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«املكاملات األخيرة للدكتاتور» ..هكذا حتول بن على من «سيد مطاع» إلى منبوذ من أقرب معاونيه!
ك�ش�ف��ت «ب ��ى ب��ى س��ى ن �ي��وز» ال �ن �ق��اب عن
م�ك��امل��ات هاتفية ح�ص��ري��ة سجلت سراً،
وأج��راه��ا الرئيس التونسى األس�ب��ق زين
العابدين ب��ن على خ�لال ال�س��اع��ات التى
سبقت تنحيه ع��ن السلطة ،م��ا أدى إلى
انطالق أحداث ما يعرف بالربيع العربي.
يكشف الفيلم الوثائقى «املكاملات األخيرة
للدكتاتور» ،الذى أنتجه فريق الوثائقيات
فى احملطة ،عن مكاملات يُعتقد أن الرئيس
التونسى آن ��ذاك ،زي��ن العابدين ب��ن على
أجراها عام  2011ولم تبث أبدا من قبل.
وق � ��د ح� �ل ��ل ه � ��ذه ال��ت��س��ج��ي�ل�ات خبراء
سمعيات ،ول��م ي�ج��دوا بها أى دل�ي��ل على
تعرضها للتعديل أو التالعب .كما أسمعت
ه��ذه التسجيالت ألش�خ��اص على معرفة
بأطراف املكاملات املسجلة ،وهم يعتقدون
أن األص��وات حقيقية ،ما يزيد الثقة فى
ه ��ذه ال�ت�س�ج�ي�لات .ورغ���م أن ب�ع�ض��ا من
أط ��راف امل�ك��امل��ات يشككون ف��ى صحتها،
إال أن بى بى س��ي ،وق��د أمضت أكثر من
عام فى البحث والتدقيق للتحقق من صحة
التسجيالت ،تعتقد أنها أصلية.
فى غضون  48ساعة ،تُظهر التسجيالت
أن بن على حتول من مستبد متماسك إلى

منبوذ من أقرب مستشاريه ومعاونيه الذين
حضوه على البقاء بعيدا عن تونس وذلك
ح�ين ك��ان ي��راف��ق عائلته على م�تن طائرة
متوجهة إلى اململكة العربية السعودية بحثا
عن األم��ان .وخ�لال ساعات من مغادرته
ال��ب�ل�اد ،ان�ت�ه��ى ح�ك�م��ه ال���ذى اس�ت�م��ر 23
عا ًما.
ويعتقد على نطاق واسع أن اإلطاحة بنب
على حفزت احتجاجات الربيع العربى عام
 ،2011فى بلدان مثل مصر وسوريا وليبيا
واليمن.
ت �ب��دأ التسجيالت م �س��اء ي��وم  13يناير،
باتصال بأحد أق��رب مستشاريه ،يُعتقد
أن��ه ط��ارق ب��ن ع�م��ار ،وه��و قطب إعالمى
ن��اف��ذ وم�ن�ت��ج أف�ل�ام .ف��ى وق��ت س��اب��ق من
ذلك اليوم ،كان بن على قد ألقى خطابا
ت�ل�ف��زي��ون�ي��ا ل�ل�أم��ة ،ف��ى م �ح��اول��ة إلخماد
امل�ظ��اه��رات الشعبية املناهضة ل��ه ،وبدا
مطمئنا حني أغدق عليه بن عمار الثناء.
ل �ك��ن ف ��ى ال� �ي ��وم ال� �ت ��ال ��ي ،اش� �ت ��دت حدة
االحتجاجات .واستقل بن على الطائرة فى
رحلة طارئة إلى اململكة العربية السعودية
ليرافق عائلته إل��ى ب��ر األم ��ان .على منت
الطائرة ،اتصل بوزير الدفاع رضا قريرة،

وبقائد اجليش رشيد عمار ،وبأحد املقربني
والذى يعتقد أنه كمال الطيف.
ح�ين س��أل ق��ري��رة ع��ن ال��وض��ع ف��ى تونس،
أخبره قريرة أن رئيسا مؤقتا قد حل محله
اآلن .طلب بن على من قريرة تكرار هذه
املعلومة ،قبل أن يرد بأنه سيعود إلى البالد
«خالل بضع ساعات».
اتصل بكمال وأخبره أن وزي��ر الدفاع قد
طمأنه بأن الوضع حتت السيطرة .صحح

جريدة أسبوعية  -تصدر عن مؤسسة المشهد للصحافة والنشر

له كمال هذا التأكيد« :ال ،ال ،ال .الوضع
يتغير بسرعة ،واجليش ليس كافيا» .ثم
س��أل��ه ب��ن ع �ل��ي« :ه ��ل تنصحنى بالعودة
اآلن أم ال؟» فأجاب كمال« :األم��ور ليست
بخير».
ثم اتصل بن على برشيد عمار ،الذى طمأنه
بأن «كل شيء على ما يرام» .وحني سأله بن
على إن كان ينصحه بالعودة إلى تونس  ،قال
رشيد عمار إن عليه أن «ينتظر قليال».

اتصل بقريرة مرة أخرى ،واستشاره مجدداً
بشأن العودة إلى تونس ،فأجابه قريرة بأنه
«لن يضمن سالمته» إن فعل ذلك.
بعد منتصف الليل بقليل ،حطت طائرة
الرئيس بن على فى جدة باململكة العربية
السعودية.
ف��ى ص�ب��اح ال �ي��وم ال�ت��ال��ي ،ات�ص��ل ب��ن على
بقريرة الذى أخبره أن هناك حديثاً يتردد
ع��ن وق ��وع ان �ق�لاب .رف��ض ب��ن ع�ل��ى ذلك
معتبرا إياه حتركات من قبل «اإلسالميني»،
وأث��ار م�ج��ددا مسألة ال�ع��ودة إل��ى البالد.
حاول قريرة مصارحة رئيسه بأن« :هناك
غضب فى الشارع بشكل ال ميكننى وصفه.
سيدى الرئيس ،أق��ول لك بكل ص��دق ،ال
ميكننا ضمان سالمتك».
خالل ساعات ،مت تشكيل حكومة جديدة
فى تونس .ولم يعد بن على إلى وطنه أبدا،
ومات فى املنفى عام .2019
حني اتصلت بى بى سى بأطراف املكاملات
امل �س �ج �ل��ة ،رف ��ض ك��ل م��ن ق��ري��رة وعمار
التعليق على التسجيالت ،بينما نفى كل
من كمال الطيف وط��ارق بن عمار بشدة
صحة التسجيالت ،حيث قال بن عمار إنه
لم يحاول طمأنة بن على بشأن حكمه.
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من  23-17جمادى اآلخرة 1443هـ
 12صفحة  -الثمن  5 :جنيهات

رياضة

جمال حمدان تنبأ بتحول احلركات حركة نشر الكتب فى مصر خالل
املتشحة بالدين إلى معاقل للرجعية  5 04سنوات
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هل يتجاوز املنتخب عثراته أم
يعود من الكاميرون بخفى حنني؟
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حزمة القرارات الرئاسية  ..هل تنعش الطبقة الوسطى فى مصر؟

حزمة ق ��رارات تؤثر على حياة ماليني
امل ��وظ� �ف�ي�ن ات� �خ ��ذه ��ا الرئيس
ع�ب��دال�ف�ت��اح السيسى ال �ث�لاث��اء امل��اض��ي ،كان
أهمها رف��ع احل��د األدن��ى ل�لأج��ور إل��ى 2700
جنيه وإقرار عالوتني األولى دورية للمخاطبني
بقانون اخلدمة املدنية بنسبة  %7من األجر
ال��وظ�ي�ف��ي ،وال�ث��ان�ي��ة لغير املخاطبني بقانون
اخل ��دم ��ة امل��دن �ي��ة ب�ن �س �ب��ة  %13م ��ن املرتب
األساسى بتكلفة نحو  8مليار جنيه ،وشملت
القرارات اعتماد حافز إضافى جديد لتطوير
املعلمني بقطاع التعليم ،ليصل إجماليه إلى
حوالى  3,1مليار جنيه ،وكذلك تخصيص مبلغ
 1,5مليار جنيه لتمويل حافز اجلودة اإلضافى
ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باجلامعات
وامل��راك��ز واملعاهد والهيئات البحثية ،فض ً
ال
ع��ن مت��وي��ل تنفيذ ال �ق��ان��ون اجل��دي��د اخلاص
مبرتبات األساتذة املتفرغني ،وضم تخصصات
ط��ب األس �ن��ان وال �ع�لاج الطبيعى والتمريض
إلى ق��رار سابق برفع مكافأة أطباء االمتياز،
والتى تصرف لهم خالل فترة التدريب فى سنة
االمتياز.
فمن هم املستفيدون من هذه القرارات ؟
يقول مجدى ال�ب��دوي ،عضو املجلس القومى
لألجور ،إن ق��رارات الرئيس السيسي ،سوف
تطبق على جميع العاملني بالقطاعني العام
واخل ��اص ويستفيد منه أك�ث��ر م��ن  30مليون
موظف.
وأوضح البدوي ،أن زيادة احلد األدنى لألجور
ي�ن�ع�ك��س ع �ل��ى م�ج�م��وع��ة م��ن امل �ك��ون��ات التى
تنعكس على مصالح العمال وأصحاب الدخل
املنخفض ،ويحقق ال�ع��دال��ة االجتماعية بني
املواطنني ،مؤكدًا أن هذه القرارات تعمل على
إحياء الطبقة املتوسطة من جديد.
ومن املقرر أن يتم تطبيق قرارات الرئيس عبد
الفتاح السيسي ،برفع احلد األدنى لألجور إلى
 2700جنيه مع بدء العمل باملوازنة اجلديدة،
ب��داي��ة م��ن أول يوليو املقبل وبتطبيقها تصل
نسبة االرتفاع فى األجور إلى  %125منذ 2014
وحتى اآلن.
وتعد الزيادة املنتظرة مع أول يوليو املقبل هى
الرابعة فى عهد الرئيس السيسى  ،فقد مت
وضع حد أدنى ألجور العاملني باجلهاز اإلدارى
للدولة املصرية بعد ث��ورة  25يناير ب��دءا من
يوليو  2011بقيمة  700جنيه شهريا ،وذلك
متهيدا لزيادته بعد ذلك إلى  1200جنيه خالل
 5سنوات تالية.
وفى ظل حكومة الدكتور ح��ازم الببالوى فى
 2014خالل الفترة االنتقالية بتولى الرئيس
املؤقت املستشار عدلى منصور؛ مت تثبيت احلد
األدن��ى لألجور بصورة رسمية ليصبح 1200
جنيها شهريا بالرغم م��ن ع��دم تطبيق ذلك
القرار احلكومي.
وف��ى ميزانية  2017/2016رفعت احلكومة

سعر النسخة فى الدول العربية

احلد األدنى لألجور ليصبح  1400جنيه على
األجر الشامل بعد أن كان  1200جنيه مبعدل
زيادة  200جنيه.
وف��ى يوليو  2019زاد احل��د األدن ��ى لألجور
بقيمة  600جنيه ليصل إلى  2000جنيه ،وذلك
ملقابلة التضخم املرتفع ال��ذى شهدته سنوات
تنفيذ اإلصالح االقتصادى وخاصة بعد تعومي
اجلنيه فى نوفمبر .2016
وفى يوليو  2021كانت الزيادة الثالثة فى عهد
السيسي ،والتى جاءت بقيمة  400جنيه لتصل
باحلد األدنى لألجور إلى  2400جنيه شهريا.
ثم جاءت الزيادة الرابعة للحد األدنى لألجور
ال�ث�لاث��اء  18يناير ،بقيمة  300جنيه ليصل
احلد األدنى إلى  2700جنيه.
أجور القطاع اخلاص
أما فيما يخص القطاع اخلاص ،فقد بدأ تنفيذ
ق��رار احل��د األدن ��ى ل�لأج��ور للمرتبات وذلك
بقيمة  2400جنيه ،منذ مطلع يناير اجلاري،
وسيترتب على ذلك زيادة مطردة بنسبة %15
لألجر سنويا ملواجهة التضخم.
ويبلغ عدد املستفيدين من تطبيق قرار احلد
األدن ��ى ل�لأج��ور بالقطاع اخل��اص  35مليون
عامل ،يعملون فى  3ماليني و 738ألف منشأة
قطاع خاص.

وكان املجلس القومى لألجور ،أعلن فى 21
ديسمبر املاضى تطبيق احلد األدنى لألجور
للقطاع اخلاص بداية من يناير  ،2022بواقع
 2400جنيه.
وواف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى حت��دي��د قيمة العالوة
ال��دوري��ة ب �ـ %3م��ن األج��ر التأميني( ،بقيمة
 70جنيها كحد أدن��ى) والتى تطبق على كل
منشآت القطاع اخلاص بشكل متوازن وفقا
للعام املالى احملاسبى لكل منشأة.
وأوض� ��ح امل �ج �ل��س أن حت��دي��د احل ��د األدنى
ل�لأج��ور للعاملني بالقطاع اخل��اص إلزامى
ملنشآت القطاع اعتبا ًرا من يناير  ،2022بعد
أن مت منح املنشآت املتعثرة بسبب الضغوط
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ى فرضتها جائحة كورونا
مساحة من املرونة للتقدم بطلبات للمجلس
باستثنائها من تطبيق احلد األدن��ى لألجور
حلني حتسن ظروفها االقتصادية ،الفتا إلى
أن��ه وص��ل للمجلس ( )3090طلبا فرديا،
و( )2855طلبا م��ن  22قطاعا خ�لال فترة
تلقى الطلبات والتى بدأت من يوليو وحتى
نهاية أكتوبر املاضيني.
وسيتم تأجيل تطبيق احل��د األدن��ى لألجور
على املنشآت التى تقدمت بطلبات استثناء
ب�س�ب��ب ال �ظ��روف االق �ت �ص��ادي��ة ال�ن��اجت��ة عن

جائحة كورونا حتى نهاية فبراير حتى يتم
ال ��دراس ��ة وال �ف �ح��ص وال �ت �ح �ق��ق م��ن طلبات
االس�ت�ث�ن��اء ،وذل��ك وف�ق��ا ل�ل�م��ادة ال�ث��ان�ي��ة من
ال �ق��رار رق��م  57ل�س�ن��ة  2021وال �ت��ى تنص
على «حال تعرض املنشأة لظروف أقتصادية
يتعذر معها الوفاء باحلد األدنى لألجر يجوز
لها أن تتقدم بطلب االستثناء من االلتزام
املشار إليه من خالل االحتادات التابعة لها
على أن يتضمن الطلب مبررات اإلعفاء ،وأن
يكون مشفوعا باملستندات الدالة على ذلك
فى موعد غايته  31أكتوبر .»2021
وق ��ال ��ت ال ��دك� �ت ��ورة ه��ال��ة ال �س �ع �ي��د ،وزي� ��رة
ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة ورئيس
املجلس القومى لألجور إن إعالن بدء تطبيق
احلد األدنى لألجور فى القطاع اخلاص يعد
خطوة مهمة وغير مسبوقة فى تفعيل مهام
املجلس ،موضحة أن «القومى لألجور» حاول
من خالل جلانه املختلفة حتقيق التوازن بني
حقوق العمال فى احلصول على أجر مناسب
يضمن مستوى معيش ًيا مناس ًبا وف��ى نفس
الوقت مراعاة الظروف االقتصادية الصعبة
ال �ت��ى مت��ر ب�ه��ا ع��دة ق�ط��اع��ات وال تستطيع
حتمل أعباء جديدة.
وأضافت السعيد أن قرارات املجلس القومى

ل�لأج��ور ستكون ملزمة وف� ًق��ا لقانون العمل
اجل��دي��د ال���ذى مت��ت م�ن��اق�ش�ت��ه ف��ى مجلس
ال �ش �ي��وخ ،وي �ن��اق��ش ف��ى م�ج�ل��س ال �ن��واب فى
غضون أسابيع.
وأوض�ح��ت أن املجلس يضم متثيلاً متواز ًنا
لكافة األط ��راف م��ن ال���وزارات ذات الصلة
وممثلى القطاع اخل��اص وال�غ��رف التجارية
واحتاد الصناعات واحتاد عمال مصر.
رص��د م��رك��ز معلومات ودع��م ات�خ��اذ القرار
مبجلس ال ��وزراء ت�ق��ري� ًرا م��ن وك��ال��ة “فيتش
سولوشنز” بشأن توقعات خصائص األسرة
املصرية حتى عام 2025
وذك ��ر م��رك��ز م�ع�ل��وم��ات ال� ��وزراء ف��ى تقريره
باإلنفوجراف أن وكالة “فيتش سولوشنز”
مدفوعا
توقعت من��و دخ��ل األس��ر امل�ص��ري��ة
ً

بالنمو االقتصادى واستقرار معدل التضخم،
وان �خ �ف��اض م �ع��دل زي� ��ادة األس���ر ح �ت��ى عام
 2025ع��ن ال�س�ن��وات ال�س��اب�ق��ة ،لتصبح 29
مليون أسرة فى عام  ،2025وأن ذلك مقارن ًة
بنحو  27مليون أسرة فى عام .2021
وأضاف أن فيتش توقعت ً
أيضا من ًّوا فى حجم
الطبقة املتوسطة املصرية التى يتراوح دخلها
السنوى بني  78ألف جنيه و 156ألف جنيه؛
مم��ا يجعلها م��ن أس ��رع الطبقات من� � ًّوا على
مستوى العالم ،لتكون بنسبة  %58.2فى عام
 ،2025مقارنة بنحو  %34.3فى عام .2021
وذكر بني التوقعات أن نسبة األسر التى يزيد
دخلها السنوى على  390أل��ف جنيه سوف
تزداد إلى  %11فى عام  ،2025مقارنة بنحو
 %4.6فى عام .2021
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