا قيمتــه 
35.5 مليــار ويشــكل 19.1% مــن دعــم املؤسســات 
غيــر املاليــة، بينمــا وصلــت قيمتــه إلــى 90 مليــار 
جنيــه يف 2023/2022 بنســبة 62.9% مــن الدعــم 

املوجــه للمؤسســات غيــر احلكوميــة. 
يف حــن أن دعــم رغيــف العيــش كان 87 مليــار 
يف موازنــة 2019/2018 وبالتالــي فهــو لــم يرتفــع 
بقيمــة 4 مليــار جنيــه  اال  أربــع ســنوات  خــالل 

فقــط، رغــم زيــادة الســكان وزيــادة األســعار.
ويف أســعار املحروقات تقلص الدعم بشــكل كبير، 
إال أنــه لــم يفــرق بــن محدودي الدخــل، والطبقات 
العليــا، ممــا زاد مــن أســعار الســلع، وكذلــك كافــة 
أنــواع وســائل النقــل، وبحســب الباحــث امليرغنــي 
ففــي موازنــة 2014/2013 كان املخصــص لدعــم 
ــل %67.8  ــار متث ــة 126.2 ملي املنتجــات البترولي
مــن دعــم املؤسســات غيــر املاليــة، وهــو مــا تقلــص 
تدريجيــا حتــى وصــل الــي 28 مليــار فقــط يف 
موازنــة 2023/2022 وميثــل 19.6% فقــط مــن 

املخصــص لدعــم املؤسســات غيــر املاليــة.
يســتطرد امليرغنــي بالقــول: "رغــم إلغــاء الدعــم 
توجــد  أنــه  إال  الطبيعــي  الغــاز  عــن  بالكامــل 
زيــادة ســنوية يف أســعار املســتهلكن يف املنــازل 
فيــه  يتــم  كان  الــذي  الوقــت  ويف  والســيارات 
ــع  ــم رف ــاز الطبيعــي إلســرائيل كان يت ــر الغ تصدي
املصــري". للمواطــن  املدعــم  غيــر  الغــاز  ســعر 

الوضــع نفســه ينطبــق علــى دعــم الكهربــاء والــذي 
توقــف متامــا منــذ موازنــة 2020/2019، حيــث 
ال يوجــد اي دعــم مخصــص للكهربــاء يف املوازنــة 
ممــا يعنــي أن هــذه الزيــادات هــي أربــاح إضافيــة 
لشــركات الكهربــاء. ويف املقابــل انخفــض عــدد 
املســتفيدين مــن دعــم اخلبــز مــن 78.6 مليــون 
مليــون  إلــى 63.3  عــام 2019/2018  مســتفيد 
مســتفيد يف موازنــة 2023/2022 وبذلــك يكــون 
دعــم  مــن  مســتفيد  مليــون   15.3 اســتبعاد  مت 
اخلبــز خــالل خمــس ســنوات، بحســب امليرغنــي.

مســتوى  علــى  دقيــق  بشــكل  االنحيــاز  وإلدراك 
الدعــم واحلمايــة االجتماعيــة، يقتــرح امليرغنــي 
تأمــل بنديــن مــن دعــم املؤسســات غيــر املاليــة 
العامــن  خــالل  فيهمــا  الزيــادة  ونســبة  وقيمــة 
الصحــي  التأمــن  بنــدي  وهمــا  األخيريــن، 

الصــادرات. دعــم  مقابــل  يف  واألدويــة، 
ومشــاكل  األوبئــة  ظــل  "يف  امليرغنــي  ويقــول 
اخلدمــات الصحيــة لــم يرتفــع املخصــص لبنــد 
التأمــن الصحــي، واألدويــة، إال بقيمــة 94 مليــون 
جنيــه، بينمــا ارتفــع بنــد دعــم تنشــيط الصــادرات 
بقيمــة 1800 مليــون جنيــه وبنســبة 42.9% عــن 
املخصــص لتنشــيط الصــادرات يف العــام املاضــي، 
ورغــم ذلــك فــإن أرقــام ميــزان املدفوعــات تعكــس 
حقائــق وضــع الصــادرات وأن الدعــم حقــاً يذهــب 

ــر مســتحقيه". ــى غي إل

الباحث االقتصادي محمد رمضان: الهدف من 
الضرائب تحقيق العدالة في توزيع الدخول بين 

المواطنين.. ولكن هناك عوامل كثيرة تهدد هذا 
الهدف حاليا
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ــة  ــن أولوي ــا مــش واخدي ــم والصحــة عندن "التعلي
مبــررة"،  غيــر  واألســباب  املطلــوب،  بالشــكل 
ــة  ــر املالي ــق أحمــد جــالل، وزي ــذه الكمــات عل به
األســبق، علــى سياســات الصحــة والتعليــم يف 
املوازنــة  وجــاءت  بتغييرهــا،  مطالًبــا  البــالد، 
العامــة للدولــة التــي أقرتهــا األغلبيــة يف البرملــان، 
نفــس  يف  تســير  احلكومــة  أن  لتؤكــد  مؤخــًرا، 
النهــج، وأن اإلنفــاق علــى الصحــة والتعليــم مــازال 

متدنًيــا. 
 لذلــك مازالــت هجــرة األطبــاء للخــارج تتواصــل 
لتدنــي املرتبــات ويؤكــد مصــدر طبــي أن 7 آالف 

طبيــب هاجــروا يف العــام األخيــر بعــد االســتقالة 
مــن وزارة الصحــة، ومــازال العجــز يف أعــداد 
العجــز  أن  خبــراء  ويؤكــد  مســتمًرا،  املدرســن 
ــة  ــت الدول جتــاوز 300 ألــف مــدرس، فيمــا أعلن
أنهــا ســتتعاقد مــع 30 ألــف مــدرس ســنوًيا ملــدة 

5 ســنوات. 
يقــول اخلبيــر االقتصــادي، إلهامــي امليرغنــي، 
إن املخصــص لإنفــاق علــى الصحــة يف العــام 
والتعليــم  جنيــه  مليــار   128.1 اجلديــد  املالــي 
والصحــة  التعليــم  يعنــي  جنيــه  مليــار   192.7
ركيــزة التنميــة والتقــدم يخصــص لهــم 320.8 

مليــار جنيــه. 
ويضيــف يف تصريــح لــه: فوائــد الديــون فقــط 
يعنــي  جنيــه،  مليــار   690.1 األقســاط  دون 
اإلنفــاق علــى التعليــم والصحــة 46.5% فقــط 
كثافــات  تســتمر  لذلــك  الديــون،  فوائــد  مــن 
الفصــول وعجــز املدرســن واألطبــاء والتمريــض 

العامــة. املستشــفيات  أســرة  عــدد  ونقــص 
بالقــروض  شــغالة  املاليــة  السياســة  وأضــاف: 
وفشــخرة  إداريــة  وعاصمــة  كبــاري  وبتبنــي 
وســايبن  معلــق  وقطــار  ومونوريــل  ومنظــرة 
ــي معــاه  التعليــم والصحــة للقطــاع اخلــاص، والل

المونوريل واألنشطة العقارية يحصلون على نصيب األسد

الصحة والتعليم في الموازنة.. 
بين غياب األولويات ومخالفة الدستور

موازنة لألغنياء
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فلــوس يتعلــم يف االنترناشــونال، ألن حتــى التعليــم 
اخلــاص بقــي مســتواه ســيئ.  

وواصــل: احلكومــة شــغالة مبنطــق اللــي يجــي 
التجريبيــة  املــدارس  منهــم  أحســن  منهــم 
املســتوى  ذات  احلكوميــة  واملــدارس  واليابانيــة 
أســعارها أعلــى مــن أســعار القطــاع اخلــاص، 
خلــراب  تقــود  التــي  هــي  السياســات  هــذه 
الديــون،  يف  مصــر  وإغــراق  والصحــة  التعليــم 
لهــذا نرفــض املوازنــة بانحيازاتهــا االجتماعيــة 

التبعيــة. وتعميــق  الواضحــة 

اإلنفاق على الصحة والتعليم في 
الدستور

الدســتور املصــري يشــترط إنفــاق 3% مــن النــاجت 
أدنــى،  كحــد  الصحــة  علــى  اإلجمالــي  املحلــي 
باإلضافــة لـــ 3% مــن النــاجت املحلــي اإلجمالــي 
علــى التعليــم كحــد أدنــى، باإلضافة لـــ 2% للتعليم 
ــادة  ــي و1% للبحــث العلمــي، مــع مراعــاة زي العال
للنســب  الوصــول  النســب بشــكل ســنوي حلــد 
العامليــة لإنفــاق علــى الصحــة والتعليــم واللــي 
بتوصــل حلــد 15% مــن النــاجت املحلــي اإلجمالــي.

ومــن خــالل ميزانيــة التعليــم يف املوازنــة اجلديــدة 
لتصبــح  جنيــه  مليــار   20 زادت  أنهــا  نالحــظ 
حوالــي 192 مليــار جنيــه بــدال 172 مليــار جنيــه، 
املحلــي  النــاجت  مــن  نســبة %2.1  والتــي متثــل 
الــذي قدرتــه احلكومــة بحوالــي 9  اإلجمالــي، 
ــرض  ــي املفت ــه، وبالتال ــار جني ــون و200 ملي تريلي

التعليــم  ميزانيــة  تصبــح  الدســتور  بحســب 
مليــار   553 العلمــي  والبحــث  العالــي  والتعليــم 

جنيــه لتصــل لنســبة احلــد األدنــى.
أمــا بالنســبة مليزانيــة الصحــة فقــد زادت حوالــي 
ــدال  ــه ب ــار جني ــح 128 ملي ــه لتصب ــار جني 19 ملي
نســبة  مــا ميثــل  وهــو  جنيــه،  مليــار  مــن 108 
1.4% مــن النــاجت املحلــي اإلجمالــي، وبالتالــي 
يفتــرض أن تصبــح امليزانيــة 276.5 مليــار جنيــه 
لتصــل للنســبة الدســتورية 3% مــن النــاجت املحلــي 

اإلجمالــي.

نائب: الصحة انخفضت والتعلم كما 
هي 

محمــود ســامي، النائــب مبجلــس الشــيوخ، أعلــن 
رفضــه علــى اخلطــة بالكامــل، مشــيًرا إلــى أن بها 
ــة،  ــن الســنة املاضي ــادة م ــن األجــزاء املع عــدد م

خصوًصــا فــى التوزيــع القطاعــي.
وتابــع: ال زال التركيــز بشــكل أساســي علــى قطاع 
املــال والــذى ميثــل 21% مــن اخلطــة، وهــو مــا 
يعــادل 306 مليــار جنيــه، أمــا الثــالث صناعــات 
مــع  يتوافــق  ال  وهــذا   ،%17 بيمثلــوا  احلقيقــة 
ــوزراء فــى االجتمــاع األخيــر،  مــا ذكــره رئيــس ال
فتــرى أن الصحــة قــد انخفضــت نســبتها عــن 
العــام املاضــي وبقــت نســبة التعليــم كمــا هــي، 
وأرى أن هــذا ال يتســق مــع مــا يتــم اإلعــالن عنــه.

املوازنــة  وأضــاف: احلكومــة عرضــت مشــروع 
وكان   ،2023-2022 اجلديــدة  املاليــة  للســنة 
الالفــت فيهــا تخصيــص أكثــر مــن نصفها خلدمة 
الديــون، واملوازنــة اجلديــدة أظهــرت زيــادة كبيــرة 
يف مخصصــات فوائــد الديــون، التــي مــن املتوقــع 
املاليــة  بالســنة  مقارنــةً   %19 بنحــو  ترتفــع  أن 
احلاليــة التــي تنتهــي يف 30 يونيــو املقبــل، بينمــا 
ارتفعــت مخصصــات املوازنــة لســداد القــروض 
نفســها بشــكٍل كبير يف املســودة، لتتجاوز الـ%62.
واختتــم: كذلــك إنفــاق احلكومــة علــى الصحــة 
والتعليــم أقــل مــن املنصــوص عليــه يف الدســتور؛ 

حيــث ُيفتــرض أال يقــل اإلنفــاق علــى التعليــم عــن 
6% مــن إجمالــي النــاجت املحلــي، و3% بالنســبة 

للصحــة.

المونوريل واألنشطة العقارية 
أولوية حكومية 

ــه يجــب  ــه إن ــال في ــد الشــرقاوي، ق ــب أحم النائ
االقتصــادي يف  اإلصــالح  فشــل خطــة  إعــالن 
ــرادات  مصــر، خاصــة أن نســبة الضرائــب يف إي
املوازنــة أكثــر مــن 70%، مــع اســتمرار سياســة 
االقتــراض وتراكــم الديــون، وتخصيــص مبالــغ 
ــل(  ضخمــة ملشــروع القطــار الكهربائــي )املونوري

علــى حســاب ميزانيــة التعليــم والصحــة.
 50 تخصيــص  املوازنــة  شــهدت  أنــه  وأضــاف 
مليــار جنيــه إلنشــاء قطــار )املونوريــل(، يف مقابــل 

تخصيــص 19 مليــار جنيــه إلصــالح التعليــم.
إن  الناصــر  عبــد  مهــا  النائبــة  قالــت  بدورهــا 
ــغ 1400 مليــار  بنــد االســتثمارات يف املوازنــة يبل

البياضي: تخصيص 
19٢مليار جنيه 

للتعليم والنسبة 
الدستورية %6 

تساوى 553 مليارا.. 
والمخصص للصحة 

1٢8 مليار فقط بأقل 
148 مليارا من النسبة 

بالدستور  
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جنيــه، لكنهــا انتقــدت أن يتــم تخصيــص نحــو 
500 مليــار جنيــه بنســبة 35% للتشــييد والبنــاء 
واألنشــطة العقاريــة، بينمــا ال توجــد اســتثمارات 
ــي أو الصناعــة والزراعــة. يف االقتصــاد احلقيق

ضياء داود: نحن أمام كارثة 
ــدوره رفــض  ــن ب ــن داود، أعل ــاء الدي ــب ضي النائ
 ،2021/2020 ملوازنــة  اخلتامــي  للحســاب 

أمــام كارثــة.   أننــا  محــذرًا مــن 
وقــال النائــب يف كلمتــه بجلســة البرملــان: "دي 
ســابع حســاب ختامــي يكــون لــي شــرف رفضــه، 
نرفــض موازنــات مســندة لبيانــات حكوميــة مت 
رفضهــا، مصــر لــن تقــف علــى قدميهــا بإصــالح 
مالــي منفــرد، مالــم يصاحبــه إصــالح اقتصــادي، 
نحــن موجوديــن يف ظــل أزمــة متويليــة ضخمــة". 

أن  أكــد  أســباب،  لعــدة  رفضــه  داود  وأرجــع 
منهــا، أن صافــى الديــن العــام احلكومــى داخلــى 
وخارجــى بلــغ نحــو 5547 مليــار جنيــة فــى 30 
/ 6 / 2021، مقابــل 4751 مليــار جنيــة فــى 
2020/6/30، ومقــدار الزيــادة فــى الديــن بلغلــت 
نحــو  زيــادة  بنســبة  جنيــة  مليــار   796،3 نحــو 

 .%16،8
داخلــى  احلكومــى  الديــن  أعبــاء  بلغــت  وتابــع: 
وخارجــى نحــو 1092 مليــار جنيــة مقابــل 1016 

مليــار فــى احلســاب اخلتامــى الســابق. 
وأضــاف داود: "للتوضيــح معنــى أعبــاء الديــن 
هــو قيمــة الفوائــد املســتحقة ســنويا باإلضافــة 
قيمــة  ســنويا،  املســتحقة  األقســاط  لقيمــة 
الســنوية 563،7 مليــار جنيــة، وقيمــة  الفوائــد 
األقســاط الســنوية 527،7 مليــار جنيــة، ومــن ثــم 
ــد ســنوية  ــن أقســاط وفوائ ــن م ــاء الدي ــإن أعب ف
بلــغ 1082 مليــار جنيــة وهــى تســاوى حوالــى %51 
مــن إســتخدامات املوازنــة، اللهــم قــد بلغــت اللهــم 

فأشــهد".

المصري الديمقراطي: التنمية 
المستدامة ال تتحقق إال ببناء االنسان

ــن اعتراضــه  احلــزب املصــري الدميقراطــي أعل
علــى بنــود الصحــة والتعليــم يف املوازنة اجلديدة. 
وقــال احلــزب يف بيــان لــه: ال زالــت مالحظــة 
احلــزب املتكــررة بعــدم التــزام احلكومــة بالنســب 
ــاجت القومــي  ــة 6%، 3% مــن الن الدســتورية البالغ
اإلجمالــي علــى التوالــي، وعــدم اســتطاعة وزارة 
ــل حســاب  ــق بتفاصي ــان دقي ــة أن تعطــي بي املالي
تلــك البنــود، وكيفيــة وصولها للنســب الدســتورية، 
إال  النســب  لتلــك  للوصــول  طريقــة  يوجــد  وال 
بتحميلهــا ببنــود مثــل خدمــة الديــن وبنــود ال متــت 

ــم والصحــة بعالقــة مباشــرة.   للتعلي
التنميــة  أن  احلــزب  يــرى  البيــان:  وأضــاف 
املســتدامة ال تتحقــق إال ببنــاء االنســان املصــري، 
الســابقة  الناجحــة  االقتصاديــة  التجــارب  وكل 
لالقتصاديــات الناشــئة يف املاضــي مثــل اليابــان 
وكوريــا اجلنوبيــة، لــم يكــن ليكتــب لهــا النجــاح إال 
بتركيــز األولويــات يف البدايــة علــى بنــاء االنســان 
مــن خــالل االنفــاق علــى بنــود التعليــم والصحــة، 

وتالهــا التنميــة االقتصاديــة املســتدامة. 
وقــال احلــزب: بخصــوص مخصصــات الدعــم، 
فقــد تقــدم احلــزب مبالحظــات عديــدة بعــدم 
الدعــم  مخصصــات  يف  حقيقــة  زيــادة  وجــود 
وعــدم  وكرامــة(،  )تكافــل  والنقــدي  الســلعي 
اســتجابة زيــادة مخصصاتهــا يف املوازنــة الرتفــاع 
معــدل التضخــم وزيــادة األســعار الكبيــر هــذا 
العــام، ممــا يشــير إلــى أن القيمــة احلقيقــة لبنــود 
الدعــم قــد انخفضــت عــن العــام املاضــي بقيمــة 
متثــل علــى األقــل قيمــة التضخــم البالــغ حتــى 

هــذا الشــهر 14.5% علــى أســاس ســنوي. 
البياضــي: مخالفــات دســتورية يف اإلنفــاق علــى 

الصحــة والتعليــم
احلكومــة  هاجــم  البياضــي،  فريــدي  النائــب 
بإقالتهــا،  وطالــب  اجلديــدة،  املوازنــة  بســبب 
يســتدين  عاطــل  مواطــن  تشــبه  إنهــا  وقالــت 

الغالبــة!.  علــى  إتــاوات  ويفــرض 
االســتدانة،  يف  توّســعت  احلكومــة  أن  وتابــع، 
الصناعــة  تشــجيع  يف  الديــون  تســتثمر  ولــم 
وال الزراعــة وال االســتثمار، وهنــاك مخالفــات 
الصحــة  علــى  اإلنفــاق  يف  صريحــة  دســتورية 
املواطــن  مــن  اجلبايــة  مــن  ومزيــد   والتعليــم، 

الغلبــان!.  

إيهاب منصور: األولويات غائبة  
النائــب املهنــدس إيهــاب منصــور، قــال يف كلمتــه 
موجــود  غيــر  األولويــات  ترتيــب  إن  باملجلــس، 
لــدى هــذه احلكومــة ويجــب عليهــا إعــادة ترتيــب 
احلكومــة  مخالفــة  إلــى  مشــيرا  االولويــات، 
للتعليــم  املخصصــة  النســب  فــى  للدســتور 

إلهامي الميرغني: سياسات الحكومة تقود 
لخراب التعليم والصحة وإغراق مصر في 

الديون

موازنة لألغنياء
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والصحــة، حيــث مت تخصيــص 192 مليــار جنيــه 
للتعليــم اجلامعــي وقبــل اجلامعــي، فــى حــن أن 
ــار  ــا بـــ 6% تســاوى 553 ملي النســبة املقــررة لهم
جنيــه علــى اعتبــار أن إجمالــى النــاجت املحلــى 
املخصــص  فــإن  وكذلــك  جنيــه،  تريليــون   9.2
للصحــة 128 مليــار جنيــه فــى حــن أن نســبة %3 

طبقــا للدســتور تســاوى 276 مليــار جنيــه.  
وتابــع أن مــن أســباب هــذا العجــز هــو انعــدام 
الرؤيــة فــى التطويــر احلقيقــى واســتناده علــى 
بيانــات وهميــة، علــى غــرار أن نســبة التابلــت 

99.999 وهــى نســب غيــر صحيحــة. 
ولفــت النائــب، إلــى أن التأمــن الصحــى الشــامل 
مشــروع بــال برنامــج، كمــا أن الزراعــة بــدون دعــم 
ومت تقليــل دعــم املزارعــن مــن 664 إلــى 544 
ــا بالنســبة  ــه، أم ــون جني ــون بنقــص 120 ملي ملي
للصناعــة فــإن "الوزيــر بيقفــل املصانــع الرابحــة 

رغــم أنــه مســؤول عــن إدارتهــا وإجناحهــا". 
ــى  ــاق عل ــص اإلنف ــة تقل ــي: الدول إلهامــي امليرغن

ــم  التعلي
إلهامــي  االقتصــادي  اخلبيــر  قــال  بــدوره 

امليرغنــي، إن الدولــة تقلــص اإلنفــاق علــى التعليم 
ألــف   250 إلــى  احلاجــة  عــن  اإلعــالن  ورغــم 
فصــل مدرســي ملواجهــة مشــكلة التكــدس ورغــم 
كل القــروض اللــي حصلــت عليهــا مصــر لتمويــل 
ــف  ــا ســتبني 30 أل ــت احلكومــة أنه ــم أعلن التعلي
يعنــي العــدد املطلــوب هيتغطــي  فصــل ســنوياً 
خــالل 8 ســنوات إضافــة إلــى أننــا نحتــاج ألكثــر 
مــن 17 ألــف فصــل ســنوياً لتغطيــة امللتحقــن 
اجلــدد وهــو مــا يعنــي انــه لــن يتوفــر وفــق املعلــن 

ــي 19  ــاج ال ــي نحت ــف فصــل وبالتال ســوي 13 أل
ســنة لتغطيــة عجــز الفصــول، إضافــة إلــي وجــود 
عجــز يف املعلمــن يصــل الــي نصــف مليــون معلــم 
بينمــا يعانــي خريجــي كليــات التربيــة مــن البطالــة 
وتطــرح الــوزارة احلــل يف التطــوع للعمــل كمعلمن 
وهــي خطــوة تقضــي نهائيــا علــي أي أمــل يف 
اصــالح التعليــم، بــل وبصــدور قانــون التأمــن 
الصحــي االجتماعــي تخلــت الدولــة عــن التأمــن 
الصحــي علــى األطفــال يف الســن املدرســي ومــا 
قبلــه وأصبــح أوليــاء األمــور مســئولن عــن ســداد 

ــم. اشــتراكات التأمــن الصحــي ألبنائه
وعجــز  املدرســية  الرســوم  ارتفــاع  مــع  وتابــع: 
بعــض األســر عــن ســداد املصروفــات يتــم حجــب 
نتيجــة االمتحانــات للعديــد مــن تالميــذ املــدراس 

يف مختلــف املراحــل التعليميــة احلكوميــة.
وأضــاف: منــذ ســنوات وبقــروض تقــدر باملليارات 
يتــم جتريــف وتخريــب التعليــم احلكومــي املجانــي 
لدينــا  يصبــح  وال  الفقــراء  أبنــاء  يهجــره  لكــي 
اخلــاص  التعليــم  يف  إال  جيــد  لتعليــم  فــرص 

والدولــي.

إلهامي الميرغني: 
سياسات الحكومة 

تقود لخراب التعليم 
والصحة وإغراق 
مصر في الديون
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وافــق مجلــس النــواب املصــري، قبــل أيــام قليلــة، 
علــى املوازنــة العامــة للدولــة للعــام املالــي املقبــل 
2022/ 2023، بقيمــة عجــز بلغــت 558 مليــار 
يف  املتضمنــة  املصروفــات  فــرق  وهــو  جنيــه، 
املوازنــة والتــي بلغــت أكثــر مــن 2 تريليــون جنيــه، 
واإليــرادات التــي تصــل إلــى قرابــة 1.5 تريليــون 

ــه مصــري. جني
احلكومــة  فيــه  تلجــأ  وقــت  يف  املوازنــة  تأتــي 
املصريــة وبشــكل غيــر مســبوق خــالل الســنوات 
والديــون  االقتــراض  إلــى  املاضيــة،  األخيــرة 
نســبة  ضيــاع  يف  تســببت  والتــي  اخلارجيــة، 
كبيــرة جــدا مــن املوازنــة العامــة املصريــة لســداد 
ــا يطــرح تســاؤالت  ــروض، م ــد الق ــون وفوائ الدي
حــول جــدوى هــذه القــروض ومــا أهميتهــا، يف 
أوجــه  إلــى  احلكومــة  يف  تتجــه  الــذي  الوقــت 
إنفــاق بعيــدة عــن أولويــات املصريــن املتمثلــة يف 
للمواطنــن. املقــدم  والدعــم  والتعليــم  الصحــة 

أرقام حول الديون الداخلية 
والخارجية

صدمــة  علــى  شــاهدا   ،2022 ابريــل   18 كان 
جديــدة ، بعــد بيــان البنــك املركــزي يف ذلــك اليوم 
الــذي كشــف عــن وصــول الديــون اخلارجية ملصر 

إلــى أكثــر مــن 145 مليــار دوالر، حيــث جــاء هــذا 
االرتفــاع مقابــل 137.420 مليــار دوالر بنهايــة 
 ،2022/2021 املالــي  العــام  مــن  األول  الربــع 
ملصــر  اخلارجــي  الديــن  بذلــك  ارتفــع  حيــث 
8.109 مليــار دوالر، خــالل الفتــرة مــن ســبتمبر 

2021 حتــى نهايــة عــام 2021.
ــون يف مصــر،  ــي حلجــم الدي ــم احلال ــد الرق ويع
عليــه  كانــت  الــذي  الرقــم  ضعــف  مــن  قريبــا 
الديــون بنهايــة عــام 2017، حيــث كانــت قيمــة 
الديــون آنــذاك تبلــغ 83 مليــار دوالر أمريكــي، 
قبــل أن تصبــح حاليــا أكثــر مــن 145 مليــارا، 
بزيــادة تقتــرب مــن 75% خــالل 5 ســنوات فقــط، 
بســبب توجــه احلكومــة إلــى االقتــراض لإنفــاق 

علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة.

أمــا الديــن العــام املحلــي واخلارجــي، فقــد وصــل 
هــو اآلخــر إلــى أرقــام قياســية لــم يســبق الوصول 
إليهــا، حيــث ســجل إجمالــي الديــن احلكومــي 
ــة  ــر وزارة املالي ــي واخلارجــي( وفقــا لتقري )املحل
ــه  ــات جني ــر مــن 5 تريليون ــر 2022، أكث يف فبراي
ــو  ــة يوني ــي بنهاي ــاجت املحل ــادل 87.5% مــن الن تع
ــة  ــة بـــ 4.8 تريليــون جنيــه يف نهاي 2020. مقارن
يونيــو 2019 تعــادل 90.2% مــن النــاجت املحلــي.

نظرة على ديون مصر..
"اندبندنــت"  صحيفــة  نشــرته  تقريــر  بحســب 
البريطانيــة يف نســختها العربيــة، ارتفعــت وتيــرة 
ديــن مصــر اخلارجــي منــذ نهايــة ديســمبر2017 
مليــار  آنــذاك 82.88  إذ ســجل  كبيــر،  بشــكل 

تجاوزت حدود األمان:

»عيشة 
المصريين« 

باألجل؟

الديون ..
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دوالر قبــل أن يرتفــع مبقــدار 13.7 مليــار دوالر 
بنســبة 16.5 % ليصــل إلــى 96.6 مليــار دوالر 

خــالل ديســمبر 2018.
وقفــزت قيمــة الديــن بعــد 12 شــهراً بنحــو 16 
ــى 112.67  ــة واحــدة لتصــل إل ــار دوالر دفع ملي
مليــار دوالر يف ديســمبر 2019. ويف عــام 2020، 
عمقــت أزمــة اجلائحــة العامليــة حجــم ديــون مصر 
لترتفــع بقيمــة 16 مليــار دوالر نهايــة ديســمبر 

2020، بعــد أن حصلــت الدولــة علــى متويــالت 
إضافيــة مــن صنــدوق النقــد الدولــي ملكافحــة 
تداعيــات الوبــاء حتــى وصلــت قيمــة الديــون إلــى 
129.19 مليــار دوالر مــع نهايــة العــام، وبالقيمــة 
ذاتهــا، ارتفــع حجــم الديــن خــالل العــام املاضــي، 
ديــون  قيمــة  ووصلــت  دوالر  مليــار   16 بقيمــة 

ــار دوالر. ــى نحــو 145 ملي مصــر إل

قيمة أقساط مستحقة للقروض 
والفوائد في الموازنة الحالية

وبالنظــر ســريعا علــى جدولــة الفوائــد والقــروض 
أن  جنــد  احلاليــة،  العامــة  املاليــة  املوازنــة  يف 
أقســاط القــروض التــي يحــل موعــد ســدادها أو 
ــي نحــو 593  ــي احلال ــام املال ــا خــالل الع إهالكه
مليــار جنيــه، مــا يســاوي تقريبــا 32 مليــار دوالر 
أمريكــي، وهــي تعــادل 8.1% مــن النــاجت املحلــي، 
العــام  يف  جنيــه  مليــار   555.5 مقابــل  وذلــك 
املالــي الســابق بزيــادة قدرهــا 37.4 مليــار جنيــه.
املصــري،  املركــزي  البنــك  أعلــن  ذلــك،  ويف 
علــى  خارجيــة  وديــون  التزامــات  ســداد  عــن 
ــام  ــة الع ــذ بداي ــار دوالر من مصــر بقيمــة 24 ملي

الديون ترتفع لنسب غير مسبوقة.. وأقساط 
القروض والفوائد تلتهم الموازنة



العدد الخامس - يوليو 78٢٠٢٢

اجلــاري، وتتضمــن هــذه االلتزامــات ســداد 10 
مليــارات دوالر مــن الديــون اخلارجيــة إضافــة 
إلــى 14 مليــار دوالر أخــرى للصناديــق األجنبيــة. 
هــذه  أن  املصــري،  املركــزي  بيانــات  وأظهــرت 
املبالــغ وجهــت لســداد قــروض وســندات دوليــة.

تراجع احتياطيات مصر من النقد 
األجنبي..

ســداد  املصــري  املركــزي  البنــك  إعــالن  يأتــي 
الـــ24 مليــار دوالر، بعدمــا تراجعــت احتياطيــات 
مصــر مــن النقــد األجنبــي إلــى 35.4 مليار دوالر 
بنهايــة شــهر مايــو املاضــي بانخفــاض يصــل إلــى 

ــار دوالر عــن الشــهر الســابق.  1.6 ملي
األخيــر،  تقريــره  املصــري يف  املركــزي  وأرجــع 
انخفــاض االحتياطــي إلــى ســداد ديــون خارجيــة 
مســتحقة بنحــو مليــاري دوالر خــالل شــهر مايــو 
املاضــي مــن بينهــا كوبونــات ســندات حكوميــة، 
النقــد  لصنــدوق  مســتحقات  إلــى  باإلضافــة 
الدولــي والتزامــات أخــرى، حيــث ســددت مصــر 
ديونــا خارجيــة بقيمــة 25.2 مليــار دوالر خــالل 
الفتــرة مــن يوليــو 2020 وحتــى ســبتمبر 2021 
مــن بينهــا 19.93 مليــار دوالر أقســاط ديــون 
و5.35 مليــار دوالر فوائــد عــن ديــون ســابقة.

السندات.. ليس االقتراض المباشر 
وحده طريق الحكومة..

"انطــالق قطــار الســندات".. هكــذا وصــف تقريــر 
الصحيفــة البريطانيــة جلــوء احلكومــة املصريــة 
لســوق الســندات للحصــول علــى أمــوال بشــكل 
التــي مت  عاجــل، حتــى وصلــت قيمــة األمــوال 
جمعهــا مــن بيــع الســندات قيمــة 38 مليــار دوالر 

أمريكــي.

خبراء يحذرون: القروض تجاوزت 
"حدود األمان"..

فيمــا تــرى احلكومــة أنــه ال مفــر أمامهــا مــن 
االقتــراض  خلدمــة  االقتــراض  يف  التوســع 
الســابق، وبســبب تركيزهــا علــى أوجــه صــرف 
بعينهــا، مــازال خبــراء اقتصاديــون يحــذرون بقــوة 
مــن التوســع يف القــروض، معتبريــن أننــا وصلنــا 

يف هــذا امللــف "إلــى جتــاوز حــدود األمــان".
جــودة  األســبق  والوزيــر  االقتصــادي  اخلبيــر 
ــة  ــى مرحل ــه "بالوصــول إل ــال إن ــق، ق ــد اخلال عب
أننــا  يعنــي  فذلــك  الديــن،  لســداد  االقتــراض 
وصلنــا إلــى منطقــة شــديدة اخلطــورة، وحتولــت 
خدمــة الديــون إلــى ثقــب أســود يبلــع املوازنــة 
التــي  التنميــة  محــاوالت  وكل  الدولــة  ومــوارد 

تتخــذ". يجــب أن 
وأشــار عبــد اخلالــق إلــى أن وزارة املاليــة لــم تعلن 
يف تقاريرهــا وبياناتهــا، لــم تعلــن عن اســتراتيجية 
العــام، وســط  الديــن  للســيطرة علــى  واضحــة 
زيــادة متصاعــدة ومســتمرة للقــروض والديــون 

الداخليــة واخلارجيــة علــى حــد ســواء.
مشــروع  بنــود  إلــى  "بالنظــر  جــودة:  وأضــاف 
بنــود  أهــم  أن  نالحــظ  احلاليــة،  املوازنــة 
الدعــم  وال  األجــور  ليــس  العامــة  املصروفــات 
وال االســتثمار، بــل هــو مدفوعــات الفوائــد علــى 
الديــن، مببلــغ 580 مليــار جنيــه!، أي أن حوالــي 
ــارة عــن مدفوعــات  ــث املصروفــات العامــة عب ثل
اخلمــس  بحوالــي  باملقارنــة  الديــن،  فوائــد 
ــا إلــى  لألجــور وحوالــي 17% للدعــم، وإذا أضفن
فوائــد الديــن مدفوعــات األقســاط وقدرهــا 593 
مليــارات جنيــه، جنــد أن خدمــة الديــن تلتهــم 

العامــة". اإليــرادات  مــن   %86

نواب يطالبون بإقالة الحكومة: 
أفقرت المصريين وأغرقتهم في 

الديون!
املصــري،  النــواب  مجلــس  أعضــاء  مــن  عــدد 

رفعــوا رايــة الرفــض للحســاب اخلتامــي للموازنــة 
مــن  الرغــم  وعلــى   ،2022 ابريــل  يف  العامــة 
موافقــة مجلــس النــواب علــى احلســاب اخلتامــي 
يف النهايــة، إال أن مطالــب النــواب الذيــن رفضــوا 
وأعلنــوا رفضهــم عالنيــة، كان لهــا أثــرا كبيــرا 
يف ارتفــاع األصــوات املطالبــة بإقالــة احلكومــة 

احلاليــة.
بيانهــا  يف  قالــت  الناصــر،  عبــد  مهــا  النائبــة 
العاجــل، إن "هــذه احلكومــة أفقــرت املصريــن 
فكــر،  أي  لديهــا  وليــس  الديــون  وأغرقتهــم يف 

لالســتثمار". طــاردة  لبيئــة  مصــر  وحولــت 
إيهــاب  املهنــدس  النائــب  أعلــن  أيضــا 
منصــور، رئيــس الهيئــة البرملانيــة للحــزب 
عــن  االجتماعــي،  الدميقراطــي  املصــري 
للتوســع  البرملانيــة  هيئتــه  ورفــض  رفضــه 
ــال إن "أســباب الرفــض  ــراض.  قائ يف االقت
ــادة  ــراض وزي ــادة االقت ــا زي ــن بينه ــرة وم كثي
الديــن  ووصــول  مليــار،   472 إلــى  العجــز 

جنيــه". ترليــون   5.5 إلــى  العــام 
ــى مــا أســماه بـ"إشــكالية عــدم  وأشــار النائــب إل
ــه ال توجــد  ــروض، وأن ــح والق ــن املن االســتفادة م
وهــو  املشــروعات  لتنفيــذ  واضحــة  خريطــة 
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األمــر الــذى يــؤدى إلــى تأخــر تنفيــذ العديــد مــن 
املشــاريع".

التحالف الشعبي االشتراكي: االقتصاد 
يصل لخطوط حمراء!

كان حلــزب التحالــف الشــعبي االشــتراكي، بــدوره 
هــو األخــر، موقفــا رافضــا للتوســع يف االقتــراض 
والديــون الداخليــة واخلارجيــة، وتزايــد حجــم 
االســتدانة التــي جلــأت إليهــا احلكومــة املصريــة 
يف الســنوات األخيــرة، محــذرا مــن تنامــي حجــم 
الوطنيــة  للســيادة  تهديــًدا  التــي متثــل  الديــون 

واألمــن القومــي.
نالحــظ  األســف  كل  "مــع  إنــه  احلــزب  وقــال 
وصــل  االســتدانة  هــذه  متصاعــًدا يف  اجتاهــا 
لدرجــة اخلطــر، علــى عكــس مــا حتــاول الدعايــة 

احلكوميــة تصويــره مــن أن األمــر كلــه يف احلــدود 
اآلمنــة، إلــى جانــب تزايــد أعبــاء الديــون التــي 
ــة املواطــن البســيط، وخاصــة  يتحملهــا يف النهاي
الديــون اخلارجيــة أو بالعمــالت األجنبيــة، والتــي 
تهديــد  مــن  ملــا متثلــه  متثــل خطــًرا مضاعًفــا 

للســيادة الوطنيــة واألمــن القومــي املصــري".

أحزاب تعارض الموازنة وترفض 
تمريرها وتطالب بتعديالت..

ــة  ــة العام ــة رفضــه للموازن ــن حــزب الكرام وأعل
للدولــة للعــام املالــي 2022-2023 التــي أقرهــا 
مجلــس النــواب بأغلبيتــه املؤيــدة للســلطة قبــل 
تريليونــي  تخطــى  مصروفــات  بحجــم  يومــن، 
ومائــة مليــار جنيــه، مشــيًرا إلــى أنــه هــذا يعنــي 
 472.6 مــن  النقــدي  العجــز  حجــم  ارتفــاع 
مليــار جنيــه إلــى 553 مليــار جنيــه خــالل العــام 
 475.5 مــن  الكُلــى  العجــز  وارتفــاع  اجلديــد، 

مليــار جنيــه إلــى 558 مليــار جنيــه.
وقــال احلــزب: "نعلــن رفضنــا التــام للمنهجيــة 
مشــروعات  إعــداد  بهــا  يتــم  التــي  التقليديــة 
ــم  ــي مــن شــأنها أن تفاق ــة يف مصــر، والت املوازن
حجــم الفجــوة بــن إيــرادات ومصروفــات الدولــة، 
وترفــع العجــز الكلــي، مما يــؤدي يف نهاية املطاف 
للقــروض  نتيجــة  العــام  الديــن  حجــم  الزديــاد 
نحمــل  فإننــا  العجــز،  ذلــك  لتمويــل  الالزمــة 
ــة عــن تفاقــم  الســلطة احلاليــة املســؤولية الكامل
االختــالالت الهيكليــة للماليــة العامــة واملشــكالت 
املرتبطــة بهــا، نتيجــة لالكتفــاء بروشــتة صنــدوق 
النقــد ومؤسســات التمويــل الدوليــة، واإلعــراض 
املطالبــن  الوطنيــن  اخلبــراء  صــوت  عــن 
بضــرورة إعــادة هيكلــة املوازنــة العامــة ودمــج 
موازنــات الهيئــات االقتصاديــة وترســيخ مبــدأ 
أولويــات  يف  النظــر  وإعــادة  املوازنــة،  وحــدة 

احلكومــي". اإلنفــاق 
وتابــع: رغــم أن إجمالــي عجــز املوازنــة اجلديــدة 
نــرى أن  يــدور حــول 560 مليــار جنيــه، فإننــا 
فعليــا،  عليــه  ســيكون  ممــا  أقــل  العجــز  هــذا 
لبعــض  تســعيرها  يف  اعتمــدت  احلكومــة  ألن 
الــواردات االســتراتيجية علــى أســعار أقــل مــن 
حددتــه  التــي  النفــط  مثــل  الفعليــة،  األســعار 

تداولــه  يتــم  بينمــا  للبرميــل،  دوالر   80 بواقــع 
للبرميــل،  دوالرات   110 ســعر  فــوق  حاليــا 
وكذلــك حــددت ســعر القمــح عنــد 330 دوالر 
للطــن، بينمــا الســعر العاملــي يقتــرب مــن 500 
ــة  دوالر للطــن، وهــو مــا يجعــل العجــز يف املوازن
أقــل مــن  للدولــة – رغــم ضخامتــه –  العامــة 
قيمتــه احلقيقيــة، مــا يضطــر احلكومــة يف نهايــة 
املطــاف لالســتدانة لتمويــل ذلك العجــز املتنامي، 
أو لتســييل أصــول الدولــة وبيعهــا ملــن يدفــع أكثــر 

كحــل أخيــر لتدبيــر مــوارد ماليــة".
الدميقراطــي  املصــري  احلــزب  أعلــن  فيمــا 
االجتماعــي، سلســلة مــن املقترحــات التــي تقــدم 
عليهــا،  املوافقــة  مت  التــي  املوازنــة  حــول  بهــا 
قائــال إن هــذه املقترحــات "لتأخــذ يف االعتبــار 
املتغيــرات األخيــرة التــي طــرأت علــى معــدالت 
البتــرول،  وأســعار  الديــون،  وفوائــد  التضخــم، 
ــي  ــة العجــز األول ــد قيم ــى حتدي ــث نصــل إل بحي
ــد اإلجــراءات  ــي حتدي ــي احلقيقــي، وبالتال والكل
ــا احلكومــة مــن  ــوم به ــاج أن تق ــي حتت ــة الت املالي
ــود غيــر  إعــادة ترتيــب األولويــات، وترشــيد البن
الضروريــة مــن االنفــاق احلكومــي، ويف املقابــل 
االجتماعيــة  احلمايــة  مخصصــات  زيــادة 
ــي قــد  ــادة معــدالت التضخــم، والت اســتجابة لزي
ــة عــام 2022 ملســتوى يقتــرب مــن  تصــل يف نهاي
18% حســب توقعــات مؤسســات ماليــة عامليــة، 
ــي بنيــت  ــرول الت ــى أســعار البت ــك عل ــق ذل وينطب
للبرميــل، يف  علــى مســتوى متوســط 80 دوالر 
ــة  حــن أن املتوســط املتوقــع معظــم الســنة املالي

محــل اخلطــة حوالــي 100 دوالر للبرميــل".
الشــيوخ  مجلســي  يف  نوابــه  إن  احلــزب  وقــال 
خلطــة  جديــة  مناقشــات  يف  دخلــوا  والنــواب، 
التنميــة االقتصاديــة، واملوازنــة العامــة للدولــة يف 
جلســات املجلســن، وقــدم احلــزب تقريريــن علــى 
التــي  الهامــة  املالحظــات  يوضحــان  الوثيقتــن 
يجــب أن تأخذهــا احلكومــة يف االعتبــار، والتــي 
ترتــب علــى عــدم األخــذ بهــا رفــض احلــزب لــكل 
مــن خطــة التنميــة االقتصاديــة واملوازنــة العامــة 

ــك املالحظــات. ــة تل نظــراً جلوهري
وأضــاف احلــزب: حــرص احلــزب علــى الدراســة 
الدقيقــة ملجلــدات اخلطــة واملوازنــة، وعمل بجهد 
علــى تدقيــق أرقامهــا وتفصيالتهــا حتــى يســتطيع 
مبوضوعيــة،  واملوازنــة  اخلطــة  علــى  احلكــم 
والتقريــر عليهــا بالقبــول أو الرفــض، ومــن أجــل 
أن يكــون احلــزب مشــارك حقيقــي يف حتســن 

األداء احلكومــي.

نواب يرفضون التوسع في االقتراض: حكومة 
مدبولي أفقرت المصريين
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الثامنــة  الســاعة  يف  يوميــا  ريهــام  تســتيقظ 
يف  مبكــرا  املحكمــة  إلــى  لتتوجــه  صباحــا، 
األوقــات التــي لديهــا جلســات، حتــى تقــدم يــد 
العــون ملــا يحتاجــون مســاعدتها، قبــل أن تنتهــي 
ــان  ــة اليــوم يف أغلــب األحي مــن عملهــا مــع نهاي
لتعــود مســرعة إلــى البيــت لتقــوم مبهــام عملهــا 
املنزلــي، خاصــة وأنهــا مســتقلة تعيــش مبفردهــا 

بعيــدة عــن أســرتها. 
هــذه ليســت حيــاة املحاميــة ريهــام عمــران )اســم 
املؤسســات  إحــدى  تعمــل يف  والتــي  مســتعار( 
احلقوقيــة التــي تقــدم الدعــم للمحبوســن يف 
ــاة  ــه قــد يكــون منــط حي ــا سياســية، ولكن قضاي
عشــرات املحاميــات الالتــي قــررن االشــتباك 
مــع هــذا الواقــع منــذ ســنوات، يــد يف املحكمــة 
لتمــارس عملهــا، واألخــرى لتســاعد نفســها علــى 

ــاة.  احلي
فخــالل الســنوات املاضيــة، بــرز دور العديــد مــن 
املحاميــات احلقوقيــات مــع زيــادة املحبوســن 

ــة،  ــا السياســية املتنوع ــن يف القضاي االحتياطي
الســيما املتهمــن مــن التيــارات املدنيــة واملدافعة 
كبيــرة  مســاحة  لهــن  وأصبــح  احلريــات،  عــن 
فيمــا يتعلــق بتقــدمي الدعــم القانونــي للســجناء، 
واحلقــوق  للعدالــة  االنتصــار  علــى  مصــرات 
واحلريــات رغــم أنهــن يدفعــن الثمــن مرتــن، 
ثمــن انهــن اختــرن الدفــاع عــن احلقــوق يف زمــن 
تراجعــت فيــه احلقــوق واحلريــات وثمــن كونهــن 

ــة. ســيدات يف محــراب العدال
الضــوء  تســليط  حاولنــا  التقريــر،  هــذا  يف 
ــة  ــن يف مهن ــات وســيدات يعمل ــاة فتي ــى معان عل
الصعوبــات  مــن  الكثيــر  يواجهــن  املحامــاة، 
امــرأة  كونهــا  بســبب  هــو  مــا  منهــا  اليوميــة، 
تواجــه مشــكالت أكثــر مــن غيرهــا مــن الرجــال، 
ومنهــا مــا هــو بســبب طبيعــة عملهــا الصعبــة 

بعينهــا.  تتطلــب حتديــات  والتــي  والشــاقة 
علــى  تقتصــر  ال  احلقوقيــة  املحاميــة  أزمــة 
التــوازن الــذي حتــاول فعلــه بــن حياتهــا العمليــة 

وحياتهــا اخلاصــة التــي تواجــه فيهــا صعبــات 
ولكــن  مســتقلة،  امــرأة  كونهــا  بســبب  أيضــا 
أيضــا أزمتهــا وأزمــات العديــد منهــن، تتمثــل 
ومتييــز  أحيانــا،  تعنــت  مــن  يواجهــن  فيمــا 
أحيــان أخــرى، ومحــاوالت تهميــش مــن أطــراف 

عديــدة.
تقــول ريهــام: "ســأحتدث أوال عــن اخلصوصيــة 
التــي يتــم انتهاكهــا، والتــي تبــدأ مبجــرد وصولنــا 
إلــى املحكمــة أو النيابــة يف التجمــع اخلامــس 
)مقــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا(، مــن تفتيــش 
حتــى  األحيــان  بعــض  يف  يحــدث  كان  ذاتــي 
بأشــكال مختلفــة، وحتــى  اســتطعنا مواجهتــه 
الشــخصية  حقائبنــا  تفتيــش  علــى  اإلصــرار 
تخصنــا  خاصــة  أشــياء  بهــا  بالطبــع  والتــي 
وحدنــا، وعلــى الرغــم مــن مــرور احلقائــب علــى 
أجهــزة الكشــف، إال يف بعــض األحيــان يكــون 
هنــاك أصــرار علــى تفتيشــها يدويــا، وال نعــرف 

أســباب ذلــك". 
ــاك  ــرف أن هن ــى ونحــن نع ــذ اللحظــة األول "من
العديــد مــن التحديــات التــي تواجهنــا يف عملنــا 
احلقوقــي، نعــرف ذلــك ونتصالــح معــه، ولكــن 
ــل مــن هــذه  ــة التقلي ــه هــو محاول مــا نســعى إلي
ــا وبالتالــي يصــل  ــر علين ــات حتــى ال تؤث التحدي
تقــول  املســاعدة"،  يريــدون  مــن  إلــى  التأثيــر 

املحاميــة. 
التفتيــش  فقــرة  مــن  انتهينــا  "إذا  وتضيــف: 
غيــاب  دور  يأتــي  اخلصوصيــة،  وانتهــاك 
اخلدمــات، ال يوجــد خدمــات داخــل املحاكــم 
والنيابــات، أو حمامــات نظيفــة، أو حتــى أماكــن 
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مناســبة للجلــوس واالنتظــار، كلهــا أمــور ليســت 
علــى مــا يــرام بالداخــل، ولكــن ليــس أمامنــا إال 

حتمــل الظــروف حتــى القيــام بعملنــا". 
عــن  املحاميــة  تتحــدث  أخــر،  صعيــد  علــى 
تعرضهــا وغيرهــا مــن املحاميــات يف العديــد 
لفظــي  وحتــرش  ملضايقــات  املــرات  مــن 
وتعليقــات مســتمرة علــى املالبــس أو اجللــوس أو 
الوقــوف يف أماكــن بعينهــا، وبالطبــع ال نســتطيع 
ــوع مــن  االشــتباك بشــكل أو بأخــر مــع هــذا الن

املضايقــات ألنهــا قــد تعرضنــا ملخاطــر أكبــر. 
فقــط  ليــس  هــو  "األســوأ  املحاميــة:  وقالــت 
تعرضنــا لــكل هــذه املضايقــات مــن العاملــن 
مــن  مــا جنــده  ولكــن  واملحاكــم،  النيابــات  يف 
بعــض زمالئنــا املحامــن الرجــال مــن محــاوالت 
تهميــش وتقليــل لدورنــا ومــا نقدمــه، قــد يصــل 
يف بعــض األحيــان إلــى جتاهــل مــا نقــوم بــه أو 
نطالــب بــه مــن أجــل الســجناء، طاملــا سيســاعده 

يف النهايــة علــى القيــام بعملــه هــو فقــط". 

ــات  ــات احلقوقي ــي واملحامي ــل احلقوق ــن العم م
إلــى املحاميــات الالتــي يعملــن علــى القضايــا 
السياســية، ال يختلــف األمــر كثيــرا، مــع محاميــة 
ــا  ــة يف مكتبه ــا اجلنائي أخــرى تعمــل يف القضاي
اخلــاص، حيــث حتدثــت هــي األخــرى عــن بعــض 
املضايقــات التــي تتعــرض لهــا بســبب عملهــا، 
ــا بدورهــا  ــق قيامه ــان تعي ــي يف بعــض األحي الت
التــي  النقــاط  أكثــر  كانــت  أكمــل وجــه.  علــى 
باملســاحات  يتعلــق  مــا  هــو  املحاميــة،  أثارتهــا 
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الشــخصية، والتــي تــرى أن هنــاك تعنــت مــن 
البعــض جتــاه املحاميــات فقــط.

ــة،  ــه املحامي ــة بحســب مــا تروي األزمــة احلقيقي
يف  العدالــة  مبنظومــة  يضــر  املنــاخ  "هــذا  أن 
مصــر، ألنــه يجعــل قيــام املحامــن بأبســط مهــام 
عملهــم يواجــه صعوبــات كثيــرة، مــا يؤثــر بطبيعة 
احلــال علــى الدفــاع وحــق املتهمــن، مضيفــة 
علــى  يســاعد  منــاخ  يف  بنتكلــم  مــش  "احنــا 
ــراءة أو  إنــك تشــتغل بشــكل كويــس وتضمــن الب

العدالــة ملوكلــك، وأضــرار ده ممكــن توصــل ألن 
ــه". ــب مــش ذنب ــريء يتعاقــب بذن ــم ب مته

حكايــات ال تنتهــي وال يســعفها مئــات الصفحــات 
ــات  ــدات، عــن بطــوالت تقــوم بهــا محامي واملجل
ســالحهن القانــون يف مواجهــة تعســف فقــط 
ــا عــن انتصــارات  ــوع االجتماعــي، بحث ــى الن عل
صغيــرة تشــعرهن باالجنــاز، وال يســعنا أمــام كل 
مــا يحــدث جتاههــن ســوى أن نقــول لهــن "شــكرا 

علــى هــذا الــدور".
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