تحقــيقــات...

م�صر

من ينقذ جوهرة ميامى؟

“خالد بن الوليــــــــــــــــد”
يغرق يف بحر الع�شــــــــــــــــــــــوائية
التحقيق:
أجرى التحقيق:
��أجرى

كمال عو�ض
م�صطفى �إ�سماعيل
�أحمد �صالح
هبة ال�سيد

72

الإ�صالح االقت�صادي

مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة

73

مواطنة الشركات...

ميثل �شارع خالد بن الوليد ـ يف حمافظة الإ�سكندرية مب�رص ـ قيمة
عقارا �أو حم ًال جتار ًيا ،وكذلك
جتارية كربى �س����واء ملن ميتلك
ً
للم�ص����طافني خالل مو�سم ال�صيف ،ورغم تلك الأهمية �إال �أن هذا
ال�ش����ارع العريق �أ�ص����بح مبثابة “ال�ص����داع املزمن” للمحافظة،
والغرفة التجاري����ة ،و�إدارة املرور ب����وزارة الداخلية .فرغم
ما ي�ضمه ال�شارع من عقارات ت�شكل ثروة عقارية مر�صعة بنحو
 500برج �س����كني �إىل جانب مئات ال�شقق ،التي تزيد قيمتها على
املليار ون�صف املليار جنيه ،ومتو�سط �إيجار يومي خالل مو�سم
ال�ص����يف يرتاوح بني  400و 600جنيه ،وبرغم حمالته التجارية
أي�ضا بور�صة ل�س����لع التجارتني ال�رشعية واملوازية،
التي ت�ض����م � ً
واللتني تق����دران مبا ال يقل عن  300ملي����ون جنيه� ،إال �أن هناك
عدة م�ش����اكل و�أزمات تتدفق يف �رشيان هذا ال�ش����ارع احليوي،
�أهمه����ا الزح����ام والع�ش����وائية التي ي�س����ببها الباع����ة اجلائلون،
حتى �إن �س����ائقي التاك�سي يرف�ض����ون دخول ال�شارع ويطالبون
مب�ضاعفة التعريفة نتيجة الزحام الرهيب �صيفًا ،كما �أن مناف�سة
الباعة اجلائلني للتجار ال�رشعيني ـ �أ�ص����حاب املحالت التجارية ـ
جعلتهم يطالبون بالت�صدي للتجارة الع�شوائية التي �أ�رضت ب�سمعة
منتجاته����م ،على الرغم م����ن ت�أكيدات التج����ار بااللتزام يف دفع
ال�رضائب والت�أمين����ات والإيجارات .والغريب �أن بع�ض التجار
ركبوا املوجة وقاموا يف اخلفاء بت�أجري م�ساحات على الأر�صفة
�أمام حمالتهم لل�شباب الذين ي�أتون �إىل ال�شارع ملزاولة التجارة
خ��ل�ال فرتة ال�ص����يف مقابل متو�س����ط �إيجار يوم����ي يرتاوح بني
 25و 40جني ًه����ا .والأدهى �أنهم منحوهم م�س����احات مقتطعة من
حمالته����م على �ش����كل فرتينات عر�ض ال تتجاوز م�س����احتها مرتًا
يف مرت ب�إيجار �ش����هري من � 700إىل  900جنيه على ح�سب رواج
ال�س����لعة ،ثم ت�أتي ق�ضية املطالبة ب�إن�ش����اء “�سويقات” ح�ضارية
للباعة “ال�سّيحة” .وكان ال�ش����هر املا�ض����ي قد �شهد قيام جتار
خالد بن الوليد بوقفة احتجاجية �ضد الغرفة التجارية ملا �أ�سموه
بالإجراءات التع�س����فية �ض����دهم مبنع �إقامة املعار�ض الدائمة.
ويف هذا التحقيق ن�س����تعر�ض تف�ص����يل ًيا الأزمة احلقيقية ل�ش����ارع
الذوات (جوهرة ميامي) كما كان ي�سمى من قبل..
عاما ـ حا�صل على بكالوريو�س زراعة وال
يقول خالد توفيق ً 33
يعمل ـ �أ�ص����حاب املحالت بال�شارع ا�شرتطوا علينا دفع “�إتاوة”
ي�سمونها “�أر�ض����ية” ،ترتاوح بني
 25و 40جني ًه����ا يوم ًي����ا
لفر�����ش الب�ض����اعة
على م�ساحة
من الر�صيف

74

الإ�صالح االقت�صادي

�أمام حمالتهم ،وهى بالطبع �س����لع �صينية م�س����توردة رخي�صة ال
حتقق هام�ش ربح عال يتنا�س����ب مع �أطماع التجار ،ولو رف�ضنا
يبلغ����وا عنا �رشط����ة املرافق ،وحت����ى دون �أن يبلغوا ،احلمالت
م�ستمرة يوم ًيا ،يعنى معاناة وخ�سارة يف احلالتني.
عاما :ح�ص����لت على بكالوريو�س
ي�ضيف عبد ال�س��ل�ام حمدي ً 29
جتارة ومل �أجد عم��ل� ًا فلم يكن �أمامي �س����وى املخاطرة والعمل
رسيح” ،ولكن للأ�س����ف معدل البيع ال يكفي ل�س����داد �أجرة
كبائع “� ّ
ال�شقة التي ا�ست�أجرتها مع خم�سة �آخرين خالل فرتة ال�صيف.
عاما :احلمالت الأمنية امل�س����تمرة
يقول �أ�س����امة عبد احللي����م ً 34
نهارا على ال�ش����ارع جعلت ن�س����بة املخاطرة عالية يف م�ص����ادرة
ً
الب�ضاعة التي ن�ش��ت�ريها بنظام الآجل من جتار اجلملة ،الذين ال
يرحمونن����ا يف حالة امل�ص����ادرة ويطالبون ب����رد ثمنها� ،أما لي ًال
في�ش����تد الزحام ويكون مبثابة حائط �صد �ضد احلمالت عن طريق
وطبعا “الف َِ�ص����ال” والت�شكيك يف
التنقل بني مرتادي ال�ش����ارع،
ً
اجلودة �شيء �أ�سا�سي .وال�س�ؤال :ما ذنبنا ك�شباب يبحث عن عمل
�رشيف يف �أن تكون الب�ض����اعة امل�ستوردة دخلت ب�شكل �رشعي �أو
مهربة؟! ،حا�سبوا كبار التجار قبلنا واتركونا نعمل لأننا ال نبيع
�أغذية فا�سدة!!
وي�ؤكد حمادة عبد العزيز ـ حالق و�سم�س����ار �ش����قق بال�شارع ـ �أن
جتارة العقارات قوية ج ًدا ون�ش����طة با�ستمرار� ،سواء يف مو�سم
���تاء بت�أجريها للطلبة اجلامعيني خالل املو�س����م
الت�ص����ييف �أو �ش� ً
الدرا�سي بالإ�سكندرية ،ويبلغ �سعر بيع ال�شقة يف املتو�سط مليون
ورب����ع املليون جني����ه يف ع�رشات الأبراج ال�س����كنية بال�ش����ارع،
مقاب����ل �إيجار يومي يرتاوح بني  200و 600جنيه ح�س����ب قربها
�شاطئ البحر ،ورغم �ضغط مو�سم ال�صيف
�أو بعدها عن
هذا العام ،ب�س����بب ت�أخري امتحانات
الثانوية العامة والبداية املبكرة
ل�شهر رم�ضان ،ف�إن مو�سم
اال�صطياف هذا العام ال
يوما والطلب
يتعدى ً 40
يف �س����وق العق����ارات
قوي ومعظم زبائنه من
العرب.

�شكوى ووقفة احتجاجية

يف املقاب����ل ي�ش��ي�ر
حم����دي ال�س����عيد ـ
�صاحب حمل مالب�س
ب�شارع خالد بن الوليد
ـ �إىل �أنه ال ميكن م�س����اواة
التج����ار امللتزم��ي�ن الذي����ن
ميلك����ون �س����ج ًال جتار ًيا
وبطاق����ة �رضيبي����ة
وي�سددون ا�شرتاكات
ت�أميني����ة بالبائع�ي�ن
“ال�سّيح����ة” ،البد
م����ن ت�ص����فية التجارة
الع�ش����وائية الت����ي �أ�س����اءت
ول�س����معة
لل�ش����ارع
املحالت.

�أ�صحاب املحالت:
 300مليون جنيه جتارة مهددة ب�سبب الباعة اجلائلني
الباعة اجلائلون:
>> �أ�صحاب املحالت ي�ؤجرون لنا م�ساحات مقتطعة من حمالتهم على �شكل فرتينات
ً
عر�ض ال تتجاوز م�ساحتها مرتا يف مرت ب�إيجار �شهري من � 700إىل  900جنيه
>> ما ذنبنا ك�شباب يبحث عن عمل �شريف يف �أن تكون الب�ضاعة امل�ستوردة
دخلت ب�شكل �شرعي �أو مهربة ،حا�سبوا كبار التجار قبلنا واتركونا نعمل
وي����رى �إبراهيم على ـ �ص����احب حمل جتاري بال�ش����ارع ـ �أن حي
املنتزه ،التابع له ال�ش����ارع� ،س����اهم يف تعميق الأزمة التجارية
بعد �أن قام ب�إزالة “�إ�س����تندات” عر�ض الب�ضائع �أمام املحالت،
وكذلك الإعالن����ات املوجودة �أمام الواجهات ،وهو ما نتج عنه
�إع����ادة ترميم وم�رصوفات �إ�ض����افية زادت من �أعب����اء التجار،
خا�ص����ة يف �أ�ش����هر الركود ما بعد مو�سم ال�صيف ،والزبون يريد
�أن ي�ش��ت�رى بتخفي�ض حتى ولو كانت ال�س����لعة م�س���� ّعرة وهام�ش
ربحها �ضئيل.
يو�ضح �سمري م�سعود ـ تاجر ـ �أن
الع�رشات من �أ�صحاب املعار�ض
واملحالت بال�ش����ارع كانوا قد
نظموا وقفة احتجاجية ال�ش����هر
املا�ض����ي �أم����ام دي����وان عام
املحافظ����ة لالعرتا�����ض عل����ى
قرار رئي�س ح����ي املنتزه ب�إلغاء
�إقام����ة املعار�����ض عل����ى الرغم
من ا�س����تكمال الإجراءات املتعلقة
برتاخي�ص املحالت ،و�آخرها طلب
الدف����اع املدين برتكيب حنفيات حريق
على نفقتهم ال�شخ�صية بتكلفة � 12ألف جنيه
للحنفي����ة الواحدة ،ال�س����تكمال م�س����تلزمات
الأمن ال�صناعي باملحال.
وي�ض����يف� :ص����در ق����رار �إزال����ة جتمعات

املعار�����ض دون مربر ،وكان م����ن نتيجة هذا الق����رار �أن يقفز
�س����عر �إيجار املرت مبعر�ض “كوته” ـ الكائن مبنطقة و�س����ط البلد
ـ من � 3000إىل  5000جنيه ل�ص����الح �أحد امل�ستثمرين ال�سوريني،
مما دفعنا لرفع ق�ضية �أمام الق�ضاء الإداري.
واجهنا �أحمد الوكيل ـ رئي�س الغرفة التجارية بالإ�سكندرية ـ مبا
�أث���اره التجار فقال :نحن مع ال�رشعية وحماية م�ص���الح التجار
امللتزمني ب�ش���كل يحقق ال�ض���مانات الكافية حلماية
امل�س���تهلكني ،وم���ن منطلق رف���ع كفاءة
التجارة الداخلية يف مواجهة التجارة
الع�شوائية ومنتجات “بري ال�سلم”.
ورف�ض الوكي���ل التجاوزات
ـ عل���ى ح���د و�ص���فه ـ التي
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حمافظ الإ�سكندرية:
حل جذري ب�إن�شاء نفق يف املنطقة ي�ستوعب احلركة التجارية ويخفف الزحام بتكلفة
ن�صف مليار جنيه.
الباعة اجلائلون:
>> احلمالت الأمنية امل�ستمرة جعلت ن�سبة املخاطرة عالية يف م�صادرة الب�ضاعة
التي ن�شرتيها بنظام الآجل من جتار اجلملة ،الذين ال يرحموننا يف حالة امل�صادرة
ويطالبون برد ثمنها.
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�أ�صحاب املحالت يحتجون على قرار �إلغاء املعار�ض بال�شارع
رئي�س الغرفة التجارية بالإ�سكندرية يراه �إجرا ًء يحمى من
التجار الأجانب الدخالء الذين يعمقون التجارة الع�شوائية
نتجت عن قيام بع�ض التجار بتنظيم منفذ بيع مبنطقة �س���يدي ب�رش
بالإ�سكندرية مبا يخالف القوانني واللوائح التنظيمية لإقامة تلك
املناف���ذ واملعار�ض ،الفتًا �إىل �أن هذا املنفذ �ش���ارك فيه عدد
من التجار الأجانب ـ �ص���ينيني و�س���وريني ـ بالإ�ضافة �إىل قيام
بع�ض التجار من خارج الإ�س���كندرية بعر����ض منتجاتهم داخل
املعر����ض بطريق���ة غري �رشعية .و�أك���د الوكيل الت���زام الغرفة
بتطبيق املعايري القانونية املنظمة ملمار�س���ة الأن�شطة التجارية
وال�صناعية بالإ�س���كندرية ،مبا يخدم االقت�صاد امل�رصي ك�أحد
الأولويات الرئي�س���ية للغرفة التجارية بالإ�سكندرية ،م�ضيفًا �أن
وزارة التجارة وال�ص���ناعة تعكف على �إج���راء تعديالت جديدة
على قانون الباعة اجلائلني ،تتمثل يف �إلزام اجلهات امل�س���ئولة
عن تخ�ص���ي�ص الأرا�ضي باملحافظات بتخ�ص���ي�ص �أماكن دائمة
�أو م�ؤقت���ة للباعة احلا�ص���لني على تراخي�ص مزاولة الن�ش���اط،
بناء على طلب الوزير املخت�ص ب�شئون التجارة الداخلية،
وذلك ً
واقرتاح الغ���رف التجارية املعني���ة� ،إ�ض���افة �إىل زيادة قيمة
الغرامة لي�ص���ل حدها الأدنى �إىل  500جنيه والأق�ص���ى � 5آالف
جنيه ،مع جواز احلكم مب�صادرة امل�ضبوطات (الب�ضائع).

النفق القادم

م���ن جانب���ه يقول الل���واء عادل لبي���ب ـ حماف���ظ الإ�س���كندرية ـ �إن
املحافظ���ة تعم���ل يف خط���وط متوازي���ة تتكام���ل فيم���ا بينها حلل
م�ش���اكل �إقامة الأ�س���واق ـ الدائمة �أو امل�ؤقتة ـ البديلة عن الأ�سواق
الع�شوائية ،وبالن�سبة ملنطقة خالد بن الوليد فهناك ا�ستهداف لإن�شاء
نفق �أ�س���فل طريق الكورني�ش يبد�أ من �ش���ارع  45وينتهي يف منطقة
نادى ال�س���يارات ،يخ�ص����ص مل���رور ال�س���يارات والطريق العلوي
للمواطنني ،ويتكلف امل�رشوع ن�صف مليار جنيه وميثل احلل الأمثل
الذي �سيق�ضي على الزحام باملنطقة ب�شكل جذري.
وي�ؤكد اللواء �رشيف ر�ش���دي ـ رئي�س حي املنتزه ـ �أن هناك مبادرة
لتجميع كل الباعة داخل ال�سوق اجلديدة التي مت بنا�ؤها حدي ًثا مبجمع
�أ�سواق �ش���ارع  ،30يف نطاق حي املنتزه ،للق�ض���اء على ع�شوائية
التجارة ب�ش���وارع الإ�سكندرية ،خا�صة �شارع خالد بن الوليد الذي
متت فيه � ً
أي�ضا �إزالة الواجهات الع�شوائية للمحالت التجارية.
�أم����ا ال�ش����يء الطريف ..فه����و ما يرتب����ط بقاطني �ش����ارع خالد
نظرا للزحام ال�ش����ديد
بن الوليد الذين يكرهون �ش����هور ال�ص����يف ً
وال�ضو�ض����اء ،وكم����ا يق����ول �إبراهيم عم����ران ـ مهند�س برتول ـ
احتلت ظاهرة “الكويف �ش����وب” الأر�صفة و�س����دت علينا الطريق
للو�صول �إىل وحداتنا ال�سكنية.
وت�ؤك����د مه����ا الربن�س ـ رب����ة منزل ـ �أنها �أ�ص����بحت تكره مو�س����م
ال�ص����يف ،لأن �أ�س����عار الفاكهة واخل�رضاوات واللحوم وال�س����لع
الغذائية الأخرى تت�ض����اعف ب�س����بب املو�س����م ،ف�أ�ص����بحنا ن�ضار
بالتبعية نتيجة ا�س����تغالل التجار الذين يتعمدون رفع
الأ�س����عار ،وال تفرقة هن����ا بني �أبناء
البلد وامل�صطافني!!
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