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الخلفية العامة
ينتشــر فــي الدوائــر الماركســية تأكيــد أن تاريــخ االقتصــاد الرأســمالي هــو تاريــخ التخــرج مــن
كارثــة إلــى أخــرى ،وربمــا يعــد أكبــر دليــل فعلــي علــى ذلــك ،هــو تاريــخ االقتصــاد المصــري الــذي
اتســم بكوارثــه المتعاقبــة منــذ حكــم محمــد علــى وأســرته حتــى اآلن ،حيــث أتــت كل كارثــة
علــى عقــب األخــرى ،وأتــى غالبيــة الحــكام ليحاولــوا اجتثــاث االقتصــاد المصــري مــن العوامــل
الماديــة المشــكلة لــه ليتماشــي مــع أهــواء وتحيــزات نظامــه .تتمثــل هــذه الكــوارث االقتصاديــة
فــي جانبيــن أساســيين ،أولهمــا االســتدانة فــوق طاقــة االقتصــاد علــى توليــد ريــع كاف للســداد،
وثانيهمــا إفقــار الشــعب عــن طريــق سياســات ضريبيــة مجحفــة تأتــي علــى األخضــر واليابــس
خاســفة حقــوق المواطنيــن وطموحاتهــم لتمويــل مديونيــات الحكومــة .وفــي هــذا اإلطــار مــن
اإلجحــاف واإلفقــار يتشــكل تاريــخ االقتصــاد المصــري عامــة وهيكلــه الضريبــي خاصــة.
واليــزال الهيــكل الضريبــي المصــري يرتكــز علــى مشــكلة المديونيــة فــي تشــكيله .فــكل إصــاح،
أو تعديــل ،أو توجــه اقتصــادي ،وكل قــرار حكومــي يصــدر ،تكــون مرجعيتــه األساســية الديــون،
وكيفيــة تغطيــة تكلفتهــا.
وتشــكل النظــام الضريبــي الحالــي فــي رحــم السياســات النيوليبراليــة التــي ســارع وتيرتهــا
يوســف بطــرس غالــي .فأتــى غالــي إلــى ســدة وزارة الماليــة بعــد أكثــر مــن عقــد مــن أزمــة -1990
 1991التــي هــددت االقتصــاد المصــري باإلفــاس ،والتــي ثبتــت أرجــل السياســات النيوليبراليــة
فــي مصــر كقاعــدة للنمــو االقتصــادي المتفــادي لألزمــات التمويليــة .فــكان تمكيــن غالــي لهــذه
السياســات وجعلهــا األســاس الوحيــد للسياســات االقتصاديــة وعمــود الخيمــة للسياســات
الضريبيــة أمــرًا متوقعــً منــذ توليــه ،فشــكل نظامــً ضريبيــً ينصــف رجــال األعمــال علــى حســاب
رجــال العمــل .فالسياســات التــي تبناهــا يوســف بطــرس غالــي وزيــر الماليــة المصريــة قبــل ثــورة
ينايــر  2011مــن فــرض ضريبــة علــى الدخــل  %20لــكل الشــرائح ،وإقــرار قانــون الضريبــة العقاريــة،
وتخفيــض الرســوم الجمركيــة ،والتمهيــد لقانــون الضريبــة المضافــة ،كانــت أوالً وأخيــرًا تهــدف
إلــى رفــع الحصيلــة الضريبيــة عــن طريــق تشــجيع االســتثمار وخاصــة األجنبــي لتوفيــر النقــد
األجنبــي لخدمــة الديــون ،وتوفيــر الحاجــات االســتيرادية للبــاد .بغــض النظــر عــن آثــار هــذه
السياســات علــى عمــوم الجماهيــر مــن ناحيــة قدرتهــم علــى تحمــل هــذه األعبــاء مــن جهــة وأثــر
ذلــك علــى قــدرة الدولــة علــى خدمتهــم مــن جهــة أخــرى .واآلن بعــد أكثــر مــن ســتة أعــوام علــى
رحيــل غالــي ،ورغــم تغيــر الحكومــات المتعاقبــة ،والتغيــرات العنيفــة التــي عاناهــا المجتمــع
واالقتصــاد المصــري ،مــازال الهيــكل الضريبــي المصــري يشــوبه نفــس العــوار ،علــى الرغــم مــن
ادعائــه الســعي إلــى المســاواة .فالتغيــرات التــي طالتــه كانــت إمــا للتوســع فــي رؤيــة غالــي
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كمــا حــدث فــي تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة ورفــع ســعرها ،أو تغييــرات تجميليــة مــن دون
أثــر ملمــوس علــى قــدرة الدولــة التمويليــة كمــا نــرى فــي التطبيــق المشــوه للتصاعديــة فــي
الشــرائح الضريبيــة.

مالمح الهيكل الضريبي المصري الحالي
وهنــا تتضــح حــدود العدالــة الضريبيــة الحقيقيــة المتبعــة فــى وجــه االدعــاءات الحكوميــة .فمثـ ً
ا
حــد اإلعفــاء الضريبــى يقــل عــن الحــد األدنــى لألجــور الــذي طالــب بــه العمــال آنــذاك والمقــدر حينها
بـــ  1200جنيــه مصــري ،أي  14400جنيــه ســنويًا .بمعنــى أن عامـ ً
ا يؤجــر ثلــث الحــد األدنــى لألجــور يلــزم
بدفــع الضرائــب علــى هــذا األجــر الضئيــل .كمــا أن الهيــكل يقفــز قفــزات غريبــة فــي الشــريحتين
الرابعــة والخامســة .فالشــريحة الرابعــة تتضمــن كل مــن كان دخلــه يتــراوح بيــن الـــ 3،750جنيهــً
شــهريًا و 16،666جنيهــً شــهريًا ،وشــتان بيــن الطبقتيــن .والشــريحة الخامســة تبــدأ مــن 16،666
شــهريًا فقــط ،بــا شــرائح خاصــة للمليونيــرات أو المليارديــرات.
الشريحة

نسبة الضريبة

حدود الدخل

األولى

 13500جنيه مصري سنويًا فأقل

الثانية

من  13500إلى  30ألف جنيه مصري سنويًا

%10

الثالثة

من  30ألف إلى  45ألف جنيه مصري سنويًا

%15

الرابعة

من  45ألف إلى  200ألف جنيه مصري سنويًا

%20

الخامسة

أكثر من  200ألف جنيه مصري سنويًا

%22.5

 1عدا االستثناءات.

1

معفى من الضرائب
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أمــا بالنســبة إلــى الشــركات فشــهد الموقــف تغيــرات كثيــرة ،فقــد تــم توحيــد ضريبــة األربــاح
للشــركات عنــد  %20فــي أعقــاب قانــون  2005باســتثناء البنــك المركــزي المصــري ،الشــركة العامــة
لقنــاة الســويس ،وهيئــة البتــرول الذيــن يلتزمــون بتســديد الضرائــب علــى ســعرها قبــل
تعديــات  2005أال وهــو  ،%40وشــركاء هيئــة البتــرول .ورفعــت الحكومــة ســعر الضريبــة إلــى %25
فــي أعقــاب مايــو  2013لتصــل نســبة الضريبــة الحقيقيــة إلــى  %30فــي أعقــاب ضريبــة الثــروة التــي
كان مــن المفتــرض تطبيقهــا علــى الشــركات ،لينخفــض ســعر الضريبــة فــي أعقــاب تعديــات
 2015إلــى  %22.5فقــط .والمخــزي حقــً أن هنــاك مــن يدفــع أقــل مثــل شــركات المناطق االســتثمارية
ـى تمامــً مــن الضرائــب مقابــل
الخاصــة التــي تدفــع  %10فقــط ،أو شــركات المناطــق الحــرة التــي تُعفَ ـ َ
تســديد  %1مــن ربحهــا الصافــي الســنوي لهيئــة االســتثمار .وهــذا التراجــع لصالــح المســتثمرين
هــو مــن أهــم معالــم النظــام المصــري .فعلــى ســبيل المثــال ،بعــد أن أقــرت الحكومــة ضريبــة
أربــاح رأســمالية تقــدر بـــ %10فــي عــام  ،2014تراجعــت عنهــا بعــد اعتــراض المســتثمرين ،وهــذا
األســلوب فــي التراجــع المخــزي والمســتمر أمــام قــوى المســتثمرين واألغنيــاء هــو مــا جعــل الدولــة
غيــر قــادرة علــى تمويــل أنشــطتها مجبــرًا إياهــا علــى االعتمــاد علــى االســتدانة.
أمــا الضرائــب غيــر المباشــرة فــي مصــر فقــد تشــكلت تمامــً فــي ظــل االزمــات االقتصاديــة،
فطبقــت ضريبــة المبيعــات تلبيــة لمطالــب صنــدوق النقــد الدولــي مقابــل حزمــة إقــراض ،1991
وتــم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة ثمنــً لحزمــة إقــراض  ،2016حيــث تفاوضــت الحكومــة مــع
المؤسســات الدوليــة المانحــة فــي شــأن تطبيقهــا لســنوات عــدة ،وأمضــت حوالــى خمــس
ســنوات تتعهــد بتقديمهــا حتــى ســبتمبر  2016حيــن أصــدرت الحكومــة قانــون رقــم  67لســنة
 2016نــزوالً عنــد رغبــة المقرضيــن ،حيــث صــدر القانــون متضمنــً رفــع الســعر العــام للضريبــة مــن
 %10إلــى  %13لترتفــع ثانيــة إلــى  %14بموجــب القانــون فــي عــام  .2017وعلــى الرغــم مــن اســتثناءات
وحــد ســعر الضريبــة رافعــً ســعر بعــض المنتجــات
عــدة ،فالقانــون معيــب باألســاس حيــث إنــه ّ
األساســية ،وخافضــً ســعر الضريبــة علــى غالبيــة منتجــات الرفاهيــة ،وكأن القانــون يعاقــب
الفقــراء علــى فقرهــم ويكافــئ األغنيــاء علــى إســرافهم.
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وتتوقــع الحكومــة أن ترتفــع نســبة الجهــد الضريبــي إلــى %14.7فــي مشــروع موازنــة عــام -2017
 .2018هــذا علــى الرغــم مــن أن الحكومــة فشــلت تاريخيــً فــى تحقيــق توقعاتهــا بخصــوص نســبة
التحصيــل فــي مــا عــدا الســنة الماضيــة ،مســتفيدة مــن الظــروف االســتثنائية التــي مــرت بهــا
البــاد واالقتصــاد العالمــى ،خصوصــً مــن تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة .فالمؤشــرات كلهــا
مــن انخفــاض ضرائــب الدخــل واألربــاح المتواصــل كنســبة مــن الضرائــب عامــة وصعــود نســبة
الضرائــب غيــر المباشــرة واالســتمرار فــي تقديــم تســهيالت للمســتثمرين فــي صــورة ضرائــب
شــركات منخفضــة النســبة والمحصــول علــى حســاب المواطنيــن المفقريــن ،هــي أوضــح صــور
اإلجحــاف الضريبــى الــذى تتحمــل عبئــه الطبقــات الفقيــرة والمتوســطة فــى مخالفــة واضحــة
للقاعــدة الدســتورية بشــأن العدالــة الضريبيــة ،لتتحــول بذلــك نصــوص الدســتور المصــرى إلــى
مجــرد كالم إنشــائي فاقــد القيمــة والفاعليــة.

ضرورة المقاربة الضريبية لألزمة
مــن شــبه المســتحيل اآلن الحديــث عــن االقتصــاد المصــري  -حاضــره ،مســتقبله ،أو ماضيــه -
مــن دون التطــرق إلــى األزمــة االقتصاديــة التــي تطحنــه اآلن -فــكل حديــث عــن الماضــي ينتهــي
إلــى كيــف كان لنــا أن نتجنــب األزمــة وكل حديــث عــن المســتقبل يــدور حــول إمكانيــة وكيفيــة
الخــروج منهــا .طبيعــة األزمــة نفســها والروايــة المحيطــة بهــا تــم صياغتهــا كأزمــة نقــد أجنبــي،
وذلــك الوصــف العــام يجانــب الحقيقــة ،فعلــى الرغــم مــن أن ضعــف الدخــل األجنبــي وضعــف
االحتياطــات األجنبيــة كانــا فــي قلــب األزمــة ،إال أن هــذا الوصــف يهمــل الفشــل اإلداري فــي رفــع
الجهــد الضريبــي والقــدرة علــى الجبايــة الفعالــة للدولــة ،ويحــول المناقشــة تمامــً إلــى المنــاخ
االســتثماري وظــروف االقتصــاد العالمــي ،مــا يجنــب الحكومــة الجــزء األكبــر مــن اللــوم ،ويجعــل
هــم اإلصالحــات المقترحــة وهــدف المناقشــة توفيــر منــاخ أفضــل للمســتثمرين ويزيــح المواطــن
تمامــً مــن مركــز االهتمــام.
فبمجــرد التســليم بــأن األزمــة فــي مركزهــا أزمــة نقــد أجنبــي ،نتنــازل عــن أرضيــة واســعة لنقــد
السياســات الحكوميــة الماليــة ونســمح لهــذه السياســات بالمــرور كمســلمات اقتصاديــة .لــذا
ارتأينــا أن مقاربــة ضريبيــة لألزمــة االقتصاديــة ستســمح لنــا بإعــادة المناقشــة لألســباب الحقيقيــة
لهــا المتمثلــة فــي غيــاب الرغبــة فــي تحقيــق العدالــة الضريبيــة والتهــرب مــن مســؤوليات
العدالــة االجتماعيــة ،وغيــاب الكفــاءة والرؤيــة فــي مؤسســات الدولــة الماليــة .هــذه المقاربــة أيضــً
ستســمح لنــا بوضــع المواطــن فــي قلــب األزمــة ثانيــة بــدالً مــن المســتثمر .فالمواطــن بصفتــه
المســتهلك والمكلــف هــو الممــول األساســي ،وبصفتــه المتضــرر مــن األزمــة هــو محــل االهتمــام
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األساســي ،باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن تفاعــل المواطنيــن مــع األزمــة يمثــل فرصــة ســانحة لدفــع
مبــادئ العدالــة الضريبيــة فــي مقدمــة الحــوار العــام بخصــوص األزمــة والترويــج لحلــول ضريبيــة
عادلــة لحــل العجــز التمويلــي عــن طريــق عــاج الهيــكل المهتــرئ الــذي ســبق شــرحه.
هنــا نصــل إلــى نهايــة هــذه الســردية وهــي النقطــة التــي ال تــزال محــل جــدل فــي الدوائــر البحثيــة
المصريــة وهــي تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة وآثارهــا الســلبية علــى المواطنيــن ،خصوصــً
األكثــر فقــرًا منهــم ودورهــا فــي تعميــق األثــر التضخمــي لألزمــة وإعطاؤهــا منحــى طبقيــً يؤكــد
أن الفقــراء ســيظلون األكثــر تضــررًا.

التحديات العامة
يواجه العمل العام في مصر والعمل الحقوقي بخاصة صعوبات عدة نتيجة للظروف السياســية
واألوضــاع األمنيــة فــي البــاد .أول هــذه التحديــات للعمــل العــام هــي القوانيــن الحاكمــة للعمــل
العــام والتــي يتــم تضييــق الحصــار القانونــي عــن طريقهــا علــى المنظمــات واألفــراد العامليــن
فيــه لتنحيــف القطيــع بتفعيــل متطلبــات تعجيزيــة تجبــر الراغبيــن فــي العمــل العــام بالعمــل
تحــت إصبــع األمــن الوطنــي ،مهــددة اســتقاللية قرارهــا وقدرتهــا الحقيقيــة علــى مراقبــة الحكومــة
وتقييــم أدائهــا .ثانــي هــذه التحديــات هــو ضعــف التمويــل الواصــل إلــى مؤسســات المجتمــع
المدنــي المصــري حيــث يــؤدي قلــق المموليــن مــن غلــق هــذه المؤسســات فجأة في ضــوء تصرفات
الحكومــة الفجائيــة وغيــر المتوقعــة إلــى العــزوف عــن التمويــل .يــؤدي ذلك إلى تعطيــش المجتمع
المدنــي المصــري مجبــرة إيــاه علــى العمــل برواتــب ضئيلــة ،وإيــكال عــدة مــن البرامــج إلــى قلــة مــن
العامليــن ،مــا يؤثــر ســلبًا علــى قدرتهــم علــى تغطيــة هــذه البرامــج .وتكــون النتيجــة النهائيــة
لهــذا التعطيــش إمــا إغــاق هــذه المؤسســات تحــت الضغــط المالــي ،أو تحجيمهــا لدرجــة ال تســمح
لهــا بتحقيــق أهدافهــا المرجــوة .مــن المهــم أن سياســة التعطيــش هــذه ليســت مجــرد صدفــة،
بــل هــو نهــج متبــع منــذ تعييــن الســيدة فايــزة أبــو النجــا مستشــارة لألمــن القومــي كأأمــن طريقة
لســحق المجتمــع المدنــي ،مــن دون اســتخدام العنــف المباشــر الــذي قــد يؤدي إلــى تأليب المجتمع
الدولــي علــى الحكومــة المصريــة .أخيـرًا وليــس أخـرًا التحــدي الثالــث وهــو المنــاخ القمعــي المتزايد
فــي مصــر ،فمــا بيــن الحجــب األمنــي ألكثــر مــن  400موقع إلكترونــي ،واالعتقــاالت المتزايــدة ،واإلخفاء
القســري متســارع الوتيــرة ،يعيــش العاملــون فــي المجتمــع المدنــي ظروفــً يمتــد تهديدهــا مــن
عملهــم إلــى حياتهــم الشــخصية .هــذا المنــاخ القمعــي يؤثر مباشــرة على قدرة المجتمــع المدني
علــى مباشــرة أعمالــه بــدءًا مــن تحجيــم قدرتــه علــى العمــل ،ترهيــب الجماهيــر مــن التواصــل معــه،
وتضييــق قدرتــه علــى رعايــة أو تنظيــم فعاليــات وورش عمــل أو مؤتمــرات.
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التحديات في إطار المقاربة الضريبية:
وصــوالً إلــى مرحلــة العمــل علــى هــذه المقاربــة ،فقــد تــم التغلــب علــى غالبيــة التحديــات
القانونيــة والتمويليــة .ويبقــى التحــدي األساســي واألصعــب لتطبيقهــا هــو التحــدي األمنــي.
وتترجــم هــذه التحديــات األمنيــة فــي تطبيــق المقاربــة فــي صورتيــن رئيســيتين ،أوالهمــا هــو
تحجيــم القــدرة علــى عقــد ورش عمــل تدريبيــة ومؤتمــرات لســببين رئيســيين وهمــا أوالً أن
عقــد هــذه المؤتمــرات عــادة مــا يتطلــب إخطــارًا أمنيــً ،مــا يعنــي إمكانيــة تعطيــل الورشــة فــي
حالــة عــدم الحصــول عليــه ،وتعريــض المنظميــن لمخاطــر أمنيــة .وثانيــً هــو حضــور مخبريــن أو
ممثليــن أمنييــن للحكومــة معرضيــن ســامة المشــاركين أنفســهم للخطــر .أمــا ثانــي ترجمــة
لهــذه التحديــات األمنيــة فيأتــي فــي إطــار المناصــرة ،حيــث يصعــب تأســيس تحالفــات رســمية
للمناصــرة فــي ظــل وضــع أمنــي بهــذه الهشاشــة ،حيــث يعــرض المشــاركون بمجملهــم إلــى
المســاءلة األمنيــة بمجــرد تعــرض إحــدى المؤسســات المشــاركة أليــة مســاءلة قانونيــة .كمــا أن
الحجــب المتواصــل للمواقــع الصحفيــة واالســتحواذ اإلداري علــى عــدة صحــف ،يعنــي أن جهــود
المناصــرة العامــة فــي الصحافــة يجــب أن تأتــي عــن طريــق تنســيق فضفــاض لهــذه الجهــود لئــا
تعــرض المناصريــن لخطــر الحجــب أو األســوأ ،االســتحواذ.
لمجابهــة هــذه المصاعــب يجــب االعتمــاد علــى تنســيق غيــر رســمي فضفــاض يرتكــز علــى
العالقــات الشــخصية المباشــرة بــدالً مــن الصــات الرســمية المؤسســية لتحجيــم أيــة مخاطــر
أمنيــة قــد يتعــرض لهــا المشــاركون .كمــا يجــب االعتمــاد علــى المصــادر اإللكترونيــة للنشــر
والتعميــم بــدالً مــن الجرائــد المطبوعــة ،حيــث إنــه علــى الرغــم مــن الحجــب اإللكترونــي ،إال أنهــا
تتعــرض لرقابــة أقــل نســبيًا مــن المصــادر المطبوعــة ،كمــا يمكــن االلتفــاف علــى الحجــب بعــدة
طــرق ســواء ( )VPNأو تحويــل الموقــع نفســه ،وهــي طــرق ال يتســنى اســتخدامها فــي حالــة
الرقابــة علــى المطبوعــات .وأخيــرًا مــن المهــم التذكــر أنــه ال توجــد طريقــة لتحييــد هــذه المخاطــر
تمامــً ،وأن كل هــذه اإلجــراءات تهــدف إلــى تقليــل التعــرض للمخاطــر قــدر اإلمــكان فــي ظــل
الحفــاظ علــى قابليــة النشــر والمناصــرة.

المقترح:
ســيكون اإلطــار العــام للبرنامــج الضريبــي للعــام المقبــل هــو المقاربــة الضريبيــة لألزمــة وهــو مــا
ســيتم كاآلتــي:
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 -1بحــث شــامل عــن السياســات الضريبيــة للحكومــة المصريــة قبــل وخــال األزمــة والسياســات
الجبائيــة المقترحــة فــي مناقشــات الدائنيــن والسياســات المطبقــة إســتجابة لهــا (مثــل االنتقــال
إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ورفــع تســعيرتها) ودورهــا فــي خلــق األزمــة ،وتعميقهــا
والــدور المقتــرح فــي التعافــي منهــا.
 -2تفعيــل مجموعــة العمــل الضريبيــة للباحثيــن والخبــراء لمشــاركة الــرؤى حــول القضايــا
الضريبيــة وتفعيــل المقاربــة الضريبيــة لألزمــة فــي الســنة المقبلــة (.)2018
 -3خلــق مســاحة غيــر رســمية تعليميــة للباحثيــن المبتدئيــن والمهتميــن عــن طريــق عقــد
تدريبــات متــى ســنحت الظــروف األمنيــة.
 -4اســتغالل الروابــط الشــخصية الصحفيــة إلنشــاء شــبكة صحافيــة مناصــرة للعدالــة الجبائيــة
لترســيخها كمحــور أساســي للتعافــي مــن األزمــة االقتصاديــة.
 -5العمــل علــى إمكانيــة تشــكيل تحالــف برلمانــي للعدالــة الضريبيــة فــي الظــروف الحاليــة
ومحاولــة إدخــال القضايــا الضريبيــة كمحــور أساســي للنقــاش فــي االنتخابــات الرئاســية المقبلــة.
 -6إنشــاء حملــة للضغــط مــن أجــل شــفافية أكبــر للبيانــات الضريبيــة المفــرج عنهــا حكوميــً
وتقســيمها بالمنطقــة الجغرافيــة ،النشــاط االقتصــادي ،الشــريحة الضريبيــة ،والنــوع االجتماعــي
لتوســيع وتعميــق نطــاق النقــاش فــي قضايــا العدالــة الضريبيــة وتمكيــن المجتمــع المدنــي
والمعارضــة مــن وضــع تصــورات بديلــة لسياســات الحكومــة .ســتبدأ الحملــة فــي فبرايــر 2018
(قبــل بدايــة الموســم الضريبــي لتفــادي ترحيــل الحكومــة المطالــب للســنة المقبلــة) وتنتهــي
بعــد تصريــح البيانــات الضريبيــة فــي أبريــل بتقييــم مــدى التفصيــل فيهــا ســواء بالنقــد أو
اإليجــاب ،فــي مؤتمــر صحفــي أو اجتمــاع عــام إن أمكــن .وفــي حــال لــم يتــح ذلــك ســيتم إصــدار
وتعميــم بيــان صحفــي بتوقيــع المشــاركين فــي الحملــة .ســترتكز الحملة باألســاس على وســائل
التواصــل االجتماعــي مســتخدمة الصحافــة المحترفــة كمحــور ثانــوي للتعميــم .مــن المهــم فــي
هــذا اإلطــار إدراك أنــه علــى الرغــم مــن أن جمهــور الحملــة هــو المواطــن العــادي ،إال أن الغــرض
منهــا هــو جــذب العامليــن فــي المجتمــع المدنــي لنقــاش الموضــوع ورفعــه إلــى مســتوى رؤيــة
الدولــة لتقديــم تنــازل ،وإن تــراه تافهــً ســيمنحها عرفــان المجتمــع المدنــي والدولــي والمنظمــات
الماليــة.

