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مقدمة

شهدت مرص، منذ ثورة 25 يناير 2011، العديد من التحوالت السياسية واالقتصادية واالسرتاتيجية واألمنية، التي 

كان لها العديد من االنعكاسات الداخلية واإلقليمية والدولية، وقد حرص املعهد املرصي للدراسات، منذ تأسيسه 

املستويات  من  العديد  وفق  والتحليل،  بالدراسة  االنعكاسات  وتلك  التحوالت  هذه  يتناول  أن  عىل   ،2014 عام 

)املحارضات،  التفاعلية  وكذلك  الرأي(  ومقاالت  التحليالت،  التقديرات،  التقارير،  والدراسات،  )البحوث  التحليلية 

الندوات، املؤمترات، ورش العمل(.

تطورات  السنوي، حول  التقرير  هذا  للدراسات  املرصي  املعهد  يُقدم  والتفاعيل  البحثي  االهتامم  هذا  إطار  ويف 

املشهد املرصي، السياسية واالقتصادية والعسكرية واألمنية واالجتامعية يف مرص خالل عام 2017م. لريسم من خالل 

ذلك مالمح هذا املشهد، ويُقدم قراءة دقيقة للواقع، ميكن بناء عليها وضع التصورات ووضع السياسات الرضورية 

للتعاطي بفاعلية مع ما انتهى إليه التقرير. 

كام يضم الكتاب السنوي، محوراً خاصاً حول أهم ما نرشه اإلعالم العربي ومراكز البحث الصهيونية عن القضايا 

املرصية، ويأيت هذا املحور يف ظل العالقات االسرتاتيجية التي تعاظمت بني النظام العسكري الحاكم يف مرص بعد 

2013، والنظام اإلرسائييل.

واملعهد املرصي للدراسات، إذ يُقدم للمسؤولني والباحثني والجمهور العام، هذا التقرير الدوري، والذي سنحرص 

ونبذل كل الجهد الستمرار صدوره، فإننا نأمل أن يكون وسيلة لنرش الوعي حول القضايا محل االهتامم، وأن يكون 

ُمدخالً لتعزيز املشاركة املجتمعية يف بناء وإدارة السياسات العامة، وفهم الواقع املرصي حارضاً ومستقبالً، سعياً 

نحو بناء دولة مدنية دميقراطية، ذات هوية حضارية راسخة.

مدير املعهد املرصي للدراسات

د. عصام عبدالشاىف
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الفصل األول: أزمات سياسية

مجموعتني  بني  التمييز  إطارها  يف  ميكن  التي  السياسية،  األزمات  من  العديد   ،2017 العام  خالل  مرص  شهدت 

أساسيتني، املجموعة األوىل ترتبط بأزمات السياسة الداخلية )وتتمثل يف طبيعة النظام السيايس، أمناط التفاعالت 

بني املؤسسات السياسية، والقوى السياسية، ومامرسات أجهزة الدولة( املجموعة الثانية، ترتبط بأزمات السياسة 

الخارجية )وتتمثل بطبيعة التفاعالت الخارجية للنظام، التعاونية منها والرصاعية، وقضايا األمن القومي املرصي، 

وكيف تعاطى معها النظام، كالحدود واملياه واألرض والرثوات الطبيعية(.

وميكن تناول هذه القضايا، وما شهدته من أزمات، وذلك عرب مبحثني:

املبحث األول: تحوالت السياسة الداخلية

املبحث الثاين: تحوالت السياسة الخارجية
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المبحث األول: تحوالت السياسة الداخلية

بعد مرور 4 سنوات منذ انقالب 3 يوليو 2013، يبدو النظام مستقراً من خالل إحكام قبضته األمنية، ولكن هذا 

االستقرار الظاهر يأيت فوق مجتمع يعاين من أزمات اقتصادية واجتامعية وبالرغم من تخوفات التزال عالقة مبخيلة 

الكثري من ثورة أو احتجاجات واسعة تصل إىل واقع أسوأ يرتاءى للجميع، يف محيط اإلقليم ومع غياب بديل سيايس 

للنظام الحايل بعد أن تم حرق وتشويه كل من هو داخل الحياة السياسية املرصية قبل وبعد ثورة يناير، تظل حالة 

الغضب التي تبدو كامنة قابلة لإلثارة يف أي وقت ورمبا بدون مقدمات، وهو ما يعيه النظام الحايل جيدا ويعمد 

لخنق وطمس أي مساحة ميكن أن يعرب فيها الشعب عن غضبه، وهنا ميكن استجالء مالمح املشهد السيايس من 

خالل التايل:

المطلب األول: النظام السياسي وتفاعالته الداخلية

كشفت أحداث وتفاعالت العام ٢٠١٧، عن أن النظام الحاكم يف مرص منكفئ عىل نفسه ال يفهم إال الرصاعات 

الصفرية مع محيطه، حيث حول النظام رصاعاته الداخلية إىل رصاعات صفرية، ودخل يف رصاع صفري ليس مع 

اإلخوان املسلمني فقط كام يحاول أن يظهر من خالل وسائله اإلعالمية، ولكن رصاعه ميتد إىل كل من مُيكن أن ميثل 

تهديداً ما عىل مصالحه وعىل وجوده، بل إن هذا النظام ال يرتدد يف خسارة حلفائه ورشكائه إذا ما وجهوا إليها نقداً 

أو مساءلًة ما، وهو ما انعكس سلباً عىل العديد من املستويات والقضايا، من بينها:

أواًل: واقع القوي السياسية وتحوالت الخريطة الحزبية

إن عملية التقويض واملحارصة التي مارسها النظام ضد القوى السياسية وتقييد مشاركتها يف الحياة السياسية خلقت 

حالة من العزلة حول الكيانات والرموز السياسية وأدت لالنعزال فيام بينها، وانعكست هذه الحالة بشكل واضح 

عىل وجود كوادر سياسية فاعلة يف املشهد تستطيع تقديم حلول ولو جزئية أو متتلك جرأة االشتباك السيايس يف 

مثل هذه األجواء، وكانت املحصلة وجود قوى سياسية رافضة ومعارضة للنظام ال متتلك إال النقد دون أن متتلك 

مرشوعاً واضح املالمح ملقاومة النظام أو متتلك اإلجابة عىل السؤال األهم، ما هو البديل بعد إزاحة رأس النظام؟ 

إن أبرز تحديات أي الحكم السلطوي غياب البديل، ويتحول هذا التحدي مع استمرار الوقت إىل ما ميكن أن نطلق 

عليه »املعاناة الصامتة«، حيث ال يقترص التحدي عىل مجرد إيحاد البديل يف صورة شخص ولكن امتالك رؤية لكل 

ما يتعلق بإدارة البالد من تحديات داخلية وخارجية.

ويف هذا السياق جاءت مامرسات النظام تجاه األحزاب السياسية، سواء يف التعاطي املبارش معها، أو من خالل 

سياسات الهيمنة عليها، أو من خالل عملية إعادة البناء والرتكيب التي شهدتها الحياة الحزبية يف مرص، منذ انقالب 

٢٠١٣ وحتى نهاية العام ٢٠١٧، الذي يغطيه هذا التقرير، وهو ما ميكن تناوله عىل النحو التايل:
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الخريطة الحزبية يف مرص بعد يناير 2011

مثلت ثورة يناير فرصة نادرة لألحزاب املرصية إلزاحة عوائق ومثبطات العمل السيايس والرتاكامت القمعية التي 

خلفتها سنوات مبارك، واالنطالق نحو حياة سياسية تبدو مناسبة للعمل والتنافس الحزيب واملشاركة يف الحكم، األمر 

الذي مل يكن ضمن أهداف وأجندة األحزاب السياسية يف عهد مبارك، ومن ناحية أخرى خلقت مساحات الحرية 

يف أعقاب ثورة يناير دافعاً ومربراً لتكوين وتشكيل أحزاب جديدة تأمل يف خوض تجربة العمل السيايس، واملشاركة 

يف الحكم، ومن ثم نتجت عن هذه التحوالت الجديدة يف البيئة السياسية املرصية مساحات لألحزاب السياسية مل 

تكن موجودة من قبل، وبرزت األحزاب السياسية ألول مرة منذ عام 1952 كأداة رئيسية للتعبري السيايس ومتثيل 

قطاعات مختلفة من الشعب وهو ما ظهر بشكل واضح من خالل األحزاب اليسارية والليربالية واإلسالمية والقومية 

واليمينية التي تشكلت رسيعاً وتواصلت مع الجامهري مبارشة ودون أي قيود.

من املهم اإلشارة هنا إىل أن مرص مل تعرف قانوناً لألحزاب السياسية بعد إنتهاء النظام املليك وحتى عام 1977، 

حيث وقع السادات أول قانون لألحزاب السياسية )القانون 40/1977()1(، وتال ذلك عدة تعديالت عىل القانون 

وصوالً إىل التعديل الذي صدر من املجلس العسكري)2( ىف مارس 2011، وسمحت تلك التعديالت بالقضاء عىل 

القيود التي عطلت وأعاقت العمل الحزيب يف املايض واتاحت الفرصة لحياة حزبية حقيقية مل تستمر طويالً. 

خريطة األحزاب التي شاركت يف االنتخابات الربملانية 2011 وما تحتويه من أحزاب مستجدة تأسست بعد ثورة 

التي شاركت يف االنتخابات  يناير وأحزاب قدمية تأسست يف عهد مبارك، حيث بلغت نسبة األحزاب املستجدة 

%80 من أصل 41 حزب مشارك يف االنتخابات، يف حني بلغت نسبة األحزاب القدمية التي شاركت يف االنتخابات 

%20، وتشري تلك النسب، مع إختالف توجهات األحزاب املشاركة بوضوح إىل فرتة زمنية اتسمت بتعددية حزبية 

حقيقية مل تشهدها مرص منذ عقود.

)1(  قانون األحزاب السياسية املرصي، الجزيرة نت، ٢6 مايو ٢٠٠5، رابط 

)2(  تطور الحياة الحزبية ىف مرص، الهيئة العامة لإلستعالمات، رابط

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/92d34a5b-e547-4a65-9bef-ffb93afdcf07
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/92d34a5b-e547-4a65-9bef-ffb93afdcf07
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/92d34a5b-e547-4a65-9bef-ffb93afdcf07
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ويوضح الجدول التايل قامئة األحزاب التي شاركت يف انتخابات 2011.

التوجه تاريخ التسجيلاسم الحزب العددالتوجه تاريخ التسجيلاسم الحزب العدد
ناصري اشتراكي 2011الكرامة 22إسالمي 2011النور1
ناصري اشتراكي 1992العربي الديمقراطي الناصري 23إسالمي 2011األصالة 2
اشتراكي 2011التحالف الشعبي اإلشتراكي 24إسالمي 2011الفضيلة 3
اشتراكي تحت التأسيساإلشتراكي المصري25إسالمي 2011البناء والتنمية 4
يسار الوسط2008الدستوري اإلجتماعي الحر 26إسالمي 2011اإلصالح والنهضة 5
يسار الوسط2011المصري الديمقراطي اإلجتماعي27إسالمي 2011الحرية والعدالة 6
يسار الوسط2011حراس الثورة 28إسالمي تحت التأسيسالتيار المصري 7
يسار الوسط2011المساواة والتنمية 29إسالمي 2011مصر الثورة 8
يسار الوسط1992التجمع 30إسالمي 2011الثورة المصرية 9

وسط2011العدل31إسالمي 2011الوسط 10
وسط2011الحضارة 32إسالمي 2011العمل اإلسالمي المصري11
وسطتحت التأسيسالتحالف المصري 33إسالمي 1992مصر العربي اإلشتراكي 12
وسط2011الوعي 34من الحزب الوطني السابق-يمين2011الحزب القومي المصري 13
وسط2011حقوق اإلنسان والمواطنة 35من الحزب الوطني السابق-يمين2011اإلصالح والتنمية 14
وسط2005السالم الديمقراطي 36من الحزب الوطني السابق-يمين2011المواطن المصري 15
ليبرالي 1983الوفد 37من الحزب الوطني السابق-يمينتحت التأسيسمصر الحرة 16
ليبرالي 2011المصريين األحرار38من الحزب الوطني السابق-يمين2011مصر الحديثة 17
ليبرالي 2011مصر الحرية 39من الحزب الوطني السابق-يمين2011اإلتحاد  18
ليبرالي 2011الغد 40من الحزب الوطني السابق-يمين2011المستقلين الجدد 19
ليبرالي 2007الجبهة الديمقراطية 41من الحزب الوطني السابق-يمين2011العربي للعدل والمساواة 20
يمين2006المحافظين21

وعربت نتائج انتخابات 2011 وحجم املشاركة الشعبية التي شهدتها عن إدراك الشعب املرصي لحرية االنتخابات 

ونزاهتها وإدراكه للتعددية الحزبية الحقيقية التي ظهرت بعد يناير 2011، حيث بلغت املشاركة الشعبية نسبة 

تقرتب من %60 من أصل مجموع عدد الناخبني، وتعد النسبة األعىل)3( يف تاريخ االنتخابات النيابية يف مرص، ويف 

ظل حالة التنافسية العالية بني األحزاب عىل اختالف توجهاتها مثلت نتائج االنتخابات اختالف توجهات الشعب 

املرصي وتنوع مكوناته بأوزان ننسبية مختلفة وهو االمر الذي كان يصعب قياسه أو تحديده عىل وجه الدقة يف 

فرتة حكم مبارك )شكل رقم 1(.

)3(  املشاركة يف االنتخابات واالستفتاءات بعد ثورة يناير.. »للخلف ُدر«، املرصي اليوم، 17 اكتوبر 2015، رابط

http://www.almasryalyoum.com/news/details/828477
http://www.almasryalyoum.com/news/details/828477
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الخريطة الحزبية يف مرص بعد يوليو 2013

بداية حياة حزبية جديدة  يناير كانت تشري إىل  التحرير خالل ثورة  التي شهدها ميدان  بالرغم من أن األجواء 

وحرية املامرسة السياسية، لكن رسعان ما عادت الحياة الحزبية يف مرص إىل أمناط االستقطاب السابقة والتي كانت 

مسترتة تحت تضييقات وبطش مبارك، وكانت درجة االستقطاب يف هذه املرة أشد من أي وقت مىض، ورسعان ما 

انتهزت املؤسسة العسكرية الفرصة لتعيد صياغة الحياة السياسية يف أعقاب إنقالب عسكري قامت به يف صيف 

2013، لتبدأ مرحلة جديدة مل تشهدها مرص يف تاريخها الحديث، اتسمت بتجريف الحياة السياسية والقضاء عىل 

جميع مظاهرها وإقصاءاألحزاب الفاعلة ومنظامت املجتمع املدين ومالحقات واعتقاالت للناشطني عرب ماكينة قمع 

جنونية ادت يف النهاية إىل إنهاء الحياة السياسية وخلق بيئة سياسية جديدة وهو ما تم عرب مرحلتني كام سنوضح 

فيام بعد.

املرحلة األوىل: ما بعد انقالب الثالث من يوليو

مل تفلح املحاوالت التي سلكها النظام املرصي يف تلك املرحلة لتبدو أول حكومة مشكلة بعد انقالب الثالث من يوليو 

متثل عدداً من األحزاب املختلفة التي أيدت ودعمت اإلنقالب العسكري، حيث مل تستمر تلك الحكومة برئاسة 

»حازم الببالوي« يف عملها سوى 7 اشهر )عدد محدود من وزاراء حكومة »الببالوي«)4( ينتمي إىل أحزاب »املرصي 

جديدة  حكومة  وتعيني  اقصاؤها  تم  ما  ورسعان  و«الكرامة«(،  و«الدستور«  و«الوفد«  اإلجتامعي«  الدميقراطي 

برئاسة »ابراهيم محلب« تخلو من أي متثيل حزيب وتتشابه كثرياَ مع حكومات الحزب الوطني الدميقراطي يف عهد 

مبارك والتي كانت تتصف بعدم انتامء أفرادها ألي من األحزاب السياسية بخالف الحزب الوطني الدميقراطي أو 

وجود عالقات وروابط لوزرائها مع منظومة حكم مبارك.

خالل  من  السياسية  األحزاب  مع  التعامل  عرب  جديد  سيايس  واقع  فرض  عىل  املرحلة  تلك  خالل  النظام  وعمل 

إنشاء  يناير وما بني  الفاعلة بعد ثورة  أو اإلخضاع لألحزاب  أو اإلخرتاق  الحظر واملنع  مسارات متشابكة ما بني 

أو دعم أحزاب جديدة وهي املهمة التي قامت بها “األجهزة السيادية” فيام بعد، وبدا بوضوح دورها يف إنشاء 

تلك األحزاب الجديدة والتي كان أبرزها حزب »مستقبل وطن« والذي يشار إىل تشكيله داخل أروقة املخابرات 

الحربية)5(، وإنشاء قامئة »يف حب مرص« املشاركة يف االنتخابات الربملانية 2015 والتي تم إعدادها أيضاً يف أحد 

قاعات جهاز املخابرات العامة)6( املرصية. 

وأسفرت تلك السياسات التي انتهجها السييس ونظامه يف التعامل مع األحزاب السياسية عن تقويض ألي شكل 

من أشكال املامرسة السياسية والحياة الحزبية الحقيقية يف مرص وبرز برملان 2015 الذي تم تشكيل أغلب أعضائه 

)4(  الحكومة املرصية الجديدة تؤدي اليمني الدستورية و«اإلخوان ال يعرتفون برشعيتها”، فرانس 24، 17 يوليو 2013، رابط

)5(  حسام بهجت،هكذا انتخب السييس برملانه، مدى مرص، 8 مارس 2016، رابط

)6(  املصدر السابق

http://www.france24.com/ar/20130716-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://www.madamasr.com/ar/2016/03/08/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://www.madamasr.com/ar/2016/03/08/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://www.madamasr.com/ar/2016/03/08/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87/
http://www.france24.com/ar/20130716-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://www.madamasr.com/ar/2016/03/08/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87/
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من قبل االجهزة السيادية ليعرب عن ذلك الواقع بوضوح، حيث بلغ عدد األحزاب الفائزة يف الربملان 19 حزباً)7(، 

يتصدرها حزب »املرصيني األحرار« بـ 65 عضًوا وحزب »مستقبل وطن« بـ 57 عضًوا يف حني بلغ عدد األعضاء 

املستقلني 325 عضواً من أصل 568 عضًوا منتخباً يف الربملان)8(. 

من املهم اإلشارة هنا إىل حجم املشاركة الشعبية يف انتخابات 2015 والتي تشري بحسب احصائيات)9( النظام املرصي 

إىل نسبة تصل إىل %28 وهي نسبة تبتعد كثرياً عن الواقع يف ظل عقد مقارنة بسيطة بني مشاهد اإلقبال التي 

شهدتها اللجان االنتخابية يف 2011 وبني مشاهد اللجان االنتخابية الخاوية يف 2015، وبالرغم من صعوبة االعتامد 

بشكل دقيق عىل رواية النظام املبالغ فيها إال أنها بأي حال ال تقرتب من حجم املشاركة الشعبية التي شهدتها 

الحياة  لواقع  الشعب املرصي  ادراك  الحالتني عن  الشعبية يف  املشاركة  الفارق بني حجم  ليعرب  انتخابات 2011، 

السياسية والحزبية التي سبقت االنتخابات يف عام 2011 وعام 2015.

انشأها  التي  الجديدة  األحزاب  افتقار  املرصي ويف ظل  الشارع  والفاعلية يف  التأثري  ذات  األحزاب  اقصاء  يف ظل 

أو دعمها النظام إىل الربامج أو املشاريع السياسية، باإلضافة إىل غياب أيديولوجية محددة، نستطيع من خاللها 

متييزها عن األحزاب االخرى وتفهم سياستها ومنطلقاتها،  كان من الطبيعي أن تخفق تلك األحزاب يف الحصول 

عىل عدد مقاعد يقرتب من ثلثي مقاعد الربملان وهو األمر الذي يبدو أن النظام قد سعى إليه واستعاض عن غياب 

أغلبية حزبية داخل الربملان باإلتجاه إىل تشكيل إئتالف داخل الربملان، يضم عدداً من األحزاب وعدداً من األعضاء 

املستقلني، وبرز إئتالف دعم مرص)10( الذي يتشكل من 317 عضواً )نسبة تقرتب من نسبة ثلثي أعضاء املجلس( 

ليقوم بادوار مشابهة لتلك األدوار التي يقوم بها الحزب الحاكم يف أي برملان آخر.

ومن املهم هنا اإلشارة إىل حجم التغيري الذي شهدته الحياة الحزبية بعد إنقالب الثالث من يوليو 2013، ونكتفي 

يف  املنافسة  عن   2011 الربملانية  االنتخابات  يف  شاركت  التي  األحزاب  من   50% حوايل  غياب  إىل  باإلشارة  هنا 

االنتخابات الربملانية 2015، حيث شارك 41 حزباً يف االنتخابات الربملانية 2011 بينام غاب 21 حزباً تقريباً من تلك 

األحزاب عن املشاركة يف االنتخابات الربملانية 2015، والنسبة تعرب بوضوح عن حجم املامرسات واإلنتهاكات التي 

انتهجها السييس ونظامه يف تلك املرحلة ضد األحزاب السياسية التي كانت فاعلة وذات تأثري بعد ثورة يناير والتي 

تسببت يف إحجام تلك األحزاب عن املشاركة يف عملية انتخابية بدت نتائجها منذ الوهلة االوىل معدة سلفاً من 

قبل النظام. 

)7(  ملخص تقرير اللجنة العليا لإلنتخابات عن انتخابات مجلس النواب ٢٠١5، الهيئة الوطنية لإلنتخابات املوقع الرسمي، مايو 2016، رابط

)8(  املصدر السابق

)9(  املصدر السابق

)10(  القامئة الكاملة ألعضاء »دعم مرص”، اليوم السابع، 9 مايو ٢٠١6، رابط

https://parliament2015.elections.eg/images/pdfs/reports/2015HoR-ReportSummary_Ar.pdf
https://parliament2015.elections.eg/images/pdfs/reports/2015HoR-ReportSummary_Ar.pdf
https://parliament2015.elections.eg/images/pdfs/reports/2015HoR-ReportSummary_Ar.pdf
https://parliament2015.elections.eg/images/pdfs/reports/2015HoR-ReportSummary_Ar.pdf
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/2710956
https://parliament2015.elections.eg/images/pdfs/reports/2015HoR-ReportSummary_Ar.pdf
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/2710956
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ويوضح الجدول التايل خريطة األحزاب التي شاركت يف “االنتخابات الربملانية” 2015 ويظهر منها غياب عدد كبري 

من األحزاب التي شاركت يف االنتخابات الربملانية 2011:

التوجه تاريخ التسجيلاسم الحزب العددالتوجه تاريخ التسجيلاسم الحزب العدد
ناصري اشتراكي 1992العربي الديمقراطي الناصري 23إسالمي 2011النور1
يسار الوسط1992التجمع 24إسالمي 2011مصر الثورة 2
يسار الوسط 2012الشعب الجمهوري25إسالمي 2011الثورة المصرية 3
يسار الوسط2012مصر المستقبل26إسالمي 2011العمل اإلسالمي المصري4
يسار الوسط2008الدستوري اإلجتماعي الحر 27إسالمي 1992مصر العربي اإلشتراكي 5
يسار الوسط2011المصري الديمقراطي اإلجتماعي28يمين2015مصر العروبة 6
يسار الوسط2011حراس الثورة 29يمين2014السادات الديمقراطي7
وسط2012نهضة مصر30يمين 2014مستقبل وطن8
وسط2012الصرح المصري الحر31يمين2013الحركة الوطنية المصرية 9

وسط2011العدل32يمين2005السالم الديمقراطي10
وسط2011صوت مصر33يمين2006المحافظين11
وسط2011النصر34يمين2014حماة وطن12
وسط2011حقوق اإلنسان والمواطنة 35يمين2002الجيل الديمقراطي13
وسط2005السالم الديمقراطي 36يمين2013األحرار الدستوريين الجدد14
وسط1990االتحاد الديمقراطي37يمين 2011مصر القومي15
ليبرالي 1983الوفد 38يمين 2013فرسان مصر 16
ليبرالي 2011المصريين األحرار39حزب وطنى سابق-يمين2011مصر الحديثة 17
ليبرالي 2011الغد 40حزب وطنى سابق-يمين2011اإلصالح والتنمية 18
ليبرالي2014مصر بلدي41حزب وطنى سابق-يمين2011المستقلين الجدد 19
ليبرالي2011الحرية42حزب وطنى سابق-يمين2011العربي للعدل والمساواة 20
ليبرالي2011الحياة43يمين الوسط2011المؤتمر 21
ناصري اشتراكي 2011الكرامة 22

السيادية عىل  التداخل والتنافس بني األجهزة  فقد اتسمت تلك املرحلة يف مجملها بالعشوائية من خالل حجم 

إدراة املشهد السيايس الجديد، وبالرغم من السيطرة التي بدت واضحة للنظام عىل األحزاب السياسية تحت سقف 

برملان 2015، إال أن االقحام املبارش لالجهزة السيادية والتنافس فيام بينها عىل إدارة املشهد السيايس أدى إىل إرباك 

النظام يف أكرث من موقف بدا فيه التخبط وعدم الوضوح لألحزاب الناشئة الجديدة، ولألفراد الذين تم الدفع بهم 

للحياة السياسية يف التعامل مع القرارات السياسية للنظام، وميكن مالحظة ذلك من خالل تتبع حجم الترصيحات 

املتضاربة ألعضاء الربملان والتي تزامنت مع أغلب القرارت والقوانني التي أقرها النظام يف تلك الفرتة، ومن االمثلة 

األبرز لحالة التخبط التي شهدتها تلك املرحلة، إتفاقية تريان وصنافري وقانون الخدمة املدنية.
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أجهزته  عرب  السياسية  للحياة  النظام  احتكار  املرحلة هي  لهذه  النهائية  املحصلة  إن  معه،  القول  ميكن  ما  وهو 

السيادية ولكن من خالل تشابكات وتداخالت مل تسمح حتى بظهور حياة حزبية شكلية تحت سقف الربملان.

املرحلة الثانية: والية السييس الثانية

ترصيحات السييس املتكررة يف أكرث من مناسبة والتي دعا فيها األحزاب السياسية إىل اإلندماج والتي تلتها ترصيحات 

الربملان)12( تشري بوضوح إىل أن عملية فك وتركيب  الربملان)11( املرصي وبعض اعضاء  يف نفس اإلتجاه من رئيس 

األحزاب السياسية املوجودة تحت سقف الربملان وإعادة هيكلتها من جديد ستكون من اولويات املرحلة الثانية 

للسييس وذلك عرب عدة مسارات متوازية: 

استكامل السيطرة عىل األحزاب السياسية داخل الربملان	 

كان واضحاً عدم رغبة السييس بالسامح ألي من األحزاب التي كانت فاعلة بعد ثورة يناير بامتالك أي فاعلية أو 

تأثري داخل برملان 2015، ميكن أن تُسبب معوقات لسيطرة النظام وتكرار مشهد برملان 2011 خارج السيطرة، ويُعد 

حزب املرصيني األحرار النموذج األبرز لتلك الحالة، فبالرغم من حصول الحزب عىل 65 مقعداً يف برملان 2015، 

وهو ما يقارب %12 من إجاميل عدد مقاعد الربملان، وتصدر الحزب لقامئة أكرب األحزاب داخل الربملان، رسعان ما 

تعمقت األزمات الداخلية للحزب والتي أسفرت يف النهاية عن اقصاء مؤسس وممول الحزب »نجيب ساويرس«، 

ودخول الحزب بشكل غري مبارش تحت مظلة النظام وانتهى األمر بإستقالة نحو 50 عضوا)13( للحزب داخل الربملان 

واإلنتقال إىل حزب »مستقبل وطن« أحد أبرز األذرع السياسية لألجهزة السيادية ليخرس حزب املرصيني األحرار 

تصدره ألكرب األحزاب تحت سقف الربملان. 

كذلك بدا حزب الوفد يسري أيضا يف نفس االتجاه، بعد عدة أزمات داخلية شهدتها السنوات القليلة املاضية، ومل 

يتوقف األمر عند هذا الحد بل امتد إىل تعيني)14( املتحدث العسكري السابق العميد »محمد سمري«، وهو أحد 

العسكريني املقربني من السييس يف منصب مساعد رئيس الحزب لشؤون الشباب.

توحيد قبضة السيطرة	 

السابقة  الفرتة  شهدتها  التي  السياسية،  األحزاب  ملف  إدارة  عىل  السيادية  األجهزة  بني  والتداخالت  التشابكات 

دفعت النظام للبدء يف مرحلة جديدة تسمح بتفرد جهاز سيادي واحد بإدارة ملف األحزاب، ومن ثم تقليص حجم 

التشابكات والتداخالت وتعزيز وتركيز السلطة يف يد السييس، عرب جهازه السيادي املفضل »املخابرات الحربية«، 

)11(  “عبد العال” يدعو إلنشاء حزب أغلبية وآخر للمعارضة، الرشوق، 14 مايو 2018، رابط 

)12(  دمج األحزاب تحت راية »كيان مرص”، برملاين، 8 ابريل 2018، رابط 

)13(  حزب املرصيني األحرار مهدد بالتفتيت يف الربملان، الحياة، 6 يونيو 2018، رابط

)14(  هل يتصدع حزب الوفد املرصي لتعيني عسكري سابق؟، الجزيرة نت، 24 مايو 2018، رابط

https://m.parlmany.com/News/7/221708/%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://m.parlmany.com/News/7/221708/%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052018&id=7b1f4d65-98e2-42d0-8e23-fbb35aed73a7
http://www.alhayat.com/article/4585074/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.alhayat.com/article/4585074/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/5/24/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052018&id=7b1f4d65-98e2-42d0-8e23-fbb35aed73a7
https://m.parlmany.com/News/7/221708/%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alhayat.com/article/4585074/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/5/24/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
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مبا يساعد توجه النظام يف توحيد قبضة السيطرة عىل األحزاب، وخاصة بعد القرارت التي اتخذها السييس بشأن 

إقالة عدد كبري من وكالء جهاز املخابرات العامة، بل وإقالة »خالد فوزي« مدير املخابرات العامة، وتعيني بدالً منه 

»عباس كامل« مدير مكتب السييس، لتحقيق هذا الهدف.

تقليل عدد األحزاب	 

تبلغ عدد األحزاب املسجلة رسمياً)15( واملعتمدة من لجنة األحزاب 104 حزباً منها 19 حزباً فقط داخل الربملان 

لألحزاب  الربملان وخارجه عرب عمليات دمج  داخل  املوجودة  السياسية  األحزاب  تقليل عدد  إىل  النظام  ويسعى 

واستقاالت لألعضاء وانضاممهم إىل أحزاب اخرى والوصول إىل شكل يقرتب من شكل الحزب الحاكم مع وجود 

حزب أو عدة أحزاب أخرى تقوم بدور املعارضة املوالية للنظام. 

وما يحدث يف حزب »مستقبل وطن« يُعرب بوضوح عن تلك املنهجية التي يتبعها النظام يف فك وتركيب واعادة 

هيكلة األحزاب داخل الربملان، حيث يقوم الحزب بضم األعضاء املستقيلني من حزب »املرصيني األحرار«)16( و«حزب 

»الوفد«)17( وضم أعضاء آخرين مستقلني، أيضاً أعلن اإلندماج مع جمعية »من أجل مرص«)18( يف محاولة للوصول 

بعدد اعضاء الحزب إىل نسبة تقارب نسبة ثلثي أعضاء الربملان والتحول إىل حزب األغلبية داخل الربملان. ومن ناحية 

أخرى يسعى حزب الوفد ليتزعم املعارضة املوالية للنظام داخل الربملان عرب دعوته)19( األحزاب االخرى لالندماج 

والدخول تحت مظلة الحزب. 

لكن سيواجه النظام عقبة)20( قانونية ودستورية إلمتام عملية انضامم األعضاء املستقيلني إىل أحزاب اخرى حيث 

الصفة  غري  إذا  النائب  عضوية  إسقاط   2014 دستور  من   10 واملادة  النواب،  قانون مجلس  من   6 املادة  تلزم 

االنتخابية التي انتخب عىل أساسها، وأيا كان اإلجراء والترصف القانوين الذي سيسلكه النظام فهو بأي حال سيمرر 

عملية تغيري الصفة الحزبية ألعضاء الربملان دون أن تتسبب يف اسقاط عضوية النائب، سواء عرب تعديل دستوري 

يسمح بتغيري الصفة الحزبية دون أي قيود، أو باالعتامد عىل نص الدستور الذي يلزم مبوافقة ثلثي أعضاء الربملان 

إلسقاط عضوية أحد أعضائه، وهو ما يعني استحالة اسقاط عضوية من تغريت صفته الحزبية يف ظل تنفيذ ومترير 

أعضاء الربملان للسياسات الجديدة للنظام لدمج األحزاب السياسية. 

واملنتج النهايئ لهذه املرحلة سيكون الوصول إىل مشهد قريب من املشهد السيايس خالل حكم مبارك يف إطار حزب 

)1))  تطور الحياة الحزبية فى مصر، الهيئة العامة لإلستعالمات، رابط
)1))  مصادر: 51 نائبا من »المصريين األحرار« وقعوا استمارة انضمام لحزب مستقبل وطن، اليوم السابع، 21 مايو 2018، 

رابط
)1))  حسام الخولي يستقيل من حزب الوفد وينضم لـ«مستقبل وطن«، التحرير، 21 مايو 2018، رابط

)1))  اندماج »مستقبل وطن« و«كلنا معاك من أجل مصر”، بوابة األهرام، 23 مايو 2018، رابط
)1))  حزب الوفد يدعو 95 حزبًا لبحث »االندماج« غدًا، الوطن، 21 مايو 2018، رابط

)2))  مطالب بتعديل قانون البرلمان والدستور .. نواب وقانونيون: خطر، مصر العربية، 28 مايو 2018، رابط

https://www.tahrirnews.com/posts/890642/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%AD%D8%B2%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.youm7.com/story/2018/5/21/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-51-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8/3803499
https://www.youm7.com/story/2018/5/21/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-51-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8/3803499
http://gate.ahram.org.eg/News/1932020.aspx
https://www.tahrirnews.com/posts/890642/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%AD%D8%B2%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.elwatannews.com/news/details/3378634
http://masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1477689-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1---%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86--%D8%AE%D8%B7%D8%B1
http://masralarabia.com/hashtag/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://www.youm7.com/story/2018/5/21/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-51-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8/3803499
https://www.tahrirnews.com/posts/890642/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%AD%D8%B2%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/1932020.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/3378634
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حاكم تابع بشكل مبارش لرأس السلطة ومجموعة من أحزاب املعارضة املوالية للنظام، وإن كان من املتوقع أن 

تكون تحت سيطرته بشكل أكرب نظراً لغياب أي قواعد شعبية لها. 

حيث ستقوم هذه البيئة السياسية الجديدة بتوفري الشكل املطلوب واملظهر الدميقراطي املالئم لفرتة حكم يسعى 

فيها السييس للتخفيف من شدة النقد املوجه اليه خارجياً، واملتعلق بالحياة السياسية وما آلت إليه، واألوضاع 

واالنتهاكات الحقوقية املستمرة، وعىل املستوى الداخيل سيكون أهم سامت تلك الحياة السياسية الجديدة هو 

إيجاد البيئة املالمئة لتسويق حالة الوهم الذي تبدو فيه كل األمور عىل ما يرام وبطبيعة الحال تقديم السييس يف 

صورة القائد الذي ال غنى عنه إلدارة هذه املرحلة.

وعىل املدى القصري سيستفيد السييس من مشهد سيايس يبدو أكرث انتظاما من الفرتة السابقة، لكن عىل املدى 

املتوسط والبعيد سيستحيل تطوير حياة حزبية سليمة يف سياق حكم استبدادي بهذا الشكل، وستشكل عملية فك 

وتركيب األحزاب وإعادة هيكلتها، بجانب املامرسات التي انتهجها السييس، للقضاء عىل األحزاب السياسية الخارجة 

عن نطاق سيطرته، عواقب ومآالت لن متس فقط الحياة الحزبية واملامرسة السياسية يف مرص، ولكن ستمتد إىل 

املجتمع الذي سيغيب عنه الدور الشعبي، ممثالً يف األحزاب أو القيادات السياسية التي تعرب عن طموحاته يف ظل 

أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة.

قراءة مقارنة فى بيانات االنتخابات  البرملانية

إن مجرد عقد مقارنة كايف للتعبري بدقة اىل حجم التغيري الذي شهدته الحياة السياسية يف مرص بعد ثورة يناير وبعد 

انقالب الثالث من يوليو، فبينام كانت نسب املشاركة الشعبية يف انتخابات 2011 تصل إىل %60 من أصل مجموع 

عدد الناخبني وتقلصت هذه النسبة اىل ان وصلت إىل %28 بحسب الرواية الرسمية للنظام املرصي، وبينام تشكل 

برملان 2011 من %95 من االحزاب السياسية و %5 من املستقلني تقلصت نسبة االحزاب يف برملان 2015 إىل أن 

وصلت اىل %43 وارتفعت نسبة املستقلني حتى وصلت إىل %57 يف اشارة اىل ضعف االحزاب وسيطرة النظام بدفع 

املستقلني داخل الربملان، عىل الجهة األخرى ويف اشارة اىل حجم االنتهااكات والتضيقات التي مارسها النظام املرصي 

بعد انقالب الثالث من يوليو تجاه االحزاب السياسية التي كانت فاعلة بعد ثورة يناير نكتفي هنا باإلشارة إىل ان 

%50 من االحزاب السياسية التي شاركت يف انتخابات 2011 مل تشارك يف انتخابات 2015 نتيجة الحظر والقمع 

والتضييق. )األشكال التالية(
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المطلب الثاني: الفواعل الداخلية تنافس أم هيمنة؟

شهدت التفاعالت الداخلية بني األجهزة السيادية يف الدولة املرصية، العديد من املستويات، بل والتحديات، التي 

كان لها تداعياتها عىل إدارة امللفات السياسية واالقتصادية واألمنية والعسكرية، خالل العام ٢٠١٧، هو ما ميكن 

رصد عدد من مؤرشاته عىل النحو التايل:

أواًل: هيمنة املؤسسة العسكرية: 

به  يتمتع  ملا  والتعقيد  الحساسية  بالغة  الجيش ظلت دامئا عالقة  السلطة وبني  العالقة بني رأس  أن  بالرغم من 

الجيش من قوة ومتاسك، تجعله القوة األوىل داخل البالد، ورمبا اتخذت تلك العالقة أشكاالً مختلفة يف عهد كل من 

عبد النارص والسادات ومبارك، إال أنها ظلت دامئا يف وضع يقدم ضامنات مرضية بني الطرفني، ومل يختلف الوضع 

كثرياً يف شكل العالقة بني السييس والجيش، إال أن حجم سيطرة السييس عىل الجيش تبدو أكرب من سابقيه لعدة 

أسباب نشري إليها هنا: 

)أ( حامية مصالح الجيش: فقد مثل وصول أحد جرناالت الجيش إىل الرئاسة بعد انقالب الثالث من يوليو 2013، 

ونهاية  النقاقات،  وحجم  املوازنة  من  بداية  بها  املساس  وعدم  الخاصة  الجيش  مصالح  لحامية  مبارشة  ضامنة 

باملؤسسات االقتصادية التابعة للجيش، حيث بدا أن هذه األمور، ويف وقت سابق بعد ثورة يناير، معرضة للمراقبة 

املدنية يف سياق إصالح العالقات املدنية العسكرية املأمول يف وقتها، وهو األمر الذي مثل تهديدا مبارشا ملصالح 

الجيش وفتح رصاعاً خفياً بني جرناالت الجيش وقوى الثورة امتد حتى انقالب الثالث من يوليو.

)ب( الحفاظ عىل متاسك وعدم انشقاق القيادة العسكرية: فقد عمد السييس إىل تغيريات كبرية داخل املجلس 

العسكري ويكفي اإلشارة هنا أن 18 جرناال عسكريا من أصل 25 جرناال هم قوام قيادات املجلس العسكري، قد 

تم تغريهم بآخرين داخل املجلس العسكري يف الفرتة ما بني 2014 إىل 2017، وهو ما يعني اعادة تشكيل املجلس 

العسكري برتكيبة جديدة من جرناالت ستكون أشد والء للسييس، الذي قام برتقيتهم وتعيينهم ويف نفس الوقت 

إبقاء كبار الجرناالت السابقني يف املجلس العسكري يف مناصب داخل جهاز الدولة تحافظ عىل رضاهم املعنوي 

واملادي، ومُتكن هذه الطريقة من الحفاظ عىل متاسك القيادة العسكرية حول شخص السييس من أي انشقاقات 

مستقبلية محتملة.

)ج( ارتباط مصالح مع طبقة الضباط: مل يكتف السييس بزيادة مرتبات ومعاشات ضباط الجيش أكرث من مرة منذ 

وصوله إىل الرئاسة لضامن خلق حالة من الرضا داخل طبقة الضباط، بل سمح باتساع مساحة مشاركة الضباط يف 

األنشطة التجارية الخاصة تزامناً مع دخول الجيش كرشيك رئيس يف عدد ضخم من املشاريع ويف مجاالت مختلفة، 
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وهكذا ارتبطت مصالح طبقة الضباط مبصالح السييس والنظام نفسه وهو ارتباط بطبيعة الحال يضمن للسييس 

تبعية الجيش له بغض النظر عن قناعات الضباط بشخص وسياسات السييس كرئيس. 

ثانيًا: دور الشرطة: 

بالرغم من أن مساحة النفوذ والسيطرة لجهاز الرشطة داخل منظومة الدولة قد تقلصت بشكل ملحوظ مقارنة 

بتلك املساحة املتسعة يف عهد مبارك وباألخص يف آخر سنوات حكم مبارك وقبل ثورة يناير، إال أن ارتباط املصالح 

بني السييس ونظامه من جهة وبني الرشطة من جهة أخرى قوية وعميقة، أمام تلك املعادلة بالغة التعقيد بني 

النظام والرشطة، حيث تدرك قيادات وضباط الرشطة، وهي الطبقة األكرث تأثرياً ونفوذاً داخل جهاز الرشطة أن 

النظام قد استخدم جهاز الرشطة بشكل مبارش يف قمع معارضيه ويف املامرسات خارج القانون التي أراد النظام 

تنفيذها، وهو ما يعني أن تغيرياً يف رأس السلطة ميس منظومة الحكم سيكون بطبيعة الحال أول املترضرين منه 

وبشكل مبارش هم قيادات وضباط الرشطة أنفسهم، معادلة االرتباط هنا ال متثل فقط مجرد مصالح ثروة ونفوذ 

وإمنا باألساس ارتباط حياة ووجود، وهو ما يجعل ذلك االرتباط القائم متامسك وان تخللته اضطرابات أو توترات 

يف العالقة بني الطرفني يف بعض األوقات

ثالثًا: دور رجال األعمال: 

برز دور وحجم رجال األعامل بشكل كبري أثناء حكم مبارك نتيجة عملية بيع األصول التي متتلكها الدولة يف ذلك 

الوقت وصاحب هذه العملية انتقال احتكار الدولة إىل مجموعة صغرية من رجال األعامل، إال أن هذا االحتكار 

الذي انتقل من الدولة إىل مجموعة من رجال األعامل ظل تحت سيطرة مبارك، حيث أن هذه الطبقة الجديدة 

والصغرية من رجال األعامل ُعدت منذ بدايتها من اهم داعمي ومنارصي حكم مبارك، اختلف األمر بعد انقالب 

الثالث من يوليو حيث أدرك الطرفان، النظام الحايل وطبقة رجال األعامل أن املعادلة التي كانت موجودة أثناء 

حكم مبارك أصبح ال وجود لها، وأن عىل الطرفني إعادة صياغة معادلة جديدة وفق موازين القوى لدى كل طرف.

ويف ظل سيطرة النظام بشكل كامل عىل املؤسسة العسكرية عمد النظام عىل الدفع إىل بروز املؤسسة العسكرية 

ليس كمركز قوة عسكرية فقط ولكن كمركز قوة اقتصادية ال يستهان بها لتنتقل تدريجيا االحتكارات من رجال 

األعامل إىل املؤسسة العسكرية، التي قامت يف السنوات القليلة املاضية مبا ميكن أن نسميه عملية ابتالع لالقتصاد 

تحقيق  بهدف  أيضاً  ولكن  فقط  العسكرية  نفقاتها  ملوازنة  مادية  ومكاسب  أرباح  تحقيق  بهدف  ليس  املرصي، 

سيطرة وهيمنة عىل االقتصاد املرصي. وهو ما ترتب عليه أن موقع رجال األعامل وحجم قوتهم وتأثريهم يف املشهد 

السيايس وارتباطهم بالنظام قد تقلص بقدر ليس بالقليل. 
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رابعاً: جدل املشاركة يف انتخابات 2018 

يف ظل مشهد مرصي يبدو شديد اإلرباك والتعقيد، ويف ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية متأزمة، شهد العام ٢٠١٧، 

الرئاسة”، املقرر لها مايو 2018، لتمثل مفصال جديداً يف مسار  بـ “انتخابات  الرسمية ملا عرف  بداية اإلجراءات 

املشهد املرصي املتأزم والذي سيلقي بظالله عىل املسارين الثوري والسيايس، ويف ظل نظام سلطوي رسخ وجوده 

القتىل  آالف  نتائجها  من  كان  الحديث،  مرص  تاريخ  يف  مثيل  لها  يشهد  مل  ومذابح  قمعية  مامرسات  خالل  من 

واعتقال عرشات اآلالف، واستمرار التضييق واملالحقات األمنية لكل من يُبدي أية معارضة للنظام، يأيت الحديث 

عن “انتخابات 2018” ليُحدث حالة من الجدل داخل القوى السياسية الرافضة واملعارضة للنظام، بني من يرى 

بأهمية ووجوب املشاركة يف “انتخابات 2018” واعتبارها فرصة ميكن استثامرها، وبني من يرى بوجوب االمتناع 

عن املشاركة يف “انتخابات” سيكون املستفيد األول منها هو النظام نفسه.

محددات املشهد السيايس:

بعد مرور 4 سنوات منذ انقالب 3 يوليو 2013، يبدو النظام مستقراً من خالل إحكام قبضته األمنية، ولكن هذا 

االستقرار الظاهر يأيت فوق مجتمع يعاين من أزمات اقتصادية واجتامعية وبالرغم من تخوفات التزال عالقة مبخيلة 

الكثري من ثورة أو احتجاجات واسعة تصل إىل واقع أسوأ يرتاءى للجميع، يف محيط اإلقليم ومع غياب بديل سيايس 

للنظام الحايل بعد أن تم حرق وتشويه كل من هو داخل الحياة السياسية املرصية قبل وبعد ثورة يناير، تظل حالة 

الغضب التي تبدو كامنة قابلة لإلثارة يف أي وقت ورمبا بدون مقدمات، وهو ما يعيه النظام الحايل جيدا ويعمد 

لخنق وطمس أي مساحة ميكن أن يعرب فيها الشعب عن غضبه، وهنا تربز مجموعة من املحددات األساسية، التي 

تحيط مبشهد انتخابات 2018 منها:

الصفرية مع 	  الرصاعات  إال  يفهم  نفسه ال  النظام منكفئ عىل  الصفرية: إن  الرصاعات  اىل  االتجاه 

محيطه، حيث حول النظام رصاعاته الداخلية إىل رصاعات صفرية، ودخل يف رصاع صفري ليس مع االخوان 

املسلمني فقط كام يحاول أن يظهر من خالل وسائله اإلعالمية، ولكن رصاعه ميتد إىل كل من مُيكن أن ميثل 

تهديداً ما عىل مصالحه وعىل وجوده، بل إن هذا النظام ال يرتدد يف خسارة حلفائه ورشكائه إذا ما وجهوا 

إليها نقداً أو مساءلًة ما.

جدران الدم والكراهية: إن حجم املظامل واالنتهاكات التي مارسها النظام ضد قطاعات واسعة من 	 

أبناء الشعب املرصي من خالل احتكاره للمؤسسات األمنية للدولة، ودفعها لتكون أداة لتلك املامرسات، 

وأقام ما ميكن أن نسميه فواصل وجدارن الدم والكراهية بني أبناء الشعب وتسبب يف خلق مجتمع ممزق 

اجتامعياً، ومُتثل تلك الجدران الدعامات الرئيسية لبقاء النظام ووجوده، حيث يعي جيداً أنه كلام ظلت هذه 

الجدران بني أبناء الشعب كلام متسك بوجوده قطاعات ليست بالقليلة من الشعب، تخوفاً من أي تهديدات 
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الضطرابات اجتامعية محتملة.

أن 	  إال  مبارك،  عهد  يف  كان  كام  مصالح  ليخدم جامعات  ُصمم  الحايل  النظام  الرضورة: إن  رشعية 

جامعات املصالح تسيطر عليها العقلية العسكرية واألمنية، وإذا ما شَكل امللعب السيايس الذي يتنافس فيه 

النظام مع أي معارضة تهديدا ملصالحه ووجوده، فعلينا أن نكون عىل استعداد وتوقع من أن يدفع هذا 

النظام إىل تحويل ذلك امللعب السيايس إىل ساحة معركة يعرف جيدا كيف يديرها وميتلك كل أدواتها التي 

تبتعد متاماً عن األدوات السياسية.

وبالرغم من أن االزمات االقتصادية وعدم القدرة عىل مواجهة االرهاب وفرض األمن واالستقرار تنال من شعبية 

النظام، إال أنه يستخدم فزاعة اإلرهاب واألوضاع االقتصادية املتأزمة، كغذاء يعيش عليه جسد النظام ويوفر له 

املربرات لسياسات البطش األمني والتضييق والحصار السيايس والقرارات االقتصادية القاسية، وهو ما مينح النظام 

النظام ولكن عىل عدم  باألساس عىل شعبية  تعتمد  الرضورة”، وهي رشعية ال  أن نطلق عليه “رشعية  ما ميكن 

وجود بديل، حيث يستطيع أن يقدم الحامية يف ظل أوضاع أمنية مضطربة، ويبقى النظام املهيمن عىل املؤسسة 

العسكرية صاحبة القوة التي تستطيع تقديم الحامية للمواطنني هو املتحصل عىل تلك الرشعية بغض النظر عن 

سلبياته أو شعبيته املتناقصة.

هيمنة املؤسسة العسكرية: بالرغم من أن العالقة بني رأس السلطة وبني الجيش ظلت دامئا عالقة 	 

ورمبا  البالد،  داخل  األوىل  القوة  تجعله  ومتاسك،  قوة  من  الجيش  به  يتمتع  ملا  والتعقيد  الحساسية  بالغة 

اتخذت تلك العالقة أشكاالً مختلفة يف عهد كل من عبد النارص والسادات ومبارك، إال أنها ظلت دامئا يف 

وضع يقدم ضامنات مرضية بني الطرفني، ومل يختلف الوضع كثرياً يف شكل العالقة بني السييس والجيش، إال 

أن حجم سيطرة السييس عىل الجيش تبدو أكرب من سابقيه لعدة أسباب نشري اليها هنا:

الثالث من 	  انقالب  الرئاسة بعد  الجيش: فقد مثَل وصول أحد جرناالت الجيش إىل  حامية مصالح 

املوازنة وحجم  من  بداية  بها  املساس  وعدم  الخاصة  الجيش  مصالح  لحامية  مبارشة  يوليو 2013، ضامنة 

النفقات ونهاية باملؤسسات االقتصادية التابعة للجيش، حيث بدا أن هذه األمور، ويف وقت سابق بعد ثورة 

يناير، معرضة للمراقبة املدنية يف سياق إصالح العالقات املدنية العسكرية املأمول يف وقتها، وهو األمر الذي 

مثل تهديدا مبارشا ملصالح الجيش وفتح رصاعاً خفياً بني جرناالت الجيش وقوى الثورة امتد حتى انقالب 

الثالث من يوليو.

كبرية 	  تغيريات  إىل  السييس  عمد  العسكرية: فقد  القيادة  انشقاق  وعدم  متاسك  عىل  الحفاظ 

قيادات  العسكري ويكفي االشارة هنا أن 18 جرناال عسكريا من أصل 25 جرناال هم قوام  داخل املجلس 

املجلس العسكري، قد تم تغريهم بآخرين داخل املجلس العسكري يف الفرتة ما بني 2014 إىل 2017، وهو 

https://rassd.com/207258.htm
https://rassd.com/207258.htm
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1:-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8/2/0/1325
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1:-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8/2/0/1325
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ما يعني اعادة تشكيل املجلس العسكري برتكيبة جديدة من جرناالت ستكون أشد والء للسييس، الذي قام 

برتقيتهم وتعيينهم ويف نفس الوقت ابقاء كبار الجرناالت السابقني يف املجلس العسكري يف مناصب داخل 

القيادة  الحفاظ عىل متاسك  الطريقة من  الدولة تحافظ عىل رضاهم املعنوي واملادي، ومُتكن هذه  جهاز 

العسكرية حول شخص السييس من اي انشقاقات مستقبلية محتملة.

أكرث 	  الجيش  السييس بزيادة مرتبات ومعاشات ضباط  الضباط: مل يكتف  ارتباط مصالح مع طبقة 

من مرة منذ وصوله إىل الرئاسة لضامن خلق حالة من الرضا داخل طبقة الضباط، بل سمح باتساع مساحة 

الخاصة تزامناً مع دخول الجيش كرشيك رئيس يف عدد ضخم من  التجارية  الضباط يف االنشطة  مشاركة 

املشاريع ويف مجاالت مختلفة، وهكذا ارتبطت مصالح طبقة الضباط مبصالح السييس والنظام نفسه وهو 

ارتباط بطبيعة الحال يضمن للسييس تبعية الجيش له بغض النظر عن قناعات الضباط بشخص وسياسات 

السييس كرئيس.

قد 	  الدولة  منظومة  داخل  الرشطة  لجهاز  والسيطرة  النفوذ  مساحة  أن  من  الرشطة: بالرغم  دور 

تقلصت بشكل ملحوظ مقارنة بتلك املساحة املتسعة يف عهد مبارك وباألخص يف آخر سنوات حكم مبارك 

يناير، إال أن ارتباط املصالح بني السييس ونظامه من جهة وبني الرشطة من جهة أخرى قوية  وقبل ثورة 

وعميقة، أمام تلك املعادلة بالغة التعقيد بني النظام والرشطة، حيث تدرك قيادات وضباط الرشطة، وهي 

الطبقة األكرث تأثرياً ونفوذاً داخل جهاز الرشطة أن النظام قد استخدم جهاز الرشطة بشكل مبارش يف قمع 

معارضيه ويف املامرسات خارج القانون التي أراد النظام تنفيذها، وهو ما يعني أن تغيرياً يف رأس السلطة 

ميس منظومة الحكم سيكون بطبيعة الحال أول املترضرين منه وبشكل مبارش هم قيادات وضباط الرشطة 

أنفسهم، معادلة االرتباط هنا ال متثل فقط مجرد مصالح ثروة ونفوذ وإمنا باألساس ارتباط حياة ووجود، وهو 

ما يجعل ذلك االرتباط القائم متامسك وان تخللته اضطرابات او توترات يف العالقة بني الطرفني يف بعض 

االوقات

دور رجال األعامل: برز دور وحجم رجال االعامل بشكل كبري اثناء حكم مبارك نتيجة عملية بيع 	 

االصول التي متتلكها الدولة يف ذلك الوقت وصاحب هذه العملية انتقال احتكار الدولة إىل مجموعة صغرية 

من رجال األعامل، اال ان هذا االحتكار الذي انتقل من الدولة إىل مجموعة من رجال االعامل ظل تحت 

سيطرة مبارك، حيث ان هذه الطبقة الجديدة والصغرية من رجال االعامل ُعدت منذ بدايتها من اهم داعمي 

ومنارصي حكم مبارك، اختلف األمر بعد انقالب الثالث من يوليو حيث أدرك الطرفان، النظام الحايل وطبقة 

رجال االعامل أن املعادلة التي كانت موجودة أثناء حكم مبارك أصبح ال وجود لها، وأن عىل الطرفني إعادة 

صياغة معادلة جديدة وفق موازين القوى لدى كل طرف، ويف ظل سيطرة النظام بشكل كامل عىل املؤسسة 

العسكرية عمد النظام عىل الدفع إىل بروز املؤسسة العسكرية ليس كمركز قوة عسكرية فقط ولكن كمركز 

http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1/2/0/274
http://www.eipss-eg.org/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2/0/317
http://www.eipss-eg.org/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2/0/317
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التي  قوة اقتصادية ال يستهان بها لتنتقل تدريجيا االحتكارات من رجال االعامل إىل املؤسسة العسكرية، 

قامت يف السنوات القليلة املاضية مبا ميكن أن نسميه عملية ابتالع لالقتصاد املرصي، ليس بهدف تحقيق 

ارباح ومكاسب مادية ملوازنة نفقاتها العسكرية فقط ولكن أيضاً بهدف تحقيق سيطرة وهيمنة عىل االقتصاد 

املرصي. وهو ما ترتب عليه أن موقع رجال األعامل وحجم قوتهم وتأثريهم يف املشهد السيايس وارتباطهم 

بالنظام قد تقلص بقدر ليس بالقليل.

واقع القوي السياسية: إن عملية التقويض واملحارصة التي مارسها النظام ضد القوى السياسية وتقييد 	 

مشاركتها يف الحياة السياسية خلقت حالة من العزلة حول الكيانات والرموز السياسية وأدت لالنعزال فيام 

بينها، وانعكست هذه الحالة بشكل واضح عىل وجود كوادر سياسية فاعلة يف املشهد تستطيع تقديم حلول 

ولو جزئية أو متتلك جرأة االشتباك السيايس يف مثل هذه األجواء، وكانت املحصلة وجود  قوى سياسية رافضة 

ومعارضة للنظام ال متتلك إال النقد دون أن متتلك مرشوعاً واضح املالمح ملقاومة النظام أو متتلك اإلجابة عىل 

السؤال االهم، ما هو البديل بعد إزاحة رأس النظام؟

العامل اإلقليمي والدويل: فتأثري توازنات القوى اإلقليمية والدولية عىل مسار االنتخابات الرئاسية هو 	 

عامل ال ميكن اغفاله أو حتى التقليل من دوره، بل إن هذا التأثري سيتزايد وبشكل واضح خاصة وبعد تويل 

دونالد ترامب رئاسة الواليات املتحدة، حيث بدا واضحاً منذ قدوم ترامب أن هناك إتجاهاً داخل اإلدارة 

األمريكية الجديدة إىل دعم السييس ودفعه إىل تأدية أدوار يف األزمات اإلقليمية الحالية تتوافق مع وجهة 

النظر األمريكية، يؤدي هذا الدعم األمرييك للسييس والنظام املرصي إىل االعتقاد بأن الواليات املتحدة ومعها 

بعض القوى اإلقليمية فيام يبدو لن تسمح بتغيري دميقراطي يف املشهد املرصي عىل أقل تقدير يف الوقت 

الحايل، إال أنه مع حجم املتغريات واملستجدات الدولية واإلقليمية املتزايد وتبٌدل خرائط التحالفات املتسارع 

واملستمر ال ميكن الجزم مبواقف الواليات املتحدة أو القوى اإلقليمية والتي رمبا تشهد تغرياً حاداً خالل هذا 

العام وقبل الوصول إىل انتخابات 2018 مبا مُيكن أن يُشكل فرصة للدخول يف منافسة انتخابية تفيض إىل تغري 

يف املشهد السيايس املرصي.

النظام وأهداف انتخابات 2018

استباق الحديث عن “انتخابات” 2018 والذي دشنه السييس ونظامه قبل عام من اجراء االنتخابات وبدا واضحاً 

من الحامسة التي تناول بها اإلعالم التابع للنظام الحديث عن االنتخابات، يدعو إىل الوقوف والتفكر يف أهداف 

التي  السييس ونظامه من الخوض يف حديث “االنتخابات” مبكراً ويف هكذا توقيت، ومحاولة استنتاج األهداف 

يسعى النظام إىل تحقيقها، والتى ال تبدو صعبة يف ظل تصور للصورة الكلية التي يسعى إليها النظام عرب هذه 

“االنتخابات” واستكامل ديكور املشهد الدميقراطي، الذي يرغب النظام يف تسويقه داخلياً وخارجياً، وميكن هنا أن 

http://www.eipss-eg.org/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2/0/317
http://www.eipss-eg.org/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2/0/317
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/3239618
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نرصد أهم تلك األهداف:

التحفيز للمشاركة: حديث السييس واإلعالم عن “انتخابات” 2018 واعطائهم رسالة بتحُسب النظام 	 

وحافزاً  الرسالة دافعاً  تلك  لتُمثل  االنتخايب ألي مرشح  السباق  املنافسة يف  االنتخابات وإمكانية  نتائج  من 

لآلخرين للمشاركة، ورمبا النجاح يف االنتخابات، وهو أمر يسعى النظام إليه، وميثل أولوية يف الوصول إىل 

مظهر تبدو عليه العملية االنتخابية مكتملة مبشاركة مرشحني من أطياف مختلفة واعطائهم الزخم الالزم، 

لتبدو “االنتخابات” امام الجميع يف صورة تنافسيه حقيقية.

االنتخابات 	  أو يرغب يف خوض سباق  املنافسني والقضاء عليهم: إظهار وإبراز كل من ينوي  إبراز 

إن  ما  ثم  املنافسني وكشف خططهم واهدافهم،  االعالم والجامهري والهدف هنا هو إخراج  أمام  الرئاسية 

الذي سيستغله يف حرب تشويه وتقزيم غري  الوقت  النظام بعامل  يصبحوا معلنني أمام الشعب سيكتفي 

معلنة تُجهز عىل املنافسني يف وقت كاف قبل انطالق االنتخابات يف مايو 2018.

استهالك الوقت: استهالك الوقت يف مساحة الحديث عن العملية االنتخابية واملنافسة واملشاركة يف 	 

تلك العملية واالبتعاد عن مساحة األزمات املعيشية اليومية واإلخفاقات االقتصادية من اجل كسب الوقت 

والوصول إىل “انتخابات 2018” وهي مرحلة يسعى النظام إىل الوصول اليها وتخطيها دون أي معوقات.

النظام، ألنه رغم مرور 4 سنوات عىل 	  إليها  التي يسعى  األهداف  أهم  الرشعية: وهو من  تعزيز 

انقالب 3 يوليو 2013، ما زال النظام يعاين من أزمة كبرية ىف رشعيته الداخلية، والخارجية، وما زالت القوى 

املقاومة لالنقالب تهدد هذه الرشعية وتطعن فيها، رغم الضغوط الداخلية والخارجية الكبرية التي تتعرض 

لها.

جدل املعارضني واملؤيدين

)أ( مؤيدو املشاركة:

املنطلقات واألفكار التي ينطلق منها مؤيدو املشاركة يف “االنتخابات” تأيت يف سياق السعي إىل تحول دميقراطي من 

نظام قمعي إىل نظام دميقراطي وهو ما يعيه جيداً مؤيدو املشاركة، ويعون أيضاً بالتبعية أن هذا الطريق طويل 

وبطيء واملكاسب املتحققة فيه ال تأيت بالشكل املثايل املرغوب فيه، ومع قدر ليس بالقليل من التنازالت، إال أنه يف 

نفس الوقت يرون أنه ميكن أن تكون هناك بعض املكاسب املتحققة خالل املشاركة يف “االنتخابات”:

تقويض وإضعاف النظام: السعي إىل إضعاف النظام وتقويضه ميثل أحد أهم املربرات التي يستند 	 

السييس  أمام  انتخابية  منافسة  أن دخول مرشحني يف  االنتخابية، حيث  العملية  املشاركة يف  مؤيدي  إليها 

وبغض النظر عن نتائج االنتخابات سيخلق بطبيعة الحال ساحة معركة انتخابية يضغط كل أطرافها عىل 
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السييس والنظام عرب أدواتهم التي ميتلكونها وسيؤدي ذلك إىل استنفاذ طاقة النظام يف معركة يبدو أنها لن 

تكون سهلة، يف ظل متغريات داخلية وإقليمية متسارعة، ومن ناحية أخرى سيسعى النظام جاهداً لتخطي 

عقبة االنتخابات عرب مامرسات واجراءات قد تتسبب يف كشفه ومن ثم إضعافه داخلياً وتقويض رشعيته 

خارجياً.

نواة ملعارضة سياسية حقيقية: حيث يرى أنصار هذا االتجاه أن عودة الحياة السياسية من خالل 	 

املشاركة يف املنافسة االنتخابية ميكن أن يساهم يف خلق نواة ملعارضة سياسية قادرة عىل فعل سيايس حقيقي 

أو حراك شعبي بشكل جديد ومختلف عن سابقيه، واملساهمة أيضاً يف بناء الخربات السياسية لكوادر شبابية 

الثالث من يوليو 2013، ومتثل مشاركتهم يف حمالت مرشحي  جديدة كادت أن تختفي متاماً منذ انقالب 

االنتخابات بداية ملامرسة العمل السيايس.

تخفيف القبضة األمنية: العمل عىل تقليل الخسائر التي أصابت الحياة السياسية والحريات العامة 	 

وتخفيف القبضة األمنية، وهو ما يعد، من وجهة نظرهم، مكسباً حقيقياً بعيداً عن التحليق يف فضاء تحقيق 

نرص كامل عىل النظام.

)ب( معارضو املشاركة:

يستند معارضو املشاركة يف “انتخابات 2018” إىل عدة مسوغات رئيسية، منها:

التخيل عن رشعية مريس: فمجرد املشاركة يف “االنتخابات” القادمة هو تنازل عن رشعية أول رئيس 	 

مدين منتخب بعد ثورة يناير، وإقرار ملبدأ تجاوز نتائج صناديق االنتخابات، وهو ما ينضوي عىل تناقض 

واضح يف السعي مرة أخرى إىل صناديق االنتخابات.

او 	  اهدافها  او  حجمها  عن  النظر  بغض  االنتخابات  يف  فاملشاركة  االنقاليب:  النظام  رشعية  ترسيخ 

الدميقراطي  االطار  واضفاء  الحايل  النظام  لرشعية  ترسيخ  ما  بشكل  ستمثل  ورائها  تقف  التي  الشخوص 

املالئم للعملية االنتخابية وهو األمر الذي يحتاجه النظام يف تسويق داخيل وخارجي لعملية انتخابية تبدو 

دميقراطية وسليمة.

اعرتاف ضمني بنهاية املسار الثوري: االعرتاف بنهاية املسار والعمل الثوري والعودة إىل مربع العمل 	 

السيايس تحت سقف النظام ووفق الحدود واألطر التي يسمح بها.

غياب املناخ السيايس املالئم:حيث سيكون من الصعوبة مبكان الحديث عن عملية انتخابية وفق ما 	 

تقتضيه من ضامنات ومتهيد يشمل إجراءات ولو جزئية، تعيد الحياة السياسية التي تشهد حالة من الركود 

غري املسبوق إىل حالة تسمح باملشاركة الفعالة يف التنافس االنتخايب، ومن ناحية أخرى إستمرار النظام يف 

https://www.madamasr.com/ar/2017/05/13/opinion/u/%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-2-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF/
https://www.madamasr.com/ar/2017/05/13/opinion/u/%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-2-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF/
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احتكار مؤسسات الدولة، يف ظل إعالم موجه لصالح النظام، وغياب منظامت املجتمع املدين الفعالة مبا يشري 

إىل غياب املناخ السيايس املالئم للعملية االنتخابية.

االنتخابات وجدل الرهانات السياسية

من املعايري املهمة يف مناقشة املشاركة يف “انتخابات 2018، معيار الرهانات عىل تحقيق عدد من األهداف السياسية، 

فام هي هذه االهداف التي تراهن القوى السياسية عىل تحقيقها من خالل املشاركة يف هذه “االنتخابات” وما هي 

أوزانها النسبية باملقارنة باملكاسب املحتملة التي ميكن أن يتحصل عليها النظام نتيجة املشاركة:

إزاحة السييس عرب صناديق االنتخابات:

عند الحديث عن إزاحة السييس من رأس السلطة تأيت أهمية اإلشارة إىل مدى تأثري رحيل السييس كشخص عىل 

املنظومة املوجودة حالياً، وما إذا كانت إزاحته متثل تغيرياً حقيقياً يف منظومة الحكم، فهذه اإلزاحة أمر ال يتعدى 

تغيري اسم من يشغل منصب الرئاسة، فيام إذا ظلت املنظومة ويف القلب منها املؤسسة العسكرية هي املهيمنة 

أهميته  التقليل من  ال ميكن  أمراً  الوقت  أنه يف نفس  إال  البالد،  السياسية واالقتصادية داخل  الجوانب  عىل كل 

ما  وهو  املشهد  يف  املتحكمة  واملنظومة  العسكرية  للمؤسسة  لحظة ضعف  السييس،  إزاحة  اعتبار  ميكن  حيث 

ميكن استثامره سياسياً يف الضغط للحصول عىل بعض االصالحات السياسية، وميكن ان متثل تلك الخطوة فيام بعد 

متهيداً لخطوتني متتاليتني بالغتي التأثري واألهمية يف مسار التغيري الحقيقي ملنظومة الحكم وهام: خروج املؤسسة 

العسكرية من السلطة، عىل أن تظل حارضة ومشاركة يف العملية السياسية، ثم خروجها تالياً من العملية السياسية 

وهو أمر لن يأيت إال عرب إصالحات طويلة يف العالقات املدنية العسكرية خاصة وأن طبيعة تلك العالقات يف الحالة 

املرصية تبدو معقدة ومشتبكة جداً.

لكن هذا الهدف )اإلزاحة( يف ظل هيمنة وسيطرة السييس والنظام الحايل عىل الحياة السياسية، من جهة،  وغياب 

انتخابية صحيحة ودميقراطية تعرب  انتاج عملية  الضوابط واملعايري االعالمية والقضائية التي ميكن أن تساهم يف 

عن رغبة الشعب الحقيقية، من جهة ثانية، تصبح إزاحة السييس عرب صناديق االنتخابات أمراً بعيداً عن الواقع يف 

الوقت الراهن وسيكون الحديث واملناقشة حول مشاركة يف انتخابات لتحقيق أهداف ليس من بينها النجاح يف 

العملية االنتخابية وإسقاط السييس وازاحته من عىل رأس السلطة أقرب إىل الواقع وأكرث مالمئة للمناخ السيايس 

التي تعاين منه مرص يف الوقت الحايل.

االنتخابات كفرصة لتكوين نواة معارضة سياسية حقيقية:

يعتمد هذا الهدف عىل اسرتاتيجية “اخرس معركة واربح حرب” مبعنى أن املشاركة يف االنتخابات ال تأيت يف إطار 

السعي إىل الفوز بها وامنا يف إطار تحقيق هدف او مجموعة اهداف يف ظل رؤية شاملة وبعيدة املدى للتغيري، 

http://www.abdelfattahmady.net/index.php/opinion-articles/aljzeera/583-2016-08-23-19-46-27.html
http://www.abdelfattahmady.net/index.php/opinion-articles/aljzeera/583-2016-08-23-19-46-27.html
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حيث تأيت املشاركة يف االنتخابات بهدف تكوين نواة لتحالف سيايس يضم فاعلني وناشطني سياسيني ميكن أن ميثلوا 

فيام بعد معارضة سياسية فاعلة، مع إكساب كوادر سياسية جديدة القدرة عىل الفعل السيايس واملساهمة يف 

إعادة إحياء الحياة السياسية.

ويعتمد تحقيق هذا الهدف بشكل رئييس عىل توفر بيئة سياسية مالمئة للقيام باملامرسات واالجراءات التي يتطلبها 

الدخول يف العملية االنتخابية والتي متنح املشاركني يف املنافسة االنتخابية فرص تكوين تحالفات مع قوى سياسية 

وضم كوادر شبابية للحملة االنتخابية، وهو أمر من الصعوبة مبكان يف ظل بيئة شديدة االنغالق ويحكمها الحصار 

والتقييد للرموز والقوى السياسية والتعامل مبنهجية أمنية مع أي فعل سيايس ليس تحت مظلة النظام الحاكم.

املشاركة يف االنتخابات كفرصة إلصالح جزيئ للمنظومة الحالية:

يستدعي هذا الهدف فكرته من مناذج سياسية يف فرتة حكم مبارك سعت إىل إصالحات جزئية داخل املنظومة 

وساهمت يف تقديم بعض اإلصالحات السياسية يف وقتها، لكن استدعاء تلك التجارب وإسقاطها عىل السياقات 

الحالية، يبدو أنه استدعاء وتكرار لوسائل استهلكت واستنفذت يف املايض، وال يبدو أنها تتناسب مع الواقع الحايل.

فالتعويل هنا عىل أي إصالحات أو قوانني أو ترشيعات مكتسبة تساهم يف عودة الحياة السياسية مرة أخرى يف ظل 

نظام ال يحرتم القانون أو الدستور، يعد أمراً ال يستند إىل واقع مامرسات وانتهاكات النظام الحايل ومدى وجدية 

األمد  قانونية طويلة  معارك  والوقت يف  للطاقات  استنفاذ  إىل  األمر  يتحول  ورمبا  والترشيعات،  بالقوانني  التزامه 

للظفر بقانون أو ترشيع يقدم إصالحاً جزئياً داخل منظومة لن تلتزم بتطبيقه يف املستقبل.

االنتخابات كفرصة لتحريك الشارع ضد النظام:

حيث يرى البعض أن السييس ونظامه يدرك خطورة الوقوع تحت ضغط شعبي بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية 

وهو األمر الذي سيضطر معه النظام مرغامً إىل االمتناع أو التقليل من استخدام القوة والقمع املعتاد عىل استخدامها 

يف مواقف مشابهه، رمبا متثل هذه اللحظة فرصة مالمئة يف وجود حالة االستياء الشعبي الكامن والضيق املعييش 

املتزايد بسبب األزمات االقتصادية، ويف ظل غياب األمل يف حدوث أي إصالحات قريبة ميكن ان تصبح عودة الحياة 

مرة اخرى للشارع للتعبري عن الغضب والتململ ممكنة مع توفر تلك املساحة التي ستصاحب العملية االنتخابية، 

لتمثل بداية لكرس جدار الخوف ورمبا متثل بداية حقيقية لعودة االحتجاجات إىل الشارع وإحياء روح الثورة مرة 

أخرى.

وأمام هذه االعتبارات ميكن القول إن الوعي املتشكل حول املخاطر والعواقب املرتتبة من االشتباك مع االنتخابات 

الرئاسية ال يجب أن يدفع القوى السياسية إىل التخوف من املشاركة أو املقاطعة فالعربة هنا ليست يف املشاركة أو 

املقاطعة ولكن العربة مبدى القدرة والفاعلية يف تحقيق األهداف التي من أجلِها أُتخذ قرار املشاركة أو املقاطعة.
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إن بقاء الوضع الحايل كام هو دون أدىن حركة أو فعل أو تجربة، قد تصيب أو تخطيء، يساهم يف زيادة تعقيد 

يف  النظام  إمعان  يف  يساهم  نفسه  الوقت  ويف  والثورة،  الوطن  لصالح  أهداف  أي  تحقيق  عن  واالبتعاد  املشهد 

مامرساته واجراءاته دون أدىن خوف من محاسبة، والبد أن يكون هناك فعل مؤثر واشتباك مع الحدث سواًء عرب 

مشاركة تطالب بضامنات وتدفع مبطالب محددة يف إطار مرشوع سيايس وطني بديل، أو مقاطعة واعية يتخللها 

فعل سيايس، وليس مجرد مقاطعة ساكنة عرب بيانات تساهم يف إبقاء حالة الركود السيايس.

عرب  االنتخابية  العملية  التي ستصاحب  للفرصة  استثامر  هناك  يكون  أن  القول برضورة  إىل  البعض  وهنا ذهب 

أخرى  مرة  للشارع  الحركة  عودة  وتساهم يف  الوقت  مع  مساحتها  تتسع  شعبية  قوة  وخلق  الشارع  يف  التحرك 

وتساهم يف إضعاف وتقويض النظام، وعرب التواصل مع القوى السياسية وبناء الجبهات، هذا االشتباك ميكن ان 

يشكل نواة حركة أو جبهة وطنية قابلة لالستمرار والضغط والتأثري يف املشهد دون مهادنة.
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المبحث الثاني: تحوالت السياسة الخارجية

اإلقليمي  الخارجي،  املستوى  عام 2017، عىل  املرصي خالل  للنظام  السياسية  األزمات  أهم  املبحث  يتناول هذا 

والدويل، من حيث أهم املراحل التي مرت بها هذه األزمات واألطراف الفاعلة فيها، وذلك عىل النحو التايل:

المطلب األول: مصر ودول الجوار واإلقليم واألطراف الدولية

أواًل: مصر ودول الجوار

مرص وليبيا

يف بداية شهر مايو 2017 كان املشهد األبرز عىل الساحة السياسية الليبية، وتحديدا يف 02 مايو 2017م، حيث التقي 

خليفة حفرت قائد ما يسمي بالجيش الوطني الليبي برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز الرساج يف دولة اإلمارات، 

وجاء اللقاء استجابة لدعوة وجهها لهام ويل عهد أبو ظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يف دولة اإلمارات، 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.)21( 

وتم اإلعالن يف نفس اليوم بعد انتهاء اللقاء عن أن حفرت والرساج قد اتفقا عىل تشكيل هيكل جديد اسمه »مجلس 

رئاسة الدولة الليبية«، يضم كالً من)22(: رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رئيس حكومة الوفاق فايز الرساج، قائد 

الجيش الوطني خليفة حفرت وقيل بأن الجانبني أيضا اتفقا عىل إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية بعد 6 أشهر من 

االتفاق، وحل التشكيالت املسلحة وغري النظامية يف الداخل الليبي، ومواصلة محاربة اإلرهاب حتى القضاء عليه 

نهائياً ، وإبعاد النزعة األيديولوجية أو الحزبية أو املناطقية عىل الحكومة املقبلة، ورضورة االمتثال لجميع األحكام 

القضائية التي تصدرها املحاكم الليبية. 

العربية  ويف نفس تواجد فايز الرساج وخليفة حفرت يف اإلمارات توجه السييس )03 مايو 2017م(، إىل اإلمارات 

املتحدة ىف زيارة استغرقت يومني، وخالل زيارته قام بعقد لقاء بكال من رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز الرساج، 

وخليفة حفرت للوقوف عىل كيفية تنفيذ ما قد تم االتفاق علية بني حفرت والرساج.

لقائه  عىل  وعتابا  لوما  له  وجهوا  والذين  الرئايس،  املجلس  أعضاء  مع  اجتمع  ليبيا،  إىل  »الرساج«  عودة  وعقب 

بـ«حفرت«، دون علم أو اتفاق مسبق مع أعضاء املجلس الرئايس)23(. 

ويف 13 مايو 2017م، تم أول لقاء معلن بني السييس وخليفة حفرت يف قرص االتحادية. ورصح السفري عالء يوسف 

املتحدث الرسمي باسم الرئاسة املرصية، بأن السييس أكد خالل اللقاء موقف مرص الثابت من األزمة الليبية وسعيها 

)21(  بدء اجتامع بني حفرت والرساج يف اإلمارات/ وكالة سبونينك 02 مايو 2017، تاريخ الدخول 05 يونيو 2017، الرابط

)22(  اتفاق حفرت والرساج عىل تشكيل مجلس رئاسة الدولة يف ليبيا/ العربية نت 02 مايو 2017، تاريخ الدخول 05 يونيو 2017، الرابط

)23(  عريب21« تنفرد بنرش كواليس لقاء الرساج وحفرت يف اإلمارات/ عريب 21، 9 مايو 2017، تاريخ الدخول 06 يونيو 2017، الرابط
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املستمر للتوصل إىل حل سيايس من خالل تشجيع الحوار بني مختلف األطراف، وأوضح السييس أن كافة املساعي 

التي تقوم بها مرص مع مختلف القوى السياسية الليبية تهدف إىل التوصل لصيغة عملية الستئناف الحوار من 

أجل مناقشة القضايا املحددة املتوافق عىل أهمية تعديلها باتفاق الصخريات، باعتباره املرجعية السياسية املتوافق 

عليها.)24( 

»حفرت  بني  اتفاق  بنود  من  عنه  أعلن  ملا  رفضهم  الوفاق  لحكومة  املوالية  القوات  أعلنت   ،2017 مايو   14 ويف 

والرساج« ورفضوا العمل تحت إمرة من وصفوه بـ«مجرم الحرب« خليفة حفرت، ووصفوا »قوات الكرامة التابعة 

لحفرت« بـ »املجموعة املسلحة الخارجة عن القانون« وذلك يف ملتقى ضباط من جنويب ليبيا وغربها، عقد مبدينة 

زوارة يف الغرب الليبي)25(. وطالب الضباط املجلس الرئايس بقيادة »فايز الرساج« الذي »حّمله مسؤولية ما آلت 

إليه حالة الجيش« بالكف عن محاولة اسرتضاء بعض األطراف، وأعلن الضباط عن استعدادهم لحامية ليبيا وتأمني 

حدودها، يف حال توفر لهم الدعم. 

ويف 17 مايو 2017م، قام رئيس أركان الجيش املرصي الفريق محمود حجازي ورئيس اللجنة املعنية مبتابعة الشأن 

الليبي بأول زيارة له إيل الداخل الليبي حيث زار الفريق محمود حجازي مدينة بنغازي رشقي ليبيا والتقى بالقائد 

العسكري خليفة حفرت، حيث ذكرت وكالة األنباء الليبية، يف بنغازي، أن »وفدا يضم الفريق محمود حجازي ومدير 

املخابرات الحربية اللواء محمد الشحات جاء لتقديم التهنئة مبناسبة الذكرى الثالثة لثورة الكرامة التي انطلقت 

لتحرير البالد من قبضة الجامعات اإلرهابية املتطرفة”. ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية ليبية أن طائرة عسكرية 

القيادة العامة يف  خاصة حطت يف مطار بنينا الدويل ببنغازي وعىل متنها الوفد الذي اتجه عىل الفور إىل مقر 
منطقة الرجمة.)26(

ويف 26 مايو 2017م، قامت مجموعة مسلحة مبهاجمة حافلة لألقباط يف محافظة املنيا أثناء توجهها لدير األنبا 

صاموئيل، وأسفر ذلك الهجوم عن سقوط أكرث 35 قتيل وإصابة العرشات، وأعلن تنظيم الدولة اإلسالمية تبنية 

للتنظيم نصبت كمينا محكام ملن وصفتهم  تابعة  إن مفرزة  للتنظيم  التابعة  قالت وكالة أعامق  للعملية حيث 

بـ«عرشات النصارى املحاربني« أثناء توجههم إىل كنيسة صموئيل ما أدى إىل مقتل 35 شخصا وإصابة 24 آخرين 

وإحراق سيارة.)27( 

بعد الهجوم بساعات قام السييس بعقد اجتامع أمني مصغر لبحث تداعيات الهجوم وبعد االنتهاء من االجتامع 

ألقى السييس كلمة أعلن فيها أن القوات املرصية قامت بتوجيه رضبة ألحد املعسكرات التي يتم فيها تدريب هذه 

)24(  السييس يؤكد خالل لقائه حفرت عىل أهمية رفع القيود عن توريد السالح لجيش ليبيا/ اليوم السابع 13 مايو 2017، تاريخ الدخول 15 

مايو 2017، الرابط

)25(  ضباط من الغرب الليبي يرفضون العمل تحت قيادة حفرت، الرابط

)26(  رئيس أركان الجيش املرصي يزور بنغازي رشقي ليبيا للقاء حفرت، bbc 17مايو 2017، تاريخ الدخول 06 يونيو 2017، الرابط

)27(  تنظيم الدولة يتبنى هجوم املنيا والسييس يتوعد/ الجزيرة نت 27 مايو 2017، تاريخ الدخول 07 يونيو 2017، الرابط
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العنارص يف درنة، مضيفاً أن مرص لن ترتدد يف توجيه رضبات ضد معسكرات اإلرهاب يف أي مكان، سواء يف الداخل 

أو الخارج«، وأضاف إنه يجب معاقبة الدول التي تدعم اإلرهاب وتقدم له املال والسالح »من دون مجاملة أو 

مصالحة«)28(.

وبعد انتهاء السييس من خطابه أعلن سالح الجو املرصي إنه شن غارات عىل ما سامه معسكرات إرهابية يف ليبيا 

»من قبل طائرات من طراز الرافال« وأضاف أن الغارات دمرت املركز الرئييس ملجلس شورى مجاهدي درنة، وبثت 

وزارة الدفاع املرصية صورا لطائرات حربية وقت اإلقالع يف إحدى القواعد الجوية قالت إنها وجهت رضبة إىل 

معسكرات إرهابية يف ليبيا.

ويف نفس السياق أعلنت القيادة العامة مليليشيات »حفرت« أن رضبات الجيش املرصي يف درنة كانت بالتنسيق مع 

سالح الجو الليبي بقيادة العميد صقر الجرويش.)29( فيام أكدت مصادر أن الغارات املكثفة التي شنها سالح الجو 

املرصي خالل اليومني املاضيني مبشاركة سالح الجو الليبي عىل مدينة درنة رشق ليبيا، متهد لعملية برية ليبية أوسع 
ضد الجامعات اإلرهابية.)30(

ويف املقابل قالت مصادر عسكرية مبجلس شورى مجاهدي درنة رشقي ليبيا أن طائرات حربية قصفت منطقة 

القصف قد  يكون  أن  املنصوري  باسم مجلس شورى مجاهدي درنة محمد  املتحدث  الفتايح رشق درنة، ونفى 

استهدف مواقع تابعة للمجلس، وقال املنصوري إن القصف استهدف مواقع مدنية آهلة بالسكان وألحق أرضارا 

مادية مبنازل وسيارات ومزارع ملواطنني.

ومل تقترص الهجامت املرصية عىل رضب مناطق يف الغرب الليبي فقط بل أمتد القصف إيل مناطق يف الجنوب أيضا ، 

حيث قصفت طائرات حربية مرصية وإماراتية فجر يوم األحد املوافق 28 مايو 2017م، مدينة هون جنويب ليبيا)31(. 

وكشفت مصادر محلية ليبية إن طائرات حربية مرصية أو إماراتية، أغارت عىل مواقع مدنية يف مدينة هون مبنطقة 

الجفرة، انطالقا من مطار راس النوف العسكري الذي تسيطر عليه قوات حفرت، وأضافت أن مخزن ذخرية لقوات 

البنيان املرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطني »الرساج« تعرض بدوره للقصف، مام أدى إىل انفجار الذخائر 

املوجودة يف املكان املستهدف.

املجلس الرئايس لحكومة الوفاق الوطني الليبية »الرساج« رفض ما وصفه بانتهاك سيادة البالد واستهجن املجلس يف 

بياٍن القصف املرصي ملواقع داخل ليبيا دون التنسيق مع السلطات الرشعية املتمثلة يف حكومة الوفاق املعرتف بها 

)28(  السييس: توجيه رضبات قوية ملعسكرات اإلرهابيني اآلن/ اليوم السابع 26 مايو 2017، تاريخ الدخول 07 يونيو 2017، الرابط

)29(  الجيش الليبي: رضبات الجيش املرصي يف درنة كانت بالتنسيق مع سالح الجو/ وكالة أسبوتينك 26 مايو 2017، الريخ الدخول 29 مايو 

2017، الرابط

)30(  مصادر: توقعات بتدخل برى لتحرير »درنة« من اإلرهابيني/ الرشوق 28 مايو 2017، تاريخ الدخول 29 مايو 2017، الرابط

)31(  غارات جوية جنويب ليبيا بعد قصف مرصي لدرنة/ الجزيرة نت 28 مايو 2017، تاريخ الدخول 07 يونيو 2017، الرابط
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عربياً وأفريقيا ودولياً، وأضاف املجلس أنه يتطلع إىل التنسيق يف ظل التحالف الدويل واإلسالمي ملواجهة العمليات 

اإلرهابية يف الداخل والخارج، مع االحرتام الكامل للسيادة الوطنية)32(.

من جهته استنكر مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها قصف سالح الجو املرصي ملواقع آهلة بالسكان يف مدينة 

درنة رشقي ليبيا، وأكد املجلس يف بيانه أنه ال عالقة له مبا حدث يف مرص من اعتداءات عىل املدنيني العزل يف املنيا، 

ومن جهته قال املستشار أحمد أبو زيد املتحدث الرسمي باسم الخارجية املرصية إن مرص أبلغت مجلس األمن 

الدويل بأن الغارات الجوية عىل درنة تدخل يف إطار الحق يف الدفاع الرشعي مبوجب ميثاق األمم املتحدة، وتتسق 

مع قرارات مجلس األمن املعنية مبكافحة اإلرهاب.

مرص والسودان

منذ انقالب السييس يف 03 يوليو 2013م،عيل الرئيس مريس، تشهد العالقات املرصية السودانية توتراً يزداد يوما بعد 

يوم، وزادت حدته خالل األشهر املنرصمة من العام 2017، ففي 22 فرباير 2017م، وأثناء زيارة الرئيس السوداين 

عمر البشري إيل دولة اإلمارات اتهم الحكومة املرصية بدعم حكومة دولة جنوب السودان باألسلحة والذخائر، وقال 

»إن لدى إدارته معلومات تفيد بأن القاهرة تدعم حكومة جنوب السودان، مشريا إىل أن الحكومة املرصية ال تقاتل 

يف جنوب السودان لكنها متد حكومتها باألسلحة«)33(.

وقال البشري إن هناك مؤسسات يف مرص تتعامل مع السودان بشكل عدايئ، متهام جهات مل يسّمها داخل هذه 

املؤسسات بأنها تقود هذا االتجاه.

ويف 17 مارس 2017م، قررت الحكومة السودانية منع استرياد املنتجات الزراعية املصنعة يف مرص وكذلك وقف 

استرياد األسامك وأرجعت ذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسالمة والصحة العامة))34((. ويف 7 أبريل 2017م، بدأت 

الحكومة السودانية ىف تطبيق قرار أصدرته، بفرض تأشريات عىل املرصيني القادمني لألرايض السودانية، من سن 

18 عام حتى 49 عام، والسامح بدخول الفئات العمرية من حملة الجوازات املرصية من سن 50 عاماً فيام فوق، 

والسامح بدخول النساء واألطفال دون الحصول عىل التأشرية، باإلضافة إىل تحصيل رسوم من املغادرين املرصيني 

بقيمة 530 جنيه سوداين، وذكر املتحدث باسم الخارجية السودانية »قريب الله الخرض« إن هذا اإلجراء »معاملة 

باملثل«، وأن القرار كان يطبق فعليا عىل السودانيني عند دخول مرص منذ فرتة، يف حني مل يكن املرصيون بحاجة إىل 

تأشرية لدخول السودان منذ 2004 وإىل حني اتخاذ هذا القرار))35((.

ويف منتصف أبريل من عام 2017م، كشف وزير الخارجية السوداين السفري إبراهيم الغندور، بأن وزارته أرسلت 

)32(  املجلس الرئايس يستنكر الغارات املرصية عىل ليبيا/ الجزيرة نت 27 مايو 2017، تاريخ الدخول 07 يونيو 2017، الرابط

)33(  البشري يتهم القاهرة بدعم جوبا بالسالح والذخائر، الجزيرة نت 22 فرباير 2017، تاريخ الدخول 28 يونيو 2017، الرابط

)34(  السودان مينع استرياد مزيد من املنتجات الغذائية املرصية/ رويرتز 17 مارس 2017، تاريخ الدخول 28 يوينو 2017، الرابط

)35(  استياء مرصي من فرض السودان تأشرية عىل املرصيني/ الجزيرة نت 11 أبريل 2017، تاريخ الدخول 28 يونيو 2017، الرابط
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رسالة إيل وزارة الخارجية املرصية لالستفسار حول الطلب املرصي بالتصويت عىل إبقاء العقوبات املفروضة عىل 

 2006 لعام   )1591( القرار  حسب  الدويل،  األمن  مبجلس  بدارفور  الخاصة  العقوبات  جلسة  خالل  السودان)36(، 

املتعلق بشأن أزمة أقاليم دافور السودانية. ووصف »الغندور«، املوقف املرصي بـ »الغريب والشاذ« عن مواقف 

مرص السابقة ويختلف عن الخط الداعم للسودان لكل الدول العربية واألفريقية، وهو ما نفته مرص مشرية إىل أن 

لجنة العقوبات الخاصة باألوضاع يف دارفور مل تناقش من قريب أو بعيد مسألة متديد العقوبات عىل السودان، 

حيث أن مجلس األمن أصدر بالفعل القرار ٢٣٤٠ يف ٨ فرباير 2017م، بتمديد تلك العقوبات ملدة عام قادم)37(. 

ويف 21 أبريل 2017م، أودعت الحكومة السودانية لدى األمم املتحدة، إحداثيات خطوط األساس التي تقاس منها 

مناطقها البحرية وتشمل منطقة )حاليب وشالتني( املتنازع عليها مع مرص، وتفرض عضوية السودان يف املعاهدة 

الدولية لقانون البحار إخطار األمني العام لألمم املتحدة بأي تطور ميس جغرافية الحدود البحرية))38((.

ويف 15 مايو 2017م، قال الرئيس السوداين عمر البشري، إن بالده »تتحىل بالصرب إزاء مرص رغم احتاللها أرايض 

سودانية«، وأضاف: إن »اإلعالم املرصي العام والخاص يعمل عىل اإلساءة إىل السودان.. ومع ذلك يصرب السودان 

عىل هذه املعاملة؛ ألن العالقات املرصية السودانية تاريخية وروابطها قوية جداً”.

واعترب البشري أن »مرص مستهدفة ونحن مستهدفون، فأي رشخ يف العالقات بينهام هو خسارة لالثنني، وهو ما 
يصب يف مصلحة أعداء األمة«.)39(

وأضاف:  مرصية”.  لألسف  ومدرعات،  عربات  استلمت  املسلحة  »القوات  إن  البشري،  قال   ،2017 مايو   23 ويف 

»املرصيون، حاربنا معهم منذ 1967، وظللنا نحارب ملدة 20 سنة، ومل يدعمونا بطلقة، والذخائر التي اشرتيناها 

منهم كانت فاسدة«)40(. ونرش سودانيون صوراً قالوا إنها للمدرعات املرصية التي صادروها يف إقليم دارفور.

ويف سياق متصل أطلقت دورية تابعة للقوات املرصية النار عىل مجموعة من املنقبني عن الذهب مبنجم إبراهيم 

)36(  مرص تنفي تصويتها لصالح متديد العقوبات عىل السودان يف مجلس األمن/ وكالة سبوتينك 14 أبزيل 2017، االطالع 28 يونيو 2017، الرابط

)37(  الخارجية: مرص تتخذ مواقفها بشأن السودان بشكل يحافظ عىل مصالح شعبها/ اليوم السابع 13 أبريل 2017، تاريخ االطالع 28 يونيو 

2017، الرابط

)38(  جاء يف إعالن التحفظ أن: »جمهورية السودان تعلن عن رفضها وعدم اعرتافها مبا نص عليه اإلعالن الصادر من جمهورية مرص العربية 

بتاريخ 9 يناير 1990، واملعنون بالقرار الرئايس رقم 27 يف ما ميس الحدود البحرية السودانية شامل خط 22، والذي ورد ضمن اإلحداثيات البحرية التي 

أعلنتها مرص ضمن حدودها البحرية عىل البحر األحمر يف الفقرات بني 56 – 60«، وأشارت الخارجية السودانية يف الخطاب إىل أن »النقاط املذكورة 

أعاله )يف مرسوم مبارك عام 1990( تقع داخل الحدود البحرية ملثلث حاليب السوداين الواقع تحت احتالل عسكري مرصي، منذ العام 1995 وحتى 

تاريخه، وبالتايل هي جزء من الحدود البحرية السودانية عىل البحر األحمر«. أنظر: السودان يودع لدى األمم املتحدة إحداثيات خطوط األساس 

للحدود البحرية/ صحيفة اليوم التايل السودانية 21 أبريل 2017، تاريخ الدخول 28 يونيو 2017، الرابط

 29 الدخول  تاريخ   ،2017 مايو   15 بوست  هافينتجون  السودانية/  األرايض  من  جزءاً  احتاللها  رغم  مرص  إزاء  بالصرب  نتحىل  البشري:    )39(

يونيو2017، الرابط

)40(  عمر البشري: صادرنا مدرعات مرصية كانت بحوزة املسلحني يف دارفور/ هاف بوست 23 مايو 2017، تاريخ الدخول 26 مايو 2017، الرابط
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محيل  مسؤول  وكشف  املنقبني.  أحد  أصيب  العالقي، حيث  وادي  من  بالقرب  السودانية  الحدود  داخل  حسني 

أثناء وقت راحتهم وطاردتهم، مام أدى إىل إصابة املواطن »سامل  سوداين أن الدورية اعتدت عىل املنقبني ظهراً 

صغريون«، واقتياده إىل قيادة الكتيبة املرصية )115( حرس الحدود. وأن أحد الضباط املرصيني حقق مع الشخص 

املصاب داخل الحدود املرصية قبل أن يتم إطالق رساحه)41(.

وبعد تأجيل وزير الخارجية السوداين لزيارته إىل مرص أكرث من مرة قام، يف 3 يونيو 2017 بزيارة إيل القاهرة التقي 

خاللها بوزير الخارجية املرصي سامح شكري، وبعد نهاية اللقاء قام االثنان بعقد مؤمتر صحفي قال فيه »الغندور« 

السودانية،  املقرتحات  له بعض  العالقات، وحملت  لتقوية  البشري  الرئيس  بالسييس وسلمه رسالة من  التقى  إنه 

وأكد الغندور »إن قضية االتهامات التي أثريت مؤخرا مل نرتاجع عنها، ووضعت معلومات يجب أن تدرسها األجهزة 

األمنية واالتهامات كانت مستندة ملعلومات وليس جزافا«)42(.

وقد شهد عام 2017 توتراً ملحوظاً يف العالقات بني مرص والسودان، وامتد هذا التوتر إىل أكرث من ملف، ورمبا مثَل 

تحول السودان يف موقفها من سد النهضة إىل الجانب اإلثيويب بدافع املكاسب التي ميكن أن تعود عليها من السد، 

وسعي السودان إلبرام اتفاق مع إثيوبيا إليصال الكهرباء من سد النهضة إىل الخرطوم، العامل الرئييس يف اشتعال 

ملفات أخرى، منها:

حاليب وشالتني

ارتفعت حدة اللهجة السودانية منذ بداية عام 2017 فيام يخص قضية حاليب وشالتني حيث تكررت الترصيحات 

من املسؤولني السودانيني حول أن مثلث حاليب أرض سودانية، وكانت أبرز تلك الترصيحات تلك التي رصح بها 

مارس  أواخر شهر  ويف  بأن حاليب أرض سودانية،   ،2017 فرباير  منتصف شهر  البشري يف  عمر  السوداين  الرئيس 

رصحت اللجنة الفنية لرتسيم الحدود بالسودان بأنها تعد خارطة طريق بشأن املنطقة وكيفية إخراج املرصيني منها 

الستفزازات  تتعرض  قواته  بأن  السوداين  الدفاع  وزير  رصح  أبريل  شهر  منتصف  ويف  الدبلوماسية،  الطرق  عرب 

ومضايقات عسكرية من الجانب املرصي يف مثلث حاليب وأن قوته تلتزم ضبط النفس.

يف املقابل جاء رد النظام املرصي بتصعيد من ناحيته حيث أعلن رئيس الوزراء املرصي يف شهر يوليو، عىل قرارات 

تتعلق بإنشاء مجموعة من املرافق الحكومية يف منطقة مثلث حاليب وشالتني وعقب ذلك القرار قامت السلطات 

)41(  أضاف املسؤول السوداين: إنه قبل الحادث بأيام حرضت )5( عربات الندكروزر مسلحة بقيادة ضابط برتبة لواء يتبع لحرس الحدود 

املرصي إىل منجم سامل وأدعو ملكية للحكومة املرصية للمنجم ، وهددوا املعدنني بالقبض عليهم. ويف هذاه األثناء أعلن أيضا وزير الدفاع السوداين 

الفريق أول عوض بن عوف عن تعرض الجيش السوداين إىل »استفزازات ومضايقات« يف منطقة حاليب املتنازع عليها مع مرص. وأن »الجيش املرصي 

ميارس املضايقات واالستفزاز للقوات السودانية مبنطقة حاليب، ونحن منارس ضبط النفس يف انتظار حل املشكلة سياسيا بني الرئيس السوداين عمر 

البشري والسييس.

)42(  غندور: العالقات مع مرص »مقدسة«.. ومل نرتاجع عن االتهامات املثارة مؤخرًا، املرصي اليوم 03 يونيو 2017، تاريخ الدخول 28 يونيو 

2017، الرابط
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املرصية بحملة اعتقاالت يف املنطقة ملا يزيد عن 120 مواطناً سودانياً، عىل اثر التصعيد املرصي احتجت السودان 

لدى مجلس األمن يف منتصف يوليو ضد اإلجراءات التي قامت بها السلطات املرصية، ويف نهاية عام 2017 وخالل 

سودانية  عىل  خاللها  أكد  والتي  غندور”  السوداين “ابراهيم  الخارجية  ترصيحات وزير  تكررت  مناسبة  من  أكرث 

حاليب وشالتني وأن حل القضية لن يكون إال من خالل الحوار أو اللجوء إىل التحكيم الدويل، وهو ما رفضه النظام 

املرصي عرب ترصيحات للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية.

دعم مرص لجنوب السودان

عدة محطات منذ بداية عام 2017 تربز التطور اإليجايب للعالقات بني النظام املرصي وجنوب السودان، وهو األمر 

الذي تعتربه السودان نوعاً من املناكفة الذي متارسه مرص يف ظل العالقات املتوترة بني البلدين، حيث التقى سلفا 

كري رئيس جمهورية جنوب السودان بالسييس يف شهر يناير، ويف نهاية شهر فرباير اتهم البشري الحكومة املرصية بدعم 

حكومة دولة جنوب السودان باألسلحة والذخائر، ويف منتصف يونيو قام النظام املرصي بتسيري جرس جوي لجنوب 

السودان محمالً باملساعدات الغذائية، ومل يقترص دعم النظام املرصي لجنوب السودان عىل املساعدات اإلنسانية، 

نوفمرب  شهر  منتصف  يف  املرصي  النظام  ليقوم  السودان،  النزاع يف جنوب  أطراف  بني  املصالحة  إىل  امتد  ولكنه 

بالتوقيع عىل وثيقة إعالن القاهرة لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان.

دعم مرص ملتمردي دارفور

مل يسلم إقليم دارفور من النزاعات القامئة بني الجانبني املرصي والسوداين حيث اتهم البشري يف شهر مايو 2017 

مرصية  ومدرعات  عربات  ضبطت  السودانية  القوات  أن  ورصح  دارفور  املتمردين بإقليم  املرصي بدعم  النظام 

يف معاركها يف اإلقليم، وهو ما نفاه النظام املرصي مبارشة من خالل املتحدث باسم وزارة الخارجية ومن خالل 

ترصيحات أدىل بها السييس يف نهاية شهر مايو يؤكد فيها عدم التدخل أو التآمر عىل السودان.

هذه العالقات املتوترة واملتقلبة بني الجانبني املرصي والسوداين، ما بني اتهامات متبادلة بني الطرفني يف أكرث من 

قضية إىل ترصيحات ايجابية بني الطرفني، وقد بدا واضحا أن النظام املرصي يف ظل عدم التوصل إىل حلول مرضية 

بشأن ملف سد النهضة سعى إىل امتالك أوراق ضغط عىل الجانب السوداين حيث شهد عام 2017 تنامي متزايد 

استمرت  األخرى  الناحية  عىل  دارفور،  إقليم  يف  التمرد  لحركات  عسكرياً  ودعام  السودان  جنوب  مع  للعالقات 

السودان يف التصعيد بشكل متزايد حول ملف حاليب وشالتني. ويبدو من خالل األزمات املتعددة بني الجانبني 

املرصي والسوداين أن مسار العالقات بني الجانبني سيظل عىل نفس الوترية من التوتر ورمبا تتصاعد حدة التوتر 

بناء عىل تطورات ملف سد النهضة، ثم مؤخراً تنامي العالقات الرتكية السودانية، والوجود الرتيك يف جزيرة سواكن 

السودانية.
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مرص وإثيوبيا

إثيوبيا وتعاملها مع ملف سد  النظام املرصي إىل ترصيحات متزنة نحو  اتجاه  بداية عام 2017  بدا واضحا منذ 

بناء  إطار  يف  تأيت  وإثيوبيا  مرص  بني  العالقات  بأن  أبريل  شهر  يف  املرصي  الخارجية  وزير  رصح  حيث  النهضة، 

القاهرة، يف  االثيويب يف  الخارجية  أثناء لقاء مع وزير  السييس  الجانبني وهو ما أكد عليه  وإقامة عالقة قوية بني 

نفس الوقت استمرت الخالفات الفنية عىل مسار الدراسات التي تعدها الرشكات االستشارية الفرنسية “ىب أر ال” 

و”أرتيليا” واملُكلفني بتنفيذ دراسة اآلثار السلبية لسد النهضة عىل دولتي املصب مرص والسودان وتقديم تقرير 

مبديئ بشكل محايد عن قواعد ملء الخزان الخاص بسد النهضة، وهو األمر الذي شهد معوقات متعددة خالل 

عام 2017 وحتى انتهاء املهلة املحددة للرشكات الفرنسية يف شهر سبتمرب باالنتهاء من إعداد الدراسات الخاصة 

بسد النهضة.

خالل  من  النهضة  سد  الفني بشأن  املسار  من تعطل  قلقه  يُبدي  املرصي  النظام  بدأ  سبتمرب  شهر  بداية  ومع 

ترصيحات لوزير الخارجية املرصي، واستمرت الخالفات وعدم التوافق بني األطراف الثالثة مرص وإثيوبيا والسودان 

حول التقرير االستهاليل للرشكات الفرنسية والخاص بدراسة اآلثار السلبية للسد عىل دول املصب حتى نهاية شهر 

نوفمرب، ومع وصول املسار الفني إىل مرحلة الجمود بدأت العالقات بني الجانبني املرصي واإلثيويب تشهد توتراً حاداً 

وترصيحات متبادلة بني الجانبني، كان أبرزها اتهام الرئيس اإلثيويب للنظام املرصي بدعم املعارضة املسلحة وترصيح 

وزير الري اإلثيويب بأن تعطل االتفاق مع مرص لن يوقف أعامل البناء يف السد دقيقة واحدة، يف املقابل رصح سامح 

شكري يف شهر ديسمرب بأن عىل الجانب األثيويب إدراك أهمية عامل الوقت.

لقد بدا من خالل تعطل املسار الفني سعي النظام املرصي إىل التوصل مع إثيوبيا التفاق بشأن التخزين دون انتظار 

املسار الفني وذلك عرب امتالك أوراق ضغط عىل الحكومة اإلثيوبية، كان أبرزها تقدميه دعامً للمعارضة املسلحة 

يف إثيوبيا، عىل الجانب اآلخر استمر الجانب اإلثيويب يف سياسة املامطلة فيام يتعلق بالدراسات الفنية بهدف إطالة 

زمن التفاوض، يف حني استمر يف استكامل بناء سد النهضة دون توقف ويبدو أن حدة التوتر بني الجانبني املرصي 

واإلثيويب والتي ظهرت بوضوح يف اواخر عام 2017 مرشحة لالستمرار يف عام 2018 ومع غياب الحلول السياسية 

التي رمبا تدفع النظام املرصي لحلول أكرث تدخلية يف األزمة.

مرص والسعودية

التذبذب يف العالقات بني الجانبني املرصي والسعودي كان السمة السائدة خالل عام 2017 حيث انحرصت العالقات 

والتوافق  الهادئة  والعالقات  بني  وما  إعالمي  وتراشق  وتصعيد  القطيعة  حد  إىل  يصل  توتر  بني  ما  الجانبني  بني 

والتفاهم يف عدة قضايا.
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وشهدت بدايات عام 2017 استمراراً لألزمة التي نشبت بني الجانبني املرصي والسعودي يف أكتوبر 2016، بعد أن 

أوقفت السعودية شحنات الوقود املقررة إىل مرص عىل خلفية تصويت النظام املرصي عىل مرشوع قرار رويس يف 

مجلس األمن حول سوريا مل تؤيده السعودية، وتزايدت حدة التوتر بني الطرفني بعد الحكم الصادر يف منتصف 

يناير برفض طعن الحكومة املرصية عىل حكم بطالن اتفاقية جزيريت تريان وصنافري والتي انتقلت مبوجبها السيادة 

عىل الجزيرتني للسعودية.

التقى السييس مع امللك سلامن عىل هامش  انفراج األزمة بني الطرفني يف أواخر شهر مارس حني  وبدأت بوادر 

ثم  امللك سلامن  السييس للرياض ولقائه  زيارة  بعد  أبريل  أواخر شهر  األزمة يف  انتهت  العربية ثم  أعامل القمة 

الجانبني  العالقات بني  أكدت عىل عودة  والتي  األمريكية بالرياض  اإلسالمية  السييس ومشاركته يف القمة  حضور 

املرصي والسعودي إىل طبيعتها.

بدأت العالقات بني الجانبني املرصي والسعودي تأخذ منحى التوافق والتناغم بعد إعالن السعودية ومرص واإلمارات 

والبحرين مقاطعة دولة قطر يف شهر يونيو وهو األمر الذي تبعه لقاءات مكثفة بني وزراء خارجية الدول األربعة 

األزمة  النظام املرصي والسعودية يف  التوافق بني  أن حالة  إال  استمرار مقاطعة قطر،  بينهم حول  للتنسيق فيام 

الخليجية مل متتد إىل ملفات أخرى يف املنطقة، بدا ذلك بوضوح يف اعقاب أزمة استقالة رئيس الوزراء اللبناين سعد 

النظام املرصي  الله حيث خالف  ايران وحزب  للتصعيد مع  السعودي  الحريري يف شهر نوفمرب 2017، واالتجاه 

ذلك التوجه، ورصح السييس برفضه التدخل العسكري ضد إيران وحزب الله وتبع ذلك الترصيح ما أكدته مصادر 

دبلوماسية يف الجامعة العربية أن مرص أوقفت توجهاً سعودياً لتعليق عضوية لبنان يف الجامعة يف حال مل توافق 

عىل قرار يدين حزب الله.

وهنا ميكن القول أن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للواليات املتحدة األمريكية شكل عامالً رئيسياً يف عودة العالقات 

املرصية السعودية حيث يهدف ترامب إىل تشكيل تحالف قوي بني حلفائه يف املنطقة يستطيع من خالله انفاذ 

رؤيته ملنطقة الرشق األوسط إال أن حالة التوافق التي تبدو عليها العالقات املرصية السعودية تبدو حالة ظاهرية، 

حيث أن العالقات بني الجانبني يشوبها عدم االستقرار بشكل دائم بسبب وجود خالف واضح بني رؤية النظام 

املرصي ورؤية السعودية لبعض القضايا اإلقليمية ويعزز من فرضية استمرار حالة عدم االستقرار والتي رمبا يشوبها 

توتر يف العالقات بني الجانبني احتدام األزمة بني السعودية وإيران عىل خلفية القتال الدائر بني السعودية والحوثيني 

يف اليمن.

ثانيًا: مصر واألطراف اإلقليمية والدولية

بدا واضحاً منذ قدوم ترامب إىل سدة الحكم يف الواليات املتحدة أن هناك اتجاها داخل اإلدارة األمريكية الجديدة 

إىل دعم السييس ودفعه إىل تأدية أدوار يف األزمات اإلقليمية الحالية تتوافق مع وجهة النظر األمريكية، يؤدي هذا 
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الدعم األمرييك للسييس والنظام املرصي إىل االعتقاد بأن الواليات املتحدة ومعها بعض القوى اإلقليمية )السعودية، 

أنه مع  إال  الحايل،  الوقت  أقل تقدير يف  بتغيري دميقراطي يف املشهد املرصي عىل  اإلمارات، إرسائيل( لن تسمح 

حجم املتغريات واملستجدات الدولية واإلقليمية املتزايد وتبٌدل خرائط التحالفات املتسارع واملستمر ال ميكن الجزم 

مبواقف الواليات املتحدة أو القوى اإلقليمية والتي رمبا تشهد تغرياً حاداً عىل املديني القريب واملتوسط، مبا مُيكن 

أن يُشكل فرصة لتغيري موازي يف املشهد السيايس املرصي.

مرص وتركيا

شهد بداية عام 2017 استمرار التوتر وانقطاع العالقات الرسمية بني الجانبني املرصي والرتيك حيث ادانت مرص يف 

أواخر شهر أبريل القصف الجوي الرتيك الذي استهدف منطقة جبل سنجار يف شامل العراق، كام انعكست األزمة 

الخليجية عىل العالقات املرصية الرتكية السيام بعد التدخل الرتيك الرسيع واملساند لقطر عرب تفعيل اتفاقية الدفاع 

املشرتك بني الجانبني الرتيك والقطري والخاصة بالقاعدة العسكرية الرتكية يف قطر.

كام جاءت القمة الخامسة بني مرص واليونان وقربص يف أواخر شهر نوفمرب يف إطار حرص الدول الثالث عىل إقامة 

تحالف “رشق متوسطي”، يهدف إىل تضييق الخناق عىل تركيا والحد من نفوذها يف منطقة رشق املتوسط.

تكررت  حيث  الجانبني  بني  الرسمية  اللهجة  حدة  وانخفاض  الهدوء  من  حالة   2017 عام  أواخر  شهدت  بينام 

الترصيحات اإليجابية من وزير الخارجية املرصي سامح شكري نحو الجانب الرتيك حيث رصح شكري يف منتصف 

شهر أكتوبر بأنه “ال مانع لديه للقاء الرئيس أردوغان ولكن عىل املؤسسة الرتكية أن تقوم بدور ايجايب” وعاد شكري 

يف نهاية شهر ديسمرب ليعلن أن مرص تأمل يف عودة العالقات مع تركيا، مؤكًدا أن مرص منفتحة عىل ذلك، ولديها 

رغبة دامئة يف تجاوز أي توتر، عىل الجانب اآلخر أعلنت تركيا الحداد يف تضامنا مع ضحايا الهجوم اإلرهايب الذي 

استهدف مسجد الروضة يف سيناء.

إال أن هذا مل مينع تصاعد األزمة بني الدولتني، ففي 22 نوفمرب 2017م، أمر النائب العام، املستشار نبيل أحمد 

صادق، بحبس 29 شخصاً ملدة 15 يوما احتياطيًا عىل ذمة التحقيقات التي تجري معهم مبعرفة نيابة أمن الدولة 

العليا، بحجة اتهامهم وآخرين هاربني داخل البالد وخارجها، مرصيني وأتراكاً )بدون ذكر أسامئهم( بتهمة التخابر 

مع دولة تركيا بقصد اإلرضار باملصالح القومية للبالد، واالنضامم إىل جامعة إرهابية، ومترير املكاملات الدولية بغري 

ترخيص، وغسل األموال املتحصلة من تلك الجرمية، واالتجار يف العملة بغري ترخيص. 

وذكر جهاز املخابرات العامة املرصية، الذي قدم القضية، أن الشبكة بدأت عملها منذ عام 2013 يف إطار مخطط 

متكامل األركان وضعته جامعة اإلخوان داخل مرص وعنارصها املتواجدين عىل األرايض الرتكية، وبتوجيهات من 

املخابرات الرتكية وبتمويل قطري)43(. 

)43(  تحقيقات املخابرات العامة: شبكة التخابر املضبوطة أنشئت بتمويل استخبارايت تريك ودعم قطري، بوابة االهرام، تاريخ النرش )-22-11
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ويبدو أن النظام املرصي يُدرك حجم التخبط الذي تعاين منه السياسة السعودية عىل خلفية تويل محمد بن سلامن 

إدارة امللفات السياسية للمملكة وهو ما يدفع النظام املرصي إىل البحث عن عالقات مع قوى إقليمية أخرى تتسم 

سياستها باالتزان وهو ما ميكن أن يفرس لنا السعي األخري من النظام املرصي للتقارب مع تركيا عرب ترصيحات سامح 

شكري املتكررة السيام وان الجانبني املرصي والرتيك تربطهام عالقات قوية مع روسيا القوى الفاعلة األبرز يف املنطقة 

يف السنوات األخرية.

مرص وقطر

الجانبني منذ  العالقات بني  اتسمت  القطرية، فبعد أن  العالقات املرصية  شهد عام 2017 نقطة تحول يف مسار 

انقالب الثالث من يوليو بالتوتر أحياناً وبالهدوء أحياناً أخرى جاء شهر يونيو 2017 ليحمل تحوالً حاداً يف مسار 

العالقات بني الجانبني.

حيث تم اإلعالن عن قطع العالقات الدبلوماسية مع قطر وفرض عقوبات عليها تتمثل يف إغالق األجواء واملوانئ 

البحرية للدول األربعة السعودية واإلمارات ومرص والبحرين أمام كافة وسائل النقل القطرية فيام يشكل حصارا 

مفروضا من الدول األربعة عىل قطر، استمرت األزمة يف تصاعدها فبعد أقل من شهر من قطع العالقات امهلت 

دول الحصار قطر 10 أيام لتنفيذ مجموعة من الرشوط تتضمن 13 بنداً لرفع الحصار املفروض عليها تم تخفيضها 

فيام بعد يف شهر يوليو إىل 6 نقاط يف اجتامع لوزراء خارجية دول الحصار يف القاهرة.

عىل  املنافسة  يف  الجانبني  بني  محتدماً  رصاعاً  أكتوبر  شهر  شهد  وقطر  مرص  بني  املتوترة  للعالقات  واستمرارا 

منصب مدير عام اليونيسكو ومل يسفر عن فوز أي من املرشحني املرصي والقطري باملنصب الذي كان من نصيب 

املرشحة الفرنسية.

الرشوط  قطر عىل  وإجبار  السياسية  إرادتها  الخليجية فرض  األزمة  الحصار خالل  تستطع مرص ومعها دول  ومل 

املفروضة لرفع الحصار وعودة العالقات يف حني متكنت قطر من خالل رشاكات واتفاقيات مع قوى إقليمية ودولية 

عىل تعزيز موقفها ومتكينها من عدم االستجابة للمطالب املفروضة عليها من دول الحصار، يف حني يبدو دور النظام 

املرصي يف األزمة الخليجية مهمشاً مقارنة بالدور السعودي واإلمارايت إال أنه من غري املتوقع أن تحذو مرص نهجاً 

مختلفاً عن النهج السعودي واإلمارايت يف عالقتهام مع قطر والذي يشري إىل استمرار األزمة الخليجية وعدم توقع 

حدوث انفراجه لها عىل املدى القريب.

مرص وإيطاليا

بالرغم من مرور ما يقارب العامني عىل حادث مقتل الباحث اإليطايل جوليو ريجيني يف القاهرة، والذي تم العثور 

عىل جثته يف 3 فرباير 2016 وعليها آثار تعذيب، والذي تسبب يف نشوب أزمة سياسية بني النظام املرصي والجانب 

2017م(، تاريخ الزيارة 2017-12-7م، الرابط.
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بوفاة  التحقيق  يف  املرصية  السلطات  تعاون  عدم  القاهرة جراء  لدى  لسفريها  ايطاليا  باستدعاء  انتهت  االيطايل 

ريجيني، إال أن تداعيات الحادث عىل مسار العالقات الدبلوماسية بني الجانبني ظلت ممتدة حتى عام 2017.

تأكيدات متعددة من وزير الخارجية االيطايل مع بداية عام 2107 بسعي بالده للوصول إيل حقيقة ما حدث لجوليو 

ريجيني، يف شهر فرباير عادت الشكوك والشبهات مرة أخرى حول ضلوع األجهزة األمنية املرصية يف تعذيب وقتل 

ريجيني بعد بث النظام املرصي فيديو يعرض محادثات بني ريجيني ونقيب الباعة الجائلني يف مرص، ولكن الفيديو 

االنتقاد من  الشبهات وزيادة حدة  ريجيني تسبب يف إثارة  أجوبة واضحة عن حقيقة مقتل  يقدم  أن  بدال من 

الصحف االيطالية للنظام املرصي.

بدا ذلك  ريجيني،  التحقيقات يف قضية  املرصية وخط سري  السلطات  االيطالية عن  اللهجة  تغري ملحوظ يف  مثة 

بوضوح مع بداية شهر مارس من خالل عدة ترصيحات للمدعي العام االيطايل ووزير الخارجية االيطايل يف أكرث من 

مناسبة تشري إىل تعاون السلطات املرصية يف ملف قضية ريجيني، كانت املرحلة األخرية من الترصيحات االيجابية 

إنه  ألفانو” يف منتصف شهر أغسطس  اإليطايل “أنجلينو  الخارجية  أعلن عنه وزير  االيطايل هي ما  الجانب  من 

سيُعيد سفري بالده إىل القاهرة بعد أكرث من عام عىل استدعائه، معلال ذلك بالتقدم الذي شهدته قضية ريجيني يف 

الفرتة األخرية، ليتسلم السفري اإليطاىل مهام عمله بالقاهرة يف منتصف سبتمرب بالتزامن مع تسلم السفري املرصي 

ملهام عمله ىف روما.

عقب عودة العالقات الدبلوماسية الرسمية بني الجانبني اتجهت ايطاليا إىل منحى جديد ومغاير يف مسار قضية 

ريجيني حيث سارت يف اتجاه يبتعد عن اإلشارة إىل اتهام االجهزة االمنية للنظام املرصي بتعذيب وقتل ريجيني 

واإلتجاه إىل اتهام مرشفة ريجيني بجامعة كامربيدج بالتسبب يف مقتل ريجيني، وذلك عرب طلب رسمي تقدمت 

به إيطاليا يف شهر أكتوبر للسلطات الربيطانية لتمكينها من استجواب الدكتورة »مها عبد الرحمن« مرشفة ريجيني 

بجامعة كامربيدج.

بالرغم من الترصيحات الرسمية للمسؤولني االيطاليني التي ظلت متأرجحة خالل عام 2017 بني مطالبة الجانب 

املرصي باإلرساع بكشف غموض مقتل ريجيني وبني االشادة بالتفاهم مع النظام املرصي حول سري التحقيقات إال 

أن تهدئة القضية واستثامرها من الجانب االيطايل كان هو املسار السائد خالل عام 2017 حيث سعت إيطاليا 

من خالل ملف قضية ريجيني للضغط عىل النظام املرصي يف ملف االزمة الليبية وتقريب وجهة النظر االيطالية 

ورؤيتها لحل األزمة،ودفع الجانب املرصي إىل التعاون األمني يف الحد من الهجرة غري الرشعية، ومن جهة أخرى 

تحقيق مكاسب اقتصادية عرب التوسع يف الصفقات واالستثامرات لصالح الرشكات االيطالية املوجودة يف مرص السيام 

وأن إكتشاف اكرب حقل غاز مرصي يف مياه املتوسط »حقل ظهر« جاء من خالل رشكة إيني اإليطالية التي متتلك 

امتياز رشوق الذي يضم حقل ظهر إضافة إىل ذلك متتلك رشكة إيني اإليطالية نسبة %50 من رشكة يونيون فينوسا 

اإلسبانية الرشيك الرئييس يف مجمع إسالة الغاز الطبيعي يف دمياط »سيجاس« والتي تتطلع يف الفرتة القادمة إىل 
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مشاريع ضخمة إلسالة الغاز الطبيعي سواء القادم من قربص أو إرسائيل، يف املقابل حرص الجانب االيطايل عىل 

عودة العالقات الدبلوماسية الرسمية مع النظام املرصي وتحويل دفة القضية إىل مسار آخر باتهام مرشفة ريجيني 

بجامعة كامربيدج بالتسبب يف مقتل ريجيني.

المطلب الثاني: “مصر 2017” رؤى صهيونية

منذ أن أطيح بالرئيس األسبق محمد مريس يف 3 متوز/يوليو 2013م، بدأت بعض الدراسات تراقب العالقات املرصية 

“اإلرسائيلية” يف عهد عبد الفتاح السييس اآلخذه يف التطور، وذلك بعد أن شهدت العالقات بني البلدين نوعاً من 

الفتور خالل فرتة حكم مرىس)44(. ويأيت هذا التقرير لتوضيح طبيعة وأبعاد العالقات املرصية “اإلرسائيلية” يف العام 

2017م، وذلك من خالل رصد أهم الدراسات واملقاالت التي تناولتها الصحف ومراكز الدراسات العربية عىل مدار 

عام 2017م. 

ومن خالل الرصد وجدنا أن املقاالت والدراسات “اإلرسائيلية” التي تناولت الشأن املرصي هي 86 دراسة خالل 

العام 2017م، وذلك فقط يف مجاالت السياسة الخارجية املرصية، والوضع االقتصادي املرصي، واألوضاع األمنية يف 

مرص عموما وسيناء عىل وجه الخصوص. علام أن الدراسات “اإلرسائيلية” التي اهتمت يف تحركات مرص الخارجية 

كانت 34 دراسة، بينام الدراسات العربية التي اهتمت باألوضاع االقتصادية املرصية 5 دراسات فقط، أما البعد 

األمني فقد حصل عىل النصيب األكرب يف اهتاممات الدراسات العربية بعد أن وصلت 47 دراسة.

ودالالت اهتامم الكيان “اإلرسائييل” باألوضاع األمنية يف مرص ليس مستغربا، فالكيان “اإلرسائييل” كيان 

أمني بالدرجة األوىل؛ وكذلك السلوك الحاىل للنظام املرصي هو سلوك أمني، إيل جانب أن منطلقات التدخل 

“اإلرسائييل” يف شئون الدول األخرى تتمثل يف ذريعتها التي تروجها دوما للعامل وهي املخاطر األمنية. 
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)44(  محمد سلامن، » توجه السييس الجديد نحو العالقات املرصية اإلرسائيلية«، معهد واشنطن، تاريخ االطالع، 2017-12-12م، الرابط.

http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/sisis-new-approach-to-egypt-israel-relations
http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/sisis-new-approach-to-egypt-israel-relations
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ونحن نتناول الرؤى الصهيونية من خالل املحاور التالية:

السياسات الخارجية املرصية 	 

األوضاع االقتصادية املرصية	 

السياسات األمنية املرصية يف العام 2017م	 

أواًل: السياسات الخارجية املصرية

وفقا ألهم الدراسات “اإلرسائيلية” التي تناولت تحركات السياسية الخارجية املرصية » 34 دراسة«، أشارت إىل أن 

التحركات الخارجية املرصية تركزت دولياً حول )الواليات املتحدة االمريكية وروسيا(، أما إقليميا )الكيان “اإلرسائييل” 

واإلمارات والسعودية، األردن، فلسطني، اليونان(، وقد حظي الكيان “اإلرسائييل” عىل االهتامم األول يف تحركات 

وترصيحات السياسة الخارجية املرصية، بينام ما تعرف بإسم “ صفقة القرن “ كانت أكرث امللفات التي بحثت من 

خالل تحركات الخارجية املرصية يف العام 2017م.

أولويات السياسة الخارجية املرصية لعام 2017م، وفقا للدراسات الصهيونية

عدد الدراساتالدولةاملرتبة 
12 دراسة الكيان “اإلرسائييل” األوىل 
8 دراساتالواليات املتحدة االمريكية الثانية 
5 دراساتفلسطني الثالثة 
3دراساتاململكة العربية السعودية الرابعة 

2 دراساتاململكة االردنية الهاشميةالخامسة 

مرتني روسياالسادسة 
مرة واحدة اإلماراتالسابعة 
مرة واحدة.اليونانالثامنة 

34 مرةاملجموع

يتضح من الجدول أن السياسة الخارجية املرصية، وفقا للدراسات الصهيونية، تسري يف فلك املحور األمرييك الصهيوين. 

وذلك من خالل تعزيز عالقاتها مع الدول اإلقليمية الحليفة للواليات املتحدة االمريكية )الكيان “اإلرسائييل” – 

اململكة العربية السعودية(. وأن أهم مرتكزات استمرار حكم النظام املرصي الحاىل هو ما توفر من دعم أمرييك 

سعودي صهيوين للنظام املرصي الحاىل. إال أن الدراسات “اإلرسائيلية” تشري إىل وجود رغبة مرصية لتحسني عالقاتها 

يف  البلدين  بني  السيايس  النشاط  زيادة  املتوقع  من  لذا  االتحادية.  روسيا  تقوده  الذي  األخر  الدوىل  املحور  مع 

املستقبل القريب » مرص وورسيا«. التوجه املرصي األخري تجاه روسيا يرجع إيل عده أسباب من بينها حالة التخبط 

السيايس التي تعيشها كال من الواليات املتحدة األمريكية واململكة العربية السعودية حلفاء النظام املرصي الحاىل.
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أهم القضايا التي تناولتها السياسة الخارجية املرصية عام 2017م، وفقا للكيان “اإلرسائييل” عىل النحو التايل :

العدد املوضوعالرتتيب
5 “صفقة القرن” األويل 
3تريان وصنافريالثانية 
3كوريا الشاملية وصفقة السالحالثالثة 
2حامس الرابعة 
2مشاريع الغازالخامسة
2املصالحة الفلسطينية السادسة

2صفقة األرسى بني املقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوينالسابعة 
2حصار قطرالثامنة
2األزمة السوريةالتاسعة

2الدعم املاىل األمرييك العارشة 
1الغواصات االملانيةالحادي عرش 
1أجهزة التجسس من االمارات الثاين عرش 
1السفارة “اإلرسائيلية” يف مرص الثالث عرش 
1حركة اإلخوان املسلمني الرابع عرش 
1اإلرهاب الخامس عرش 
1ليبياالسادس عرش 
1سيناء السابع عرش 
1إيران الثامن عرش 
1تركياالتاسع عرش 
34املجموع

القراءة التحليلية للملفات البحثية التي تناولتها الخارجية املرصية يف العام 2017م، تشري إىل أن النظام املرصي 

يسعى لتقديم نفسه إقليام ودوليا بأنه الراعي للقضية الفلسطينية )45(، بعد أن استحوذت القضية 

وتعتقد الدراسات “اإلرسائيلية” أن الواليات املتحدة األمريكية كان لها دور يف تقريب وجهات النظر بني النظام 

املرصي والسعودي يف مسألة تريان وصنافري)46(. لذا تشري الدراسات إىل حرص الخارجية املرصية باإلحتفاظ بعالقاتها 

مع الواليات املتحدة االمريكية )47(، عىل الرغم أن الواليات املتحدة االمريكية مل تقدم ما هو مأمول منها يف دعم 

)45(  موقع هارتس، » بدفعة من ترامب.. عباس يف القاهرة للقاء السييس«، تاريخ النرش ) 2017-3-19م(، تاريخ االطالع 2017-11-1م، الرابط.

)46(  موقع هارتس، »السييس يف السعودية«، تاريخ االطالع 2017-11-1م، الرابط

)47(  موقع معاريف، »سيلتقي السييس مع دونالد ترامب«، تاريخ النرش ) 2017-3-20م(، تاريخ االطالع، 2017-11-1م، الرابط.

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3936244
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3936244
https://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/1.2062134
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/870/292.html?hp=1&cat=666&loc=58
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النظام املرصي؛ ومن مظاهر ذلك حرص النظام املرصي يف التنصل من صفقة السالح الكورية الشاملية )48(.

وقد صنفت الدراسات “اإلرسائيلية” السياسة الخارجية املرصية بالنشطة، والرباغامتية، والراقصة عىل حبال املصالح. 

وأن الخارجية املرصية ال تزال تناور اقليميا سعيا لتحقيق مصالحها، مع محاولة التقليل من مشكالتها الخارجية 

والحضور يف كافة القضايا الوازنة إقليميا. 

ورأت الدراسات “اإلرسائيلية” أن حركة اإلخوان املسلمني وعىل الرغم من املشكالت الكثرية التي تعاين منها، إال 

انها ال تزال تؤرق السييس، وذلك من خالل دراسة تناولت الخالف بني » السييس وامللك األردين عبد الله » حول 

مسألة تصنيف جامعة اإلخوان املسلمني كجامعة إرهابية، والتي رفضها امللك األردين بينام كانت يف محل ترحاب 

لدى السييس )49(. 

الدراسات “اإلرسائيلية” إيل وجود رؤية مشرتكة بني روسيا ومرص حول »ليبيا«، وذلك من خالل السامح  وتشري 

لروسيا بنرش قوات لها غرب مرص بالقرب من الحدود مع ليبيا بعد نرش 800 مقاتل رويس و15 طائرة هليكوبرت 

و100 طن معدات عسكرية)50(.

النظام املرصي  أن  العربية  الدراسات  وايران( فرتى  )تركيا  الكربى  االقليمية  الدول  العالقات مع  أما عىل مستوى 

ال يعادي النظام اإليراين، وإمنا يتالعب يف املواقف وفقا ملصالحه ورفض ابتزاز اململكة العربية السعودية ودولة 

كامللف  لرتكيا  بالنسبة  األهمية  غاية  يف  ملفات  يف  »إرسائيل«  مع  التقارب  إىل  النظام  يسعى  بينام  االمارات)51(، 

القربيص، والغاز املتواجد يف البحر املتوسط وهذا ما شأنه أن يؤدي إما إيل زيادة العداء بني البلدين أو التصالح وهو 

ما يعكس صعوبة استمرار الوضع القائم يف العالقات عىل ما هي عليه اآلن)52(. 

أما عن العالقات املرصية “اإلرسائيلية” فقد أكدت الدراسات العربية عىل وجود عالقات مرصية صهيونية )53(. تعتمد 

وبشكل أسايس عىل التعاون األمني فيام يتعلق بسيناء وقطاع غزة )54(؛ ومن مؤرشات ذلك ما كتبه “اإلرسائييل” 

)48(  موقع يديعوت احرنوت، » مرص تنفي تورطها يف الحصول عىل صواريخ من كوريا الشاملية«، تاريخ النرش )2017-3-10م(، تاريخ االطالع 

2017-11-1م، الرابط.

)49(  موقع i24، » بروز خالفات »نادرة« بني السييس وامللك عبد الله عىل خلفية ملف اإلخوان«، تاريخ النرش )2017-4-24م(، تاريخ االطالع 

2017-11-1م، الرابط.

)50(  موقع يديعوت احرنوت، » روسيا نرشت القوات الخاصة يف مرص«، تاريخ النرش )2017-3-14م(، تاريخ االطالع 2017-11-1م، الرابط.

)51(  موقع هارتس، » مرص السييس إىل إيران: وقف »التدخل« يف املنطقة«، تاريخ النرش ) 2017-2-9م(، تاريخ االطالع 2017-11-1م، الرابط.

)52(  جاك خوري، » زيارة السييس لقربص يف ظل عالقات تركية مرصية متدهورة«، موقع هارتس، تاريخ النرش ) 2017-2-20م(، تاريخ االطالع 

2017-11-2م، الرابط.

)53(  موقع تاميز اوف ارسائيل، » امللك عبدالله: مرص واألردن تربطهام عالقة ’خاصة’ بالكيان الصهيوين«، تاريخ النرش ) 2017-4-12م(، تاريخ 

االطالع، 2017-11-2م، الرابط.

)54(  أوفري شتا، » سفارة ارسائيل الفارغة يف القاهرة »، مركز دراسات االمن القومي الصهيوين، تاريخ النرش ) 2017-7-3م(، تاريخ االطالع -7-11

2017م، الرابط.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5024141,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5024141,00.html
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/143524-170424-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%22%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%22-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/143524-170424-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%22%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%22-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4935004,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4935004,00.html
https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/1.821837
https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/1.821837
https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/.premium-1.823900
https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/.premium-1.823900
http://ar.timesofisrael.com/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9/
http://www.inss.org.il/publication/israels-empty-embassy-cairo/
http://www.inss.org.il/publication/israels-empty-embassy-cairo/
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يويل استريون، بأن الكيان “اإلرسائييل” » تنازل عن رشط عدم بيع غواصات ملرص« )55(، كام أن مرص تحرص عىل 

إطالق رساح الجنود الصهاينة من أيدي املقاومة الفلسطينية من خالل لعب دور الوساطة بني الكيان “اإلرسائييل” 

املرصية  العالقات  يف  نوعية  طفرة  لحدوث  املعطل  الرئييس  السبب  وعن  حامس)56(.  اإلسالمية  املقاومة  وحركة 

“اإلرسائيلية” هو الجيل املرصي الحايل غري املتقبل للكيان عىل الرغم من مرور 40 عاما عىل اتفاقية السالم)57(. 

وعن السياسة املستقبلية للخارجية املرصية توقعت الدراسات “اإلرسائيلية” عن تحرك مرصي حثيث لتواجد يف 

صفقات الغاز التي تجرى عىل قدم وثاق، وذلك عرب البوابة األردنية والصهيونية واليونانية والقربصية. وهي مسألة 

توليها الخارجية املرصية أهمية كبرية، إال انها تخيش من موقف تريك يعطل تحركاتها )58(. 

ثانيًا: األوضاع االقتصادية المصرية 

مل تحظ األوضاع االقتصادية يف مرص بنفس االهتامم كام حظيت السياسية الخارجية واألوضاع األمنية يف الصحف 

»األمن  وهنا  مرص  تجاه  “اإلرسائييل”  االهتامم  أولويات  إيل  يرجع  قد  وهذا  2017م،  لعام  العربية  والدراسات 

والسياسة«. فقد اعتربت الدراسات “اإلرسائيلية” أن السييس نجح يف السنوات السابقة 2016-2015-2014م، من 

تقليل مخاطر األوضاع اإلقتصادية عىل مستقبله السيايس. فقد بلغت الدراسات “اإلرسائيلية” التي اهتمت بالشأن 

االقتصادي املرصي خالل العام 2017م، أربع دارسات فقط، بينام يف العام 2016م، كتبت 14 دراسة تناولت أن 

السييس يف خطر جراء األوضاع االقتصادية السيئة.

 وقد تركزت الدراسات “اإلرسائيلية” التي تناولت األوضاع االقتصادية يف مرص حول نقطتني » سياسة االقرتاض« 

و«املشكالت السياحة التي تعاين منها مرص«. وذلك من خالل تناول االتفاق الذي أُنجز بني وزير الخارجية الربيطاين 

القاهرة  إلحاح  مع  دوالر.  مليون   150 بقيمة  ملرص  قرض  ضامن  حول  السييس  الفتاح  وعبد  جونسون  بوريس 

الستئناف الرحالت الربيطانية إيل منتجع رشم الشيخ السياحي والتي علقت بعيد تحطم طائرة ركاب روسية يف 

ترشين األول/أكتوبر 2015 م، مام أدى إيل مقتل 224 شخصا كانوا عىل متنها.وتبنى تنظيم الدولة اإلسالمية يومها 

تفجري الطائرة)59(.

ويف دراسة أعدها مركز دراسات األمن القومي الصهيوين، حول تقييم برنامج املساعدات املالية التي قدمت ملرص 

من قبل الصندوق الدويل بعد انقضاء العام األول. جاء فيه أن مرص ال تزال تعاين من أزمة اقتصادية صعبة وهي ال 

)55(  يويل استريون، » فخ التجريم »، مجلة كالكليست، تاريخ النرش ) 2017-7-13م(، تاريخ االطالع، 2017-11-5م، الرابط.

)56(  موقع i24، » بعثة صهيونية تصل القاهرة للتباحث بصفقة أرسى مع حامس«، تاريخ النرش ) 2017-7-13م(،االطالع 2017-11-5م، الرابط.

)57(  أوفري الشتا، مؤمن سالم، » مرص وإرسائيل: أربعون عاما يف صحراء السالم البارد«، التقييم االسرتاتيجي، املجلد 20، العدد 3، مركز دراسات 

االمن القومي الصهيوين، تاريخ النرش اكتوبر 2017م، تاريخ الزيارة 2017-11-12م، الرابط.

)58(  أوفري الشتا، إيال أنوف، » خطوط األنابيب للتطبيع : مرص االردن دراسة حالة »، مركز دراسات االمن القومي الصهيوين، تاريخ النرش )-1

2017-9م(، تاريخ االطالع 2017-11-9م، الرابط.

)59(  موقع ı24، » جونسون والسييس ينجزان اتفاقا حول ضامن قرض ملرص«، تاريخ النرش ) 2017-2-26م(، االطالع 2017-12-15م، الرابط.

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3717088,00.html?ref=ynet
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3717088,00.html?ref=ynet
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/150371-170714-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/150371-170714-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.inss.org.il/publication/egypt-israel-forty-years-desert-cold-peace/
http://www.inss.org.il/publication/egypt-israel-forty-years-desert-cold-peace/
http://www.inss.org.il/publication/pipelines-normalization-bds-era-natural-gas-deals-egypt-jordan-case-study/
http://www.inss.org.il/publication/pipelines-normalization-bds-era-natural-gas-deals-egypt-jordan-case-study/
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/138677-170226-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/138677-170226-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
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تزال بحاجة إيل رحلة شاقة وصعبة لتخلص من أزماتها. وأشارت الدراسة أن مرص التزمت متاما برشوط اإلصالحات 

املضافة؛ وتقييد األجور يف  القيمة  الدوىل والتى شملت عىل إدخال رضيبة  النقد  التي طلبت من قبل صندوق 

القطاع العام؛ وخفض كبري يف دعم الكهرباء والوقود؛ إلغاء ربط الجنيه املرصي بالدوالر األمرييك. وإزالة معظم 

القيود املفروضة عىل تداول العمالت األجنبية. وأشارت الدراسة إيل الدعم الذي حصلت عليه مرص من صندوق 

النقد الدوىل يف العام األول والبالغ 4 مليارات دوالر بشكل مبارش. ونجاحها يف جمع نحو 7 مليارات دوالر من 

خالل بيع السندات يف األسواق الدولية. كام ساهمت الثقة املتزايدة يف اإلقتصاد املرصي يف ارتفاع نحو ٪6.5 يف 

االستثامرات األجنبية املبارشة الواردة. إال أن االجراءات املرصية ورغم تحقيقها مكاسب للنظام املرصي؛ إال أن أسعار 

السلع ارتفعت وكذلك الحال عىل الوقود والكهرباء والغاز والنقل العام. كام بلغ مستوى التضخم السنوى رقامً 

قياسياً بلغ 33%. 

وتشري الدراسات العربية أن النظام املرصي يتعرض لصعوبات أهمها إقناع الجمهور العام باإلصالحات اإلقتصادية 

وال سيام الطبقة املتوسطة عىل الرغم أن معدل البطالة انخفض إيل %12 مقارنة بالعام 2016م، %12.7. وقد أكدت 

الدراسات العربية إىل أن سياسة القروض املتبعة تحقق منو اقتصاديا شكليا، وأن سياسة القروض الخارجية ستكون 

عبء عىل األجيال القادمة. وستؤدي إىل تدمري النسيج اإلجتامعي املرصي)60(.

ثالثًا: السياسات األمنية املصرية

حظيت األوضاع األمنية يف مرص عىل اهتامم كبري من قبل الدراسات العربية، وذلك يرجع إيل الطبيعة األمنية التي 

يفكر بها قادة الكيان الصهيوين، إىل جانب تطور الهجامت املسلحة التي تتعرض لها مرص من حني إىل اخر، فقد 

أشارت الدراسات العربية أنه منذ 3 يوليو 2013م، إيل نوفمرب 2017م، وأشارت الدراسات العربية إيل تعرض مرص إىل 

1165 عملية يف العديد من املناطق املرصية، معظمها يف سيناء، وأن النظام املرصي الحاىل استطاع تضليل املواطن 

املرصي يف هذا املوضوع، ومن مؤرشات ذلك لو سألت الشارع املرصي عن هجامت مسلحة تعرضت لها الدولة 

املرصية؛ من املمكن أن يذكر خمسة أو عرشة عمليات عسكرية عىل أكرث تقدير ؛ كتفجري الطيارة الروسية أو حادثة 

مسجد الروضة مثال وهو ما اعتربته الدراسات “اإلرسائيلية” نجاح للنظام املرصي يف تضليل الشارع املرصي)61(. وقد 

جاء االهتامم “اإلرسائييل” بالشأن األمني املرصي عىل النحو التايل:

)60(  أوفري الشتا، »برنامج املساعدة املرصية لصندوق النقد الدويل بعد سنة واحدة«، مركز دراسات االمن القومي الصهيوين، تاريخ النرش )-6

2017-11م(، تاريخ االطالع، 2017-12-15م، الرابط.

)61(  مركز االستخبارات و االعالم، » نظرة عىل الجهاد العاملي«، تاريخ النرش )2017-10-18(، تاريخ االطالع 2017-12-7م، الرابط.

http://www.inss.org.il/publication/imf-egyptian-assistance-program-one-year/
http://www.inss.org.il/publication/imf-egyptian-assistance-program-one-year/
http://www.terrorism-info.org.il/he/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%9C%D7%92%D7%94%D7%90%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99-3-18-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8-2017/
http://www.terrorism-info.org.il/he/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%9C%D7%92%D7%94%D7%90%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99-3-18-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8-2017/
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أولويات االهتامم “اإلرسائييل” يف امللف األمني عىل الساحة املرصية للعام 2017م.

عدد الدراساتامللف األمنيالرتتيب
20 دراسةاألوضاع يف سيناءاألوىل 
14 دراسةتنظيم الدولة “ داعش”الثانية
5 دراساتقطاع غزة الثالثة
4 دراساتحسم وحركة االخوان املسلمني الرابعة
3 دراساتاالقباطالخامسة
دراسة واحدة رجال مبارك ودورهم يف املؤسسات االمنية السادسة
47 دراسةاملجموع

ومن خالل قراءة متأنية لالهتامم “اإلرسائييل” يف امللف األمني املرتبط مبرص، نلحظ أن %90 من الدراسات العربية 

قد تناولت سيناء وتنظيم الدولة » داعش«، والعالقة بني سيناء وقطاع غزة. 

يسعى الكيان “اإلرسائييل” إىل وصف األوضاع األمنية بسيناء بأنها تشكل خطرا عىل وجوده، ومحاولة ربط تنظيم 

الدولة » داعش« بالفصائل الفلسطينية املقاومة يف قطاع غزة، مستشهدا باملامرسات التي يقوم بها الجيش املرصي 

بالشأن  “اإلرسائيلية”  والعسكرية  األمنية  التدخالت  تربير  بغرض  وذلك  ومرص.  غزة  بني  الواصلة  اإلنفاق  إلغالق 

األمنية  “اإلرسائيلية”  املرصية  االتصاالت  عن  العربية  الدراسات  كشفت  فقط  سيناء.  بوابة  عرب  الداخيل  املرصي 

املبارشة، وذلك من خالل غرفة مشرتكة تعرف باسم غرفة »الحرب«، والتي ترصد الوضع عىل األرض يف سيناء بشكل 

دقيق وتقدم من خاللها بعض املعلومات للجهات األمنية املرصية)62(. 

أما أهم القضايا التي تناولتها الدراسات العربية يف األوضاع األمنية يف مرص عام 2017م

عدد الدراساتاملوضوع املرتبة 
9 دراساتقلق إرسائيل من سيناءاألوىل
9 دراساتالنظام املرصي ينهزم يف سيناءالثانية
7دراساتدور إرسائيىل أمني وعسكري يف سيناءالثالثة 
7دراساتربط حامس بتنظيم الدولة يف سيناءالرابعة 

4 دراساتالكيان “اإلرسائييل” يتقرب من األقباطالخامسة 
11دراسةموضوعات أخرى

)62(  القناة الثانية االرسائيلية، فيديو يوتيوب، »هكذا تحمي إرسائيل إيالت من والية سيناء«، تاريخ النرش ) 2017-4-19م(، تاريخ االطالع، 

2017-12-18م، الرابط.

https://www.youtube.com/watch?v=CdsBeAVnxAg
https://www.youtube.com/watch?v=CdsBeAVnxAg
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يسعي الكيان “اإلرسائييل” إيل ربط أمنهم باألوضاع الجارية يف سيناء من أجل زيادة التدخل األمني والعسكري 

“اإلرسائييل” يف الشأن السيناوي، )63( ومن مؤرشات ذلك قيام مكتب مكافحة االرهاب “اإلرسائييل” بإغالق معرب 

طابا الواصل بني مرص والكيان “اإلرسائييل” أكرث من مرة. وادعائهم بقيام تنظيم داعش بإطالق صواريخ من سيناء 

تجاه املستوطنات “اإلرسائيلية” جنوب قطاع غزة)64(. كام بات من الواضح أن الكيان “اإلرسائييل” يسعى الستغالل 

أي هجوم تجاه األقباط املرصيني من أجل كسب ودهم )65(. املؤرشات السابقة تشري إيل وجود رغبة صهيونية يف 

التدخل بشكل أكرب يف الشأن السيناوي وذلك انطالقا من عدة أسس وهي:

)66(. بعد فشله يف  الدولة يف سيناء  تنظيم  الجيش املرصي يف تعامله مع  التي يعاين من  الضعف  استغالل حالة 

محاربة الجامعات السلفية الجهادية)67(.

)68(. وتخوفهم من انتقال مقاتىل داعش من  ادعائهم بوجود تعاون بني مقاتيل حامس وتنظيم الدولة يف سيناء 

سوريا والعراق إىل سيناء كام جاء عىل لسان السييس )69(.

أنه ال هدوء يف املنظور القريب يف سيناء ألن ما يجري هو “مترد شعبي” ضد حكم نظام السييس نظرا لإلشكاليات 

املقاتلني كونها  بيئة خصبة الستقطاب  السيناوي، والتي تشكل  الشعب  التي يعاين منها  االقتصادية واالجتامعية 

منطقة مترد)70(.

القرار  صناع  لدى  كبري  باهتامم  يحظى  والسيناوي  األمني  املرصي  الشأن  أن  توضح  التي  املؤرشات  أهم  ومن 

“اإلرسائييل”، افتتاح موقع تابع لوزارة الخارجية “اإلرسائيلية” تحت مسمي – شعبة مكافحة اإلرهاب - يُعد تقريرا 

نصف شهريا حول األوضاع األمنية املرصية)71(. 

ومن خالل هذا الرصد ميكن الوقوف عىل عدد من الخالصات حول الرؤى اإلرسائيلية تجاه القضايا املرصية خالل 

العام ٢٠١٧، ومن ذلك:

)63(  ارييل كاهانا، » يجب العودة من مرص فورا »، موقع معاريف، تاريخ النرش ) 2017-4-10م(، تاريخ االطالع 2017-12-18م، الرابط.

)64(  موقع الجيش الصهيوين، » داعش يتبني مسئولية اطالق صاروخ من سيناء إيل غزة«، )2017-4-10م(،تاريخ االطالع 2017-12-1م، الرابط.

)65(  عساف غابور، » الجهة السخنة لداعش : االقباط يف مرص »، موقع معاريف، تاريخ النرش ) 2017-4-9م(، االطالع، 2017-12-1م، الرابط.

)66(  روي حالة، » أصحاب املنزل يف العريش: داعش يقوم بفحص أمني«، موقع يديعوت احرنوت، تاريخ النرش ) 2017-3-12م(، تاريخ االطالع، 

2017-12-2م، الرابط.

)67(  يورام شفايتزر، أوفري الشتاء، » حرب مرص عىل اإلرهاب يف شبه جزيرة سيناء: التحالف مع القبائل، و الرشاكة مع إرسائيل؟«، مركز االمن 

القومي االرسائييل للدراسات، تاريخ النرش )2017-6-15م(، تاريخ االطالع 2017-12-2م، الرابط.

)68(  يوين بن مناحيم، » قطاع غزة وسيناء اإلرهاب«، مركز القدس للشئون العامة، تاريخ النرش ) 2017-7-11م(، االطالع 2017-12-2م، الرابط.

)69(  موقع I24، » السييس يخىش انتقال جهاديني إيل مرص من سوريا والعراق«، تاريخ النرش )2017-10-23م(، االطالع 2017-12-5م، الرابط.

)70(  أوفري الشتاء، مرياف مالرت، » تحول مرص من مكافحة اإلرهاب إىل مكافحة التمرد يف سيناء«، تاريخ النرش )2017-8-24م(، تاريخ االطالع 

2017-12-5م، الرابط.

)71(  مركز االستخبارات و االعالم، » نظرة عىل الجهاد العاملي«، تاريخ النرش )١٨-١٠-٢٠١٧(، تاريخ االطالع ٧-١٢-٢٠١٧م، الرابط.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/873/621.html?hp=1&cat=875&loc=1
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/873/621.html?hp=1&cat=875&loc=1
https://www.0404.co.il/post/58eb7fd7a36a445b258b456b.html/
https://www.0404.co.il/post/58eb7fd7a36a445b258b456b.html/
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/873/560.html?hp=1&cat=479
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/873/560.html?hp=1&cat=479
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4933810,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4933810,00.html
http://www.inss.org.il/publication/egypts-war-terrorism-sinai-peninsula-alliance-tribes-partnership-israel/
http://www.inss.org.il/publication/egypts-war-terrorism-sinai-peninsula-alliance-tribes-partnership-israel/
http://jcpa.org.il/2017/07/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%96%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99/
http://jcpa.org.il/2017/07/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%96%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99/
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/158451-171024-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/158451-171024-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.inss.org.il/publication/egypts-challenging-shift-counterterrorism-counterinsurgency-sinai/
http://www.inss.org.il/publication/egypts-challenging-shift-counterterrorism-counterinsurgency-sinai/
http://www.terrorism-info.org.il/he/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%9C%D7%92%D7%94%D7%90%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99-3-18-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8-2017/
http://www.terrorism-info.org.il/he/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%9C%D7%92%D7%94%D7%90%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99-3-18-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8-2017/
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أكدت الدراسات العربية أن األمور يف سيناء لن تستقر يف املنظور القريب واصفة ما يجري يف سيناء بحالة “مترد 

وعصيان شعبي” ضد حكم السييس)72(. واالستغالل “اإلرسائييل” ألوضاع سيناء يأيت يف سياقني: 

السياق األول: السيناريو السوري، مبعني أن نشهد تدخال عسكريا صهيونيا بشكل رصيح وعلني ومكثف، يف سيناء، 

بحجج الدعاوي واملربرات األمنية.

السياق الثاين: اسرتاتيجي هادف إىل تصفية القضية الفلسطينية عىل حساب األرايض املرصية »سيناء« عرب مخططات 

التوطني لالجئني الفلسطينني. يف ظل وجود رغبة أمريكية سعودية صهيونية يف ذلك، ومن املتوقع أال يعارض النظام 

ذلك ألسباب ثالثة: ضعف النظام، الرغبة يف األموال، ومجاراة الحلفاء.

الصحف العربية املتطرفة كانت أكرث إهتامما بالشأن املرصي من الصحف اليسارية، فصحيفتي معاريف ويديعوت 

الصحف  نرشتها  موضوع   60 أصل  من  موضوعاً   36 بنرش  قامتا  “اإلرسائيلية”  الحكومة  من  “القريبتني  أحرنوت 

العربية خالل 2017، وهو ما يعكس اهتامم الحكومة اليمينية “اإلرسائيلية” والشارع “اإلرسائييل” اليميني بالشأن 

املرصي بشكل ملحوظ، علام أن اليمني “اإلرسائييل” له رؤية سياسية تجاه سيناء تهدف من خاللها تصفية القضية 

الفلسطينية، كام أن له نظرة دينية تجاه سيناء، انطالقا من كون منطقة وسط سيناء هي مناطق مقدسة وفقا 

للديانة اليهودية. 
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االهتمامات الصهيونية تجاه مصر 

السياسة الخارجية المصرية  االوضاع االمنية  االوضاع االقتصادية 

37%

23%
23%

17%

اإلسرائيلية األكثر "توزيع الصحف 
2017يمصر الاهتماماً بالشأن

معاريف

يديعوت احرنوت 

هارتس

موقع الجيش الصهيوني

52%
23%

19%
6%

ة األكثر اإلسرائيلي"توزيع المراكز البحثية 
2017يمصر الاهتماماً بالشأن

مركز االمن القومي الصهيوني

مركز القدس للدراسات العامة 

السادات-مركز بيجن 

مركز مكافحة االرهاب

عىل مستوى مراكز الدراسات الصهيونية، جاء اهتامم مركز دراسات األمن القومي “اإلرسائييل” )INSS( باملرتبة 

النصف، وهو معهد بحثي  األويل بعد قيامه بنرش 14دراسه تتعلق بالشأن املرصي من أصل 26 دراسة، مبقدار 

تابع لجامعة تل أبيب، تأسس يف عام 1977م، ويتعامل يف مجاالت شؤون األمن القومي مثل الجيش والشؤون 

اإلسرتاتيجية والرصاعات والتوازنات العسكرية يف الرشق األوسط إضافة إىل الحرب اإللكرتونية. ويرأس املعهد رئيس 

أركان الجيش “اإلرسائييل” السابق واالستخبارات العسكرية، عاموس يادلني، ويعترب املركز )رقم 1( يف دولة الكيان 

)72(  شاي شاؤول، » حرب مرص ضد التطرف »، مركز مكافحة االرهاب للدراسات ، النرش )2017-1-22م(، االطالع 2017-12-6م، الرابط.



51

“اإلرسائييل” وهو مقرب بشكل كبري من صناع القرار الصهيوين. 

التي  الدراسات  أن  بالشأن املرصي، والدليل عىل ذلك  باالهتامم  وهذا يكشف عن وجود رغبة صهيونية خاصة 

تناولها املركز ذات العالقة بالشأن املرصي منذ العام 2006م، وصوال إيل العام 2011م كانت 4 دراسات فقط ال غري، 

بينام الدراسات التي اهتمت مبرص من عام 2017-2011م، 145 دراسة، وهذا يوضح زيادة املخاوف “اإلرسائيلية” 

من التغريات العربية عموما ومرص عىل وجه الخصوص.

وقد خصص مركز دراسات األمن القومي الصهيوين، مختصا يف الشأن املرصي وهو املدعو » أوفري الشتا«، الذي أعد 7 

دراسات عن الشأن املرصي للمركز من أصل 14 مركز هذا العام. وهو حاصل عىل درجة الدكتوراه من قسم دراسات 

الرشق األوسط يف جامعة تل أبيب، وله كتاب بعنوان » “اإلرسائيلية” يف الخطابات العربية »، وقد قامت جامعة 

مانشسرت بنرشه يف العام 2016م، ويركز اهتامماته يف السياسة املرصية ومتابعة أحوال املسيحيني يف الدول العربية.
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الفصل الثاني: األزمات االقتصادية
متهيد

شهدت األوضاع االقتصادية املرصية العديد من التحوالت خالل العام 2017، ميكن التعبري عنها بشكل رقمياً يف عدد 

من املؤرشات األساسية، منها:

1ـ عجز املوازنة العامة: 

مبارك وحتى حكومة  مليار جنيه سنويا طيلة حكومات  اقل من 50  السنوي  املوازنة املرصية  استمر عجز  فقد 

عاطف عبيد ومن بعدها احمد نظيف والذين أدت سياساتهم االقتصادية إىل تصاعد حاد يف العجز ليقارب 250 

مليار جنيه يف العام املايل الواحد علامً بأن هذه الحكومات رغم رفعها بعض الدعم وبيعها الحاد ملرشوعات الدولة 

يف موجة خصخصة هي األكرث فسادا حتى االن اال انها مل ترفع أجور املوظفني ومل تفرض الحد األدىن لألجور يف 

القطاعني العام والخاص وشهدت الفرتة تفاوتا صارخا يف الدخول بني موظفي الدولة حتى داخل الوزارة الواحدة 

بل والهيئة الواحدة.

ونشأت كذلك يف هذه الفرتة طبقة مزيفة من رجال االعامل هم أقرب إىل السامرسة منه إىل االعامل الجادة ورغم 

نشأة بعض الصناعات إال أنها كانت عىل أنقاض صناعات الدولة املخصخصة، وحدث التزاوج بينهم وبني السلطة 

لتنتج نحبة هي األكرث افسادا للمجتمع.

ويف عهد السييس، انفلت عجز املوازنة بصورة ضخمة وغري مربرة، وتجاوز 450 مليار جنيه سنويا، ومل تزد مرتبات 

أحد اللهم اال الجيش والرشطة والقضاء والربملان، ومل تذهب أي زيادات ملوظفي الدولة، وتضخم العجز الفجايئ 

املواصالت  أسعار  وزيادة  مرتني،  الجمركية  الرضيبة  ورفع  الرضائب،  من  املزيد  وفرض  الدعم،  رفع  صاحبة  هذا 

العامة، وزيادة رسوم الخدمات العامة وغري ذلك من التحميل عىل املواطنني.

الزيادة يف العجز حدثت منذ العام األول والثاين لالنقالب واللذين شهدا تدفقات مالية ضخمة من الدول الداعمة 

للنظام.

2ـ الدين الداخيل: 

ترك مبارك الحكم والدين الداخيل يتجاوز قليال 2 تريليون جنيه، وتركه مريس وهو مل يتجاوز 2.5 تريليوناً، ومع 

نهاية العام 2017، اقرتب من 4 تريليوناً، أي أن نظام السييس ومع كل ارتفاعات األسعار والتحميل عىل املواطنني 

ضاعف الدين املحيل تقريبا.
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3ـ الدين الخارجي:

 ترك مبارك الحكم والدين الخارجي أوشك عىل 35 مليار دوالر وذلك بعد انخفاضه من 65 مليار بسبب اسقاط 

الدول الدائنة للديون بعد غزو العراق، ومل نلحظ زيادة تذكر يف الدين الخارجي يف عهد مريس اللهم اال بعض 

الودائع يف البنك املركزي ومنها الوديعة الرتكية 2مليار، والقطرية 3 مليار والليبية 2 مليار واخري سعودية.

ويف نهاية العام 2017، قفز الدين الخارجي ليبلغ 82 مليار جنيه يف إطار حمي اقرتاض من الخارج مل يخلو أسبوع 

تقريبا من قرض جديد وال تزال العديد من القروض والرشائح املتفق عليها يف الطريق. ومن الجدير بالذكر ان 

استخدام هذه القروض كان لسداد العجز الجاري يف املوازنة العامة، واملرشوعات الجديدة التي يتحدث عنا النظام 

كلها خدمية هدفه األهم كان تشغيل الهيئات التابعة للجيش وليس وفق خطة وقواعد واولويات اقتصادية معتربة.

من امللفت كذلك هو تضخم استثامرات األجانب يف أذون الخزانة املحلية بالطبع ركضا وراء يعر الفائدة املرتفع 

والذي يف حدود 18 % االن نزوال من 23 % كحد اعيل يف اعقاب التعويم. وبالطبع هذه األموال الساخنة واملقدرة 

بحوايل 23 مليار دوالر عرضة للنزح املفاجئ وبالفعل بعد االزمة األرجنتينية األخري ورفع سعر الفائدة لديهم ورفع 

أسعار الفائدة االمريكية، مام تسبب يف نزوح 5مليار دوالر إىل الخارج يف أسبوع واحد وترتب عىل ذلك انخفاض 

الجنيه بحوايل 15 قرش.

4ـ سعر الرصف: 

استخدم املجلس العسكري، فاروق العقدة محافظ البنك املركزي لتثبيت سعر الدوالر يف أعقاب ثورة يناير رغم 

تراجع الصادرات وزيادة الواردات بصورة كبرية، واستخدم العقدة كذلك يف نزح أموال رجال األعامل إىل الخارج. 

كل هذا كان بأمر من السلطة العسكرية للتكنوقراط وهو ما أدى بشكل أو بآخر إىل مزيد من التدهور والرتاجع 

االقتصادي، ومل يتخط السعر 7.5 جنيهات يف العام األول من حكم الدكتور محمد مريس، ويف عهد السييس تم 

تعويم الجنيه ووصوله إىل حدود 20 ج للدوالر الواحد ثم تدخل املركزي )بعد فشل التعويم الكامل( إىل آلية 

التعويم املدار واستقر السعر عند 18 جنيه للدوالر.

5ـ معدالت التضخم ومستويات الفقر: 

توجد عالقة طردية بني معدالت التضخم ومعدالت الفقر، فعندما ترتفع معدالت التضخم، تزيد مستويات الفقر 

بالتبعية. من أجل ذلك، فقد أوضح الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن نسبة الفقراء عام 2015 هى األعىل 

منذ عام 2000 بنسبة %27.8، وأن نسبة الفقراء زادت من %16.7 يف عام 2000 إىل %25.2 عام 2011، ثم 26.3% 

عام 2013، ثم %27.8 عام 2015.
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كانت هذه نتيجة طبيعية للعالقة بني ارتفاع األسعار ومستوى الفقر؛ فمعدل التضخم عام 2000 كان %2.7 فقط، 

بينام وصل عام 2015 إىل %15 تقريبًا، قبل أن يصل إىل %19.4 بنهاية ديسمرب )كانون األول( 2016، ثم إىل أكرث 

من %30 يف 2017.

ونتيجة طبيعية لهذه املؤرشات، شهدت مرص خالل العام 2017، عدداً من األزمات االقتصادية، التي لن تقف حدود 

تأثرياتها عىل الدولة والشعب، عند العام الحايل 2018، ولكنها ستمتد لعدة سنوات قادمة، وكان يف مقدمة هذه 

األزمات، تفاقم مخاطر الديون، أمام توسع النظام يف االقرتاض الخارجي، وأزمة تعويم العملة املرصية يف مواجهة 

العمالت األجنبية، مام ترتب عليه انهيارات ضخمة يف قيمة الجنيه، وأزمة السياحة، وكذلك أزمة انسحاب عدد 

من الرشكات األجنبية من العمل يف السوق املرصي، وميكن تناول تطورات هذه األزمات خالل العام 2017، عىل 

النحو التايل:

: الديون والتضخم املبحث األول  

: تعويم الجنيه املرصى املبحث الثاىن  

: انسحاب الرشكات املبحث الثالث 

: أزمات السياحة املبحث الرابع 
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المبحث األول: أزمة الديون والتضخم

يشكل عجز املوازنة العامة للدولة وما يفرضه من قروض داخلية وخارجية هاجسا لدي الكثري من الباحثني، فضال 

عن كونه مؤرشا لقياس نجاح الحكومة يف خطتها االقتصادية وميكن تناول عجز املوازنة املرصية والديون من خالل 

النقاط التالية: 

أوال: الموازنة العامة للدولة خالل العام الماضي: 

تضمن مرشوع قانون الحساب الختامي ملوازنة 2017-2016 اعتامد إضايف للمرصوفات بأكرث من 100 مليار جنيه 

لتساوي نحو 5.65 مليارات دوالر بعد تحرير سعر الرصف، كانت الحكومة تستهدف وصول املرصوفات إىل نحو 

994.906 مليار، وقد بررت الحكومة طلب االعتامد االضايف لتغطية زيادة املرصوفات الناتجة عن ارتفاع تكلفة 

دعم املواد البرتولية ورشاء القمح ومرصوفات الفوائد باملوازنة.

حيث قفزت تكلفة دعم املواد البرتولية إىل نحو 120 مليار جنيه يف 2016/2017، مقارنة بحوايل 51 مليار جنيه 

يف 2015/2016.

حصيلة  نسبة  ترتفع  أن   ،2019  –  2018 موازنة  إعداد  منشور  يف  الحكومة،  توقعت  العجز  لتقليل  خطتها  ويف 

الرضائب إىل الناتج املحيل اإلجاميل خالل عام املوازنة، من 14.2 يف املائة إىل 14.5 يف املائة، عىل أن تصل يف 2019 

- 2020 إىل 15 يف املائة.

أقرت الحكومة املرصية قانون القيمة املضافة، يف خطتها لالعتامد عىل رضائب االستهالك يف زيادة مواردها، بعد 

أن خففت من أعباء رضيبة الدخل عىل املستثمرين يف عام 2015. ومبقتىض قانون رضيبة القيمة املضافة، ارتفع 

السعر العام للرضيبة من 10 % إىل 14 %، وذلك بعد عام تقريباً من تخفيض الحد األقىص لرضيبة الدخل عىل 

األفراد والرشكات إىل 22.5 %، من مستواه السابق عند 25%.

يف سياق مساعيها لكبح عجز املوازنة، قالت الحكومة يف منشور إعداد موازنة 2018 - 2019 إنها تستهدف تخفيض 

العجز يف هذا العام إىل 8.5 % من الناتج اإلجاميل، مقابل 9.5 % للعام الحايل، عىل أن يرتاجع أكرث من ذلك يف 

2019 – 2020، إىل 7.5 %.

تحاول الحكومة كذلك زيادة إيراداتها الرضيبية، عرب الرتكيز عىل اإلصالح اإلداري واملؤسيس مبنظومة الرضائب، لرفع 

كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب والتجنب الرضيبي، دومنا ذكر للتوسع اإلنتاجي وتأثريه اإليجايب عىل الحصيلة.

االقتصادي  النشاط  منو  بني  االرتباط  درجة  وزيادة  املربرة،  غري  »لإلعفاءات  التدريجي  اإللغاء  عىل  ستعمل  كام 

واإليرادات الرضيبية«.
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النمو يف العام املايل 2018 - 2019 إىل 5.5 يف املائة، وذلك بالتزامن مع  وتستهدف الحكومة أن ترفع معدالت 

استهداف خفض التضخم يف ذلك العام إىل 10 يف املائة.

إجاميل اإليرادات الرضيبية التي حصلتها الدولة ىف 10 أشهر خالل الفرتة من يوليو 2016 - مايو 2017، بلغت 358 

مليار جنيه، بارتفاع 89.4 مليار جنيه عن القيمة التي تم تحصيلها خالل ذات الفرتة من العام السابق، والتي بلغت 

268.6 مليار جنيه.

أكرث أنواع الرضائب التي ساهمت بنسبة كبرية ىف إجاميل اإليرادات الرضيبية املحصلة خالل الفرتة املشار إليها من 

العام 2017، كانت للرضائب عىل السلع والخدمات، حيث تم تحصيل رضائب تحت هذا البند 170.3 مليار جنيه، 

تالها الرضائب عىل الدخول واألرباح واملكاسب الرأساملية، حيث تم تحصيل 122.5 مليار جنيه رضائب من هذا 

النوع.

قيمة الرضائب املحصلة عىل التجارة الدولية، بلغت 23.9 مليار جنيه من إجاميل اإليرادات الرضيبية للدولة خالل 

الفرتة من يوليو -2016 مايو 2017، فيام بلغت قيمة الرضائب املحصلة عىل املمتلكات 26.7 مليار جنيه من إجاميل 

اإليرادات، وتحت بند »رضائب أخرى« تم تحصيل مبالغ بقيمة 14.6 مليار جنيه من جملة اإليرادات الرضيبية 

املحصلة ىف الفرتة من يوليو- مايو 2016-2017.

الدعم وعجز املوازنة العامة 

يظل الدعم أحد أهم مربرات عجز املوازنة، واملربر الحكومي لزيادة الرضائب والرسوم، وتستشهد الحكومة دامئا 

بالرقم اإلجاميل للدعم لتمرير قراراتها، ولكن بعض تفاصيل الدعم قد تشري ايل أزمة التخصيص الداخيل لبنوده، 

وذلك كام ييل: 

يف موازنة العام املايل 2017 بلغت مخصصات الدعم 333 مليار جنيه، مبا يشكل %22 من االستخدامات باملوازنة 

ويحتل املرتبة الثانية بعد فوائد الديون يف أبواب اإلنفاق الحكومي. 

وبلغ الدعم الغذايئ 85 مليار جنيه، مبا ميثل نسبة 25 % فقط من مخصصات الدعم، وذلك يعني أن النسبة األكرب 

العام والتاكيس  الحديدية والنقل  البرتول والكهرباء والصادرات والسكك  الغذاء )منتجات  تتجه لغري  الدعم  من 

األبيض وغريها(. 

التي متثل بدل نقدي ملن ال  الخبز  بنقاط  الخبز، ورصف ما يسمى  الغذايئ ما بني، دعم رغيف  الدعم  وينقسم 

يرصفون حصصهم الشهرية من الخبز املدعم، ودعم سلع البطاقات التموينية التي يحصل عليه حوايل 69 مليون 

فرد، والذي زادت حصة كل فرد فيها لخمسني جنيها شهريا حتى أربعة افراد لألرسة وفوق ذلك بواقع 25 جنيها. 
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الحكومة رشوطا مجحفة لالستحقاق،  أصدرت  مليار جنيه، ومؤخراً  التموينية حوايل 33  البطاقات  يتكلف دعم 

تتمثل ىف أال يزيد دخل الحرفيني الشهري عن 800 جنيه، وأصحاب املعاشات عن 1200 جنيها واملوظفني عن 1500 

جنيها، وهي مبالغ ضئيلة ال تفي باالحتياجات األساسية، كام تجهز لقواعد جديدة الستحقاق البطاقات التموينية 

لتقليص عدد حامليها، استجابة ملطلب صندوق النقد الدويل بتقليص الدعم، رغم الدور الهام الذي تلعبه بطاقات 

التموين، مبواجهة الفقر املادي والغذايئ والتقليل من معدالت سوء التغذية املرتفعة. 

مليون  5ر277  الخارجية  وزارة  عام  وديوان  الدعم،  من  جنيه  مليون   838 عىل  حصل  الطريان  تطوير  صندوق 

ومصلحة الرضائب 191 مليون جنيه. 

العدل،  العام لوزارة  للديوان  الدعم كذلك 296 مليون جنيه للمحاكم موزعة ما بني: 225 مليون  تتضمن قامئة 

و5ر18 مليون للمحكمة الدستورية العليا و2 مليون ملجلس الدولة ومثلها لهيئة النيابة اإلدارية. 

حصلت الخدمات الثقافية عىل 103 مليون جنيه موزعة ما بني: 28 مليون لدار األوبرا، و13 مليون لهيئة قصور 

الثقافة و11 مليون لصندوق التنمية الثقافية، و9 مليون للبيت الفني للمرسح و7 مليون للمجلس األعىل للثقافة، 

و4 مليون للبيت الفني للفنون الشعبية واالستعراضية. 

حصلت الهيئة الوطنية للصحافة عىل 323 مليون، بخالف 9 مليون للمجلس األعىل لتنظيم اإلعالم. 

مخصصات وزارة املالية 479 مليون جنيه، وزعت كام ييل: 102 مليون للديوان العام للوزارة و144 مليون ملصلحة 

الجامرك، و123 مليون ملصلحة الرضائب العقارية و110 مليون ملصلحة رضيبة القيمة املضافة.

اإلسكان واملرافق بنحو 195 مليون والتعليم 250 مليون، والرشطة 596 مليون والخدمات الدينية 1 مليار جنيه، 

والصحة 4.2 مليار جنيه والشؤن االقتصادية 7ر2 مليار جنيه معظمها للمصدرين. 

 من املفارقات الغريبة أن: صندوق مباين وزارة الخارجية بالخارج يحصل عىل 45 مليون جنيه، نجد مرفق اإلسعاف 

، بينام صندوق تطوير  ال يحصل سوى عىل 4.1 مليون جنيه، وتحصل هيئة الخدمات الحكومية عىل 8 مليون 

املناطق العشوائية يحصل عىل 395 ألف جنيه أي أقل من نصف املليون، وتحصل دواوين عموم املحافظات عىل 

140 مليون ، بينام كان نصيب املجلس القومي لإلعاقة 300 ألف جنيه فقط، وحصلت مديريات التنظيم واإلدارة 

الخاصة بشؤن املوظفني عىل 459 مليون، بينام بلغ نصيب الجهات املسؤولة عن توصيل مياه الرشب والرصف 

الصحي باملحافظات 185 ألف جنيه فقط. 

سمبل  أبو  ملستشفى  جنيه  آالف  ومنها: خمسة  للغاية  متدنية  مبالغ  لها  مخصص  العالجية  الجهات  من  الكثري 

الهضمي  الجهاز  املنصورة، و30 ألف جنيه ملركز جراحة  بأسوان، وعرشة آالف جنيه ملركز عالج األورام بجامعة 
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بجامعة املنصورة، و40 ألف جنيه ملستشفيات جامعة سوهاج، و60 إلف جنيه ملستشفى بنى سويف التعليمي، 

و70 ألف جنيه ملستشفى معهد الكبد بجامعة املنوفية.

األرقام السابقة تشري ايل مدي جور توزيع بنود ومخصصات الدعم عىل الجهات املختلفة وأن الفقراء ال يستفيدون 

بحصة كربي من هذه املخصصات.

ارتفاع أسعار البترول تزيد فاتورة الدعم:

ارتفعت أسعار البرتول لتتخطي 60 دوالرا للربميل مام سيشكل عبئا إضافيا عىل املوازنة العامة للدولة حيث من 

املتوقع أن ترتفع فاتورة دعم املواد البرتولية بنهاية العام املايل 2017 عن املستهدف، نتيجة هذا االرتفاع عن املحدد 

ىف مرشوع املوازنة العامة للدولة، باإلضافة إىل انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدوالر عن املستهدف ىف املوازنة.

مرشوع موازنة العام املايل 2017 يستهدف الوصول بفاتورة دعم املواد البرتولية إىل نحو 110 مليارات جنيه، بناء 

عىل متوسط سعر برميل للنفط عند 55 دوالرا للربميل، ومتوسط سعر 16 جنيها للدوالر، »لكن سعر برميل النفط 

بدأ ىف الصعود ليصل إىل نحو 60 دوالرا للربميل، باإلضافة إىل أن متوسط سعر الدوالر يصل إىل 17.7 جنيه، وهو 

ما يشري إىل ارتفاع فاتورة دعم املواد البرتولية بنهاية العام املايل 2017«.

حددت موازنة العام املايل 2017 قيمة دعم الوقود مببلغ 110.14 مليار جنيه، إال أن وزارة البرتول توقعت أن ترتاوح 

قيمتها بني 100 إىل 105 مليارات جنيه فقط مستفيدة من قرار زيادة أسعار املواد البرتولية ىف يونيو املايض.

ارتفاع سعر خام النفط عامليا سيؤثر عىل تكلفة توفري املواد البرتولية ىف السوق املحلية، حيث إن كل دوالر زيادة 

ىف اسعار برميل النفط ترفع فاتورة املواد البرتولية بنحو 3 مليارات جنيه، باإلضافة إىل أن كل 10 قروش زيادة ىف 

قيمة الدوالر مقابل الجنيه، تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية ىف فاتورة دعم املواد البرتولية سنويا.

أشار تقرير صادر عن بنك االستثامر فاروس، إىل أن كل دوالر إضايف ىف أسعار املنتجات البرتولية يعنى ارتفاع دعم 

الطاقة ىف مرص بنحو 1.9 مليار جنيه، وزيادة العوائد بنحو 0.4 مليار جنيه، أي خلق صايف عجز ىف املوازنة بقيمة 

1.5 مليار جنيه. ووفقا ملحمد معيط، نائب وزير املالية للخزانة العامة، فإن كل دوالر زيادة ىف سعر الربميل يرفع 

أعباء تكلفة دعم الوقود مببلغ يرتاوح بني 3 إىل 4 مليارات جنيه. 

كل األرقام السابقة تشري ايل تزايد عجز املوازنة العامة عن املقدر خالل العام املايل الحايل، وان زيادة أسعار البرتول 

عامليا قد متنع أي تحسن له رغم اإلجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة خالل الفرتة املاضية، وهو ما يعني عىل 

أفضل الفروض استمرار أوضاع االستدانة عند معدالتها الحالية.
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الصحة والتعليم:

الدستور يلزم الحكومة بتخصيص %6 من الناتج القومي اإلجاميل عىل األقل لإلنفاق عىل التعليم الجامعي وقبل 

الجامعي، ويلزمها أيضا بإنفاق %3 عىل األقل عىل الصحة، ويلزمها بإنفاق %1 عىل األقل عىل البحث العلمي. 

املهلة وبالتايل فهي  النسب، وانتهت هذه  للوصول إىل هذه  أعوام  الحكومة عىل فرتة سامح مدتها 3  وحصلت 

ملزمة دستوريا بشأن نسب اإلنفاق عىل الصحة والتعليم والبحث العلمي يف املوازنة الجديدة. وزارة املالية وضعت 

اإلنفاق عىل خدمات مياه الرشب والرصف وهو إنفاق عىل املرافق العامة، ضمن اإلنفاق العام عىل الصحة!! كام 

أدرجت حصة من فوائد خدمة الدين العام ضمن اإلنفاق العام عىل الصحة، وهو ما مل يحدث يف تاريخ املوازنة 

العامة للدولة من قبل. وبهذه الحسابات التلفيقية التي ال عالقة لها بالعلم وال بقواعد وضع املوازنة وصلت الوزارة 

بقيمة »اإلنفاق« العام عىل الصحة إىل 105,2 مليار جنيه تعادل وفقا للوزارة %3,1 من الناتج املحيل اإلجاميل 

)مرشوع املوازنة العامة للدولة 2017/2018 صـ 40( مبا يتجاوز الحد األدىن الذي حدده الدستور، وإن كانت الوزارة 

مل تفرق بني الناتج القومي والناتج املحيل. 

أما اإلنفاق الحقيقي عىل الصحة بدون كل الزيادات الوهمية التي أضيفت إليه فهو وارد يف صفحة 97    -

من مرشوع املوازنة العامة للدولة للعام 2017/2018 ويبلغ 54,9 مليار جنيه وهي تعادل %1,34 من الناتج املحيل 

اإلجاميل املقدر للعام املايل املذكور بنحو 4107 مليار جنيه. وللعلم فإن مخصصات اإلنفاق العام عىل الصحة يف 

املوازنة العامة للدولة للعام املايل 2016/2017 بلغت قيمتها نحو 48,9 مليار جنيه وهي تعادل نحو %1,5 من 

الناتج املحيل اإلجاميل. وكان اإلنفاق العام الفعيل عىل الصحة قد بلغ نحو 45,1 مليار جنيه تعادل نحو %2 من 

الناتج املحيل اإلجاميل عام 2015/2016، وبلغ نحو 37,2 مليار جنيه تعادل نحو %1,5 من الناتج املحيل اإلجاميل 

عام 2013/2014،  اإلجاميل  املحيل  الناتج  نحو %1,5 من  تعادل  مليار جنيه   30,8 نحو  وبلغ  عام 2014/2015، 

وبلغ نحو 26,1 مليار جنيه تعادل نحو %1,4 من الناتج املحيل اإلجاميل يف العام املايل 2012/2013. وهذا يعني 

بوضوح أن اإلنفاق العام عىل الصحة كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل يرتاجع بعيدا عام حدده الدستور وحتى عن 

السنوات السابقة.

أما اإلنفاق العام عىل التعليم الذي يعترب من أهم اآلليات التي ميكن توظيفها لتحقيق العدالة االجتامعية   -

عرب إتاحة الخدمات التعليمية العامة بصورة مجانية أو شبه مجانية للفقراء ومحدودي الدخل، فقد تم تطبيق 

عىل  العام  اإلنفاق  مجموع  ليصل  اإلنفاق  هذا  عىل  العام  الدين  فوائد  من  حصة  بإدراج  عليه  االحتيال  نفس 

التعليم الجامعي وقبل الجامعي إىل 209,3 مليار جنيه )141,1 للتعليم قبل الجامعي، و 68,2 مليار جنيه للتعليم 

الجامعي( مبا يعادل وفقا لحسابات الوزارة نحو %6,1 من الناتج املحيل اإلجاميل )صـ 40 من مرشوع املوازنة(. 

املايل  للعام  للدولة  العامة  املوازنة  من مرشوع   97 صـ  يف  وارد  فإنه  التعليم  عىل  الحقيقي  اإلنفاق  أما   -
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الناتج املحيل اإلجاميل املقدر للعام املذكور،  2017/2018 ويبلغ نحو 106,6 مليار جنيه تعادل %2,6 فقط من 

مبا يعكس تراجعا مروعا يف نسبة اإلنفاق العام عىل التعليم بدال من االرتفاع لالقرتاب من النسبة التي يتطلبها 

الدستور. وللعلم فإن اإلنفاق العام عىل التعليم وفقا لنفس القواعد بلغ نحو 104 مليار جنيه مرصي يف العام املايل 

2016/2017 مبا يعادل %3,2 من الناتج املحيل اإلجاميل املقدر للعام املايل نفسه، وكان قد بلغ نحو 96,6 مليار 

جنيه تعادل نحو %3,5 من الناتج املحيل اإلجاميل الفعيل للعام املايل 2015/2016. وكان ذلك اإلنفاق قد بلغ نحو 

92,3 مليار جنيه يف العام املايل 2014/2015، وهو يعادل نحو %3,8 من الناتج املحيل اإلجاميل يف العام املايل ذاته. 

ويف العام املايل 2013/2014 بلغت قيمة اإلنفاق العام عىل التعليم نحو 84,1 مليار جنيه تعادل %4 من الناتج 

املحيل اإلجاميل يف العام املايل املذكور. ويف العام املايل 2012/2013 بلغت قيمة اإلنفاق العام عىل التعليم نحو 

66,2 مليار جنيه كانت تعادل نحو %3,6 من الناتج املحيل اإلجاميل يف العام املذكور )وزارة املالية، البيان املايل عن 

مرشوع املوازنة العامة للدولة عن السنة املالية 2016/2017، صـ 60، 97(. 

وميكن القول باختصار أن الحكومة ترتاجع باإلنفاق العام عىل التعليم بقسوة وبجهل بقيمة التعليم وتدفع مرص 

للخلف وتغطي ذلك باحتيال.

ثانيًا: الديون الداخلية والخارجية

الديون الداخلية: . 1

قفز الدين العام املحيل مبئات املليارات خالل العام األول لتعويم الجنيه، ليزيد عىل 3.1 تريليون جنيه، مبا ميثل 

أكرث من %91 من الناتج املحيل اإلجاميل للبالد. 

زيادة االقرتاض املحيل للحكومة يأيت يف إطار سد عجز املوازنة العامة أو لسداد مستحقات، يف ظل عدم وجود 

اللجوء لالقرتاض  العامة وتغطية املديونيات، وأصبح  مرشوعات ذات عائد مادي يسمح للدولة بتحسني املوازنة 

املالذ الوحيد للحكومة رغم انه ادخلها دوامة ال تنتهي.شكلت فوائد الديون %35.1 من إجاميل نفقات الحكومة 

املرصية يف 11 شهرا من السنة املالية املاضية 2017-2016، وبلغت فوائد الدين حوايل 277 مليار جنيه )15.6 مليار 
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دوالر( من إجاميل املرصوفات البالغة 787.1 مليار جنيه )44.5 مليار دوالر( يف الفرتة بني مطلع يوليو/متوز 2016 

ونهاية مايو/أيار 2017.

وبلغ العجز يف امليزانية يف تلك الفرتة 323.7 مليار جنيه )18.3 مليار دوالر( متثل %9.5 من الناتج املحيل اإلجاميل، 

مقارنة بعجز قدره 311 مليار جنيه يف الفرتة نفسها من العام املايل السابق، وكان ميثل %11.5 من الناتج املحيل 

اإلجاميل، وتوقعت وكالة موديز للتصنيف االئتامين أن تبقى مدفوعات الفائدة املرصية مرتفعة جدا، بحيث »متثل 

ما يقرب من %40 من اإليرادات الحكومية عىل مدى السنتني أو السنوات الثالث القادمة«، حيث أرجعت ارتفاع 

االحتياطي األجنبي يف مرص إىل أكرث من 36 مليار دوالر يف نهاية يوليو/متوز املايض بدرجة كبرية إىل تدفق الديون.

الديون الخارجية: . 2

طبقا لبيانات البنك املركزي بلغ الدين الخارجي ملرص بلغ نحو 80 مليار دوالر ىف سبتمرب املايض، بعد أن إىل 81 

مليار دوالر ىف أغسطس من 79 مليار دوالر ىف يونيو قبل أن يرتاجع إىل 80 مليار دوالر ىف سبتمرب.

يعتزم البنك املركزي املرصي سداد مديونيات قصرية األجل، بقيمة 8.4 مليار دوالر، خالل 6 شهور، بدأت من يوليو 

املايض، ومتتد حتى مطلع يناير املقبل. وكشفت خطة السداد، عن متركز أغلب مدفوعات الدين املستحقة، ىف آخر 

شهرين من العام الجاري، بواقع 4.3 مليار دوالر، خالل شهر نوفمرب، و3.8 مليار ىف ديسمرب، بينام تسجل مدفوعات 

»يوليو، وأغسطس، وسبتمرب، وأكتوبر« قياًم ضئيلة بني 22 و153 مليون دوالر.

وتشمل املدفوعات املستحقة سداد 2 مليار دوالر، لصالح مجموعة من البنوك الدولية، التي أبرمت اتفاقًا مع البنك 

املركزي نهاية العام املايض، لتنفيذ عملية بيع وإعادة رشاء سندات دولية دوالريه، طرحتها وزارة املالية يف بورصة 

أيرلندا، بآجال استحقاق ديسمرب املقبل، ونوفمرب 2024، ونوفمرب 2028، وكذلك رد سندات بقيمة 1.3 مليار دوالر، 

أصدرتها وزارة املالية ىف نوفمرب 2016، بعائد 4.622 % ومستحقة ىف 10 ديسمرب املقبل.

كام تشمل الخطة سداد 400 مليون دوالر، متثل آخر رشائح القرض الرتيك الذي حصلت القاهرة عليه بقيمة مليار 

دوالر، ىف العام املايل 2012 - 2013، ورشعت ىف سداده منتصف 2014، باإلضافة إيل رد ما يقرب من 600 مليون 

دوالر، أقساط ودائع مستحقة لكل من السعودية وليبيا، بواقع 100 مليون دوالر لألوىل، و500 مليون للثانية.

وبذلك فان لجوء وزارة املالية لالقرتاض بسندات بالدوالر مرة أخري هي ملواجهة هذه االلتزامات، وعدم املساس 

باالحتياطي القانوين والذي يسوقه املحافظ كأحد نجاحاته الشخصية متجاهال مصادر الحصول عىل هذه األموال 

والتي تشكل منها هذا االحتياطي. 

سددت مرص بالفعل كل هذه االلتزامات وأجلت فقط رشيحتي الوديعتني االماراتية والسعودية كام سددت ما 

يقارب خمسة مليارات دوالر لبنك الصادرات االفريقي وهو قرض غري معلن من قبل.
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وتبلغ التزامات الديون متوسطة وطويلة األجل خالل العام املايل 2018/2019 والتي سيحني موعد استحقاقها نحو 

12.7 مليار دوالر )منها 8.2 مليار دوالر ودائع لدى البنك املركزي(، ما مل تنجح الحكومة املرصية ىف تجديدها.

يرجع منو الدين الخارجي خالل فرتة التسعة أشهر األوىل من العام املايل 2017-2016 إىل سببني، أولهام االتجاه إىل 

سياسة التوسع يف االقرتاض، باإلضافة إىل قرار تعويم الجنيه الذى أدى بدوره إيل خفض إجاميل الناتج املحىل مقوماً 

بالدوالر بنسبة %38 من 330 مليار دوالر ىف العام املايل 2016/15 إىل 226 مليار دوالر متوقعة بنهاية العام املايل 

2017/2016، وقد سجل الدين الخارجي زيادة ملحوظة، خالل فرتة التسعة أشهر ليصل إىل 73.88 مليار دوالر 

ممثالً نحو %41.2 من إجاميل الناتج املحىل مقارنة بنحو 53.44 مليار دوالر ممثالً %17.3 من إجاميل الناتج املحىل 

ىف نفس الفرتة من العام املايل السابق له.

ثالثاً: ملخص حول املوازنة العامة: 

بلغ اجاميل اإليرادات العامة بنهاية العام املايل ٢٠١6، ٢٠١٧، نحو 659.٢ مليار جنيه، وبلغ إجاميل ايرادات الرضائب 

٤6٤.٤ مليار جنيه، كام بلغ إجاميل املرصوفات العامة ١٠٣٢ مليار جنيه، ويف املقابل بلغ إجاميل فوائد الدين العام 

٤١٠ مليار جنيه.

وبتحليل هذه األرقام واستخراج بعض النتائج منها يتضح واقع االقتصاد املرصي بنهاية العام ٢٠١٧، وذلك كام ييل:

نسبة فوائد الديون )٤١٠ مليار( إىل إجاميل املرصوفات العامة )١٠٣٢ مليار( هي ٣9.٧٢ % يعني تقريبا الدولة 

تخصص نصف مرصوفات امليزانية يف سداد فوائد الدين فقط وليس يف سداد الديون نفسها، يعني الديون مستمرة 

وال يوجد يف القريب ما يبرش بالتخلص منها.

نسبة فوائد الديون )٤١٠ مليار( إىل اجاميل اإليرادات )659.٢ مليار( هي 6٢.٢% أي أن فوائد الديون تقريبا ثلثني 

اإليرادات العامة وهذا املؤرش كارثة يف حد ذاته .

نسبة الرضائب )٤6٤.٤ مليار( إىل اجاميل اإليرادات )659.٢ مليار( هي ٧٠.5% أي أن النظام الحايل نظام جباية 

فقط وأن الدخل القومي غري متنوع وليس له دخل محسوس سواء من سياحة أو قناة سويس أو ثروة معدنية وأن 

السكان مصدر دخل بالنسبة للحكومة ألنهم هم دافعي الرضائب وليسوا عبء عىل الدولة.

الفرق بني املرصوفات العامة ) ١٠٣٢ مليار ( وااليرادات العامة ) 659.٢ مليار ( ويعرف بعجز املوازنة ومقداره ٣٧٣ 

مليار بنسبة ٣6% من املرصوفات العامة وهذا العجز سنوي ويؤدي إىل قروض جديدة بفوائد أعىل ودائرة مفرغة 

اقتصادية وسياسية واجتامعية  النواحي  أجنبية تفرض علينا رشوطها يف كل  الخضوع لجهات  أو  اإلفالس  نهايتها 

وتقديم تنازالت كبرية يف املستقبل القريب.
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المبحث الثاني: تعويم الجنيه المصرى

يف 3 نوفمرب/ترشين الثاين 2016، قرر البنك املركزي املرصي تعويم سعر رصف الجنيه ليتم تحديده وفقا آلليات 

العرض والطلب يف السوق، ويُعترب قرار التعويم أحد أهم القرارات التي أثرت عىل االقتصاد املرصي يف مختلف 

املجاالت منذ صدوره وحتى اآلن، خاصة يف ظل ما تبعه من انخفاضات متتالية يف سعر الجنيه يف مقابل الدوالر.

وعقب القرار سادت األسواق حالة من االضطراب الشديد الناتجة عن االنخفاض املستمر يف قيمة الجنيه، وهو 

للمواطنني، هذا باإلضافة ايل  السلع األساسية  الكربى من  النسبة  التي تشكل  الواردات  أثر بشدة عىل أسعار  ما 

ضعف السيطرة الحكومية عىل األسواق، مام تتسبب يف ارتفاع مستمر لألسعار، زاده حدة مجموعة من القرارات 

الحكومية مثل قانون القيمة املضافة وخفض دعم الوقود ورفع أسعار الكهرباء والخدمات الحكومية املختلفة أكرث 

من مرة، وذلك يف إطار برنامج شامل اشرتطه صندوق النقد الدويل للحصول عىل القرض.

حالة االضطراب الشديد التي سببها قرار التعويم اضطرت السلطة النقدية إىل التدخل غري املعلن بتعديل النظام 

ايل التعويم املدار، للسيطرة عىل سعر الجنيه الذي تهاوي ايل عرشين جنيها لكل دوالر، وذلك بهدف إحداث حالة 

من السيطرة عىل األسواق.

تزامن التعويم املدار مع مجموعة من القرارات مثل تحديد سعر للدوالر الجمريك وتثبيته ملدة شهر عىل األقل ، 

مع إحالل البنوك املحلية محل رشكات الرصافة يف التعامل بالدوالر ، مع وضع أسقف للسحب وااليداع الدوالري، 

ومجموعة قرارات أخري متعلقة بالتعامل بالبطاقات االئتامنية، وبذلك حلت البنوك املحلية محل السوق السوداء 

واستقر سعر الجنيه إداريا بقرار من املركزي ، وعيل الرغم من حزمة القرارات هذه إال أن الثامر التي أعلن عنها 

املركزي عند صدور القرار والتي روج لها برنامج صندوق النقد مل تتحقق عىل أرض الواقع وهو ما ميكن بيانه كام 

ييل: 

الرفع املتوايل ألسعار الفائدة: . 1

اضطر البنك املركزي خالل عام عىل تعويم الجنيه لرفع أسعار الفائدة تدريجيا بحوايل 700 نقطة )%7( حتى اآلن، 

وهو ما جاء اتساقا مع املوجة التضخمية الناجمة عن حزمة القرارات والقوانني االقتصادية، وقد ترتب عىل هذا 

القرار مجموعة من التداعيات من أهمها:

ارتفاع العائد عىل االدخار مل يستطع أن ميتص أثر ارتفاع تكلفة الطاقة والوقود والكهرباء املتزامن مع ارتفاع معدل 

الرضيبة عىل القيمة املضافة، ولذلك استمر متوسط معدل التضخم يف حدود 30%.

تزايدت تنافسية العوائد عىل أدوات الدين املحلية، وخاصة أذون الخزانة الرتفاع عائدها وسيولتها، وقد شهدت 

السوق املرصية تدفقات أجنبية - وإن كانت تعترب أمواالً ساخنة يف نهاية األمر- خاصة بعد تزايد العائد عليها حتى 
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تخطي اجاميل استثامر األجانب فيها 19مليار دوالر.

مع تزايد مدفوعات الفوائد، ومع افرتاض أن االرتفاع الحايل يف أسعار الفائدة هو ارتفاع مؤقت حتى 2018، فإن 

 10.1%( جنيه  مليار   418 من  الحايل 18/2017  املايل  العام  املوازنة خالل  عجز  لزيادة  تشري  التوقعات  مراجعة 

هو  هذا  ويعترب  اإلجاميل(،  املحيل  الناتج  من   10.5%( جنيه  مليار   431 حوايل  إىل  اإلجاميل(،  املحيل  الناتج  من 

األثر السلبي األكرب لرفع أسعار الفائدة، حيث أن الحكومة هي املقرتض األكرب من الجهاز املرصيف، ويؤدي تزايد 

مدفوعات الفوائد إىل ابتالع ما يتم ترشيده من منظومة الدعم وغريه، وهو أثر سلبي يعاكس أي أثر إيجايب محتمل 

عىل التضخم.

ارتفعت تكلفة االستثامرات الخاصة مام دفع املستثمرين إىل تفضيل االدخار عن االستثامر لتفادي تكلفة التمويل 

املرتفعة ومخاطر األعامل. 

خسائر الرشكات : . 2

العام والخاص، ونتجت الخسائر من ارتفاع أسعار  القطاعني  كارثية عىل معظم رشكات  أثاراً  التعويم  شكل قرار 

الواردات من مدخالت اإلنتاج واملواد الخام املستوردة كنتيجة النخفاض قيمة الجنيه، وكذلك ارتفاع أسعار اآلالت 

واملعدات وقطع الغيار املستوردة، وهو ما اضطر الرشكات إيل رفع أسعار املنتجات فانخفض الطلب عليها، مام 

شكل عبئا عىل املنتج املحيل.

مل تستطع الرشكات أن ترفض كليا االستجابة ملطالب العامل برفع األجور اتساقا مع الظروف السوقية السائدة، 

ورغم االستجابة املتدنية إال أن رفع األجور ساهم يف الضغط عىل جانب التكاليف يف موازنة هذه الرشكات.

ما أعلنته الحكومة عن أرباح لرشكات القطاع العام يحتاج لتفصيل موسع، وعموما تلك األرباح ال تتناسب كلية 

مع رؤوس أموال الرشكات وحجم قدراتها اإلنتاجية، وبالتايل فان تحقيق الربح يعكس رغبة حكومية تتوافر لها 

اإلمكانات بعيدا عن الظروف االقتصادية.

بالطبع الرشكات املرتبطة بالسلع التصديرية حققت أرباحا معتربة يف ظل انخفاض قيمة الجنيه، ولكن ميكن لفت 

االنتباه إيل أمرين، أولهام استدامة تلك األرباح يف حال تحسن قيمة الجنيه )ونعني بذلك أن الربح مل يتولد من 

تتآكل يف حال  الربح ذاتها  الذاتية بقدر ما خضع لعوامل خارجية( وثانيهام أن قيمة  ظروف وإمكانات الرشكة 

استرياد الرشكة ألية مدخالت أجنبية، إضافة ملا تواجهه من تحديات داخلية.

يدلل عىل التحليل السابق تراجع مؤرش مدير املشرتيات الرئييس التابع لبنك اإلمارات ديب الوطني يف مرص طيلة 

25 شها املاضية وحتى نوفمرب املايض الذي شهد تحسنا طفيفاً، وبرر صناع املؤرش التحسن األخري بوصول الطلب 

كٍل من  أسعار  تراجع تضخم  بدء  إىل  مرتفع، الفتني  قيايس  إىل مستوى  املرصية  والخدمات  السلع  األجنبي عىل 

مستلزمات اإلنتاج واملنتجات ألقل من متوسطها عىل املدى الطويل.
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 أثر التعويم عىل الصادرات والواردات:. 3

الواردات  وبالفعل سجلت  التعويم،  مربرات  أهم  بني  من  التجاري  امليزان  عجز  السيطرة عىل  الحكومة  سوقت 

تراجعا خالل النصف األول من العام الجاري بنسبة %30، لتصل إىل 24 مليار دوالر، مقابل 34 مليار دوالر خالل 

نفس الفرتة العام املايض، ويف املقابل ارتفعت الصادرات 8 % إىل أكرث من 11.1 مليار دوالر، مقابل نحو 10.2 مليار 

دوالر خالل نفس الفرتة من العام املايض، وانعكس ذلك عىل امليزان التجاري الذي سجل تراجعا بنسبة 46 % ليصل 

إىل 13 مليار دوالر، مقابل 24 مليار دوالر خالل نفس الفرتة من العام املايض.

وميكن التأكيد عىل أن تراجع الواردات خالل العام الفائت هو تراجع مرحيل ومؤقت، ثم من املتوقع أن ترتفع مرة 

أخرى تأثرا بالزيادة املتوقعة ىف األجور، ومرتبات األفراد، وهو أمر طبيعي سبق وأن شهدته العديد من الدول التي 

سبق وأجرت تجربة لخفض قيمة عملتها املحلية، مثل لبنان وتركيا والربازيل، وكذلك ىف ظل عدم زيادة االنتاج 

املحىل مبا يغطى منو الطلب املنكمش بفعل تآكل القوة الرشائية والدخول. 

الصادرات املرصية زادت خالل النصف األول من العام 2017، مقارنة بنفس الفرتة من العام 2016، حيث سجلت 

11 مليارا و130 مليون دوالر، مقابل 10 مليارات و295 مليون دوالر خالل نفس الفرتة من العام 2016، بزيادة 

نسبتها 8%.

وميكن القول بأن ما تحملته الدولة من زيادة ىف تكلفة الواردات عىل املوازنة العامة للدولة ومعيشة األفراد، فاق 

ما جنته من أرباح الزيادة الطفيفة ىف الصادرات، فالواردات الرسمية وغري الرسمية توازى 100 مليار دوالر، سنويا، 

وقد تنخفض لـ 80 مليار دوالر هذا العام ، وبالتايل فإن زيادة سعر الدوالر من 8.88 جنيه لقرابة 18 جنيها، سيكون 

زيادة  الدولة من  للواردات حواىل 800 مليار جنيه، مقابل 32.4 مليار جنيه ربحتها  اإلضافية  التكلفة  أثره عىل 

الصادرات، لو افرتضنا حفاظ األخرية عىل نسب النمو التي حققتها خالل النصف األول من العام، حيث اقرتبت 

من 900 مليون دوالر.
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الزيادات ىف مؤرش الصادرات، زيادة »طفيفة«، وناجمة عن زيادة صادرات رشكات إلكرتونيات شهرية مثل »إل 

أفريقية  دول  عدة  مع  الجامرك  من  مرص  تعفى  التي  الكوميسا  اتفاقية  من  مستفيدة  »سامسونج«،  و  جى«، 

وذلك يعني استفادة محدودة لالقتصاد جراء هذه الزيادة سواء من حيث عدد املشتغلني أو حتي من االنتشار 

التكنولوجي.

وخفض  ركود  من  عنه  نتج  وما  التضخم،  ىف  متثلت  أزمات،  أربعة  مقابلها  وخلقت  الواردات  الحكومة خفضت 

رسعة دوران رأس املال، وترسيح العاملة لتقليص النفقات، فضال عن تسبب بعض القرارات مثل القرار 991 و43 

ىف اإلساءة لصورة مرص بالخارج، إذ يشرتطان لالسترياد تسجيل املصانع املصدرة ملرص، وتتعنت الوزارة ىف مرحلة 

التسجيل لتقييد االسترياد، وهذا له تداعيات عىل تراجع جاذبية السوق املرصية لالستثامر. 

الزيادة يف قيمة الواردات البرتولية تبتلع معظم الوفر يف مدفوعات الواردات األخرى، وحيث أنه ال يوجد توقعات 

بانخفاض قوي بل هناك ارتفاعاً يف األسعار يف اآلونة األخرية ، لذا نتوقع استمرار هذا الوضع لفرتة، حتى تعكس 

الواردات البرتولية بشكل كاف التحسن املرتقب يف إنتاج مرص من الغاز الطبيعي.

جزء من الوفر البالغ 2 مليار دوالر يف الواردات غري البرتولية هو مصطنع بشكل أو بآخر، حيث أنه يعد ناتجاً عن 

“صدمة” أكرث منها استجابة طبيعية أو تدريجية من السوق بإحالل الواردات ونحوه، فقد ساهمت بعض اإلجراءات

كزيادة الجامرك عىل بعض الواردات، وحرص الحصول عىل العملة األجنبية عىل السلع الرضورية – يف تقييد حجم 

الواردات لالرتفاع مجدداً، خاصًة أن  تلك اإلجراءات قد تعود بعض  البرتولية، ومع تخفيف بعض  الواردات غري 

الطلب عىل بعض الواردات ذو طبيعة غري مرنة لألسعار.

»بالناجحة«، وسط  التجاري  امليزان  تجاه خفض عجز  الحكومة  بصعوبة وصف سياسات  القول  هنا ميكن  ومن 

النتائج السلبية األخرى عىل حركة السوق، مثل الكساد، وزيادات األسعار، ونقص معروض السلع، واستمرار سعر 

رصف عند مستويات قريبة من 18 جنيها، كذلك إنه ال ميكن االشادة باإلنجازات، مثل افتتاح مصانع جديدة )عيل 

قلتها( دون االلتفات آلالف املصانع التي تغلق أبوابها، ىف عدة مناطق صناعية، ومنها العارش من رمضان، وبدر، 

االنتاجية  البيئة  االجهاز عىل  إيل  باإلضافة  والخدمات  األجور  الخامات، وزيادة  أسعار  نتيجة الرتفاع  أكتوبر،  و6 

والصناعية لصالح كبار املحتكرين رشكاء الجهات السيادية أو لصالح الجهات السيادية ذاتها.

أثر التعويم عىل االستثامر األجنبي: . 4

ساهم قرار التعويم يف تزايد التدفق النقدي بشقيه، غري املبارش، واملتمثل يف تزايد استثامرات األجانب يف سندات 

الدين الحكومي والبورصة، عالوة عىل االستثامر األجنبي املبارش، املوجه باألساس لقطاع النفط والغاز الطبيعي.

وتشري البيانات الرسمية ايل أن العام املايل 2016 - 2017 شهد ارتفاع املؤرشات الخاصة باالستثامر، حيث ارتفع 
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صايف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش إىل نحو 6.6 مليار دوالر خالل الفرتة من يوليو 2016 إىل مارس 2017، من 

العام املايل -2016 2017، مقارنة بنحو 5.9 مليار دوالر خالل نفس الفرتة من العام -2015 2016 بنسبة زيادة 

بلغت 11.9%.

 كام أوضحت أنه من املتوقع أن يبلغ صايف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش نحو 8.7 مليار دوالر خالل العام 

املايل -2016 2017، مقارنة بنحو 6.9 مليار دوالر خالل العام املايل 2015 2016- بنسبة زيادة تقدر بنحو 26%، 

ووفق املؤرشات من املتوقع أن تتجاوز تدفقات االستثامر األجنبي املبارش خالل العام املايل الجاري -2017 2018 

أكرث من 10 مليارات دوالر.

يجب  أنه  إال   ،2017 نوفمرب  بنهاية  دوالر  مليار   19 إىل  املرصية  املالية  األوراق  األجانب يف  تدفقات  قفزت  كام 

التحذير من خطورة األموال الساخنة« الباحثة عن الربح الرسيع بفضل ارتفاع أسعار الفائدة، وتخارجها رسيعا، 

كام أن أي ارتفاع مفاجئ وقصري األمد يف قيمة الجنيه قد يدفع االستثامر األجنبي للخروج من أدوات الدين املحيل، 

خاصة يف ظل تنافسية عوائد البورصة املحلية.

عموما ميكن القول أن اصدار ترشيع جديد لالستثامر ، والئحته التنفيذية واملؤمترات واللقاءات ال يحسن املناخ 

االستثامري، وأنه حتى اآلن االستفادة املحققة من التعويم هي ضخ عملة أجنبية من خالل االموال الساخنة يف 

ظل الوضع السيايس املحيل واالقليمي، وجذب املؤسسات املالية الكربى لالستثامر ىف السندات الخارجية، وهو ما 

انعكس عىل زيادة احتياطي العملة الصعبة، وكذلك أدي ايل رفع الدين الخارجي إىل 80 مليار دوالر، إال أن التعويم 

البرتول والغاز، أما  إنتاجية بخالف قطاعي  حتي االن مل يستطع اجتذاب استثامرات أجنبية مبارشة ىف قطاعات 

التوسع ىف باقي القطاعات االستثامرية وتحقيق طفرة تسهم ىف استقرار الدوالر، فيتطلب استقرارا ىف السياسات 

املالية والنقدية وتحجيم السيطرة عىل عجز املوازنة والتضخم ووقف عمليات طباعة النقود العشوائية التي قد 

تدفع العملة املحلية ملزيد من التدهور خالل سنوات، وميكنني التأكيد أن كل ما تم حتى اآلن ال يكفى لجذب 

االستثامرات طويلة األجل والجادة.

التضخم بعد التعويم . 5

سجل التضخم يف مرص يف أغسطس املايض أعىل مستوياته منذ يونيو 1986، عندما بلغ 35.1 باملئة، كام أنه ثاين 

أعىل مستوى عىل اإلطالق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم املدن عام 1958.

كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما بدأ التعويم، وكان تراجع املعدل لشهر نوفمرب املايض إىل %26.7، خالل 

شهر نوفمرب مؤرشا اعتربته الحكومة دليالً عىل تحسن األداء وبداية موجة من االنخفاض التدريجي.

كان انخفاض قيمة الجنيه والقرارات االقتصادية وعيل رأسها التخفيض التدريجي لرشائح الدعم العنارص األهم يف 
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ارتفاع معدل التضخم باضطراد، لكن هناك عوامل هيكلية أخرى ساهمت ىف زيادة التضخم.

- األثر املبارش الرتفاع أسعار السلع املستوردة يسهم بنسبة ضئيلة ىف ارتفاع معدالت التضخم، لكن الزيادة األكرب 

متر بصورة غري مبارشة؛ نتيجة زيادة أسعار السلع نصف املصنعة التي تؤثر عىل مدخالت اإلنتاج، ومن ثم أسعار 

املستهلكني، وهذا االنتقال ليس فورياً، ويستمر عىل مدى فرتة سنتني أو أكرث، كام أن الزيادة ال يجب أن تنعكس 

التحكم ىف أسعارها، عدد قليل من املصنعني  التي يتم  السلع  العديد من  إىل وجود  بالكامل عىل األسعار، نظراً 

املحليني الكبار يف قطاعات السلع االستهالكية.

املحرك  هي  التي  الغذائية،  املواد  تجارة  وبالتحديد  االستهالكية،  السلع  مستوى  عىل  املنافسة  حدة  انخفاض   -

الرئييس للتضخم، فالغذاء باستثناء الفواكه والخرضوات املتقلبة موسمياً متثل حواىل %34 من متوسط إنفاق األرسة، 

و%31 من سلة التضخم. 

ـ ضعف التنافسية ىف السوق املحىل ميكن املنتجني من تنفيذ هذه االسرتاتيجية، فوفقاً للتقرير األخري الصادر عن 

املنتدى االقتصادي العاملي عن التنافسية حلت مرص ىف املرتبة 112 من أصل 138 دولة من حيث كفاءة السوق 

للسلع وىف املرتبة 127 من حيث شدة املنافسة املحلية. املنافسة املحدودة ىف سوق التجزئة للمستهلكني تفرس 

استمرار التضخم املرتفع عىل مدى فرتة طويلة يف السنوات السابقة، رغم دعم استخدام الطاقة اإلنتاجية بشكل 

كامل.

كذلك ميكن أن نأخذ بعض العوامل األخرى يف االعتبار ومنها: 

١ـ التضخم بطبعه ظاهرة لها قصور ذايت Inertial Inflation، إذ من املمكن أن تستمر األسعار ىف اتجاه مرتفع 

حتى مع زوال األسباب التي أدت الرتفاعها من البداية، وإن اختلفت حدة األمر ىف االقتصاديات املختلفة، فكلام 

زادت مخاطر وتوقعات التضخم ىف دولة ما، ارتفعت حدة القصور الذايت ىف رفع معدالت التضخم.

هذه الظاهرة تُفرس بقيام األطراف املختلفة ىف االقتصاد بالتعامل وفقا للتضخم املتوقع، وتوجيه األسعار بناء عليه، 

ما يؤدى الرتفاعه بالفعل، وهو نوع من بطء االستجابة أو ما يسمى بالجمود Rigidity ىف االقتصاد، إذ تستجيب 

بعض  عرب  مرص  ىف  الذايت  القصور  حدة  قياس  وتم  سواها،  من  أبطأ  بشكل  املختلفة  للعوامل  املتغريات  بعض 

الدراسات، منها دراسة قام بها صندوق النقد الدويل عىل سبيل املثال، ووجدت أن حواىل %40 من التضخم يعود 

لعوامل مستمرة منذ أكرث من عام، أي أن بعض العوامل استمرت ىف التأثري عىل معدالت التضخم لفرتة تجاوزت 

حتى وجود السبب ذاته. 

بطيئة  العوامل  وزن  أن  أوضح   ،2017  -  2000 الزمنية  الفرتة  خالل  للتضخم  الشهرية  للبيانات  مشابه  تحليل   

االستجابة ميثل %27.7 من تفسري التضخم ىف مرص.
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استمر ىف  أنه  إال  التضخم،  نقدية تستهدف  املركزي سياسة  البنك  تبني  أثر كبري، فرغم  لها  الهيكلية  العوامل  ٢ـ 

االرتفاع بشكل مضطرد خالل العقدين األخريين، ويعود ذلك جزئيا ألسباب يف تركيب االقتصاد نفسه وأداء السياسة 

املالية، إذ إن استمرار وتفاقم عجز املوازنة لسنوات أدى الرتفاع مزمن يف املعروض النقدي، مبا انعكس بدوره عىل 

معدالت التضخم، فخالل الفرتة من أكتوبر 2015 حتى مايو 2017 بلغ معامل االرتباط Correlation بني املعروض 

النقدي M1 ومعدالت التضخم السنوي حوايل 88%.

٣ـ الصدمات: تشري الدراسات أن حوايل 45 إىل %50 من هيكل معدالت التضخم خالل الشهور السابقة يعود إىل 

أثر تحرير سعر الرصف، أو ما يطلق عليه Pass-Through effect، إضافة إىل قرارات اإلصالح املايل وخفض الدعم، 

فبافرتاض غياب القرارات املذكورة، قد نجد أن معدالت التضخم كانت ستستقر عند مستويات تقارب الـ 13%.

التحليل السابق يوضح أن التضخم يف مرص يعود يف مجمله ملجموعة من العوامل النسبة الكربى منها قرار التعويم 

وما تبعه من قرارات اقتصادية، وبعضها االخر هو عوامل خلل هيكلية تتعلق بطبيعة االقتصاد املرصي، وبناء عىل 

ذلك فانه قد يستمر انخفاض معدالت التضخم خالل لفرتة القادمة، ولكن مع مالحظة وجود حدود لهذا االنخفاض 

االنتخابات  عقب  منها  جديدة  موجة  يتوقع  والتي  املستمرة  االقتصادية  والقرارات  التعويم  آثار  ظل  يف  خاصة 

الرئاسية، وكذلك فان احتامل االرتداد العكيس قامئا بشدة يف ظل تدهور الوضع اإلنتاجي املحيل والتزايد املحتمل 

للواردات خالل الفرتة القادمة مع استيعاب األجور لصدمة انخفاض قيمة العملة، كام أن الفساد والرتاجع التنافيس 

يف السوق املرصي يدعم اتجاه االرتفاع مرة أخري ملعدالت التضخم.
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المبحث الثالث: أزمة انسحاب الشركات

ربط عدد من املراقبني بني انسحاب الرشكات االستثامرية من مرص خالل العام 2017، وتعويم الجنيه يف نهاية 

العام املايض، والذي عىل إثره تخارجت العديد من البنوك والرشكات األجنبية من العمل يف السوق املرصي، وأن 

الوضع االقتصادى الصعب ىف مرص دفع عددا من البنوك للتخارج من األسواق املرصية كان آخرهم البنك الربيطاين 

باركليز الذي قرر الخروج من مرص نتيجة األوضاع االقتصادية، وسبقه يف الخروج بنك سوسيتي جرنال، وبنك يب إن 

يب الفرنسيان، بجانب بنك نوفا سكوشيا الكندي، وبنك برييوس مرص، والبنك الوطني العامين.

وتوايل كذلك انسحاب الرشكات العاملية واحدة تلو األخرى، وكان آخرها “جرنال موتورز« األمريكية والتي أعلنت 

ارتفاع تكاليف  التي أدت إىل  الدوالر  أزمة  املعدات إىل مصانعها بسبب  الخروج بسبب عجزها عن إدخال  عن 

عمليات الشحن والنقل ورسوم الجامرك، وتحقيقها خسائر كبرية ىف السوق املحىل، وقبلها علقت مجموعة أخري 

من الرشكات عملها يف مرص ومنها رشكة شل النفطية العمالقة، ورشكة يلدز الرتكية للصناعات الغذائية، ومجموعة 

املنزلية، ومصانع  لألجهزة  السويدية  إلكرتولوكس  والسياحة، ومصانع  للسفر  توماس كوك  بجانب  العاملية،  ياهو 

تويوتا وسوزويك، باإلضافة إىل رشكة باسف األملانية العمالقة للكيامويات.

انسحابات الرشكات من مرشوعات مرصية، سواء  بالعديد من أخبار  لهذا املسلسل، حفل عام 2017  واستمرارا 

عاناه  ملا  االخبار صورة  وتعد هذه  فيها.  االستثامر  تنوي  الرشكات  كانت هذه  أم  قامئة  املرشوعات  أكانت هذه 

االقتصاد املرصي طوال عام 2017 من اضطرابات، أثرت عىل كل املؤرشات االقتصادية، وبخاصة مؤرشات الديون 

الداخلية والخارجية والتي حققت أرقاما غري مسبوقة، ستتوقف األجيال القادمة كثرياً أمام كيفية سدادها.

وميكن الحديث حول أربعة أنواع رئيسية من االنسحابات حدثت يف عام 2017، ومنها االنسحاب من مرشوعات 

وأخريا  املتجددة،  الطاقة  مرشوعات  من  واالنسحاب  املالحية،  الخطوط  وانسحاب  الجديدة،  اإلدارية  العاصمة 

االنسحاب من مرشوعات تنفيذ املدارس أو تشغيلها.

وميكن تتبع ما حدث لتلك األنواع األربعة من االنسحابات وذلك كام ييل: 

أوال:االنسحاب من مشروعات الطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الكهرباء يف شهر سبتمرب 2016، عن طرح املرحلة الثانية من مرشوع تعريفة الطاقة املتجددة، بإجاميل 

قدرات تصل إىل 4300 ميجاوات، واستثامرات 6 مليارات دوالر. وبحسب اشرتاطات مرشوعات تعريفة رشاء الطاقة 

املتجددة، تتوىل كل رشكة متأهلة إنشاء رشكة خاصة باملرشوع، عىل أن تقوم بتقديم خطاب ضامن بقيمة 750 ألف 

دوالر يف بنوك محلية، و16.5 ألف جنيه للهيئة. ويصل سعر رشاء الطاقة الشمسية من املنازل نحو 102.8 قرش 

للكيلووات، فيام تصل تكلفة رشاء الطاقة للمرشوعات الكربى 8.4 سنت للكيلووات، ويصل سعر رشاء الكيلووات 

من طاقة الرياح إىل 7 سنتات من املرشوعات.
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الطاقة  تعريفة  من مرشوع  انسحبت  التي  الرشكات  عدد  بلغ  واملتجددة،  الجديدة  الطاقة  هيئة  لرئيس  وطبقا 

القيمة اإلجاملية الستثامرات الرشكات األجنبية املنسحبة من املرحلة األوىل  املتجددة حوايل 23 رشكة، ووصلت 

توليدها 990  املفرتض  التي كان من  القدرات  بلغت  بينام  املتجددة إىل مليار دوالر،  الطاقة  تعريفة  ملرشوعات 

ميجاوات من إجاميل 4300 ميجاوات، تم طرحها يف مرشوعات التعريفة. وتضم قامئة الرشكات املنسحبة، 18 رشكة، 

انسحبت من مرشوعات الطاقة الشمسية بقدرات 740 ميجاوات، من إجاميل 2000 ميجاوات تم طرحها مبناطق 

غرب النيل والزعفرانة.

كام مل يتوقف األمر فقط عىل مرشوعات الطاقة الشمسية، بل امتد ليشمل مرشوعات طاقة الرياح، والتي شملت 

5 رشكات قررت االنسحاب، بقدرة 250 ميجاوات مبنطقة خليج السويس. 

أسباب االنسحاب:

الرشكات املتقدمة إيل املناقصة الحكومية يف برنامج تعريفة تغذية الطاقة املتجددة تعتمد يف متويل 	 

املرشوع عىل مجموعة من املؤسسات الدولية التي توفر لها قروضاً، بأسعار فائدة أقل من السوق املرصية. 

للتحكيم 	  باللجوء  الدولية  التمويل  مؤسسات  وبالتايل  الرشكات  إلزام  ىف  ترغب  املرصية  الحكومة 

املحىل بدال من الدويل، وهو ما ترفضه تلك املؤسسات.

التي تتضمن بنداً خاصاً 	  الطاقة  اتفاقية رشاء  القول أن االنسحاب جاء اعرتاضاً عىل  وبالتايل ميكن 

بـ»التحكيم داخل مرص حال النزاع« وكانت مؤسسات التمويل الدولية قد أخطرت الرشكات املؤهلة ملرشوعات 

برنامج تعريفة تغذية الطاقة املتجددة، بانسحابها من متويل هذه املرشوعات، بعد فشلها ىف التوصل التفاق 

مع الحكومة بشأن اللجوء للتحكيم الدويل عند نشوب نزاعات قانونية بني أطراف التعاقدات.

املنطق أن يكون التحكيم ىف أى نزاع يقع بني أحد أطراف التعاقد ىف مرشوعات تعريفة التغذية 	 

للطاقة املتجددة محليا، خاصة أن مرشوعات تعريفة التغذية للطاقة املتجددة، عىل أرض مرصية، وتكلفة 

الخدمة تدفعها الحكومة املرصية.

ولكن يؤخذ عىل التحكيم املرصي تباطؤ اإلجراءات، وطول فرتة التقايض، واملستثمر األجنبي لديه 	 

قلق من طول فرتة اإلجراءات ىف مرص، لذا تم طرح فكرة اللجوء إىل التحكيم الدويل، لكن بالقوانني املرصية 

األمر الذي رفضته الحكومة.

يتم تدبري متويل مرشوعاتهم  أن  املستثمرين برضورة  الكهرباء والطاقة  ابالغ وزير  السبب االخر لالنسحاب هو 

بنسبة 85 مكونًا أجنبيًا من الخارج و%15 مكونًا محليًا ما دفع املستثمرين لتأكيد استحالة تنفيذ هذا البند.
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املتوقعة، 	  العوائد  ضعف  إىل  املرشوع  يف  واملشاركة  مرص  من  املنسحبة  الرشكات  اشارت  كذلك 

باإلضافة إىل أزمة الدوالر خاصة بالنسبة للرشكات املرصية يف ظل وجود أسواق عديدة تقدم مزايا وحوافز 

للمستثمرين ومنها “األردن، واإلمارات، واملغرب”، حيث تتنوع التسهيالت واملزايا ما بني تعريفة جيدة، ومنح 

أراٍض لتنفيذ املرشوعات بدون مقابل، الفتة إىل أن الصعوبات التي وضعتها وزارة الكهرباء دفعت الرشكة 

لالستثامر يف دول أخرى لتنفيذ املرشوع يف أرسع وقت.

أبرز االستثامرات املنسحبة: 

شملت أبرز االستثامرات املنسحبة من املرشوع رشكة عبد اللطيف جميل السعودية، والتي أنهت استثامراتها يف 

مرشوعات الطاقة مبرص، والتي تبلغ قيمتها أكرث من 700 مليون دوالر، واتهمت الحكومة بعرقلة عملها.

وأرجعت الرشكة أسباب االنسحاب طبًقا للمعلن عنه جراء البريوقراطية الحكومية التي تسببت يف تأخري تنفيذ 

املرشوعات وقدرت القيمة اإلجاملية ملرشوعات الطاقة التي كانت تسعى الرشكة لتنفيذها يف مرص بـ 700 ميجاوات، 

بقيمة استثامرات تبلغ 700 مليون دوالر.

وأوضحت الرشكة أن سبب توقفها عن استكامل املرشوعات لتأخري املوعد الزمني لتنفيذ املرشوعات، ومن ضمنها 

مناقصة كوم أمبو الشمسية التي تم طرحها يف 2013 تأهلت لها 15 رشكة منها عبد اللطيف جميل. من جانبه أكد 

»م.ن« رئيس إحدى رشكات الطاقة الشمسية، أن وزير الكهرباء مل ينجح يف االتفاق مع البنك املركزي عىل استثناء 

مل  الكهرباء  وزارة  أن  وأضافت  الدوالر.  من  الشهرية  الدوالرية  احتياجاتهم  وتدبري  املتجددة  الطاقة  مرشوعات 

تساعد رشكات الطاقة املتجددة أو تضمن لها آلية لتوفري العملة األجنبية لسداد القروض التي حصلوا عليها لتنفيذ 

املرشوعات، ونتج عنه وجود مخاطر كبرية لتدبري الدوالر مع وجود أسواق أخرى تقدم مزايا وحوافز للمستثمرين.

كذلك أكد رئيس رشكة كايرو سوالر للطاقة هشام توفيق، أن غياب الشفافية وعدم وضوح الرؤية ملرشوعات الطاقة 

املتجددة سبب رئييس لتخارج الرشكة من مرشوعات تعريفة تغذية سواء يف املرحلة األوىل أو الثانية.

وأشار إىل أن وزارة الكهرباء ال تعلم ماذا تريد من مرشوعات الطاقة املتجددة، وتم تأخري اتفاقية رشاء الطاقة بدون 

أي أسباب، باإلضافة إىل وضع رشوط تعجيزية لن تستطيع الرشكات االلتزام بها يف املرحلة األوىل لتعريفة التغذية، 

أما يف املرحلة األوىل فهناك مخاطرة كبرية بعد ارتفاع سعر الدوالر والقيمة املضافة.

وارجعت رشكات أخري االنسحاب ايل اإلجراءات وبطء التنفيذ، خاصة أن وزارة الكهرباء أعلنت عن مرشوعات 

تعريفة الطاقة املتجددة ىف شهر سبتمرب عام 2014، ومل يتم التعاقد عىل مرشوعات حتى اآلن، وهذا ما حدث ىف 

عدد من املناقصات أيًضا، ووصلت مدة إجراءاتها لـ 3 سنوات، ومل تحسم حتى اآلن.
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ثانيا: انسحاب الخطوط المالحية: 

أصدر وزير النقل هشام عرفات يف أبزيل 2017 قراًرا غري مدروس )رقم 800( بشأن رفع رسوم تداول الحاويات 

بقناة السويس وهيئة موانئ البحر األحمر وميناء رشق بورسعيد، أعقب القرار حالة من التخبط داخل املوانئ 

عقب إعالن عدد من التحالفات والخطوط املالحية ورشكات النقل البحري العمالقة الهروب من مرص، وإنهاء كل 

تعامالتها معها والبدء يف نقل تعامالتها إىل ميناء »برييه« باليونان، وبدء رشكات وتحالفات أخرى نقل أعاملها من 

ميناء السخنة بالسويس إىل ميناء “بورتسودان” بالسودان اعرتاًضا عىل القرار، وهو ما وصفه الخرباء بالرضبة القوية 

لالقتصاد املرصي.

كانت مجموعة من التحالفات والخطوط املالحية العاملية العمالقة أعلنت إنهاء تعامالتها يف مجال النقل البحري 

والتجاري مع املوانئ املرصية وقناة السويس، ونقل كل أعاملها إىل اليونان، وبدأت بنقل كافة املعدات والحاويات 

الخاصة بها من ميناء رشق بورسعيد إىل ميناء “برييه” اليوناين. ومن بني تلك التحالفات والخطوط خطا مالحة 

 ،)YANG MIN( ”اليابانيان، والخط املالحي التايواين “يانج منج)MOL( ”و” مول )NYK( ”نيبوين ياسان كايشا“

والخط املالحي الكوري “يك الين” )K LINE(، والخط املالحي “إيفر جرين” )EVERGREEN( وهي من أقوى 

التحالفات العاملية يف النقل البحري وتداول الحاويات، 

وأشار الخرباء أن مصاريف دخول وخروج السفن ىف ميناء “برييه” تقل عن ميناءي رشق وغرب بورسعيد بشكل 

كبري، حيث تدفع السفينة حمولة 20-16 ألف حاوية رسوما يف حدود 40 ألف دوالر بامليناء اليوناين، فيام تتعدى 

تلك الرسوم 100 ألف دوالر يف رشق بورسعيد، وموضحا أن مصاريف مناولة الحاوية الواحدة التي تحصلها رشكات 

تداول الحاويات كانت ضمن العوامل التي أدت إىل تخارج تحالف الخطوط املالحية وذهابها إىل اليونان، إذ إن 

تلك الرسوم تصل إىل 30 دوالرا يف رشق بورسعيد بينام ال تتعدى 18 دوالرا يف برييه اليوناين.

-تشري البيانات ايل أن حجم تداول الحاويات يف ميناء رشق بورسعيد كان يحتاج إىل بحث عوامل جذب الرشكات 

املالحية بدال من القرارات غري املدروسة التي تسببت يف االنسحابات، حيث وصل حجم تداول البضائع والحاويات 

مبيناء رشق بورسعيد إىل 1.2 مليون حاوية العام الحايل، مقارنة بـ1.8 مليون العام املايض، يف الوقت الذي تصل فيه 

الطاقة االستيعابية للميناء إىل 5.4 مليون حاوية.

وأوضح أن التحالفات التي أعلنت انسحابها من مرص هي أهم التحالفات العاملية والدولية، والسامح بهروبها بهذا 

الشكل ستكون له آثار سلبية عىل حجم التجارة البحرية يف مرص، مؤكدا أن عددا من التحالفات بالفعل وقعت مع 

ميناء برييه اليوناين كبديل مليناء بورسعيد، بينام توجهت باقي التحالفات إىل التعاقد مع ميناء “بورتسودان” بدال 

من ميناء العني السخنة بالسويس.

-كذلك أكدت معظم الخطوط املالحية مثل هاباج لويد، ويونايتد أراب شيبنج، والخط العريب، ومريسك الدامناريك، 
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السويس  قناة  بأكرب نسبة يف رشكة  األخري  بورسعيد، رغم مشاركة  أعاملها مبوانئ  تقليل حجم  انها ستعمل عىل 

البحر  مالطا يف رشق  ميناء  يف  خدماته  تعظيم  يستهدف  الدامناريك  الخط  أن  إىل  مشريا   ،%55 وتبلغ  للحاويات 

املتوسط، بسبب القرارات غري املدروسة وعدم وجود أي عوامل جذب، حسب قوله.

- وعللت خطوط مالحية رسعة االنسحاب ايل غلق كوبرى السالم جزئياً العتبارات أمنية منذ عدة سنوات، والذي 

أدى النخفاض حركة الصادر والوارد؛ بسبب انتظار الشاحنات ملدد تزيد عن ثالث أيام للعبور رشقا أو غربا، والتي 

ترتبط بتجارة الرتانزيت برشق بورسعيد، ما أدى إىل انخفاض نسبتها من إجاميل نشاط تداول الحاويات امليناء من 

%15 إيل 8 % فقط منذ عام 2015. 

- لفتت الخطوط املالحية كذلك إىل أن فواتري رسوم املوانئ املرصية تشمل بعض الخدمات غري الواقعية، كاالتصاالت 

والنظافة والحجر الصحي، والجوازات واملوانئ واملنائر، فضال عن رسوم القطر واإلرشاد التي تصل أضعاف الرسوم 

مقارنة باملوانئ املنافسة، وأضافوا أن القرار488 الخاص برسوم خدمات املوانئ يتضمن بند يحاسب السفن عىل 

أخطاء القاطرات حتى لو مل تتحرك فعليا من عىل الرصيف.

- املشكلة التي انتجتها زيادة الرسوم كذلك هي االسهام بشكل كبري ىف عدم قدرة رشكة قناة السويس للحاويات 

املشغل ملحطة حاويات رشق بورسعيد لتحقيق استغالل امثل لطاقتها االستيعابية، ويعترب خسارة لالقتصاد ىف ظل 

قرارات الخطوط املالحية باالنسحاب، حيث أن خسارة مرص ليس فقط رسوم هذه السفن، ولكن ايضاً الفرصة أن 

يجد املنتج واملصدر املرصي مكاناً لخروج بضاعته عىل السفن اإلضافية التي كانت ستأيت ملرص.

ومن الجدير بالذكر أن بعض الدراسات إشارات ايل أن الزيادة ىف إجاميل الرسوم بلغت %165.82 بعد القرار مقارنة 

بالرسوم قبل إصدارها، فيام أوضحت دراسة مقارنة ألسعار خدمات املوانئ ىف مينايئ مالطة ورشق بورسعيد التي 

أعدها أحد الخطوط املالحية العاملية املتعاملة مع ميناء رشق بورسعيد ارتفاع مصاريف امليناء بنسبة 79 %ىف رشق 

بورسعيد عنها ىف مالطة، إذ سجلت رسوم املوانئ لسفينة أكرث من 354 مرتا طول 110 آالف دوالر، وىف مالطة 23 

ألف دوالر.

ثالثًا: االنسحاب من مشروعات العاصمة اإلدارية 

“العاصمة اإلدارية” هي عبارة عن مرشوع أعلن عنه وزير اإلسكان مصطفى مدبويل خالل املؤمتر االقتصادى العام 

املايض ىف 13 مارس 2015، من املفرتض أن ينتهى املرشوع خالل عام 2020 و2024. ويف منتصف مارس 2015وقعت 

»إيجل  مع رشكة  تعاون  بروتوكول  العمرانية،  واملجتمعات  واملرافق  اإلسكان  وزارة  ممثلة يف  املرصية،  الحكومة 

هيلز« العقارية اإلماراتية التي ميلكها رجل األعامل االمارايت محمد العبار والذي أنشأ الرشكة خصيصا لذلك.

وبعد عدة أشهر أعلنت الحكومة، عن دخول مفاوضات إقرار تنفيذ العاصمة اإلدارية نفقا مظلام، بسبب رفض 
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رجل األعامل اإلمارايت، االلتزام ببنود مذكرة التفاهم املوقعة معه، وترسب أن العبار طالب الحكومة املرصية، بأن 

تسمح له باالقرتاض من البنوك املرصية، بضامن رشكته الجديدة »إيجل هيلز« التي أسسها خصيصا ألجل العاصمة 

الدوالر  أزمة  ظل  يف  السوق  يف  املطروح  الدوالر  حجم  يقلص  باعتباره،  الطلب  الحكومة  رفضت  فيام  اإلدارية، 

املحتدمة، كام أنه يضع املحافظ االستثامرية للبنوك تحت ضغط.

والحقيقة أن املشكلة مل تكن يف االنسحاب من هذه املرحلة بقدر العشوائية التي وضحت يف أن املفاوضات مع 

وطرق  املختلفة،  التنفيذ  مراحل  متويل  كيفية  رأسها  وعىل  للتفاوض،  األساسية  البنود  تحدد  مل  اإلمارايت  الجانب 

استقدام األموال من الخارج، باإلضافة إىل متثيل الحكومة يف مجلس الوزراء من عدمه، وأسعار بيع الوحدات

بل وحتى عدم التحقق من املقدرة املالية لرشكة العبار، فأسباب اشرتاط الرشكة الحصول عىل قروض من البنوك 

املرصية، وليس استقدام أموال من البنوك الخارجية، هي عدم امتالكها أموال تكفي بناء املرشوع، باإلضافة إىل عدم 

تيقنهم من استقرار األوضاع يف مرص، وهو ما يوضح مدي العشوائية والتخبط التي تعانيه مرص.

استبعاد الصني من تنفيذ العاصمة املرصية الجديدة: 

بقيمة 3 مليارات دوالر بني  مقرتحاً  رصحت وزارة اإلسكان املرصية، األربعاء 8 فرباير/شباط 2017، إن مرشوعاً 

مرص ورشكة صينية حكومية لإلنشاءات يف العاصمة اإلدارية الجديدة املزمعة لن تنفذه الرشكة الصينية؛ بسبب 

عدم التوصل إىل اتفاق بشأن السعر. وبعد خروج الرشكة اإلماراتية، تقدمت رشكتان صينيتان للمنافسة عىل تنفيذ 

املرشوع؛ وهام: رشكة »يس.إس.يس.إي. يس« ورشكة »يس.إف.إل. دي«.

للعاصمة  الحكومية  املنشآت  لبناء  دوالر  مليارات   3 بقيمة  قرضاً  بتوفري  يس«  »يس.إس.يس.إي.  رشكة  ووعدت 

اإلدارية الجديدة، يف حني إنه كان من املنتظر توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 20 مليار دوالر يف ديسمرب/كانون األول 

مع »يس.إف.إل. دي«، لكن ذلك مل يحدث إىل اآلن، ويف النهاية مل يتم التوصل إىل اتفاق نهايئ، بحسب بيان لوزارة 

اإلسكان املرصية.

املنفذة  الرشكة  انسحبت كذلك  بل  انسحبت مبفردها  التي  ليست هّي  الصينية  الرشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

مرشوع  كان  الشمسية،  الطاقة  باستخدام  الكهرباء  توليد  مرشوع  ستنفذ  كانت  والتي  املكهرب  القطار  ملرشوع 

القطار املعلق من املفروض أن يربط بني العاصمة االدارية والشيخ زايد، والذي بدأته الحكومة مع رشكة كندية 

وتوقف ثم مع صينية وتعرث هو اآلخر رغم وجود متويل مرصيف يقدر بنحو 6 مليارات جنيه.

مربرات االنسحاب وفقا للرواية الحكومية: 

الحكومة تقول إن االنسحاب لعدم التوافق يف وجهات النظر وتعترب أن الرشكات التي انسحبت كانت ستأخذ ماليني 

الدوالرات. وبرر أمين إسامعيل، رئيس مجلس إدارة رشكة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية، انسحاب الرشكة 
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الصينية من العاصمة اإلدارية الجديدة، بعدم التوصل إىل اتفاق نهايئ يريض الطرفني بشأن سعر تنفيذ املرت املربع، 

حيث إن السعر النهايئ الذي تم التوصل إليه حصلت رشكة العاصمة عىل أسعار أقل منه من رشكات املقاوالت 

املرصية، كام أن الرشكة الصينية، مل تستكمل جهازها التنفيذي مبرص وكانت ستعتمد عىل رشكات مقاوالت مرصية، 

وهو ما رفع قيمة عرضها عن التفاوض مبارشة مع رشكات املقاوالت املرصية«. أي أن الحكومة اكتشفت -فجأة- أن 

رشكة العاصمة حصلت عىل سعر أقل من الرشكات املرصية من املقدم من الجانب الصيني!! 

املربرات من الطرف الصيني: 

بررات االنسحاب والخروج من الجانب الصيني كانت أن دراسات الجدوى غري واقعية ، باإلضافة إيل 	 

صعوبة التمويل املساند للبناء، وانهم مل يتوصال إىل اتفاق نهايئ يرىض الطرفني بشأن سعر تنفيذ املرت املربع، 

مع العلم أن الرشكة الصينية )CSCEC( وفرت قرضا بقيمة ثالثة مليارات دوالر لبناء املنشآت الحكومية. 

رفض طلب الرشكة بإصدار حوافز حكومية قبل توقيع االتفاق النهايئ، وتشمل الحوافز التي طلبتها 	 

الرشكة، إعفاءات الرضيبية، وعروض مالية مناسبة لتنفيذ الحى، وضامن تخارج االموال إيل الخارج، وذلك من 

أجل تنفيذ األعامل دون التعرض إىل أي مشكالت مستقبلية.

املباين 	  أنهت تصميامت  قد  كانت  االنسحاب  اعالن  قبيل  الصينية  الرشكة  أن  بالذكر  الجدير  من 

الحكومية، إذ عرضت عىل وزارة االسكان 24 تصميام لـ 18 مبنى حكومي يتم تنفيذهم ىف املرحلة األوىل، 

تستهدف  الرشكة  وكانت  الوزارات،  مباين  وتنفيذ  املؤمترات،  وقاعة  والربملان،  الوزراء،  مجلس  مبنى  ومنها 

االنتهاء من الحى الحكومي مع حلول عام 2018.

االسناد إيل الرشكات الوطنية: 

صاحب اإلعالن الرسمي عن انسحاب الرشكات الصينية من مرشوع العاصمة اإلدارية الجديدة اإلعالن عن قيام 

رشكات املقاوالت املرصية بتنفيذ املرشوع، رغم رفض الحكومة املعلن سابقاً عن قيام أية رشكة محلية بالعمل يف 

املرشوع. وتم اإلعالن عن اسناد اعامل تنفيذ مقار الوزارات لعدد 12 رشكة مقاوالت مرصية تسلمت مبارشة أرايض 

املرشوع وبدأت ىف العمل لرسعة االنجاز واالنتهاء خالل املدة املحددة بـ 18 شهر.

اسناد مرشوعات العاصمة الجديدة للرشكات الوطنية أثار مجموعة من التساؤالت منها:

لتمويل املرشوعات دون دراسة 	  الوطنية  البنوك  الضغط عىل  مصدر متويل املرشوع محلياً؟ وهل 

وتتطلب متويالت  أساسية  وبنية  املطروحة خدمية  املرشوعات  أن معظم  للعوائد- خاصة  واضحة  جدوى 

ضخمة- سيسبب أزمة مستقبلية لهذه البنوك مع الرشكات املنفذة التي لن تستطيع مطالبة املالك الرئييس 

لرشكة العاصمة اإلدارية الجديدة للتنمية وهو وزارة الدفاع، وكل ما قيل عن بيع األرايض بالدوالر ملستثمرين 
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أجانب مل ينفذ منه يشء وكل املبيعات كانت بالعملة املحلية وأغلبها )لتسقيع( األرايض وانتظارا للربح الغري 

عادي يف املستقبل.

مدى توافر الخربة املحلية الستكامل تنفيذ املرشوع، خاصة أن معظم رشكات املقاوالت الكربى تعمل 	 

بالفعل يف مجموعة من املرشوعات املسامة الوطنية من الباطن ملنفذ رئيس وهو جهاز الخدمة الوطنية 

للقوات املسلحة.

أين دراسات الجدوى: الرشكات الصينية كانت قد أعدت دراسات وبحوث تكلفت ماليني الدوالرات، 	 

بينام الدراسات التي أعدتها الحكومة عن العاصمة وتنفيذها اتضح أن جميعها بدون جدوى، وكان يجب 

أن تُجري الحكومة دراسات كافية قبل تكليف الرشكات لكن هذا مل يحدث قبل تكليف الرشكات الصينية، 

والحاصل أنه مل يحدث كذلك قبل تكليف الرشكات املرصية.

عموماً ميكن القول أن: استكامل تنفيذ املرشوع باستثامر محيل ميثل عبئًا متزايًدا عىل االقتصاد املرصي ؛ نظرًا لتعدد 

أجندة  لوضعه عىل  أولوية  املواطن املرصي، وأن هذا املرشوع مل ميثل  احتياجات  الرصف عىل  متطلبات وأوجه 

النفقات الحكومية؛ بل ميكن االستغناء عنه حتى تتمكن مرص من الخروج من املأزق االقتصادي الذي تعانيه البالد.

رابعًا: انسحاب اليابان من مشروع المدارس المشترك: 

أثناء زيارة عبد الفتاح السييس لطوكيو يف فرباير 2016 اتخذ قراًرا بنقل التجربة اليابانية يف مجال التعليم ملرص، من 

خالل بناء 100 مدرسة مرصية يابانية.

كان من املفرتض أن تطبق املدارس أسلوب »توكاتسو« التعليمي لتقدم نظاما تعليميا موازيا للمدارس األمريكية 

اليابان عىل أنها تركز أوال  والربيطانية واألملانية والفرنسية يف مرص، ونظام “توكاتسو” طريقة تعليم معروفة يف 

وأخريا عىل جميع مهارات الطالب من خالل التوسع يف األنشطة بدال من املناهج وإلغاء كل ما من شانه الحفظ 

والتلقني واستبداله مبهارات االبداع والتفكري.

خطوات املرشوع ومآالته، وذلك كام ييل: 

كانت خطة الوزارة لنقل التجربة اليابانية، هي ترشيح 100 مدرسة قامئة بالفعل لتطبيق التجربة اليابانية، وبناء 

100 مدرسة أخرى عىل مدار عامني، مبعدل 45 مدرسة كمرحلة أوىل تدخل الخدمة يف العام الدرايس الحايل 2017/ 

2018، و55 مدرسة تدخل الخدمة العام املقبل 2018/ 2019. 

فعلياً تم تطبيق التجربة بـ12 مدرسة قامئة فقط خالل العام الدرايس 2016/ 2017 وحتى اآلن، وأعلنت الهيئة 

الهندسية للقوات املسلحة املنوطة بأعامل اإلنشاءات، قدرتها عىل تسليم 28 مدرسة فقط، وليس 45.
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عللت وزارة التعليم عدم فتحها باب التقديم، بأنها لن تقبل طفاًل يف أي مدرسة حتى تتسلمها من الهيئة الهندسية 

للقوات املسلحة، وبعد نحو 4 أشهر من التأجيل، فتحت وزارة الرتبية والتعليم باب التقديم للمدارس املرصية 

اليابانية ولكن لـ8 مدارس فقط، وليس 28.

وأدت مرصوفات املدارس املرصية اليابانية، إىل حدوث أزمة بني الجانب املرصي والياباين، فحددت اإلدارة اليابانية 

املرشفة عىل نقل التجربة مرصوفات املدارس بني 2000 و4000 جنيه، لتناسب املواطنني محدودي الدخل، واقرتحت 

وزارة الرتبية والتعليم أن تبدأ املرصوفات بـ 2000 جنيه بالنسبة للمستوى األول مبرحلة رياض األطفال، وتتدرج 

حتى تصل إىل 4000 جنيه بالنسبة للصف الثالث االبتدايئ.

أما الجانب الياباين، فرأى أن تبدأ املرصوفات بـ 2000 جنيه، وتصل إىل 4000 جنيه تدرًجا حتى املرحلة الثانوية، 

وليس الصف الثالث االبتدايئ، األمر الذي أحدث أزمة، مل يتم حسمها بني الطرفني حتى اآلن.

معايري اختيار الطالب واملدرسني: 

تقدم للمدارس املرصية اليابانية نحو 29700 طالب، مل يقبل سوى 1800 طالب فقط، مام أثار حفيظة أولياء األمور، 

السكني، كرشطني  السن واملربع  الطالب مؤكدة وضعها ملعياري  اختيار  التعليم لإلعالن عن معايري  ودفع وزارة 

لقبول الطالب باملدارس املرصية اليابانية، مؤكدة أن االختيار تم عن طريق الكمبيوتر ومل يتدخل أي عنرص برشي 

يف األمر، ولكن ظهور حالة لتوأم، تم قبول أحدهام ومل يتم قبول الثاين، رغم اتفاقهام يف كافة البيانات، يشري إىل 

خلل يف عملية االختيار وعدم تطبيق تلك املعايري بل وتدخل الفساد يف عملية االختيار.

كام كشفت مصادر عن كوارث وأخطاء ىف اختيار بعض الطالب الذين تم قبولهم ضمن قامئة الـ »1800 تلميذ«، 

ومتثلت ىف أن بعض الطالب الذين تم قبولهم والده ال يجيد القراءة والكتابة »أمي« وبالتايل يتعارض مع رشط 

حضور وىل األمر 30 ساعة ىف السنة واملساعدة ىف تطبيق أنشطة »التوكاتسو« التي تعتمد عىل العمل الجامعي 

وتنمية روح العمل والقيادة، كام أنه تم اكتشاف قبول طالب سنهم أصغر من سن طالب آخرين كانوا موجودين 

عىل قامئة االحتياطي وهو ما أثار غضب أولياء األمور واعرتاضهم عىل طريقة القبول.

أما عن اختيار املدرسني والتي تعهدت اليابان بتدريبهم، فبعد أزمة كربي انتهى األمر بتدخل عبد الفتاح السييس، 

مطالبًا بتشكيل لجنة من أساتذة علوم: الرياضيات، اللغات، االجتامع، والنفس، الختيار معلمي وطالب املدارس 

املرصية اليابانية، وطبقا لترصيحات الوزير إنه تم تدريبهم سابقاً، ولكن وفق التوجه الذي كانت الوزارة تسري به 

من قبل، إال أن معايري جديدة طرأت تطلبت إعادة تدريبهم، هذا بخالف فضيحة التدريب يف اليابان التي نتناولها 

يف فقرة الحقة.
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مواعيد الدراسة: 

بدأ ظهور االزمة ايل العلن مع إعالن الوزارة فتح باب التقديم وتأجيله أكرث من مرة ملدة 4 أشهر، وانتهت بتحديدها 

15 أكتوبر أي بعد البداية الطبيعية للعام الدرايس يف مرص، وحينام جاء اليوم املحدد لبدء الدراسة، مل تكن املدارس 

مجهزة بالشكل الكايف وبالتايل تم التأجيل ايل أجل غري مسمي.

ويف إطار استعراض وزارة التعليم ألهم أسباب التأجيل بعض الفصول، قالت بأن مل تكن مجهزة، ومل يتم استكامل 

عوامل السالمة واألمان باملالعب واألفنية، والزي املدريس ومرصوفات »االتوبيسات« واملرصوفات املدرسية مل تحدد 

بعد وأضافت إنه لن يتم تحديد موعد بدء الدراسة الفعيل، حتى تستكمل كل النواقص باملدارس، فمن غري املقبول 

استقبال املدارس للطالب قبل تجهيزها عىل أكمل وجه.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم يف ذات السياق، أن الحالة املزاجية يف املجتمع املرصي ال تحتمل البدء 

بنسبة %80 جودة واستكامل النواقص مع الوقت، مؤكًدا أن اليابانيني من أكرث من يهتموا بالجودة والدقة.

وقال الوزير إنه لن يضار أي طالب تم قبوله باملدارس اليابانية، وسيعود كل الطالب املحولني إىل مدارسهم األصلية، 

أما املستجدين والبالغ عددهم 258 طفاًل مبرحلة رياض األطفال، سيتم قبولهم باملدارس التجريبية املحيطة وفق 

رشوط السن: »املشاكل اليل بتواجهنا بسبب قرار اإلرجاء بسيطة مقارنة باملكاسب املرتتبة عىل بناء تجربة ناجحة«.

ما مل يفصح عنه الوزير أن وحدة إدارة مرشوع املدارس اليابانية بوزارة الرتبية والتعليم شهدت نوًعا من التخبط 

األدوار  تحديد  عدم  إيل  باألساس  ذلك  ويعود  وجيزة،  زمنية  فرتة  يف  مرات   4 املدارس  مدير مرشوع  تغيري  وتم 

داخل وحدة إدارة املدارس املرصية اليابانية بديوان الوزارة، األمر الذي أحدث ارتباكًا ىف األدوار ومن ثمَّ القرارات 

والضوابط املتعلقة بتطبيق التجربة. مام أدى إىل خلل يف إدارة امللف.

وكذلك مل يفصح الوزير عن أن 90 % من الذين سافروا لليابان لتلقي دورة تدريبية عىل النظام الياباين »التوكاتسو« 

املتابعة،  مكتب  من  أغلبهم  وكان  الوزارة  ديوان  داخل  من  الجديدة،  اليابانية  املرصية  املدارس  داخل  لتطبيقه 

و10% فقط من املعلمني، وهذا الفساد هو االزمة الرئيسية التي جعلت السييس يتدخل بإلغاء املدرسني الذين 

تم اعتامدهم باملدارس اليابانية، فهم موظفون وليسوا مدرسني، ومن الصعب عليهم االنتقال إىل املدارس بجميع 

املحافظات لتدريب باقي املعلمني.

املسكوت عنه يف هذا امللف هو ما أعلنت عنه الهيئة الهندسية للقوات املسلحة عن قدرتها عىل تسليم 28 مدرسة 

فقط من 45 تم التعاقد عليها، وبالطبع مل يجرؤ أحد عىل املساءلة واملحاسبة عن أسباب التأخري، وهل نص التعاقد 

عىل رشوط جزائية يتحملها املقاول، ومتي ستقوم الهيئة بتسليم باقي املدارس. 
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وميكن التأكيد عىل أن املرشوعات املسندة ايل الهيئة أصبحت أكرث من قدراتها )املعدات واملوارد البرشية والخربات 

التنظيمية( سواء عىل الوفاء مبواعيد التسليم أو الوفاء مبقررات الجودة طبقا للمعايري املتعارف عليها.

االنسحاب من مرشوع تنفيذ املدارس بنظام املشاركة مع الحكومة:

وافقت اللجنة العليا للمشاركة الحكومية مع القطاع الخاص العام املايض عىل طرح املدارس املتميزة والجديدة 

بالرشاكة بعد االنتهاء من دراسات الجدوى الفنية واملالية، عىل أن يتم الطرح بنظام حق االنتفاع ملدة 40 سنة، 

وسيتم تنفيذ املرشوع عىل مراحل تتضمن املرحلة األوىل إنشاء 200 مدرسة، وتبلغ التكلفة االستثامرية للمدارس 

3 مليارات جنيه، ومن املقرر أن يتم توزيع املدارس عىل 18 محافظة، وكل محافظة سيكون فيها 3 مدارس عدا 

القاهرة والجيزة واإلسكندرية ستضم كل واحدة 6 مدارس.

وقد توالت االنسحابات من هذا املرشوع عىل النحو التايل:

انسحاب رشكة »كاريليون كونسرتكشن ليمتد اإلنجليزية. 1

انسحبت رشكة »كاريليون كونسرتكشن ليمتد اإلنجليزية« من مرشوع تنفيذ املدارس بنظام املشاركة مع القطاع 

الخاص ppp، بعد تأهلها ضمن 43 رشكة وتحالفاً، وعللت الرشكة أسباب االنسحاب إيل: 

نتيجة ارتفاع درجة املخاطرة واتجاه وزارة الرتبية والتعليم لتحميل القطاع الخاص أعباء إضافية باملنظومة التعليمية، 

وأضافت أن مرشوعات الرشاكة مع القطاع الخاص تتسم بأنها ذات عمر استثامري طويل يرتاوح من 25 إىل 30 عاًما 

لذا يجب دراسة درجة املخاطرة بشكل كبري

باإلضافة إىل تخوفات من التواجد املستقبيل للحكومة وقيامها ببناء مدارس مجاورة للمرشوع وتقدميها للخدمات 

التعليمية بأسعار منخفضة مقابل أسعار أعىل لدى الرشكات الخاصة ما يؤثر عىل ربحية املرشوع اعرتاضاً عىل قطع 

األرايض املطروحة.

2 .PPP تحالف »أوراسكوم« و»سامرت« ينسحب من تنفيذ مرشوع 200 مدرسة بنظام

انسحب التحالف املكون من مجموعة أوراسكوم  لإلنشاء والصناعة ومدارس سامرت إنرتناشيونال لرجل األعامل 

وليد السلمي من تنفيذ مرشوع 200 مدرسة بنظام الرشاكة مع القطاع الخاص PPP.، والتحالف املكون من رشكة 

بطلب  تقدم  السلمي  وليد  اإلعامل  لرجل  إنرتناشيونال  سامرت  مدارس  ومجموعة  والصناعة  لإلنشاء  أوراسكوم 

انسحاب مسبب إىل اللجنة املشكلة لدراسة تنفيذ املرشوع.
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أهم الرشكات املنسحبة من املرشوع: . 3

االنجليزية وتحالف رشكة  ليمتد  كاريليون  املنافسة عىل املرشوع  االستمرار ىف  اختارت عدم  التي  الرشكات  أهم 

أوراسكوم لإلنشاءات ومدارس شرياتون هليوبوليس من املرحلة األوىل للمرشوع، بعد انتهاء فرتة تقديم العروض 

الفنية واملالية للمرشوع الخميس املايض دون تقديم

ورصحت مصادر حكومية، أنه سيتم التوقيع مع الرشكات مطلع ديسمرب املقبل وسيتم توزيع قطع األرايض وفقاً 

للرشكات الفائزة وحال عدم استكامل 54 قطعه من قبل الرشكات سريحل جزء منها للرشكات ىف املرحلة الثانية 

للطرح. )مل يتم اإلعالن حتي كتابة هذه السطور(.

أخرياً االنسحابات املتتالية من السوق املرصي مل تحدث كتداعيات لتعويم الجنيه كام روج البعض بل هي نتيجة 

لعدم االستقرار السيايس واألمني يف األساس، والدليل استمرارها ختي كتابة هذه السطور، وكان آخرها يف اليوم 

األخري من العام بتخارج رجل األعامل السعودي، نارص الطيار، من حصصه املبارشة ىف 5 رشكات بالسوق املحلية، 

وحلول  السياحية،  والتنمية  للفنادق  واستثامر  لالستثامر،  وأصالة  السياحية،  للمنتجعات  العربية  املرصية  وهم: 

لالستثامر الفندقي، واململكة للفنادق واالستثامر السياحي، وقد بلغت حصيلة بيع األسهم بلغت 126 مليون ريال، 

تتبع  تزال  املتخارجة منها ال  بأن تلك الرشكات  بالبورصة املرصية، علام  املقصورة  العملية يف سوق خارج  ومتت 

مجموعة الطيار، وما زال مساهامً فيها بحصة بسيطة للغاية.

ويف تقريرها األخري وصفت مؤسسة موديز درجة قابلية تعرض مرص للمخاطر بـ»املرتفعة«، وقالت إن املخاطر 

واملناطق  سيناء  قامئة خاصة ىف  التزال  األمنية  املخاطر  أن  وأضافت  تقييمها،  تؤثر عىل  التزال  املحلية  السياسية 

الغربية، كام أن موقع مرص الجغرايف مبنطقة غري مستقرة يعرضها لدرجة معتدلة من خطر الحوادث الجيوسياسية.

وعىل صعيد األوضاع االقتصادية قالت املؤسسة أن مرص لديها واحدة من أعىل متطلبات االقرتاض الحكومية بني 

الدول املامثلة ىف التصنيف، وميكن تقدير إجاميل احتياجات التمويل إىل %40 من إجاميل الناتج املحىل ىف عام 

2018، باإلضافة ايل أن االعتامد الحكومي املتزايد عىل متويل العجز من خالل البنوك أدى لزيادة تعرض املصارف 

للمخاطر السيادية. 

والتحليل السابق يظهر بجالء أن وراء االنسحابات مبختلف أنواعها دراسة واعية وجادة ملستقبل االقتصاد املرصي 

وما يعانيه من مخاطر يف األجلني القصري واملتوسط، يف مقابل غياب تام ومتعمد لدراسات الجدوى للمرشوعات 

التي تعرض عىل املستثمرين، وألولويات املرشوعات والحاجة إليها وفوائدها عىل التنمية االقتصادية واالجتامعية 

للبالد.
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املصادر: 
رسميا.. رشكة العاصمة اإلدارية الجديدة تعلن انسحاب الصني من املرشوع )مرص العربية(	 
انسحاب 6 بنوك و14 رشكة عاملية يهدد االقتصاد املرصي باالنهيار )العربية نيوز(	 
إنسحاب 5 من أكرب خطوط املالحة عامليا من العمل مع املوانئ املرصية )الخليج الجديد(	 
 “عباس”: دراسة تغيري نسب املستحوذين عىل “ىس أى كابيتال” بعد االنسحابات )جريدة البورصة(	 
باألسامء.. انسحاب 23 رشكة من مشاريع الطاقة املتجددة إلنتاج 4300 ميجاوات بسبب أزمة الدوالر )البداية(	 
مستثمرو العقارات يفرون من مرص مع انسحاب الرشكات األجنبية )القدس العريب( 	 
انسحاب رشكة صينية يعمق أزمة العاصمة اإلدارية يف مرص )مرص العربية(	 
20 رشكة طاقة شمسية تقدم مستندات اإلغالق املاىل لـ»نقل الكهرباء« )جريدة البورصة(	 
مرص: انسحاب مستثمرين من مرشوع استصالح 1.5 مليون فدان )العريب الجديد(	 
كيف أعاد »مميش« »مرسيدس« إىل مرص؟ )جريدة البورصة(	 
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المبحث الرابع: أزمات السياحة

تعتمد الدولة املرصية عىل إيرادات القطاع السياحي كرافد رئييس لإليرادات العامة بالعملة األجنبية، ولذلك كان 

تراجع القطاع السياحي يف السنوات املاضية أحد أهم األسباب يف أزمة نقص العملة األجنبية التي يعانيها االقتصاد 

املرصي، كام أثر تراجع السياحة بشكل كبري عىل الدخل القومي والتنمية االقتصادية يف مرص، حيث كانت متثل 

%12 من الناتج املحىل اإلجاميل، باإلضافة إيل مساهمتها بنسبة كبرية يف ميزان املدفوعات.

املطارات  عن  الحديث  كرث  كام  للطريان،  مرص  لها رشكة  تعرضت  التي  املشاكل  كذلك  الحايل  العام  خالل  وبرز 

الجديدة والقدمية. وسوف يتم تناول هذه املوضوعات بيشء من التفصيل وذلك كام ييل: 

أواًل: القطاع السياحي

انحدرت أوضاع السياحة املرصية مع حادث سقوط الطائرة الروسية يف 31 أكتوبر/ 2015، فوق شبه جزيرة 	 

سيناء بعد وقت قصري من إقالعها، ومقتل كل من كانوا عىل متنها.

الجاري عىل أساس 	  العام  التسعة أشهر األوىل من  باملائة خالل  بنسبة 55.2  الوافدة ملرص  السياحة  تزايدت 

سنوي، بحسب بيانات الحكومة.

بلغ عدد السياح الوافدين ملرص يف الفرتة من )يناير/كانون الثاين- سبتمرب/أيلول( من العام الجاري، نحو 5.9 	 

ماليني سائح، مقابل 3.8 ماليني سائح عن نفس الفرتة من 2016، وفقا لبيانات وزارة السياحة املرصية.

مثلت السياحة األوروبية 54 % من إجاميل الحركة السياحية الوافدة إىل مرص، خالل التسعة أشهر األوىل من 	 

.2017

بلغت إيرادات مرص من السياحة 3.4 مليارات دوالر يف 2016، وفقا لترصيحات طارق عامر محافظ البنك 	 

املركزي املرصي، مطلع العام الجاري.

تراجع إجاميل عدد السياح الوافدين إىل مرص بنسبة 42 % خالل العام املايض.	 

وبلغ إجاميل عدد السياح الوافدين 5.4 ماليني سائح يف 2016، مقابل 9.3 ماليني سائح يف 2015، وفقا لبيانات 	 

الجهاز املركزي املرصي للتعبئة العامة واإلحصاء، )حكومي(.
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اإليجابية عىل  آثارها  انعكست  ترويجية يف 11 سوقا سياحيا،  أطلقت مرص يف سبتمرب/أيلول 2016، حملة  وقد 

السياحة الوافدة إليها يف 2017، ورصدت الحكومة املرصية 66 مليون دوالر للرتويج ملقاصدها السياحية يف 26 

سوقا سياحيا خالل 3 سنوات، بدأتها يف 2016، بواقع 22 مليون دوالر سنويا.

وروجت مرص ملقاصدها السياحية يف دول مل تكن عىل خارطتها الرتويجية مثل أمريكا الالتينية وبعض دول جنوب 

أوروبا. ويف سبتمرب/أيلول املايض، شاركت مرص يف معرض “ليجر” السياحي بروسيا، للمرة األوىل منذ وقف روسيا 

الرحالت السياحية ملرص.

ونتيجة الجهود السابقة رفعت الواليات املتحدة وكثري من دول أوروبا وآسيا، حظر السفر إىل مرص، الذي فرضته يف 

أعقاب حادث سقوط الطائرة الروسية، ما عدا روسيا وإنجلرتا.

رغم الحظر الرويس املفروض عىل مرص؛ إال أن 60 ألف سائح رويس زاروا مرص خالل التسعة أشهر األوىل من العام 

الجاري، هذه االعداد الروسية الضئيلة الوافدة إىل مرص؛ تأيت عرب الرحالت السياحية الوافدة من أوكرانيا، وعموما 

“عودة الروس سيغري أوضاع السياحة لألفضل”.

توجد دول أوروبية وعربية ساهمت يف إنعاش الحركة السياحية الوافدة إىل مرص خالل التسعة أشهر األوىل من 

العام الجاري، تضم أملانيا، والسعودية، وأوكرانيا، والسودان، وليبيا، وأمريكا، والصني، وإيطاليا، وإرسائيل، واألردن، 

حققت هذه الدول املراتب العرش األوىل من حيث توافد أعداد السياح إىل مرص خالل الفرتة من )يناير/كانون 

ثاين- سبتمرب/أيلول( 2017، وفقا لبيانات وزارة السياحة املرصية.

صعدت السياحة الوافدة إىل مرص من أملانيا بنسبة 90.7 باملائة خالل الفرتة )يناير/كانون الثاين- سبتمرب/أيلول( 

2017 إىل 836.3 ألف سائح، كام تحسنت السياحة اإليطالية الوافدة؛ لكن ليست بالنسبة الكبرية املأمولة”

توقعت منظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة يف يوليو/متوز 2017، وصول 8 ماليني سائح بنهاية 2017 إىل 

مرص، مقابل نحو 5.26 مليون سائح العام املايض 2016.

العام الجاري عىل أساس  التسعة أشهر األوىل من  قفزت إيرادات مرص من السياحة بنسبة 211.8 باملائة خالل 

سنوي، إىل 5.3 مليارات دوالر مقابل 1.7 مليار دوالر عن نفس الفرتة من 2016.

عدم املشاركة مبعرض لندن:

رغم االزمة التي مير بها القطاع تراجع عدد كبري من رشكات السياحة العاملة يف مرص، عن املشاركة مبعرض لندن 

السياحي الدويل السنوي، الذي كانت فعالياته يف نوفمرب املقبل، والذي اعتادت مرص الدخول فيه للرتويج ألنشطتها 

السياحية.
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وقال مسؤولون بعدة رشكات إن الرتاجع يف املشاركات لهذا العام تنبثق من عدة أسباب أهمها ارتفاع التكاليف 

املقررة للسفر والتجهيز يف املعرض بعد قرار التعويم يف مرص، حيث تبلغ التكاليف نحو 2500 يورو

وقال عضو غرفة رشكات السياحة ووكاالت السفر، إيهاب عبد العال إن الخسائر األخرية يف القطاع أجهدت رشكات 

السياحة يف مرص وحجمت قوتها ومركزها املايل، مشريا إىل أنه تم تقديم عدة طلبات لوزارة السياحة واملسؤولني 

بتخفيض قيمة املشاركة يف املعرض بنحو %30 للتمكن من املشاركة، ولكن الطلبات قوبلت بالرفض.

وقد تراجعت املشاركة بنسبه %70 خالل العام، ألسباب منها، أوال: ارتفاع قيمة العمالت األجنبية، وبالتايل ارتفاع 

تكاليف املشاركة بأكرث من الضعف.

ارتفاع أعداد  الوزارة وتخص  التي تعلن عنها  البيانات  السياحي يف مرص، موضحا أن  القطاع  ثانيا: تراجع نشاط 

الوافدين ال يرتبط باإليراد، خاصة أن أكرث الوافدين يأتون خالل العروض املخفضة لجذب السياح.

ثالثا: ال جدوى للمشاركة يف الوقت الراهن مع تراجع اإلقبال عىل السياحة يف مرص.

وعىل الرغم من ارتفاع تكاليف املشاركة إال أن إحجام رشكات السياحة يفقد مرص فرصة مهمة إلجراء تعاقدات مع 

منظمي الرحالت من كل أنحاء العامل للموسم الجديد، باإلضافة إىل خسارة التعرف عىل تطورات األسواق املنافسة 

ملرص من حيث األسعار والربامج.

خاصة  جديدة  تعاقدات  من  إسرتليني  جنيه  مليار   2,2 عن  يزيد  ما  خلق  يف  ساعد  املعرض  أن  بالذكر  الجدير 

بقطاع السياحة العاملي يف عام 2013، ويشارك فيه أكرث من 4900 عارض من املقاصد السياحية والرشكات املهنية 

واإلعالمية املتخصصة.

ووفق بيانات رسمية، حقق قطاع السياحة ذروة إيراداته خالل 2010 بنحو 12.5 مليار دوالر، إال أنها تراجعت 

خالل 2011 إىل 8.9 مليارات دوالر، ثم عاودت الصعود إىل 10 مليارات دوالر يف 2012، قبل أن تتهاوى إىل 5.9 

مليارات دوالر يف 2013 ونحو 7.3 مليارات يف 2014 و6.1 مليارات يف 2015، ونحو 3.4 مليارات دوالر يف 2016.

وتجاوزت خسائر القطاع خالل 6 سنوات نحو 33 مليار دوالر، عىل اعتبار عام 2010 معيار القياس لإليرادات خالل 

السنوات الست املاضية، وكانت ذروة االنخفاض يف الدخل السياحي خالل السنوات الثالث األخرية، التي سجلت 

خسائر تقدر بنحو 22.6 مليار دوالر بنسبة %62.4 من إجاميل خسائر السنوات الست املاضية.

ثانيا: معاناة المرشدين السياحيين: 

خالل الثالثة ارباع االويل من عام 2017م عاىن 17 ألف مرشد سياحي، أوضاعاً مرتدية عىل خلفية تراجع القطاع 

السياحي يف مرص ومرور 6 سنوات بال عمل، بال دخل، وبال تأمني اجتامعي، وإذا فكر أحدهم ىف البحث عن عمل 

إضايف أو بديل لحني عودة السياحة، فعليه أن يتنازل عن الترصيح الخاص باإلرشاد السياحي.
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وكشف حسن النحلة، نقيب املرشدين السياحيني، عن انهيار أوضاع املرشدين ىف مرص، مؤكًدا أن نسبة من يعمل 

منهم حاليًا 5٪ فقط، و95٪ متوقفون متاًما عن العمل، مشريًا إىل أن بعض القوانني قضت عىل حياة »71« ألف 

مرشد.

واستكمل قائال املشاكل مرتاكمة منذ بداية تأسيس عمل اإلرشاد السياحي، فالقانون رقم 121 لسنة 1983 الصادر 

بشأن تنظيم عمل اإلرشاد يرسى منذ عام 1983 وحتى هذه اللحظة، أي ما يقرب من 33 عاًما.. وبالتايل أصبح 

القانون ال يفي باحتياجات املهنة يف ظل األوضاع الحالية، كام أن القانون منذ صدوره يتضمن العديد من األخطاء 

مل نشعر بها إال مع توقف حركة السياحة، ومنها مثال تجريم عمل املرشد السياحي يف أي مهنة أخرى غري مهنته 

األساسية، عىل اعتبار أن مهنة املرشد مهنة حرة بعكس بعض العاملني يف القطاع السياحي.

كام أن القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمينات االجتامعية عىل مستوى مرص وصف املرشد السياحي وصًفا 

خاطئًا بأنه صاحب منشأة وبالتايل ال يجوز له أن يعمل يف مهنة أخرى إال ىف حالة واحدة أن يتخىل عن وظيفته 

متاًما ويتنازل عن ترصيحه الخاص باإلرشاد السياحي.

وعن أهم املطالب التي تنادي بها النقابة رصح النحلة قائال مطلوب من الدولة تقديم دعم مادي للمرشد السياحي 

بشكل استثنايئ لحني عودة السياحة.. فهناك آالف األرس انعدمت دخلها نتيجة توقف ذويهم عن العمل أو عىل 

األقل فعليها أن تقدم قروًضا لهم بفوائد ضعيفة أو دون فائدة لحني عودة السياحة.

وطالب كذلك وزيرة التضامن االجتامعي تأجيل دفع أقساط اشرتاكات التأمني االجتامعي للمرشدين لحني عودة 

السياحة، نظرًا لتوقف عملهم وانعدام دخلهم، فمن ال يدفع حاليًا يتم توقيع عقوبة التبديد عليه.. وعدد من قاموا 

بتسديد اشرتاكات النقابة 7 آالف فقط من أصل 17 ألف عضو.. ومطلوب ايضا ضم املرشدين السياحيني للتأمني 

الصحي.

وطالب نقيب املرشدين كذلك بفرض رسم بقيمة خمسة جنيهات مرصية عىل كل سائح يزور مزارا سياحيا لصالح 

تنمية املوارد العامة لنقابة املرشدين.. ومن خالل هذه القيمة البسيطة تستطيع النقابة عالج الحاالت االجتامعية 

التي تحتاج إىل دعم.

ومن خالل دعم املوارد تستطيع النقابة تشكيل لجنة إعالمية تخاطب العامل كله وتحسن من صورة مرص يف الخارج 

وتكون مبثابة ذراع إعالمية قوية بأكرث من 20 لغة عاملية تسله يف عودة العافية إيل القطاع املنهار.
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ثالثًا: أزمات قطاع الطيران

خسائر مرص للطريان. 1

مثانية أعوام كاملة تحقق فيها رشكة مرص للطريان خسائر تجاوزت طبقا لترصيحات وزير الطريان، وكان العام األخري 

لألرباح هو عام 2009/2010 والذي حققت فيه 533مليون جنيه ثم تحولت بعدها للخسائر والتي يحلو ملسئوليها 

تعليقا يف رقبة ثورة يناير، والتي وطبقا للمسئولني تسببت يف تراجع القطاع السياحي، خاصة أن نسبة ترتاوح ما 

بني %91-%83 من السياح يفدون جواً.

الروسية  الطائرة  ومنها سقوط  الخسائر،  إيل  أدت  التي  األخرى  األسباب  من  بالرشكة مجموعة  املسئولون  يعدد 

بسيناء، وحظر سفر عدد من الدول سفر مواطنيها ملرص وأبرزها روسيا وانجلرتا، ثم سقوط طائرة مرص للطريان 

القادمة من باريس بالبحر املتوسط ، وزيادة املرصوفات بسبب ارتفاع تكلفة الوقود، والعاملة التي تصل لحوايل ٣١ 

ألفا و6٠٠ عامل يعملون عىل 6٢ طائرة، وإن هذا العدد أعىل من املعدالت العاملية، وكذلك إيل ارتفاع مرصوفات 

الصيانة مع تقادم الطائرات ، وكذلك تراجع حركة الركاب باملطارات املرصية لتصل إىل 27.2 مليون راكب بالعام 

املايض، مقابل 34 مليون راكب عام 2015 الذي شهد قدوم السياحة الروسية والربيطانية ملدة عرشة شهور منه.

املتخصصون يرفضون أسباب الخسارة التي تسوقها الرشكة وذلك ملا ييل:

عدم قيام الرشكة بتطبيق نظام الساموات املفتوحة مبطار القاهرة،	 

الرشكة تحتكر السياحة الدينية لرحالت الحج والعمرة، ورغم ذلك تخرس 	 

فرض الدولة عىل الرشكة تسيري رحالت سياسة لدول وعواصم ال تفي بنفقات التشغيل.	 

 ويشري املتخصصون أن السبب الرئيس للخسائر هو سوء اإلدارة، ويدللون عىل رأيهم بأن السياحة قد تحسنت يف 

العام املايل 2012/2013 والذي توىل فيه الرئيس مريس، ليصل عدد السياح خالله إىل 12.2 مليون سائح، ومع ذلك 

انخفضت الخسائر خالله إىل 1.7 مليار جنيه فقط.

الرشكة تتعاقد عىل رشاء 9 طائرات جديدة ىف ظل انخفاض الحركة وتربر ذلك بأن أسطول الرشكة مر عليه 25 عاما 

وكان البد من تحديثه بالشكل املناسب والطرازات املناسبة التي تتفق مع سياسة الرشكة، وتم التعاقد عىل رشاء 9 

طائرات جديدة، وخالل عام 2018 ستتعاقد عىل 20 طائرة جديدة، وهناك اسرتاتيجية تم وضعها لتمتلك الرشكة ىف 

2025 حوايل 125 طائرة كلها طرازات حديثة، والرشكة لديها االن 62 طائرة من مختلف الطرازات، وىف عام 2010 

كان لديها 82 طائرة.
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وقد قررت الرشكة رشاء 9 طائرات من طراز بوينج 800 / 737 بلغت قيمتها حوايل 9 مليارات جنيه الصفقة متت 

بنظام اإليجار التشغييل، والحكومة املرصية ستمول الطائرة األوىل عن طريق قرض، بينام تم االتفاق مع بنك ديب 

عىل رشاء 8 طائرات بنظام القروض وذلك طبقا لترصيحات مسئويل الرشكة. 

ويف نوفمرب املايض أعلنت مصادر مطلعة برشكة مرص للطريان، توقيع صفقة مع رشكة بومباردييه الكندية املصنعة 

للطائرات، لرشاء 12 طائرة جديدة بقيمة حوايل مليار دوالر، وذلك عىل هامش معرض ديب الدويل للطريان 2017، 

والذي تشارك فيه مرص للطريان بجناح كبري، وذلك أول عقد توقيع للصفقة الكبري التي تسعى مرص للطريان لها 

وتتضمن رشاء 33 طائرة جديدة من طرازات مختلفة من رشكات بوينج وإيرباص وبومباردييه الكندية. بقيمة 6 

مليارات دوالر.

 -كان صفوت مسلم، رئيس الرشكة القابضة، قد أعلن عن اتفاق تأجري طويل املدى لـ15 طائرة إيرباص طراز )إيه 

320 نيو( من رشكة »إيركاب« العاملية لتأجري الطائرات؛ ومن املقرر أن يتم تسلم الطائرات الجديدة يف 2020. 

كانت »إيركاب« هي أكرب مؤجر يف العامل لطائرة إيرباص من طراز )إيه 320 نيو( مع امتالكها نحو 220 طائرة، قد 

أعلنت عن توريد 6 طائرات بوينج من طراز »787 دريم اليرن« لرشكة مرص للطريان ضمن اتفاق تأجري طويل املدى. 

- كانت مرص للطريان، أعلنت العام املايض عن تشّكيل لجنة لتقييم وبيع عدد من الطائرات ، وتوصلت إىل أن 

إجاميل عدد الطائرات التي سيتم طرحها للبيع اآلن 11 طائرة، منها 7 طائرات طراز 320، و4 طائرات 737- 500، 

وكذلك سيتم بيع 7 من طراز 340، وطراز 777 ليكون إجاميل ما سيتم طرحه للبيع هو 18 طائرة من إجاميل 82 

طائرة هو أسطول الرشكة، ومل تعلن تفاصيل أو قيمة صفقة البيع.

- الرشكة تنفي عرض امارايت لرشاء حصة منها وتساءل مسئولوها عن املربر الذى يدفع رشكة إماراتية لرشاء مرص 

للطريان التي بها 33 ألف موظف إذا كان من السهل عىل املستثمرين اإلماراتيني إنشاء رشكة طريان بالبالد دون 

تحمل تكلفة عاملة وموظفني بنفس العدد املوجود ىف مرص للطريان كام نفي املسئولون إمكانية طرح حصة من 

الرشكة بالبورصة بقولهم هناك رشكات تطرح ىف البورصة وأخرى ال ميكن طرحها، الرشكات االسرتاتيجية والتي متثل 

البورصة ومرص للطريان منها، والشائعات املنترشة هدفها رضب استقرار الرشكة وإحباط  أمنا قوميا ال تطرح ىف 

الروح املعنوية، واعتقد أن هناك حملة ممنهجة إلحباط الناس برتويج الشائعات.

بيع أرايض مطاري القاهرة والنزهة باإلسكندرية لسداد الديون ورشاء طائرات. 2

واصلت حكومة البيع سياستها داخل قطاع الطريان املدين ورفضت الخطط االستثامرية وأهدرت دراسات بيوت 

الخربة األجنبية التي متت االستعانة بها خالل السنوات املاضية لبناء مدينة املطارات رقم 19 عىل مستوى العامل 

يف مطار القاهرة مبا فيها من مناطق صناعية حرة وقرى للبضائع ومناطق لوجستية للتجميع والتصدير بعد ربطها 

للمؤمترات  وقاعات  وفنادق  ترفيهية  ومناطق  بالطريان  خاصة  وتدريبية  تعليمية  وأنشطة  السويس  قناة  مبحور 

وغريها.
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وقررت وزارة الطريان املدين استقطاع 450 ألف مرت مربع من مطار القاهرة الدويل لبيعها لرجال األعامل واملستثمرين 

دون قيد أو رشط مقابل الحصول عىل أعىل سعر للمرت املربع وتم تقدير قيمة األرض بـ 16 مليار جنيه وتم إعالن 

القرار خالل اجتامع مجلس إدارة رشكة مرص للطريان يف نهاية فرباير املايض ملناقشة استخدام حصيلة بيع املطار يف 

سداد ديون الرشكة ورشاء طائرات جديدة.

ولجأت وزارة الطريان إىل مجلس الوزراء بهدف استقطاع املساحة املذكورة من مطار القاهرة وإعادة تخصيصها 

إىل رشكة مرص للطريان لبيعها وعدم استثامرها وتم اختيار املنطقة املعروفة بأرض الكور »وهي املواجهة ملساكن 

شرياتون واملجاورة لرشكة »أيواسس »اململوكة لرجل األعامل صالح دياب.

ورشعت وزارة الطريان قبل ذلك يف بيع ما يقرب من 750 ألف مرت مربع من أرض املطار يف منطقة »جوزيف تيتو 

»وتم طرح األرض بالفعل ولكن تدخلت القوات املسلحة يف اللحظة األخرية وقيامها بسداد قيمة األرض للحفاظ 

القومي وتتحكم يف املدخل الرشقي للعاصمة ومجاورة  ألنها تهدد األمن  عليها ومنع بيعها لرجال األعامل نظراً 

للكلية الحربية ومير من أسفلها العديد من املرافق االسرتاتيجية.

واستمرارا لسياسة البيع غري املفهومة داخل قطاع الطريان املدين فشلت الرشكة القابضة للمطارات يف تنفيذ قرار 

اللجنة الفنية برئاسة سلطة الطريان املدين والذي يقىض ببدء تشغيل مطار النزهة مبدينة اإلسكندرية ورغم مشاركة 

املخابرات العامة والرقابة اإلدارية يف اللجنة وإقرار الجميع برضورة التشغيل وصالحية املطار طبقا لرخصته الدولية.

 فوجئ الجميع مبنع تشغيل املطار ثم اعالن السييس أنه لن يعمل نهائيا ألسباب خاصة مبا أهدر استثامرات تصل 

إىل 350 مليون جنيه تم إنفاقها لتطوير املطار خالل الشهور املاضية مبا فيها اإلجراءات األمنية وتركيب أجهزة 

اإلكرساي والكامريات.

وأشارت بعض املصادر بوزارة الطريان املدين أن مجموعة طلعت مصطفى التي متتلك فندقاً مجاوراً ملطار النزهة 

من الجهة الغربية تسعى لرشاء أرض املطار وتحويلها إىل منتجعات سياحية واالستفادة من موقعها املميز.

وأكدت بعض املصادر أن وزارة الداخلية تدخلت ملنع التشغيل بحجة الدواعي األمنية وإعادة الدراسة والتقييم 

والدخول يف لجان وتقارير للوصول إىل عدم تشغيل املطار علامً بأن سعة املطار تصل إىل 800 ألف راكب سنوياً، 

وتشغيله اآلن رضورة لتخفيف الضغط عىل مطار برج العرب حتى يتم بناء الصالة الرابعة باملطار لزيادة طاقته 

إىل 5ر4 مليون راكب سنوياً.
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املصادر:
النرص الصويف: 8 وزراء أهملوا »مرص للطريان« فارتفعت خسائرها لـ 15 مليار جنيه )بوابة االخبار(	 

مصدر بـ«التنشيط السياحي«: تجميد حملة الرتويج يف روسيا للعام الثاين )الوطن(	 

خبري سياحي: مرص تحتاج 44 سوق سياحي الستعادة مكانتها عام كانت عليه قبل الثورة )بوابة االخبار(	 

رئيس السياحة الدينية السابق: ارتفاع أسعار عمرة »رمضان« سيؤدى لرتاجع اإلقبال )اليوم السابع(	 

صحيفة روسية: مرص ترفض وجود خرباء من موسكو مبطاراتها.. وتطالب بسبل بديلة )اليوم السابع(	 

القطاع السياحي يطالب بوتني بفك حظر الرحالت إىل مرص )بوابة االخبار(	 

الفرنسية: هجوم الغردقة رضبة قاضية للسياحة املرصية )مرص العربية(	 

توقعات بتأثري سلبي عىل السياحة بعد هجوم الغردقة )الرشوق(	 

مع تحذير أمريكا والحرب عىل اإلرهاب.. هل تعود السياحة؟ )مرص العربية(	 

السياحة يف مرص.. بني مقصلة التحذيرات األجنبية والتهديدات الداخلية )رصد(	 

»القرافة األثرية«.. مزارات سياحية غارقة ىف »الرصف« وحظائر للامشية )الوطن(	 

خبري سياحى لـ«ON Live«: تكاليف الحج مبرص من أغىل األسعار عىل مستوى العامل )اليوم السابع(	 

وزير السياحة عن تدهور القطاع: 3.5 مليون رويس »مبقوش ييجوا خالص« )الوطن(	 

نقيب املرشدين السياحيني برشم الشيخ: الحديث عن عودة السياحة الروسية »هباء« )املرصي اليوم(	 

إغالق فندق سياحي بالغردقة.. والعامل يطالبون مبستحقاتهم املادية )الوطن(	 

تليجراف: هل فقدت مرص األمل يف رشم الشيخ؟ )مرص العربية(	 

http://akhbarelyom.com/news/633949
http://akhbarelyom.com/news/633949
http://www.elwatannews.com/news/details/2076787
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2013778/1/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-44-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%A7-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2013778/1/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-44-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%A7-.html
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/3232589
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/3232589
http://www.youm7.com/story/2017/5/13/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/3233061
http://www.youm7.com/story/2017/5/13/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/3233061
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2027444/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%81%D9%83-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2027444/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%81%D9%83-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1.html
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1454776-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9--%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1454776-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9--%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16072017&id=4edba6c3-dce0-46d3-ba89-3db083876491
http://www.masralarabia.com/اقتصاد/1455167-هل-يؤثر-تحذير-أمريكا-من-السفر-إلى-مصر-على-السياحة؟
http://www.masralarabia.com/اقتصاد/1455167-هل-يؤثر-تحذير-أمريكا-من-السفر-إلى-مصر-على-السياحة؟
http://rassd.com/316909.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/2368340
http://www.youm7.com/story/2017/8/22/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D9%84%D9%80-ON-Live-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89/3380582
http://www.youm7.com/story/2017/8/22/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D9%84%D9%80-ON-Live-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89/3380582
http://www.elwatannews.com/news/details/2469924
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1187548
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1187548
http://www.elwatannews.com/news/details/2585469
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1463173-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81--%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1463173-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81--%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%9F
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الفصل الثالث: األزمات العسكرية
مُتثل املؤسسة العسكرية الركيزة األساسية للنظام الحاكم يف مرص، منذ انقالب يوليو ٢٠١٣، وأمام طبيعة الدور الذي 

تقوم به املؤسسة، التي أصبح يتم النظر إليها عىل أنها مالكة الدولة املرصية وليس العكس، كانت هذه املؤسسة 

محوراً الهتامم كبري من املعهد املرصي للدراسات، ويقوم املعهد بإصدار تقرير شهري، حول أهم التطورات التي 

تشهدها، يتناول فيه بنيتها الداخلية وما تشهده من عمليات تفكيك وتركيب، وكذلك أمناط تفاعالتها الداخلية 

)مع القوى السياسية واالعالمية واالقتصادية واملجتمعية املرصية( والخارجية )مع الفواعل اإلقليمية والدولية، دوالً 

ومنظامت وكيانات وجامعات(. 

ويتناول هذا الفصل من الكتاب املحاور التالية:

املبحث األول: بنية املؤسسة العسكرية وتفاعالتها الداخلية

املبحث الثاين: التفاعالت الخارجية للمؤسسة العسكرية
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المبحث األول: بنية المؤسسة العسكرية وتفاعالتها الداخلية

أواًل: التفكيك والتركيب داخل المؤسسة العسكرية:

شهدت املؤسسة العسكرية خالل عام 2017م، استبعاد 14 قائد عسكري من داخل املؤسسة العسكرية. منهم 13 

قائد من أعضاء املجلس األعيل للقوات املسلحة، منهم قائد لقي مرصعه نتيجة انقالب سيارة، وهم:

مالحظاتاملنصباألسم
عضو مجلس عسكريقائد قوات الدفاع الجوي السابق.١-الفريق عبداملنعم الرتاس

عضو مجلس عسكريقائد القوات البحرية السابق.٢- الفريق أسامة منري ربيع
عضو مجلس عسكريرئيس هيئة التدريب السابق٣- اللواء أح أحمد وصفي 

عضو مجلس عسكريقائد القيادة املوحدة يف سيناء.٤- الفريق أسامة عسكر
عضو مجلس عسكريرئيس هيئة التدريب بالقوات املسلحة5- اللواء أح توحيد توفيق.

عضو مجلس عسكريقائد الجيش الثالث امليداين.6- اللواء أح محمد عبدالاله
عضو مجلس عسكريقائد الجيش الثاين امليداين7- اللواء أح نارص العايص 

عضو مجلس عسكريقائد املنطقة الجنوبية السابق8- اللواء أح يحيي طه الحمييل 
عضو مجلس عسكريقائد املنطقة الشاملية األسبق.9- اللواء أح محمد الزملوط 

عضو مجلس عسكريقائد املنطقة الغربية السابق10- اللواء أح وحيد عزت 
عضو مجلس عسكريقائد قوات حرس الحدود11-اللواء أح أحمد إبراهيم

غري عضو باملجلس العسكرياملتحدث العسكري12- العميد محمد سمري.
عضو مجلس عسكريرئيس األركان السابق13-الفريق محمود حجازي
عضو باملجلس العسكريقائد املنطقة الشاملية السابق14-اللواء أح محمد لطفي

، لقي مرصعة نتيجة حادث.

بأنه فرتة  البعض  القيادات مل يكن مستقراً، بل وصفه  بتلك  العسكرية قبيل اإلطاحة  املؤسسة  الوضع داخل  1ـ 

بروز الخالفات بشكل واضح داخل املؤسسة العسكرية، وتحديداً يف شهر أكتوبر من عام 2016م، الذي شهد يف 

يومه الخامس اجتامعاً للمجلس العسكري بقيادة السييس ملناقشة األوضاع الداخلية وبحث تداعيات ملا سميت 

وقتها ثورة الغالبة يف 11 نوفمرب 2016م، وقالت مصادر خاصة أن االجتامع شهد انقساماً داخلياً بسبب مامرسات 

السييس سيعود  يفعله  ما  أن  يري  املجلس  داخل  فريق  كان هناك  أنه  إىل  املصادر  وأشارت  الحكم،  السييس يف 

بالخطر عيل الجيش املرصي ككل وحاولت أن تقنع السييس بأنه ال يرتشح لفرتة ثانية للحكم، وأن اإلجراءات األمنية 

التي اتخذتها الحكومة املرصية ملنع املتظاهرين من النزول إىل الشوارع يف 11 نوفمرب 2016م، ال تلغي حقيقة أن 

الخوف عىل النظام ال يأيت من املتظاهرين، ولكن الخوف نابع من النظام ذاته مبعني استغالل أي تظاهرات تحدث 
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يف امليادين املرصية من قبل مجموعة من داخل الجيش املرصي، وما يعضد هذا الكالمأان القوات التي انترشت يف 

امليادين وقتها هي قوات االنتشار الرسيع الذي أسسها االسييس قبيل ترشحة إلنتخابات الرئاسة يف 2014م.

2ـ قبل إقالة السييس لكل من الفريق عبداملنعم الرتاس والفريق أسامة منري ربيع يف منتصف ديسمرب 2016م، 

تلك الفرتة التي أقال فيها السييس أكرث 12 شخصية عسكرية من داخل املجلس العسكري، قام الفريق عبداملنعم 

الرتاس بزيارة ايل دولة اإلمارات يف 30 نوفمرب 2016م، بدعوي زيارة لعقد إجتامعات مع مسئولني يف دولة اإلمارات 
العربية، وعند عودته من الزيارة يف 18 ديسمرب 2016م، قام السييس بإقالته هو و11 قيادات عسكرية أخرى.)73(

3ـ بعد إقالة محمد سليامن الزملوط يف ديسمرب 2016، تم تعيني اللواء أركان حرب محمد لطفي يوسف قائد 

للمنطقة الشاملية العسكرية، ولكن بعد تعيينه بستة أشهر انقلبت سيارته ولقي مرصعه، ومل تكن حادثة اللواء 

أركان حرب محمد لطفي يوسف هي األويل من نوعها بل كانت الرابعة من نوعها، يف ظل التقارير التي تشري ايل 
وجود رصاعات داخل املؤسسة العسكرية.)74(

4ـ إقالة الفريق محمود حجازي يف 28 أكتوبر 2017، وتعيني الفريق محمد فريد حجازي لرئاسة أركان الجيش، 

كانت من أبرز التحوالت داخل املؤسسة العسكرية يف عام 2017م، والتي جاءت بعد حادثة الوحات البحرية يف 

20 أكتوبر 2017م، وبعد زيارة محمود حجازي ايل الواليات املتحدة لحضور مؤمتر مكافة األرهاب. امللفت للنظر 

يف حالة اإلطاحة مبحمود حجازي هو بأن الدول املرصية شهدت منذ يوليو 2013م، عدة حوادث كبرية ومامثلة 

لحادثة الواحات، مثل أحداث سيناء يف 2015م، ومل يقم السييس بأية إقاالت عسكرية، بل قام باستحداث قيادة 
موحدة إلدارة العمليات بسيناء وعني قائداً وقتها لتلك القوات وهو الفريق أسامة عسكر.)75(

يكتف  العسكري. ومل  املجلس  الداخلية داخل  الرصاعات  إقالة حجازي هي  ما يقف وراء  أن  التفسريات  وتشري 

السييس فقط بإقالة حجازي من رئاسة األركان بل قام أيضا باإلطاحة به من رئاسة اللجنة املرصية املعنية بامللف 

الليبي وتعيني اللواء محمد الكشيك مساعد وزير الدفاع للعالقات الخارجية لرئاسة تلك اللجنة.

ويف ظل هذا املشهد داخل املؤسسة العسكرية، نجد أن املؤسسة العسكرية مرشحة أن تشهد مزيداً من التوترات 

يف املرحلة القادمة، فرمبا نرى قيادات أخرى داخل املؤسسة ستخرج من الخدمة العسكرية، ليهيمن السييس أكرث 

عىل الجيش املرصي ويك يتحكم يف كل قراراته ومساراته يف الفرتة القادمة.

)17)  محمود جمال، مصر: المجلس العسكري ـ أبعاد التفكيك والتركيب
)17)  محمود جمال تصفية قيادات الجيش: الخلفيات والدوافع.
)11)  محمود جمال، إقالة رئيس األركان ـ األبعاد والتفسيرات .

http://www.youm7.com/story/2017/11/2/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/3492533
http://www.youm7.com/story/2017/11/2/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/3492533
http://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA/
http://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA/
http://eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9/
http://eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9/
http://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3/
http://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3/
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ثانيًا: قضايا الضباط

بعد حادثة الواحات البحرية التي وقعت يف 20 أكتوبر2017م، ذكرت تقارير إعالمية أن الضابط السابق بسالح 

الصاعقة هشام عشاموي والضابط عامد عبدالحميد هم من يقودون تلك الجامعات املسلحة املتواجدة بالصحراء 

الغربية، وقامت املخابرات الحربية باعتقال 3 ضباط داخل املؤسسة العسكرية وتم التحقيق معهم بتهمة اعتناق 

أفكار جهادية والتواصل مع جهاديني لتنفيذ عمليات ضد قوات الرشطة وقوات الجيش.

يضاف إيل رشائح الضباط الذين يريدون تغيري الوضع الداخيل للجيش املرصي، ما فعله العقيد الدكتور مهندس 

أحمد قنصوة وإعالنه عن ترشحة لرئاسة الجمهورية أمام السييس، لتغيري الحياة السياسية يف مرص عرب االنتخابات، 

ووصف أنه يفعل ما فعله السييس منذ أربع أعوام بالرتشح لالنتخابات الرئاسية يف عام 2014، إال أن النظام املرصي 

قام باعتقال العقيد أحمد قنصوة وتم عرضة عيل النيابة العسكرية ووجهت له تهم تتلخص ىف أنه مارس سلوكاً 

يرض النظام العسكرى يف مرص.

وهذا يعني أن هناك رشائح بأعامر مختلفة داخل املؤسسات األمنية والعسكرية بخالف رشيحة الضباط من أمثال 

هشام عشاموي الذين قاربوا عيل عمر األربعني عاماً، يرفضون تعامل النظام املرصي الحايل، وأصبح لديهم رأي 

مخالف، ويعملون من أجل تغيري الوضع الحايل، سواء عن طريق االنتخابات، أو بأية طريقة أخري يونها مناسبة 

من وجهة نظرهم.

ثالثًا: السيسي والمخابرات العامة

شهد عام 2017م، القرار الثامن الذي يأخذه السييس بعد االنقالب العسكري يف 03 يوليو 2013م، والذي يرتتب 

عليه خروج بعض وكالء املخابرات العامة من الخدمة، ففي 26 يناير 2017م، أصدر السييس قراراً رئاسياً بإحالة ١9 
من وكالء جهاز املخابرات العامة إىل املعاش، القرار حمل رقم 29 لسنة 2017، وشمل كال من:)76(

)76(  تطورات املشهد العسكري، فرباير 2017، الرابط

https://m-masralarabia-com.cdn.ampproject.org/c/m.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1464821-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%AB-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9/amp
https://m-masralarabia-com.cdn.ampproject.org/c/m.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1464821-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%AB-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9/amp
https://m-masralarabia-com.cdn.ampproject.org/c/m.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1464821-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%AB-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9/amp
https://m-masralarabia-com.cdn.ampproject.org/c/m.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1464821-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%AB-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9/amp
http://eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-11-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2017/
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وكان عىل رأس هؤالء الضباط، مسؤول ملف فلسطني بالجهاز وائل محمد عبد الغني الصفتي، والذي بثت قناة 

والسلطة  فتح  حركة  يف  السابق  القيادي  وبني  بينه  صوتياً  ترسيباً   ،2016 سبتمرب  شهر  خالل  الفضائية،  مكملني 

الفلسطينية محمد دحالن. وأظهر املوقف املرصي الحقيقي من السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، وكيف 

يتعامل جهاز املخابرات املرصية مع السلطة، حيث وصف »الصفتي« الرئيس محمود عباس بأنه مل يعد قادرا عىل 

اإلدراك والتفكري وال الرتكيز، وأن همه بالكامل هو البقاء يف السلطة فقط. 

رابعًا: عمليات التحديث والتطوير

املوانئ واملطارات العسكرية. 1

قامت القوات املسلحة املرصية ممثلة يف الهيئة الهندسية، خالل عام 2017م، بتطوير ورفع كفاءة 10 مطارات 

مدنية وعسكرية-مدنية مشرتكة عىل النحو اآليت:

مطار مطروح الدويل، ويخدم كمطار عسكري-مدين ٌمشرتك ) قاعدة مطروح الجوية (.	 

مطار برح العرب الدويل، وهو مدين-عسكري ُمشرتك.	 

مطار غرب القاهرة ) مطار سفنكس الدويل ( يقع املطار عيل الكيلو 45 من طريق مرص اإلسكندرية الصحراوي، 	 

)يف اتجاه اإلسكندرية(، حيث تقع بوابة للمطار عن طريق بوابة »مطار غرب القاهرة الحرىب«.وتم بناؤه عىل 

جزء من أرض قاعدة غرب الجوية.

قاعدة رشق 	  ُمتمثالً يف  أيضا جزءا عسكرياً  يحوي  كفائته وهو  ورفع  تطويره  ويجري  الدويل،  القاهرة  مطار 

الجوية.

مطار القطامية، وهو يف األساس مطار عسكري ) قاعدة القطامية الجوية أو قاعدة وادي الجنديل الجوية(، وتم 	 

إنشاؤه عىل جزء من أرض القاعدة الجوية ليُصبح مطاراً دولية ُمحصصاً لخدمة العاصمة اإلدارية الجديدة.

مطار املليز ) مطار الربدويل الدويل (، وهو مطار عسكري يف األساس ) كان يُسمى أيضا مبطار بري الجفجافة(، 	 

املطار تم تطويره حاليا ليُصبح مطاراً عسكريا-مدنياً ُمشرتكاً، ليخدم وسط وشامل سيناء، وكذلك محور التنمية 

يف منطقة قناة السويس، وأصبح إسمه الحايل “مطار الربدويل”.

الجوي 	  الجرس  طائرات  استقبل  الذي  املطار  وهو  ُمشرتك.  مطار مدين-عسكري  الدويل، وهو  العريش  مطار 

األمرييك االسرتاتيجي ملساعدة إرسائيل بالسالح والذخرية أثناء حرب أكتوبر عام 1973.

املناطق 	  األصل يخدم  العسكرية، كان يف  األعامل  أيضا يف  الداخلة، وهو مطار مدين صغري ويستخدم  مطار 

األثرية يف الواحات الداخلة، ويجري تطويره ورفع كفاءته حالياً.

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1301812913264508/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1301812913264508/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1301812913264508/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1301812913264508/?type=3&theater
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الزراعية واستقبال 	  الحاصالت  لتصدير  العوينات، وهو مطار مدين صغري كان يف األصل ُمخصصاً  مطار رشق 

املعدات املختلفة الالزمة لتنمية منطقة رشق العوينات. يجري حاليا تطوير ورفع كفاءة املطار ليُصبح مطاراً 

مدنياً-عسكرياً ُمشرتكاً.

ُمشرتك 	  مدين-عسكري  مطار  إىل  لتحويلها  تطويرها  بدأ  ولكن  األساس،  يف  جوية  قاعدة  وهو  برنيس،  مطار 

لإلستخدام العسكري إىل جانب خدمة السياحة يف القرى واملشاريع السياحية املوجودة واملُخطط لها بداية 

من جنوب مدينة مرىس علم وحتى حاليب وشالتني وكذلك إستغالل ثروات منطقة حاليب وشالتني وأبو رماد. 

ويجري أيضا إنشاء قاعدة رس بناس البحرية يف برنيس.

وتقوم القوات البحرية املرصية يف الوقت الحايل ببناء 3 قواعد بحرية جديدة يف 3 مواقع إسرتاتيجية عىل البحرين 

املتوسط واألحمر عىل النحو اآليت :

قاعدة “ راس بناس “ البحرية يف برنيس عىل البحر األحمر جنوب رشق مرص.	 

قاعدة “ رشق بورسعيد “ البحرية املرُشفة عىل املدخل الشاميل لقناة السويس عىل البحر املتوسط، وستوفر 	 

-بالتعاون مع قاعدة بورسعيد- الحامية والتأمني الالزمني للمنطقة اإلقتصادية وميناء ومدينة رشق بورسعيد، 

إىل جانب تأمني املالحة يف الجزء الشاميل من قناة السويس، والسواحل الشاملية لشبه جزيرة سيناء املرصية 

حتى ميناء العريش.

الساحل 	  من  الغريب  الجزء  تأمني  عن  مسؤولة  وستكون  مطروح،  غريب  بالنجيلة  البحرية  “جرجوب”  قاعدة 

تتضمن  والتي  إنشاؤها غرب مرص،  املُزمع  اإلقتصادية  املنطقة  وتأمني  املتوسط،  البحر  املرصي عىل  الشاميل 

اإلستشفاء  ومركز  والسياحي،  اإلقتصادي  واملركز  واللوجيستية،  الصناعية  واملنطقة  التجاري،  جرجوب  ميناء 

والتجمعات العمرانية.

هذا بخالف القواعد البحرية املوجودة حاليا هي : اإلسكندرية ) راس التني - أبو قري ( - بورسعيد - السويس 	 

- سفاجا - مطروح ) قاعدة لنشات ( - الرصيف الحريب يف ميناء دمياط - الرصيف الحريب يف ميناء الغردقة - 
الرصيف الحريب يف ميناء رشم الشيخ. )77(

ويأيت تطوير ورفع كفاءة املطارات العسكرية ،يف وقت تشهد فية محافظة سيناء يف الرشق املرصي ، والصحراء 

بتلك  متواجدة  مسلحة  ومجموعات  املرصي  األمن  قوات  بني  متكرر  بشكل  أشتباكات  الغرب  نطاق  يف  الغربية 

املناطق، وأرسلت قيادة املنطقة الغربية رسالة ايل القيادة العامة للقوات املسلحة املرصية، بأن املواجهات الفرتة 

ويف  الغربية  بالصحراء  املتواجدين  واملسلحني  املهربني  ألن  الجوية  القوات  مقدمتها  يف  تكون  أن  يجب  املقبلة 

)77(  تطورات املشهد العسكري اكتوبر 2017، الرابط

http://eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2017/
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املناطق املتاخمة للحدود الليبية املرصية، قاموا بتفخيخ املدقات التي يستغلونها يف التهريب، فتصعب مواجهتهم 

باملدرعات وقوات املشاة، مام يشري ايل أن الفرتة املقبلة سرتكز املواجهات يف الصحراء الغربية ومحافظة سيناء عيل 

القوات الجوية، مام ميكن قوات املشاة عيل حسم اإلشتباكات عيل األرض.

القوات الجوية فقط لن تستطيع أن تحسم معارك بل هي عامل من ضمن عوامل أخري يجب أن تكون متوافرة 

لحسم املعارك، مبعني أن القوات الجوية مهام كانت دقتها يف تنفيذ املهام، يجب أن تكون هناك قوات عيل األرض 

املشاة املرصية تعاين  يبدو أن قوات  العسكري عيل األرض، ولكن مام  التكتيك والتحرك  أيضا ذات كفاءة تجيد 

بشكل كبري يف إشتباكتها مع املسلحني املتواجدين داخل الدولة املرصية، والتي كام رأينا أن هناك أعداد منهم كانوا 

يخدمون داخل الجيش والرشطة املرصية.

من املحتمل أن الفرتة املقبلة ستشهد قيام الطريان املرصي والرويس بعمليات قصف عيل مناطق داخل ليبيا، كام 

تم منذ شهور بقصف للطريان املرصي عيل مدينة درنة الليبية، وهذا من املمكن أن يفرس اإلتفاق الذي وقع موخراً 

بني مرص وروسيا بإستخدام القواعد العسكرية املتواجدة يف كالً من البلدين ملدة خمس سنوات.

قوات ووحدات. 2

خالل عام 2017، تم استحداث قوات جديدة تحت اسم الوحدة 888 مكافحة إرهاب، وهي وحدة خاصة نخبوية، 

األخرى  األسلحة  وبعض  الخاصة  القوات  وحدات  من  نُخبوية  عنارص  تضم  والتدريب،  والتجهيز  التسليح  عالية 

كاملروحيات الهجومية، تُنفذ مهام مكافحة اإلرهاب، ُمتمثلة يف أعامل اإلغارة عىل مقرات ومراكز القيادة ومنابع 

التي تُعادل  التدخل الرسيع  اإلرهاب للقضاء عليها وتطهريها، وال تدخل يف مواجهات أو معارك ُمطّولة كقوات 

جيشا صغريا يف حجمها ولها اختصاصات أوسع نطاقاً.

http://eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2017/
http://eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2017/
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المبحث الثانى: التفاعالت الخارجية للمؤسسة العسكرية

أواًل: العالقات المصرية األمريكية:

مليون دوالر مساعدات عن مرص،   95.7 األمريكية حجب  املتحدة  الواليات  قررت  أغسطس 2017م،  1ـ يف 22 

وتأجيل منح عسكرية مبقدار 195 مليون دوالر، وقالت إن هذا بسبب إخفاق مرص يف تحقيق تقدم يف حقوق 

اإلنسان وعدم االلتزام باملعايري الدميقراطية.

ورّجحت صحيفة “نيويورك تاميز” أن تكون العالقات القامئة بني القاهرة وبيونغ يانغ، باإلضافة إىل انتهاكات حقوق 

اإلنسان يف مرص، وراء قرار إدارة الرئيس األمرييك، دونالد ترامب، وقف دفع املساعدات األمريكية ملرص، وتأجيل 

دفع املساعدات العسكرية، وذكرت تحقيقات األمم املتحدة أنها حصلت عىل دليل بوجود عالقات تجارية لكوريا 

الشاملية مل يتم اإلبالغ عنها مع الرشق األوسط وإفريقيا يف مجاالت االتصاالت العسكرية املشفرة، وأنظمة الدفاع 

الجوي املحمولة، والصواريخ املوجهة بالقمر الصناعي.

وتزامن مع القرار األمرييك بحجب 95.7 مساعدات إقتصادية ملرص باإلضافة ايل تأجيل منح عسكرية بقيمة 195 

مليون دوالر، تصويت للجنة نفقات املساعدات الخارجية مبجلس الشيوخ يوم األربعاء املوافق 06 سبتمرب 2017م، 

لصالح تخفيض املعونة العسكرية إىل مرص مبقدار 300 مليون دوالر، بحسب ما وصفه موقع املونيتور األمرييك “يف 

ظل تزايد إحباط الكونجرس من السجل الحقوقي الكئيب للدولة العربية تحت قيادة السييس”.

وأشار ملخص ملرشوع قانون السنة املالية 2018 أعده السيناتور باتريك ليهي، النائب الدميقراطي باللجنة الفرعية 

للمخصصات مبجلس الشيوخ التي ترُشف عىل املساعدات الخارجية إىل أن املرشعني يريدون أيضا تخفيض مساعدات 

اقتصادية ملرص بقيمة 37 مليون دوالر مقارنة باملستويات الراهنة هذا العام، وقال باتريك ليهي للمونيتور يف رسالة 

إلكرتونية يف أعقاب التصويت: »مثة مخاوف متزايدة داخل الكونجرس واإلدارة من السياسات القمعية لحكومة 

السييس«.

الجنوبية  بزيارة سول عاصمة كوريا  الدفاع املرصي  قام وزير  يوم 09 سبتمرب 2017م، حيث  الرد املرصي  وجاء 

كبار  مع  اللقاءات  من  سلسلة  “صبحي”  وأجري  الشاملية،  كوريا  لدولة  التقليدية  والغرمية  أمريكياً،  املدعومة 

املسئولني بالدولة والقوات املسلحة الكورية الجنوبية، والتقي “سونج يونج مو” وزير الدفاع الوطني لجمهورية 

خالل  أكد  املرصى،  الدفاع  وزير  صبحى،  صدقى  أن  الكورية  الدفاع  وزارة  أعلنته  ما  وبحسب  الجنوبية،  كوريا 

محادثاته مع نظريه الكورى الجنوىب، سونج يونج مو، أن مرص قطعت بالفعل كل العالقات العسكرية مع كوريا 

الشاملية، واستطرد صبحي، بحسب وزارة الدفاع الكورية “مرص سوف تتعاون بشكل نشط مع كوريا الجنوبية ضد 

مامرسات كوريا الشاملية التي تهدد السالم”)11( ، وذلك تبعه رد أمرييك يف 22 سبتمرب 2017، أثناء لقاء ترامب 
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والسييس يف الواليات املتاحدة، حيث أكد الرئيس األمرييك، دونالد ترامب، بأن بالده سوف تناقش مسألة عودة 

املعونات العسكرية ملرص مجدًدا. وايل االن لن يتفرج السلطات األمريكية عن املساعدات األمريكية العسكرية 
واإلقتصادية املحجوبة عن مرص.)78(

أهمية  العامل«عن  كتاب »حقائق  تقريرًا يف   «  CIA« األمريكية املخابرات  وكالة  أيضاُ، طرحت  السياق  نفس  يف 

العالقات العسكرية املرصية األمريكية، وعنوان التقرير:« مرص.. عودة ألمريكا بعد توىل ترامب«.

ومن املحتمل أن يتم اإلفراج قريبا عن املساعدات األمريكية العسكرية املحجوبة عن الجيش املرصي، وما يعضض 

هذا ما قاله هروب مانينج املتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية يف بيان له يوم اإلثنني املوافق 27 نوفمرب 2017م، 

إن الهجوم اإلرهايب الذي وقع الجمعة املوافق 24 نوفمرب 2017م، واستهدف أحد املساجد بشامل سيناء وأسفر 

عن مقتل أكرث من 300 شخصا من بينهم نساء وأطفال، يعد مثاال عىل رضورة مواصلة الواليات املتحدة لدورها 

يف منطقة الرشق األوسط. وقال أيضا إنه يتعني عىل الواليات املتحدة أن تساعد الدول الحليفة لها يف بناء قدراتها 

الدفاعية ودعم قوات الرشطة لضامن عدم قدرة ]داعش[ والقاعدة وغريها من الجامعات عىل التخطيط لهجامت 

وتنفيذها. وبينام مل يرش البيان إىل كيفية مساعدة واشنطن لبناء القدرات الدفاعية ودعم الرشطة، إال أن ذلك قد 

يثري نقاشا داخل اإلدارة األمريكية حول رضورة استئناف املساعدات العسكرية إىل مرص التي أوقفتها.

ثانيًا: التدخالت الخارجية العسكرية

مرص وليبيا. 1

بعد استهداف حافلة تنقل مجموعة من األقباط يف محافظة املنيا ىف صعيد مرص من قبل مجموعة مسلحة يف يوم 

الجمعة املوافق 26 مايو 2017م، أعلن السييس أن قواته املسلحة تقوم بقصف مناطق يف مدينة درنة الليبية التي 

تبعد عن محافظة املنيا 1400 كيلومرت، وأعلن سالح الجو املرصي إنه شن غارات عىل ما سامه معسكرات إرهابية 

يف ليبيا »من قبل طائرات من طراز الرافال« وأضاف أن الغارات دمرت املركز الرئييس ملجلس شورى مجاهدي 

درنة، وبثت وزارة الدفاع املرصية صورا لطائرات حربية وقت اإلقالع يف إحدى القواعد الجوية قالت إنها وجهت 

رضبة إىل معسكرات إرهابية يف ليبيا. 

ويف املقابل قالت مصادر عسكرية مبجلس شورى مجاهدي درنة رشقي ليبيا أن طائرات حربية قصفت منطقة 

القصف قد  يكون  أن  املنصوري  باسم مجلس شورى مجاهدي درنة محمد  املتحدث  الفتايح رشق درنة، ونفى 

استهدف مواقع تابعة للمجلس، وقال املنصوري إن القصف استهدف مواقع مدنية آهلة بالسكان وألحق أرضارا 

)78(  مرص وكوريا الشاملية: أبعاد العالقات وتداعياتها، تقدير موقف، محمود جامل، الرابط

http://gate.ahram.org.eg/News/1583914.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1583914.aspx
https://www.defense.gov/News/Article/Article/1381340/attack-in-egypt-highlights-need-for-us-involvement-in-region-official-says/
https://www.defense.gov/News/Article/Article/1381340/attack-in-egypt-highlights-need-for-us-involvement-in-region-official-says/
http://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/
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الخاصة املرصية متواجدة  القوات  مادية مبنازل وسيارات ومزارع ملواطنني. وقالت بعض املصادر إن وحدة من 

مبعسكر مللودة بالقرب من درنة، وأعلنت مصادر أمنية وجود قوات خاصة من وحدات املظالت واالستخبارات 
العسكرية املرصية مبعسكرات القبة)79(

مرص واليمن. 2

قال اللواء أحمد عسريي، مستشار وزير الدفاع السعودي واملتحدث باسم قوات التحالف العريب لدعم الرشعية يف 

اليمن ونائب رئيس االستخبارات السعودي، إن مرص عرضت املشاركة يف تحالف دعم الرشعية يف اليمن يف بدايته 

بقوة برية قوامها نحو 40 ألف جندي. ويف رده عىل سؤال عن حجم القوات املرصية املشاركة يف تحالف دعم 

الرشعية يف اليمن، وقال »عسريي« أن الجيش املرصي يشارك يف الجهد البحري ويف الجهد الجوي )حاليا(، ولكن كنا 

نتكلم آنذاك )يف بداية العمليات( عن املشاركة بنحو من 30 إىل 40 ألف جندي كقوات برية«. وبعدما أحدثت 

ترصيحات »العسريي« حالة جدل واسعة، قال »عسريي«: »إنَّ ما تحدث عنه كان يف ضوء ما طرح سابًقا من قبل 

مرص خالل بحث مقرتح تشكيل القوة العربية املشرتكة الذي تمَّ مناقشته يف جامعة الدول العربية، والذي أىت من 

منطلق حرص مرص عىل أن أمن األمة العربية كل ال يتجزأ، وليس له عالقة مبوضوع املشاركة يف اليمن. وأضاف: 

»هناك عنارص من القوات املسلحة املرصية تقوم مبهام تأمينية ملنطقة جنوب البحر األحمر وباب املندب والتي 

تعد من املناطق ذات األهمية اإلسرتاتيجية لألمن القومي املرصي والعريب واإلقليمي عىل حد سواء«.

مرص وسوريا. 3

تناولت تقارير وجود عدد من الطيارين الحربيني املرصيني يف قاعدة حامة الجوية، لتقديم الدعم لقوات النظام 

السوري. وانضامم الكثري من الخرباء العسكريني املرصيني لجبهات القتال يف سورية، وأن الدعم املرصي خالل الفرتة 

املاضية اتخذ أشكال نقل الخربات العسكرية، وتوريد كميات من الذخائر، التي تتناسب مع طبيعة تسليح القوات 

التابعة لنظام األسد، وأن هناك لواًء مسلحاً تابعاً للجيش املرصي داخل األرايض السورية تحت اسم »لواء املرابطني« 

يضم ضباط وجنود مرصيني يعملون لصالح نظام بشار األسد. يف نفس السياق أيضاُ قام الوزير »خالد فوزي« رئيس 

املخابرات العامة املرصية بزيارة إىل دمشق يف نهاية سبتمرب 2017، اجتمع خاللها مع »عيل مملوك« رئيس مكتب 

األمن القومي للنظام السوري، وفقا لدورية “إنتليجنس أون الين” االستخباراتية الفرنسية .

مرص والسودان. 4

يف 22 فرباير 2017م، وأثناء زيارة الرئيس السوداين عمر البشري إيل دولة اإلمارات اتهم الحكومة املرصية بدعم 

حكومة دولة جنوب السودان باألسلحة والذخائر، وقال »إن لدى إدارته معلومات تفيد بأن القاهرة تدعم حكومة 

)79(  أبعاد العدوان العسكري املرصي عىل ليبيا، تقدير موقف، محمود جامل، الرابط

http://eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-30-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2017/
http://eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-30-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2017/
https://medium.com/thenewkhalijnews/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-a2fb77e933aa
https://medium.com/thenewkhalijnews/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-a2fb77e933aa
http://eipss-eg.org/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
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جنوب السودان، مشريا إىل أن الحكومة املرصية ال تقاتل يف جنوب السودان لكنها متد حكومتها باألسلحة وقال 

البشري إن هناك مؤسسات يف مرص تتعامل مع السودان بشكل عدايئ، متهام جهات مل يسّمها داخل هذه املؤسسات 
بأنها تقود هذا االتجاه.)80(

مرص والعراق. 5

– كشف موقع “نتسيف نت” اإلرسائييل املعني بالشئون االستخبارية أن مرص دربت أربع وحدات عراقية للحرب 

عىل اإلرهاب، وذلك يف ظل ما وصفه بتوطيد العالقات بني مرص واملحور اإليراين باملنطقة، وقال املوقع:” بعد أن 

وافقت مرص عىل إرسال قوات سالم إىل سوريا بناء عىل طلب إيران، وقرار العراق بأن يكون بديال للسعودية كمورد 

الطاقة الرخيصة إىل مرص، أصبح التعاون العسكري خطوة طبيعية الستمرار توطيد العالقات بني مرص ودول املحور 
اإليراين العراقي”.)81(

مرص وأثيوبيا. 6

يوم الثالثاء 28 فرباير2017م، بثت وكالة األناضول الرتكية خربا عن تصدى القوات اإلثيوبية لهجوم مسلح، استهدف 

سد النهضة. وقالت إن مصادر سياسية مطلعة يف الحكومة اإلثيوبية، كشفت عن أن القوات املسلحة اإلثيوبية 

املكلفة بحامية سد النهضة تصدت لهجوم شنته مجموعة مسلحة تابعة للمعارضة اإلثيوبية. وحسب املصادر فإن 

القوات اإلثيوبية متكنت من أرس 8 عنارص من املجموعة املهاجمة وقتلت عددا آخر )مل تحدد رقامً(، كام استولت 

عىل عتاد عسكري وأسلحة تابعة للمجموعة. وأشارت إىل أن التحقيقات األولية تشري إىل أن املجموعة املسلحة تتبع 

حركة “قنبوت سبات”)حركة 7 مايو( املعارضة واملحظورة التي تتهم إثيوبيا إرترييا بإيوائها وهو ما دأبت أسمرا 

عىل نفيه. ويف سياق مرتبط، كشفت صحيفة »السودان اليوم« عن لقاءات مكثفه جمعت بني جهاز املخابرات 

العامة املرصي وممثيل املعارضة السودانية السيام املجموعات املسلحة املتواجدة يف مرص ويف الخارج، وأفادت بأن 

ممثلني عن املخابرات املرصية أجروا لقاءات مطولة مبندوبني عن حركة العدل واملساواة مجموعة جربيل إبراهيم، 

بجانب ممثلني عن حركة العدل واملساواة الجديدة بقيادة منصور أرباب، والتقى مؤخراً مسؤول ملف السودان 

باملخابرات املرصية بشكل منفصل ولعدة مرات مع رئيس مكتب العدل واملساواة محمد حسني رشف، كام جمعه 

لقاء آخر مبنصور أرباب وحذيفة محيي الدين، وأوضحت الصحيفة أن هذه اللقاءات جرت خالل شهر فرباير املايض 

املرصية  املخابرات  بني ممثل  لقاءات مامثلة  الشهر  ذات  باريس خالل  القاهرة، كام شهدت  املرصية  بالعاصمة 

ورئيس مكتب العدل واملساواة مجموعة جربيل إبراهيم.)82( 

)80(  االنتهازية: النظام املرصي وزعزعة استقرار السودان، تقدير موقف، محمود جامل، الرابط

)81(  موقع عربي: مرص تدرب أربع وحدات عراقية ملكافحة اإلرهاب، مرصالعربية، الرابط

)82(  تطورات املشهد العسكري، مارس 2017، الرابط

http://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1336889-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-18-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2017/
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من املتوقع أن األيام القادمة ستشهد مزيداً من التوتر يف العالقات املرصية األثيوبية وذلك التوتر سيؤثر أيضاً عيل 

العالقات املرصية السودانية، وذلك بسبب اإلعالن عن فشل املفاوضات املرصية األثيوبية يف ملف سد النهضة.

مرص وحلف الناتو. 7

تم اعتامد متثيل دبلومايس مقيم ملرص لدى حلف الناتو وذلك ألول مرة يف تاريخ الدولة املرصية، وأصدر عبدالفتاح 

منظمة حلف شامل  لدى  العربية  لجمهورية مرص  بعثة  بإنشاء  لسنة 2017  برقم 116  جمهورياً  قراراً  السييس 

الخميس املوافق 16 مارس2017م، ومن جانبه  الرسمية، صباح يوم  الجريدة  القرار يف  األطلنطي »الناتو« ونرش 

رّحب »ينس ستولتنربج«، أمني عام حلف شامل األطلىس، بقرار مرص تعيني سفرياً لها بالحلف والتعاون املشرتك بني 

الناتو والقاهرة، مشرياً إىل أن القرار سيعزز من شكل ونوع التعاون املشرتك بني الناتو والقاهرة كام يزيد من حجم 
التدريبات املشرتكة بني الطرفني.)83(

مأالت محتملة بخصوص التدخالت الخارجية للجيش املرصي

من املرجح أن نري يف األيام القادمة مزيداً من التحركات الخارجية للجيش املرصي وتحديداً يف ليبيا، وذلك   *

بعد العملية التي وقعت مؤخراً يف الواحات البحرية، وتأكيد النظام املرصي أن تلك املجموعة التي نفذت العملية 

تدربت وأعدت نفسها يف مدينة درنة الليبية، واتضح هذا خالل اللقاء “األمني” الذي قام به اإلعالمي عامد الدين 

أديب مع الشاب عبدالرحيم املسامري أحد الناجني من حادثة الواحات البحرية، ومام يشري إيل أن هناك هجامت 

مرصية روسية قادمة عيل مواقع يف داخل الدولة الليبية، اإلتفاق املرصي الرويس الذي مبقتضاة يسمح لكل طرف 

استخدام املنشآت العسكرية والقواعد الجوية ملدة 5 سنوات املتواجدة بالبلدين، وبناء عيل ما ذكرتة إذاعة صوت 

أمريكا أن القوات املسلحة الروسية استخدمت املنشآت املرصية يف توجيه رضبات داخل ليبيا خالل األشهر األخرية، 

وقال مسؤولون أمريكيون يف مارس املايض إن روسيا نرشت قوات خاصة يف مرص قرب الحدود مع ليبيا.

يف ظل التقارب الرويس املرصي فسيعمل النظام املرصي عيل تدعيم قوات بشار األسد بشكل أكرب بكل   *

بقائه، وأن  العسكري يف مرص أن يحافظ عىل  النظام  اللوجيستي والبرشي. ولعل من أهم أهداف  الدعم  أنواع 

يوقف أي عملية تغيري قد تلوح يف األفق وهنا تأيت أهمية بقاء نظام األسد بالنسبة للنظام املرصي. وأيضاً إلرادة 

النظام املرصي ملناكفة تركيا الداعم األول للمعارضة املرصية.

أن  البعض  رأي  النهضة،  سد  ملف  بخصوص  والسودان  أثيوبيا  مع  املرصية  املفاوضات  تعرث  إعالن  بعد   *

النظام املرصي يعمل بشكل كبري عيل أمداد املعارضة األثيوبية بكافة أنواع الدعم إلحداث حالة من التوتر داخل 

الدولة األثيوبية، ورأي البعض انه من املحتمل أن النظام املرصي يقوم برضبة جوية “محدودة” بالتوافق مع الكيان 

)83(  مرص وحلف الناتو: أرسار التقارب ودالالته، تقدير موقف، محمود جامل، الرابط

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1464765-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1464765-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1464765-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87/
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الصهيوين عيل سد النهضة، من تلك القاعدة املرصية العسكرية املتواجدة بدولة أريرتيا حتي يجرب أثيوبيا العودة 

إيل طاولة املفاوضات، وحتي يقوم السييس بإعادة انتاج نغسة أمام الشعب الذي فقد فية الثقة عيل مدار العام 

املايض. 

من املحتمل أن يعمل السييس عيل دعم دولة جنوب السودان، بسبب زعزعة أمن أستقرار دولة السوادن،   *

التي يراها السييس انها تهدد االمن القومي املرصي، وبسبب دورها، من وجهة نظر نظام السييس يف ملف سد 

النهضة ووقوفها بجانب إثيوبيا، وبسب عالقتها بجامعة اإلخوان املسلمني، وعالقة دولة السودان بدولة قطر، وأيضاً 

بسبب العالقات السودانية الرتكية اإلسرتاتيجية يف املجاالت كافة. وكانت آخر تطورات تلك العالقة يف 12 مايو 

2017م، حيث وقع وزير الدفاع السوداين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف عدداً من اتفاقيات التعاون 

العسكري مع نظريه الرتيك “فكري إيشيك”، يف مدينة إسطنبول الرتكة عىل هامش مشاركة وزير الدفاع السوداين 

يف املعرض الدويل للصناعات الدفاعية )آيدف(، لذلك يري البعض أن السودان عند السييس، يعترب الضلع الثالث 

)بجانب قطر وتركيا( الذي ال يتامىش مع سياسة املحور السعودي اإلمارايت املرصي بشكل يسمح له بأن يكون مبنأى 

من محاولة ذلك املحور من التخلص من النظام الحاكم يف السودان، لذلك رأي البعض أن ما يقوم به السييس تجاه 

السودان اآلن هو خطة معدة مسبقاً بني كال من السعودية واإلمارات ومرص للتخلص من البشري، وما التصعيد 

املرصي ودعم املتمردين بدارفور ودولة جنوب السودان بالسالح إال أدوات نحو ذلك التخلص.

سيعمل السييس عيل تدريب وتسليح الجيش العراقي بسبب إيجاد بديل متوييل للنفط عن السعودية،   *

حتي يؤمن نفسة من ضخ النفط العراقي إيل مرص، الحتامل توقف السعودية ضخ النفط إىل مرص. إذا توترت 

العالقة بني مرص واململكة يف املرحلة املقبلة كام حدث بالعام املايض.

ثالثًا: القواعد العسكرية

1- كشف مؤخرا التنظيم الدميقراطي لعفر البحر األحمر “املعارضة اإلريرتية”، عن أن الحكومة اإلريرتية منحت 

مرص الضوء األخرض لبناء قاعدة عسكرية داخل أراضيها. وقال مسؤولون من املعارضة إن أسمرا سمحت للقاهرة 

بالحصول عىل قاعدة عسكرية يف محلية )نورا( يف جزيرة )دهلك( ألجل غري مسمى. وأضاف أن االتفاق جاء يف 

أعقاب زيارة قام بها وفد أمني وعسكري مرصي إىل إريرتيا مطلع أبريل 2017م، وأنه سيتم نرش ما يرتاوح بني 20 
إىل 30 ألف جندي مرصي يف القاعدة املقررة.)84(

2- افتتح السييس يوم السبت املوافق 22 يوليو 2017م، ما وصف بأنها أكرب قاعدة عسكرية يف الرشق األوسط 

وأفريقيا تحمل اسم “محمد نجيب”، مبدينة الحامم العسكرية غرب اإلسكندرية، وكذلك قاعدة “براين” باملنطقة 

الغربية عيل بعد مئات الكيلومرتات من الحدود املرصية-الليبية، وحرص السييس عيل دعوة عدد من الشخصيات 

)84(  القرن األفريقي وامللعب املفتوح .. من يحكم؟، تقدير موقف، محمود جامل، الرابط

http://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85/
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العربية لحفل االفتتاح، منهم محمد بن زايد ويل عهد أبو ظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة بدولة اإلمارات، 

خالد الفيصل مستشار امللك السعودي أمري منطقة مكة املكرمة، سلامن بن حمد بن عيىس الخليفة وىل العهد 

نائب ملك البحرين، محمد الخالد الحمد الصباح وزير الدفاع ممثال عن أمري دولة الكويت، واملشري خليفة حفرت 

قائد ما يسمي بالجيش الوطني الليبي.)85( كان أهم تحول برز عند أفتتاح السييس لقاعدة محمد نجيب هو ظهور 

الثالث يف  الجيش  العسكرية ومتركزها يف دهشور وتقوم مبعاونة  املركزية  املنطقة  تتبع  التي  الفرقة 9 مدرعات 

نطاق املنطقة الرشقية بسيناء يف الحامم وهذا معناه أن نطاق عمل الجيش املرصي انتقل من منطقه جنوب القناة 

وحدث فيه تحول اسرتاتيجي نحو الغرب والحدود مع ليبيا.

رابعًا: التدريبات العسكرية

قام الجيش املرصي بإجراء 17 تدريباً عسكرياً مشرتكاً عيل مدار عام 2017م.)86( وكانت أبرز املشاهد التدريبية 

للجيش املرصي عيل مدار عام 2017، ما ييل:

1- تم إستئناف التدريب العسكري املرصي-األمرييك املشرتك، النجم الساطع يف شهر سبتمرب 2017م، ذلك بعد 

العسكرية  الشاملية  املنطقة  بنطاق  العسكرية  قاعدة محمد نجيب  التدريبات يف  توقفة ملدة 8 سنوات، جرت 

املرصية.)87( 

تدريبات  تكن  مل  أنها  من  بالرغم  الروسية،  املرصية  الصداقة  تدريبات حامة  أجريت  التوايل  التايل عيل  2-للعام 

العسكرية  املساعدات  توقف  بعد  التدريبات  وأتت  املرصية،  للجيش  السنوية  التدريبية  األجندة  موضوعة عيل 
األمريكية للجيش املرصي.)88(

3- ألول مرة أجريت تدريبات عسكرية شارك فيها الجيش املرصي وجيش الكيان الصهيوين جنب ايل جنب، وجاءت 
التدريبات يف الذكري 44 لحرب اكتوبر.)89(

»رودس«  جزيرة  يف  واليونان  مرص  بني  املشرتكة  العسكرية  املناورات  عىل  الرتكية،  الخارجية  وزارة  4-اعرتضت 

اليونانية والتي تقع رشق بحر إيجة قبالة السواحل الشاملية والشاملية الرشقيى لجزيرة كريت. واعتربت وزارة 

الخارجية الرتكية يف بيان، أن املناورات العسكرية املشرتكة بني مرص واليونان يف جزيرة »رودس« اليونانية بأنها 

خرق واضح للقوانني الدولية. وقالت الخارجية الرتكية، إنها تلقت من مصادر عسكرية أن مرص واليونان أجرت 

)85(  قاعدة نجيب العسكرية: األهداف الخفية، تقدير موقف، محمود جامل، الرابط

)86(  األجندة التدريبية للجيش املرصي، الرابط

)87(  مناورات النجم الساطع: األبعاد والتفسريات، تقدير موقف، محمود جامل، الرابط

)88(  مرص وروسيا وحامة الصداقة .. ملاذا اآلن؟، تقدير موقف، محمود جامل، الرابط

)89(  التدريبات العسكرية املرصية ـ الصهيونية: ماذا بعد، تقدير موقف، محمود جامل، الرابط

https://arabic.sputniknews.com/world/201711031027188059-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A75/
https://arabic.sputniknews.com/world/201711031027188059-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A75/
http://eipss-eg.org/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A9/
http://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
http://eipss-eg.org/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
file:///F:\000%20EIS\00%20PR\000%20تصميم\دراسات\كتاب%202017\وورد\مصر%20وروسيا%20وحماة%20الصداقة%20..%20لماذا%20الآن؟
http://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%9F/
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مناورات هجومية برمائية مشرتكة يف جزيرة رودس، يف الفرتة ما بني 30 أكتوبر إيل 4 نوفمرب الجاري. وأضاف البيان 

أن »معاهدة باريس للسالم عام 1947، تنص عىل حظر كل أنواع التدريبات العسكرية يف رودس، التي تخلت عنها 

إيطاليا لصالح اليونان برشط نزع السالح منها«. 

ووفقا لوكالة األنباء الرتكية، أفاد البيان »نشدد عىل توقعاتنا حول ابتعاد جارتنا اليونان عن القيام بأنشطة معادية 

ومخالفة للقوانني الدولية، وندعو األطراف الثالثة )مرص( بعدم املشاركة يف هكذا خروقات يونانية«. يف السياق 

ذاته، ذكرت مواقع إخبارية يونانية، أن تركيا قامت بالتجسس عىل خطط سري التدريب املرصي اليوناين املشرتك 

»ميدوزا 5« عن طريق محاولة إعرتاض اإلتصاالت وتحليل اإلشارات املستخدمة يف التواصل بني السفن املرصية 

واليونانية املشاركة ىف التدريب الذى يجرى حاليا ىف بحر إيجة. 

ووفقا لوسائل األعالم اليونانية، أرسلت تركيا طائرتني من طراز CN235 من أجل جمع املعلومات عن خطط سري 

التدريب وقد حلقت هذه الطائرات عىل مسافات قريبة من منطقة التدريب يف يوم 31 أكتوبر/ ترشين األول، 

ويوم 1 نوفمرب/ ترشين الثاين 2017 ، حيث حلقت مروحية تركية باإلضافة لطائرة االستطالع CN235 يف نفس 

املنطقة مخرتقة املجال الجوي اليوناين 5 مرات وسجلت 3 إخرتاقات لقوانني الطريان. ويف نفس السياق قام كل من 

وزير الدفاع اليوناين السيد / بانوس كاميونس وقائد القوات البحرية اليونانية الفريق بحري / نيكوالوس تسونيس 

بزيارة حاملة املروحيات املرصية » أنور السادات » طراز » ميسرتال Mistral »، وكان يف إستقبالهام قائد القوات 

املرصية  البحرية-الجوية  املناورة  من  الرئيسية  املرحلة  وشهدوا  خالد،  أحمد   / بحري  الفريق  املرصية  البحرية 

اليونانية املشرتكة “ميدوسا 5 “.
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الفصل الرابع: األزمات األمنية
شهد عام 2017، انخفاض عدد العمليات املسلحة يف جمهورية مرص بشكل عام، ورغم قلة عدد العمليات مقارنة 

القمع  النوع، ورغم زيادة وترية  العمليات من حيث  تأثري تلك  العام شهد تصاعد  السابقة إىل أن هذا  باألعوام 

األمني واستحداث تهم ايقاف املواطنني بتهمة اإلشتباه السيايس ))90((، وتزايد معدالت اإلخفاء القرسي والتصفية 

الجسدية يف جميع مناطق الجمهورية دون استثناء، إال أن هذا مل مينع من أن يشهد هذا العام 4 سوابق مل تحدث 

بهذا الشكل سابقاً من حيث: 

1- تكبد وزارة الداخلية املرصية أكرب خسارة يف تاريخها الحديث من حيث عدد القتىل من ضباط األمن الوطني 

وهو جهاز اإلستخبارات تابع لها

2- استهداف أكرب قيادتني أمنية وعسكرية يف مرص “وزير الدفاع ووزير الداخلية” بصاروخ موجه

3- ابادة وحدة كاملة من القوات الخاصة بالجيش املرصي يف هجوم مبنطقة رفح

4- أكرب عدد من الضحايا املسلمني واملسيحيني بشكل مل يحدث بهذا العدد سابقاً وهذا يف “ حادثة مقتل 9 سائقني 

عىل احدى طرق وسط سيناء، ومجزرة مسجد الروضة بشامل سيناء، واستهداف كنيستني بالتفجري بخالف حوادث 

القتل املتعددة”، ورغم ذلك مازالت أجهزة األمن املرصية تواجه هذه اإلخفاقات مبزيد من القمع والتعذيب )91( 

والتصفية الجسدية للمواطنني. 

وقد تصدر تنظيم الدولة املشهد العمليايت بتنفيذ أكرث من 24 عملية نوعية، كان أبرزها استهداف املسيحيني يف 4 

محافظات، يليه من حيث التأثري تنظيم أنصار اإلسالم »حديث النشأة« والذي قام بتكبيد وزارة الداخلية املرصية 

أكرب خسارة من حيث نوعية عدد الضباط القتىل يف عمليته مبنطقة الواحات البحرية، ثم يأيت تنظيمي حسم بعدد 

3 عمليات ولواء الثورة بعملية واحدة فقط وهو ماميثل انحسار شديد لهام

ونستعرض مالمح املشهد األمنى املرصى خالل عام ٢٠١٧ من خالل مبحثني:

املبحث األول: التطور الزمني للحوادث واألزمات

املبحث الثاىن: تحليل اآلثار والدالالت

)90(  - حقوقيون: االشتباه السيايس تعليل لـ”إرهاب الداخلية” دون سند قانوين، مرص العربية، الرابط

)91(  - هنا نفعل أشياء ال تُصّدق، هيومن رايتس ووتش، الرابط

http://www.masralarabia.com/الحياة-السياسية/572649-حقوقيون-الاشتباه-السياسي-تعليل-لـ-إرهاب-الداخلية-دون-سند-قانوني
https://www.hrw.org/ar/report/2017/09/05/308495
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المبحث األول: التطور الزمني لألحداث واألزمات

شهر يناير

بتاريخ 9 يناير، ويف نقلة نوعية لتنظيم والية سيناء، قام مقاتليه مبهاجمة كمني املطايف األمني يف حي املساعيد 

مبدينة العريش، وهذا عرب تفجري سيارة مفخخة واإلشتباك مع قوة الكمني وأعلنت وكالة أعامق التابعة لتنظيم 

بيان رسمي لوزارة  بينام أعلن   ،)92( الدولة اإلسالمية، عن مقتل 25 عنرص من الرشطة املرصية وتدمري مدرعتني 

للكمني وقتل  املفخخة قبل وصولها  السيارة  للهجوم وتفجري  التصدي  )93( عن متكن قواته من  الداخلية املرصية 

خمسة من املهاجمني وإصابة ثالثة آخرين، بينام قتل من قوات الرشطة سبعة عنارص )أمني رشطة وستة مجندين(، 

ولكن صور نرشها التنظيم الحقاً أظهرت كذب بيان وزارة الداخلية حيث استطاع املقاتلني اقتحام مبنى الكمني 

وتصفية كل من كان بداخله قبل أن ينسحبوا، وكنا قد تناولنا الهجوم والهجامت التى متت قبله للتمهيد له يف تقرير 

منفصل تحت عنوان »سيناء: كمني املطافئ واستمرار نزيف الدماء« )94(.

بتاريخ 11 يناير، الهجوم عىل كمني متحرك للقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، بجوار مبنى أمن الدولة القديم 

بوسط مدينة العريش، وبينام مل تصدر وزارة الداخلية أي بيان حول الهجوم، اختلفت رواية املواقع اخبارية من 

انه تم التصدي للهجوم وتعقب املهاجمني إىل مقتل ضابط )95( ومقتل ثالثة صف ضابط )96(، ولكن وبتتبع الحادثة 

والصور التى نرشها تنظيم الدولة، وجدنا أنه استطاع اإلستيالء عىل مدرعة مصفحة يف الهجوم، بل املفاجأة فيام 

املدرعة رقم 7266/ب13  اإلستيالء عىل  تم  أنه قد  الداخلية أوضحت  لوزارة  بعد ذلك من محارض رسمية  نرش 

رشطة بكامل طاقمها املكون من ثالثة صف ضابط رشطة )97(، ولقد ظهرت هذه املدرعة بعدها بتسعة أشهر يف 

شهر اكتوبر، عندما قامت طائرة حربية بقصفها وتدمريها أثناء هجامت شنها التنظيم عىل سلسلة كامئن الربكان 

العسكرية يف شامل سيناء )98(.

بتاريخ 16 يناير، مقاتلني يتبعون تنظيم الدولة يهاجمون كمني النقب بالوادى الجديد )99( والواقع عىل بعد بعد 

80 كيلو من مدينة الخارجة، ويقتلون 8 من قوة الكمني بينهم ضابط ويصيبون 3 آخرين )100(، ويسيطرون عىل 

الكمني ومبناه قبل اإلنسحاب منه.
)92(  - وكالة أعامق: تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجومي العريش، أصوات مرصية، الرابط

)93(  - بيان وزارة الداخلية املرصية حول هجوم كمني املطايف، الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية املرصية، الرابط

)94(  - سيناء: كمني املطافئ واستمرار نزيف الدماء، املعهد املرصي للدراسات، الرابط

)95(  - استشهاد ضابط رشطة بنقطة رشطة بالعريش ىف هجوم مسلح، اليوم السابع، الرابط

- أسامء الشهداء يف حادث استهداف مدرعة بالعريش، الوطن، الرابط  )96(

)97(  - تطورات املشهد السيناوي يناير 2017، املعهد املرصي للدراسات، الرابط

)98(  - تطورات املشهد السيناوي أكتوبر 2017، املعهد املرصي للدراسات، الرابط

)99(  - تفاصيل هجوم الـ10 دقائق عىل كمني »النقب« بطريق الخارجة – أسيوط، الوطن، الرابط

)100(  - ننرش تقرير مديرية الصحة بالوادى الجديد حول حادث كمني النقب اإلرهاىب، اليوم السابع، الرابط

http://www.aswatmasriya.com/news/details/71967
https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/vb.181662475210757/1283725861671074/?type=3&theater
http://eipss-eg.org/سيناء-كمين-المطافئ-واستمرار-نزيف-الدماء/
http://www.youm7.com/story/2017/1/11/استشهاد-ضابط-شرطة-بنقطة-شرطة-بالعريش-فى-هجوم-مسلح-تحديث/3051072
https://www.elwatannews.com/news/details/1771823
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-عدد-شهر-يناير-2017/
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-أكتوبر-2017/
https://www.elwatannews.com/news/details/1790552
http://www.youm7.com/story/2017/1/17/ننشر-تقرير-مديرية-الصحة-بالوادى-الجديد-حول-حادث-كمين-النقب/3058737
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شهر فبراير 

بدء استهداف املسيحني يف مدينة العريش بشكل ممنهج، حيث قتل 6 منهم وهم: )الطبيب/ بهجت وليم زاخر 

»12 فرباير« )101(، األستاذ/ عادل شوقي)102(، املدرس/ جامل توفيق جرجس »16 فرباير« )103(«، األستاذ/سعد حكيم 

حنا، ونجله/ مدحت »22 فرباير« )104(، األستاذ/ كامل رؤوف كامل يوسف )105(، ولقد نتج عن تلك الحوادث حالة 

من الرعب بني املسيحيني يف مدينة العريش دفعتهم إىل اخالء منازلهم والنزوح خارج املدينة.

شهر مارس

)101(  - مرصع طبيب برصاص مسلحني بحي عبور العريش، الوطن، الرابط

)102(  - مرصع شخص برصاص مجهولني بحي السمران يف العريش، الوطن، الرابط

)103(  - مستشفى العريش يستقبل جثامن مواطن أطلق مسلحون النار عليه بالسوق، اليوم السابع، الرابط

)104(  - العثور عىل جثتي مدنيني قتال بالرصاص والحرق يف العريش، الوطن، الرابط 

)105(  - مسلحون يقتلون شخصا بحي الزهور العريش بالرصاص، الوطن، الرابط

https://www.elwatannews.com/news/details/1873892
https://www.elwatannews.com/news/details/1873916
http://www.youm7.com/story/2017/2/16/مستشفى-العريش-يستقبل-جثمان-مواطن-أطلق-مسلحون-النار-عليه-بالسوق/3104822
https://www.elwatannews.com/news/details/1904886
https://www.elwatannews.com/news/details/1907115
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بتاريخ 5مارس، مسلحني تابعني لتنظيم الدولة ينصبون كميناً علنياً مبيدان الفالح بوسط مدينة العريش ملدة تقارب 

النصف ساعة، ويقومون بتوقيف السيارات والبحث عن مطلوبني واعتقال شخص )106(.

شهر أبريل

بتاريخ 1 أبزيل، مقتل أمني رشطة وإصابة 12 آخرين، إثر قيام تنظيم لواء الثورة بتفجري عبوة ناسفة مزروعة يف 

دراجة نارية، يف محيط مركز تدريب تابع لقوات الرشطة يف مدينة طنطا مبحافظة الغربية)107(.

بتاريخ 9 أبريل، مقتل 38 شخص )108( يف تفجريين استهدفا كنيستني يف مدينتي اإلسكندرية وطنطا، وتنظيم الدولة 

يتبنى العمليتني ويقول أن منفذيها هم اثنني من مقاتليه. 

بتاريخ 18 أبزيل، ألول مرة تنظيم الدولة يشن هجوماً يستهدف منطقة دير سانت كاترين السياحية مبحافظة 

جنوب سيناء، وبيان لوزارة الداخلية املرصية يعل مقتل أمني رشطة وإصابة ثالث آخرين )109(.

بتاريخ 25 أبزيل، تنظيم الدولة يفجر سيارة مفخخة بكمني ملسلحني بقبيلة الرتابني بجنوب رفح، مام أدي ملقتل 

4 وإصابة 6 آخرين )110(، ومسلحي قبيلة الرتابني يقتلون محتجز لديهم بإشعال النار فيه بزعم انه تابع لتنظيم 

الدولة )111(.

)106(  - تفاصيل إطالق الرصاص باتجاه كمني أمني بشارع أسيوط يف العريش، الوطن، الرابط

)107(  - لواء الثورة يعلن مسؤوليته عن تفجري مركز تدريب للرشطة شاميل مرص، هافينغتون بوست عريب، الرابط

)108(  - مرص: تنظيم “الدولة اإلسالمية” يتبنى تفجريين استهدفا كنيستني بطنطا واإلسكندرية، فرانس24، الرابط

)109(  - بيان لوزارة الداخلية املرصية حول هجوم دير سانت كاترين، الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، الرابط

)110(  - استشهاد 4 وإصابة 6 يف تفجري استهدف تجمعا لشباب قبيلة الرتابني بسيناء، الوطن، الرابط

)111(  - غاضبون من الرتابني يشعلون النار يف رهينة كان لديهم قالوا انه تابع لتنظيم والية سيناء، سيناء24، الرابط

https://www.elwatannews.com/news/details/1923145
http://www.huffpostarabi.com/2017/04/01/story_n_15748400.html
http://www.france24.com/ar/20170409-مصر-انفجار-انتحاري-كنيسة-تنظيم-الدولة-الإسلامية
https://www.facebook.com/MoiEgy/photos/a.181676241876047.36036.181662475210757/1389565121087147/?type=3&theater
https://www.elwatannews.com/news/details/2041108
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/730762617105725
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شهر مايو

ومقتل  القاهرة،  مبحافظة  املقطم  مبنطقة  الدائري  بالطريق  كمني رشطة  تستهدف  مايو، حركة حسم   1 بتاريخ 

ضابطني وأمني رشطة واصابة 5 آخرين )112(. 

بتاريخ 10 مايو، مقتل القيادي يف قبيلة الرتابني سامل أبو اليف الرتباين وما يقارب الـ 15 مسلح من قبيلة الرتابني 

مبنطقة رفح مبحافظة شامل سيناء، يف هجوم شنه مقاتلني تابعني لتنظيم الدولة يستقلون سيارة عسكرية كانوا قد 

استولوا عليها من قوات الجيش، ويعد سامل أبو اليف أحد أهم ابناء البدو املقربني من املخابرات الحربية املرصية 

.)113(

تقل عدًدا من  استهدف حافلة   )115( الدولة  لتنظيم  )114( يف هجوم  يقارب 35 شخص  ما  مايو، مقتل  بتاريخ 26 

املسيحني الذين كانوا يف طريقهم إىل دير األنبا صموئيل، غرب مركز العدوة مبحافظة املنيا.

بتاريخ 31 مايو، مقتل 3 ضباط ومجند إثر انفجار حزام ناسف كان بحوزة مسلح أثناء حملة برية لقوات الجيش 

يف شامل رشق منطقة البويطي بالواحات البحرية )116(.

)112(  - حركة حسم تتبنى الهجوم عىل كمني املقطم، مرصاوي، الرابط

)113(  - املشهد السيناوي شهر مايو 2017، املعهد املرصي للدراسات، الرابط

)114(  - الصحة: 26 قتياًل يف هجوم عىل حافلة تقل أقباطًا يف املنيا.. واألنبا أرميا: عدد الضحايا وصل 35، مدى مرص، الرابط

)115(  - تنظيم الدولة يتبنى هجوم املنيا والسييس يتوعد، تالجزيرة نت، الرابط

)116(  - مقتل 3 ضباط مرصيني يف انفجار بالواحات البحرية، سكاي نيوز، الرابط

http://www.masrawy.com/News/News_Cases/details/2017/5/2/1070952/حركة-حسم-تتبنى-الهجوم-على-كمين-المقطم
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-14-يونيو-2017/
https://www.madamasr.com/ar/2017/05/26/news/سياسة/الصحة-26-قتيلًا-في-هجوم-على-حافلة-تقل-أقب/
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/5/27/السيسي-يطمئن-الأقباط-ويتوعد-مرتكبي-هجوم-المنيا
https://www.skynewsarabia.com/web/article/953385/مقتل-3-ضباط-مصريين-انفجار-بالواحات-البحرية
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شهر يوليو

بتاريخ 4 يوليو، مقاتلني لتنظيم الدولة يهاجمون رتل أمني جنوب مدينة العريش مبحافظة شامل سيناء، ويقومون 

بعدها بإحراق مدرعة بداخلها العقيد/ تامر شاهني »قائد كتيبة بقطاع األمن املركزي«، والصحف تعرتف مبقتل 3 

مجندين فقط حينها )117(. 

بتاريخ 5 يوليو، مقتل ضابطني ومجند لقوات الجيش، يف هجوم ملسلح من تنظيم الدولة استهدف كارتة كوبرى 

البليدة مبنطقة العياط مبحافظة الجيزة )118(.

بتاريخ 7 يوليو، اغتيال النقيب بقطاع األمن الوطني/ إبراهيم عزازي، مبنطقة الخانكة مبحافظة القليوبية، عىل يد 

مقاتلني تابعني لحركة حسم )119(.

بتاريخ 7 يوليو، إبادة معظم قوة الكتيبة 103 صاعقة يف هجوم استهدفهم من قبل مقاتيل تنظيم الدولة مبنطقة 

الربث برفح مبحافظة شامل سيناء، وبينام رصح املتحدث العسكري للجيش املرصي عرب بيان رسمي )120( عن مقتل 

وإصابة 26 عسكري فقط واحباط الهجوم، فلقد رصدنا مقتل 23 عسكري منهم خمسة ضباط، وإصابة 33 آخرين 

)121(، ولقد نرش تنظيم الدولة صور تظهر سيطرته عىل مقر ارتكاز الكتيبة وهو ما يربز كذب املتحدث العسكري.

)117(  - استشهاد 3 مجندين وإصابة 10 ىف انفجار عبوة ناسفة بالعريش، اليوم السابع، الرابط

)118(  - هجوم عىل كمني بإحدى طرق العياط بالجيزة ومقتل ضابطني ومجند، قناة dmc، الرابط

)119(  - “حسم” تتبنى اغتيال ضابط “أمن وطني” شامل القاهرة  ، األناضول، الرابط

)120(  - إحباط هجوم إرهاىب للعنارص التكفريية عىل بعض نقاط التمركز جنوب رفح، الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، الرابط

)121(  - تطورات املشهد السيناوي شهر يوليو 2017، املعهد املرصي للدراسات، الرابط

http://www.youm7.com/story/2017/7/4/استشهاد-3-مجندين-وإصابة-10-فى-انفجار-عبوة-ناسفة-بالعريش/3310772
https://www.youtube.com/watch?v=TKKK2YzS3N8
http://aa.com.tr/ar/الدول-العربية/حسم-تتبنى-اغتيال-ضابط-أمن-وطني-شمال-القاهرة-/856748
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1097965677001080
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-5-أغسطس-2017/
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بتاريخ 14 يوليو، مقتل 5 رشطني مبحافظة الجيزة، يف هجوم لتنظيم الدولة عىل إحدى سيارات الرشطة مبنطقة 

البدرشني وبالقرب من كمني سياحي بقرية أبوصري )122(.

شهر أغسطس

بتاريخ 8 أغسطس، مقتل ضابط و4 من أفراد الرشطة يف اشتباكات بني قوات العمليات الخاصة باألمن املركزي 

ومسلحني تابعني لتنظيم الدولة يف منطقة جبال أبوتشت مبحافظة قنا، والداخلية تقول انها قامت بتصفية ثالثة 

من املسلحني )123(.

بتاريخ 9 أغسطس، تصفية ضابط جيش و3 من أفراد الرشطة، بكمني أقامة تنظيم الدولة مبنطقة مالحات سبيكة 

التابعة ملنطقة برئ العبد مبحافظة شامل سيناء )124(.

شهر سبتمبر

بتاريخ 11 سبتمرب، مقتل 18 رشطيا )125( بينهم ضابطني يف هجوم عىل قافلة أمنية بالقرب من قرية التلول مبنطقة 

مالحات سبيكة التابعة ببرئ العبد بشامل سيناء، وهذا بهجوم مزدوج عرب سيارة مفخخة ومقاتلني تابعني لتنظيم 

الدولة، والهجوم يظهر قيام التنظيم باخرتاق األجهزة األمنية ورصد تحركات األرتال األمنية الهامة والطرق التى 

ستسلكها.

بتاريخ 16، 18، 27 سبتمرب، مقاتيل تنظيم الدولة يحرقون مايقارب الـ 40 معدة مابني عربات نقل ولودر ومعدات 

رصف وفناطيس مياه وخالطة أسمنت تستخدم يف رصف الطرق بوسط وشامل سيناء، بسبب عملهم مع رشكات 

تابعة للجيش )126(.

شهر أكتوبر

الجيش  لقوات  التابع  األسمنت  الرئييس ملصنع  الحاجز  وتفجري  اقتحام  يحاول  الدولة  تنظيم  أكتوبر،   10 بتاريخ 

املرصي بوسط سيناء، وفشل الهجوم ومقتل جندي واحد فقط )127(.

بتاريخ 12 أكتوبر، مقتل 7 عسكريني بينهم صف ضابط، واصابة 4 اخرين، يف هجوم لتنظيم الدولة عىل كمني الغاز 

)122(  - التفاصيل الكاملة لحادث الهجوم اإلرهايب عىل كمني أبو صري، دوت مرص، الرابط

)123(  - تصفية 3 إرهابيني خالل مطاردتهم يف جبال أبوتشت بقنا، الوطن، الرابط

)124(  - تطورات املشهد السيناوي شهر أغسطس 2017، املعهد املرصي للدراسات، الرابط

)125(  - مقتل 18 رشطيا مرصيا يف هجوم عىل قافلة أمنية بشامل سيناء، رويرتز، الرابط

)126(  - تطورات املشهد السيناوي شهر سبتمرب 2017، املعهد املرصي للدراسات، الرابط

)127(  - تطورات املشهد السيناوي شهر أكتوبر2017، املعهد املرصي للدراسات، الرابط

http://www.dotmsr.com/details/870415/فيديو-التفاصيل-الكاملة-لحادث-الهجوم-الإرهابي-على-كمين-أبو-صير
https://www.elwatannews.com/news/details/2402903
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-شهر-أغسطس-2017/
https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKCN1BM19Q
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-شهر-سبتمبر-2017/
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-أكتوبر-2017/
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العسكري الواقع عىل الطريق الدائري جنوب مدينة العريش )128(.

كامئن  سلسلة  الدولة عىل  لتنظيم  ومجند، يف هجوم  35 ضابط  وإصابة  9 عسكريني  مقتل  أكتوبر،   15 بتاريخ 

الرباكني العسكرية جنوب غرب مدينة الشيخ زويد والتى تربط وتأمن الطريق الدويل بني مدينتي العريش ورفح، 

واملتحدث العسيك لقوات الجيش يعلن عن مقتل 24 مسلح، ومقتل 6 أفراد من القوات املسلحة املرصية )129(.

بتاريخ 16 أكتوبر، اإلستيالء عىل مايقارب الـ 17 مليون جنيه مرصي، ومقتل فرد أمن وثالثة أفراد رشطة، يف هجوم 

لتنظيم الدولة استهدف فرع البنك األهيل املرصي بشارع ٢٣ يوليو بوسط مدينة العريش مبحافظة شامل سيناء 

.)130(

بتاريخ 20 أكتوبر، مقتل 16 رشطي بينهم 11 ضابط من قطاع األمن الوطني والعمليات الخاصة بوزارة الداخلية، 

يف اشتباك مسلح مبنطقة الواحات مبحافظة الجيزة، ومصادر أمنية تتحدث أن عدد القتىل أكرب من 50 فرد من 

قوات وزارة الداخلية )131(، وقد تبنت مسئولية العملية جامعة جديدة تطلق عىل نفسها اسم »أنصار اإلسالم« )132(.

بتاريخ 30 أكتوبر، انفجار عبوة ناسفة يف محيط موقع سفارة ميامنار بحي الزمالك مبحافظة القاهرة، وحركة حسم 

تتبنى الهجوم وتقول أنه يأيت يف اطار الرد عىل حملة سلطات ميامنار التي تستهدف مسلمني الروهينجا بالقتل 

والتهجري )133(.

شهر نوفمبر

بتاريخ 9 نوفمرب، قتل 9 سائقني وحرق مجموعة من سيارات النقل الثقيل بعد خروجها من مصنع اسمنت الجيش 

عىل طريق الحسنة بوسط سيناء، باإلضافة لقتل املقدم/ ابراهيم حسني سيد أحمد، قائد عمليات الكتيبة 351 

مشاه، والجندي/ محمد ممدوح السيد الرويب، وهذا من قبل تنظيم الدولة.

العبد  برئ  الروضة مبركز  قرية  الهوية مبهاجمة  قيام مسلحني مجهويل  إثر  نوفمرب، مقتل 313 مواطن  بتاريخ 24 

مبحافظة شامل سيناء، واقتحام مسجد القرية أثناء صالة الجمعة وإطالق النار عىل كل من فيه من مصلني )134(.

)128(  - املصدر السابق.

)129(  - املصدر السابق.

)130(  - املصدر السابق.

)131(  - قتىل يف مواجهات بني األمن املرصي ومسلحني يف الواحات، BBC، الرابط

)132(  - “أنصار اإلسالم” تتبنى هجوم الواحات، الجزيرة نت، الرابط

انفجار الزمالك.. »حسم«: استهدفنا سفارة ميامنار.. ومسؤول بالسفارة ينفي، مدى مرص، الرابط  )133(

مجزرة الروضة: عندما يغيب الشهود، املعهد املرصي للدراسات، الرابط  )134(

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41701104
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/11/3/أنصار-الإسلام-تتبنى-هجوم-الواحات
https://www.madamasr.com/ar/2017/10/01/news/u/انفجار-الزمالك-حسم-استهدفنا-سفارة-م/
http://eipss-eg.org/مجزرة-الروضة-عندما-يغيب-الشهود/
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شهر ديسمبر

بتاريخ 19 ديسمرب، مقتل ضابطني )135( ونجاة وزيري الدفاع والداخلية، إثر قيام تنظيم الدولة باستهداف طائرتهم 

مبطار العريش بصاروخ موجه)136(، أثناء زيارتهم لتفقد الحالة األمنية مبحافظة شامل سيناء.

والية سيناء، ينرش فيديو استهداف مروحية مطار العريش، مدى مرص، الرابط  )135(

تنظيم الدولة ينرش فيديو استهداف طائرة وزيري الدفاع والداخلية يف سيناء، الجزيرة مبارش، الرابط  )136(

https://www.madamasr.com/ar/2017/12/21/news/u/ولاية-سيناء-ينشر-فيديو-استهداف-مروح/
http://mubasher.aljazeera.net/news/شاهد-تنظيم-الدولة-ينشر-فيديو-استهداف-طائرة-وزيري-الدفاع-والداخلية-في-سيناء
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المبحث الثانى: تحليل اآلثار والدالالت

 أواًل: ىلع األوضاع األمنية والعسكرية

شيخوخة املنظومة األمنية والعسكرية املرصية، وهو ما ظهر يف قدرة تنظيم الدولة يف استهداف وزير الدفاع 	 

والداخلية يف شهر ديسمرب داخل مطار العريش.

شهد هذا العام حادثتني إذالل ألفضل فرقتني يف األجهزة األمنية والعسكرية املرصية، حيث قام تنظيم الدولة 	 

بإبادة قوة كاملة من أعضاء الفرقة 999 التابعني للكتيبة 103 صاعقة مبنطقة رفح بسيناء، وقام تنظيم أنصار 

اإلسالم بإبادة قوة كاملة من أعضاء فرقة مكافحة اإلرهاب الدويل ونخبة ضباط األمن الوطني التابعني لوزارة 

الداخلية املرصية يف عملية تصدي مبنطقة الواحات البحرية.

األمنية 	  األجهزة  تقوم  كانت  فبينام  املسلحة،  والتنظيامت  املرصية  األمنية  األجهزة  بني  اإليالم  رسائل  اعتامد 

بتصفية بعض املعتقلني املتبه يف انتامئهم للجامعات املسلحة بعد كل عملية أمنية، قامت التنظيامت املسلحة 

بالرد عىل عمليات التصفية تلك بعمليات أغتيال وتفجري.

تزايد اعتامد النظام املرصي عىل سالح الطريان وتحديداً الطائرات بدون طيار بشكل كبري، يف عمليات اإلشتباك 	 

واإلستهداف بدل من املواجهة املبارشة ذات النتائج السيئة.

تحدي تنظيم الدولة للنظام املرصي، فعندما تحدث السييس يف شهر أبزيل حول نجاح القوات يف سيناء، قام 	 

التنظيم بإخراج إصدار مريئ بعنوان »صاعقات القلوب« حيث أوضح الفيلم وعرب ما يقارب الـ 17 دقيقة مدي 

ضعف الجيش املرصي وعدم حرصه عىل حياة الجنود قيام التنظيم بصد حمالت عسكرية مكونة من مدرعات 

تهديد  وبعد  أيضاً  والرتاجع،  والتوقف  للخوف  الحملة  مايدفع  وهو  فقط  القنص  باستخدام سالح  ودبابات 

السييس يف نوفمرب باستخدام القوة الغاشمة ضد التنظيم يف سيناء، قام التنظيم بعدها بأقل من ثالثة أسابيع 

باستهداف وزير الدفاع والداخلية يف سيناء.

اعتامد النظام املرصي مجموعة من مساحيق التجميل القمعية التى تأيت يف شكل اجراءات استثنائية الخفاء 	 

شيخوخة النظام وعجزه، ومنها اعالن عبد الفتاح السييس تطبيق حالة الطوارئ يف مرص طوال عام 2017 عىل 

أن تنتهي يف 13 يناير 2018، مع ترافق هذا مع مزيد من اإلجراءات القمعية من اعتقال وتعذيب وتصفية 

جسدية، وتوسيع دائرة اإلشتباه السيايس.

تنظيم الدولة يف احداث اخرتاق داخل األجهزة األمنية املرصية ومعرفة 	  نجاح التنظيامت املسلحة وتحديداً 

تحركات العديد من املسئوليني وتوجيه رضبات مؤثرة لهم.
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التساؤل حول مدى نجاح اسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب يف ظل ما أعلنته جريدة النبأ التابعة لتنظيم الدولة 	 

يف شهر سبتمرب من خسائر الجيش املرصي بسيناء فقط خالل عام 1438هـ، كانت عبارة عن )صد أكرث من 

31 حملة عسكرية، 86 عملية تصفية واغتيال، 186 عملية قنص، تفجري 27 عبوة متشظية مضادة للدوريات 

مدرعة  و199  همر  عربة  و32   M60 دبابة   63 واعطاب  تدمري  وانغامسية،  استشهادية  عملية   13 الراجلة، 

وجرافة وسيارة(.

ظهور جامعات مسلحة جديدة عىل الساحة املرصية قادرة عىل احداث خسائر هائلة، حيث شهد هذا العام 	 

ظهور تنظيم أنصار اإلسالم »مقرب من تنظيم القاعدة«، وتوجيه رضبة ألفضل وحدات قوات مكافحة اإلرهاب 

املرصية عند محاولتها استهداف أفراده حيث قام بالقضاء عىل كل ضباط الوحدة املهاجمة، وهو ما يعطي 

مؤرش عىل مدى كفائة وزارة الداخلية املرصية قياساً عىل أفضل وحداتها وقواتها من حيث األفراد والتدريب 

واالمكانيات.

انتشاره جغرافياً، مع استمرارية 	  له، واعادة  العسكرية واألمنية  الدولة عىل استيعاب الرضبات  قدرة تنظيم 

النظام  قوات  قبل  املستمر من  األمني  واإلرهاب  القمع  املواطنني يف ظل حالة  العديد من  قدرته يف جذب 

املرصي مع غياب منظومة العدالة القانونية.

ظهور رصاعات بينية بني التنظيامت املسلحة ففي سيناء شهد هذا العام يف شهر أكتوبر أول مواجهة مسلحة 	 

بني تنظيم الدولة وتنظيم جند اإلسالم الذي تعاون مع مسلحني تابعني ألتحاد القبائل يف استهداف مجموعة 

من تنظيم الدولة.

نجاح تنظيم الدولة يف التسلل إىل جنوب سيناء ومهاجمة منطقة دير سانت كاترين يف شهر إبريل، وهو ما 	 

يظهر هشاشة منظومة التأمني التابعة للنظام املرصي يف تأمني املناطق السياحية خصوصاً يف محافظة جنوب 

مايقارب  تأمينة ومنها نرش  اجراءات  النظام من  ما ينرشه  التساؤل حول حقيقة  إىل  يدفعنا  ما  سيناء، وهو 

الـ ١65 كامريا مراقبة مبدينة رشم الشيخ، باإلضافة إيل جهازين للكشف باألشعة يف مدخل رشم الشيخ عند 

النقل واآلخر للسيارات املاليك لضبط أى متفجرات، مع احاطة املدينة  كمني راس محمد احدهام لسيارات 

بالنيوجرييس وخاصة حول األماكن الحيوية ملنع دخول السيارات املفخخة )137(.

شهد هذا العام قيام حركة حسم بتنفيذ أول عملية غري متعلقة بالشأن املرصي، وهذا عرب تفجري عبوة ناسفة 	 

يف محيط سفارة ماينامر بحي الزمالك، واظهرت الحادثة ايضاً ضعف األجهزة األمنية املرصية، حيث أن حي 

الزمالك مقر للعديد من البعثات الدبلوماسية واعضائها، ونجاح مثل تلك العملية ميثل اخرتاق أمني الميكن 

اإلستهانه به.

)137(  استنفار أمني يف جنوب سيناء عقب هجوم العريش، الوطن، الرابط

https://www.elwatannews.com/news/details/2613711
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ثانيًا: ىلع األوضاع اإلقتصادية

توسع تنظيم الدولة يف دائرة اإلستهدف اإلقتصادي للمؤسسات اإلقتصادية التابعة للجيش، ورشكات وأفراد القطاع 

الخاص العاملني معه، حيث قام التنظيم يف شهر سبتمرب بإحراق مايقارب الـ 40 معدة مابني عربات نقل ولودر 

ومعدات رصف وفناطيس مياه وخالطة أسمنت تستخدم يف رصف الطرق بوسط وشامل سيناء، وقام بشهر أكتوبر 

غراد،  بصاروخي  بقصفه  نوفمرب  شهر  يف  وفام  مفخخة،  بسيارة  سيناء  بوسط  الجيش  أسمنت  مصنع  مبهاجمهة 

إستنزاف  لخلق حالة  فيها  للتنظيم يسعى  اسرتاتيجية  ماميثل  األسمنت، وهو  ينقلون  اعدام 9 سائقني ممن  مع 

اإلقتصادي لقوات الجيش عرب استهداف املنشآت اإلقتصادية والرشكات الخاصة العاملة معه، ورفع تكلفة تأمني 

تلك املنشآت والطرق بشكل تام

ثالثًا:  ىلع األوضاع الحقوقية 

ممنوح 	  أخرض  ميثل ضوء  ما  وهو  املرصي،  النظام  جرائم  عن  والتغايض  الصمت  يف  الدولية  الرغبة  استمرار 

للضباط باستخدام التعذيب والقتل كلام أرادوا، وهو ما ظهر بعد حادثة الفيديو الخاص بترسيب سيناء )138(، 

مع ارصار حقوقي برتصد وكشف تلك الجرائم واملطالبة بالتحقيق فيها )139( وإلقاء القبض عىل املسؤولني عنها 

مع وقف املساعدات العسكرية ملرص )140(.

اعتامد سياسة االعتقال والتصفية الجسدية، كداللة عىل محاولة األجهزة العسكرية واألمنية معالجة عجزها 	 

واخفاقاتها، مع تصوير حوادث التصفية انها متت يف عمليات اطالق نار وهو ماظهر كذبة يف أكرث من حادثة 

ومنها بيان )141( وزارة الداخلية املرصية حول تصفية 10 شباب يف اطالق نار بعد الهجوم الذي استهدف كمني 

املطاىفء يف العريش، لتثبت منظامت حقوقية بعدها أن القتىل كان قد تم اعتقالهم مسبقاً )142(باإلضافة إىل 

فربكة الفيديو الذي اذاعته وزارة الداخلية والخاص باإلشتباك )143(، باإلضافة إىل الترسيب )144( الذي أذاعته قناة 

مكملني الفضائية بتاريخ 20 أبزيل ويظهر قيام قوات الجيش املرصي بارتكاب جرمية حرب بتنفيذ عملية إعدام 

ميداين خارج اطار القانون ملجموعة من املعتقلني املدنيني أحدهم قارص، وكان املتحدث العسكري للجيش 

املرصي قد أعلن عن قتلهم يف اشتباكات يف شهر نوفمرب 2016.
األمم املتحدة عىل دراية مبقطع الفيديو املتداول، املتحدث باسم األمني العام لألمم املتحدة ستيفان دوغريك يف رده عىل أسئلة الصحفيني   )138(

حول املقطع املرسب، سيناء24، الرابط

فيديو عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء يقدم ملحة عن انتهاكات مسترتة عىل أيدي الجيش يف شامل سيناء، منظمة العفو الدولية ،   )139(

الربط

مقاطع فيديو تُظهر الجيش ينفذ إعدامات يف سيناء، هيومن رايتس ووتش، الرابط   )140(

بيان وزارة الداخلية املرصية حول مالحقة العنارص املنفذة للحوادث التى شهدتها مدينة العريش، فيديو  )141(

يجب فتح تحقيق قضايئ عاجل بقضية تصفية 10 مواطنني مبدينة العريش، منظمة العفو الدولية، الرابط  )142(

مرص: إعدامات غري قانونية محتملة يف سيناء، هيومن رايتس ووتش، الرابط  )143(

ترسيب سيناء يوضح كيف يتم قتل املرصيني يف سيناء بدم بارد بيد الجيش املرصي، قناة مكملني، الرابط  )144(

https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/728470234001630/?type=3&theater
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/04/egypt-video-of-extrajudicial-executions-offers-glimpse-of-hidden-abuses-by-the-military-in-north-sinai/?utm_source=facebook&utm_medium=article&utm_term&utm_campaign=social
https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/21/302712
https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/1287344454642548/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/5534/2017/en/?utm_source=twitter&utm_medium=article&utm_term&utm_campaign=social
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/16/301204
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/1597422520276052/?hc_ref=SEARCH
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ترصيحات 	  يف  مايظهر  وهو  ميارسها،  التى  اإلنتهاكات  تفضح  التى  الحقوقية  بالحمالت  املرصي  النظام  تأثر 

املتحدث بإسم الخارجية املرصية، والذي ينكر دامئاً وجود انتهاكات مع وصف ما يتم نرشه مبحاوالت يائسة 

تهدف إىل التشويه املتعمد لـ 30 يونيو، ومحاولة وصم النظام أنه نظام عسكري انقاليب )145(.

رابعًا: ىلع املدنيين

توسع دائرة استهداف املدنيني بشكل مل يسبق من قبل حيث قتل أكرث 313 مواطن يف حادثة استهداف مسجد، 	 

وقتل أكرث من 80 مواطن يف حوادث استهداف كنائس.

عدم اجراء أى محاسبة حقيقية ملسئويل األجهزة األمنية والعسكرية نتيجة اسوأ موجة من استهداف املدنيني 	 

يف مرص يف تاريخها الحديث، وكان التغيري الجوهري الوحيد الذي حدث يف بنية النظام األمني بسبب حادثة 

واحدة فقط وهي حادثة استهداف قوات من النخبة يف وزارة الداخلية يف منطقة الواحات البحرية، حيث 

أدت الحادثة إىل اإلطاحة بـ 4 من أكرب قيادات وزارة الداخلية املرصية )146( وهم »رئيس قطاع األمن الوطني 

- مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة - مدير إدارة األمن الوطني بالجيزة - مدير إدارة العمليات الخاصة باألمن 

املركزي«، باإلضافة إىل استغاللها يف اإلطاحة برئيس أركان الجيش املرصي )147(.

استخدام تنظيم الدولة ورقة املسيحني كورقة ضغط ضد النظام املرصي عرب استهدافهم )148(.	 

توسع تنظيم الدولة فيها دوائر استهدافه للطرق الصوفية واعدام أحد أكرب شيوخها، مع وجود أدلة قوية عىل 	 

تورط جزء منه يف مجزرة مسجد الروضة )149(.

قيام النظام املرصي بإخالء كامل ملدينة رفح وهذا عرب تنفيذ إخالء املنطقة الثالثة والرابعة من املنطقة العازلة 	 

وتفجري النازل وتجريف األرايض.

هيومان رايتس ووتش تتهم األمن املرصي بـ”تعذيب املعتقلني السياسيني بأساليب منها االغتصاب”، BBC، الرابط  )145(

باألسامء.. تغيريات يف قيادات “الداخلية” املرصية، العربية نت، الرابط  )146(

مرص: إقالة رئيس األركان ـ األبعاد والتفسريات، املعهد املرصي للدراسات، الرابط  )147(

تنظيم الدولة: ما بعد استهداف الكنيسة البطرسية، املعهد املرصي للدراسات، الرابط  )148(

مجزرة الروضة: عندما يغيب الشهود، املعهد املرصي للدراسات، الرابط  )149(

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41173029
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2017/10/28/مصر-إقالة-4-مسؤولين-أمنيين-كبار-من-وزارة-الداخلية-.html
http://eipss-eg.org/مصر-إقالة-رئيس-الأركان-الأبعاد-والتفسيرات/
http://eipss-eg.org/تنظيم-الدولة-ما-بعد-استهداف-الكنيسة-البطرسية/
http://eipss-eg.org/مجزرة-الروضة-عندما-يغيب-الشهود/
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الفصل الخامس: تطورات األوضاع االجتماعية
شهد العام ٢٠١٧، العديد من التحوالت االجتامعية التي كانت محالً للرصد واملتابعة، والتي توزعت بدرجة أساسية 

بني القضايا العاملية، وما شهدته من حراك عاميل، ومواقف النقابات العاملية واملؤسسات الرسمية من هذا الحراك، 

ثم املطالب الفئوية، وبرز منها خالل هذا العام احتجاجات العاملة املؤقتة، ومظاهرات حملة املاجستري والدكتوراه، 

وحراك العاملني بالحكومة )سواء ملواجهة الفساد املايل واإلداري، أو العاملني يف سكك حديد مرص(

كام شهد هذا العام كذلك حراكاً لعدد من النقابات املهنية، كاتحاد نقابات املهن الطبية ونقابة الصيادلة، ونقابة 

املحامني ونقابة الصحفيني ونقابة التمريض، وكذلك نقابة املعلمني ونقابة العالج الطبيعي

وخالل العام ٢٠١٧ أيضاً، تفاقمت أزمة الدواء، والتي شهدت العديد من املستويات، من بينها: مشكلة الزيادات 

الدوائية،  الصناعات  األسواق، ومشكالت  من  مهمة  أصناف  واختفاء  األدوية  نقص  األسعار، ومشكلة  املتتالية يف 

وكذلك مشكلة األدوية منتهية الصالحية

وميكن تناول هذه التطورات يف األوضاع االجتامعية، من خالل املباحث التالية:

املبحث األول: قضايا العامل

املبحث الثاين: املطالب الفئوية

املبحث الثالث: النقابات املهنية

املبحث الرابع: أزمة الدواء يف مرص
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المبحث األول: قضـــايا العــمال

فيام يىل يتم استعراض ماتم رصده من حراك عامىل ودور النقابات العاملية وتعامل السلطة مع قضايا العامل 

أوال: تطورات الحراك العمالى زمنيًا

شهر يناير: 

قررت النيابة العامة يف السويس، يوم 3/1/2017، حبس اثنني من العاملني برشكة »إفكو مرص« لتصنيع الزيوت 

15 يوما، عىل ذمة التحقيقات التهامهام بتحريض عامل الرشكة عىل اإلرضاب عن العمل ووقف اإلنتاج. كام قررت 

النيابة العامة اإلفراج بكفالة 200 جنيه عن 12 عامال بالرشكة بعدما وجهت لهم النيابة العامة تهمة املشاركة يف 

اإلرضاب.)الوطن(. ورشكة افكو للزيوت والصناعات الغذائية تم انشاؤها عام 1998، وهي إحدى رشكات “شرياز 

أالنا » الهندية، وتتضمن نشاطات الرشكة تصنيع زيوت الطعام، واملارجرين الذي يستخدم يف صناعة املخبوزات 

والعجائن، والشورتنج املستخدم يف تصنيع البسكويت، ويعمل بها 600 عامل. وكانت الرشكة قد شهدت يوم 30 

ديسمرب 2016 قيام العامل بوقفة احتجاجية مبقر الرشكة باألدبية، والتى تحولت إىل إرضاب؛ للمطالبة مبستحقاتهم 

املالية واالحتجاج عىل تدين رواتبهم.)البديل(

شهر فبراير: 

ابتداء من يوم الثالثاء 7 فرباير 2017 ؛ شهدت رشكة غزل املحلة التابعة للرشكة القابضة للصناعات الغزل والنسيج 

إرضابا جزئيا لعامل 3 أقسام مبصانع املالبس الجاهزة واملفروشات ملطالبتهم مجلس الوزراء برصف عالوة 10% 

ومستحقاتهم املالية املتأخرة طوال الشهور املاضية، ما تسبب يف إرباك عمليات اإلنتاج بصورة جزئية يف ظل تأخر 

بدء عمليات لجنة الرتقيات للعاملني بالرشكة بسبب عدم توافر أي اعتامدات مالية لسداد أجورهمكام هدد املئات 

من عامل الرشكة بالتصعيد واستمرار اإلرضاب حتى تنفيذ مطالبهم املرشوعة، فضال عن تعطل املاكينات بسبب 

اإلرضاب العاميل الذي وضع مجلس إدارة الرشكة يف حرج كبري اللتزامها بتسليم عدد من طلبيات اإلنتاج لعدد من 

املصانع الحكومية واملستثمرين خارج مرص بسبب تأخر تسليمها.)الوطن(.

وىف اليوم التاىل )االربعاء 8 فرباير( نظم العرشات من عامل والعامالت وقفة احتجاجية أمام مكتب مجلس إدارة 

الرشكة بقطاع شئون األفراد لالعرتاض عىل قرار املهندس حمزة أبوالفتح، املفوض العام لرشكة غزل املحلة بإحالة 6 

من العامالت والعامل مبصنع املفروشات إىل التحقيق بالشئون القانونية بدعوى اتهامهم بالتحريض زمالئهم عىل 

اإلرضاب وتعطيل عمليات اإلنتاج مبصانع الرشكة. وكان العامل املرضبني مبصانع الرشكة، فوجئوا بقرار صادر من 

املفوض إىل األمن اإلداري بالرشكة مبنع عدد من العامل والعامالت من دخول املصانع واستدعائهم الفوري للتحقيق 

https://www.elwatannews.com/news/details/1742825
https://elbadil.com/2016/12/إضراب-عمال-إفكو-مصر-بالسويس-للمطالب/
https://www.elwatannews.com/news/details/1858271
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واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيالهم ومحاسبتهم وردعهم وهو ما دفع باقي الزمالء إيل الوقفة اإلحتجاجية 

اإلرضاب. عىل  بالتحريض  املتهمني  العامل  مع  التحقيق  إتهاء  مقابل  للعمل  للعودة  استعدادهم  عن  واإلعراب 

)الوطن(

ويف قليوب: أرضب العرشات من العاملني برشكة »نستله« فرع قليوب، صباح يوم الخميس 9 فرباير 2017، عن 

العمل، بسبب رغبة الرشكة يف تخفيض عمولة البيع وعدم زيادة األجور مبا يتناسب مع ارتفاع األسعار، باإلضافة 

إىل تحميل مندويب البيع تكلفة املنتجات املرتجعه وتهديد العامل بالفصل عن العمل. يذكر أن هذا اإلرضاب ليس 

األول من نوعه، وسبقه إرضاب آخر من قبل املوظفني وتدخل بعض نواب الربملان، ووعدت الرشكة بالجلوس مع 

املوظفني وحلها وهو مامل تفعله الرشكة)الوطن(.

شهر أبريل: 

نظم العاملون برشكة القناة للموانئ- إحدى الرشكات التابعة لهيئة قناة السويس - اليوم الثالثاء 4 أبزيل 2017، 

وقفة احتجاجية داخل مقر الرشكة باإلسامعيلية للمطالبة بتحسني أوضاعهم املادية والوظيفية. واعتصم 350 عامالً 

بالرشكة، اليوم الثالثاء، اعرتاًضا عىل تعنت مجلس اإلدارة معهم ورفض تحويل عقودهم العرضية إىل عقود دامئة، 

وأكّد املحتجون أنهم يعملون بعقود »عرضية« وليست مؤقتة منذ ثالث سنوات موضحني أنه مل يتم حتى تعينهم 

بعقود مؤقتة ويعانون من ترّدي أوضاعهم الوظيفية واملادية سواء ىف األجور أو العالج واإلجازات املرىض، مطالبني 

مبساواتهم بجميع العاملني ىف الرشكة. يذكر أن هيئة قناة السويس تضم 7 رشكات تعمل يف بناء السفن والوحدات 

البحرية واألعامل الخدمية للنقل البحري يف محافظات القناة الثالثة وهي بورسعيد واإلسامعيلية والسويس.

شهر مايو: 

تجمع العرشات من العاملني ىف رشكة ابو الهول املرصية للزيوت واملنظفات، صباح الثالثاء 30مايو2017، امام مبنى 

االدارة ىف محرم بك باالسكندرية، للمطالبة برصف العالوة الدورية التي أعلنت الحكومة عن رصفها قبل حلول شهر 

رمضان ومل يتم رصفها حتى اآلن. وقال العامل إن الرشكات التابعة للرشكة القابضة للصناعات الغذائية التى تتبعها 

الرشكة قامت برصف العالوة بأثر رجعي بواقع 11 شهرا ىف بداية االسبوع الحايل، مثل رشكة اسكندرية للزيوت 

والصابون. وهدد العامل باالرضاب عن العمل ىف حال تأخر رصف العالوات بعد اخطار األمن واالتحاد العام لعامل 

اإلسكندرية. )اخباراليوم(

شهر يونيو:

سادت حالة من الغضب بني عامل ترسانة السويس البحرية، االثنني 19 يونيو، قبل أن يقرروا االعتصام مبكتب 

رئيس مجلس اإلدارة؛ احتجاًجا عىل ما وصفوه مبامطلة الهيئة يف رصف عالوة الـ%10 التي أقرها مجلس النواب 

https://www.elwatannews.com/news/details/1859759
https://www.elwatannews.com/news/details/1864160
https://www.elwatannews.com/news/details/1864160
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022697/1/عمال-شركة-زيوت-بالإسكندرية-يهددون-بالإضراب-لعدم-صرف-الع.html
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الشهر املايض. وما زاد األمر تعقيدا وصول إشارة جديدة بوقف رصف العالوة وعدم العمل باملنرشوين السابقني، 

وأثار ذلك غضب العامل فصعدوا ملكتب رئيس مجلس اإلدارة وتجمهروا أمام مكتبه ومنعوه من مغادرة مكتبه. 

بدوره، سعى مدير االستعالمات للهيئة يف السويس التدخل لحل األمر إال أن العامل رفضوا االستجابة، وأرصوا عىل 

االعتصام مبكتب ضبش لحني إقرار العالوة. )اخبار اليوم(

ويف االسكندرية: أعلن املؤمتر الدائم لعامل اإلسكندرية، يوم الخميس 15 يونيو 2017، دخول عامل »فرج الله« 

يف إرضاب عن العمل، احتجاجا عىل عدم رصف أرباح العام املايض. وقال املؤمتر يف بيان صحفي، إن البداية جاءت 

بعد إرضاب جزيئ لعدد من العامالت داخل الرشكة، مؤكًدا تضامنه مع العاملني بالرشكة. وحّمل الجهات املعنية يف 

الحكومة املسؤولية الكاملة، لحفظ حقوق العاملني، والحفاظ عليهم من الفصل التعسفي.)الوطن(

يونيو   14 االربعاء  يوم  العمل  عن  باإلسكندرية،  الرشب  مياه  العاملني يف محطات رشكة  من  املئات  أرضب  كام 

2017 بعد أن اعلنت ادارة الرشكة عدم رصف فروق العالوة بعد ضمها للمرتب األسايس أسوة بالعاملني ىف معظم 

انضم  ثم  والبحرية  واالسكندرية  مدينتي  تغذى  التي  الرئيسية  السيوف  مياه  اإلرضاب يف محطة  وبدأ  الرشكات. 

قانون  النواب مبرشوع  إىل مجلس  تقدمت  الحكومة  إن  العامل،  أحد  وقال  والنزهة.  العاملني يف محطات رشق 

برصف عالوة بنسبة %10 تضاف إىل األجر األسايس ووافق عليها املجلس وصدق عليها رئيس الجمهورية ونرشت 

يف الجريدة الرسمية وتأخرت إدارة الرشكة يف الرصف ثم أعلنت أن رئيس الوزراء قام بإلغاء القانون وامتنعت عن 

الرصف.)الوطن(

كام نظم املئات من عامل رشكة »إيزاكو« يف املنطقة الرابعة، برج العرب غرب اإلسكندرية، وقفة احتجاجية صباح 

يوم االربعاء 14 يونيو 2017 أمام الرشكة، للمطالبة برصف مرتباتهم التي امتنع صاحب الرشكة عن رصفها منذ 3 

أشهر. 

وسلم مندوبون عن العاملني يف رشكة مياه اإلسكندرية، ميثلون عدة محطات رئيسية للمياه والفروع، االثنني 19 

يونيو، مذكرة شاملة باملستندات إىل رئاسة الجمهورية يف قرص عابدين، وأمانة مجلس النواب، متهيدا لتحديد موعد 

عاجل للقاء مع مسئول كبري بالرئاسة، ورئيس لجنة القوى العاملة وأمانة املجلس لبحث مشكالتهم.ورشح ممثلو 

الدورية %10 وضمها  العالوة  قواعد رصف  بتطبيق  ومطالبتهم  العمل،  عن  إرضاب  دخولهم يف  أسباب  العامل 

للمرتب األسايس أسوة برشكات أخرى مامثلة. كان إرضاب العاملني قد استمر لليوم الخامس عىل التوايل، وطالب 

املرضبون اليوم بإقالة املهندس أحمد جابر رئيس الرشكة الذي رفض التفاهم والتفاوض معهم، وحرر محرضا لهم 

يف قسم رشطة الرمل ثان. وبالفعل تم استدعاء 24 من العاملني يف املحطات للتحقيق معهم بتهم إثارة العامل 

والدعوة إىل اإلرضاب واإلخالل باألمن القومي. )اخبار اليوم(. 

شهر يوليو: 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501825/1/عمال-ترسانة-السويس-يمنعون-رئيس-الشركة-من-مغادرة-مكتبه.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501825/1/عمال-ترسانة-السويس-يمنعون-رئيس-الشركة-من-مغادرة-مكتبه.html
https://www.elwatannews.com/news/details/2213624
https://www.elwatannews.com/news/details/2213624
https://www.elwatannews.com/news/details/2210267
https://www.elwatannews.com/news/details/2210267
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501871/1/أزمة-إضراب-عمال-مياه-الإسكندرية-أمام-الرئاسة-والنواب.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501871/1/أزمة-إضراب-عمال-مياه-الإسكندرية-أمام-الرئاسة-والنواب.html
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اعتصم عامل رشكة الدقهلية للسكر يوم األحد 2/7/2017 للمطالبة بحقوقهم يف أرباح الرشكة وحقهم يف العالوة 

التى  الرشكة برصف مستحقاتهم  إدارة  بالرشكة األرض، وطالبوا  العاملون  الحكومة. وافرتش  أقرتها  التى  السنوية 

طالبوا بها كثريا دون أي تنفيذ.)الوطن(. واستمر االعتصام لليوم الثاىن عىل التواىل احتجاجا عىل عدم ضم العالوة 

مجلس  لرئيس  مذكرة  للمصنع،  النقابية  اللجنة  وأرسلت  للسكر،  الدلتا  برشكة  أسوة  األسايس،  لألجر  االجتامعية 

إدارة الرشكة والعضو املنتدب، قالت فيها: “مبناسبة االنتهاء من عقد الجمعية العمومية وإقرار امليزانية، وإلحاقا 

ملناقشتنا سابقا معكم بشأن األرباح ومكافأة العاملني والعالوة االجتامعية،.)الوطن(. 

ملطالبهم،  الرشكة  إدارة  تجاهل  عىل  احتجاجا  التوايل،  عىل  الرابع  لليوم  الرشكة  مصنع  داخل  االعتصام  واستمر 

واتجهت قوة من رشطة بلقاس إىل املصنع، إلقناع العامل بفض االعتصام، لكنهم رفضوا فض اعتصامهم قبل استجابة 

إدارة الرشكة ملطالبهم. وأعلنت إدارة الرشكة، أنه ال تفاوض قبل فض االعتصام، وأنه لن يتم النظر يف أي مطالب 

للعاملني بالرشطة إال بعد شهر من اآلن. )الوطن(. وىف اليوم الخامس أنهى عامل الرشكة اعتصامهم بعد وعد إدارة 

الرشطة االستجابة لجزء من مطالبهم، عىل أن يتم النظر يف باقي املطالب خالل الفرتة املقبلة.)الوطن(

وقفة   ،2/7/2017 االحد  يوم  قنا،  يف  الصحي  والرصف  الرشب  مياه  برشكة  املؤقتني  العاملني  عرشات  نظم  كام 

احتجاجية أمام مقر الرشكة يف منطقة الصالحية بقرية الجبالو التابعة ملركز قنا، للمطالبة بالتثبيت. وأكد املحتجون، 

تنصل  تنفيذه بسبب  يتم  الكالم مل  لكن هذا  عليهم،  والتأمني  بتعيينهم  أكرث من مرة  الرشكة وعدهم  رئيس  أن 

املسؤولني يف قرار تثبيتهم. وأضاف أحمد عيل، أحد املحتجني أن هناك عدًدا كبريًا من املحصلني باملراكز امتنعوا عن 

تحصيل االشرتاكات الشهرية اعرتاًضا عىل عدم تنفيذ وعود رئيس الرشكة بتثبيتهم. وأشار إىل أن املحصلني وردوا 

خالل السنوات املاضية مبالغ مالية كبرية لخزينة الرشكة، مطالبني رئيس الرشكة القابضة بالتدخل وتعيينهم وفقا 

للجدول الزمني.)الوطن(. 

ويف مدينة الربلس، بدأ يوم السبت 2 يوليو 2017 احتجاج العاملني الذين ترتاوح أعدادهم بني 300 و350 عامال يف 

رشكة ليدز إيرم العاملة يف مجال الكهرباء للمطالبة بزيادة رواتبهم %20 كام وعدتهم إدارة الرشكة يف وقت سابق 

متاشيا مع ارتفاع األسعار. كام طالبوا بخفض الرضيبة عىل رواتبهم التي ترتاوح بني 15 و %20 وحصول العامل عىل 

التايم شيك )السريىك( والذى يوضح بيانات ساعات االضاىف وأيام العمل واملستقطع من األجر شهريا. لكن بحسب 

أحد العاملني أن إدارة الرشكة رفضت مطالبهم وأنهت تعاقد كثري منهم ورفضت رصف مستحقاتهم املالية التي 

تقدر بأجر شهرين عن كل سنة، كل اإلدارة تطرح أجر 15 يوما فقط. وأوضح أن معظم العاملني استجابوا لإلدارة 

منهم من استأنف العمل مجددا دون الحصول عىل أي من املطالب ومنهم من ترك العمل ومل يتبق سوى 15عامال 

حرروا محارض ضد الرشكة لحفظ مستحقاتهم.

نقابيني  مثاين  منهم  األربعاء 5/7/2017 ضد 11عامال  أمس  أول  للسكر محرضا  الدقهلية  إدارة رشكة  كام حررت 

تتهمهم فيه بالتجمهر بسبب اعتصامهم للمطالبة بالحصول عىل املكافأة التكميلية لألرباح والحوافز التي تقدر بـ 

https://www.elwatannews.com/news/details/2271039
https://www.elwatannews.com/news/details/2276003
https://www.elwatannews.com/news/details/2285955
https://www.elwatannews.com/news/details/2303959
https://www.elwatannews.com/news/details/2270323
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28 مليون جنيه، يف ظل موجة ارتفاع األسعار،بحسب الناشط العاميل هشام فؤاد.)مرصالعربية(

ويوم الثالثاء 11 يوليو 2017 أرضب عدد من العاملني مبرفق النقل الداخيل مبحافظة املنوفية عن العمل وتوقفت 

سيارات النقل الخاصة باملرفق مام نتج عنه تعطيل مصالح املواطنني وذلك عىل خلفية طلب العاملني مبرفق النقل 

عالوة مالية. ومن جانبه أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ املنوفية حرص الدولة عيل رصف العالوات الخاصة 

بالعاملني يف الدولة وفقاً للضوابط التي حددها القانون موجهاً الدعوة برضورة عدم إتخاذ اإلرضاب وتعطيل مصالح 

املواطنني كوسيلة للحصول عيل الحقوق، مشرياً إيل أن الدولة ستتخذ كافة اإلجراءات الكفيلة بالحفاظ عيل هيبتها 

وعدم اإلرضار مبصالح املواطنني)اخبار اليوم(.

الثالث إثر إعالن  النظافة يف الجامعة األمريكية بالقاهرة يومه  وشهد يوم 18 يوليو 2017 دخول إرضاب عامل 

الجامعة عزمها عدم تجديد عقود العمل لنحو 170 من عامل النظافة، والتعاقد مع رشكتني خاصتني لتويل أعامل 

النظافة يف الجامعة. ويرغب العامل املعتصمني الدخول يف مفاوضات جدية عىل أساس املساواة و االحرتام املتبادل 

من أجل تنظيم العمل بشكل يحفظ حقوق العامل. وىف يوم االربعاء 26 يوليو أمهلت إدارة الجامعة األمريكية، 

رفض  أو  بقبول  عليها  للرد  اليوم  مساء  الثالثة  الساعة  حتى  الخامس  بالتجمع  مبقرها  املعتصمني  النظافة  عامل 

التسوية املعروضة عليهم يف مقابل عدم تجديد عقودهم، وإال ستعترب الجامعة أن التسوية مرفوضة من ِقبلهم 

)مدى مرص(. 

وىف يوم الحميس 27 يوليو قرر عامل النظافة بالجامعة األمريكية إنهاء اعتصامهم والخروج من الحرم الجامعي 

عىل  باالعتداء  ضدهم  املحررة  املحارض  عن  اإلدارة  تنازل  مقابل  الجامعة،  إدارة  من  املطروحة  التسوية  وقبول 

الجامعة.، حيث ساد جو من القلق والتوتر ىف اليوم السابق داخل اعتصام العامل، خشية إلقاء القبض عليهم من 

العامل  بأن حررت محارض رشطية ضد  الجامعة  إدارة  به  الذي قامت  التصعيد األخري  الحرم، خاصة بعد  داخل 

املعتصمني، وسلمت الرشطة قامئة بأسامئهم، يف سابقة مل تحدث يف الجامعة األمريكية التي شهدت اعتصامات 

عديدة خالل السنوات املاضية.)مدى مرص(

االسكندرية: يوم االربعاء 19 يوليو 2017 نظم املئات من العاملني بهيئة النقل العام يف اإلسكندرية، اليوم، وقفة 

احتجاجية أمام مبنى إدارة الهيئة، مبنطقة الشاطبي رشق اإلسكندرية، احتجاجا عىل تطبيق قانون الخدمة املدنية 

قانون  ينطبق عليها  والتي ال  اإلسكندرية  تابعني الئحيًا ملحافظة  أنهم  القانون، حيث  لنصوص  باملخالفة  عليهم، 

الخدمة املدنية. وتجمع املئات من العاملني أمام مقر الهيئة، رافعني الفتات مدون عليها »عامل الهيئة يطالبون 

باالنضامم إىل وزارة النقل« و«نطالب بإقالة رئيس الهيئة«، »مطلبنا مرشوعة«، وسط هتافات مطالبة بإقالة رئيس 

هيئة النقل العام. وقال أحمد رشدي أحد العاملني بهيئة النقل العام يف اإلسكندرية، إن الهيئة يطبق عليها قانون 

الخدمة املدنية باملخالفة لنص قانون الخدمة املدنية نفسه، إذ أن الهيئة تابعة ملحافظة اإلسكندرية والتي ال يطبق 

عليها القانون.)الوطن(

http://www.masralarabia.com/الحياة-السياسية/1454326-بعد-ارتفاع-أسعار-الوقود-و-الكهرباء--3-احتجاجات-عمالية-تطالب-بزيادة-الرواتب
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2509750/1/إضراب-العاملين-بمرفق-النقل-الداخلى-بالمنوفية..-والمحافظ.html
https://www.madamasr.com/ar/2017/07/26/news/u/الجامعة-الأمريكية-تنذر-عمال-النظافة-ا/
https://www.madamasr.com/ar/2017/07/26/news/u/الجامعة-الأمريكية-تنذر-عمال-النظافة-ا/
https://www.madamasr.com/ar/2017/07/27/news/u/عمال-النظافة-بالجامعة-الأمريكية-ينهو/
https://www.madamasr.com/ar/2017/07/27/news/u/عمال-النظافة-بالجامعة-الأمريكية-ينهو/
https://www.elwatannews.com/news/details/2336591
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أسوان،  محافظة  جنوب  السياحية  سمبل«  أبو  »أسوان-  بطريق   110 الكيلو  شهد   2017 يوليو   25 يوم  اسوان: 

اعتصام العرشات من عامل مصنع أسمنت أسوان، عقب انسكاب مادة حارقة صباح أمس عىل 5 عاملني، وطالب 

املؤقتني  بهم، وتعيني زمالئهم  يليق  مبا  الضحايا واملصابني  الحادث وتعويض  تحقيق موسع يف  بفتح  املعتصمون 

وعامل اليومية، وتوفري وسائل األمان والرعاية الصحية وتحسني األجور وتطوير أماكن اإلعاشة التي وصفوها بأنها 

التي تستخدم يف تفاعالت تصنيع األسمنت انسكبت املادة والتي تتجاوز  أثناء نقل املادة  غري آدمية. وتبني أنه 

حرارتها 1400 درجة من املجرى املخصص لها، عىل العامل أثناء قيامهم بأعامل إنشائية وتويف أحدهام فور وقوع 

الحادث حيث تفحمت جثته، ولفظ الثاين آخر أنفاسه اليوم أثناء تلقيه العالج مبستشفى أسوان الجامعي، بينام 

يخضع آخرون للعالج بذات القسم.)الوطن(. 

االسكندرية: نظم عرشات العاملني برشكة أبو قري لألسمدة يف اإلسكندرية، يوم الخميس 27 يوليو 2017، وقفة 

بالوردية لجعله 8 ساعات بدالً من 12 ساعة،  العمل  احتجاجية داخل مقر الرشكة، احتجاجا عىل تعديل نظام 

العاملني داخل مقر الرشكة ورفعوا  العاملني يف الرشكة. وتجمع العرشات من  أرباح  انخفاض نسبة  باإلضافة إىل 

الفتات مدون عليها »ال لتغيري أوقات الوردية من 12 ساعة إىل 8 ساعات«، و«ال مساس باألرباح”. ومن جانبه، 

قال سعد أبو املعاطي، رئيس رشكة أبو قري لألسمدة، أنه ال مساس بأرباح العاملني بالرشكة، الفتا إىل استمرار رصف 

األرباح وفقا ملا يحدده القانون.)الوطن(

نجع حامدى: نظم مئات العامل يف مصنع السكر مبركز نجع حامدي بقنا، صباح يوم 27/7/201، وقفة احتجاجية، 

وذلك ملطالبة املسؤولني عن املصنع بضم عالوة غالء املعيشة عىل األجر األسايس، وذلك تضامًنا مع العامل يف بقية 

مصانع السكر يف جنوب، الذين يطالبون بنفس املطالب.)الوطن

شهر أغسطس: 

نظم املئات من عامل رشكة »كوين رسفس« إرضابا عن العمل، يف ميناء السخنة، للمطالبة بتوفري تأمني صحي قوي 

النرص للخدمات  إدارة الرشكة منح مصايب حادث إجازات مرضية. ورشكة  الحكومي، بعد رفض  التأمني  بدال من 

املرصية،  الدفاع  لوزارة  التابعة  الوطنية  الخدمة  تعد إحدى رشكات جهاز مرشوعات  )كوين رسفيس(،  والصيانة 

يف  السخنة  ميناء  تصادم يف  لحادث  تعرضت  رسفس«  »كوين  لرشكة  تابعة  حافلة  وكانت   .1988 عام  تأسست 

السويس، أسفر عن إصابة 13 عامال. وتعرض الضحايا لكسور متعددة،، وامتنع املئات من عامل الوردية املسائية 

امليناء، احتجاجا عىل عدم قيام إدارة املستشفى بكتابة  الذهاب إىل عملهم يف  والصباحية والثانية والرابعة من 

تقارير طبية تسمح مبنح العامل املصابني بكسور إجازات مرضية، يف حني تجاهل اإلعالم املرصي الحادثة واإلرضاب. 

ويقوم عامل »رسفس« بالعمل عىل معدات نقل الحاويات داخل الساحة الخاصة بالكشف الجمريك، ما تسبب يف 

تعطيل عمل املستخلصيني الجمركيني، ورضر للعمالء املستوردين.

https://www.elwatannews.com/news/details/2354717
https://www.elwatannews.com/news/details/2362037
https://www.elwatannews.com/news/details/2361221
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املحلة الكربى: بدأ نحو 16 ألف من عامل رشكة مرص للغزل والنسيج باملحلة الكربى إرضابًا عن العمل منذ مساء 

يوم األحد 7 اغسطس 2017 للمطالبة برصف العالوة االجتامعية املقررة للسنة الحالية، وزيادة نصيبهم من األرباح 

لجنة  وانعقاد  واملالبس،  والنسيج  والغزل  للقطن  القابضة  الرشكة  يف  بالعاملني  ملساواتهم  شهر   12 إىل  السنوية 

الرتقيات التي مل تنعقد منذ سنتني، وزيادة حافز التطوير، ورفع بدل الغذاء من 210 إىل 400 جنيه. )مدى مرص(.

وقفة  يوم 7/8/2017  فرع سوهاج،  إبراهيم«  املرصية »مختار  املقاوالت  مؤقتون برشكة  عاملون  نظم  سوهاج: 

احتجاجية أمام فرع الرشكة مبدينة نارص يف سوهاج، بعد شائعة طرد العاملني من الرشكة. وطالب عامل الرشكة، 

الحكومة، بالتدخل لحل األزمة، بعد أنباء بترسيح العاملة املؤقتة من فروع الرشكة، كام طالبوا بإقالة املهندس فائق 

البنا رئيس مجلس إدارة الرشكة، بسبب قراراته التي تؤدي إىل ترشيد عدد كبري من العامل. املحلة الكربى: لليوم 

انتظاًرا لتعليق  التوايل، يستمر عامل رشكة مرص للغزل والنسيج باملحلة الكربي، ىف إرضابهم املفتوح؛  الثاىن عىل 

منشور برصف عالوة الـ %10، التى أقرها الربملان للمخاطبني بقانون الخدمة املدنية، علاًم بأن القانون ال يشمل 

العاملني بقطاع األعامل العام. وأكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أنه تم االتفاق بني 

القابضة للغزل والنسيج، رصف العالوة بحد أدىن 65 جنيها،  العامة ووزير قطاع األعامل ورئيس الرشكة  النقابة 

وأقىص 130 جنيًها، بعد استئناف العامل العمل. لكن العامل من جانبهم، رفضوا هذا االتفاق، مؤكدين أن العمل 

سيظل متوقًفا لحني تعليق منشور بذلك داخل الرشكة.)االهرام 9/8/2017(.

شبني الكوم: سادت حالة من الغليان والغضب بني عامل رشكة »غزل شبني الكوم« للغزل والنسيج، بسبب رفض 

التطوير  الغالء، إضافة إىل حافز  الرئيس السييس ومنحة  التي أقرها  مطالبهم الخاصة برصف العالوة االستثنائية 

وزيادة بدل الوجبة خالل الشهور املاضية. وقرر العامل خفض اإلنتاج بعد أن وصل إىل نحو 22 طن غزول نيوميا 

جميعها مخصص للتصدير، ليصل بعد األزمة األخرية إىل 10 أطنان فقط يوميا، للضغط عىل إدارة الرشكة لتنفيذ 

مطالبهم التي وصفوها باملرشوعة، وسط دعوات بالتصعيد والتهديد بالدخول يف إرضاب شامل عن العمل لتحقيق 

مطالبهم.)الوطن 8/8/2017(

املحلة الكربى: واصل اآلالف من عامل رشكة مرص للغزل والنسيج »غزل املحلة«، التابعة للرشكة القابضة لصناعات 

الغزل والنسيج الدخول يف إرضاب مفتوح عن العمل لليوم الثالث عىل التوايل لتجاهل الحكومة وأعضاء اللجنة 

الوزارية املتمثلة يف وزارات قطاع األعامل واالستثامر والصناعة والقوى العاملة واملالية دراسة وبحث آليات توفري 

كافة االعتامدات املالية الالزمة لرصف عالوة غالء املعيشة وزيادة البدل السنوي بقيمة %20، ورصف مستحقات 

الحوافز املادية املتأخرة تزامنا مع السنة املالية الجديدة. إذ أوقف العامل ماكينات اإلنتاج لإلعراب عن شكواهم 

ومطالبهم الفتني رفضهم الكامل ألي مفاوضات والتي تؤول إىل البدء يف تشغيل املاكينات أوال ووضع جدول زمني 

لرصف مستحقاتهم بصورة دورية وهو ما رفضة العديد من العامل ووصفوه بـ«حبوب املسكنات لألزمة وال جدوي 

لها”.)الوطن 9 /8/2017(.

https://www.madamasr.com/ar/2017/08/07/news/u/إضراب-16-ألف-عامل-بـغزل-المحلة-عن-العم/
https://www.madamasr.com/ar/2017/08/07/news/u/إضراب-16-ألف-عامل-بـغزل-المحلة-عن-العم/
http://www.ahram.org.eg/News/202352/29/607803/المحافظات/استمرار-إضراب-عمال-
https://www.elwatannews.com/news/details/2402237
https://www.elwatannews.com/news/details/2405336
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املحلة الكربى: واصل اآلالف من عامل رشكة غزل املحلة، التابعة لقطاع الرشكة القابضة للصناعات الغزل والنسيج 

يف الغربية، إرضابهم املفتوح عن العمل لليوم السابع عىل التوايل، ونقل العرشات من عامل الرشكة، اليوم، إرضابهم 

إدارة الرشكة، ونجح أمن  املقابلة لديوان مجلس  العمل من داخل املصانع إىل ساحة ميدان طلعت حرب،  عن 

الرشكة، يف التعامل مع إرضاب العامل. ) الوطن 12/8/2017(

املحلة الكربى: أعلنت أحزاب وقوى سياسية ونقابية وشخصيات مرصية تضامنهم الكامل مع عامل غزل املحلة 

املرضبني عن العمل منذ 7 أيام، ومع جميع مطالبهم، ودعمهم الكامل لهم، »حتى تنترص إرادتهم املقاومة عىل 

إرادة االستبداد واإلفقار، وتُنفذ جميع مطالبهم دون قيد أو رشط أو تجزئة أو تأجيل”. وقالوا- يف بيان لهم السبت 

بعنوان »شدي الحيل يا محلة«- إن مطالب عامل املحلة برصف العالوات هي مطالب تخص كافة العاملني بقطاع 

األعامل العام، والتي بدأت رشكات أخرى خاصة يف الغزل والنسيج تعلن عن تنظيمها الحتجاجات للمطالبة بذات 

املطالب. 

وأضاف البيان:« يأيت إرضاب اآلالف من عامل غزل املحلة من جديد، ليمثل الراية التي تدل عىل طريق مقاومة 

سياسات الغالء واإلفقار التي ينكوي بها كل العاملني بأجر يف مرص، فكام ألهم عامل املحلة عامل مرص يف كانون 

األول/ ديسمرب 2006، وأطلقوا أكرب موجة من االحتجاجات العاملية يف التاريخ املرصي، يأيت إرضابهم عن العمل 

اآلن ليشري ويؤكد أن العمل املنظم، مبا يف ذلك اإلرضاب، حقوق كفلها الدستور والقانون باعتبارها أحد سبل انتزاع 

الحقوق والدفاع عنها والوصول لعالقات عمل عادلة«.)عرىب 21 تاريخ 12/8/2017(

املحلة الكربى: تضامن املئات من عامل » رشكة النرص للغزل والنسيج » داخل 3 مصانع بالرشكة مع عامل رشكة 

غزل املحلة وأعلنوا دخولهم ىف إرضاب مفتوح عن العمل للمطالبة بحقوقهم املالية أسوة بزمالءهم فيام حاول 

مجلس إدارة رشكة النرص احتواء غضب عاملها إال أنها فشلت ىف الحوار معهم وهو ما تسبب ىف تعطل ماكينات 

الرشكة جزئيا. كام تسعى مجلس إدارة رشكة النرص إىل رفع مطالب العامل املرضبني إىل الجهات املعنية بالرشكة 

القابضة ووزارة قطاع األعامل سعيا ىف احتواء األزمة وتفاقهام ىف الوقت الحايل. ىف استمر ارضاب عمل غزل املحلة 

عن العمل لليوم التاسع عىل التوايل )وطن 14/8/2017(

املحلة الكربى: ىف محاولة لحل أزمة إرضاب عامل رشكة مرص للغزل والنسيج باملحلة الكربى، قام أعضاء مجلس 

النواب بكتابة تعهد عىل أنفسهم بأنه سيتم البت ىف طلبات عامل غزل املحلة، ىف مدة أقصاها أسبوع، عىل أن يبدأ 

العمل بجميع مصانع الرشكة فوًرا. كام تعهد النواب بالقيام بتقديم طلب للربملان بإدراج رشكات قطاع األعامل 

العام؛ للحصول عىل العالوة املقررة، وذلك فور انعقاد الدورة الربملانية القادمة.من جانبه، رصح عبد الغنى البييل، 

رئيس اللجنة النقابية لغزل املحلة، بأن النواب واملسئولني أبدوا استجابة ملطالب العامل، وتعهدوا كتابًة، برصف 

لاللتزام  للدوران مرة أخرى،  اإلنتاج  تعود عجلة  العامل ومصلحة رشكتهم، حتى  مستحقاتهم، من أجل مصلحة 

ألن  فوًرا؛  العمل  استئناف  العامل  «البييل»  وناشد  مواعيدها.  ىف  الطلبيات  وتسليم  الرشكة،  مع  املربمة  بالعقود 

https://www.elwatannews.com/news/details/2414819
https://www.elwatannews.com/news/details/2414819
https://www.elwatannews.com/news/details/2421560
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الحكومة والنواب جادون ىف الحل، من أجل دفع عجلة اإلنتاج.)االهرام 14 / 8/ 2017(

شبني الكوم: أعلن عامل رشكة غزل شبني الكوم عن اعتزامهم التصعيد ضد الرشكة القابضة للغزل والنسيج ووزير 

االستثامر، يف إطار أزمة املطالب الخاصة برصف العالوة االستثنائية، ويف السياق ذاته، أعلن العامل عن عدم وجود 

أي نية إلعالن اإلرضاب الشامل عىل أال يتم إعطاء ذريعة لإلدارة بوقف الرواتب الشهرية، وكذلك التنكيل بالقيادات 

العاملية داخل الرشكة والعامل املتواصلني مع وسائل العامل املختلفة. وأشار العامل إىل أن وقف املرتبات يف ظل 

التي  القانونية،  املالحقات  وكذلك  به،  يسمحوا  لن  كارثيا،  أمرا  يعد  املعيشة  وغالء  الصعبة  اإلقتصادية  الظروف 

املطالبة برصف  املايض  العام  يناير من  املاضية يف  لالحتجاجات  تزعمهم  بسبب  بالرشكة  العاملني  5 من  شملت 

املتأخرات املالية وحافز التطوير.)الوطن 13/8/2017(.

شبني الكوم: قال عامل رشكة غزل شبني الكوم، إن الرشكة القابضة للغزل والنسيج، ووزير االستثامر، مياطلون يف 

تحقيق مطالبهم التي وصفوها باملرشوعة، وأوضح العامل، أنهم يبحثون تخفيضا جديدا لإلنتاج يصل إىل الربع 

تقريبا، بواقع 6 أطنان يوميا، بعد أن وصل اإلنتاج اليومي من الخيوط والغزول لنحو 24 طنا، للضغط عىل إدارة 

الرشكة لرصف مستحقاتهم املالية. ولفت العامل، إىل أنهم مستمرين يف تخفيض اإلنتاج للضغط عىل إدارة الرشكة، 

والرشكة القابضة للغزل والنسيج، وهناك دعوات لإلرضاب واالعتصام يف الرشكة، يف ظل التصعيد من جانب عامل 

املحلة، الذين يحملون املطالب ذاتها. وتابع العامل، أن الوعود برصف مستحقاتهم، ال تعني شيئا قبل صدور منشور 

رسمي من الرشكة القابضة، ووضع مواعيد محددة لرصفها، وبغري ذلك لن يعود العمل إىل طبيعته والتشغيل بكامل 

الطاقة املتاحة. )الوطن 15/8/2017(

الثالثاء 15/8/2017، مظاهرة ومسرية داخلية  للغزل والنسيج، مساء يوم  الكربى: نظم عامل رشكة مرص  املحلة 

أمام املبنى اإلداري للرشكة، يف خطوة تصعيدية ضد مجلس اإلدارة. وطلب رئيس الرشكة القابضة لصناعات الغزل 

والنسيج، االستعانة بأعضاء اللجنة النقابية وقيادات قطاعات الرشكة، يف محاولة إلقناع العامل بالعدول عن اإلرضاب 

والتعهد بالبدء يف رصف أرباحهم وعالواتهم.)املرصى اليوم(، ومن جانبه أكد الدكتور أرشف الرشقاوى، وزير قطاع 

األعامل العام، أن االحتجاجات وتعطيل العامل للامكينات ىف رشكة »غزل املحلة« أمر غري مفهوم و»اختالق ألزمة 

بدون الزمة«، )الوطن 16/8/2017(

املحلة الكربى: شهدت رشكة مرص للغزل والنسيج »غزل املحلة« اليوم االربعاء 16 /8 / 2017، حالة من الشلل 

التام والتوقف الكامل عىل مستوي كافة املراحل اإلنتاجية مبصانع الرشكة نتيجة مواصله اآلالف من عامل الرشكة 

إرضابهم عن العمل لليوم العارش عىل التوايل احتجاجا عىل ما وصفوه بتجاهل الحكومة ملطالبهم ورصف الحوافز 

مستوى  عىل  األعامل  وقطاع  القابضة  بالرشكة  العاملني  من  بزمالئهم  أسوة  السنوية  واألرباح  املالية  والعالوات 

محافظات الجمهورية. ىف ذات السياق نظم املئات، من عامل الرشكة املرضبني مسريات احتجاجية بطول ساحات 

مصانع الرشكة، كام طافوا أرجاء ساحة ميدان طلعت أمام مجلس إدارة الرشكة معربني عن احتجاجهم بسبب 

http://www.ahram.org.eg/News/202357/29/608600/المحافظات/النواب-يتعهدون-بحل-أزمة-عمال-
https://www.elwatannews.com/news/details/2417201
https://www.elwatannews.com/news/details/2426603
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1177742
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1177742
https://www.elwatannews.com/news/details/2427344
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عدم االعالن عن تلبية مطالبهم من خالل منشور رسمي سعيا ىف إنهاءهم لالزمة والعودة إىل مصانعهم وتشغيل 

املاكينات من جديد.) الوطن(

املحلة الكربى: استمرار إرضاب العامل املفتوح عن العمل لليوم الـ11 عىل التوايل، احتجاجا عىل تجاهل مطالبهم. 

وأصدر املفوض العام للرشكة املهندس حمزة أبوالفتح، توجيهاته إىل مساعديه، ورؤساء قطاعات الرشكة، باالنتقال 

إىل موقع إرضاب العامل، وبحث مطالبهم، واحتواء غضبهم، من خالل العدول عن إرضابهم، والعودة إىل عنابر 

اإلنتاج من جديد، حفاظا عىل الصالح العام للرشكة التي تكبدت مايقرب من 50 مليون جنيه طوال مدة اإلرضاب، 

)الوطن 17 /8 2017(.

املحلة الكربى: ظهرت صباح اليوم األحد 20 /8 /2017 بوادر انقسام بني عامل غزل املحلة املرضبني عن العمل 

من أسبوعني والبالغ عددهم نحو 17 ألف عامل، يف الورديات الثالث ملصانع الرشكة، بعد أن استأنف عدد منهم 

العمل عىل خلفية وعود عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، برصف العالوة عقب استئناف 

العمل. وتوقفت من جديد عجلة اإلنتاج التي مل تستمر أكرث من ساعة صباح اليوم األحد، حيث بدأ نحو 200 عامل 

مبصنع الغزل العمل ثم أجربهم زمالئهم عىل التوقف عن العمل بالقوة لحني تعليق منشور رسمي يتضمن تنفيذ 

مطالبهم، ) الرشوق( 

شبني الكوم: لألسبوع الثالث عىل التوايل، واصل عامل رشكة غزل شبني الكوم يف املنوفية، خفض اإلنتاج اليومي، 

رغم إعالن الرشكة القابضة أمس، نجاح مفاوضاتها مع عامل رشكة غزل املحلة، يف إنهاء اإلرضاب عن العمل.)الوطن 

)21/8/2017

شهر سبتمبر: 

املحلة الكربى: سادت يوم السبت 16 /9/2017 حالة من االستياء بني العاملني برشكة مرص للغزل والنسيج يف املحلة 

الكربى التابعة ملحافظة الغربية، بسبب قرار إدارة الرشكة بخصم %25 من الحوافز الشهرية الخاصة بهم. وكشفت 

مصادر عاملية لـ”الوطن”، أن العامل فوجئوا أثناء رصف الراتب والحوافز بقرار إدارة الرشكة بخصم %25 بسبب 

تعطل العمل بالرشكة ملدة 14 يوًما متصلة، وهي مدة اإلرضاب التي قام بها العامل مطلع الشهر املايض للمطالبة 

األسعار  العامل، بسبب غالء  الغضب بني  القرار تسبب يف حالة من  أن  املصادر، إىل  بالعالوة واألرباح. وأشارت 

وارتفاع تكاليف املعيشة، وهو ما قد يدفعهم لإلرضاب عن العمل والتهديد بإيقاف اإلنتاج مرة أخرى.

الغزل والنسيج مبحافظة  القابضة للصناعات  التابعة للرشكة  الكربى: أعلن 6 عامل من رشكة غزل املحلة  املحلة 

الغربية اليوم األحد 17/9/2017، عن تقدم بتظلمهم رسمي عقب إيقافهم عن العمل، باألمر املبارش، ومنعهم من 

دخول الرشكة بدون إجراء أي تحقيقات معهم عقب عودة العمل داخل قطاعات الرشكة عقب اإلرضاب األخري 

الذي استمر ألكرث من أسبوعني.)الوطن 17/9/2017(.

https://www.elwatannews.com/news/details/2429300
https://www.elwatannews.com/news/details/2429300
https://www.elwatannews.com/news/details/2432279
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20082017&id=03c788ab-8a0e-49d9-80a7-6f3af4ab9c76
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20082017&id=03c788ab-8a0e-49d9-80a7-6f3af4ab9c76
https://www.elwatannews.com/news/details/2445090
https://www.elwatannews.com/news/details/2524035
https://www.elwatannews.com/news/details/2528082
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الزقازيق: دخل عامل محاجر الرشقية، اليوم االربعاء 27/9/2017، يف اعتصام أمام مقر عملهم مبدينة الزقازيق 

اعرتاًضا عىل قرار اللواء خالد سعيد محافظ الرشقية بشأن تغيري عقودهم، ما يرتتب عليه خفض رواتبهم الحالية 

بنسب ترتاوح ما بني %50 و%75.،وأكد العامل، مواصلة اعتصامهم حتى تحقيق مطلبهم، مهددين بالدخول يف 

املتبعة حال تعديل  الطعام حال عدم حل مشكلتهم واالستجابة ملطلبهم، لترضرهم من اإلجراءات  إرضاب عن 

الذي كان يتقاضاه مع االحتفاظ له  العامل بذات أجره  العامل من االحتفاظ  العقود الخاصة بهم، فلن يتمكن 

باملدة التي قضاها يف وظيفته السابقة. من جهته قال محمد البحراوي عضو النقابة العاملية بالرشقية، أن منهم من 

مىض عىل تعيينه باملرشوع مابني 35 عاًما، و7 أعوام، مضيفا أنه ليس من العدل أن يعمل الفرد طوال هذه املدة 

لصالح مرفق من مرافق الدولة ويعاد تعيينه مرة أخرى دون االحتفاظ له باألجر الذي يتقاضاه، الفتا إىل أن مرشوع 

املحاجر باملحافظة يعد املرشوع األهم والذي يحقق أرباحا كثرية دون خسائر.)الوطن(. من جانبه قال اللواء خالد 

سعيد محافظ الرشقية إن األوضاع الجديدة تأىت ىف إطار خطة الدولة لتثبيت جميع املؤقتني عىل الصناديق الخاصة 

ومختلف املرشوعات لتقنني أوضاعهم وضامن الحفاظ عىل حقوقهم واستقرارهم.)االهرام 27/9/2017(.

شهر أكتوبر 2017: أبورديس: أرضب املئات من العاملة املؤقتة التابعة لرشكة »جولف بروسيد كاترنج« التى تعمل 

بحقل برتول بالعيم عن العمل لتأخر رصف رواتبهم قرابة شهر، وشكواهم مام وصفوه بسوء املعاملة. وقال العامل 

املرضبني عن العمل، إنهم يعملون ىف الرشكة منذ 6 سنوات، فيام ترفض الرشكة زيادة رواتبهم نسبة الـ%10 سنويًا 

للتهديد  يةتعرضون  املعاملة  سوء  من  يعانون  أنهم  العاملون  وأضاف  العمل.  لقانون  طبقا  الدولة  تقرها  والتي 

بالترسيح عندما يطالبون بحقوقهم. وطالب العاملون بالرشكة وزارة القوى العاملة بالتحقيق ىف شكواهم.)الوطن 

)3/10/2017

القاهرة: قالت رشكة ممفيس لألدوية والصناعات الكياموية، إن رئيس مجلس إدارة القابضة لألدوية اجتمع مع 

أعضاء اللجنة النقابية برشكة ممفيس، إىل جانب مجموعة من العاملني بها، وقرروا إغالق الرشكة مؤقتاً، وأصدروا 

قراراً إداريا للتنفيذ من ِقبل القطاع اإلداري.. وتابعت الرشكة: “امتنع العامل عن مهامهم ملدة 4 أيام متتالية، لكن 

فشلت جميع محاوالتهم كانت الوطن قد نرشت يف عددها الصادر بتاريخ 6 أكتوبر الجاري قرار مجلس إدارة 

الرشكة بإغالق الرشكة مؤقتا بسبب إرضابات العامل.) الوطن 8 / 10 / 2017(

الزقازيق: رفض عامل محاجر الرشقية، تقايض رواتب شهر سبتمرب املايض بعد خفض أجورهم بناء عىل قرار اللواء 

خالد سعيد، محافظ الرشقية، بشأن تغيري عقودهم، األمر الذي ترتب عليه خفض رواتبهم الحالية بنسب ترتاوح 

ما بني %50 و%75... وقال العامل إنهم اضطروا لالعتصام أكرث من مرة ملطالبة املحافظ بالرتاجع عن قراره »دون 

جدوى«، مشريين إىل أنه عند تقاضيهم راتب شهر سبتمرب وجدوا خصومات بنسب كبرية ما دفعهم لالمتناع عن 

تقايض الراتب حتى ال تكون موافقة منهم عىل قبول القرار، )الوطن 15/10/2017(.

جنوب سيناء: نظم العرشات من العاملني يف مصنع اللمبات املوفرة يف جنوب سيناء بعدما أغلق أبوابه بعد شهرين 

https://www.elwatannews.com/news/details/2533341
http://www.ahram.org.eg/News/202401/29/615257/المحافظات/بعد-تخفيض-رواتبهم-من--إلىجنيهالعاملون-بالمشروعات-ا.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/2579043
https://www.elwatannews.com/news/details/2593638
https://www.elwatannews.com/news/details/2593638
https://www.elwatannews.com/news/details/2613834
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فقط من افتتاحه بسبب ما اعتربوه تعنت مسئويل التأمينات االجتامعية ومديرية القوى العاملة يف إنهاء اإلجراءات. 

وقال العامل، الذين تظاهروا أمام مبنى ديوان عام املحافظة، إن املصنع تم افتتاحه منذ شهرين من قبل وزيرة 

العاملة حرروا محارض  التضامن االجتامعي والقوى  االستثامر والتعاون الدويل، وأكد العامل أن تعنت مديريتي 

بإغالق  إنه فوجئ  باملصنع،  األمن  بالسجن عليه.. وقال إسامعيل معوض، مسئول  للحكم  املصنع أدت  لصاحب 

املصنع بعد املحارض املحررة ضد مالكه، مؤكدا أن ذلك ميثل »تطفيش للمستثمرين”. )الوطن 18/10/2017(.

الهندي  للكيامويات  العامل مبصنع سنامر  نقابة  اللطيف رئيس  أعلن محمد عبد  شهر نوفمرب 2017: بورسعيد: 

جنوب بورسعيد، أن إدارة املصنع فصلت اليوم 6 عامل بينهم 3 من أعضاء النقابة ليصل عدد املفصولني إىل 9 بينهم 

6 من أعضاء النقابة كلهم كإجراء تصعيدي. وأضاف أننا نطالب بإجراءات سالمة بيئية للمنطقة السكانية املحيطة 

وللعامل باملصنع، مشريا إىل أن إرضاب العامل يستمر لليوم الخامس عىل التوايل للمطالبة بالسالمة البيئية للمصنع 

وتوفري بيئة أمنة للعمل فيه وتدخل ملديرية القوى العاملة. ) الوطن 15 / 11 / 2017(

للرشكة  التابعة  والنسيج  للغزل  سمنود  وبريات  شهدت رشكة   :3/12/2017 سمنود   :2017 ديسمرب  شهر  خالل 

القابضة للصناعات، اليوم األحد دخول املئات من العامل وعامالت الرشكة، يف إرضاب مفتوح عن العمل حيث 

أوقفوا املاكينات وأقسام الصباغة، احتجاجا عىل تجاهل مسئويل الرشكة القابضة ومسئويل مجلس إدارة الرشكة؛ 

ملطالبهم التي تلخصت ىف زيادة بدل الغذاء واألجور والعالوت املالية. يف املقابل حاول مجلس إدارة الرشكة، وأعضاء 

من اللجنة النقابية للعاملني بالرشكة التدخل الفوري إلحتواء غضب العامل، الذين اعلنوا اعتصامهم داخل عنابر 

وأقسام الرشكة لحني تلبية مطالبهم املذكورة، ىف حني أمر مدير أمن الغربية بانتشار تشكيالت من قوات األمن 

املركزي واملدرعات ودوريات الرشطة للتأمني محيط أبواب رشكة الوبريات. وجدير بالذكر أن رشكة وبريات سمنود 

قد تعايش عاملها والبالغ عددهم قرابة 450 عامل وعاملة، عدة إرضابات عاملية قاسية خالل أعوام » 2012 م – 

2015 م » كادت أن تتسبب يف إغالق مصانع الرشكة بسبب سيناريو التخريب املتعمد خالل تلك الفرتة. )الوطن( 

ثانيا: موقف النقابات العمالية

-1 االتحاد العام لنقابات عمال مصر: 

؛   2017 عام  بداية  منذ  البالد  انحاء  جميع  ليشمل  وانتشاره  وتعدده  العامىل  الحراك  تنوع  برغم 

أعلن جباىل املراغى رئيس اتحاد عامل مرص، يف مؤمتر صحفي يوم االثنني 24 أبزيل  فقد  املتوقع  عكس  وعىل 

املصانع  وتحديث  لتطوير  جاءت  الوزراء  رئيس  من  العاملية  القيادات  مطالب  إن  الوزراء  مجلس  مبقر   ،2017

والرشكات، مشريًا إىل أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتامعات دورية كل 3 أشهر بني الجهات املعنية لحل املشاكل 

قبل تفاقمها. وأضاف املراغي أن االتحاد يطالب بالتطوير وليس هناك مطالب فئوية لنا.)مرصاوى(. 

https://www.elwatannews.com/news/details/2627727
https://www.elwatannews.com/news/details/2627727
https://www.elwatannews.com/news/details/2713133
https://www.elwatannews.com/news/details/2713133
https://www.elwatannews.com/news/details/2783050
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2017/4/24/1066158/رئيس-اتحاد-عمال-مصر-ليس-لنا-مطالب-فئوية-والاتفاق-على-علاوة-١٠-
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العام  باالتحاد  واملوظفني،  العاملني  الغضب  انتابت حالة من  ؛  )يوم 8/5/2017(  باسبوعني  وبعدها  املقابل  وىف 

لنقابات عامل مرص، بعد تأخر رصف منحة عيد العامل، واملقرر رصفها منتصف شهر أبزيل، وبلغ الغضب ذروته 

بعد مرور أسبوع عىل الجلسة التي جمعت بينهم وبني جبايل املراغي، رئيس االتحاد، وحصلوا عىل وعٍد منه بتنفيذ 

العام  االتحاد  أيام، وهو ما مل يحدث. ومن جانبه قال محمد سامل، أمني صندوق  املنحة خالل  مطالبهم برصف 

لنقابات عامل مرص، إن االتحاد ال ميتلك حالياً موارد وال سيولة، لذا يصعب رصف منحة عيد العامل يف الوقت 

الحايل، واعرتض عىل الئحة االتحاد الحالية، التي تنص عىل أن املنح يتم رصفها عىل الشامل، والتي اُقرت يف السابق، 

ومر عىل تنفيذها 5 سنوات، وأصبحت حق مكتسب، وهو ما مل يعد االتحاد قادر عىل تنفيذها يف ظل ارتباطاته 

العديدة، والظروف االقتصادية التي متر بها البالد. وتابع: »إنه من غري املعقول أن يتم رصف املنح من أرباح قرية 

األحالم، التي لديها ارتباطات عديدة، ويرصف منها عىل مرشوعات االتحاد، وال هام عاوزين يخربوها زي ما خربوا 

االتحاد«.) الوطن(

-2 النقابات العمالية املستقلة:

حينام تحرك عامل املحلة عام 2005 واشتعل الغضب بهم، طرقوا أول مسامر يف نعش النظام، وقام العامل تنظيم 

صفوفهم من خالل نقابات مستقلة تدافع عن الحقوق والحريات، والتى كانت بدايتها يف 2009، مع تأسيس أول 

نقابة مستقلة للعاملني يف مصلحة الرضائب العقارية من قبل العاملني بالدولة يف هذا القطاع استنادا إىل معاهدة 

منظمة العمل الدولية والتي ضمنت للعامل الحرية النقابية والحق يف التنظيم.بعد ذلك تأسست ثالث نقابات 

أخرى قبل ثورة يناير 2011، هي نقابة املعاشات، والعلوم الصحية، واملعلمني..وما زالت تلك، باإلضافة إىل النقابة 

األوىل، هي أكرب النقابات املستقلة وأكرثها تأثريا، إال أن غالبية النقابات املستقلة تأسست بعد ثورة 25 يناير2011. 

ليتجاوز عددها اكرث من 1500 نقابة، ووصل عدد االتحادات التي تضم النقابات املستقلة لـ 5 اتحادات، وكان 

لها الدور االكرب ىف دعم الحراىك العامىل بهدف تلبية مطالب العامل ىف تحسني ظروفهم املعيشية خالل السنوات 

القليلة املاضية. 

ثالثا: موقف السلطة الحاكمة

املحور األول: القبضة األمنية: 

مل تعد االحتجاجات العاملية، والتي تعكس عمق األزمة االقتصادية واالجتامعية، متر بدون تضحيات واسعة، مثل 

الفصل والنقل واالعتقاالت واملحاكامت العسكرية، وبات التدخل األمني لفض االحتجاجات حارًضا بقوة. وصحيح 

أن القبضة األمنية نجحت بالفعل يف عرقلة متدد االحتجاجات واستمراريتها ملواجهة سياسة غالء األسعار والتقشف 

عىل حساب الفقراء، ولكنها مل تنجح يف تحقيق هدفها الرئييس يف منع االحتجاجات بسبب الغالء، الذي بات هاجًسا 

يقلق مضاجع املاليني من العاملني بأجر. 

https://www.elwatannews.com/news/details/2078653
https://www.elwatannews.com/news/details/2078653
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ويف أول رد فعل دويل عىل االنتهاكات التي يتعرض لها عامل مرص، طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة املرصية 

للمطالبة  احتجزوا  أو  أو حوكموا  فصلوا  العامل  أن عرشات  إىل  العامل، مشرية  لالنتهاكات ضد  الفوري  بالوقف 

بحقوقهم. املنظمة يف بيانها الصادر مبناسبة ذكرى عيد العامل قالت: » ألقي القبض عىل عرشات العامل والنقابيني 

يف مرص، أو احتجزوا، أو تم فصلهم من عملهم، أو حوكموا أمام محاكم عسكرية، ملجرد أنهم مارسوا حقهم يف حرية 

التعبري، وتكوين الجمعيات، وحرية التجمع«. )نون بوست(.

املحور الثانى: فرض تشريعات لتقييد الحركة العمالية: 

بدأت السلطة منذ 3 يوليو 2013 ىف اتخاذ العديد من االجراءات لتلقيص دور وفعالية النقابات العاملية املستقلة 

؛ وكان من اهمها قيام رئاسة مجلس الوزراء باصدار كتاب دورى ىف 25 نوفمرب 2015 ينص عىل عدم التعامل مع 

النقابات املستقلة، وىف يناير 2016 تم سحب مقرات النقابات املستقلة للعاملني باملرتووالعاملني مبستشفى قرص 

العينى، وىف فرباير 2016 اصدرت وزارة الداخلية قرارا بوقف اعتامد اختام النقابات املستقلة، وىف شهر مارس من 

نفس العام تم رفع دعاوى قضائية بحل اتحاد مستقل وىف الشهر التاىل تم منع النقابات املستقلة من التمثيل ىف 

مؤمتر العمل العرىب أبزيل 2016، وتم منعهم من الوقوف عىل سالمل نقابة الصحفيني ىف عيد العامل، وىف شهر 

ديسمرب 2016 صدرت فتوى ترشيعية بعدم مرشوعية النقابات املستقلة، وىف شهر أبزيل 2017 تم وقف خصم 

اشرتاكات االعضاء ببعض املصالح الحكومية، وىف عيد العامل مايو 2017 تم منع النقابات العاملية املستقلة من 

االحتفال خارج مقر نقاباتها وتم التنكيل ببعض القيادات النقابية ونقلهم ألماكن أخرى.)مرصالعربية(. 

 “ العاملية  النقابية  املنظامت  قانون   “ عىل  ديسمرب2017   5 يوم  العامة  بجلسته  النواب  مجلس  وافق  وأخريا 

)الوطن(، وبتاريخ يوم الثالثاء 19 ديسمرب2017 ؛ ونقال عن وكالة انباء الرشق االوسط، فقد صدق السييس عىل 

قانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون املنظامت النقابية العاملية وحامية حق التنظيم النقايب، وينص القانون 

الجديد عىل إلغاء قانون النقابات العاملية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976. ونرش نص القانون يف الجريدة 

الرسمية.  )مرصاوى(. 

وكان وكيل لجنة القوى العاملة بالربملان، النائب محمد وهب الله،قد اعلن خالل املناقشات: إّن القانون يحظر 

تكوين نقابات موازية، غري القامئة )الرسمية(، مع وضع ضوابط إلنشاء أي نقابة جديدة، مشرياً إىل أّن مرص تضم 

قرابة 40 مليون عامل، من بينهم 6 ماليني فقط يشغلون عضوية التنظيامت النقابية العاملية، مقابل 34 مليوناً من 

غري املنضمني ألي كيان نقايب.)العرىب الجديد(. 

وهذه القيود املفروضة عىل حرية التنظيم النقايب سيكون لها آثار سلبية عىل التزامات مرص يف هذا املجال، وهو 

ما قد ينعكس سلبًا عىل فرصها يف زيادة االستثامر األجنبي. فعليًا، ما وفره هذا القانون هو تحسيًنا لرشوط اللعبة، 

وفرًصا أكرب للتنظيم والتمثيل العاميل عىل أسس جديدة - خاصة أنها املرة األوىل منذ عام 1956 التي ال يتم فيها 

http://www.noonpost.org/content/17796
http://www.noonpost.org/content/17796
http://www.masralarabia.com/الحياة-السياسية/1464961-بالأرقام--قانون-المنظمات-النقابية-ينطبق-على--0-3--من-المنشآت-في-مصر
http://www.masralarabia.com/الحياة-السياسية/1464961-بالأرقام--قانون-المنظمات-النقابية-ينطبق-على--0-3--من-المنشآت-في-مصر
https://www.motamemsearch.com/eg/Story/Details/38652878
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/1/مصر-تتجه-لحظر-النقابات-الموازية-استبعاد-34-مليون-مواطن
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/1/مصر-تتجه-لحظر-النقابات-الموازية-استبعاد-34-مليون-مواطن
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اعتبار االتحاد العام ممثالً قانونيًا ورشعيًا وحيًدا للعامل - إال أن القانون مل يعالج، يف الوقت ذاته، املشكلة التمثيلية 

بشكل جذري ألنه من جهة، مل يدفع إىل تغيري القواعد التمثيلية داخل االتحاد العام من خالل فصله عن الدولة يك 

ال يكون ممثال للدولة والعامل يف آن واحد وضامن نزاهة انتخاباته الداخلية، ومن ثم ضامن فاعليته التمثيلية. ويف 

الوقت ذاته مل يعط فرصة للنقابات الجديدة ملنافسته يف املنشآت التي يتواجد فيها أو يفتح الباب إلنشاء نقابات 

جديدة مستقلة عنه، مبا يدفع لضامن الفاعلية التمثيلية بناًءا عىل حرية اختيار العامل لنقابتهم يف املنشأة. وهو 

ما يعني أن القانون حجب إمكانية إنشاء نقابات صغرية، وحًجم من فرص املنافسة النقابية لصالح نقابات االتحاد 

العام، بجانب تقييد التنظيامت النقابية يف اختيار طريقة تنظيم انتخاباتها وبشكل يضمن نزاهتها.)مركزاالهرام 

للدراسات(.

http://acpss.ahram.org.eg/News/16487.aspx
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المبحث الثانى: المطالب الفئــوية

يقصد بـ»املطالب الفئوية« تلك التي تتعلق برشيحة محدودة من الناس، سواء جمعهم مكان معني، كالعيش معاً 

يف قرية أو مدينة صغرية محرومة من خدمات تطالب بتوفريها أو بتحسني مستواها، أو مهنة معينة يرى أصحابها 

أنهم ُحرموا من حقوق أساسية يطالبون بتمكينهم منها.

أوال: احتجاجات العمالة المؤقتة 

1ـ استقبل املئات العاملني املؤقتني بنظام اليومية مبحافظة أسوان، بخرب صادم يف الساعات األوىل من العام 2017، 

مبنعهم من التوقيع يف دفاتر الحضور واالنرصاف عىل مستوى ديوان عام املحافظة واإلدارات الخدمية التابعة لها، 

ما أدى إىل تنظيم وقفة احتجاجية للعرشات منهم أمام ديوان عام املحافظة)الوطن(.

2ـ أرضب العاملون يف املركز الحرضي مبنطقة الكرنك شامل محافظة األقرص عن العمل، وذلك بسبب تحويلهم 

لنظام اليومية بداًل من التعاقد وأكد املحتجون، أنهم مستمرون يف اإلرضاب حتى إمتام التعاقد مرة أخرى، وإلغاء 

نظام اليومية الجديد الذي تم تحويلهم إليه، مشريين إىل أن اإلرضاب يشمل جميع املتعاقدين)الوطن(.

3ـ احتج عامل رشكة كوين سريفيس يف مطروح بعد وقف تجديد تعاقدها مع مستشفيات الصحة يف مجاالت األمن 

والنظافة، وتوجه عامل الرشكة إىل ديوان عام املحافظة بعد إنهاء تعاقد الرشكة معهم لعدم وجود ميزانية )الوطن(.

4ـ أرضب عدد من املعلمني املؤقتني باملعاهد األزهرية باملنيا، اليوم االثنني، عن الطعام، للمطالبة بتثبيتهم أسوة 

بزمالئهم باملحافظات األخرى، بعد رفض تجديد عقود عملهم السنوية وتم حجز 5 منهم باملستشفى العام لتدهور 

حالتهم الصحية، بسبب امتناعهم عن تناول الطعام والرشاب)مرص العربية(.

5ـ أعرب عرشات املعلمني باملعاهد األزهرية يف املنيا عن غضبهم بسبب عدم تجديد عقودهم، من خالل وقفة 

احتجاجية أمام منطقة املنيا األزهرية، رغم عملهم بالتدريس منذ خمس سنوات، ورفع املحتجون الفتات تطالب 

بتجديد عقودهم والتثبيت )رصد(.

6ـ نظم عرشات العاملني املؤقتني برشكة مياه الرشب والرصف الصحي يف قنا، وقفة احتجاجية أمام مقر الرشكة يف 

منطقة الصالحية بقرية الجبالو التابعة ملركز قنا، للمطالبة بالتثبيت، وأكد املحتجون، أن رئيس الرشكة وعدهم أكرث 

من مرة بتعيينهم والتأمني عليهم، لكن هذا الكالم مل يتم تنفيذه بسبب تنصل املسؤولني يف قرار تثبيتهم)الوطن(.

7ـ دخل عرشات العامل مبستشفى الفيوم العام ومستشفى سنورس املركزي، يف إرضاب عن العمل، وتجمهروا أمام 

مكتب مدير املستشفى العام، احتجاجا عىل رواتبهم الضئيلة وللمطالبة بحقوقهم املادية، ورددوا هتافات منددة 

بإدارة املستشفى، وأكد العامل أن عدد العاملني باملستشفى يبلغ نحو 350 عامال وعاملة، موضحا أن الجميع يعاين 

http://www.elwatannews.com/news/details/1737731
http://www.elwatannews.com/news/details/1741112
http://www.elwatannews.com/news/details/1912226
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1392501-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7--%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1392501-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7--%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA
http://rassd.com/203900.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/2270323
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من األجور التي ال تتجاوز الـ500 جنيه دون الحصول عىل أي عالوات أو بدالت أخرى)الوطن(.

8ـ نظم أكرث من 160 موظفا برئاسة مركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية، وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس املركز 

احتجاًجا عىل عدم رصف رواتهم منذ شهرين، وعدم ضم عالوة الدرجة منذ شهرين، وطالب املحتجني بتدخل 

الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، لرصف مرتباتهم، وخاصة أنهم يستعدون حاليا الستقبال عيد األضحى 

)الوطن(.

للمطالبة  الوزراء  مجلس  أمام  احتجاجية  وقفة  أوسيم،  أوقاف  بإدارة  باألوقاف  العاملني  من  العرشات  نظم  9ـ 

مبستحقاتهم بعد أن تم تعيينهم بقرارين رقم 135 و64 لسنة 2010 بتاريخ 5 يوليو 2010، ورفض الوزارة االعرتاف 

الوزارة بهم ومنحهم تسوياتهم وادراجهم  بهم معتربة إياهم معينني بقرار غري صحيح، وطالب العامل باعرتاف 

وملجلس  الجمهورية  لرئاسة  استغاثة  خطابات  وأرسلوا  مرات  عدة  تظاهروا  أنهم  مؤكدين  الصحي،  بالتأمني 

الوزراء)الوطن(.

العاملني باملرشوعات الخاصة مبحافظة الرشقية احتجاجهم عىل قرارات تقليص األجور من  10ـ واصل عدد من 

4000 إيل900جنيه، ونظموا عدة وقفات أمام الديوان العام ومنطقة الزراعة مبدينة الزقازيق، شارك يف االحتجاج 

عامل مبرشوعات املحاجر واملخابز والنقل والرصف والصناعات النمطية )األهرام(.

11ـ أرضب عدد من العاملني واإلداريني والفنني وطاقم التمريض مبستشفى التأمني الصحي مبدينة املنيا عن العمل، 

وذلك احتجاجاً عىل استقطاع مبالغ مالية من الحوافز املقررة لهم، كام نظم عدد من املؤقتني بالوحدات الصحية 

وقفة احتجاجية بشارع كورنيش النيل للمطالبة بتثبيتهم)الوطن(.

12ـ تجمهر عرشات العاملني بالخدمات املعاونة مبديرية الرتبية والتعليم بالدقهلية، أمام مبنى املحافظة، املثبتني 

عىل حساب الصناديق لعدم انتظام رصف رواتبهم والتي توقف رصفها منذ نحو 6 شهور رغم أن مصدر دخلهم 

الوحيد من عملهم باملدارس )الوطن(.

13ـ أوضح الدكتور جامل شيحة رئيس لجنة التعليم مبجلس النواب يف بيان له، 6 أكتوبر 2017، أن مهنة املعلم 

ليست مجرد وظيفة بل هي رسالة، مضيفا: »وىف كل مجتمع تتعدد الوظائف يف كل املجاالت ولكن يبقى املعلم 

وحده هو صاحب الفضل األول يف كل نهضة وكل تقدم، ألنه الذي يضع األساس، الذى تُبنى عليه شخصية املواطن 

وهوية املجتمع« )اليوم السابع(.

ثانيا: مظاهرات حملة الماجستير والدكتوراه

العدل،  وزارة  أمام   ،2017 مارس   7 الثالثاء  اليوم  احتجاجية،  وقفة  والدكتوراه،  املاجستري  حملة  من  عدد  نظم 

للمطالبة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعيني دفعات 2012 وحتى 2015، يف الوزارات والجهات الحكومية. 

http://www.elwatannews.com/news/details/2425796
http://www.elwatannews.com/news/details/2430047
http://www.elwatannews.com/news/details/2525847
http://www.ahram.org.eg/News/202401/29/615257/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86--%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/2709015
https://www.elwatannews.com/news/details/2708958
http://www.youm7.com/story/2017/10/6/تعليم-البرلمان-مطالبة-بأجور-عادلة-للمعلمين-حقوقهم-وطنية-وليست-فئوية/3444619
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وأوضح حملة املاجستري والدكتوراه، أن رئيس الوزراء أصدر قرارا سابقا بتعيينهم يف الجهات الحكومية، مشريين إىل 

أن جهاز التنظيم واإلدارة أرسل خطابا ملجلس الوزراء يفيد وجود درجات وظيفية شاغرة بالجهات الحكومية، وأن 

التعيني يتطلب قرارا مبوافقة املجلس، الذى مل يصدر قرارا بالتعيني حتى اآلن. )اليوم السابع(

وفضت قوات الرشطة، صباح الثالثاء، 10 اكتوبر 2017 تظاهرة ائتالف حملة املاجستري والدكتوراه دفعات 2014 

و2015 و2016، من أمام مجلس الوزراء بشارع قرص العيني )املرصي اليوم ( 

والدكتوراه،  املاجستري  من حملة  35 شخًصا  مع  التحقيق   ،2017 أكتوبر   11 األربعاء  النيل،  نيابة قرص  وبارشت 

واملقبوض عليهم بشارع مجلس الوزراء. وقال املحامي محمد عيىس، إن النيابة وجهت للمتهمني، اتهامات بالتظاهر 

بدون ترصيح، والتجمهر واستعراض القوة، وتعطيل وسائل النقل. وأضاف »عيىس«: إن األحراز املدرجة يف املحرض 

الرسمي  »املتحدث  زيد،  أبو  محمود  الدكتور  وقال  فقط.  والفتات  االحتجاجية  لوقفتهم  فيديوهات  عن  عبارة 

باسم حملة املاجستري والدكتوراه« إن قوات األمن، أمام مجلس الوزراء، ألقت القبض عىل 35 شخًصا، خالل وقفة 

احتجاجية لهم عىل عدم التعيني، وتم إحالتهم للنيابة. )مرصاوى(

ثالثا: احتجاجات ومظاهرات واضرابات للسائقين والعاملين بخدمات نقل الركاب

1ـ أرضب العرشات من السائقني مبرشوع النقل الداخيل مبجمع مواقف دمنهور يف البحرية، عن العمل احتجاًجا عىل 

خصم بعض املستحقات املالية منهم ومن جانبها، انتقلت القيادات األمنية والتنفيذية إىل السائقني املرضبني عن 

العمل، إلقناعهم بالعدول عن اإلرضاب والعودة إىل العمل، وتقديم الوعود إليهم بتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم. 

)الوطن(

2ـ قطع سائقو سيارات السريفيس يف منفلوط بأسيوط، طريق )منفلوط - بني شقري(، وأعلنوا إرضابهم عن العمل، 

الجائلني  للباعة  سوق  إىل  مكانه  وتحويل  أبومنديل،  مساكن  إىل  املدينة  وسط  من  املوقف  نقل  عىل  احتجاجا 

)الوطن(.

3ـ أرضب سائقون مبدينة بنها/ القليوبية، عن العمل احتجاجا عىل عمل “السيارات السوزويك املاليك” بنظام االجرة 

دون دفع الرسوم املقررة من الرضائب و”الكارتة” و”الرسفيس” الخاص بإدارة املواقف العمومية وقال محتجون 

إنهم يدفعون الرضائب، عىل عكس سائقي املاليك الذي يعملون دون دفع هذه الرسوم ما يعد مخالفا”. )الوطن(

4ـ رفض محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الظملوط، رفع تعريفة األجرة للتاكيس داخل مدينة الخارجة حيث 

أمام  السائقني  لرفع تعريفة األجرة وذلك خالل وقفه احتجاجيه نظمها  للتدخل  املحافظ  التاكيس  طالب سائقو 

ديوان عام املحافظة. )بوابة االخبار(

http://www.youm7.com/story/2017/3/7/وقفة-لحملة-الماجستير-والدكتوراة-أمام-وزارة-العدل-للمطالبة-بتعيينهم/3133321
http://www.youm7.com/story/2017/3/7/وقفة-لحملة-الماجستير-والدكتوراة-أمام-وزارة-العدل-للمطالبة-بتعيينهم/3133321
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203055
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1203055
http://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2017/10/11/1170328/النيابة-توجه-4-اتهامات-لـ-35-شخص-ا-من-حملة-الماجستير-والأحراز-لافتات
http://www.elwatannews.com/news/details/1736840
http://www.elwatannews.com/news/details/1911689
http://www.elwatannews.com/news/details/1961301
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2505976/1/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2505976/1/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A.html
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5ـ شهدت خطوط )املحلة – العزيزية( و )زفتى- العجيزية( إرضاب العرشات من سائقي امليكروباص عن العمل 

معلنني تجمعهم مبدينة املحلة الكربى أثناء خروج وردية عامل غزل املحلة اعرتاًضا عىل تعريفة الركوب الجديدة، 

التي  التعريفة  بقيمة جنيه ونصف، بداًل من  املحافظة  الرسمية من  التعريفة  ويرجع سبب اإلرضاب إيل صدور 

فرضها السائقون، والتي بلغت جنيهان )بوابة االخبار(.

6ـ أرضب جميع السائقني مبواقف سيارات مراكز جرجا والبلينا واملنشاة، عن العمل وامتنعوا عن تحميل الركاب 

احتجاجا عىل التعريفة الجديدة الصادرة من املحافظة بزيادة %15 عقب اإلعالن عن زيادة أسعار الوقود، وتم 

إخطار محافظ اإلقليم الذى أمر بإرسال اتوبيسات تابعة للمحافظة لنقل الركاب من واىل سوهاج واملراكز الجنوبية 

والسيطرة عىل املوقف )بوابة االخبار(.

7ـ أرضب عدد من العاملني مبرفق النقل الداخيل مبحافظة املنوفية عن العمل وتوقفت سيارات النقل الخاصة 

باملرفق مام نتج عنه تعطيل مصالح املواطنني وذلك عىل خلفية طلب العاملني مبرفق النقل عالوة مالية )بوابة 

االخبار(.

8ـ أرضب العرشات من سائقي النقل الداخيل، مبرفق محافظة املنوفية، بجراج املرشوع يف شبني الكوم، عن نقل 

األهايل داخل مراكز املحافظة، حيث توقفت 54 سيارة، وأرضب 104 سائقني ومحصلني، للمطالبة برصف عالوة 

الـ%10 عن عامي 2016 و2017 بأثر رجعي، وتحسني ظروفهم املعيشية، وأكد السائقني أنهم لن يعودوا إىل العمل 

إال بعد رصف العالوة وبأثر رجعي )الوطن(.

الهيئة،  إدارة  أمام مبنى  اعتصام مفتوح  بالدخول يف  العام يف اإلسكندرية،  النقل  بإدارة هيئة  العاملون  9ـ هدد 

للمطالبة بعدم تطبيق قانون الخدمة املدنية عليهم وإلقالة رئيس الهيئة، وكان العرشات من العاملني تجمعوا أمام 

مقر الهيئة، مبنطقة الشاطبي وسط اإلسكندرية، للمطالبة بضم الحوافز مع الراتب االسايس أثناء احتساب العالوات 

الدورية الثالثة )الوطن(.

10ـ نظم املئات من العاملني بهيئة النقل العام يف اإلسكندرية، وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الهيئة، مبنطقة 

الشاطبي رشق اإلسكندرية، احتجاجا عىل تطبيق قانون الخدمة املدنية عليهم، باملخالفة لنصوص القانون، حيث 

أنهم تابعني الئحيًا ملحافظة اإلسكندرية والتي ال ينطبق عليها قانون الخدمة املدنية )الوطن(.

اعرتاضا  وذلك  بسوهاج،  وطهطا  طام  مبركزي  الزراعي  الطريق  عىل  الثقيل  النقل  سائقي  من  عدد  تجمع  11ـ 

الخاصة برشكات السرياميك، ومتهيد  الطفلة  الفوسفات، ومحاجر  النولون الخاص بتحميل بضائع  عىل رفع قيمة 

طريق املحاجر يف السباعية بأسوان، عقب زيادة أسعار املحروقات، ومل تحدث تداعيات أمنية، أو تعطيل لحركة 

املرور)الوطن(.

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2505648/1/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2505648/1/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2505502/1/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2505502/1/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2509750/1/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2509750/1/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2509750/1/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2310239
http://www.elwatannews.com/news/details/2337728
http://www.elwatannews.com/news/details/2336591
http://www.elwatannews.com/news/details/2381213
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12ـ أرضب سائقو سيارات األجرة بخط السري الغريب مبدينة إسنا جنوب محافظة األقرص، اليوم األحد، احتجاجا 

عىل القرار الصادر من مجلس املدينة، بتحديد خط سريهم والتشديد عىل االلتزام به، وعدم السامح لهم بدخول 

املدينة، وتسبب اإلرضاب يف أحداث أزمة كبرية للموظفني وطلبة املدارس، ما تسبب يف تأخرهم عن مواعيد عملهم 

)الوطن(.

رابعا: حراك العاملين بالحكومة

1ـ اعتصم العاملون مبستشفى الشيخ زويد العام، احتجاًجا عىل عدم رصف حافز اإلنابة %250، والذي كان محافظ 

الصحي من  بالقطاع  للعاملني  اإلنابة  يتم رصف حافز  إنه مل  الحاميدة،  وائل  شامل سيناء قد وعد برصفه وقال 

املوظفني بشامل سيناء من أهايل املحافظة، سواء يف العريش أو الشيخ زويد ورفح، يف حني تم رصفه للقادمني من 

املحافظات األخرى)الوطن(.

2ـ أرضب العرشات من العاملني برشكة »نستله« فرع قليوب، عن العمل، بسبب رغبة الرشكة يف تخفيض عمولة 

البيع وعدم زيادة األجور مبا يتناسب مع ارتفاع األسعار، باإلضافة إىل تحميل مندويب البيع تكلفة املنتجات املرتجعة 

وتهديد العامل بالفصل عن العمل، ويذكر أن هذا اإلرضاب ليس األول من نوعه، ووعدت الرشكة بالجلوس مع 

املوظفني وحلها وهو مامل تفعله الرشكة)الوطن(.

3ـ نظم العرشات من اإلداريني العاملني بالتأمني الصحي بكافة الفروع عىل مستوى محافظة الغربية وقفة احتجاجية، 

للمطالبة باملساواة يف الزيادات التي أقرها رئيس هيئة التأمني الصحي عىل جميع العاملني مبختلف اإلدارات عىل 

مستوى الجمهورية معربين عن غضبهم من التفرقة بني العاملني باملؤسسة الواحدة، مطالبني مبساواتهم بالعاملني 

باملهن الطبية )بوابة االخبار(.

4ـ دخل بعض اإلداريني عن العمل، يف عيادات التأمني الصحي مبناطق محافظة سوهاج، احتجاجا عىل ربط الحافز 

بالتقييم واملطالبة بالكادر مؤكدين أن األطباء يحصلون عىل امتيازات كبرية، بينام هم يحصلون عىل نسبة 150% 

من الحافز، ويتم ربطها بتقييم العمل من قبل اإلداريني )الوطن(.

5ـ دخل العاملون بالتأمني الصحي باملنيا يف يومهم الثالث لإلرضاب عن العمل داخل مستشفى التأمني الصحي 

مبدينة املنيا اعرتاًضا عىل إهدار حقوقهم املالية من الحوافز والجهود التي ألغاها رئيس الهيئة الدكتور عىل حجازي 

عىل حد تعبريهم وطالب املحتجون برضورة رحيل رئيس الهيئة، وعودة حقوقهم املالية املهدرة )بوابة االخبار(.

املدارس  الوزارة إىل  العمل بديوان  إنهاء ندبهم من  الفيديو كونفرانس والذين تم  العاملون بقاعات  6ـ استقبل 

واإلدارات الدكتور طارق شوقي وزير الرتبية والتعليم بالتظاهر أمام قرص الوزارة وحدثت مشادات كالمية بني 

املتظاهرين واألمن اإلداري للوزارة بعد غلق األمن لباب القرص ومنعهم من مقابلة الوزير وعرض مطالبهم )اليوم 

السابع(.

http://www.elwatannews.com/news/details/2593098
http://www.elwatannews.com/news/details/1865276
http://www.elwatannews.com/news/details/1864160
http://akhbarelyom.com/news/635283
http://akhbarelyom.com/news/635283
http://www.elwatannews.com/news/details/1873019
http://akhbarelyom.com/news/636271/14-2-2017/%D8%B5%D9%88%D8%B1%7C-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://akhbarelyom.com/news/636271/14-2-2017/%D8%B5%D9%88%D8%B1%7C-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.youm7.com/story/2017/2/16/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3105538
http://www.youm7.com/story/2017/2/16/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3105538
http://www.youm7.com/story/2017/2/16/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3105538
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7ـ دخل العاملون بالتأمني الصحي باملنيا يف يومهم الخامس، داخل مستشفى املربة مبدينة املنيا اعرتاضا ،عىل إهدار 

حقوقهم املالية من الحوافز والجهود التي ألغاها رئيس الهيئة د. عىل حجازي وهتف املحتجون” فني حقوقنا فني 

“ فني رئيس الهيئة فني “ يالىل ساكت ساكت ليه” خدت حقك وال إيه “ وأرحل أرحل)بوابة االخبار(.

 8ـ تظاهر نحو 400 من موظف بهيئة تعليم الكبار أمام مقر الهيئة مبنطقة جرس السويس، للمطالبة بتعديل 

أوضاعهم املالية لتتناسب مع االرتفاع املستمر يف أسعار السلع و الخدمات وقال ضياء رتيمة –املوظف بهيئة تعليم 

الكبار- إن رواتب العاملني الذين بلغوا 8500 موظفا متدنية جدا ال تتناسب مع معدالت التضخم وارتفاع األسعار 

)مرص العربية(.

9ـ هددت النقابة املستقلة للرضائب باإلسامعيلية، بتنظيم وقفة احتجاجية، وذلك يف حالة عدم االستجابة ملطالبهم، 

معلنني عدم ادخارهم وقت أو مجهود لتحقيقها، والتي تشتمل عىل “تسوية املؤهالت للموظفني، وعدم تحويل 

املوظفني للنيابة اإلدارية، واملساواة يف الحوافز باملصالح اإليرادية” )الوطن(.

10ـ نظم عدد من ذوي اإلعاقة وقفة احتجاجية أمام وزارة التضامن ضد قرار وزيرة التضامن االجتامعي غادة وايل، 

الخاص بوقف رصف معاش من ميتلك سيارة منهم، منذ شهر يناير، ومطالبة بعضهم برّد املبالغ التي حصل عليها 

خالل العام املايض )مرص العربية(.

الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات “صندوق القطاع الحكومي” باملنصورة، عن العمل،  11ـ أرضب العاملون يف 

الالئحة الجديدة الخاصة بهم، وخضوعهم لقانون الخدمة  القيام بأي أعامل احتجاجا عىل عدم تطبيق  ورفضوا 

املدنية عالوة عىل الحالة السيئة التي يعملون بها )الوطن(.

12ـ توقف أكرث من 1800 عامل من عامل هيئة التحكيم واختبارات القطن باإلسكندرية، والتابعة لوزارة التجارة 

والصناعة، عن العمل، الخميس 2016-4-27، وذلك احتجاًجا عىل تأخر املرتبات، والتي كان من املفرتض أن يتم 

تسليمها إىل العاملني )الوطن(.

13ـ نظم عرشات من أعضاء هيئة التمريض واإلداريني مبستشفى أسوان الجامعي، وقفة احتجاجية داخل حرم 

املستشفى، صاحبها الدخول يف إرضاب جزيئ عن العمل للمطالبة مبجموعة من الحقوق املالية واإلدارية الخاصة 

بهم، ورفع املحتجون مجموعة من الالفتات فيها »عايز حقي.. ال للفساد.. بالغ للنائب العام«)الوطن(.

14ـ تجمع العرشات من العاملني يف رشكة ابو الهول املرصية للزيوت واملنظفات، امام مبنى االدارة يف محرم بك 

باإلسكندرية، للمطالبة برصف العالوة الدورية التي أعلنت الحكومة عن رصفها قبل حلول شهر رمضان ومل يتم 

رصفها حتى اآلن، وهدد العامل باإلرضاب عن العمل يف حال تأخر رصف العالوات بعد اخطار األمن واالتحاد العام 

لعامل اإلسكندرية )بوابة االخبار(.

http://akhbarelyom.com/news/637340/16-2-2017/%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3..%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://akhbarelyom.com/news/637340/16-2-2017/%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3..%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1392300-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86--%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1392300-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86--%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.elwatannews.com/news/details/1961278
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1392998-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%EF%BB%B9%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%87%D9%85
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1392998-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%EF%BB%B9%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%87%D9%85
http://www.elwatannews.com/news/details/1977174
http://www.elwatannews.com/news/details/2046811
http://www.elwatannews.com/news/details/2119336
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022697/1/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2022697/1/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9.html
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15ـ أرضب املئات من العاملني يف محطات رشكة مياه الرشب باإلسكندرية، عن العمل منذ بعد أن اعلنت ادارة 

الرشكة عدم رصف فروق العالوة بعد ضمها للمرتب األسايس أسوة بالعاملني يف معظم الرشكات، وبدأ اإلرضاب 

يف محطة مياه السيوف الرئيسية التي تغذى مدينتي واالسكندرية والبحرية ثم انضم العاملني يف محطات رشق 

والنزهة )الوطن(.

16ـ نظم املئات من عامل رشكة “إيزاكو” بربج العرب، وقفة احتجاجية أمام الرشكة، للمطالبة برصف مرتباتهم التي 

امتنع صاحب الرشكة عن رصفها منذ 3 أشهر، وقال أحد العامل، إن إدارة الرشكة هددت العامل املحتجني بالفصل 

والطرد من العمل، وتسليمهم إىل الرشطة بدعوى وقف اإلنتاج وإثارة الفوىض يف الرشكة، وأوضح أن الرشكة فصلت 

نحو 300 عامل تعسفياً )الوطن(.

17ـ سلم العاملون يف رشكة مياه اإلسكندرية، ميثلون عدة محطات رئيسية للمياه والفروع، مذكرة شاملة باملستندات 

إىل رئاسة الجمهورية، وأمانة مجلس النواب، متهيدا لتحديد موعد عاجل للقاء مع مسئول كبري بالرئاسة، ورئيس 

لجنة القوى العاملة وأمانة املجلس لبحث مشكالتهم، ورشح ممثلو العامل أسباب دخولهم يف إرضاب عن العمل، 

ومطالبتهم بتطبيق قواعد رصف العالوة الدورية %10 وضمها للمرتب األسايس أسوة برشكات أخرى مامثل، كان 

إرضاب العاملني قد استمر لليوم الخامس عىل التوايل )بوابة االخبار(.

اتفاق مسبق، احتج عامل ثالث رشكات  القليلة املاضية، ويف ثالث محافظات مختلفة عىل غري  18ـ خالل األيام 

مختلفة لرفع رواتبهم أو املطالبة مبستحقات مالية متأخرة، إال أن النتيجة كانت احتجاز أحد العامل 15 يوما عىل 

خلفية التحريض عىل اإلرضاب )مرص العربية(.

19ـ أعلنت النقابة املستقلة للعاملني باآلثار عن دعمها لحق العاملني يف اإلرضاب، 2017-7-31، وقال مصدر بوزارة 

اآلثار أن الفساد اإلداري واملايل بصورة خاصة ظاهرة شديدة االنتشار يف الوزارة، وأشار إىل أن تدين أجور ومرتبات 

العاملني بالوزارة إىل أدىن حدود الكفاف )بوابة يناير(.

أرستيهام  باصطحاب  وقاما  والطعام  العمل  عن  ببنها  الرئييس  املركز  مبقر  القليوبية  إسعاف  موظفو  أرضب  20ـ 

وأطفالهام واإلرضاب أمام مكتب مدير اإلسعاف اعرتاضا عىل وقفهام عن العمل شهرًا وإحالتهام التحقيق يف إتهام 

املدير لهام باحتجازه والتجمهر وتعطيل العمل )الوطن(.

خامسًا: حراك العاملين بالحكومة لمواجهة الفساد المالي واإلداري

للمطالبة برحيل مدير  اليوم، وقفة احتجاجية  القليوبية،  املركزي يف  العاملني مبستشفى طوخ  1ـ نظم عدد من 

املستشفى احتجاجا منهم عىل ما وصفوه بطريقة التعامل غري الالئقة وسوء إدارة املستشفى وقال املشاركون يف 

الوقفة إن املدير يعامل األطباء والتمريض والصيادلة بأسلوب ال يليق ويرفض عمل تأمني للصيدليات )الوطن(.

http://www.elwatannews.com/news/details/2210267
http://www.elwatannews.com/news/details/2210240
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501871/1/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2501871/1/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8.html
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1454326-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1--3-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1454326-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1--3-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8
http://yanairgate.net/?p=108685
http://yanairgate.net/?p=108685
https://www.elwatannews.com/news/details/2667513
http://www.elwatannews.com/news/details/1801325
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التعليمي مبدينة الزقازيق فور وصول الدكتور أحمد  2ـ تجمهر عدد من األطباء والعاملني يف مستشفى األحرار 

عامد، وزير الصحة للمستشفى لتفقد سري العمل للمطالبة بحل مشكالت املستشفى ومشكالتهم خاصة تثبيت 

املؤقتني فيام مل يتمكنوا من مقابلته حتى األن بسبب منع أفراد األمن لهم )الوطن(.

للمطالبة  املنطقة مبدينة دمنهور،  بالبحرية، وقفة مبقر  االجتامعية  التأمينات  العاملني مبنطقة  نظم عدد من  3ـ 

باستبعاد مدير املنطقة، بسبب ما وصفوه بتعسفه تجاههم وتوقيعه جزاءات غري قانونية عليهم، وفقا لهم ورفع 

املحتجون الفتات مكتوب عليها »ارحل«، و«اعتصام ضد عصام«، كام رددوا هتافات مطالبة بعزل مدير املنطقة، 

لعدم قدرته عىل إدارة الهيئة )الوطن(.

وقفة ضمت موظفني من  املنيا،  بشامل  ملركز ومدينة ساملوط،  املحلية  الوحدة  العرشات من موظفي  نظم  4ـ 

جميع الوحدات القروية التسع التابعة للمركز، وذلك احتجاًجا عىل بعض القرارات التي وصفوها بالتعسفية، وغري 

القانونية، ومنها نقل موظفي التنظيم واألمالك عىل مستوى جميع الوحدات القروية )الوطن(.

قيادات منطقة  اعرتاضا عىل تعنت  اعتصام مفتوح،  املنيا، يف  العاملني بقطاع شبكات كهرباء  5ـ دخل عدد من 

كهرباء مرص الوسطى، وقطاع شبكات املنيا، وإرصارهم عىل نقلهم من املبنى اإلداري الكائن بقرية ماقوسة إىل 

املبنى الجديد يف املدينة الصناعية مبدينة املنيا الجديدة )الوطن(.

6ـ نظم العرشات من شباب مركز ومدينة املحمودية بالبحرية، وقفة احتجاجية أمام محطة مياه الرشب الجديدة، 

للمطالبة بالتعيني بها، وأقاموا خيمة وافرتشوا األرض، وقالوا إن املحطة الجديدة، تقع يف نطاق أرايض كانت ملك 

الكثري من أهايل املركز، وفؤجئنا بتعيني أكرث من خمسة وعرشين شخصا من خارج املحمودية )الوطن(.

غرب  جنوب  سمسطا  ومدينة  مبركز  املحلية  للوحدة  التابع  القاممة  تدوير  مبصنع  وسائقني  عامل   4 أرضب  7ـ 

ملركز  املحلية  بالوحدة  للعمل  بنقلهم  للمطالبة  املركزي،  سمسطا  مبستشفى  الطعام  عن  سويف،  بني  محافظة 

ومدينة سمسطا)الوطن(.

8ـ سادت حالة من التذمر بني املئات من العاملني يف مواد الدشت، والكارتون، ومخلفات املواد الصلبة، مبركز صدفا 

بعد قرار املحافظ مبصادرة السيارات املحملة مبواد الدشت، واملخلفات، وذلك خالل مرورها بالطرق كام اعرتض 

العاملون عىل قرار تحرير محرض لكل من ينبش القاممة مبحافظة أسيوط )الوطن(.

8ـ دخل عامل مستشفى كفر شكر املركزي “تحت اإلنشاء”، يف إرضاب مفتوح عن العمل بسبب ضياع العهدة 

التي وقعوا عليها، قبل نقل املستشفى من مكانها الحايل إىل مستشفى أسنيت إلجراء عمليات اإلحالل والتجديد 

لها كذلك ضياع أموال التربعات من املستشفى دون أي سند من القانون)الوطن(.

9ـ دخلت 13 معلمة للغة العربية و9 معلامت للغة اإلنجليزية يف إرضاب مفتوح عن الطعام داخل مستشفى 

http://www.elwatannews.com/news/details/1900452
http://www.elwatannews.com/news/details/1910046
http://www.elwatannews.com/news/details/2047264
http://www.elwatannews.com/news/details/2064256
http://www.elwatannews.com/news/details/2073082
http://www.elwatannews.com/news/details/2385839
https://www.elwatannews.com/news/details/2661429
https://www.elwatannews.com/news/details/2682270
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طهطا العام، اعرتاضا عىل صدور نرشة بنقلهن من قرية شطورة إىل مدارس السيول بالجبل الغريب ملسافة تتجاوز 

25 كيلومرتا، وعدم متكنهن من إيجاد وسيلة مواصالت مبارشة للمدرسة )الوطن(.

سادسًا: سكك حديد مصر احتجاجات واضرابات وتعطيل القطارات

القناطر” بسبب إرضاب عدد من الكمسارية عن العمل مبحطة شبني  1ـ توقفت حركة قطارات “املرج - شبني 

ويعرض  يعرضهم  الحريق مام  واألبواب وطفايات  الشبابيك  وتحطم  القطارات،  اعرتاًضا عىل سوء حالة  القناطر 

الركاب للخطر)الوطن(، واعتصم عدد من سائقي القطارات العاملني بخط » شبني القناطر - املرج » داخل مكتب 

مبحطة مدينة شبني القناطر، وطالبوا بتعيني خدمات رشطية داخل القطارات بغرض توفري األمن للركاب والسائقني 

وموظفي تذاكر النقل )اليوم السابع(، كام شهدت محطة سكك حديد أسوان، تجمهر مجموعة من سائقي القطارات 

والكمسارية عىل رشيط السكة الحديد، للمطالبة برصف حافز املسافات الطويلة بعد تأخر استالمه وتسبب تجمهر 

السائقني يف تعطل حركة القطارات »أسوان - القاهرة« لنحو الساعة، ما أدى لغضب املسافرين إىل الوجه البحري 

وتعطل بسبب ذلك قيام القطار املميز املتجه من أسوان للقاهرة )الوطن(.

املتكاملة، مبحطة قطار منوف، مبحافظة  الحديدية للخدمات  السكك  العاملني برشكة  العرشات من  كذلك دخل 

املنوفية، يف إرضاب مفتوح عن العمل داخل محطة القطار، احتجاًجا عىل عدم رصف عالوة الـ%10، التي أقرها 

السييس، مبناسبة شهر رمضان، وطالب املشاركون يف اإلرضاب، بالزيادة السنوية التي طُبقت عىل رشكات ضمن 

قطاع الخدمات بالسكة الحديد، دون أن تطبق عليهم )الوطن(.

سابعا: حراك متنوع حول المشاكل التموينية وتوفير الخبز للمواطنين

من  وأكرثهم  بأسيوط،  االجتامعي  التضامن  معاشات  أصحاب  بني  الشديد  والتذمر  االستياء  من  حالة  1ـ سادت 

األرامل وكبار السن وذلك عىل خلفية رفعهم من البطاقات التموينية وقالت أحد االرامل “ملا يرفعوا الدعم عن 

معاشات التضامن االجتامعي الذين حصلوا عليه كمعونه، ألنهم فقراء وليس لهم دخل آخر وملا يرفعوا الدعم عن 

الفقراء يبقى مني يستحقه والله حرام”)الوطن(.

2ـ تسبب إلغاء منظومة “الكارت الذهبي” يف غضب أصحاب املخابز مبحافظة الغربية، خاصة بعدما ألغي بديلها 

أيًضا برصف 500 رغيف يوميا ألصحاب املخابز مجانا تحت بند الهالك وألغيت منظومة “الكارت الذهبي” وبديلها 

بعد اتهام سامي النحاس وكيل وزارة التموين السابق، بالتورط يف الحصول عىل رشاٍو من أجل مترير حصة املخابز 

بـ 500 رغيف يوميًا مجانًا )مرص العربية(.

الخبز  منظومة  بسبب  املرصية،  التموين  ووزارة  املخابز  أصحاب  بني  األزمة  حدة  تصاعدت  نفسه  السياق  ويف 

الجديدة التي بدأ تطبيقها، حيث اعتصم مئات الخبازين احتجاجاً عىل املنظومة الجديدة للخبز. ونظم أصحاب 

https://www.elwatannews.com/news/details/2679519
http://www.elwatannews.com/news/details/1888677
http://www.youm7.com/story/2017/2/16/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84/3105849
http://www.youm7.com/story/2017/2/16/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84/3105849
http://www.elwatannews.com/news/details/1897398
http://www.elwatannews.com/news/details/2196815
http://www.elwatannews.com/news/details/1814804
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1354754-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%E2%80%8E
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1354754-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%E2%80%8E
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املحافظات، منها »اإلسكندرية واإلسامعيلية والسويس  التجارية يف عدد من  الغرف  االعتصام يف مقرات  املخابز 

ودمياط والغربية والبحرية وكفر الشيخ والرشقية« )العريب الجديد(.

3ـ تجمهر عدد من الفالحني، أمام ديوان محافظة دمياط اعرتاًضا عىل عدم رصف النخالة للامشية املؤمن عليها 

ومن جانبه، قال سمري عامن، وكيل وزارة التموين بدمياط، لـ”الوطن”، “لدينا نحو 6000 رأس ماشية يف دمياط، 

ومل يتم الرصف للمربني منذ أسبوع تقريبًا)الوطن(.

4ـ واصل جزارو أسيوط إرضابهم عن الذبح وإغالق محالهم، لليوم الثاين عىل التوايل، احتجاجا عىل نقل املجزر 

الذي ميثل خطورة كبرية عليهم وما يعرضهم لخطر رسقة مواشيهم  املطار  املدابغ عىل طريق  القديم إىل عرب 

وقال أحد الجزارين إن املجزر الجديد بلغ تكلفته 30 مليون جنيه”، محذرا من أن استمرار املجزر يف هذا املكان 

سيتسبب يف ترسيح أكرث من 200 عامل )الوطن(.

5ـ أرضب بقالو التموين يف مركزي السنبالوين وبني عبيد مبحافظة الدقهلية، عن استالم األرز التمويني، احتجاجا 

عىل ما وصفوه بأنه أرز هندي وسعره مرتفع بالنسبة لألرز البلدي، ويرفضه معظم املواطنني خاصة يف القرى، 

وتجمهر عدد من البقالني أمام مخازن الرشكة العامة للسلع التموينية، وأعلنوا رفضهم الستالم األرز، وطالبوا لتدخل 

الوزير، وعدم فرض األرز عليهم )الوطن(.

6ـ رفض عدد من البقالني التموينني يف مركز السنبالوين بالدقهلية، لليوم الثاين استالم األرز التمويني، ضمن الحصة 

التموينية ملا وصفوه بأنه رديء ويرفض املواطنون رشاءه )الوطن(.

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/2/انتفاضة-مخابز-مصر-اعتصامات-بـ8-محافظات-ضد-المنظومة-الجديدة-
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/2/انتفاضة-مخابز-مصر-اعتصامات-بـ8-محافظات-ضد-المنظومة-الجديدة-
http://www.elwatannews.com/news/details/1908504
http://www.elwatannews.com/news/details/1912940
http://www.elwatannews.com/news/details/1966386
http://www.elwatannews.com/news/details/1970520
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المبحث الثالث: النقابات المهنيــة

متهيد

النقابات املهنية هي إحدى منظامت املجتمع املدين تجمع كل نقابة عددا من األعضاء يشرتكون مع بعضهم باملهنة، 

وتحتوي كل منها عىل قوانينها الخاصة التي تختلف باختالف الدولة التي توجد بها هذه النقابة واملهنة التي متثلها، 

وتُعنى النقابة أيضاً بالدفاع عن حقوق أعضائها وإلزامهم بواجبات معينة وتوفري خدمات أخرى. ويوجد يف مرص 

24 نقابة مهنية، تضم املاليني من أبناء املهن املختلفة، وأنشأت هذه النقابات خالل عهود مختلفة سابقة. 

وقد أجمع عدد كبري من ممثيل النقابات املهنية عىل أن حل أزمة النقابات املهنية أصبح يف يد الدولة، معتربين 

أن موارد النقابات املهنية لن تشهد أي تطور أو منو إال عندما تعرتف الدولة بأن النقابات لها دور وطني واعتبارها 

االستشاري األول للدولة، مؤكدين أن النقابات املهنية إذا مل تحصل عىل فرصتها كاملة من قبل الدولة فإن منظومة 

العمل يف مرص ستقف أمام عراقيل متعددة. )الوطن(، حيث أنه بعد انقالب 3/7/2013، شهدت فرتة السييس 

العديد من األزمات السياسية بني الحكومة والنقابات املهنية، ووصلت هذه األزمات إىل تنظيم عدد الفعاليات 

السياسية  للدراسات  املرصي  باملعهد  املرصي«  االعالم  “مرصد  منشورات  الحكومة، ومن حصاد  االحتجاجية ضد 

واالسرتاتيجية، ويشمل متابعة ما يتم نرشه بوسائل االعالم املرصي، تم رصد احوال النقابات املهنية خالل الفرتة من 

1يناير وحتى 15 ديسمرب من عام 2017 عىل النحو التايل: 

أواًل: اتحاد نقابات المهن الطبية

يتم العرض عىل ثالثة محاور األول هو نقابة االطباء، والثاين نقابة الصيادلة، ويشمل املحور الثالث الحالة الصحية 

يف مرص بصورة عامة

حراك نقابة االطباء. 1

تم عىل محورين اساسيني األول هو مصلحة اعضاء النقابة وانعكاسه عىل املجتمع، واملحور الثاين هو قانون التأمني 

الصحي الجديد وتأثريه الشامل عىل املنظومة الصحية واملجتمعية وحق املواطن املرصي: 

حراك نقابة االطباء للحفاظ عىل سالمة املهنة وحقوق االطباء أ- 

اعتصام مفتوح، 29/4/2017، 	  الدخول يف  نيتهم  التكليف عن  أطباء  أعلن  التكليف:  اطباء  حقوق 

حركة  فصل  الوزارة عىل  وإرصار   - قولهم  بحد   - مسدود  لطريق  الصحة  وزارة  مع  التفاوض  وصول  بعد 

قال  االعتصام  يوم  وىف   .) االهرام   ( عام.  كل  تفعل  كانت  ما  عكس  عىل  التعليمية،  املستشفيات  نيابات 

األطباء  أعداد  لخفض  العام،  هذا  الصحة  وزارة  وضعتها  التي  بالقواعد  فوجئوا  إنهم  لـ»الرشوق«،  األطباء 

https://www.elwatannews.com/news/details/2299495
http://eipss-eg.org/مرصد-الإعلام-المصري-19-ديسمبر-2017/
http://gate.ahram.org.eg/News/1489228.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1489228.aspx
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بالوحدات الصحية، مشريين إىل أنهم منذ ديسمرب 2016، قاموا بالعديد من الوقفات لرفض هذه الرشوط 

التسجيل عىل  التكليف بالصحة مل تستجب ملطالبهم، مام دعاهم لالمتناع عن  العادلة«، لكن إدارة  »غري 

بلغ 7600  التكليف  أطباء  عدد  أن  وأوضحوا  الصحة.  بوزارة  بالتكليف  الخاصة  والرغبات  البيانات  قاعدة 

طبيب هذا العام، بينام قامت الصحة بتكليف 6400 طبيب فقط. وأشاروا إىل أن وزارة الصحة ألغت املزايا 

املادية والعلمية التي سبق أن منحتها لألطباء املكلفني باملناطق النائية، كحل ملواجهة مشكلة العجز الشديد 

يف أطباء الوحدات الصحية بهذه املناطق. )الرشوق(.

ويوم اإلثنني 1 مايو 2017 أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة األطباء عن دعمهم ألطباء التكليف 	 

مؤكدين أن القرارات التي تتخذها وزارة الصحة ترض مبنظومة الصحة يف مرص، وهو ما أكده الدكتور أحمد 

شوشة، عضو مجلس نقابة األطباء، قائال: » لألسف وزارة الصحة دامئا ما تفتعل األزمات وتتخذ قرارات ضد 

منظومة الصحة يف مرص، مضيفا أن املطالب التي ينادي بها أطباء التكليف مرشوعة وكانت تطبق عىل مدار 

األعوام السابقة، مشريا إىل أن تكليف عدد أقل من األطباء يزيد الضغط عىل األطباء املكلفني« )البديل(. 

يف حني أعلن الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للموارد البرشية، إنه تم مد فتح باب التسجيل ألطباء حركة 

تكليف يف حني مارس 2017، حتى 9 مايو الحايل، موضحا أن احتياجات الوزارة ترتاوح بني 7900 و8 آالف طبيب 

لوا بياناتهم من إجاميل 7400 خريج، وأنه تم فتح  للرعاية األساسية والتأمني الصحي، وأن 1100 طبيب فقط سجَّ

باب التسجيل أسبوعا ملنح الفرصة مل تخلفوا عن تسجيل الرغبات. وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة 

األطباء، إنه من غري املعقول فصل الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية عن حركة النيابات رغم أنها تابعة للوزارة 

كام أن هناك بعض املحافظات ال توجد بها مزايا مالية وذلك ألطباء التكليف.) الوطن 3/5/2017 (، ونظرا الستمرار 

املشكلة دون حل فقد نظم اطباء دفعة التكليف وقفة احتجاجية يوم الجمعة 27/10/2017، امام دار الحكمة 

بالقاهرة )النقابة العامة لألطباء( لالعرتاض عىل ما أسموه تعسف وزارة الصحة. 

وأعلن املحتجون، الدخول يف اعتصام مفتوح حتى يتم االستجابة ملطالبهم. وأشار األطباء إىل أنهم فوجئوا أيضا 

بفصل هيئة املستشفيات التعليمية عن وزارة الصحة مام يقلص األمل يف التعليم والتدريب. ولفت األطباء، إىل 

أنهم قاموا بالتواصل مع عدد من نواب اللجنة الصحية مبجلس الشعب للمساعدة يف التفاوض مع الوزارة وهيئة 

املستشفيات التعليمية ولكن مل تأت بنتيجة بعد..) مرصاوى (

اإللزامي لألطباء، 	  التدريب  أثار إطالق هيئة  اإللزامي لألطباء:  التدريب  انشاء هيئة  النقابة ترفض 

حالة من الجدل الواسع، حيث رحبت وزارة الصحة بالهيئة، معتربة أنها خطوة جيدة إلعادة ريادة مرص 

يف املجال الطبي، فيام رفضت نقابة االطباء قرار إنشاء الهيئة بوضعها الحايل، موضحة أن أهدفها تتامثل 

مع هيئة الزمالة املرصية املجودة بالفعل. وأكدت النقابة، أن هيئة التدريب الجديدة بها عدة اشرتاطات 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29042017&id=920fb272-0e0b-44da-b8b3-f379b9fd12ab
https://elbadil.com/2017/05/رغم-تراجع-الصحة-عن-الإجبار-أطباء-الت/
https://www.elwatannews.com/news/details/2064352
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2017/10/27/1180311/أطباء-التكليف-يدخلون-في-اعتصام-مفتوح-بدار-الحكمة-لحين-تنفيذ-مطالبهم
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غري مناسبة، أبرزها إجراء اختبارات موحدة للخريجني، ما يعني وجود قصور باملناهج التعليمية، وهذا غري 

واقعي، ويشوه سمعة الطبيب املرصي بالخارج، كام أنها تشرتط التدريب بالقاهرة، ما يشكل عبأ عىل األطباء 

النقابة رفضت القرار بإنشاء  من باقي محافظات الجمهورية. ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر أن 

الهيئة وقامت بتحريك دعوة قضائية رسمية سيتم الحكم فيها يوم 23 أبريل 2017. )مرص العربية 21 أبزيل 

)2017

االقرتاحات 	  لجنة  مبوافقة  أطباء  ندد  باملستشفيات:  العمل  تنظيم  مرشوع  ترفض  االطباء  نقابة 

والشكاوى بالربملان عىل مرشوع قانون تنظيم عمل األطباء والذي يقىض مبنع األطباء من الجمع بني العمل 

باملستشفيات الحكومية والخاصة، مع إضافة رواتب من يتم تقديم استقالته لزيادة رواتب امللتزمني بالعمل 

املستشفيات  يفيد  وال  منطقي  غري  القانون  األطباء  اعترب  متميزة.  طبية  خدمة  تقديم  بهدف  الحكومي، 

الحكومية، ويزيد من نسبة العجز يف أعداد األطباء وهي املشكلة األكرب التي تعاين منها مستشفيات وزارة 

الفساد  أبواب  رئيسياً من  باباً  أنه سيغلق  بالقانون، معللني  البعض ترحيبهم  النقيض أبدى  الصحة.. وعىل 

خاصة مع انتشار املحسوبية والواسطة داخل املستشفيات. وكان النائب بسام فليفل قد تقدم مبرشوع قانون 

لتنظيم العمل مبستشفيات وزارة الصحة ويتكون من 12 مادة لتنظيم عمل األطباء وعدم الجمع بني العمل 

الحكومي والخاص، نظراً لعدم تفرغ البعض وتقصريه يف أدائه باملستشفيات الحكومية، وإجبار املرىض عىل 

الكشف بالعيادات الخاصة ودفع مبالغ طائلة للحصول عىل العالج املناسب، )الوفد 12 يونيو 2017(.

النقابة ترفض قيام الصحة بتحديد أتعاب األطباء بالعيادات الخاصة: أكدت نقابة األطباء يف بيان 	 

لها اليوم3/8/2017 ؛ انه إمياء إىل إعالن وزارة الصحة عزمها إصدار قرار يتضمن وضع تسعرية لقيمة كشف 

األطباء يف عياداتهم الخاصة، وأن نقابة األطباء توضح أن النقابة هي املختصة بحكم القانون بوضع جدول 

لذلك. وقد قرر مجلس النقابة أنه بعد استكامل وصول مقرتحات الجمعيات العلمية سيتم عقد ورشة عمل 

موسعة يشارك بها أعضاء بلجنة الصحة بالربملان وخرباء اقتصاديات الصحة وممثلني عن وزارة الصحة وعن 

بالصحة، وذلك  املعنية  املدين  املجتمع  الجمهورية وبعض منظامت  الفرعية عىل مستوى  الطبية  النقابات 

حتى يتم اتخاذ القرار بناء عىل أسس موضوعية وعلمية، تراعى حقوق املواطنني واألطباء يف آن واحد.) اليوم 

السابع(.

املحكمة 	  من  األطباء عىل حكم  القضاء: حصل  وأحكام  والنقابة  الوزارة  بني  لألطباء  العدوى  بدل 

أن وزارة  إال  بداًل من »19« جنيًها،  العدوى »1000« جنيه،  بدل  ليصبح  نوفمرب 2015،  العليا يف  اإلدارية 

الصحة قدمت طعًنا عىل الحكم، وبعد ذلك توالت طعون الحكومة. واحتج جموع األطباء عىل رفض السلطة 

التنفيذية، تنفيذ أحكام القضاء، وهددوا باتخاذ اإلجراءات التصعيدية الالزمة، خاصة بعد التعنت والتأجيل 

يف تنفيذ الحكم عىل مدار سنينت. وقال د. إيهاب الطاهر، األمني العام لنقابة األطباء، إن األطباء يحصلون 

http://www.masralarabia.com/تقارير-وتحقيقات/1409531-هيئة-تدريب-الأطباء-بين-أمال-الصحة-ورفض-الأطباء
http://www.masralarabia.com/تقارير-وتحقيقات/1409531-هيئة-تدريب-الأطباء-بين-أمال-الصحة-ورفض-الأطباء
https://alwafd.org/تحقيقات-وحـوارات/1547577-أطباء-وظيفة-واحدة-لا-تكفى
http://www.youm7.com/story/2017/8/3/الأطباء-النقابة-مختصة-بتحديد-أتعاب-الأعضاء-بالعيادات-الخاصة-وليس-الصحة/3351668
http://www.youm7.com/story/2017/8/3/الأطباء-النقابة-مختصة-بتحديد-أتعاب-الأعضاء-بالعيادات-الخاصة-وليس-الصحة/3351668
http://www.youm7.com/story/2017/8/3/الأطباء-النقابة-مختصة-بتحديد-أتعاب-الأعضاء-بالعيادات-الخاصة-وليس-الصحة/3351668
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عىل بدل عدوى قيمته ما بني 19 إىل 27 جنيًها، وهو وضع عبثي و«ظامل« قياًسا وخطورة األمراض املعرضني 

لإلصابة بها طوال فرتة عملهم. وأوضح الطاهر، األربعاء 30 أغسطس 2017، أن الحكم مل يتم تنفيذه، رغم 

صدوره يف نوفمرب 2015، موجًها رسالة لوزير الصحة، الدكتور أحمد عامد الدين، قال فيها: »اتقي الله يف 

أطباء مرص، فهم يتعرضون للموت يوميًا يف املستشفيات بسبب اإلهامل. )البوابة نيوز(. 

العدوى« وبتاريخ 3/10/2017 نرشت صحيفة  الحائر...األطباء مستمرون يف معركة بدل  القرار  وتحت عنوان » 

)الدستور( ما زال األطباء مينون النفس بتفعيل قانون »بدل العدوى« الذي يعطيهم حقوقهم تجاه عدوى مرضاهم، 

بعد أّن قّررت الدائرة التاسعة باملحكمة اإلدارية العليا مبجلس الدولة تأجيل نظر طلب نقابة األطباء برد هيئة 

املحكمة، التي تنظر طعن الحكومة عىل حكم زيادة البدل. يذكر أّن املستشار حسن الربعي رئيس املحكمة اإلدارية 

العليا، قد استشعر الحرج وتنحى عن نظر قضية بدل العدوى، وهو ما دفع األطباء لطلب رد هيئة املحكمة يف 8 

يونيو املايض، وقضت أمس بتأجيل نظر القضية لـ11 ديسمرب املقبل.

حراك اتحاد نقابات املهن الطبية حول مشروع قانون التامين الصحي  ب- 
الجديد

قالت النقابة العامة لألطباء، إن التأمني الصحي االجتامعي الشامل، الذي يوفر مظلة عالج كريم، لكل املرصيني، 

ومجال عمل محرتم لكافة أعضاء الفريق الطبي، هو حلم ملاليني املرصيني، وهدف سعت وتسعى له نقابة األطباء. 

وأكدت النقابة يف بيان لها )19/3/2017( أن هناك انتقادات كثرية وأساسية عىل نسخة مرشوع القانون املقدمة 

عديدة  تراجعت خطوات  األخرية  النسخة  إن هذه  بل  الحلم،  تحقيق هذا  بها عن  تبعد  بتاريخ 17/11/2016، 

للخلف، بعيداً عن مميزات كانت قد أقرت يف نسخ سابقة )الوفد(. 

وأعلن الدكتور إيهاب الطاهر، أمني عام نقابة األطباء، رفضه ملرشوع قانون التأمني الصحي الجديد، الذي أعلنت 

الحكومة قبوله، دون تعديل عدد من النصوص الجوهرية املوجودة به، مؤكًدا أنه سيفتح باباً خلفياً لخصخصة 

املستشفيات الحكومية. )املرصي اليوم 3/4/2017(. 

وىف بداية شهر نوفمرب 2017؛ نرشت النقابة العامة لألطباء، نص مرشوع القانون الجديد، والذي يناقش حاليا بلجنة 

الصحة مبجلس النواب. وقالت النقابة العامة لألطباء، إن مرشوع القانون ميس 100 مليون مواطن، وقواعد تشغيله 

حوايل 800 ألف من العاملني مبجال الصحة، لذلك يهم النقابة أن تنرش مرشوع القانون املقدم من مجلس الوزراء 

إىل لجنة الصحة مبجلس النواب. وطالبت نقابة األطباء بعقد جلسة استامع بلجنة الصحة يف مجلس النواب قبل 

املناقشة الرسمية ملرشوع القانون بالربملان.)األهرام 13/11/2017(.

وقال الدكتور محمد منييس، نقيب االطباء بالبحرية، إن مرشوع القانون الذي سيقدم للربملان سوف يكون هناك 

فئات لن تستطيع االستفادة منه، بسبب طول مدة تطبيقه وهي 15 سنة، كام أن مرشوع القانون مل يتطرق إىل 

http://www.albawabhnews.com/2688730
http://www.albawabhnews.com/2688730
http://www.dostor.org/1587140
https://alwafd.org/أخبار-وتقارير/1478409-الأطباء-تنتقد-مشروع-قانون-التأمين-الصحي-الشامل-الجديد
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1112323
http://gate.ahram.org.eg/News/1640846.aspx
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موقف املؤسسات الحكومية التي مل تطبق معايري الجودة )الوطن 16/11/2017(، 

وتشري د. منى مينا وكيلة نقابة االطباء إىل أنه »رغم عضوية نقيب األطباء حاليًا بحكم القانون يف مجلس إدارة 

الهيئة العامة للتأمني الصحي، إال أن مرشوع القانون الجديد يلغي أي متثيل لنقابة األطباء سواء يف هيئة التأمني 

الصحي الشامل أو هيئة الرعاية الصحية أو هيئة االعتامد والجودة«. )العريب الجديد 18/11/2017 (.

وىف بيان نقابة األطباء يوم 19نوفمرب2017 اعلنت النقابة: »نهدف جميعا إلقرار نظام تأمني صحي شامل، يوفر 

العالج الكريم للمرىض، وظروف العمل العادلة لألطباء والفريق الطبي، مع التزام الدولة بتخصيص نسبة ال تقل عن 

%3 من الناتج القومي لإلنفاق عىل الصحة كام تنص املادة 18 من الدستور، ولكننا نرى أن مرشوع القانون املقدم 

يبتعد كثريا عن هذا الهدف، بل واألخطر أنه يفتح الباب واسعا أمام ضياع أصول املنشآت الصحية الحكومية التي 

بنيت بأموال الشعب عرب سنوات طويلة )املرصي اليوم(.

وتحت عنوان »االطباء والصيادلة ينتقدون قانون التامني الصحي الشامل داخل الربملان » نرشت صحيفة املرصي 

اليوم بتاريخ 21/11/2017 » وأوضح نقيب األطباء أن مرشوع القانون مل يتطرق ألوضاع املستشفيات الجامعية ومل 

يحدد أوضاعها، وكذلك املستشفيات الحكومية التي ال ترقى ملستوى االعتامد والجودة ماذا سيحدث لها؟ بجانب 

أمور أخرى تخص األطباء، فهناك رسوم مفروضة عليهم حال ترخيص عيادات خاصة، والنقابة ترى أنها مبالغ فيها، 

ومل يخص املرشوع إال األطباء والصيادلة بدفع 10 آالف جنيه عند ترخيص عيادة خاصة، وهو ما اعتربه نقيب 

األطباء أنه أمر غري دستوري، وكذلك أن القانون مل يذكر أي يشء عن مرتباتهم، »وسمعنا أن مرتباتهم هتبقى زى 

الدول املتقدمة« والبعض يف الحكومة تحدث عن مزايا مالية، لكن مرشوع القانون مل يذكر ما هي املزايا املالية. وىف 

نفس الجلسة، انتقد الدكتور يارس الجندي، نقيب األسنان، مصادر التمويل املوجودة مبرشوع قانون التأمني الصحي 

الشامل سواء كانت اشرتاكات أو رسوم، قائال: »التمويل املوجود جباية عىل املرصيني، يجب تعديله عىل أساس أن 

الغنى يعطى الفقري«.

وأشار الجندي، إىل أن مدة الـ15 عاما لتطبيق القانون، فرتة طويلة للغاية، عىل الرغم أن التفريق بني املواطنني 

يف تقديم الخدمة الصحية غري دستورية، وهناك بعض املواطنني سيغريون محل إقامتهم للتمتع مبميزات التأمني 

الصحي يف املحافظات التي سيطبق فيها باملراحل األوىل )اليوم السابع(. يف حني أعلن الدكتور محيي عبيد نقيب 

الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، رفضه القاطع املادة الخامسة يف مرشوع قانون التأمني الصحي الجديد 

الخاصة بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمني الصحي. 

كام  النقابات  يضم  بتمثيل  إال  نقبل  ولن  وتفصيال،  جملة  الصحي  التأمني  إدارة  مجلس  تشكيل  نرفض  واضاف: 

بالقانون القديم، لضامن حقوق العاملني بالهيئة. وأضاف نقيب الصيادلة أن محاولة تهميش دور النقابات املهنية 

يف القانون ومجاملة رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الغرف التجارية عيل حساب النقابات املهنية لن تقبله نقابات 

https://www.elwatannews.com/news/details/2718258
https://www.alaraby.co.uk/society/2017/11/18/انتقادات-حادة-لمشروع-قانون-التأمين-الصحي-في-مصر
https://www.alaraby.co.uk/society/2017/11/18/انتقادات-حادة-لمشروع-قانون-التأمين-الصحي-في-مصر
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1220488
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1220488
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1221641
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1221641
http://www.youm7.com/story/2017/11/21/نقيب-الأسنان-التأمين-الصحى-به-جباية-ويجبر-مواطنين-على-تغيير/3520440
http://www.youm7.com/story/2017/11/21/نقيب-الأسنان-التأمين-الصحى-به-جباية-ويجبر-مواطنين-على-تغيير/3520440
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تضم ما يقرب من 9٠٠ ألف عضو وسوف نقاومه بالقانون، والطعن عيل أي مادة ال تتفق مع صحيح الدستور 

والقانون، مضيفا سوف نطعن بعدم دستورية املادة الخامسة )بوابة االهرام 28/11/2017 (. 

واستمرارا لسلسة االعرتاضات عىل القانون فقد نرشت )الوطن( صورة املذكرة الرسمية التي أرسلتها رشكات األدوية 

بالغرف التجارية برئاسة الدكتور عيل عوف إىل مجلس النواب، والتي تضمنت مالحظاتها عىل قانون التأمني الصحي 

املذكرة فرض رسوم مبالغ فيها عىل رشكات ومصانع األدوية واملستلزمات واألجهزة  التمويل. وأكدت  من حيث 

الطبية والتوزيع فقط دون غريها حيث أن املادة رقم 40 من القانون »مصادر متويل الهيئة« نصت عىل أنه يتم 

دفع مبلغ 500.000 جنيه عند استخراج تراخيص رشكات ومصانع األدوية واملستلزمات واألجهزة الطبية والتوزيع، 

وهذا ميثل عبئًا كبريًا عىل املستثمرين الجدد )الوطن 7/12/2017(.

ثانيا: حراك نقابة الصيادلة

شهدت نقابة الصيادلة حراكا مستمرا منذ اليوم االول لعام 2017، فقد هاجم الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، 

الدكتور أحمد عامد، وزير الصحة، بسبب ما سامه »العشوائية« يف قرار تسعري األدوية الجديد، وحمله مسؤولية 

أزمة نقص األدوية، وطالب مؤسسة الرئاسة، بالتدخل لحل أزمة الدواء والحفاظ عىل صحة املرصيني. وقال »عبيد«: 

»الدواء مسألة أمن قومي ويجب أال ترتك أزمة الدواء لوزير الصحة ومافيا الرشكات، فمن غري املعقول يف ظل 

أشهر   6 أنه خالل  األسعار %50، مؤكدا  بتحريك  الرشكات  تطالب  أن  املواطن  يعيشها  التي  االقتصادية  األزمات 

سيزيد سعر الدواء %70. )املرصي اليوم( 

ويف 12/1/2017، أعلنت نقابة الصيادلة عن 3 رشوط للرتاجع عن اإلرضاب الجزيئ؛ تشمل إنشاء لجنة ملراجعة 

التسعري، وسحب األدوية منتهية الصالحية خالل 3 شهور »التي يعاد تدويرها حالياً«، وتطبيق القرار 299 لسنة 

2012 الخاص بهامش ربح الصيديل )مرصاوى(. 

ويف 5 /2 /2017، قال أمين عثامن، أمني عام نقابة الصيادلة، إن الدولة ممثلة يف وزارة الصحة والجهات املسئولة، 

اجتمعت مع النقابة واألعضاء يف وجود النقيب وتم وضع حلول واالستجابة لجميع مطالب الصيادلة، مشريا إىل 

أنه سيتم إلغاء الوقفة التي كانت مقررة 6 فرباير، وكذلك إلغاء اإلرضاب الذى كان مقررا له يوم 12 فرباير، وسيتم 

التواصل مع النقابات إلبالغهم بإلغاء الوقفة )اليوم السابع(. 

ويف 3/8/ 2017، نظمت نقابة الصيادلة اعتصاًما رمزيًّا داخل مبنى النقابة العامة، يضم أعضاء املجلس ومجالس 

النقابات الفرعية؛ اعرتاًضا عىل استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 واملتضمن بيع األدوية بسعرين، إضافة 

إىل املطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العالجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 

2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضاًل عن املطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص 

http://gate.ahram.org.eg/News/1647961.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/2803062
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1066006
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1066006
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2017/1/12/1012703/نقابة-الصيادلة-3-شروط-للتراجع-عن-الإضراب-الجزئي
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/نقابة-الصيادلة-تعلن-إلغاء-إضراب-12-فبراير-بعد-استجابة-الحكومة/3089250
http://www.youm7.com/story/2017/2/5/نقابة-الصيادلة-تعلن-إلغاء-إضراب-12-فبراير-بعد-استجابة-الحكومة/3089250
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بسحب األدوية منتهية الصالحية، التي ترضب الرشكات به عرض الحائط، حيث أرسلت النقابة عدة خطابات إىل 

وزارة الصحة لتنفيذ تلك املطالب لكن دون جدوى.)البديل (. 

مجالس  وأعضاء  العامة  النقابة  مجلس  أعضاء  اعتصام  باستمرار  متسكها  الصيادلة  نقابة  أكدت   6/8/2017 ويف 

النقابات الفرعية لليوم الرابع عىل التوايل مببنى النقابة العامة بالقاهرة ليحن االستجابة ملطالبها )اليوم السابع(. 

الخميس  يوم  رمزي،  اعتصام  يف  دخولها  الدقهلية،  مبحافظة  الصيادلة،  نقابة  أعلنت  فقد  للفعاليات  واستمرار 

9/8/2017، للدفاع عن حقوق املهنة املُهدرة تبعا لبيان تم إصداره منذ أيام. وعلق الدكتور سعيد شمعة، نقيب 

صيادلة الدقهلية، قائال »سيبدأ االعتصام الرمزي من العارشة صباحا وحتى العارشة مساًء، للمطالبة بتوحيد سعر 

لعام 2012   200 بقرار  بالعمل  والعودة  الصيدلة،  لشئون  املركزية  اإلدارة  من  تسعرية صادرة  طبًقا آلخر  الدواء 

الصيدليات  الخاص بسحب االدوية منتهية من  القرار 115 لعام 2017  الصيدليات، وتفعيل  والخاص بنظم فتح 

)االهرام(.

يوم 3  اجتامع طارئ  تقرر عقد  التجارية، حيث  الغرف  باتحاد  للصيدليات  العامة  الشعبة  إيل  الحراك  .. ووصل 

ديسمرب2017، وذلك ملناقشة املشكالت التي يعاين منها الصيادلة، والتي تتجاهلها الحكومة ممثلة يف وزارة الصحة، 

واملؤسسة الترشيعية ممثلة يف لجنة الصحة مبجلس النواب ويحتل ملف قانون التأمني الصحي الجديد جزء كبريا 

من املناقشات. )أخبار اليوم(

ثالثا: المشهد الصحي

1ـ قال الدكتور أحمد رضا، مدرس بقسم املسالك البولية بجامعة أسيوط، الدكتور أحمد رضا، مدرس بقسم املسالك 

البولية بجامعة أسيوط، “قمنا بإجراء 5 عمليات زراعة كىل حتى وصلنا إىل 23حالة بنسبة نجاح %100”، وذكر 

أنه تواجههم صعوبات تتمثل يف 3محاور “إداري، ومادي، وتحويل املستشفى لوحدة ذات طابع خاص”، ولفت 

الدكتور رضا إىل أن التأمني الصحي حتى اآلن مل يوافق عىل التعاقد مع الوحدة، وبالتايل مرىض التأمني مل يتمكنوا 

حتى اآلن من إجراء العمليات)الوطن(. 

2ـ حصلت “األهرام” عىل صورة من استغاثة موقعة من 9 من مديري وحدات الكىل مبستشفيات سوهاج للدكتور 

الصحة  مبديرية  الكىل  إدارة  مسئويل  أدناه  املوقعني  نحن  “نستغيث  فيها  قالوا  الصحة  وزير  الدين  عامد  احمد 

وجميع مديري وحدات الكىل باملحافظة من التعنت الواضح من املحافظ الدكتور أمين عبد املنعم ضد األطباء 

عامة ومديري وحدات الكىل خاصة، واملتمثلة يف إظهارنا يف صورة املقرص املهمل يف أداء عمله وتشويه صورتنا أمام 

املرىض والرأي العام مام ينعكس سلبا عىل عملنا. )جريدة االهرام(

القابضة للصناعات  التابعة للرشكة  3ـ قال الدكتور محيي الدين كامل، رئيس رشكة النرص للكيامويات الدوائية، 

https://elbadil.com/2017/08/الصيادلة-يعتصمون-اعتراضًا-على-بيع-الد/
http://www.youm7.com/story/2017/8/6/استمرار-اعتصام-الصيادلة-لليوم-الرابع-لحين-استجابة-الصحة-لمطالبهم/3355758
http://www.youm7.com/story/2017/8/6/استمرار-اعتصام-الصيادلة-لليوم-الرابع-لحين-استجابة-الصحة-لمطالبهم/3355758
file:///F:\000%20EIS\00%20PR\000%20تصميم\دراسات\كتاب%202017\وورد\والعودة%20بالعمل%20بقرار%20200%20لعام%202012%20والخاص%20بنظم%20فتح%20الصيدليات،%20وتفعيل%20القرار%20115%20لعام%202017%20الخاص%20بسحب%20الادوية%20منتهية
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2582796/1/أصحاب-الصيدليات-تدعو-لاجتماع-طارئ-بسبب-قانون-التأمين-ال.html
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2582796/1/أصحاب-الصيدليات-تدعو-لاجتماع-طارئ-بسبب-قانون-التأمين-ال.html
https://www.elwatannews.com/news/details/2722534
http://www.ahram.org.eg/News/202477/29/625515/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202477/29/625515/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7.aspx


152

تتناسب  ال  العينات  وفحص  الصحية  للبيئة  مراجعات  من  الوزارة  من  املتبعة  الطويلة  اإلجراءات  أن  الدوائية، 

مع حاجة الدولة امللحة ملرشحات الكىل املستخدمة يف عالج الفشل الكلوي، وأوضح أن الدولة تستنزف ماليني 

الدوالرات يف استرياد مرشحات الكىل من الخارج عىل الرغم من وجود مصنع وطني داخل مرص يستطيع إنتاجها 

ويسد حاجة الدولة من مرشحات الكىل ويلبي حاجات املرىض، ولكنه ال يزال منتظرا موافقة وزارة الصحة منذ 5 

سنوات)الوطن(.

4ـ أعلن وزير الصحة، يف ترصيحات خاصة لـ«اليوم السابع”، أنه وافق عىل رفع أسعار أكياس الدم للمستشفيات 

الخاصة من 90 إىل 450 جنيهاً للكيس ألى فصيلة، مؤكداً أن القرار يوفر الدم للمرىض، باإلضافة إىل أنه يضمن 

أن  إىل  والسكان  الصحة  وزير  وأشار  البسيط.  واملريض  الحكومية  املستشفيات  إىل مستحقيه من  الدعم  وصول 

الرصف باألسعار القدمية يكون للمستشفيات الحكومية واملستشفيات التعليمية والتأمني الصحي والجيش الرشطة 

واملؤسسة العالجية وأمانة املراكز الطبية املتخصصة، موضحاً أن رصف الدم باألسعار القدمية أيضاً ملرىض األمراض 

املزمنة.

5ـ سادت األوساط الطبية ردود أفعال غاضبة بعد التصديق الرئايس عىل اتفاقية القرض السعودي الخاص مبرشوع 

املرصية  الحكومة  بني  توقيعها  تم  االتفاقية  الرسمية.  بالجريدة  القرار  ونرش  العيني  قرص  مستشفيات  تطوير 

والسعودية )ممثلة يف الصندوق السعودي للتنمية( بقرض قيمته 450 مليون ريال سعودي )ما يقرب من 2 مليار 

و160 مليون جنيه مرصي( يتم تسديده عىل مدار 20 سنة بفرتة سامح 5 سنوات. 

البداية عندما زار العاهل السعودي امللك سلامن بن عبد العزيز مرص مطلع إبريل 2016، وتم توقيع نحو 23 

عنهام  تنازلت  اللتني  وصنافري  تريان  جزيريت  تخص  كانت  األوىل  البلدين،  بني  تفاهم  مذكرات   8 وحواىل  اتفاقية 

ُمالكًا  يُدخل  الذى  العيني  قرص  مستشفيات  تطوير  قرض  تخص  والثانية  السعودي،  للجانب  املرصية  السلطات 

آخرين من رشكات القطاع الخاص يف إدارتها وتشغيلها، بحسب مراقبني، ويجعل خدماتها ربحية، وصواًل إىل تزايد 

املخاوف من متلكهم األرض املقام عليها تحت دعاوي االستثامر العقاري لجزء من هذه األرض ذات املوقع الفريد 

املُِطل عىل النيل. 

تم  التي  القرض  اتفاقية  عىل  اعرتاضات شديدة  أطباء مرص  ونقابة  الصحة  يف  الحق  عن  الدفاع  لجنة  وأصدرت 

املوافقة عليها كام هي بكل عيوبها، وأعلن الدكتور إيهاب الطاهر، أمني عام نقابة األطباء، أن االتفاقية األخرية تعد 

امتداًدا للمخطط القديم الذي تم طرحه خالل محرض اجتامع مديري املستشفيات الجامعية يف عام 2012، والذي 

أكد تغيري اإلطار القانوين للمستشفيات الجامعية إىل رشكات قطاع أعامل عام، لتحويلها إىل كيانات هادفة للربح 

وليست هادفة إىل تقديم خدمة تعليمية أو عالجية متميزة. وأضاف الطاهر أن هذا املرشوع يُهدد مصري الطبيب 

املرصي، حيث إنه يستحيل فصل املستشفيات الجامعية عن كلية الطب. 

http://eipss-eg.org/%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-28-%d9%86%d9%88%d9%81%d9%85%d8%a8%d8%b1-2017/كمال%22:%20الدولة%20تستنزف%20ملايين%20الدولارات%20لاستيراد%20%22مرشحات%20الكلى
http://www.youm7.com/story/2017/4/6/وزير-الصحة-توفير-أكياس-الدم-للمرضى-بـ90-جنيها-فى-بنوك/3177677
http://www.youm7.com/story/2017/4/6/وزير-الصحة-توفير-أكياس-الدم-للمرضى-بـ90-جنيها-فى-بنوك/3177677
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أزمة أخرى يتسبب فيها املرشوع الجديد، بحسب الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق يف 

الصحة، تتمثل يف وجود مالكني آخرين ألصول مستشفيات جامعة القاهرة كام ورد ضمن الفقرة الثالثة يف صفحة 

71، حيث يرصح بأن مجلس إدارة املستشفيات مسؤول أمام مجلس جامعة القاهرة؛ باعتبارها ممثلة للجهة املالكة 

)الجامعة( وكذلك أمام املالك اآلخرين.)البديل(

6ـ وافق مجلس الوزراء املرصي يوم األربعاء 5/10/2017 عىل مرشوع قانون جديد؛ يسمح بإجراء التجارب الرسيرية 

لألدوية الجديدة عىل املواطنني املرصيني، وأثار هذا القرار موجة من الرفض من جانب األطباء واملتخصصني الذين 

حذروا من تحول املرصيني إىل “فرئان تجارب” لرشكات الدواء العاملية، التي تسعى لتحقيق األرباح دون االهتامم 

بحياة املرىض؛ التي قد تكون مهددة بسبب األدوية الجديدة.

يف املقابل، أكدت نقابة األطباء أن وزارة الصحة تجاهلتها، ومل تعرض عليها مرشوع هذا القانون الخطري قبل إقراره، 

وحذر رشوان شعبان، األمني العام املساعد للنقابة، من إجراء هذه التجارب بعيدا عن رقابة أجهزة الدولة، ودون 

اتباع اإلجراءات الطبية التي تضمن الحفاظ عىل حياة املرىض واملتطوعني. مؤكداً أن مرص هي ثاين دولة إفريقية يتم 

استخدام املرىض فيها يف تجارب العالج لرشكات األدوية العاملية، التي تستغل عدم القدرة املالية لبعض املرصيني 

يف الحصول عىل العالج.)عرىب21(

7ـ حذرت وزارة الصحة النيجريية رعاياها الذين يعتزمون السفر إىل مرص للعالج من تزايد معدالت تهريب ورسقة 

الكىل يف مرص، بحسب صحيفة »دييل بيست« النيجريية.وأصدرت الوزارة مذكرة للجمعية الطبية النيجريية تحذرها 

من ارتفاع معدالت رسقة وتهريب الُكيل يف مرص، لتبينه للنيجرييني الذين يعتزمون السفر إىل مرص للحصول عىل 

الرعاية الطبية. وأشار مدير خدمات املستشفيات الدكتور »وابادا بالمي« إىل محاكمة 41 مشتبها من مهريب الكىل 

غري الرشعيني يف مرص، الفتا إىل زيادة رسقة وزرع األعضاء البرشية بشكل غري قانوين خالل اآلونة األخرية. وأوضحت 

الوثيقة التي نرشتها الصحيفة، أن 41 من مهريب الكىل البرشية تم استدعاؤهم للنيابة العامة املرصية، إلجرائهم 

عمليات دون اتباع القواعد واألصول الطبية املتعارف عليها، يف بعض املستشفيات، وشددت إىل أهمية أن يدرك 

النيجرييني تلك الظاهرة واتخاذ الحذر خالل زياراتهم العالجية ملرص. )مرص العربية(. 

رابعًا: نقابة المحامين

شهدت النقابة العامة والنقابات الفرعية العديد من الفعاليات:

1ـ االثنني 2/1/2017: دخل العرشات من املحامني باإلسامعيلية صباح اليوم، يف إرضاب عن العمل مبحكمة جنايات 

اإلسامعيلية احتجاجا عىل رفض رئيس الدائرة األوىل االستجابة ملطالبهم القانونية، ضمن مجريات إجراءات محاكمة 

املتهمني املاثلني أمام هيئة املحكمة والتأجيل الجلسات لفرتات متأخرة. ومن املقرر أن يعقد ممثيل نقابة املحامني 

https://elbadil.com/2017/09/الأطباء-ينتفضون-ضد-اتفاقية-خصخصة-قصر-ا/
https://arabi21.com/story/1039501/قانون-لحكومة-السيسي-يجعل-المواطنين-فئران-تجارب-للأدوية
https://arabi21.com/story/1039501/قانون-لحكومة-السيسي-يجعل-المواطنين-فئران-تجارب-للأدوية
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/صحافة-أجنبية/1461478-وزارة-الصحة-النيجيرية-تحذر-من-مافيا-سرقة-الأعضاء-في-مصر
http://www.masralarabia.com/صحافة-أجنبية/1461478-وزارة-الصحة-النيجيرية-تحذر-من-مافيا-سرقة-الأعضاء-في-مصر
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لقاءاً مع رئيس محكمة االستئناف باإلسامعيلية ملناقشة تداعيات املوقف ولبحث شكوى املحامني.)الوطن(

2ـ الثالثاء 3/1/2017: واصل العرشات من املحامني باإلسامعيلية، اإلرضاب عن العمل مبحكمة جنايات اإلسامعيلية، 

لليوم الثاين عىل التوايل، احتجاجاً عىل رفض رئيس الدائرة األوىل االستجابة ملطالبهم القانونية. )الوطن(.

3ـ الجمعة 17/3/2017: قال سامح عاشور نقيب املحامني يف مرص، إن مجلس النقابة قرر تنظيم إرضاب عام أمام 

محاكم الجنايات عىل مستوى الجمهورية السبت 18 مارس/آذار 2017، وذلك بعد صدور حكم بسجن 7 محامني 

يف محافظة املنيا بتهمة إهانة القضاء.)هافنجتون بوست(

4ـ السبت 18/3/2017: نظم املحامون يف محافظات الرشقية واملنوفية والغربية ودمياط وسوهاج، صباح اليوم 

السبت، إرضابا عاما، أمام محاكم الجنايات استجابة، لقرار مجلس نقابة املحامني برئاسة سامح عاشور، باالشرتاك 

مع مجالس النقابات الفرعية )اليوم السابع(.

5ـ األحد 19/3/2017: أنهت كل النقابات الفرعية للمحامني، باستثناء »محامي املنيا«، إرضابها أمام محاكم الجنايات، 

والذى استمر يوما واحدا، احتجاجاً عىل الحكم الصادر بحبس 8 محامني ملدة 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء، حيث 

استمر اإلرضاب لليوم الثاين عىل التوايل بنقابة املحامني الفرعية باملنيا. )املرصي اليوم(.

األحكام  عىل  اعرتاضاً  العمل  الرشقية، يف إرضاب جزيئ عن  السبت 29/7/2017: دخل محامو محاكم شامل  6ـ 

الصادرة عىل 7 من زمالئهم بالحبس. وقال محمد عيىس، أمني عام نقابة املحامني شامل الرشقية، إن اإلرضاب شمل 

منع سداد الرسوم يف خزينة املحاكم وعدم رفع قضايا جديدة عدا ما هو مرتبط مبواعيد وقضايا مستعجلة ورفض 

قبول االنتدابات وعدم حضور التحقيقات بالنيابات، مشريًا إىل أنه تم مبارشة األعامل املستعجلة والتصالحات فقط 

)الوطن(.

خامسًا: نقابة الصحفيين

1ـ يف 24 مارس 2017 : اعتمدت نقابة الصحفيني، خالل اجتامع الجمعية العمومية ميزانية النقابة والتقرير العام 

للنقابة من مارس 2016 إىل فرباير 2017 املنشور عىل موقع النقابة. وبحسب تقرير لجنة الحريات، كان للصحافة 

نصيب كبري من االنتهاكات بلغت 800 انتهاك ضد الحريات الصحفية واإلعالمية - طبقا لرصد للجنة - سواء عىل 

الصحفيني، وأيضا عىل مستوى  الهجمة عىل نقابة  أو عىل مستوى  التغطيات عىل األرض،  أثناء  اليومي  املستوى 

البنية الترشيعية والقانونية، لتختتم السلطة الحالية، بتفتيت قانون اإلعالم املوحد، واستمرار استخدام سالح حظر 

النرش يف العديد من القضايا. 

أو  العام  النائب  بقرارات صادرة من  الحايل سواء  العام  وقائع خالل  أكرث من 10  النرش  قضايا  الحظر يف  وشهد 

من املحاكم املختلفة، أو عىل مستوى القضايا التي حركتها السلطة ضد الصحفيني ووصل األمر – بحسب تقرير 

https://www.elwatannews.com/news/details/1740725
https://www.elwatannews.com/news/details/1743716
http://www.huffpostarabi.com/2017/03/17/story_n_15420980.html
http://www.youm7.com/story/2017/3/18/إضراب-المحامين-فى-5-محافظات-أمام-محاكم-الجنايات/3148936
http://www.youm7.com/story/2017/3/18/إضراب-المحامين-فى-5-محافظات-أمام-محاكم-الجنايات/3148936
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1104617
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1104617
https://www.elwatannews.com/news/details/2366711
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
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لجنة الحريات - صدور 8 قرارات ضبط وإحضار ضد أعضاء بالنقابة يف قضية واحدة، دون أن يتم تحريكه )مرص 

العربية(.

2ـ يف 4 مايو 2017: نظم عدد من الصحفيني وأعضاء مجلس النقابة، وقفة عىل سلم نقابة الصحفيني إحياًء لذكرى 

»عمومية الكرامة«. وردد الصحفيون هتافات: »عاش نضال الصحفيني«، »عيّل يف سور السجن وعيّل بكرة الصحفي 

يشيل ما يخيل«، »اكتب عىل حيطة النقابة، احنا ف دولة وال يف غابة«، »قرب قرب شوف الحالة، النقيب جابلنا 

سقالة، جاي ينسينا العمومية وكأن قرايبه الداخلية«. وحمل املشاركون صور توثق ألحداث يوم ٤ مايو من العام 

املايض. كان عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيني دعوا أعضاء الجمعية العمومية باالحتشاد داخل مقر نقابتهم 

إلحياء ذكرى »عمومية الكرامة«، والتي جاءت يف أعقاب واقعة اقتحام النقابة من قبل الرشطة )مرصاوى(.

3ـ يف 14 يونيو 2017: » فضت قوات األمن املرصية احتجاجا لصحفيني ضد اتفاقية »تريان وصنافري« ؛ تفيد تقارير 

من العاصمة املرصية بأن قوات األمن فضت وقفة احتجاجية عند نقابة الصحفيني شارك فيها العرشات اعرتاضا 

عىل مناقشة الربملان املرصي اتفاقية إعادة تعيني الحدود البحرية بني مرص والسعودية، لبي يب يس بأن قوات األمن 

املرصية طوقت مقر النقابة ومنعت صحفيني من الوصول إىل النقابة.

وأضافوا أن قوات األمن اعتدت عىل املحتجني بالرضب وطاردوا املتظاهرين الذين مل يتمكنوا من الدخول إيل النقابة 

بسبب تطويق األمن ملحيطها وألقت القبض عىل عدد منهم ثم أفرج عن بعضهم. وأظهرت مقاطع مصورة عىل 

مواقع التواصل االجتامعي عرشات املتظاهرين خارج مقر النقابة وهم يحملون الفتات تؤكد عىل مرصية الجزيرتني 

ويرددون هتافات »عيش حرية الجزر مرصية« و »يسقط حكم العسكر«.

4ـ يف 15 يونيو 2017: شهدت نقابة الصحفيني بالقاهرة ليلة ثورية، ضمت رموزا وقيادات ثورية، عىل وقع مناقشة 

الربملان التفاقية »تريان وصنافري«، ما أثار التساؤل حول إمكانية انطالق الرشارة الثورية ضد قائد االنقالب عبدالفتاح 

السييس من نقابة الصحفيني، بدال من ميدان التحرير الذي تغلقه السلطات. ويأيت اعتصام نقابة الصحفيني احتجاجا 

بتسليم  والقاضية  والسعودية،  مرص  بني  البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاقية  بالربملان،  الترشيعية  اللجنة  مترير  عىل 

القاهرة جزيريت »تريان وصنافري« للرياض، وتحويلها للجنة العامة مبجلس النواب إلقرارها. وعىل إثر ذلك؛ اشتعلت 

منطقة وسط البلد أمام نقابتي الصحفيني واملحامني املتجاورتني، بهتافات تؤكد مرصية الجزيرتني، وترفض »التنازل« 

عنهام للسعودية. وقام أمن االنقالب بحصار املتظاهرين، واقتحام نقابة الصحفيني، وفض االعتصام بداخلها، ورضب 

واعتقال العرشات؛ قبل أن تفرج عن عدد من الرموز، مثل كامل خليل ومحمد منري.

وما زالت السلطات تحتجز مثانية من املعتصمني، لتقدميهم إىل نيابة قرص النيل للتحقيق معهم بتهم الجهر بالصياح 

إلثارة الفنت، وعقوبتها الحبس سنة أو غرامة 200 جنيه، واملعتقلون هم »باسم طارق، ومحمد مصطفى، وعبد 

http://www.masralarabia.com/الحياة-السياسية/1389019-تقرير-لجنة-الحريات---800-انتهاك-بحق-الصحفيين
http://www.masralarabia.com/الحياة-السياسية/1389019-تقرير-لجنة-الحريات---800-انتهاك-بحق-الصحفيين
http://www.masralarabia.com/الحياة-السياسية/1389019-تقرير-لجنة-الحريات---800-انتهاك-بحق-الصحفيين
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2017/5/4/1072167/بالصور-وقفة-على-سلالم-نقابة-الصحفيين-لإحياء-ذكرى-عمومية-الكرامة-
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40269452
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40269452
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الرحمن مقلد، ومحمد رياض، ومحمود نجم، ومحمد أحمد محمد، وهاين محمد عبد الحميد، ومحمد سمري سيد 

)عرىب 21(.

5ـ يف 4 سبتمرب 2017: حدث خالف داخل نقابة الصحفيني بسبب »وقف قيد إعالم مفتوح”، حيث أثارت ترصيحات 

أعضاء هيئة مكتب نقابة الصحفيني، برئاسة عبد املحسن سالمة، بوقف قيد خريجي التعليم املفتوح، جداًل كبريًا 

داخل الوسط الصحفي. وقال حاتم زكريا، سكرتري عام نقابة الصحفيني، إن النقابة قررت بشكل رسمي عدم قبول 

خريجي كليات اإلعالم املفتوح، الفتًا إىل أن هذا القرار سيتم تطبيقه عىل املتقدمني الُجدد للقيد بنقابة الصحفيني 

)الوفد(.

6ـ يف 10 سبتمرب 2017: قال عبد املحسن سالمة، نقيب الصحفيني، إن مرص ليس بها اعتقاالت كام يرّوج البعض، 

وال يوجد يف مرص صحفي واحد محبوس عىل ذمة قضية نرش. وقال »سالمة«، يف مؤمتر صحفي بالهيئة الوطنية 

التصدي  إنه يجب علينا  التعذيب يف مرص،  للصحافة، تعليًقا عىل تقرير »هيومان رايتس ووتش« بشأن حاالت 

للحمالت الرشسة التي تتعرض لها مرص.)املرصي اليوم(

7ـ يف 12 اكتوبر 2017: نّدد إعالميون مرصيون باعتقال الكاتب الصحفي سليامن الحكيم، وهدم منزله، واصفني ما 

حدث معه بأنه إرهاب من نظام االنقالب يف مرص. وأكد اإلعالميون يف تغريدات ومنشورات عىل مواقع التواصل 

االجتامعي، أن اعتقال الحكيم جاء عىل خلفية انتقاده للنظام املرصي، وإبداء رأيه يف ما يحدث يف الشارع، بعد أن 

كان مدافًعا عنه يف بداية االنقالب )عرىب21(. 

النقابة  بالشموع ملدة ربع ساعة، عىل سالمل  نقابة الصحفيني عن تنظيم وقفة  26 نوفمرب 2017: أعلنت  8ـ يف 

تحت عنوان »رسالة سالم للعامل مًعا ضد اإلرهاب”. وكانت نقابة الصحفيني قد أدانت العمل اإلرهايب الجبان الذى 

استهدف مسجد الروضة ببرئ العبد التابعة للعريش بشامل سيناء وراح ضحيته املئات من الشهداء واملصابني يف 

واقعة بشعة القت استنكار وإدانة معظم دول العامل غربا ورشقا وكافة األقطار العربية )اليوم السابع(.

9ـ يف 6 ديسمرب 2017: تظاهر العرشات من النشطاء وأعضاء األحزاب عىل سالمل نقابة الصحفيني، ورددوا هتافات 

إرسائيل«.  يا  وبنعادييك  عربية..  »فلسطني  منها:  االرسائييل،  االحتالل  لدولة  عاصمة  القدس  أمريكا  بإعالن  تندد 

وحرق املتظاهرون العلم اإلرسائييل، فيام عززت قوات األمن تواجدها أمام نقابة الصحفيني ويف منطقة وسط البلد.

)مرصاوى(

وقد كشف محمد سيد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيني، أن قوات األمن ألقت القبض عىل الزميلني أحمد 

عبد العزيز وحسام السويفي عضوا النقابة أثناء الوقفة التي نظمتها النقابة للتنديد بقرار الرئيس األمرييك دونالد 

ترمب بنقل سفارة بالده إىل القدس، فضال عن االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل. وأضاف عبدالحفيظ، أن ضابط 

رشطة ومعه مجندين قبض عىل الزميلني دون أي مربر أثناء تواجدهام عىل سالمل النقابة، مشريًا إىل أنه قبل تنظيم 

https://arabi21.com/story/1014329/هل-تنطلق-شرارة-الثورة-ضد-السيسي-من-نقابة-الصحفيين
https://arabi21.com/story/1014329/هل-تنطلق-شرارة-الثورة-ضد-السيسي-من-نقابة-الصحفيين
https://alwafd.org/أخبار-وتقارير/1630114-خلاف-داخل-نقابة-الصحفيين-بسبب-وقف-قيد-إعلام-مفتوح
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1189217
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1189217
https://arabi21.com/story/1040710/إعلاميون-مصريون-يعلقون-على-اعتقال-الصحفي-سليمان-الحكيم
https://arabi21.com/story/1040710/إعلاميون-مصريون-يعلقون-على-اعتقال-الصحفي-سليمان-الحكيم
http://www.youm7.com/story/2017/11/26/وقفة-على-سلالم-نقابة-الصحفيين-غدا-بعنوان-رسالة-سلام-للعالم/3527954
http://www.youm7.com/story/2017/11/26/وقفة-على-سلالم-نقابة-الصحفيين-غدا-بعنوان-رسالة-سلام-للعالم/3527954
http://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2017/12/6/1215297/بالصور-حرق-علم-إسرائيل-على-سلالم-نقابة-الصحفيين-رفض-ا-لقرار-ترامب
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الوقفة اتفق أعضاء مجلس النقابة مع قوات األمن بعدم تعرض أي زميل ألذى. وتابع: »نحن ال نعلم حتى اآلن 

مكان الزميلني« )مرصاوي(. 

سادسًا: نقابة التمريض

1ـ الثالثاء 7/2/2017: أعلنت ممرضات مستشفيات طنطا الجامعي الدخول يف إرضاب كىل عن العمل وإيقاف 

العمل متاما مبستشفيات الطوارئ والرئيسية والطلبة، إىل جانب العيادات الشاملة، وذلك بسبب تجاهل املسؤولني 

تنفيذ مطالبهن )الوطن(.

2ـ السبت 11/2/2017: أعلن قسم التمريض مبستشفيات جامعة الزقازيق مبحافظة الرشقية، إرضابهم املفتوح عن 

العمل، وذلك بعد خصم مكافأة االمتحانات من رواتبهم، فيام تم إيقاف العمل بعدد من األقسام الحيوية )الوفد(

3ـ األحد 12/2/2017: واصلت العرشات من املمرضات مبستشفيات جامعة الزقازيق، عن العمل إرضابهن لليوم 

الثاين، للمطالبة مبستحقاتهن املالية والتي متثلت يف الحصول عىل مكافأة االمتحانات كاملة وحافز الطوارئ واألجر 

اإلضايف، باإلضافة إللغاء السهر للممرضات الاليت مر عىل تعينهن 15 عاما، كام طالنب بإقالة مجلس إدارة املستشفيات 

بسبب ما أسمينه “سوء املعاملة”. وأدى إرضاب املمرضات إىل توقف العمل يف أقسام »الحوادث، الباطنة، العظام، 

الوراثة، قلب وصدر، عمليات الرمد، الجراحة العامة«، باإلضافة لتوقف العمل بأقسام التحاليل واألشعة واملعامل 

املمرضات  وطالبت  املحضن”.  القلب،  عناية  الصدر،  عناية  متوطنة،  عنايات  وأعصاب،  مخ  وعنايات  والصيادلة، 

الجهات املسؤولة بالتدخل لحل مشكالتهن )الوطن(.

بالنظر للممرضات ألنهن أمهات قبل أن يكن ممرضات مطالبني  القومي للمرأة  التمريض املجلس  وناشد طاقم 

بالعدل وتواجد الرقابة اإلدارية والجهاز املركزي للمحاسبات )اليوم السابع(، وأضاف طاقم التمريض نحن نخدم 5 

محافظات وال يوجد مستلزمات طبية كافية لعملنا ونجد نقص كامل يف كل يشء ما يجعلهم ال يستطيعون تقديم 

اإلدارية مبستشفيات  للشؤون  العامة  اإلدارة  قررت   ،21/2/2017 الجمعة  يوم  ويف  جيد.  بشكل  الطبية  الخدمة 

الزقازيق، وقف 36 من طاقم متريض املستشفى، عىل خلفية تنظيم املمرضات إرضابًا جزئيًا عن العمل  جامعة 

)البداية(.

سادسًا: نقابة المعلمين

أعلن نقيب املعلمني، بتاريخ 17 مارس 2017، أن الرتبية والتعليم خدعتنا، ألنه طبًقا لجدول األجر املقدم من 

نقابة املهن التعليمية، الذي متت مناقشته يف حضور وزيرًا للرتبية والتعليم والتعليم الفني، باإلضافة إىل ممثلني 

عن عدة وزارات مختلفة، وعدد من أعضاء لجنة التعليم مبجلس النواب، فإن كبري املعلمني سيحصل عىل 10516 

http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2017/12/7/1216014/عضو-مجلس-الصحفيين-القبض-على-عضوين-بالنقابة-أثناء-تظاهرة-دعم-فلسطين
https://www.elwatannews.com/news/details/1855910
https://alwafd.org/المحافظـات/1456461-فيديو-إضراب-ممرضات-جامعة-الزقازيق-بسبب-خصم-15-من-مكأفاة-الامتحانات
https://www.elwatannews.com/news/details/1872221
http://www.youm7.com/story/2017/2/13/صحة-الشرقية-تنقل-استقبال-مستشفيات-الجامعة-بعد-إضراب-تمريض-الزقازيق/3100749
http://www.youm7.com/story/2017/2/13/صحة-الشرقية-تنقل-استقبال-مستشفيات-الجامعة-بعد-إضراب-تمريض-الزقازيق/3100749
http://albedaiah.com/news/2017/02/21/131008


158

جنيًها، واملعلم الخبري 10327 جنيًها، ومعلم أول )أ( 5552 جنيًها، ومعلم أول 4005 جنيهات، ومعلم 2752 جنيًها، 

ومعلم مساعد 2297 جنيًها، باإلضافة إىل املزايا التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2007. ولكن لألسف بعدما متت 

املوافقة عيل هذه الجدول يف وزارة الرتبية والتعليم، ويف حضور ممثلني عن لجنة التعليم مبجلس النواب والنقابة 

واملجتمع املدين وبعض الوزارات، اكتشفنا أن الجدول الذي تم إرساله إيل مجلس النواب مختلف عن الجدول الذي 

تم االتفاق عليه، وهو ما أكده أيضا بعض أعضاء لجنة التعليم مبجلس النواب، ونحن نحاول الضغط لتتم املوافقة 

عيل الجدول املقرتح من نقابة املهن التعليمية. وهذه حقيقة زيادة األجور وإنهاء الحراسة عىل النقابة وإجراء 

االنتخابات.) بوابة االهرام (. 

يذكر أن الدكتور ماجدة نرص، عضو لجنة التعليم مبجلس النواب، أعلنت يف ترصيحات لها، أن أعضاء اللجنة اتفقوا 

عىل جدول الرواتب الجديدة للمدرسني، عىل أن تبدأ من 3500 جنيه كحد أدىن، حتى 8500 جنيه حدا أقىص.، وقد 

اثارت هذه الترصيحات غضب باقي النقابات املهنية )التحرير(.

سابعًا: نقابة العالج الطبيعي 

1ـ وافقت لجنة الصحة يف مجلس النواب، برئاسة محمد العامري، بتاريخ 2 يناير 2017، عىل قانون تعديالت أحكام 

القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات املهن الطبية، والذي ينص عيل ضم أخصايئ العالج الطبيعي، إىل 

اتحاد نقابات املهن الطبية. وقال سامي املشد، عضو اللجنة: إن العالج الطبيعي مهنة طبية، وكلنا يف مرص يعرف 

ذلك، وما دار من رصاع بني نقابتي العالج الطبيعي واألطباء، أمر مرفوض )الوطن(. 

وحسام للخالف فقد أعلن املستشار مصطفى حسني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس املكتب الفني للجمعية 

العمومية لقسمي الفتوى، إن الجمعية انتهت أيضا إىل أنه ليس من اختصاص مامريس وأخصايئ العالج الطبيعي 

تشخيص الحاالت، أو إعطاء وصفات، أو شهادات طبية، أو دوائية، أو طلب فحوص معملية، أو إشعاعية، أو غريها، 

وإمناء يقترص دورهم طبقا للقانون رقم )3( لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العالج الطبيعي عىل وضع وتنفيذ 

برامج العالج الطبيعي بناء عىل تقرير الطبيب املعالج. كام أن مامريس وأخصايئ العالج الطبيعي ال يخضعون أثناء 

مامرستهم الختصاصاتهم بوضع وتنفيذ برنامج العالج الطبيعي لإلرشاف الفني للطبيب املعالج. )مرصاوي(.

2ـ تقدم الدكتور سامى سعد النقيب العام للعالج الطبيعي، ببالغ للنائب العام حمل رقم 367 عرائض النائب 

نقابة  وكيل  مينا  منى  والدكتورة  األطباء،  نقيب  الدكتور حسني خريى  يناير 2017، ضد:”   17 يوم  بتاريخ  العام، 

األطباء، والدكتور خالد سمري عضو مجلس نقابة األطباء، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب أطباء الغربية”، مطالبا 

باتخاذ اإلجراءات القانونية ضدهم وفتح التحقيق معهم، بشأن الدعوة للتظاهرات )اليوم السابع(.

http://gate.ahram.org.eg/News/1424591.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1424591.aspx
http://www.tahrirnews.com/posts/834401/مصر++نقابة+أطباء+مصر+التربية+والتعليم++مجلس+النواب+
https://www.elwatannews.com/news/details/1742102
http://www.masrawy.com/news/News_Cases/details/2017/6/14/1104683/-الفتوى-والتشريع-أخصائيو-العلاج-الطبيعي-ليس-من-اختصاصهم-التشخيص
http://www.youm7.com/story/2017/1/11/نقابة-العلاج-الطبيعى-تقدم-بلاغاً-للنائب-العام-ضد-الأطباء/3050212
http://www.youm7.com/story/2017/1/11/نقابة-العلاج-الطبيعى-تقدم-بلاغاً-للنائب-العام-ضد-الأطباء/3050212
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المبحث الرابع: أزمـــــة الـــــدواء

متهيد

يف املؤمتر الصحفي بقرص اإلليزيه يف باريس يوم 24 اكتوبر 2017 أعلن عبدالفتاح السييس أن حقوق االنسان ليست 

يف الجانب السيايس فقط ولكنها تشمل عدة جوانب اخرى، ثم أقر أن التعليم منهار والصحة منهارة والتوظيف 

منهار وكذلك االسكان، وحيث أن املنظومة الصحية تشمل ثالثية الطبيب واملريض والدواء؛ والتي تتفاعل سويا يف 

إطار بيئة مشرتكة من املنشآت والتجهيزات واللوائح والقوانني والهياكل االدارية والتنظيمية والقانونية واملالية، لذا 

فإن ترصيحات السيىس تعنى االقرار بوجود خلل جسيم يف هذه املكونات، والذى يعترب الدواء من أكرثها مساسا 

باملواطن املرصي. 

املتتالية يف  الزيادات  أهمها مشكلة  تتداخل سويا يف مصفوفة متشابكة، ومن  الدواء عدة محاور  ازمة  وتشمل 

منتهية  االدوية  ومشكلة  مرص،  يف  الدوائية  الصناعات  ومشكالت  االدوية،  من  حيوية  أصناف  واختفاء  االسعار 

الصالحية باألسواق املرصية، وظهر هذا واضحا عىل مدار شهور عام 2017، عىل النحو التايل: 

أوال: مشكلة الزيادات المتتالية في أسعار االدوية: 

مرص بها 14 ألف صنف دواء مسجل، منها 11 ألف لها »أكواد« يف رشكات التوزيع، يف حني تتداول الصيدليات نحو 

7 آالف صنف فقط، وهو ما يعني أن نصف عدد األصناف غري متوفر وأن 3 ألف صنف مل تنتج من األصل برغم 

تسجيلها، ومن املفروض أن تسعري الدواء يف مرص يتم حسب قرار وزير الصحة والسكان، رقم 499 لسنة 2012، 

والذي يقىض بتحرير سعر األدوية املرخصة حديثا وفقا لألسعار العاملية، بحيث يباع الدواء يف مرص وفقا ألقل سعر 

يباع به يف الدول التي يتداول بها نفس املستحرض. 

كام ينص القرار عىل أنه يف حالة تداول املستحرض يف أقل من 5 دول، يتم املقارنة بني أسعار البدائل واملستحرض 

األصىل، مع إقرار أقل سعر بيع للمستحرض يف تلك الدول والتي تم تحديدها بصفتها » الدول املرجعية«، ومن 

جانبه أعرب املركز املرصي للحق يف الدواء عن »صدمته الشديدة« لصدور مثل هذا القرار، الفتا إىل أن هذا القرار 

سيؤدى إىل ارتفاع أسعار الدواء، مبا سيكون له أثر بالغ عىل قدرة املواطنني يف الحصول عليه. )اليوم السابع (. 

لكن األمر ازداد سوًءا بقرار الحكومة رفع أسعار الدواء يف شهر مايو 2016، حيث قرر مجلس الوزراء رفع أسعار 

األدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة %20، وقد تزايدت الشكاوى وقتها حيث فوجئ مواطنون بزيادة 

بالرغم من أن قرار الحكومة، الصادر نص عىل زيادة فقط بنسبة 20  يف أسعار أدوية يتجاوز سعرها 30 جنيهاً 

يف املئة يف أسعار األدوية التي ال يتجاوز سعرها هذا السقف. وتبني بعدها إن هذا األمر سببه اختالف وحدات 

تسعري األدوية املسجلة بوزارة الصحة، حيث يسعر بعضها بالعلبة وبعضها بالرشيط والبعض اآلخر بالقرص، وكان 

http://www.youm7.com/story/2012/7/4/وزير-الصحة-يصدر-قراراً-بتحرير-سعر-الدواء-المصرى-وفقاً-للأسعار/723303
http://www.youm7.com/story/2012/7/4/وزير-الصحة-يصدر-قراراً-بتحرير-سعر-الدواء-المصرى-وفقاً-للأسعار/723303
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هذا دليال عىل وجود عشوائية يف القرار، ولكن شكاوى املواطنني والصيادلة تضاعفت مع بداية عام 2017 حيث 

أعلن املهندس رشيف إسامعيل رئيس مجلس الوزراء أن وزارة الصحة اتفقت مع رشكات األدوية عىل زيادة أسعار 

%15 من األصناف املنتجة محليا، و%20 من األدوية املستوردة، مشريًا إىل تشكيل لجنة إلعداد قامئة األدوية التي 

يحتاجها املرىض. 

يف حني أكد الدكتور أحمد عامد الدين، وزير الصحة والسكان، عىل أنه تم تسليم إخطارات التسعرية الجديدة لـ 

2600 صنف دواء، من إجامىل 3010 أصناف زادت أسعارها بنسبة %15 من األدوية املحلية و20 % من املستورد. 

أنه  الـ3010 أصناف، مشريًا إىل  التسعرية فيام يخص زيادة أسعار  إنهاء عمل لجنة  أنه تم  الدين،  وأضاف عامد 

تم الرد عىل استفسارات جميع الرشكات، موضًحا أن االسعار الجديدة ستطبق عىل املستحرضات التي ستنتجها 

الرشكات حديثا )اليوم السابع(. 

وقرار وزير الصحة يعنى بيع الصنف الواحد من الدواء بسعرين مختلفني بحسب تاريخ االنتاج، وهذه املشكلة 

أوضحها نقيب الصيادلة )اليوم السابع( بأن نقص األدوية يرجع إىل أن الرشكات قامت بطمس األسعار القدمية 

من عىل كميات كبرية منها، باإلضافة إىل تراجع الوزارة عن القرار تسبب يف رفض رشكات التوزيع استالم األصناف 

املطموسة، وبالتايل مازالت مخزنة بالرشكات ومل يتم بيعها ألنه مخالف. 

بتاريخ  التأمني«  ترفض  و»الداخلية«  بسعرين..  الدواء  بيع  عىل  اعرتاًضا  يعتصمون  الصيادلة   « عنوان  وتحت 

النقابة  مبنى  داخل  رمزيًّا  اعتصاًما  الصيادلة  نقابة  تنظم  حيث  التفاصيل  )البديل(  صحيفة  نرشت   3/8/2017

العامة، يضم أعضاء املجلس ومجالس النقابات الفرعية؛ اعرتاًضا عىل استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 

واملتضمن بيع األدوية بسعرين، إضافة إىل املطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية 

العالجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضاًل عن املطالبة بتطبيق القرار 

الوزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بسحب األدوية منتهية الصالحية، التي ترضب الرشكات به عرض الحائط، 

حيث أرسلت النقابة عدة خطابات إىل وزارة الصحة لتنفيذ تلك املطالب لكن دون جدوى. 

وكانت نقابة الصيادلة أرسلت خطابًا إىل وزارة الداخلية لتأمني مسرية حتى مكتب الدكتور أحمد عامد الدين، وزير 

الصحة، لكن وزارة الداخلية أرسلت خطابًا إىل النقابة ترفض فيه تأمني املسرية التي ينتوي الصيادلة تنظيمها اليوم 

الخميس، إالَّ أن نقابة الصيادلة مل تلغ تلك املسرية ومل تتنازل عن االعتصام إلبداء مطالبها. وعلق الدكتور محمد 

سعودي، وكيل نقابة الصيادلة األسبق، قائاًل: لألسف قرارات وزارة الصحة ليست يف صالح الصيادلة واملرىض مطلًقا، 

مضيًفا أن بيع األدوية بسعرين أحدث بلبلة يف سوق الدواء، مام يضع الصيادلة يف أزمات أمام املرىض، ويعرضهم 

لكثري من املواقف والحوادث؛ أبرزها التعدي عىل صيديل من ِقبَل قوات األمن بسبب بالغ من أحد املرىض بأن 

الصيديل يرفع أسعار األدوية؛ ألن املريض وجد العقار ذاته بسعر أقل لدى صيدلية أخرى، يف حني يرى الدكتور 

محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن مطالب الصيادلة مرشوعة، وأنها ستساعد عىل ضبط سوق الدواء بصورة كبرية، 

https://www.youm7.com/story/2017/1/29/وزير-الصحة-لـ-اليوم-السابع-تسليم-شركات-الأدوية-التسعيرة-الجديدة/3077245
https://www.youm7.com/story/2017/1/29/وزير-الصحة-لـ-اليوم-السابع-تسليم-شركات-الأدوية-التسعيرة-الجديدة/3077245
http://www.youm7.com/story/2017/2/21/نقيب-الصيادلة-أزمة-الأدوية-مستمرة-و1500-نوع-ناقص-بالأسواق/3111514
http://www.youm7.com/story/2017/2/21/نقيب-الصيادلة-أزمة-الأدوية-مستمرة-و1500-نوع-ناقص-بالأسواق/3111514
https://elbadil.com/2017/08/الصيادلة-يعتصمون-اعتراضًا-على-بيع-الد/
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خاصة بعد مخالفة رشكات األدوية قرارات وزارة الصحة، مشريًا إىل أن اعتصام الصيادلة بنقابتهم حق مرشوع يكفله 

القانون. 

الدواء مرة اخرى، حيث قال  للحيلولة دون رفع اسعار  وكان شهر يوليو 2017 قد شهد حراكا من عدة جهات 

الدكتور محمد أرشف سكرتري عام شعبة األدوية بالغرف التجارية، إن هناك زيادة يف أسعار %15 من األدوية بداية 

شهر أغسطس 2017 حسبام ينص االتفاق املوقع مع وزارة الصحة يناير املاىض. وأضاف )مرص العربية(، أن زيادة 

األسعار سترتاوح بني 30 و50 % كام حدث يف زيادة شهر يناير، مشريا إىل أن زيادة أسعار االدوية مطلوبة وملحة 

جدا ألصحاب املصانع بعد القرارات االقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً. 

الدوالر  انخفاض سعر  عدم  أغسطس هو  األسعار يف  زيادة  أسباب  أهم  أن  األدوية،  عام شعبة  وأوضح سكرتري 

ووصوله إىل 18 جنيها، وزيادة نسبة رضيبة القيمة املضافة إىل %14 بداية من يوليو، فضال عن زيادة أسعار الوقود 

والكهرباء واملياه للمصانع. يف حني أكد محمود فؤاد، مدير املركز املرصي للحق يف الدواء، وجود زيادة جديدة يف 

أسعار الدواء، تشمل 6000 صنف دوايئ، مشريًا إىل أن وزارة الصحة تتكتم عىل زيادة اسعار االدوية لتزامنها مع 

ارتفاع أسعار عدد من الخدمات والسلع. 

وأشار فؤاد إىل أن اتفاق يناير2017 كان عىل زيادة مبدئية ألسعار 3010 أصناف دوائية، عىل أن يتم النظر يف 

زيادة أسعارها يف أغسطس 2017 طبقا ألسعار الرصف، مؤكًدا أن الرشكات بدأت يف إرسال الرتشيح لألصناف املرشح 

زيادتها لوزارة الصحة، حيث إن الرشكات بدأت يف كتابة األصناف املقرر زيادتها حسب االتفاق، وتطالب الرشكات 

املرصية املحلية بزيادة %40 بينام ترص الرشكات األجنبية عىل أال تقل الزيادة عن %60 حتى يتم حل املشكلة 

نهائيًا. 

وحذر فؤاد من خطورة تحريك أسعار االدوية يف ظل ظروف اقتصادية مربكة، ألنها ستؤثر عىل جمهور املريض 

وتعصف بحقوقهم الكاملة، فالبند الخامس من مذكرة قدمت من وزارة الصحة ملجلس الوزراء، تقرر اتفاق الوزارة 

والرشكات عىل البدء يف إعادة تسعري عدد من األدوية بدًءا من ١ أغسطس ٢٠١٧ عىل حسب أسعار رصف الدوالر 

قبلها بثالثة شهور أي مايو ويونيو ويوليو بحد أقيص ٢٠٪  من أدوية كل رشكة أجنبية تصنيع محيل أو مستورد 

و١5٪  من أدوية كل رشكة مرصية و ٨ أصناف للمصانع الصغرية. وجاء الرد من وزير الصحة بالنفي وأعلن عدم 

إقرار زيادة جديدة يف أسعار الدواء. 

ثانيا: مشكلة نقص االدوية واختفاء اصناف هامة

تعد أزمة األدوية الناقصة التحدى األكرب أمام الرشكات املنتجة خالل 2017، ورهنت الحكومة مؤخرا املوافقة عىل 

زيادة أسعار األدوية مرتني سنوياً، بالتزام الرشكات بتوفري كل األدوية الناقصة خاصة التي مل تشملها الزيادة. وفيام 

http://www.masralarabia.com/اقتصاد/1454510-زيادة-جديدة-للأدوية-فى-أغسطس---الصحة--تنفي--ومسئولون--رفع-الأسعار-بنسب-تصل-50
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تتهم نقابة الصيادلة رشكات األدوية بتعمد عدم إنتاج املستحرضات للضغط عىل الحكومة لتحريك األسعار، تربر 

الرشكات تفاقم األزمة إىل ارتفاع كل مدخالت اإلنتاج وزيادة أسعار الدوالر بنسب مرتفعة خالل الفرتة التي أعقبت 

القرار. 

النرشة  أظهرت  ديسمرب 2016،  بنحو 1688 مستحرضا يف  الناقصة  األدوية  عدد  الصيادلة  نقابة  قدرت  وىف حني 

الدورية لنواقص األدوية الصادرة عن اإلدارة املركزية لشؤن الصيدلة بوزارة الصحة الشهر نفسه عن وجود 40 دواء 

ناقصا فقط )ليس لها بدائل( و221 مستحرضا )لها بدئال متوفرة(. )البورصة 4/1/2017 (. وعىل عكس املتوقع 

من حل مشكلة نقص االدوية بعد قرار زيادة اسعار الدواء ؛ فقد قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة بتاريخ 

21فرباير 2017 )اليوم السابع ( إنه يوجد أكرث 1500 دواء ناقص باألسواق، مشريًا إىل أن أزمة النواقص مازالت 

مستمرة حتى اآلن. وبعدها وبتاريخ 16 أبزيل 2017 أعلن الدكتور عيل عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية 

ومكافحة اإلدمان، إنه عىل الرغم من حدوث انفراجة يف نواقص األدوية العادية، إال أنه ما زالت هناك نواقص يف 

األدوية املهمة، والتي ال يوجد لها بدائل وال ميكن االستغناء عنها. )الوطن (. 

وبتاريخ 26/9/2017 أعلن الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، أن هناك رصدا فعليا لألدوية الناقصة تقوم به 

النقابة عن طريق مخاطبة جميع الجهات املعنية بنقص األدوية، وقال: »سنقوم بإعداد قامئة وستصدر خالل 10 

أيام، وبعدها سنقوم بإخطار وزارة الصحة، ومجلس النواب، ورئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية، التخاذ اإلجراءات 

نسعى  ونحن  للمواطنني،  األدوية  بتوفري  املعنية  هي  الصيادلة  “نقابة  اليوم(:  )املرصي  عبيد  وأضاف  الالزمة«. 

جاهدين إىل توفري تلك األدوية، فاملشكلة أصبح مبالغا فيها فهناك عجز يف األدوية املستوردة، وكافة أنواع األدوية 

املحلية«. 

ومن ناحية اخرى وبنفس التاريخ 26/9/2017 فقد نرشت صحيفة ) املرصي اليوم ( ترصيحات الدكتور عىل عوف، 

رئيس شعبة األدوية بالغرفة التجارية، إن هناك 15 مادة فعالة يف األدوية ناقصة يف األسواق، مؤكًدا أن هناك إدارة 

متخصصة تتابع وترصد جميع أنواع النواقص يف مرص، وتُعد من أفضل اإلدارات. وأضاف أن وزارة الصحة ال تُعد 

األدوية واألصناف التي لها بدائل أو مامثل يف األسواق من النواقص، بينام البعض يقول بأن اختفاء صنف معني حتى 

ولو له أكرث من بديل يف السوق يُعد من النواقص، وهذه الثقافة يجب تغيريها. وتابع: »عدم ثقافة الدواء البديل 

عند املريض هو من يصنع أزمة األدوية«. 

وحيث أن املشكلة حقيقية واالزمة خانقة فقد طالب سهل الدمراوى عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات 

بتشكيل لجنة إلدارة أزمة نقص الدواء عىل وجه الرسعة، وأوضح الدمراوي، يف بيان يوم الخميس 28 سبتمرب 2017، 

أن مهمة تلك اللجنة هي تحديد األصناف الناقصة واملهمة ورسعة إعادة تسعريها بشكل عادل طبقا ألسعار اليوم 

مع إضافة هامش ربح بسيط لرشكات الدواء املنتجة.

https://alborsanews.com/2017/01/04/953620
http://www.youm7.com/story/2017/2/21/نقيب-الصيادلة-أزمة-الأدوية-مستمرة-و1500-نوع-ناقص-بالأسواق/3111514
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ولفت إىل أنه تم زيادة سعر بعض أصناف الدواء مرتني خالل العام املايض لبعض األصناف املهمة، مشريا إىل أن 

هذه خطوة إيجابية من وزارة الصحة. ونوه بأنه حدث خلط واضح حيث أن األصناف املهمة التي تم زيادتها هي 

األكرث مبيعات وليس األصناف الناقصة حاليا وهذا األمر املهم يلزم أخذه يف االعتبار )بوابة االهرام(. 

وخالل شهر اكتوبر 2017 تفاقمت أزمة نقص األدوية الحيوية واملحاليل الطبية يف السوق املرصي بصورة خانقة، 

ما أدى إىل توقف العمليات داخل عدد من املستشفيات العامة والخاصة، وتعطل أقسام الطوارئ األمر الذي يهدد 

البنسلني طويلة املفعول،  حياة ماليني املرىض. ومن بني األدوية الحيوية التي اختفت تقريبا من األسواق؛ حقن 

باإلضافة إىل أدوية األورام وضغط الدم والكبد والتخدير الكيل والسكتة الدماغية ومضادات الفريوسات، وغريها. 

انتعاش السوق السوداء، حيث ارتفعت أسعار بعض األصناف إىل أكرث من 25 ضعف  وتسبب نقص األدوية يف 

سعرها األصيل. 

وإزاء هذه األزمة املتفاقمة، اكتفت وزارة الصحة بنفي وجود نقص يف األدوية أو املحاليل الطبية، وتحدثت عن 

وجود مخزونات تكفي احتياجات املواطنني، متهمة مواقع التواصل االجتامعي بالوقوف وراء شائعات وجود نقص 

يف األدوية. ويف األيام األخرية، ظهر تناقض كبري بني األرقام املعلنة من قبل وزارة الصحة وتقارير نقابة الصيادلة 

التي أكدت وجود نقص يف نحو 1500 صنف من الدواء، يف حني ترص الوزارة عىل أن النقص يقترص عىل 15 صنفا 

فقط. كام أعلن املركز املرصي للحق يف الدواء، يف تقرير له قبل أسبوعني، أن ما يقرب من 1400 صنف من األدوية 

واملستلزمات الطبية؛ غري متوفرة يف األسواق. 

من جانبه، قال مساعد وزير الصحة السابق لشؤون الطب العالجي، هشام شيحة، إن املخازن اململوكة ألصحاب 

الرشكات، وبعضهم أعضاء بالغرفة التجارية ونقابة الصيادلة، متتلئ باألدوية، كام أن العديد من الصيدليات الخاصة 

تقوم بتخزين األدوية الحيوية تحسبا لقرار رسمي بزيادة أسعارها خالل أيام، وأكد شيحة، أن أزمة نقص األدوية ما 

زالت قامئة عىل الرغم من الزيادات الكبرية يف األسعار ملرتني خالل العامني األخريين، والتي كان مربرها وقتئذ العمل 

عىل توفري األدوية يف األسواق، وهو ما مل يحدث حتى اآلن. وأوضح أن األزمة الحالية هي أزمة مصطنعة من جانب 

أصحاب املصانع ورشكات التوزيع حتى تجرب الحكومة عىل زيادة ثالثة يف األسعار، خاصة وأن كثريا من األصناف 

الناقصة ال ميكن االستغناء عنها وليس لها بديل آخر. وتعليقا عىل هذه األزمة، قال الناشط الحقوقي مبركز الحق 

يف الصحة، عىل الغنام، إن نقص األدوية هي أزمة مستمرة منذ ثالث سنوات تقريبا، مشريا إىل أن األزمة مرتبطة 

باألوضاع االقتصادية املتدهور والسياسات الفاشلة التي تطبقها الحكومة. 

وأضاف الغنام )عريب21(، إن مرص تستورد كل احتياجاتها من الدواء تقريبا من الخارج، ومع ارتفاع سعر الدوالر 

بعد تعويم الجنيه، أصبح هناك نقص شديد يف أنواع كثرية بسبب ارتفاع أسعارها. وأوضح أن السبب الرئيس يف 

هذه األزمة هو “لويب تجارة الدواء الذي يتحكم فيه أعضاء بنقابة الصيادلة، والذين يسمحون لصيدليات وتجار 

معروفني باحتكار الدواء وتخزينأصناف حيوية يف مخازنهم، ثم بيعها بأضعاف مثنها”. وأوضح أن هناك أدوية كثرية 

http://gate.ahram.org.eg/News/1589698.aspx
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مكدسة داخل “مخازن كبار التجار الذين يتعاملون مع الدواء باعتباره سلعة وليس عالجا ميكن أن ينقذ مريض 

من املوت”، معتربا أن “تجارة الدواء يف مرص أصبحت أسوأ من تجارة املخدرات، ويشارك فيها مسؤولون يف وزارة 

الصحة، ولذلك ال تستطيع الوزارة أن تراقبهم أو تتدخل لحل املشكلة”. وتابع: “السبب الثاين لألزمة هو انعدام 

الرقابة عىل بيع وتداول الدواء”، وقال إن “وزارة الصحة ليس لها أي دور حقيقي، وتكتفي فقط بنفي وجود أزمة 

من األساس”.

ثالثا: مشكالت الصناعات الدوائية في مصر

يف سياق العشوائية يف اتخاذ القرارات ظهر واضحا االتجاه نحو خصخصة رشكة النرص للكيامويات الدوائية حيث 

قال الدكتور أرشف الرشقاوي وزير قطاع األعامل، إن الرشكة القابضة للصناعات الدوائية تدرس حاليا عرضا من 

إحدى الرشكات السعودية املتخصصة يف صناعة وإنتاج الدواء، للدخول يف رشاكة مع “النرص” إلنشاء خطوط إنتاج 

جديدة خالل الفرتة املقبلة.) الوطن 29/11/2017 (. 

ورشكة »النرص« للكيامويات الدوائية، إحدى رشكات »القابضة« لألدوية، التابعة لقطاع األعامل العام، هى رشكة 

عريقة تم تأسيسها عام 1962، بتكنولوجيا روسية، بهدف أن تكون الرشكة بيت الدواء وقلعة الصناعات الدوائية 

الدين حافظ، رئيس  آنذاك، وقال محيى  الحديثة  التكنولوجية  الوسائل  بأحدث  العريب، وتم تجهيزها  الوطن  يف 

لجنة الصحة باالتحاد املرصي لجمعيات املستثمرين: إن الرشكة ال تزال تنقل خرباتها، جيالً وراء جيل، حافظت 

خاللها تلك األجيال عىل خطوط اإلنتاج واملفاعالت الكياموية، والرشكة تضم بني أركانها حتى اآلن أكفأ الصيادلة، 

والكيميائيني، والفنيني، ممن يتميزون بقدرة عالية عىل إجراء التجارب والتفاعالت الكيميائية املستخدمة يف تصنيع 

الخامات الدوائية بالرشق األوسط«. 

وأضاف أن الرشكة ال تزال تنتج أكرث من 26 خامة من الخامات الدوائية يف السوق املرصية، وال يزال أبناء الرشكة 

يحافظون عىل كفاءة اآلالت واملعدات واملفاعالت املستخدمة منذ عام 1962، ولكن تلك املعدات واملفاعالت مل 

تعد تواكب التكنولوجيا ووسائل التصنيع الجيد املطلوبة عاملياً، بل إن املباىن واملنشآت هى األخرى مل تعد تتواكب 

مع قواعد التصنيع. وقال إن الدولة لو أعادت الثقة للرشكة عرب ضخ التمويل واالستثامر والتطوير، ولو من خالل 

الرشاكة مع رشكات صينية أو أوروبية، فإنها ستصبح أحد املرشوعات القومية العمالقة )الوطن(. 

ومن ناحية أخرى، وىف أزمة جديدة بشأن املحاليل الطبية املتداولة بالسوق املرصية، وعىل غرار أزمة وفاة 8 أطفال 

مبحافظة بنى سويف يف 2015 إثر معالجتهم مبحاليل طبية فاسدة من إنتاج مصنع »املتحدون«، كشفت مستندات 

عن تعرُّض 14 مريضاً بالفشل الكلوى مبستشفى الكهرباء بالقاهرة لتكسري يف كرات الدم البيضاء بعد استخدام 

قطاع  إحدى رشكات  الدوائية،  للكيامويات  النرص  الوارد من رشكة  »رينجر«  امللحى ومحلول  املحلول  مستحرض 

األعامل العام التابعة للرشكة القابضة لألدوية، التابعة لوزارة قطاع األعامل العام. )الوطن(

https://www.elwatannews.com/news/details/2763170
https://www.elwatannews.com/news/details/2762186
https://www.elwatannews.com/news/details/2762186
https://www.elwatannews.com/news/details/2824914


165

رابعا: مشكلة االدوية منتهية الصالحية 

يف 10 يناير 2017؛ وخالل أزمة رفع سعر الدواء، قال رئيس اللجنة املركزية إلغالق الصيدليات بنقابة الصيادلة 

النقابة باإلرضاب  الدكتور مصطفى الوكيل، إن الصيدليات تعيش أسوأ فرتة يف تاريخ عملها، مؤكدا قرار مجلس 

الكىل للصيدليات إذا مل تتحقق مطالبهم، املتمثلة برفع نسبة هامش الربح، وعدم تدوير األدوية منتهية الصالحية. 

وتابع الوكيل )الرشوق(، إن الصيادلة تركوا فرصة منذ إعالن قرار اإلرضاب للمفاوضات ولكن مل ينجح ذلك، مضيفا: 

»نواجه الكثري من الضغوط بسبب استياء الناس، وحرصا عىل املرىض تركنا الصيدليات الحكومية تعمل بقوتها«. 

وحول طلب املفاوضات مع النقابة خالل الفرتة املاضية، أشار إىل أن لجنة الصحة مبجلس النواب بذلت »مساعى 

حميدة« للخروج بحلول توافقية لتقريب وجهات النظر بني النقابة ورشكات األدوية ووزارة الصحة، وطرح زيادة 

األسعار مؤقتا لحني صناعة دراسة أوضاع األدوية، إال أنه حتى اآلن مل يخرج قرار يرىض الصيادلة، قائال: »نحتاج إىل 

قرار يرىض أطراف عملية الدواء األربعة يف مرص، املصانع ورشكات التوزيع والصيدليات واملرىض«.

وبتاريخ 27/4/2017، اجتمع الدكتور أنيس شافعي، النقيب الفرعي للصيادلة باإلسكندرية، مبديري رشكات توزيع 

األدوية الكربى باملدينة، حرض االجتامع أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجلس نقابة اإلسكندرية. وتم االتفاق 

عىل أن يبدأ تنفيذ القرار الوزاري عىل األدوية املحلية منذ بداية شهر أبريل 2017 حتى آخر ديسمرب 2017، بنسبة 

التقيد بالتاريخ أو الفاتورة  %8 من املسحوبات وبنسبة مفتوحة بداية من يناير 2018 وملدة ثالثة أشهر، دون 

ويقوم الصيديل بختم العبوة بخاتم التوالف أو االكسباير، موضًحا عليها اسم الصيدلية والعنوان )الوطن(. 

املعدوم  االكسباير  بند  تحت  الوحدات  تخصيم هذه  يتم  أن  فكرة  اقرتاح  تم  املكتملة  غري  العلب  يخص  وفيام 

وتتحمله الرشكة املوزعة، وقد وعدت الرشكات بالنظر يف التنفيذ. وتم التوصية بالتواصل بني الصيدليات األهلية 

للتفتيش  يتسنى  املنتجة حتى  الرشكات  أو  التوزيع  أي مخالفات من رشكات  الصيديل يف حالة وجود  والتفتيش 

الصيديل مراقبة تنفيذ القرار الوزاري عىل أكمل وجه، واالجتامع بشكل دوري.

وبتاريخ 10يوليو 2017 التقى الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة والدكتور جورج عطا لله عضو مجلس نقابة 

الصيادلة، االثنني 10 يوليو، باللواء طارق عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الرشكة املرصية لألدوية ورشدي الرشقاوي 

العضو املنتدب للرشكة. وتم خالل اللقاء االتفاق عىل تفعيل اتفاقية سحب األدوية منتهية الصالحية والبدء بسحب 

%16 من املسحوبات الشخصية بشكل شهري عىل أن يتم بدًءا من غًدا الثالثاء طباعة اإلعالن عىل فواتري الرشكة 

)بوابة اخبار اليوم(. 

كام أعلن نقيب الصيادلة أن عالج فريوس »يس« بالتامني الصحي منتهى الصالحية.. والوزارة متارس التدليس، حيث 

ونقابة  الصحة  وزارة  بني  مرىض فريوس »ىس«  املستخدم يف عالج  »كالتازيف«،  أقراص مستحرض  أزمة  اشتعلت 

الصيادلة. أكدت وزارة الصحة، أن ما تم تداوله عن استخدام أدوية معالجة ملرىض فريوس »ىس« منتهية الصالحية 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012017&id=58f59ea4-f7ce-47ff-a384-1915bbe025a3
https://www.elwatannews.com/news/details/2046400
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2509457/1/الصيادلة-بدء-سحب-16-من-الأدوية-منتهية-الصلاحية-شهريًا.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2509457/1/الصيادلة-بدء-سحب-16-من-الأدوية-منتهية-الصلاحية-شهريًا.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2509457/1/الصيادلة-بدء-سحب-16-من-الأدوية-منتهية-الصلاحية-شهريًا.html
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عاٍر متاماً من الصحة، وذلك رداً عىل ترصيحات الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، عن عدم قانونية مد صالحية 

العقار ملدة 6 أشهر، وخطورة ذلك عىل مرىض فريوس »ىس«، واتهامه لوزارة الصحة مبحاولة التخلص من الكميات 

املوجودة يف املخازن التي تقدر قيمتها بحوايل 60 مليون جنيه بالغش والتدليس، وتقدمه ببالغ ضد وزارة الصحة 

بسبب الشطب عىل التاريخ القديم املوجود عىل العلب املرصوفة ملرىض التأمني الصحي.

علبة دواء من صنف  ألف  قرابة 49  بتوجيه  الصحة  اتهم وزارة  قد  الصيادلة،  نقيب  عبيد،  الدكتور محي  وكان 

»كالتازيف« املعالج لفريوس ىس، منتهية الصالحية إىل التأمني الصحى لرصفها إىل املرىض. وأكد أن الرشكة األمريكية 

املنتجة للعقار ال عالقة لها مبد الصالحية؛ ألنها باعت الكمية للرشكة املرصية، وانتهت عالقتها باملوضوع، مشرياً إىل 

عدم قانونية مد الصالحية وفقاً للقرار رقم 425 لسنة 2015 )الوفد(. 

الصيدلية بوزارة الصحة منشوًرا دوريا رقم 94 لسنة 2017،  املركزية للشئون  السياق أصدرت اإلدارة  وىف نفس 

طالبت فيه بضبط وتحريز كل ما يوجد يف السوق املحلية والوحدات الحكومية من جميع التشغيالت الخاصة 

باملستحرض sofosbuvir -HR INC400 MG “أقراص”، الذى يستخدم لعالج فريوس ىس، حيث صدرت توصية 

الله، مدير مركز  الصيديل عىل عبد  السابع(، فيام استنكر  الفنية ملراقبة األدوية بحظر تداوله.)اليوم  اللجنة  من 

الدراسات الدوائية أن تكون توصية اللجنة الفنية للرقابة عىل األدوية يف 15 يونيو املايض ويصدر منشور سحبها يف 

12 نوفمرب، ما يؤكد حصول عدد من املرىض عىل تلك األدوية.)بوابة فيتو( 

خالصة

تفاقمت أزمة اختفاء الكثري من األدوية الحيوية يف مرص، وسط اتهامات للنظام بالفشل يف القيام بدوره يف هذا 

املجال والتسبب يف تهديد حياة آالف املرىض. وشهدت املحافظات املختلفة نقصا حادا بالكثري من األدوية مثل 

حقن البنسلني وأدوية السكري والشلل الرعاش منذ عدة أشهر، ومل يعد أمام املواطن سوى الحصول عليها من 

السوق السوداء التي ازدهرت مؤخرا حتى وصل سعر األدوية فيها إىل عرشين ضعفا عن مثنها الرسمي، يف ظل 

غياب الرقابة الحكومية. 

وعىل الرغم من استمرار أزمة نقص األدوية منذ عدة أشهر، واصلت وزارة الصحة ترصيحاتها املتكررة عن قرب 

انتهائها، فيام توقع كثريون عدم وفائها بتعهداتها كام حدث كثريا يف املرات السابقة. ورغم هذه املعاناة التي يعاىن 

منها املريض املرصي بسبب نقص األدوية، إال أن وزير الصحة ال يزال يؤكد يف ترصيحاته أن إجاميل األصناف التي 

تشهد نقًصا ال تتعدى 25 صنًفا، وأنه يتم إرسال قامئة بهذه العقاقري كل أسبوعني إىل رئاسة الجمهورية ملتابعة سوق 

الدواء يف مرص، وهو ما يتناقض متاما مع إحصائيات نقابة الصيادلة التي تؤكد أن عدد نواقص األدوية بلغ قرابة 

1200 صنف، وأرسلت قامئة بهذه األصناف إىل مجلس الوزراء للعمل عىل توفريها.)املوجز( 

https://alwafd.org/أخبار-وتقارير/1602224-نقيب-الصيادلة-علاج-فيروس-
http://www.youm7.com/story/2017/11/16/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-sofosbuvir-HR-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%89/3512979
http://www.youm7.com/story/2017/11/16/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-sofosbuvir-HR-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%89/3512979
http://www.vetogate.com/2956947
http://www.vetogate.com/2956947
http://www.elmogaz.com/node/417668
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وقد جاءت ترصيحات الدكتور محيي عبيد، النقيب العام للصيادلة يف مرص معربة عن املشهد الدوايئ املرصي لعام 

2017، وكاشفة لحجم وأبعاد األزمة حيث قال: »إن الجهة الوحيدة التي رفضت زيادة أسعار الدواء هى نقابة 

الصيادلة، باإلضافة إىل ذلك قامت النقابة برفع قضية عىل وزارة الصحة إللغاء زيادة أسعار األدوية حفاظًا عىل 

املريض املرصي، موضًحا أنه البد من تفعيل آليات جديدة ملنظومة الدواء. وأضاف عبيد: »إن وزارة الصحة تدير 

الدواء بآليات فاشلة، وقامت بالتعدي عىل كل مريض مرصي من خالل زيادة األسعار بطريقة جنونية، مشريًا إىل 

أن أي عضو من نقابة الصيادلة مل يحرض أي اجتامعات لتحريك سعر الرصف، وطالب بتوحيد أسعار الدواء وفًقا 

للتسعرية الجربية التي تقدمت بها اإلدارة املركزية« )البديل(.

https://elbadil.com/latest_news/نقيب-الصيادلة-الصحة-تُصدر-أدوية-فاسدة/
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الفصل السادس: مصر في المؤشرات الدولية 2017
املجال،  نطاق  ىف  رأسياً  املختلفة عرضاً  للمشهد املرصى ٢٠١٧ ىف مجاالته  االسرتاتيجى  التقرير  تقدم عرض  فيام 

بعينها مشتبكة مع عدد  لرصد وقياس ظواهر  الفصل عرضاً موضوعياً  الخ. ونعرض ىف هذا  اقتصادياً  أو  سياسياً 

من املجاالت. هذه الظواهر يهم املجتمع الدوىل معرفتها، وتقوم بالبحث فيها مؤسسات دولية معتربة، وتصدر 

بها دورياً تقارير ومؤرشات تصف ما يحدث ىف العامل وتسعى لفهم واقعه ومشكالته، وتحللها، وتقرتح إجراءات 

تصحيحية لها، وتتنبأ باتجاهات املستقبل.

فنتعرض هنا ىف هذا الفصل من التقرير لتلك املؤرشات ومنهجية عملها ونتائجها، ونستخلص منها ما يخص مرص 

مقارناً بدول العامل من واقع البيانات الرسمية للمنظامت املصدرة لتلك املؤرشات، ونتناول ىف هذا التقرير مرص ىف  

املؤرشات العاملية األشمل واألهم:

: مرص يف مؤرش التنافسية العاملي املبحث األول 

: مرص ىف مؤرش مدركات الفساد املبحث الثاىن 

: مرص ىف مؤرش البؤس العاملي املبحث الثالث 

: مرص ىف مؤرش املخاطر العاملي املبحث الرابع 

: مرص ىف مؤرش سيادة القانون املبحث الخامس 

: مرص ىف مؤرش حقوق اإلنسان املبحث السادس 

: مرص ىف مؤرش حرية الصحافة املبحث السابع 

: تقرير الشفافية الدولية للدفاع واألمن املبحث الثامن 
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مقدمة

تصدر املؤرشات والتقارير الدولية عن مؤسسات دولية معتربة، حكومية أو مستقلة، وبشكل دوري كل عام يف 

معظمها، ويرتقبها املتابعون املهتمون بفهم العامل وما يحدث فيه واتجاهاته يف املستقبل، ومن هنا متثل املؤرشات 

والتقارير الدولية مرآة لصناع القرار وواضعي السياسات يف الدول والحكومات واملؤسسات االقتصادية والسياسية 

والعسكرية واملجتمع املدين وىف كل املجاالت. 

وتقوم املؤرشات بدراسة ظاهرة أو ظواهر بعينها يف مجاالت محددة، من خالل البحث يف معايري وأسئلة تتعلق 

بقياس تلك الظاهرة وتكشف عن جوانبها. وتعتمد عىل املسح واالستبيان واإلحصاء يقوم به باحثون منترشون 

مبختلف أنحاء العامل، فضالً عن التقارير التي تصدرها الدول والحكومات، واملؤسسات األهم ذات العالقة مبجال 

البحث، من مؤسسات مجتمع األعامل، أو منظامت املجتمع املدين، أو املراكز البحثية واألكادميية. 

قراءة  وتضع  البعض.  وبعضها  الدول  بني  املقارنات  وتعقد  املختلفة،  األوضاع  والتحليل  بالدراسة  تتناول  حيث 

للمشهد العاملي وتصدر توصيات بشأنه لتتبناها املنظامت الدولية، كام تصدر توصيات باإلجراءات التي ينبغي 

عىل الدول فعلها لتحسني أوضاعها يف املجال محل الدراسة. وقد زادت أهمية هذه التقارير ورضورتها مع ازدياد 

العوملة واالنفتاح االقتصادي واملعلومايت العاملي.

ونرصد يف هذا التقرير موقع مرص يف املؤرشات الدولية وعن مدى تقدمها أو تراجعها.

أهمية التقرير

تأىت أهمية التقرير يف تقدميه حصيلة معرفية قطاعية يف املؤرشات الدولية األهم، حيث يجمع كل ما يخص مرص يف 

هذه املؤرشات، ويساعد عىل فهم الواقع املرصي واستنتاج خالصات اإلجراءات التصحيحية. ليمثل إضافة للباحثني 

وصناع القرار باتجاهات مؤرش 2018. 

كام يأيت التعريف مبنهجية عمل تلك املؤرشات إضافة دامئة ترشح طريقة عملها وفق آخر تحديث. والذي يندر 

نرشه مستقالً يف املصادر العربية، فضالً عن وضوح وموثوقية املعلومات الواردة بها بالرتجمة والنقل من مصادرها 

األصلية خالفًا للنقل املجتزأ عن التقارير الحكومية ووسائل اإلعالم. وألهمية التوقيت تأىت الدراسة مبكرة وعقب 

صدور مؤرشات 2017.

منهجية التقرير

يعرض التقرير كل »مؤرش« من خالل تعريف املؤرش واملؤسسة املصدرة له، ثم منهجية عمل املؤرش وطريقة جمعه 

املعلومات وإحصائها، ومعايريه وأسئلته التي يقيس بها. وقد حرصنا عىل وضع تلك املعايري لتكون مدخالً لفهم 
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املؤرش وأسس تقييمه.

ييل »منهجية املؤرش« ملخٌص للنتائج العامة ومالحظات املؤرش عاملياً وإقليمياً، ثم نعرض ملرص موضوع البحث- 

بيشء من التفصيل الوارد يف املؤرش فقط وموقعها إقليمياً ودولياً، ثم التعليق وإبداء املالحظات. 

اإلجامل  بني  العرض  يف  املصادر  تتفاوت  حيث  وإحصاءات.  معلومات  من  املصدر  يكشفه  ما  حسب  ذلك  كل 

والتفصيل والتوسط بني ذلك، مع ميلنا لعدم اإلسهاب يف التفاصيل وإحالتها للمصادر.

ولرتكيز املحتوى فقد تناولنا يف هذا التقرير املؤرشات “األهم” عاملياً عام 2017، والتي تحوي يف داخلها مؤرشات 

كثرية فرعية، حيث يغنى بعضها عن البعض. فمثال مؤرش التنافسية يضم مؤرشات سياسية وقانونية ومالية ومؤرشات 

سوق مال وعمل وأسواق سلع ومؤرشات تطوير وتكنولوجيا وتعليم عاٍل وتدريب. وكذلك مؤرش سيادة القانون 

وغري ذلك.

ىف قراءة املؤرشات

قراءة  يف  ننبه  لاللتباس  ومنعاً  ومعايريه.  املؤرش  عمل  كيفية  لفهم  مبكان  األهمية  من  التناول  منهج  معرفة  تأىت 

املؤرشات عىل أنها تختلف يف طريقة ترتيبها تصاعديا أو تنازلياً، حيث أن معظمها يعنى الرقم )1( فيها األولوية 

والتقدم، وىف البعض القليل يعنى رقم )1( قمة الفشل والرتاجع مثل مؤرش »مدركات الفساد« للشفافية الدولية.

كام ننبه ملا قد يبدو تداخالً، فبعض املؤرشات يدرج ضمن إحصاءاته التي يقيس بها ما يتعلق مبؤرش آخر كمؤرش 

فرعى. فمؤرش حرية الصحافة يتناوله أكرث من مؤرش ضمن مؤرشاته الفرعية، وكذلك حقوق اإلنسان. وتصدر بعض 

املؤرشات من جهتني أو جهات مختلفة كام يف مؤرش البؤس. وميكن االستفادة من املؤرشات الفرعية ونتائجها، ووقد 

تم ربطها مبصادرها للتوسع أول لدراسات مقارنة أخرى.

الدول يف مجموعات،  نتائجها عىل أساس نطاقات جغرافية، وأخرى رشائحية، بجمع عدد من  وتقسم املؤرشات 

تعرَّف بألوان ذات داللة ملوقعها يف املؤرش، فاملنطقة السوداء للدول األسوأ يف مؤرش الصحافة للسقوط يف القامئة 

السوداء، تسبقها املنطقة الحمراء كمؤرش للخطر، وتسبقهام ألوان أخرى. يف حني تستخدم األلوان يف أغلب الجداول 

للتمييز بني الدول واملجاالت كاستخدامها الشائع.
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المبحث األول: مصر في مؤشر التنافسية العالمي

عام،  كل   )151(  World Economic Forum العاملي  االقتصادي  املنتدى  عن  العاملي)150(  التنافسية  مؤرش  يصدر 

ويعترب املنتدى منظمة دولية مستقلة تتعهد بتحسني حالة العامل بإرشاك القادة يف رشاكات لوضع جداول اعامل 

عاملية، وإقليمية، وأخرى تتعلق بالصناعة. وشعار املنتدى هو »أنشطة منظمي األعامل يف خدمة املصالح العامة 

العاملية«.

العوامل  بفهم  والخاص  العام  القطاعني  لقادة  تسمح  محايدة  معلومات  العاملية،  التنافسية  مؤرش  نتائج  وتقدم 

دولة   140 من  يقرب  ملا  مفصلة  بيانات  وتفاصيل  تصنيفات  العام  هذا  ويشمل  أفضل.  بشكل  للنمو  الرئيسية 

وسلسلة زمنية قابلة للمقارنة.

مالمح عامة

وىف تقرير التنافسية 2018-2017 كتب ريتشارد سامانس رئيس الربنامج العاملي للمنتدى يف مقدمة التقرير عن 

املالمح الرئيسية والذي ذكر فيه أن االقتصاد العاملي رغم ما يبدو من عالمات االنتعاش، إال أن صناع القرار وقادة 

الحكومات والرشكات واألفراد مستويات  النمو االقتصادي يف املستقبل. حيث تشهد  األعامل قلقون بشأن آفاق 

عالية من عدم الثقة، يأيت ذلك من حيث تقوم التكنولوجيا والقوى الجيوسياسية بإعادة تشكيل النظام االقتصادي 

والسيايس.

وذكر أن النظرة إىل أن النهج االقتصادية الحالية ال تخدم الناس واملجتمعات بشكل جيد، مبا حقيق للكفاية عىل 

أرض الواقع، مام دفع بالنداءات إىل مناذج جديدة للتقدم االقتصادي املرتكز عىل اإلنسان. 

ففي العديد من االقتصادات املتقدمة، أصبحت قيمة النمو االقتصادي للمجتمع موضع تساؤل نتيجة لزيادة عدم 

املساواة، وتحديات التغري التكنولوجي، واآلثار املعقدة للعوملة - مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتجارة السلع والخدمات 

والبيانات، وحركة الناس ورأس املال. 

ويف االقتصادات الناشئة، أدى االنخفاض القيايس يف معدالت الفقر إىل ازدياد الطبقة الوسطى وإىل زيادة املطالب 

يف تحسني الخدمات العامة، هذه املطالب تتعارض مع تباطؤ النمو وتقليل امليزانيات الحكومية.

وعليه فإن عدم االكتفاء بالرتكيز عىل الناتج املحيل، والنظر بعني االعتبار لآلثار االجتامعية املرتتبة عىل السياسات 

)150(   رابط التقرير موقع املنتدى االقتصادى العاملى )الرابط(

)151(  تأسس املنتدى عام 1971 ومقره جنيف بسويرسا. ويضم املشاركون يف املنتدى قادة السياسة واألعامل، ومنظمى األعامل، وخرباء من 

مختلف املجاالت. يجتمعون سنويا لبحث القضايا االقتصادية، والثنائية، واالقليمية. ميثل اعضاء املنتدى الف رشكة كربى يف العامل، والرشكاء هم رشكات 

اعضاء مختارة تشارك بصورة فاعلة يف انشطة املنظمة، وتسهم فيها بخربتها ومواردها. ويعترب املنتدى ارفع منتدى اقتصادى غري حكومى يف العامل. 

ويحرض أعامل منتدى دافوس رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات عاملية كربى. )املزيد(

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
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باعتبار اإلنسان ورفاهيته هدف لذلك النمو. فالهدف من التقدم االقتصادي املرتكز عىل اإلنسان هو زيادة الرفاهية 

املستدامة والعادلة لسكان بلد ما. وعىل الرغم من أن النمو االقتصادي والذي يقاس بالناتج املحيل اإلجاميل، إال 

أنه ليس هدفاً يف حد ذاته، وسيظل رشطاً مسبقاً لتعزيز رفاهية اإلنسان. وتوفري املوارد الالزمة لتحسني الصحة 

والتعليم واألمن. ولذلك من املهم بالنسبة للبلدان أن ترصد عن كثب العوامل التي تحدد القدرة التنافسية، مع 

مراقبة األهداف املجتمعية.

منهجية املؤشر ومعاييره

يحدد املؤرش القدرة التنافسية بناًء عىل عدد من العوامل التي تحدد مستوى فعالية االقتصاد، والذي بدوره يحدد 

مستوى االزدهار والرفاهية الذي ميكن لالقتصاد تحقيقه. ويستخدم املنتدى االقتصادي العاملي مؤرش التنافسية 

العاملية )GCI( الذي وضعه Xavier Sala-i-Martín بالتعاون مع املنتدى منذ عام 2005. لجمع املفاهيم التي 

تهم اإلنتاجية واالزدهار عىل املدى الطويل. هذا املؤرش:

• يحتوي عىل 114 مؤرًشا فرعياً. 	

• يتم تجميع هذه املؤرشات يف 12 عموًدا )الشكل(، هي: املؤسسات والبنية التحتية وبيئة االقتصاد الكيل 	

العمل وتنمية  السلع وكفاءة سوق  العايل والتدريب وكفاءة سوق  االبتدايئ والتعليم  والصحة والتعليم 

األسواق املالية واالستعداد التكنولوجي وحجم السوق وتطور األعامل واالبتكار.

• معززات 	 األساسية،  )املتطلبات  فرعية هي:  مجموعات   3 بدورها ىف   12 ال  األعمدة  تنظيم هذه   يتم 

املؤرش  حساب  يف  مختلفة  أوزانًا  الثالثة  الفرعية  املؤرشات  تعطى  والتطور(.  االبتكار  وعوامل  الكفاءة، 

اإلجاميل، اعتامًدا عىل مرحلة تطور كل اقتصاد.
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)GCI( معايير التنافسية ملؤشر

املجموعة األولى: املتطلبات األساسية

الركيزة األوىل: املؤسسات

ويبحث البيئة املؤسسية املحددة لكفاءة وسلوك القطاعني العام والخاص ورجال األعامل. وكذلك اإلطار القانوين 

واإلداري املؤثر عىل تفاعالت وحدات االستثامر، وعىل قراراته وعىل تنظيم اإلنتاج. والذى يلعب دورا رئيسياً يف 

توزيع األرباح عىل املجتمعات، وتحميل أعباء االسرتاتيجيات والسياسات اإلمنائية. كام يشمل القوانني والضوابط 

التي تحمى منظومة القيم ومعايري املحاسبة والشفافية للوقاية من الغش وسوء اإلدارة، وضامن الحكم الرشيد، 

والحفاظ عىل ثقة املستثمر واملستهلك.

الركيزة الثانية: البنية التحتية

ذلك  مبا يف  الفعالة،  النقل  فوسائل  اقتصاد جيد.  لضامن  األهمية  بالغ  أمر  والفعالة  القوية  التحتية  البنية  تعترب 

الجودة العالية للطرق والسكك الحديدية واملوانئ والنقل الجوي بهدف متكني رجال األعامل من الحصول عىل 

سلعهم وخدمات السوق بطريقة آمنة ويف وقت مناسب. وكذلك إمدادات الكهرباء. وشبكة االتصاالت الواسعة 

النطاق والتي تسمح بتدفق رسيع ومجاين للمعلومات، كل ذك مام يزيد الكفاءة االقتصادية الشاملة وإمكانية 

التواصل واتخاذ القرارات من قبل الجهات الفاعلة يف العملية االقتصادية مع األخذ بعني االعتبار ألهمية إتاحة 

املعلومات والبيانات.

الركيزة الثالثة: مناخ االقتصاد الكيل

ويقيس استقرار بيئة االقتصاد الكيل. هو مهم لرجال األعامل، فال ميكن لالقتصاد أن ينمو بطريقة مستدامة ما 

مل تكن البيئة الكلية مستقرة. فميزانية الحكومة، وإجاميل املدخرات الوطنية، ومعدل التضخم السنوي، والدين 

الحكومي، والتصنيف االئتامين للبلد، كل ذلك يعرب عن استقرار املناخ االقتصادي.

الركيزة الرابعة: الصحة والتعليم االبتدايئ

ويقيس مستوى الصحة للقوى العاملة ألهميتها يف القدرة التنافسية للبلد والكفاءة اإلنتاجية. فالعامل الضعيف 

قليل اإلنتاجية ومكلف لرجال األعامل. ويقاس ذلك من خالل نجاعة االستثامر يف الخدمات الصحية.

كام يقيس حساب وكمية ونوعية التعليم األسايس الذي يتلقاه السكان، وهو أمر أسايس يف اقتصاد اليوم. ويزيد 

من كفاءة كل عامل عىل حدة.



174

املجموعة الثانية: معززات الكفاءة

املحور الخامس: التعليم العايل والتدريب

جودة التعليم العايل والتدريب أمر حاسم لالقتصادات التي تريد االرتقاء القتصاد تداخلت فيه التكنولوجيا والعوملة 

والذي يتطلب عامل قادرين عىل أداء املهام املعقدة والتكيف مع بيئة واحتياجات إنتاج متطورة. ويقيس مستوى 

التعليم الثانوي والعايل، ومعدالت االلتحاق، وجودة التعليم من خالل تقييم قادة األعامل. 

كام يقيس مدى التدريب املهني واملهارى للموظفني من أجل ضامن التطوير املستمر ملهارات العامل.

الركيزة السادسة: كفاءة سوق السلع

التي تستوعب اإلنتاج، واملناخ الصحي للمنافسة، عىل الصعيدين املحيل واألجنبي، وضامن أن  ويقيس األسواق 

السلع املنتجة والتي يطلبها السوق، هي التي تزدهر. مع القدرة عىل التعامل مع توجهات العميل وتطوير املشرتي.

الركيزة السابعة: كفاءة سوق العمل

كفاءة ومرونة سوق العمل من خالل التحفيز، والقدرة عىل التحول يف الوظائف، ومن نشاط اقتصادي إىل آخر، 

والتعامل مع تقلبات األجور دون السامح باضطراب اجتامعي، مع تعزيز الجدارة للمتميزين والعدالة بني النساء 

والرجال. إذا أخذت هذه العوامل مجتمعة يكون لها تأثري إيجايب عىل أداء العامل وجاذبية البالد للمواهب.

الركيزة الثامنة: تطوير األسواق املالية

ويقيس القطاع املايل الفعال والقدرة عىل تخصيص املوارد حيث تتطلب االقتصادات أسواق مالية متطورة ميكن 

أن تجعل رأس املال متاًحا الستثامرات القطاع الخاص، من مصادر مثل القروض من البنوك الجيدة، وتنظيم تبادل 

األوراق املالية تنظيامً جيداً وتنظيم األسواق املالية لحامية املستثمرين.

الركيزة التاسعة: االستعداد التكنولوجي

النقطة املركزية هي أن الرشكات العاملة يف البالد تحتاج إىل الوصول إىل التكنولوجيا املتقدمة والقدرة عىل توفريها 

واستخدامها. ويقيس املؤرش التسهيالت التي تدعم تكنولوجيا اإلنتاج. ويؤكد عىل إمكانية االستفادة الكاملة من 

املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت )ICT( يف األنشطة اليومية وعمليات اإلنتاج لزيادة الكفاءة ومتكني االبتكار من 

أجل التنافسية. سواًء كانت التكنولوجيا املستخدمة وطنية أو مل يتم تطويرها داخل الحدود الوطنية حيث ال صلة 

لذلك بقدرتها عىل تعزيز اإلنتاجية. 
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الركيزة العارشة: حجم السوق

حجم السوق يؤثر عىل اإلنتاجية بشكل كبري، ومل تعد األسواق مقيدة بالحدود الوطنية يف عرص العوملة، حيث 

أصبحت األسواق الدولية بديال عن املحلية، وخاصة بالنسبة للبلدان الصغرية. وهكذا ميكن اعتبار الصادرات بديل 

محيل للطلب تسهم يف تحديد حجم السوق. ومقياس التنافسية يضع السوق املحلية واألجنبية عىل حد سواء، 

ويعطى الفضل لالقتصادات املعتمدة عىل التصدير واملناطق الجغرافية التي تنقسم إىل العديد من البلدان ولديها 

سوق واحد مشرتك )مثل االتحاد األورويب(.

املجموعة الثالثة: عوامل االبتكار والتطور

الركيزة الحادية عرش: تطور األعامل

التطور يف األعامل التجارية يتعلق بجودة البلد ككل من حيث الشبكات التجارية ونوعية الرشكات الفردية، وكذلك 

العمليات واالسرتاتيجيات. وجودة الشبكات التجارية للبلد والصناعات الداعمة، مقاسة بكمية ونوعية املوردين 

التي  الفاعل. وكذلك تطوير رشاكات عىل نطاقات جغرافية، مع أهمية إزالة الحواجز  املحليني ومدى وجودهم 

تحول دون دخول الرشكات الجديدة.

الركيزة الثانية عرش: االبتكار

الركيزة األخرية تركز عىل االبتكار خاصًة لالقتصاديات التي تقرتب من نطاق املعرفة، وإمكانية توليد املزيد من 

القيمة املضافة بدمج التكنولوجيا الحديثة وتطوير املنتجات والعمليات للحفاظ عليها ميزة تنافسية. هذا التقدم 

يتطلب بيئة مواتية للنشاط االبتكاري وبدعم من كل من القطاعني العام والخاص فيه. 
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مالحظات عامة:

يظهر املؤرش يف العامل العريب تقدم اإلمارات ثم قطر ثم السعودية استناداً إىل مرونة االقتصاد الجزئية والقدرة عىل 

العاملية. فضالً عن وجود أكرب األسواق  مواجهة صدمات انخفاض أسعار النفط وأسعار الغاز، وانخفاض التجارة 

العربية بها ووجود مؤسسات مستقرة، وبنية تحتية جيدة، والذي يسهم إجامالً يف تعزيز البيئة االقتصادية الكلية. 

مع رصد عدد من عوامل الضعف األخرى. مثل لوائح العمل املقيدة ونقص العامل املتعلمني بشكل كاف، ومعدل 

االلتحاق بالتعليم العايل ونوعية التعليم املناسبة لالحتياجات االقتصادية. وقد تصدرت قطر الدول العربية يف عامل 

البيئة االقتصادية للدولة، وعامل القدرة عىل االبتكار.

مصر:

جاء ترتيب بني 137 دولة فحصها املؤرش يف املرتبة الـ 100 وذلك من خالل موضوعات املؤرش الـ 144 التي يفحصها 

ويستخرج منها النتائج. والالفت للنظر أن مرص مل تكن من بني الدول العرش األعىل عربياً، رغم ما كرُثَ  الحديث عنه 

بشأن اإلصالح االقتصادي واستكامل البنية التحتية وتهيئة مناخ االستثامر. إال أن معوقات التنافسية التي رصدها 

املؤرش كانت أكرث وأدق تعبرياً عن الواقع املرصي.
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:)GCI( أهم معوقات التنافسية ىف مرص حسب

أظهر مؤرش دافوس للتنافسية 2018-2017 املشكالت املعيقة لالستثامر يف مرص ورتبها بحسب حجمها وتأثريها، 

فأىت عدم االستقرار السيايس يف أعىل املعوقات، تاله عامل التضخم برصيد كبري، ثم الفساد، فالبريوقراطية الحكومية 

وكفاءة القوى العاملة حسب الرتتيب، ثم جاء بعد ذلك وحسب الرتتيب أيضاً القدرة عىل الحصول عىل التمويل، 

ومعدالت الرضائب، ولوائح العمالت األجنبية، وأخالقيات العمل السيئة يف القوى العاملة الوطنية، وعدم كفاية 

إمدادات البنية التحتية.

وجاء عدم استقرار الحكومة / االنقالبات منفصالً عن العامل األول الخاص باالستقرار السيايس، تبعه قيود أنظمة 

العمل ، واللوائح الرضيبية، والقدرة غري الكافية عىل االبتكار، وضعف الصحة العامة، والجرمية والرسقة.

وللتفصيل بشأن مرص حول األسئلة الـ 114 التي يتناولها املؤرش يف 12 حزمة ذات وحدة موضوعية نضع النتائج 

التالية:

* الدعامة األوىل: املؤسسات 64 3.9

1.01 حقوق امللكية 94 3.9

1.02 حامية امللكية الفكرية 132 3.0

1.03 تحويل األموال العامة 52 4.0

1.04 ثقة الجمهور يف السياسيني 3.0 3.0

1.05 املدفوعات غري النظامية والرشاوى 57 4.2

1.06 استقالل القضاء 31 5.1

1.07 املحسوبية يف قرارات املسؤولني الحكوميني 48 3.5

1.08 فاعلية اإلنفاق الحكومي 63 3.3

1.09 عبء التنظيم الحكومي 87 3.2

10-1 كفاءة اإلطار القانوين يف تسوية املنازعات )77(

1.11 كفاءة اإلطار القانوين يف اللوائح التنظيمية الصعبة 61 3.4

1.12 شفافية وضع السياسات الحكومية 129 3.0

1.13 تكاليف األعامل اإلرهابية 104 4.5

1.14 تكاليف األعامل التجارية للجرمية والعنف 79 4.4

1.15 الجرمية املنظمة 60 5.0

1.16 موثوقية خدمات الرشطة 50 4.8

1.17 السلوك األخالقي للرشكات 69 3.8

1.18 قوة معايري التدقيق واملراجعة 82

1.19 فعالية مجالس إدارة الرشكات 107 4.4

1.20 حامية مصالح حملة األسهم األقلية )64( 4.1

1.21 قوة حامية املستثمر 10-0 )األفضل( 95 4.8

* عمود: البنية التحتية 71 4.1

2.01 جودة البنية التحتية الكلية 73 4.0

2.02 جودة الطرق 75 3.9

2.03 جودة البنية التحتية للسكك الحديدية 50 3.3

2.04 جودة البنية التحتية للموانئ 41 4.7

2.05 جودة البنية التحتية للنقل الجوي 42 5.1

2.06 توافر املقاعد لشبكة الخطوط الجوية باملاليني / األسبوع 41 648.2

2.07 جودة إمدادات الكهرباء 63 5.0

pop. 77 113.7 100 / 2.08 اشرتاكات الهاتف الخلوي املتنقل

pop. 90 7.1 100 / 2.09 خطوط الهاتف الثابت

* الركن الثالث: البيئة االقتصادية الكلية 132 2.6

3.01 ميزانية الحكومة املوازنة الناتج املحيل اإلجاميل 128 -12.0

3.02 إجاميل املدخرات الوطنية٪ الناتج املحيل اإلجاميل 122 9.4

3.03 معدل التضخم السنوي٪ التغيري 124 10.2

3.04 الدين الحكومي٪ الناتج املحيل اإلجاميل 121 97.1

3.05 التصنيف االئتامين للبلد 100-0 )األفضل( 93 32.1

* الدعامة الرابعة: الصحة والتعليم االبتدايئ 87 5.5

4.01 حاالت اإلصابة باملالريا / 100000 حالة من البوب. 1 0.0

n / a 6.6 4.02 أثر األعامل التجارية للمالريا

4.03 حاالت اإلصابة بالسل / 100000 حالة من البوب. 38 15.0

4.04 تأثري أعامل السل 25 6.5

4.05 انتشار فريوس نقص املناعة البرشية ٪ الكبار البوب. 1 >0.1

4.06 أثر أعامل فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز 16 6.6
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4.07 وفيات الرضع - 1000 مولود حي 90 90

4.08 سنوات العمر املتوقع 91 71.3

4.09 جودة التعليم االبتدايئ 133 2.4

4.10 معدل االلتحاق بالتعليم االبتدايئ الصايف٪ 33 98.0

* الركن الخامس: التعليم العايل والتدريب 100 3.6

5.01 معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي اإلجاميل٪ 84 86.1

5.02 معدل االلتحاق بالتعليم العايل اإلجاميل ٪76 36.2

5.03 جودة نظام التعليم 130 2.5

5.04 جودة الرياضيات وتعليم العلوم 122 2.8

5.05 جودة مدارس اإلدارة 124 3.2

5.06 الوصول إىل اإلنرتنت يف املدارس 119 3.2

5.07 التوافر املحيل لخدمات التدريب املتخصصة 135 2.8

5.08 مدى تدريب املوظفني 116 3.4

* الدعامة السادسة: كفاءة سوق السلع 90 4.1

6.01 كثافة املنافسة املحلية 88 4.8

6.02 مدى سيطرة السوق 51 3.9

6.03 فعالية سياسة مكافحة االحتكار 115 3.1

6.04 تأثري فرض الرضائب عىل حوافز االستثامر 63 3.7

6.05 إجاميل نسبة الرضيبة٪ األرباح 92 43.5

6.06 عدد اإلجراءات لبدء النشاط التجاري 18 4

6.07 الوقت لبدء يوم عمل 35 6.5

6.08 تكاليف السياسات الزراعية 88 3.5

6.09 انتشار الحواجز غري الجمركية 85 4.2

6.10 التعريفات الجمركية عىل الرسوم الجمركية٪ 131 131

6.11 انتشار امللكية األجنبية 116 3.7

6.12 تأثري األعامل عىل القواعد املتعلقة باالستثامر األجنبي املبارش 126 3.4

6.13 عبء اإلجراءات الجمركية 81 3.9

6.14 الواردات٪ الناتج املحيل اإلجاميل 120 21.6

6.15 درجة التوجه نحو العميل 72 4.6

6.16 تطور املشرتي 91 3.1

* الركيزة السابعة: كفاءة سوق العمل 134 3.2

7.01 التعاون يف العالقات بني أرباب العمل والعامل 104 4.0

7.02 املرونة يف تحديد األجور 98 4.5

7.03 مامرسات التوظيف وإطالق النار 70 3.7

7.04 يكلف التكرار أسابيع من الراتب 129 36.8

7.05 تأثري فرض الرضائب عىل حوافز العمل 55 4.1

7.06 الراتب واإلنتاجية 107 3.4

7.07 االعتامد عىل اإلدارة املهنية 92 3.9

7.08 قدرة البلد عىل االحتفاظ باملوهبة 103 2.9

7.09 قدرة البلد عىل اجتذاب املواهب 116 2.4

10-7 مشاركة اإلناث يف نسبة القوى العاملة إىل الرجال 131 0.31

* الدعامة الثامنة: تنمية األسواق املالية 77 3.9

8.01 توافر الخدمات املالية 73 4.2

8.02 القدرة عىل تحمل تكاليف الخدمات املالية 85 3.6

8.03 التمويل من خالل سوق األسهم املحلية 41 4.3

8.04 سهولة الحصول عىل القروض 66 3.9

8.05 توافر رأس املال املغامر 74 2.8

8.06 سالمة البنوك 49 5.4

8.07 تنظيم تبادل األوراق املالية 50 4.7

8.08 مؤرش الحقوق القانونية 10-0 )األفضل( 106 2

* الدعامة التاسعة: الجاهزية التكنولوجية 94 3.5

9.01 توافر أحدث التقنيات 91 4.3

9.02 امتصاص التكنولوجيا عىل مستوى الرشكة 100 4.1

9.03 االستثامر األجنبي املبارش ونقل التكنولوجيا 75 4.3

pop. 93 39.2 ٪9.04 مستخدمو اإلنرتنت

9.05 اشرتاكات اإلنرتنت ذات النطاق العريض الثابت / 100 نقطة اتصال. 88 5.2

kb / s / user 100 17.2 9.06 عرض النطاق الرتددي لإلنرتنت

9.07 اشرتاكات النطاق العريض لألجهزة املحمولة / 100 من البوب. 77 52.6

* الدعامة العارشة: حجم السوق 25 5.1

10.01 مؤرش حجم السوق املحيل 19 5.1

10.02 مؤرش حجم األسواق الخارجية 45 5.0

GDP )PPP( PPP $ P $ 21 1،132.4 10.03

10.04 صادرات الناتج املحيل اإلجاميل ٪ 128 11.9

* الركن الحادي عرش: تطور األعامل 84 3.8

11.01 املورد املحيل للكمية 85 4.3

11.02 جودة املورد املحيل 95 4.0

11.03 حالة تطوير الكتلة 56 3.9

11.04 طبيعة امليزة التنافسية 95 3.1

11.05 اتساع سلسلة القيمة 56 3.9

11.06 التحكم يف التوزيع الدويل 92 3.3

11.07 تطور عملية اإلنتاج 70 3.8

11.08 نطاق التسويق 104 4.1

11.09 الرغبة يف تفويض السلطة 118 3.7

* الركن الثاين عرش: االبتكار 109 2.9

12.01 القدرة عىل االبتكار 123

12.02 جودة مؤسسات البحث العلمي 121 2.8

12.03 إنفاق الرشكة عىل البحث والتطوير 103 2.9

12.04 التعاون بني الجامعات والصناعة يف مجال البحث والتطوير 117 2.8

12.05 املشرتيات الحكومية ملنتجات التكنولوجيا املتقدمة 61 3.4

12.06 توافر العلامء واملهندسني 55 4.1

12.07 تطبيقات براءات االخرتاع / مليون البوب. 73 0.9
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الخالصة:

هناك اتفاق واسع النطاق عىل أن النمو االقتصادي مهم للتنمية البرشية والرفاهية. فالنمو يخلق املوارد الالزمة 

لتحسني التعليم والصحة واألمن وزيادة الدخل. عىل الرغم من أن النمو ال يتضمن التنمية البرشية، إال أنه ال توجد 

أمثلة عىل قيام الدول بتحسني رفاهية شعوبها بدون منو اقتصادي. 

فغالبًا ما تظل العالقة التي تربط النمو االقتصادي بالقيم االجتامعية األوسع غري واضحة وغري معلنة. فبدالً من 

الرتكيز عىل الرفاه والسعادة لإلنسان، يقاس التقدم االقتصادي باألرقام والناتج املحيل اإلجاميل الرئييس، 

وللعدل االجتامعى، ال ينبغي أن يكون النمو االقتصادي غاية يف حد ذاته. ويجب أن يسهم يف رفاهية اإلنسان، وأن 

يكون متجذراً يف الرشعية السياسية، ويتم تعريفه وقياسه عىل أساس التوزيع العادل والواسع للمكاسب االقتصادية 

بني الطبقات والفئات االجتامعية، واملساواة بني أجيال الشباب واألجيال القادمة.

هذا بخصوص فهم االتجاهات الخاطئة ملفهوم النمو االقتصادي الشائع عامليا والذي تسعى مرص إىل إدراكه، دون 

إدراك ملخاطره، والتي ستؤدى حتامً يف حالة ناجحها اقتصادياً، إىل أن تكون مثل الدول املتقدمة التي تعاين من 

الظلم االجتامعي والطبقية وزيادة معدالت الفقر وزيادة الطبقات املتوسطة وتركز الرثوة يف إيدي قليلة محلياً 

ودولياً، وينعدم معها العدالة يف توزيع الرثوة.

والالفت للنظر أن معايري دافوس ال 114 والتي ينتظمها 12 عمود مل تراِع تحقيق ما سبق اإلشارة إليه ضمن معايري 

املقياس، ومل تضف األسئلة التي تظهر اإلجراءات التي تتخذها الدولة إلقرار الحق يف توزيع الرفاهية عىل كل إنسان 

داخل القطر واستفادة املجتمع من موارده الطبيعية. ما يعنى أن الظلم االجتامعي العام سيظل ظاهرة اجتامعية 

عاملية.
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المبحث الثانى: مصر فى مؤشر مدركات الفساد 

مدركات  )مؤرش  السنوي  تقريرها   2018 فرباير  من  والعرشين  الثاين  يف   )152( الدولية  الشفافية  منظمة  أصدرت 

الفساد لعام INDEX PERCEPTIONS CORRUPTION 2017 2017 (. ومؤرش مدركات الفساد يقيس مستويات النزاهة 

يف مختلف دول العامل.

معايير املؤشر ومنهجيته

يقيس مؤرش مدركات الفساد العاملي )CPI( لعام 2017، بشكل أسايس معدالت الفساد يف الدول محل الدراسة، 

كام أنه يذهب أيًضا لتحليل أسباب انتشار الفساد يف هذه الدول وعددها 180 دولة. ، يصدر املؤرش سنويًا منذ عام 

1995.ويعتمد املؤرش يف منهجيته وطريقة قياسه عىل تقييم الفساد عىل درجات من صفر إىل 100 نقطة، ويعرب 

)الصفر( عن أعىل مستوى ملعدالت الفساد، فيام تعرب )100( نقطة عن أقل مستوى ملعدالت الفساد.

وبذلك فإن الدولة التي يقرتب تقييمها من الصفر تقرتب من ذيل الرتتيب، ويف املقابل فإن الدولة التي تبتعد عن 

الصفر وتقرتب أكرث من املائة نقطة تقرتب من صدارة ترتيب مؤرش مدركات الفساد العاملي. وعدد النقاط يبنى 

عليه الرتتيب العاملي.

)152(    تأسست الشفافية الدولية عام 1993 بأملانيا، ويقع مقرها الرئييس مبدينة برلني. الرابط

https://www.transparency.org/country/EGY
https://www.transparency.org/country/EGY
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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يجمع مؤرش مدركات الفساد )CPI( بيانات من عدد من املصادر املختلفة التي تقدم تصورات من قبل رجال 

األعامل وخرباء الدولة ويعتمد عىل تقارير حكومية ملستوى الفساد يف القطاع العام. كام يستند إىل منهجية موثوقة 

وصحيحة، تنفذها مؤسسة موثوقة، والتي تقوم بتسجيل وترتيب عدة بلدان عىل نفس النطاق. وتضع يف اعتبارها 

السامح للمتغريات للتمييز بني البلدان. ويتم ذلك من خالل منح التقييم لخرباء دولة ورجال أعامل، ومؤسسات 

تكرر تقييمها مرة كل سنتني عىل األقل.

يتم حساب مؤرش مدركات الفساد لعام 2017 باستخدام 13 مصدر بيانات مختلًفا من 13 مؤسسة )153(مختلفة 

تلتقط تصورات الفساد خالل العامني املاضيني. من خالل بيانات تفصيلية يف وثيقة.

والتي  املختلفة،  النتائج  بني  املتوسط  وحساب  حسابها،  طريقة  وتوحيد  مصادرها،  وتوحيد  البيانات،  وبتجميع 

تقدمها ثالثة مصادر عىل األقل يف البلد أو اإلقليم. يتم بعد ذلك احتساب درجة CPI للبلد كمتوسط لجمع النتائج 

القياسية املتاحة لذلك البلد. ثم يتم تقريب النتائج إىل األعداد الصحيحة.

كام يبلغ املقياس بعدم الیقین الذي قد يصاحب خطأً معیارياً وفترة ثقة مرتبطة بالنتیجة، والذي يكشفه التباین 

يف عشرات من مصادر البیانات المتاحة لهذا البلد / اإلقلیم.

مالحظات املؤرش 2017:

أشارت املنظمة الدولية إىل أن املؤرش هذا العام يشري إىل عدم وجود اختالفات 

كبرية عن العام 2016 م. مبا يعني أن معظم الدول مل تبذل إال القليل من التقدم 

يف مجال مكافحة الفساد.

 ونوهت إىل أن الصحفيني والنشطاء يف الدولة الفاسدة يخاطرون بحياتهم يوميا 

من أجل كشف املخالفات. فيديو

((17(   13 data sources were used to construct the Corruption Perceptions Index (CPI) 2017: 
1. African Development Bank Country Policy and Institutional Assessment 2016 
2. Bertelsmann Stiftung Sustainable Governance Indicators 2017 
3. Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2017-2018 
4. Economist Intelligence Unit Country Risk Service 2017 
5. Freedom House Nations in Transit 2017 
6. Global Insight Country Risk Ratings 2016 
7. IMD World Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey 2017 
8. Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2017 
9. The PRS Group International Country Risk Guide 2017 
10. World Bank Country Policy and Institutional Assessment 2017 
11. World Economic Forum Executive Opinion Survey 2017 
12. World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey 2017-2018 
13. Varieties of Democracy (V-Dem) 2017 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=oHwW27kLazg
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ويشري تحليل البحوث إىل أن البلدان األقل حامية للصحافة واملنظامت غري الحكومية متيل إىل أن تكون أسوأ يف 

معدالت الفساد. مشريا أنه يف كل أسبوع، يُقتل صحفي واحد عىل األقل يف بلد شديد الفساد. 

قُتلوا يف  الذين  الصحفيني  أنه من بني جميع  الصحفيني،  بيانات من لجنة حامية  الذي يتضمن  التحليل،  ويظهر 

السنوات الست املاضية، قُتل أكرث من 9 من أصل 10 يف الدول التي سجلت 45 درجة أو أقل عىل املؤرش.

وترى Delia Ferreira Rubio رئيسة الشفافية الدولية أن املحك هو جوهر الدميقراطية والحرية يف الواقع، وليس 

فقط يف االعتداء عىل حرية الصحافة وتقليل املساحة املتاحة ملنظامت املجتمع املدين.

أعىل خمس توصيات:

تظهر تجربتنا املبارشة يف أكرث من 100 دولة حول العامل أن النشطاء ووسائل اإلعالم رضورية ملكافحة الفساد. عىل 

هذا النحو، تدعو منظمة الشفافية الدولية املجتمع العاملي إىل اتخاذ اإلجراءات التالية للحد من الفساد:

يجب عىل الحكومات والرشكات القيام باملزيد من أجل تشجيع حرية التعبري، واإلعالم املستقل، واملعارضة . 1

السياسية، واملجتمع املدين املنفتح واملتفاعل.

يجب عىل الحكومات التقليل من األنظمة الخاصة بوسائل اإلعالم، مبا يف ذلك وسائل اإلعالم التقليدية . 2

والحديثة، وضامن أن الصحفيني ميكنهم العمل دون خوف من القمع أو العنف. باإلضافة إىل ذلك، يجب 

املنظامت  الوصول إىل  أو  التنموية  باملعونة  الصلة  الصحافة ذات  النظر يف حرية  الدوليني  املانحني  عىل 

الدولية.

يجب عىل املجتمع املدين والحكومات تعزيز القوانني التي تركز عىل الوصول إىل املعلومات. يساعد هذا . 3

الوصول عىل تعزيز الشفافية واملساءلة مع تقليل فرص الفساد. ومع ذلك، من املهم أال تقوم الحكومات 

فقط بعمل إطار قانوين مناسب، بل تلتزم أيًضا بتنفيذها.

ينبغي أن يستفيد النشطاء والحكومات من الزخم الذي تولده أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة . 4

)SDGs( للدعوة واإلصالح من أجل اإلصالح عىل املستوى الوطني والعاملي. وعىل وجه التحديد، يجب 

عىل الحكومات ضامن الوصول إىل املعلومات وحامية الحريات األساسية ومواءمتها مع االتفاقات الدولية 

وأفضل املامرسات.

عن . 5 اإلفصاح  فإن  العامة.  املصلحة  معلومات  عن  بالكشف  تبادر  أن  والرشكات  الحكومات  عىل  يجب 

املعلومات مبا يف ذلك امليزانيات الحكومية وملكية الرشكات واملشرتيات العامة ومتويل األحزاب السياسية، 
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يتيح للصحفيني واملجتمع املدين واملجتمعات املحلية املترضرة تحديد أمناط السلوك الفاسد بشكل أكرث 

كفاءة.

كشف املؤرش أن أكرث من ثلثي دول العام سجلت نتيجة أقل من 50 مبتوسط اجاميل 43 نقطة.

وعن املراكز األعىل يف املؤرش فقد تصدرت نيوزيلندا صدارة الرتتيب برصيد 89 نقطة تليها الدمنارك برصيد 88 

نقطة. وىف املركز الثالث تقاسمته 3 دول هي فنلندا والرنويج وسويرسا بـ 85 نقطة لكل منها. وجاء ترتيب الواليات 

املتحدة يف املركز 16 مكرر برصيد 75 نقطة.

وكانت املراكز األخرية من املركز 171 إىل180 من نصيب كل من غينيا االستوائية وغينيا بيساو وكوريا الشاملية 

وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسوريا وجنوب السودان والصومال عىل التوايل.

مرص

أظهر التقرير 2017 تراجع ترتيب مرص مبعدل درجتني عن العام 2016 )حيث سجلت 32 نقطة، مقابل 34 يف 

2016( برتتيب عاملي رقم 117 من بني 180 دولة شملها املؤرش. وكانت مرص يف املرتبة 108 من أصل 176 دولة يف 

مؤرش 2016. )154( وعربياً تقدم عىل الرتتيب املرصي 10 دول سجلت مستويات فساد أقل من بني 21 دولة شملهم 

املؤرش. 

)17))   جداول المؤشر CPI 2017 XLSX dataset (الرابط)

https://files.transparency.org/content/download/2172/13704/file/CPI2017_FullDataSet.xlsx
https://files.transparency.org/content/download/2172/13704/file/CPI2017_FullDataSet.xlsx
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ومل تكن بقية الدول العربية أفضل حاالً من مرص، حيث قالت الشفافية الدولية إنه منذ ثورات 2011، كثفت بعض 

الحكومات حملتها عىل املعارضة السياسية وحرية التعبري ووسائل اإلعالم املستقلة.

العام، لكن عىل  العربية أي تغري يف املؤرش هذا  الدول  أغلبية  الذي مل تُظهر فيه  الوقت  إنه يف  املنظمة  وقالت 

األرض عدد من الدول مثل األردن ولبنان وتونس اتخذت خطوات إيجابية صغرية ملكافحة الفساد وزيادة الشفافية 

والنزاهة.

للتغيري  حقيقية  سياسية  إرادة  يتطلب  أفريقيا  ومنطقة شامل  األوسط  الرشق  يف  الفساد  »محاربة  أن  وأضافت 

اتخاذ إجراءات طويلة األجل يف إنشاء مؤسسات شفافة وقابلة  العربية  واإلصالح«. وأنه ينبغي عىل الحكومات 

للمساءلة واملحاكمة، وتسمح للمواطنني يف املشاركة وقيام املجتمع املدين بدور فعال يف هذا املجال، بحسب ما 

قالته املنظمة.

وعىل صعيد صدارة الدول العربية يف التصنيف، جاءت اإلمارات أعالها بعد أن حلت يف املركز 21 مكرر برصيد 71 

نقطة، ثم قطر يف املركز 29 برصيد 63 نقطة. فيام جاءت السعودية يف املركز 57 برصيد 49 نقطة، ثم األردن يف 

املركز 59 بـ 48 نقطة، تليها عامن يف الرتتيب 68 تليها تونس 74 ثم املغرب الـ 81. ثم الكويت الـ 85 برصيد 39 

نقطة.

وأفريقياً تقدم فيها عىل ترتيب مرص 22 دولة سجلت مستويات فساد أقل -شفافية أعىل- من بني 54 دولة شملهم املؤرش.

وأوضح التقرير أن مستويات الفساد يف مرص التزال مرتفعة بسبب غياب اإلرادة السياسية ملحاربته.



187

المبحث الثالث: مصر فى مؤشر البؤس العالمي

نتناول البؤس من خالل مؤرشين: 

• 	Bloomberg’s Misery Index .األول مؤرش بلومربج األمريكية

• 	.)Misery Index( للبؤس )الثاين مؤرش )هانك

نعرض بالتفصيل ملؤرش بلومربج ونختم برصد الفروق الهامة بني املؤرشين يف املعايري وحجم العينة والنتائج.

)Bloomberg( أوالً: مؤرش بلومربج

 Bloomberg’s ،2018 أصدرت وكالة بلومبرج األمريكية الخميس 15فرباير2018، مؤرش البؤس االقتصادي العاملي لعام

ن 66 دولة يف العامل، بينهم دولتان عربيتان كانتا يف قامئة أكرث 10 دول بؤًسا يف العامل،  Misery Index والذي تضمَّ

هام مرص والسعودية. ومن ارتباط السعادة بالرفاه االقتصادى، جاءت تسمية البؤس تعبرياً عن الشقاء الناتج عن 

أوضاع اقتصادية سيئة، تؤثر سلباً عىل اإلنسان يف الصحة والتعليم والعمل وغري ذلك.

منهجية املؤشر ومعاييره

 .2017 لعام  اإلحصائية  البيانات  نتائج  تحليل  وفق   2018 للعام  البؤس  لحالة  توقعاته  وضع  املؤرش عىل  يعمل 

ويعتمد مؤرش البؤس االقتصادي العاملي ل)بلومربج( عىل املفهوم القديم بأن انخفاض التضخم والبطالة يوضحان 

بشكل عام مدى شعور السكان باالقتصاد الجيد. فيقاس مستوى البؤس االقتصادي يف الدولة محل الدراسة وفق 

هذين املعياريني األساسيني: 

• معدالت التضخم	

• نسب البطالة	

ويعتمد املؤرش يف أرقامه وبياناته عىل اإلحصاءات الرسمية املعلنة للدول محل الدراسة خالل عام 2017 سواء 

كانت سنوية أو ربع سنوية أو شهرية، هذا جانب من املؤرش. كام يعتمد عىل توقعات بلومربج لعام 2018، وعىل 

الدراسات واستطالعات التي أجرتها الوكالة يف الفرتة من سبتمرب )أيلول( 2017، وحتى يناير )كانون الثاين( 2018.

ويخرج املؤرش يف النهاية بقيمة رقمية للبؤس االقتصادي، وهي قيمة كلام زادت ّدل ذلك عىل زيادة معدل البؤس 

ل البؤس  االقتصادي يف الدولة محل الدراسة، والعكس صحيح؛ فكلام قلّت تلك القيمة، ّدل ذلك عىل تقلُّص معدَّ

االقتصادي يف الدولة محل الدراسة. وبناًء عىل ذلك من يتصدر مؤرش البؤس هي الدول ذات االقتصادات السيئة، 

وتأىت االقتصادات األقوى يف ذيل القامئة.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-14/most-miserable-economies-of-2018-stay-haunted-by-inflation-beast
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-14/most-miserable-economies-of-2018-stay-haunted-by-inflation-beast
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مالحظات املؤشر 

مؤرش “بلومبريج” الذي يلقي الضوء عىل التضخم والبطالة يف 66 اقتصادا إال أن املؤرش أفاد بأّن ارتفاع األسعار ميثِّل 

تهديًدا أكرب لالقتصاد العاملي من البطالة.. وقد أظهر املؤرش بقاء تايالند يف مركزها العاملي األخري يف مؤرش البؤس، 

واألول بني الدول األقل بؤًسا يف العامل، بقيمة بؤس تصل إىل 1.9 يف 2017، ومتوقع أن ترتفع إىل 2.5 يف عام 2018. 

وقبعت فنزويال يف صدارة املؤرش بني الدول األكرث بؤًسا يف العامل للعام الرابع عىل التوايل بقيمة بؤس متوقعة 1872 

يف عام 2018. 

النمو  بشأن  يتفاءلون  االقتصاديني  فإن  متفائلة:  تظل  عاملية  اقتصادية  توقعات  إىل  كبري  حد  إىل  النتائج  وتشري 

االقتصادي السنوي بنسبة 3.7 يف املئة للعامل يف عام 2018، وهو ما يعادل رسعة العام املايض التي كانت األفضل 

منذ عام 2011، وفقا ملسح بلومربج املتوسط.أقل الدول بؤًسا يف العامل لعام 2018

جاء التوقع هذا العام متفائالً لعدد من الدول اآلسيوية؛ إذ سيطرت قارة آسيا عىل قامئة أقل 11 دولة بؤًسا يف العامل 

2018، بوجود سبع دول من قارة آسيا، ثالث منهم يف صدارة الرتتيب، باإلضافة إىل أربع دول من قارة أوروبا، وهم: 

سويرسا، وأيسلندا، والرنويج، والدمنارك.

وتصدرت تايالند الدول األقل بؤًسا يف العامل، بقيمة بؤس تصل إىل 1.9 يف 2017، ومتوقع أن ترتفع إىل 2.5 يف عام 

2018، لتليها دولة سنغافورة بقيمة بؤس تصل إىل 2.8 يف 2017، ومتوقع أن ترتفع إىل 3.2 يف عام 2018، ثم يتوقع 

أن تحل كل من اليابان وسويرسا يف املركز الثالث لعام 2018، بقيمة بؤس تصل إىل 3.6، لرتتفع بذلك سويرسا مرتبة، 

بعدما حلّت رابًعا يف 2017 بقيمة بؤس تصل إىل 3.9 وجدير بالذكر أن الصني قد غادرت قامئة الدول الـ 10 األقل 

بؤًسا يف املؤرش. وقد جاء ترتيب الدول األقل بؤًسا يف العامل لعام 2018 كالتايل:

الرتتيبالدولةالرتتيبالدولةالرتتيب
كوريا الجنوبية9تايوان 5تايالند.1
الدمنارك10إرسائيل6سنغافورة.2
هونج كونج11أيسلندا7اليابان3
الرنويج8سويرسا4
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أكثر الدول بؤًسا يف العالم لعام 2018

وقد تصارعت قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية عىل أكرث 11 دولة بؤًسا يف القامئة لعام 2018، بوجود 

أربع دول من أوروبا، وثالث دول من أمريكا الجنوبية، ودولتني أفريقيّتني، وأُخَرينَْي من آسيا، وكان الحضور العريب 

والرشق أوسطي ملحوظًا أيًضا يف القامئة بوجود: مرص وتركيا والسعودية. وقد تالحظ أن اململكة العربية السعودية 

أكرث هبوطاً من عام 2017 يف رقم مؤرش البؤس، حيث صعدت إىل أكرب 10 اقتصادات بائسة يف العامل.

وجاء ترتيب الدول األكرث بؤًسا يف العامل لعام 2018 كالتايل:

الدولةالرتتيبالدولةالرتتيبالدولةالرتتيب
السعودية9تركيا 5فنزويال.1
رصبيا10أوكرانيا6جنوب أفريقيا.2
إسبانيا7األرجنتني3
الربازيل8مرص4

أفريقيا،  دولة جنوب  تلتها   ،2018 عام  في   1872 متوقعة  بؤس  بقيمة  القائمة  ترتيب  فنزويال  وتصدرت 
املتوقع وصولها من املركز الرابع في 2017، إلى املركز الثاني في 2018 بقيمة بؤس متوقعة تبلغ 33.1، فيما 

ا في 2018، بقيمة بؤس متوقعة تبلغ 27.1، تليها مصر ب 26.4 درجة.
ً
تحّل األرجنتين ثالث
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مصر

ن االقتصادي املتوقع )حسب  وعاملياً، حلّت مرص يف مراتب متقدمة يف مؤرش البؤس العاملي، بالرغم من التحسُّ

املؤرش(. حيث توقع املؤرش أن تنخفض مرص إىل 26.4 يف 2018 لتصل للمركز الرابع عامليًا، )وكانت يف املركز الثاين 

يف 2017 بقيمة بؤس بلغت 41.7( 

فقد عانت مرص من ارتفاع معدل التضخم يف العام املايض وتغريت بسبب مجموعة متنوعة من العوامل مبا يف 

ذلك قرار الحكومة بتعويم الجنيه يف نوفمرب 2016 إلنهاء نقص يف العمالت األجنبية، مام عطل النشاط التجاري 

باإلضافة إىل خفض الدعم الحكومي للوقود والكهرباء الصيف املايض. وبذلك تظل مرص –وكام يتضح من الجدول 

.The World’s Most Miserable Economy التايل- بني الدول األسوأ اقتصاداً يف العامل

(MMMMMM MMMMM( ثانيًا: مؤشر هانك للبؤس

الخبير  أوكون)155(،  آرثر  أنشأه  سنوي  اقتصادي  مؤرش  هو   )Misery Index( للبؤس  األمريكي  هانك  ومؤرش 

االقتصادي السابق في مؤسسة بروكينجز وعضو في مجلس املستشارين االقتصاديين للرئيس األمريكي 
ويتناول  هانك”.  “ستيف  عدلها  آخرها  مرات  عدة  املؤشر  عدل  وقد  جونسون،  ب.  ليندون  األسبق 

مؤشر هانك 98 دولة بخالف مؤشر بلومبرج الذي يفحص 66 دولة.

)155(   آرثر أوكون )الرابط(

https://g.co/kgs/eD6Apj
https://g.co/kgs/eD6Apj
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منهجية املؤشر ومعاييره

أشار ستيف هانك(156) يف مقاله مبجلة فوربز األمريكية إىل كيفية حساب مؤرش هانك حيث وضح إنه قد »تم بناء 

أول مؤرش للبؤس من قبل االقتصادي »آرثر أوكون« يف الستينات كطريقة لتقديم ملخصات رسيعة ومبسطة عن 

االقتصاد إىل الرئيس األمرييك ليندون جونسون. وكان مؤرش البؤس األصيل ببساطة عبارة عن جمع معدل التضخم 

السنوي للبالد ومعدل البطالة. 

عىل  البنكية  الفوائد  ونسب  والتضخم  البطالة  مجموع  )هو  اآلن  ليصبح  بنفسه  املؤرش  عدل  أنه  هانك  ويقول 

القروض، مطروحاً منها النسبة املئوية للتغري يف الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي للفرد الواحد(. فإذا كانت األرقام 

الواردة عن العنارص الثالثة األوىل مرتفعة فهذا »مؤرش سيئ« ويجعل الناس أكرث بؤساً. ويف مقابل ذلك فإن ارتفاع 

نصيب الفرد من إجاميل الناتج املحيل »مؤرش جيد«، فيتم طرح الثاين من األول. 

مصر
بينام جاءت مرص يف املركز الرابع من بني 66 دولة يف مؤرش بلومربج للبؤس، جاء ترتيبها يف املركز الخامس بني 98 

دولة تناولها مؤرش هاك للبؤس واحتفظت مبوقعها بني الدول العرش األكرث بؤساً يف العامل حسب الجدول)157( . 

ويعزي هانك وفق ما قاله يف مقال له  بفوربز األمريكية حالة البؤس االقتصادي يف مرص والتي وصلت إليها البالد 

تحت الحكم العسكري الذي يقوده عبدالفتاح السييس – والذي يهيمن فيه الجيش عىل نصيب األسد من اقتصاد 

البالد – إىل االرتفاع الهائل يف األسعار بعد تعويم الجنيه املرصي وتدين قيمته أمام الدوالر األمرييك، وانخفاض 

معدل النمو االقتصادي يف البالد.

)156(    ستيف هانك )الرابط(

)157(   جدول يكشف ترتيب مرص بني 98 دولة ىف مؤرش هانك للبؤس )الرابط(

https://g.co/kgs/8xWc65
https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/smart/https%3A%2F%2Fblogs-images.forbes.com%2Fstevehanke%2Ffiles%2F2018%2F02%2FHankes-Annual-Misery-Index-2017.jpg%3Fwidth%3D960
https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/smart/https%3A%2F%2Fblogs-images.forbes.com%2Fstevehanke%2Ffiles%2F2018%2F02%2FHankes-Annual-Misery-Index-2017.jpg%3Fwidth%3D960


192

وبجانب مؤرشات البؤس السابقة ينرش موقع )Focus-Economics( توقعات كبار االقتصاديني يف العامل مؤرشا 

يضع مرص أيضا يف الدول العرشة األوىل أو األكرث بؤساً يف العامل، ولكن هذه املرة من بني 126 دولة، ويأيت ترتيبها 

التاسع وفق الجدول التايل:

الخالصة:

العام 2018، وىف  الرابع عاملياً ىف توقعات  الرتتيب  االقتصادي عىل  للبؤس  بلومربج  أن مرص حصلت وفق مؤرش 

املؤرشات األخرى تقبع كذلك يف نطاق التعاسة بني الدول العرش األكرث بؤسا يف العامل، وذلك نظرا الستمرار معدالت 

التضخم، واالرتفاع الهائل يف األسعار بعد تعويم الجنيه املرصي وتدين قيمته أمام الدوالر األمرييك، باإلضافة إىل 

نسبة البطالة املرتفعة، وانخفاض معدل النمو االقتصادي يف البالد. 

وكام أشار “ستيف هانك” إىل أن سيطرة القوات املسلحة عىل قطاع كبري من اقتصاد مرص، فضالً عن السياسات 

للمواطن  البؤس والشقاء  الجنيه كل ذلك يسهم يف مزيد من  املحروقات وتعويم  الدعم عن  املتبعة بشأن رفع 

للحياة يف  القدرة عىل توفري االحتياجات األساسية  الحالة االجتامعية تظهر يف عدم  املرصي، وينعكس سلباً عىل 

الغذاء والصحة والتعليم وغري ذلك. 

https://www.focus-economics.com/
https://www.focus-economics.com/
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المبحث الرابع: مصر فى مؤشر المخاطر العالمي

يبحث  والذى   Global Risks Report 2018)159( العاملية  املخاطر  تقرير   )158( العاملي  االقتصادي  املنتدى  أصدر 

الظاهرة قطاعياً يف مجاالتها  أو ترتيب لكل دولة، حيث يدرس  العاملية دون ذكر تفصيل لدولة بعينها  املخاطر 

املختلفة حسب ما سيأيت ويضع النتائج اإلجاملية. ومن هنا نضع التقرير ومعاييره لإلفادة بشأن التقييم العام 

بوضع مصر والتغيير املطلوب وفق االتجاهات العاملية.

منهجية املؤشر

يقدم تقرير Global Risks Perception Survey )GRPS 2018( نتائج أحدث مسح للمخاطر العاملية، ويقوم 

عىل ما يقرب من 1000 خبري وصانع قرار بتقييم احتاملية وتأثري 30 خطرًا عامليًا عىل مدار 10 أعوام كفرتة متوسطة 

املدى. ويغطي تقرير هذا العام املخاطر أكرث من أي وقت مىض.

لكن تقرير هذا العام يركز بشكل خاص عىل أربعة مجاالت رئيسية هي: التدهور البيئي، وخرق األمن السيرباين 

)نقاط الضعف يف االنرتنت(، والضغوط االقتصادية، والتوترات الجيوسياسية. باإلضافة إىل سلسلة جديدة تسمى 

»الصدمات املستقبلية«، حيث يحذر التقرير من الرضا عن الذات ويربز الحاجة إىل االستعداد الضطرابات مفاجئة 

ومثرية.

يف عام 2017 وضع املؤرش استبيانا جديداً يقيس التوقعات لعام يسلط الضوء عىل أربعة مخاوف: )1( عدم املساواة 

املستمر والظلم، )2( التوترات السياسية املحلية والدولية، )3( املخاطر البيئية و )4( نقاط الضعف اإللكرتونية. 

نختتم من خالل التفكري يف زيادة مخاطر انهيار النظم. والذى يبدى املشاركون تشاؤماً فيه بشأن العام املقبل.

مالحظات املؤشر 2017

يف كل عام، يعمل تقرير املخاطر العاملية Global Risks Report 2018 مع الخرباء وصناع القرار يف جميع أنحاء 

بني  الرتابط  تعميق  ومع  التغيري،  وترية  تسارع  ومع  نواجهها.  التي  إلحاًحا  األكرث  املخاطر  وتحليل  لتحديد  العامل 

املخاطر، يربز تقرير هذا العام الضغط املتزايد الذي نضعه عىل العديد من األنظمة العاملية التي نعتمد عليها.

للتنفس  عاملياً مشجعاً. وال ينبغي تبديد أي مجال  العاملية لعام 2018 يف وقت يشهد منواً  ينرش تقرير املخاطر 

يوفره هذا للقادة: فقد ازدادت الحاجة امللحة ملواجهة التحديات املنهجية خالل العام املايض وسط انتشار عالمات 

عدم الثقة وعدم االستقرار والهشاشة. حيث يالحظ التقرير وقت نرشه حالة من عدم الثقة عاملياً وارتفاع االستياء 

الشعبي من النظام السيايس واالقتصادي القائم. 

)158(   تعريف املنتدى االقتصادى العاملى )الرابط(

)159(   التقرير السنوى )الرابط(

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018
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ويدعو إىل »إصالحات جوهرية للرأساملية السوقية« وإعادة بناء التضامن داخل البلدان، وفيام بينها. وقد ازدادت 

الحاجة امللحة ملواجهة هذه التحديات مع ارتفاع النمو االقتصادي.

يف نتائج مسح عام Global Risks Perception Survey )GRPS 2017( السنوي يظهر أن املشاركني متشامئون 

بشأن العام املقبل. ويف سؤال جديد يقيس التوقعات لعام 2018 تشري 7٪ فقط من االستجابات إىل التقليل من 

املخاطر، مقارنًة بـ 59٪ تشري إىل زيادة املخاطر. 

يف األقسام التالية، نسلط الضوء عىل خمسة مخاوف: 

)1( عدم املساواة املستمر والظلم

)2( التوترات السياسية املحلية والدولية

)3( املخاطر البيئية 

)4( نقاط الضعف اإللكرتونية. 

)5( مخاطر انهيار النظامية.

من أبرز النتائج التي توصل إليها مرشوع GRPS لهذا العام هو:

• انخفاض أهمية املخاطر االقتصادية )انظر الشكل األول، The Global Risks Landscape 2018(. يستمر 	

هذا االتجاه يف السنوات األخرية. 

• مع تاليش األزمة املالية، تالشت املخاطر االقتصادية بحدة يف استجابات GPS، واستبدلت بشكل متزايد 	

باملخاطر البيئية. 

تأيت أحدث النتائج يف وقت تحسن يف االقتصاد العاملي، وإن كان متواضًعا نسبيًا - يتوقع صندوق النقد الدويل منو 

الناتج املحيل اإلجاميل العاملي بنسبة ٪3.6 لعام 2017، ارتفاًعا من ٪3.2 يف عام 2016. 2 التعايف مستمر يف جميع 

من االقتصادات الرئيسية، مام يؤدي إىل تحسن حاد يف املعنويات..

عدم املساواة واإلنصاف. 1

وتعكس املؤرشات تزايد عدم املساواة مرة أخرى يف GRPS هذا العام، فمع »ارتفاع الدخل وتفاوت الرثوة« يف 

املرتبة الثالثة كمحرك للمخاطر العاملية عىل مدى السنوات العرش القادمة. تأىت األمتتة)160( هي محرك آخر محتمل 

)160(   األمتتة أو املكننة أو التشغيل اآليل )باإلنجليزية: Automation(: هو مصطلح مستحدث يطلق عىل كل يشء يعمل ذاتيًا بدون تدخل 

برشي فيمكن تسمية الصناعة اآللية باألمتتة الصناعية مثاًل. وهي تعني حتى يف أمتتة األعامل اإلدارية، وأمتتة البث التلفزيوين. وهي عملية تهدف إىل 

جعل املعامل أكرث اعتامًدا عىل االآلت بداًل من اإلنسان.
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لتزايد عدم املساواة، فاستخدام التكنولوجيا يدفع املزيد يف سوق العمل إىل البطالة. 

كام يرصد املؤرش عدم العدالة يف توزيع األجور واألرباح، فإن عدم املساواة داخل البلد هي مشكلة تنشط بشكل 

متزايد يف العديد من األماكن. ووفقاً لصندوق النقد الدويل، فقد شهد 53٪ من البلدان خالل العقود الثالثة املاضية 

زيادة يف عدم املساواة يف الدخل، وهذا االتجاه واضح بشكل خاص يف االقتصادات املتقدمة.

عالوة عىل ذلك، من املرجح أن تزرع الضغوط االقتصادية الحالية بذور املشكالت الطويلة األمد. إن املستويات 

املرتفعة للديون الشخصية، مقرتنة بعدم كفاية املدخرات ومخصصات التقاعد، هي أحد أسباب توقع أن تزداد 

اإلحباطات يف السنوات املقبلة.

مخاطر الرصاع . 2

متيل النقاشات الشعبية يف السنوات األخرية إىل زيادة إثارة القضايا، وأن األمل االقتصادي قد تم تركيزه بشكل كاٍف، 

وأن الجامعات السياسية املعربة عن املجتمع بدأت يف تأكيد نفسها سياسيا. وال تزال الصدامات املتعلقة بالهوية 

واملجتمع تقود االضطرابات السياسية يف العديد من البلدان وتزداد التوترات عرب الحدود.

يف أحدث GRPS تراجع االستقطاب املجتمعي قليالً يف ترتيب املستجيبني للدوافع الرئيسية األساسية للمخاطر 

العاملية - حل محلها يف املراكز الثالثة األوىل من خالل زيادة االعتامد عىل اإلنرتنت - لكنه ال يزال قوة مزعزعة 

لالستقرار سياسيًا. رمبا ال يزال هذا األمر أكرث وضوًحا يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة، وهام الدولتان اللتان 

سجلتا نتائج دميقراطية دراماتيكية مناهضة للمؤسسة يف عام 2016. ويكافح النظام السيايس يف اململكة املتحدة 

تعميق  من  يعاىن  املتحدة  الواليات  يف  بينام  األوروىب.  االتحاد  مغادرة  قرار  أطلقها  التي  الضغوط  مع  للتعامل 

االستقطاب وإضعاف النقاش الدميقراطي وزيادة ثقة الحركات اليمينية املتطرفة.  والشكل التاىل يوضح استجابات 

السؤال عن املخاطر الجيوسياسية يف 2018  مقارنة مع 2017؟ 

املخاطر البيئية:. 3

عنونها التقرير تحت عنوان )كوكبنا عىل حافة الهاوية( حيث منت املخاطر البيئية عىل مدار 13 عاًما من تقرير 

املخاطر العاملية، واستمر هذا االتجاه يف أحدث GRPS. تحتل جميع املخاطر الخمسة يف هذه الفئة الربع األعىل 

لكل  املتوسط    من  أعىل  تصورات  إىل  يشري  مام  الشكل(،  )انظر   Global Risks Landscape 2018 اليمني يف

املتطرفة ودرجات  الطقس  تواجهنا أحداث  التي  إلحاحا  األكرث  البيئية  التحديات  من االحتاملية والتأثري. من بني 

املناخ والتكيف  التخفيف من تغري  الهواء والرتبة واملياه. فشل  البيولوجي؛ تلوث  التنوع  الحرارة. ترسيع خسارة 

انتقالنا إىل مستقبل منخفض الكربون. ومع ذلك، فإن التحدي املنهجي الحقيقي هنا  معه؛ مخاطر االنتقال مع 

يكمن يف عمق الرتابط املوجود بني هذه املخاطر البيئية وبينها وبني املخاطر يف فئات أخرى - مثل أزمات املياه 

والهجرة غري الطوعية. وكام يوضح تأثري إعصار ماريا عىل بورتوريكو بشكل صارخ،



196

املخاطر اإلليكرتونية. 4

وقد ازدادت املخاطر اإللكرتونية يف عام 2017، بعد االنتقال من املشاعات البيئية إىل املشاعات االفرتاضية. وعىل 

الرغم من أن املستجيبني يف السنوات السابقة كانوا مييلون إىل التفاؤل بشأن املخاطر التكنولوجية، إال أن املخاوف 

من هذا العام قفزت، كام ظهرت الهجامت اإللكرتونية وعمليات االحتيال الهائلة للبيانات يف القامئة من أكرب خمسة 

مخاطر عاملية حسب االحتاملية املتصورة. 

تتزايد الهجامت، سواء يف االنتشار واإلمكانات املدمرة. حيث تضاعفت تقريباً املخالفات اإللكرتونية التي سجلتها 

الرشكات يف غضون خمس سنوات وتتزايد التكاليف املالية للهجامت السيربانية. وقدرت دراسة أجرتها 2017 يف 

254 رشكة يف سبعة بلدان التكلفة السنوية للرد عىل الهجامت اإللكرتونية مببلغ 11.7 مليون جنيه اسرتليني لكل 

رشكة، بزيادة قدرها 27.4٪ عىل أساس سنوي. ومن املتوقع أن تبلغ تكلفة الجرمية السيربانية عىل الرشكات خالل 

السنوات الخمس القادمة 8 تريليون دوالر. 

وإىل جانب تكلفته املالية، قد يؤدى هجوم إليكرتوين إىل تعطيل البنية التحتية الحيوية واالسرتاتيجية يف جميع 

االتصاالت ورشكات  خدمات  ومقدمي  والبنوك  الحديدية  والسكك  الحكومية  الوزارات  ذلك  يف  مبا  العامل،  أنحاء 

الطاقة ومصانع السيارات واملستشفيات. األمر الذي يثري املخاوف من أن املهاجمني يف أسوأ السيناريوهات ميكن 

أن يؤدي عملهم إىل انهيار النظم التي تقوم عليها حركة املجتمعات. 

مخاطر النظم. 5

التخفيف من  البرشية بارعة يف فهم كيفية  النظم حيث أصبحت  ويؤكد املؤرش أن لدينا ضعف متزايد ملخاطر 

املخاطر  إدارة  أساليب  من خالل  لها والتي ميكن عزلها وإدارتها بسهولة نسبياً  التي ال حرص  التقليدية  املخاطر 

القياسية. لكننا أقل كفاءة بكثري عندما يتعلق األمر بالتعامل مع املخاطر املعقدة يف النظم التي تتميز بحلقات 

التغذية الراجعة، ونقاط التحول، وعالقات السبب والنتيجة غري الشفافة.

إن املجتمعات والنظم اإليكولوجية واالقتصادات والنظام املايل العاملي كلها أمثلة عىل مثل هذه األنظمة املعقدة، 

ولديها تقاطعات مختلفة. فعلينا أن نفكر يف كيف أن البنية التحتية للعامل - من توليد الطاقة إىل شبكات النقل – 

تصبح متصلة بشبكة رقمية بشكل متزايد. فإن األخطار عندما تأىت من خالل نظام معقد، فإن الخطر ال يتسبب يف 

مجرد أرضار إضافية بل »انهيار » النظام.
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المبحث الخامس: مصر فى مؤشر سيادة القانون

حصلت مرص عىل مرتبة متدنية يف مؤرش سيادة القانون، حيث جاء ترتيبها بني أسوأ أربع دول يف العامل. جاء ذلك 

يف التقرير السنوي عن سيادة القانون يف العامل للعام (161)2018-2017،والذى يصدره مشروع العدالة العالمي (162) 

كل عام.

حیث  من  العالم  في  دقة  واألكثر  األسا�سي  املرجع  هو  العالمي  العدالة  ملشروع  القانون  سیادة  ومؤشر 
البیانات األصلیة عن سیادة القانون. 

)161(  WJP Rule of Law Index 2017–2018  )الرابط(

)162(  ومرشوع العدالة العاملي هو منظمة مستقلة تعمل عىل الرتويج لسيادة القانون يف العامل. أسسه ويليام إتش نيكوم عام 2006 ومقرها 

الرئييس يف الواليات املتحدة. مرشوع العدالة العاملي

https://worldjusticeproject.org/
https://worldjusticeproject.org/
https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018
https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018
https://worldjusticeproject.org/
https://worldjusticeproject.org/
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منهجية املؤشر ومعاييره

ويعمل املؤرش عىل عملية جمع البيانات من خالل استبيانات من أشخاص وخرباء لقياس تجارب ووجهات نظر 

یومیة لعموم الناس بخصوص سیادة القانون يف دولهم. وقد قام التقرير عىل استقصاء ألكرث من 110.000 أرسة 

باإلضافة إىل 3000 دراسة استقصائية للخرباء ب 113 دولة.

القانون. مستخدما 44 مؤرشاً فرعیاً. يحرص  البلدان عرب املؤرش من خالل 8 عوامل أساسیة لسیادة  ویقاس أداء 

ویصنف كل عامل عاملیاً وإقلیمیاً باملقارنة ببلدان أخرى يف نفس الطبقة االقتصادية.

معايير املؤشر: (163)

ضبط سلطات الحكومات . 1

ويقيس مدى القيود التي تفرضها السلطة الترشيعية عىل القوى الحكومية، وقدرة السلطة القضائية إنفاذها عىل 

للقانون. كام يتضمن  للتحديد واملساءلة وفقا  الحكومة ومسؤوليها ووكالئها  نحو فعال. ومدى خضوع سلطات 

إرشافاً غري حكومي عىل سلطة الحكومة، كقوة إرشاف حرة ومستقلة.

انعدام الفساد الحكومى:. 2

ويقيس الفساد يف الحكومة من خالل رصد: الفساد –الرشوة- أو التأثري غري املناسب من قبل املصالح العامة أو 

الخاصة، واختالس األموال العامة أو املوارد األخرى. مبعنى سوء استخدام مسؤويل السلطات )التنفيذية، والترشيعية، 

والقضائية والجيش والرشطة( مناصبهم لتحقيق أرباح شخصية.

االنفتاح الحكومى:. 3

ويقيس مدى مشاركة الحكومة للمعلومات، ومتكني الناس من األدوات الالزمة ملساءلة الحكومة، ويعزز مشاركة 

املواطنني يف وضع السياسة العامة، ويقيس هذا العامل ما إذا كان يجري اإلعالن عن القوانني األساسية واملعلومات 

املتعلقة بالحقوق القانونية وتقييمها. ونوعية املعلومات التي تنرشها الحكومة.

الحقوق األساسیة. 4

يرصد أن النظام القانوين اإليجايب ال يحرتم حقوق اإلنسان األساسية التي ينص عليها القانون الدويل. ومبا أن هناك 

العديد من املؤرشات األخرى الذي تتناول حقوق اإلنسان سيكون من املستحيل عىل املؤرش تقييم االمتثال الكامل 

التي تظهر بقوة يف اإلعالن  العامل عىل قامئة متواضعة نسبيا من الحقوق  الفريق  لحقوق اإلنسان، ولكن يركز 

العاملي لحقوق اإلنسان، وترتبط ارتباطا وثيقا مبخاوف سيادة القانون.
)163(   WJP Rule of Law Index 2017–2018   )الرابط(

https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018
https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018
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النظام واألمن. 5

ويقيس مدى فعالية املجتمع يف ضامن أمن األشخاص واملمتلكات. واألمن هو أحد جوانب أي مجتمع يسوده 

دولة  تسعى  التي  والحريات  الحقوق  لتحقيق  مسبق  أيضا رشط  هو  بل  للدولة.  أساسية  وظيفة  وهو  القانون، 

القانون إىل التقدم فيها.

إنفاذ القوانین. 6

ويقيس مدى تنفيذ وإنفاذ اللوائح بشكل منصف وفعال، سواء القانونية أو اإلدارية والسلوكيات الهيكلية داخل 

اللوائح  تنفيذ  كيفية  ويدرس  لتنظيمها،  الحكومة  تختارها  التي  األنشطة  يقيم  ال  العامل  الحكومة. هذا  وخارج 

وإنفاذها.

العدالة املدنیة. 7

يقيس املؤرش ما إذا كان الناس العاديني ميكن حل مظاملهم سلمياً وبفعالية من خالل نظام العدالة املدنية أم ال.وهو 

يقيس ما إذا كانت نظم العدالة املدنية متاحة؛ بتكلفة معقولة عىل املواطن، وميرسة، وىف متناول اليد؛ وخالية من 

التمييز، والفساد، والتأثري غري املناسب من جانب املوظفني العموميني. وهي تدرس ما إذا كانت إجراءات املحاكم 

التنفيذ والحياد والفعالية.  تجرى مبعقولية ودون تأخري. ويقيس إنفاذ القرارات بفعالية بعد التقايض، وإمكانية 

واآلليات البديلة لتسوية املنازعات.

العدالة الجنائیة. 8

واتخاذ  املظالم  ملعالجة  التقليدية  اآللية  تشكل  ألنها  الجنائية،  للعدالة  فعال  نظام  وجود  على  ويعتمد 
إجراءات ضد مرتكبي الجرائم ضد املجتمع. وينبغي أن يراعى في تقييم التنفيذ الشامل للعدالة الجنائية 

 بما في ذلك الشرطة واملحامون واملدعون العامون والقضاة وموظفي السجون. 
ً
أال يستثنى أحدا

مالحظات املؤشر 2017

منذ إصدار مؤرش سیادة القانون العام املايض 2016، وبشكل عام تراجعت نتائج أغلبية البلدان يف مختلف 	 

أنحاء العامل يف املجاالت التالیة: 

الرتاجع األكرب )حسب نص التقرير( نراه مع العامل الرابع واملتمثل يف الحقوق األساسية )71 بلدا من العدد 	 

اإلجاميل 113 بلدا انسحب( الذي یقیس انعدام التمییز وحق الحیاة واألمن واملحاكمة وفق األصول القانونیة 

وحریة التعبیر وحریة االعتقاد والحق يف الخصوصیة وحریة تكوین الجمعیات وحقوق العامل. 
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الرتاجع األكرب الثاين مع العامل األول واملتمثل يف تقييد سلطات الحكومات )64 بلدا من العدد اإلجاميل 113 	 

بلدا انسحب( الذي یقیس مدى التزام الحكام بالقوانین.

تراجع النتیجة اإلجاملیة لسیادة القانون لكثیر من البلدان مقارنة بنتائجها يف مؤرش 2016 وهذا التوجه مقلق. ويف 

املقابل بقي معدل النتائج اإلجاملیة لـ 37 %من البلدان التي شملها املؤرش بدون تغییر.

وقد أفاد “ویلیام نوكوم” مؤسس ومدیر مرشوع العدالة العاملیة: »نشهد تراجعا عاملیا يف الجوانب األساسية لسیادة 

القانون« ویضیف »إن تراجع االلتزام بسیادة القانون يف أي مكان یهدد التنمیة يف كل مكان.«

ومن أبرز املالمح عىل الصعيد العاملي، ووفق مؤرش سيادة القانون لهذا العام مقارنة مع عام 2016 انخفض ترتيب 

الفلبني 18 درجة، وارتفعت بوركينا فاسو وكازاخستان وسرييالنكا بواقع تسع درجات عن ترتيب 2016.

وال تزال بلدان أوروبا الغربية وأمريكا الشاملية تحتل املرتبة األوىل يف مؤرش سيادة القانون يف العامل، تليها بلدان يف 

منطقة رشق آسيا واملحيط الهادئ. حيث تحتل أوروبا الغربية وأمريكا الشاملية 8 من أفضل 10 دول يف التصنيف 

العاملي. 

وأعىل أداء يف أفريقيا لجنوب الصحراء الكربى هو غانا، لتحل محل جنوب أفريقيا من عام 2016 وتحتل املركز 43 

عامليا. وشهدت بوركينا فاسو وكينيا أكرب تحسن يف مرتبة 18 بلدا يف املنطقة، متسلقة 9 نقاط و5 نقاط عىل التوايل 

يف التصنيف العاملي.

مصر فى املؤشر:

جاء ترتيب مرص ضمن دول القاع األربعة األخرية واألكرث انتهاكا لسيادة القانون من بني 113 دولة من دول العامل. 

حيث كانت أفضل أربعة دول يف مؤرش سيادة القانون لعام 2018-2017 هم عىل التوايل: الدامنرك، الرنويج، فنلندا، 

السويد. ودول القاع األربعة من نصيب: مرص، أفغانستان، كمبوديا، فنزويال عىل التوايل.
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وكانت مرص يف تقرير العام 2017-2016 ضمن أسوأ عرش دول عاملياً كذلك، واألخرية يف الرشق األوسط، برتتيب 
110 عامليًا. وهو نفس ترتيبها يف العام 2017 موضع التقرير املرصود.(164)

جاء ذلك بناًء عىل تقييم أوضح أن يف مرص تراجع يف القيود املفروضة عىل السلطات املطلقة للدولة، من حيث 

لرقابة  أيًضا  وتراجع شديد  املستقلة،  الرقابية  األجهزة  دور  وتراجع  الترشيعية،  واملؤسسات  القضاء  رقابة  تراجع 

املجتمع املدين عىل أداء الحكومة. وإمكانية معاقبة املسؤولني الحكوميني عىل سوء السلوك. وتناول املعيار مدى 

خضوع عملية نقل السلطة إىل القانون. 

الحياة  الحق يف  إىل  باإلضافة  الخصوصية،  والحق يف  التعبري  تراجع مؤرش حرية  األساسية،  الحقوق  يخص  وفيام 

واألمان الشخيص وحقوق العامل والحق يف محاكمة عادلة.

وبالنسبة ملؤرشات الفساد يف أفرع الدولة املختلفة، جاءت أعىل مؤرشات غياب الفساد يف السلطة القضائية، تلتها 

املؤسسة العسكرية، بينام سجلت أقل معدالت غياب الفساد يف فرعي السلطتني التنفيذية والترشيعية.

وفيام يخص النظام واألمن العام، أوضحت املؤرشات غياب الفساد فيام يخص تطبيق العدالة الجنائية، وتراجع 

مؤرشات الحق يف املحاكمة العادلة.

)164(  جدول يرصد تطبيق العوامل الثامنية عىل مرص ومعدلها اإلقليمى والعاملى ومعدل الدخل.
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إىل  باإلضافة  املدنية،  واملشاركة  للمعلومات  الوصول  الحق يف  تراجع مؤرش  الحكومي،  االنفتاح  وبالنسبة ملعايري 
تراجع مؤرش نرش القوانني والبيانات الحكومية.(165)

    EGYPT )WJP( Releases 2017-2018 WJP Rule of Law Index  )165(

file:///D:\مصر%20فى%20التقارير%20الدولية%202017\EGYPT%20RANKED%20110%20OUT%20OF%20113%20COUNTRIES%20ON%20RULE%20OF%20LAW%20World%20Justice%20Project%20(WJP)%20Releases%202017-2018%20WJP%20Rule%20of%20Law%20Index
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التعليق

يأيت املؤرش العاملي إىل جانب مؤرشات أخرى ترصدها هذه الدراسة شهادة عىل تراجع مرص بشكل عام. وفيام 

يبدو أن السلطة يف مرص تعمل متاماً عكس اتجاه مؤرشات سيادة القانون، حيث أنها يف السنوات األخرية ومنها 

سنة الدراسة 2017، عملت عىل االستمرار يف سن قوانني وإصدار ترشيعات من شأنها: التوسع يف سلطات الحكومة، 

وتعزيز الفساد يف الجيش والرشطة وسلطات الدولة الثالث. بدأ ذلك بتكوين مجلس ترشيعي تحت تحكم وضغط 

أمنى وعسكري وتغييب عمدي للمعارضة، ما يعد إجهاضا مبكراً للسلطة الترشيعية، مينع من إصدار ترشيعات 

تصحح اعوجاج السلطة التنفيذية والسياسية.

هذا الربملان املعيب سن الكثري من القوانني التي تحد من الرقابة عىل الحكومة والفساد يف أجهزة الدولة، والتي 

من شأنها أسهمت يف تعميقه وتكريس سوء الترصف يف حقوق املواطن السياسية واالقتصادية وحقه يف العدالة 

واألمن والحرية. 

فصدرت قوانني -أو استمر العمل بقوانني- تعمق التمييز بني املواطنني عىل أساس الرأي السيايس والفكري وتعزز 

قبضة الحكومة عىل كل يشء: اإلنسان والفكر والتعبري. ولجأت إىل إصدار قوانني استثنائية، رغم كفاية القانون 

العادي وإجراءات املحاكمة املدنية لتحقيق العدالة. فاستمر العمل بقوانني تحاكم من يتعرض للمنشآت العامة 

أمام محاكم عسكرية، وتحرم املواطن من املحاكمة املدنية العادلة، وكذلك استمر العمل بقانون التظاهر، وقانون 

محكمة أمن الدولة طوارئ، ودوائر اإلرهاب يف املحاكم الجنائية.

فأصبحت الحكومة املرصية ليست فقط تنتهك سيادة القانون، بل تصدر القوانني املعيبة بذاتها لرشعنة االنتهاكات 

التنفيذية عىل السلطات  يف حق املواطنني وزيادة قبضة السلطة عىل البالد. وذلك أحد مظاهر سيطرة السلطة 

الترشيعية والقضائية بالكامل. ففي عام واحد وصل عدد القوانني التي أصدرها الربملان، ما معدله قانون كل ثالث 

دقائق إذا قورن بوقت انعقاد جلسات املجلس الترشيعي، ما يعرب كثافة عدد القوانني التي صدرت للتحكم يف كل 

مجاالت الحياة يف مرص.

الجيش  بيانات  يف  السادس  املعيار  موضوع  القانون(  )إنفاذ  لفظ  تستخدم  مرص  يف  السلطة  أن  السخرية  ومن 

والداخلية، لتغطية انتهاكات حكومية لحقوق املواطنني األساسية، وكان من األوىل العمل عىل إشاعة األمن، وفرض 

العدالة دون متييز يف خضوع املواطنني للقانون عىل السواء، ودون استثناء سلطة تنفيذه من ذلك. 

ومن مظاهر انتهاك )سيادة القانون( انتهاك املحاكمة املدنية للمواطنني، واستبدالها باملحاكم العسكرية. وانحراف 

السلطة القضائية بالتمييز بني املواطنني فيعاقب عىل الجرمية الواحدة بعقوبتني مختلفتني، ويسوى بني األبرياء 

واملتهمني.
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وعن الفساد الحكومي والرتبح الشخيص من وراء السلطات الثالث والجيش والرشطة موضوع العامل الثاين مبؤرش 

سيادة القانون، فقد بلغ الفساد يف حد الظاهرة بل الشيوع، وما ميكن أن يسمى )تواطؤ الجامعي( عىل نهب الرثوة 

والتغايض املتبادل بني أطراف الفساد ليحتفظ النظام السيايس بالتامسك الداخيل. وىف هذا إشارة المتيازات القضاة، 

واستيالء الجيش عىل االقتصاد املرصي ومنح االمتيازات لرشكات ضباط الجيش والرشطة الخاصة.
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المبحث السادس: مصر فى مؤشر حقوق اإلنسان

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي 2017/2018 )166( والذى يوثق حالة حقوق اإلنسان يف العامل خالل 

عام 2017 . ومنظمة العفو الدولية )Amnesty International( منظمة رائدة تعنى بحقوق اإلنسان، وتعمل 

حسب  األديان”،  أو  االقتصادية  املصالح  أو  السياسية  األيدولوجيات  أو  الحكومات  “جميع  عن  مستقل  بشكل 
تعريفها لنفسها. ويقع مقرها الرئييس يف العاصمة الربيطانية لندن، ولديها فروع يف 80 بلداً.)167(

التقرير منهجية 

ويتعرض املسح جغرافيا لحالة حقوق اإلنسان يف 159 بلداً ومنطقة، من واقع 

شهادات املعاناة التي كابدها العديد من البرش، سواء بسبب النزاعات أو النزوح 

ومن  السجناء  من  معلوماتها  املنظمة  فرق  تستقي  القمع.  أو  التمييز  أو 

وقعوا ضحية انتهاكات أخرى لحقوقهم اإلنسانية أو ممثليهم أو عائالتهم، 
وكذا املحامين والصحفيين والالجئين والدبلوماسيين، والهيئات الدينية 

والعاملين في املجتمع املدني، ومنظمات حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان واملدافعين عنها. وحسب موقعها 
.
ً
 وإقليما

ً
على اإلنترنت، يوجد لديها أكثر من 2.8 مليون عضو ومساند في أكثر من 150 بلدا

مالحظات عامة

جاءت مقدمة التقرير العفو الدولية والذي حوى 355 صفحة تعبرياً عام رصده من عواقب وخيمة عىل حقوق 

رصدها  التي  الرشور  وإلصاق  اللوم  إلقاء  سياسات  جراء صعود  وذلك  العامل.  امتداد  عىل  البرش  ملاليني  اإلنسان 

التقرير كسمة عامة سائدة يف العام 2017، فتجسدت يف تربير القمع والتسلط والقتل والتنكيل عىل الهوية والدين 

واالعتقال والتعذيب عىل الرأي واالعتقاد.

وذكر التقرير بأنه وعىل أبواب مرور 70 سنة عىل صدور “اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان« ليس بوسع أحد منا أن 

يعترب حقوقنا اإلنسانية من املسلامت. فال ميكننا بالتأكيد أن نعترب من بني املسلامت أننا سنكون أحراراً يف أن نتجمع 

معاً لالحتجاج أو النتقاد حكوماتنا. ورمبا مل يكن واضحاً يف تاريخ حقوق اإلنسان مثل وضوحه اآلن.

ومع ذلك- حسبام أظهر التقرير - فقد أبدى الناس الذين يواجهون تحديات مل يسبق لها مثيل يف شتى أنحاء العامل، 

)166(  رابط التقرير
)167(   منظمة العفو الدولية الرابط

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/3/9/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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املرة بعد املرة، أنه ال ميكن إخامد تطلعهم إىل العدل، والكرامة، واملساواة، فهم يجدون باستمرار سباًل جديدة تتسم 

بالجرأة للتعبري عن هذا، ويدفعون يف أغلب األحيان مثناً باهظاً يف سبيل ذلك.

ويف عام 2017، بلغت هذه املعركة العاملية من أجل القيم مستوى جديداً من االحتدام. وقد اكتسبت االعتداءات 

والتي تعرتف بالكرامة واملساواة لكل البرش، أبعاداً واسعة.

فالرصاعات التي تؤججها تجارة السالح العاملية مستمرة يف إنزال خسائر فادحة باملدنيني، كام نشهده يف الكارثة 

اإلنسانية يف اليمن التي أدى الحصار السعودي إىل تفاقهام، أو يف قتل املدنيني يف سوريا والعراق عىل يد القوات 

الحكومية والدولية والجامعات املسلحة بال متييز. وصوالً إىل جهود دونالد ترامب لحظر دخول الواليات املتحدة 

عىل جميع مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة بسبب جنسيتهم خطوة تشف عن الكراهية.

وكذلك موقف أغلب الزعامء األوروبيني بشأن وضع نظم تتيح الهجرة بطريقة آمنة وقانونية، وقرروا، عملياً منع 

الالجئني من الوصول إىل شواطئ القارة. فضالً عن شبح الكراهية والخوف الذي يخيم عىل االنتخابات يف أفريقيا 

وأوروبا. 

العامل.  تسود  أن  لها  يريدون  التي  القيم  وعن  للدفاع عن حقوقهم  الراسخ  الناس  استعداد  التقرير رصد  أن  إال 

تهديدات خطرية  أدت  بولندا،  االحتجاج. ففي  لروح  إضافية  دافعة  الجديدة والخطرية قوة  التهديدات  ومنحت 

الستقالل القضاء إىل خروج أعداد ضخمة من الناس إىل الشوارع. ويف الهند، أثار تصاعد العداء لإلسالم وموجة من 

حوادث إعدام املسلمني خارج نطاق القضاء عىل أيدي جموع جامحة حالة من الغضب واالحتجاج.

كام استمر العدوان القايس والتعسفي عىل املجتمع املدين. حيث حدت السلطات يف “مرص” بشدة من حرية انتقاد 

الحكومة بإغالق بعض املنظامت غري الحكومية أو التحفظ عىل أموالها، وسن ترشيع قاس يعاقب بالسجن خمس 

سنوات عىل نرش بحوث دون موافقة حكومية، والحكم بالسجن عىل بعض الصحفيني ومئات املعارضني السياسيني.

كام أطلقت الصني العنان لحمالت قمع مل يسبق لها مثيل تستهدف املنظامت واألفراد الذين يُعتََقد أنهم ينتقدون 

الحكومة، بدعوى حامية »األمن القومي«. ويف أعقاب مظاهرات ضخمة وواسعة النطاق يف »روسيا« قُِبَض عىل 

التعسفي، وفرض غرامات  واالحتجاز  املعاملة،  لسوء  منهم  كثري  والصحفيني؛ وتعرض  واملارة،  املتظاهرين،  مئات 

باهظة عليهم بعد محاكامت جائرة. ويف جزء كبري من أفريقيا، كان عدم تقبل االحتجاج العلني ظاهراً بشكل يبعث 

عىل القلق كام جاء االعتداء عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان كأحد املظاهر املأسوية

ومن ناحية أخرى، استمر الخطاب الذي يستغل األمن الوطني ومكافحة اإلرهاب يتيح مربراً للحكومات الساعية 

الدول مسؤولية واضحة  تقع عىل  الذي  الوقت  الفردية. ففي  والحريات  الدولة  التوازن بني سلطات  تعديل  إىل 

تقتيض منها حامية شعوبها من أعامل العنف، إال إنها تفعل ذلك بنفسها وبشكل متزايد عىل حساب الحقوق ال 

لحامية الحقوق. وقد استمرت أوروبا يف االنزالق نحو حالة تعبئة أمنية شبه دامئة. 
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قانون  أنه  رغم  الطوارئ،  نظام  أحكام  من  كثرياً  يدرج  اإلرهاب  ملكافحة  جديداً  قانوناً  أقرت  والتي  فرنسا  ففي 

عادى. وىف هذا السياق كام تأىت محدودية قدرة الناس عىل الحصول عىل املعلومات. والتي لها دور كبري يف تشكيل 

اتجاهات الرأي العام تجاه قاضياهم. ما يجعل الخضوع لتأثري خطاب الكراهية عىل الرأي العام فعاالً، ويجعل 

الرواية الواحدة للسلطات الحاكمة متفردة.

ومع كله هذه االعتداءات يطالب التقرير بفهم النضال العالمي من أجل قيم الكرامة اإلنسانية واملساواة، 

ومقاومة أي معادلة تتسم بالتبسيط تضع الحكم القمعي مقابل قوة الشعب املنضبطة. ويختم لقد أصبح 
الفضاء العام اليوم مجال تنافس بين قطبين متنافرين.

مصر

جاء يف تقرير منظمة العفو الدولية Amnesty International لعام 2017/2018 »استمرت أزمة حقوق اإلنسان 

يف مرص بال هوادة. فقد تعرض مئات األشخاص للتعذيب واالختفاء القرسي ورضوب املعاملة السيئة عىل أيدي 

السلطات، وأُعِدَم العرشات خارج نطاق القضاء مبنأى عن أي حكم عقايب.

وتصاعدت الحملة عىل املجتمع املدين مع تعرض العاملني يف بعض املنظامت غري الحكومية ملزيد من االستجواب، 

واملنع من السفر، والتحفظ عىل األموال. وكان من األمور املعتادة تََعرُّض منتقدي الحكومة، واملتظاهرين السلميني، 

والصحفيني، واملدافعني عن حقوق اإلنسان للقبض واالحتجاز التعسفيني اللذين تعقبهام محاكامت جائرة.

 واستمرت املحاكامت الجامعية الجائرة أمام محاكم مدنية وعسكرية، مع الحكم عىل العرشات باإلعدام. وظلت 

والواقع  القانون  للتمييز يف  تعرضها  استمر  االجتامعي، كام  النوع  بسبب  والعنف  الجنيس،  للعنف  املرأة عرضة 

الفعيل. ووجهت السلطات إىل بعض األشخاص تهامً جنائية تتعلق باإلساءة إىل الدين، كام وجهت إىل آخرين تهمة 

“االعتياد عىل مامرسة الفجور” بسبب ميولهم الجنسية الحقيقية أو املفرتضة«.

خلفية 

البحر األحمر للمملكة العربية  التقرير( تنازل السييس عن جزيرتني غري مأهولتني يف  يف يونيو/حزيران، )حسب 

السعودية، وهو ما أدى إىل انتقادات واسعة النطاق يف أوساط الرأي العام

. ويف يوليو/متوز، استُؤنَِفت اجتامعات “مجلس الرشاكة بني االتحاد األورويب ومرص” للمرة األوىل منذ عام 2011، 

واتفق الجانبان بشكل نهايئ عىل أولويات الرشاكة.

إىل ست  أربع سنوات  الرئيس من  ميدد فرتة والية  تعدياًل دستورياً  الربملان  أعضاء  أحد  اقرتح  فرباير/شباط،  ويف 

سنوات؛ وكان االقرتاح ما زال قيد البحث يف نهاية العام. 
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املحاكمة  ضامنات  تضعف  الترشيعية  التعديالت  من  جديدة  مجموعة  عىل  السييس  صدق  إبريل/نيسان،  ويف 

العادلة، وتسهل االعتقال التعسفي، واالحتجاز قبل املحاكمة آلجال غري محددة، واالختفاء القرسي، وصدور مزيد 

اإلرهاب”  والهيئات يف “قوائم  األشخاص  بإدراج  الجنايات  التعديالت كذلك ملحاكم  اإلعدام. وتسمح  أحكام  من 

استناداً إىل تحريات الرشطة وحدها. 

ويف إبريل/نيسان كذلك، اعتمد السييس “قانون الهيئات القضائية” رقم 13 لسنة 2017 الذي مينحه صالحية تعيني 

رؤساء الهيئات القضائية، مبا يف ذلك “محكمة النقض” و”مجلس الدولة”، وهام محكمتان كان يُنظَُر إليهام حتى 

ذلك الحني عىل أنهام أكرث الهيئات القضائية استقالاًل يف محاسبة السلطة التنفيذية. 1 وقُِتَل ما ال يقل عن 111 

من أفراد األمن، وقد القى أغلبهم حتفهم يف شامل سيناء. وأعلنت جامعة “والية سيناء” املسلحة التابعة لتنظيم” 

الدولة اإلسالمية” املسلح مسؤوليتها عن أغلب الهجامت يف شتى أنحاء البالد، كام أعلنت جامعة “حسم” املسلحة 

مسؤوليتها عن بعض الهجامت األصغر. 

ويف إبريل/نيسان، أعلن تنظيم “الدولة اإلسالمية” مسؤوليته عن تفجريين استهدفا كنيستني يف طنطا واإلسكندرية، 

وأوديا بحياة 44 شخصاً عىل األقل

ويف أكتوبر/ترشين األول، قُِتَل ما ال يقل عن 16 مسؤواًل من وزارة الداخلية يف كمني يف الصحراء الغربية، وهو 

هجوم من النادر وقوع مثله خارج سيناء. 

ويف نوفمرب/ترشين الثاين، شن متشددون هجوماً استخدموا فيه القنابل واألسلحة النارية داخل مسجد يف شامل 

سيناء خالل صالة الجمعة، فقتلوا ما ال يقل عن 300 من املصلني. ومل تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقد جاء بتقرير العفو الدولية بشأن مرص تفصيالً عىل معايري البحث ما ييل:

انتهاكات ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان. 1

استمرت السلطات يف إعاقة عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان بطريقة مل يسبق لها مثيل يف إطار جهودها التي ال 

تكل إلسكات كل األصوات املنتقدة. ففي فرباير/شباط، أغلقت السلطات “مركز النديم”، وهو منظمة غري حكومية 

تقدم الدعم لضحايا التعذيب والعنف.

ى “القضية 173 “، التي تشمل العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان  التحقيقات الجنائية فيام يَُسمَّ وكانت 

واملنظامت غري الحكومية، ال تزال جارية؛ واستدعى قضاة التحقيق ما ال يقل عن 26 شخصاً إضافياً من املدافعني 

ملن  اإلجاميل  العدد  ليصل  العام؛  لالستجواب خالل  الحكومية،  غري  املنظامت  يف  والعاملني  اإلنسان،  عن حقوق 

َق معهم يف القضية إىل 64 شخصاً منذ عام 2013. وقد استُجِوبُوا فيام يتصل بتهم من بينها “تلقي  استُدُعوا أو ُحقِّ

وتبلغ  العقوبات  قانون  من   78 املادة  تندرج ضمن  تهمة  املرصي”، وهي  الوطني  باألمن  لإلرضار  أجنبي  متويل 
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عقوبتها القصوى السجن 25 عاماً. وأمر قضاة التحقيق كذلك مبنع ثالثة أشخاص إضافيني من السفر، وبذلك وصل 

العدد اإلجاميل للمدافعني عن حقوق اإلنسان املمنوعني من السفر خارج مرص إىل 25 شخصاً. ويف يناير/كانون 

الثاين، أمرت إحدى املحاكم بالتحفظ عىل أموال املنظمتني غري الحكوميتني: “نظرة للدراسات النسوية”، و”املنظمة 

العربية لإلصالح الجنايئ” ومديريهام. 

ويف مايو/أيار، وقع السييس قانوناً جديداً شديد الرصامة مينح السلطات صالحيات واسعة تتيح لها منع تسجيل 

املنظامت غري الحكومية، وحلها، وحل مجالس إدارتها. ويقيض القانون أيضاً بالسجن خمس سنوات عقاباً عىل نرش 

بحوث دون إذن حكومي.)168(

انتهاكات حرية التعبري والتجمع. 2

قضت املحاكم، يف الفرتة الواقعة بني يناير/كانون الثاين ومايو/أيار، بسجن ما ال يقل عن 15 صحفياً ملدد ترتاوح بني 

ثالثة أشهر وخمس سنوات بتهم ال تتعلق سوى بكتاباتهم، مثل: التشهري، ونرش ما اعتربته السلطات “معلومات 

كاذبة”. 

ويف 25 سبتمرب/أيلول، قضت إحدى املحاكم بحبس مرشح الرئاسة السابق ومحامي حقوق اإلنسان البارز خالد 

عيل ثالثة أشهر بتهمة “خدش الحياء العام”، فيام يتصل بصورة فوتوغرافية تظهره وهو يحتفل بحكم قضايئ يأمر 
بوقف التنازل عن جزيرتني للسعودية.(169)

وبدءاً من مايو/أيار فصاعداً، حجبت السلطات ما ال 300 تقرير منظمة العفو الدولية لعام 18 / 2017 يقل عن 

434 موقعاً إلكرتونياً، من بينها مواقع صحف مستقلة، مثل “مدى مرص”، ومنظامت لحقوق اإلنسان، مثل “الشبكة 

العربية ملعلومات حقوق اإلنسان”. 

ويف مارس/آذار، أحال وزير العدل القاضيني هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار إىل جلسة تأديبية ملشاركتهام يف ورشة 

عمل نظمتها جامعات مرصية لحقوق اإلنسان لوضع مرشوع قانون ملناهضة التعذيب. وقبضت قوات األمن عىل 

ما ال يقل عن 240 من النشطاء السياسيني واملتظاهرين، يف الفرتة بني إبريل/نيسان وسبتمرب/أيلول، بتهم تتعلق 

بنرش تعليقات عىل اإلنرتنت اعتربتها السلطات “مهينة” للرئيس، أو املشاركة يف مظاهرات دون ترخيص. 

ويف إبريل/نيسان، قضت إحدى محاكم الجنايات بسجن املحامي والناشط محمد رمضان عرش سنوات مبوجب 

“قانون مكافحة اإلرهاب” الشديد القسوة.)170(

)168(   قانون الجمعيات األهلية يهدد بالقضاء عىل منظامت حقوق اإلنسان بيان

)169(   الحكم عىل املرشح الرئايس السابق بالحبس يف محاولة ملنعه من الرتشح يف انتخابات عام 2018 بيان

)170(   الحكم بالسجن عرش سنوات عىل محمد رمضان بتهمة إهانة الرئيس اعتداء مشني عىل حرية التعبري بيان 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/egypt-ngo-law-threatens-to-annihilate-human-rights-groups/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/egypt-former-presidential-candidate-given-jail-term-in-bid-to-stop-him-running-in-2018-election/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/04/egypt-10-year-prison-term-for-insulting-president-an-outrageous-assault-on-freedom-of-expression/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
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عمليات القبض واالحتجاز التعسفي. 3

أو  املسلمني”  “اإلخوان  األشخاص بسبب عضويتهم يف جامعة  مئات  القبض عىل  إلقاء  األمن يف  قوات  استمرت 

االعتقاد أنهم من أعضائها؛ حيث قبضت عليهم من بيوتهم أو أماكن عملهم أو، كام حدث يف إحدى الحاالت، من 

منتجع للعطالت. واستخدمت السلطات االحتجاز السابق للمحاكمة لفرتات طويلة تتجاوز يف كثري من الحاالت 

السنتني كوسيلة ملعاقبة املعارضني

ويف أكتوبر/ترشين األول، جدد قاض حبس املدافع عن حقوق اإلنسان هشام جعفر عىل ذمة املحاكمة، برغم أن 

احتجازه تجاوز الحد األقىص ملدة الحبس االحتياطي التي يحددها القانون املرصي بسنتني. وكان املصور

الصحفي محمود أبو زيد، املعروف باسم شوكان، قد قىض بالفعل سنتني رهن االحتجاز السابق للمحاكمة، عندما 

بدأت محاكمته يف أغسطس/آب 2015 . وظل طوال عام 2017 رهن االحتجاز مع 738 متهامً يَُحاكَُمون معه يف 

القضية نفسها مع استمرار محاكمتهم.

وكان عىل النشطاء السياسيني املفرج عنهم يف كثري من الحاالت أن يقضوا فرتات مراقبة تصل إىل 12 ساعة يومياً يف 

أحد أقسام الرشطة املحلية، فيام يَُعدُّ من قبيل الحرمان التعسفي من الحرية. حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء 

السيايس  العنف  يف  املشتبه يف ضلوعهم  األشخاص  إخضاع  الداخلية يف  وزارة  قوات  استمرت  القرسي  واالختفاء 

لالختفاء القرسي، واإلعدام خارج نطاق القضاء. 

ووفقاً “للمفوضية املرصية للحقوق والحريات”، تعرض ما ال يقل عن 165 شخصاً لالختفاء القرسي عىل أيدي قوات 

األمن، يف الفرتة بني يناير/كانون الثاين وأغسطس/آب، لفرتات ترتاوح بني سبعة أيام و30 يوماً.

وزعمت وزارة الداخلية أن ما يربو عىل 100 شخص قُِتلُوا رمياً بالرصاص يف تبادل إلطالق النار مع قوات األمن عىل 

مدى العام. إال إنه يف كثري من هذه الحاالت كان األشخاص الذين قُِتلُوا محتجزين بالفعل لدى سلطات رسمية بعد 

أن أُخِضُعوا لالختفاء القرسي. 

ففي مايو/أيار، أعلنت الوزارة وفاة املدرس محمد عبد الستار يف “تبادل إلطالق النار مع الرشطة”. غري إن زمالءه 

كانوا قد شاهدوا القبض عليه قبل ذلك بشهر من محل عمله. ويف إبريل/نيسان، أظهر تسجيل فيديو مرسب لقوات 

عسكرية يف شامل سيناء تعدم ستة رجال خارج نطاق القضاء، وفتى يف السابعة عرشة من عمره، مل تُذكر أسامؤهم. 

االحتجاز . 4

ظل التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة من األمور املعتادة يف أماكن االحتجاز الرسمية، وكان مستخدماً 

بطريقة ممنهجة يف مراكز االحتجاز التي يديرها “قطاع األمن الوطني”. ويف يوليو/متوز، قُِبَض عىل رجل قبطي 
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واحتُِجَز يف مركز رشطة منشية نارص يف القاهرة فيام يتصل بجرمية صغرية؛ وبعد 15 ساعة كان قد فارق الحياة. 

وأفاد أفراد أرسته بأنهم رأوا رضوضاً يف الجزء العلوي من جسده، وأفاد تقرير الترشيح الرسمي بأن وفاته يُشتَبَُه يف 

أنها نتيجة “عمل جنايئ”. وعاقبت سلطات السجون، مبا يف ذلك سجن طرة ذو اإلجراءات األمنية املشددة وسجن 

وادي النطرون، السجناء املحتجزين ألسباب ذات دوافع سياسية بإيداعهم رهن الحبس االنفرادي لفرتات طويلة 

غري محددة األجل. 

ويف فرباير/شباط، عدلت وزارة الداخلية الئحة السجون للسامح بزيادة مدة الحبس االنفرادي حتى ستة أشهر، 

وهو ما ميكن أن يَُعد من قبيل التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة السيئة. وأمىض الناشط السيايس أحمد دومة 

سنته الثالثة رهن الحبس االنفرادي يف سجن طرة، حيث يقيض 22 ساعة عىل األقل يومياً حبيس زنزانته. وما يزال 

املتحدث باسم “اإلخوان املسلمني” جهاد الحداد محتجزاً ألجل غري محدد رهن الحبس االنفرادي يف سجن العقرب 

املشدد الحراسة، منذ القبض عليه يف 17 سبتمرب/أيلول 2013. واستمرت كذلك أشكال أخرى من سوء املعاملة 

واإلهامل الطبي يف السجون؛ وتويف عرشات السجناء، وكانت وفاتهم، يف كثري من الحاالت، بسبب رفض سلطات 

السجن نقلهم إىل املستشفى للعالج الطبي. 

ويف سبتمرب/ايلول، تويف “املرشد العام” السابق “لإلخوان املسلمني” محمد مهدي عاكف يف السجن متأثراً برسطان 

البنكرياس.

املحاكامت الجائرة. 5

ُحِكَم عىل املئات بعقوبات، من بينها اإلعدام يف بعض الحاالت، بعد محاكامت جامعية فادحة الجور.

ففي سبتمرب/أيلول، حكمت محكمة للجنايات يف القاهرة عىل 442 شخصاً بالسجن مدداً ترتاوح بني خمس سنوات 

الدولية لعام 18 / 301 2017 شملت 494 متهامً يف  العفو  بالغة الجور تقرير منظمة  و25 سنة، بعد محاكمة 

قضية احتجاجات مسجد الفتح التي وقعت يف أغسطس/آب عام 2013. واستمرت املحاكم يف االعتامد املكثف 

عىل تحريات “قطاع األمن الوطني”، واألخذ بأدلة معيبة، مثل االعرتافات املنتزعة تحت وطأة التعذيب، يف إصدار 

أحكامها.

واستمر تعرض املدنيني ملحاكامت جائرة أمام محاكم عسكرية، فقد أُِحيَل ما ال يقل عن 384 مدنياً إىل محاكامت 

عسكرية خالل العام.

عقوبة اإلعدام. 6

استمرت املحاكم العادية والعسكرية يف إصدار أحكام اإلعدام عقب محاكامت جامعية تتسم بالجور الشديد. ويف 

يونيو/حزيران، أيدت محكمة النقض أحكام اإلعدام الصادرة عىل سبعة رجال يف قضيتني مختلفتني، بعد محاكمتني 
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تتسامن بالجور الفادح. وكان ستة عىل األقل من الرجال السبعة قد تعرضوا لالختفاء القرسي والتعذيب لحملهم 

عىل “االعرتاف”، وأخذت املحكمة بهذه االعرتافات املنتزعة باإلكراه يف حكمها.

أربعة رجال  الصادرة عىل  اإلعدام  أحكام  العسكرية”  للطعون  العليا  “املحكمة  أيدت  يونيو/حزيران كذلك،  ويف 

عقب محاكامت شديدة الجور، أخذت فيها املحكمة “باعرتافات” أدىل بها املتهمون تحت وطأة التعذيب خالل 

ذ أي أحكام باإلعدام خالل العام. احتجازهم ملدة 93 يوماً مبعزل عن العامل الخارجي. (171)ومل تَُنفَّ

انتهاك حقوق املرأة. 7

استمر افتقار النساء والفتيات إىل الحامية الكافية من العنف الجنيس والعنف بسبب النوع االجتامعي، كام استمر 

تعرضهن للتمييز عىل أساس النوع االجتامعي يف القانون ويف الواقع العميل.

وظل غياب إجراءات تضمن الخصوصية والحامية للنساء الاليت يُبَلِّغَن عن العنف الجنيس، والعنف بسبب النوع 

االجتامعي، عاماًل أساسياً مينع كثرياً من النساء والفتيات عن اإلبالغ عن مثل هذه الجرائم.

وتعرضت كثريات، ممن أبلغن عن تلك الجرائم للمضايقات واالنتقام عىل أيدي مرتكبي الجرائم أو أرسهم. ويف 

بعض الحاالت ألقى بعض املسؤولني الرسميني وأعضاء الربملان اللوم عىل ضحايا العنف الجنيس، وعزوا الحوادث إىل 

ارتدائهن “مالبس كاشفة”. ففي مارس/آذار،

 تعرضت طالبة شابة للهجوم واالعتداء الجنيس عىل أيدي حشد من الشبان يف مدينة الزقازيق مبحافظة الرشقية. 

وبداًل من القبض عىل الجناة وتقدميهم إىل ساحة العدالة، أصدرت مديرية األمن يف محافظة الرشقية بياناً تشري فيه 

إىل أن “الفتاة كانت ترتدي مالبس قصرية جدا فتجمع عليها الشباب محاولني التحرش بها “.

واستمر تعرض املرأة للتمييز يف القضاء. فقد حاولت عدة نساء التقدم إىل “مجلس الدولة” للتعيني يف مناصب 

قضائية، لكن رُِفَض تسليمهن األوراق الالزمة لتقديم طلبات التعيني والبت فيها. وأقامت إحدى النساء دعوى عىل 

“مجلس الدولة” استناداً إىل التمييز.

حقوق الالجئني واملهاجرين. 8

فيها  إقامتهم  أو  البالد  لدخولهم  والرتحيل  واالحتجاز،  القبض،  لعمليات  والالجئني  اللجوء  طالبي  تعرض  استمر 

بطريقة غري رشعية. وقام مسؤولو الهجرة، 

إريرتيا،  من  القادمني  اللجوء  طالبي  من  األقل  عىل   50 برتحيل  وإبريل/نيسان،  الثاين  يناير/كانون  بني  الفرتة  يف 

وإثيوبيا، والسودان، ومن بينهم أطفال صغار، إىل بلدانهم األصلية، دون السامح لهم باالستعانة بالتمثيل القانوين، 
سبعة أشخاص يواجهون خطر اإلعدام الوشيك بعد تعرضهم للتعذيب يف الحجز بيان   مرص: أربعة أشخاص يواجهون خطر اإلعدام الوشيك   )171(

بعد محاكمة عسكرية فادحة الجور بيان

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/egypt-seven-men-facing-imminent-execution-after-being-tortured-in-custody/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/6590/2017/ar/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
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أو االتصال “مبفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني”. ومتثل اإلعادة القرسية لطالبي اللجوء اإلريرتيني، 

وكذلك ملواطني إثيوبيا والسودان، مع وجود مخاوف لها، أسباباً وجيهة من إمكان تعرضهم لالضطهاد. 

ويف يوليو/متوز، قامت السلطات بعمليات قبض شملت العديد من الطالب الصينيني، أغلبهم من أقلية األويغور 

العرقية، حيث قبضت عىل ما ال يقل عن 200 شخص، ورحلت ما ال يقل عن 22 رجاًل وامرأة إىل الصني، يف انتهاك 

اللتزامات مرص مبوجب مبدأ عدم إعادة األشخاص قرساً إىل بلدان يتعرضون فيها لخطر انتهاك حقوقهم اإلنسانية.

حرية الدين واملعتقد. 9

استمرت السلطات يف التعدي عىل الحق يف حرية الدين بالتمييز ضد املسيحيني. ففي أغسطس/آب، منعت قوات 

األمن عرشات من األقباط املسيحيني من الصالة يف منزل يف قرية عزبة الفرن مبحافظة 302 تقرير منظمة العفو 

الدولية لعام 18 / 2017 املنيا متعللة بأسباب أمنية.

واستمر اإلفالت من العقاب عىل الهجامت الطائفية عىل املجتمعات املسيحية، واستمرت السلطات يف االعتامد عىل 

جلسات الصلح والتسويات العرفية التي تتفق عليها السلطات املحلية والزعامء الدينيون. ويف ظل هذا اإلفالت من 

العقاب سجلت أعامل العنف التي تقوم بها أطراف غري رسمية ضد املسيحيني زيادة كبرية.

وقتلت جامعات مسلحة يف شامل سيناء سبعة أقباط مسيحيني يف الفرتة بني 30 يناير/كانون الثاين و 23 فرباير/

شباط، وهو ما أدى إىل نزوح داخيل مل يسبق له مثيل ملا ال يقل عن 150 أرسة قبطية تعيش يف شامل سيناء.(172) 

ومل توفر لهم السلطات الحامية الالزمة أو التعويض املناسب.

حقوق العامل. 10

تعرض عرشات العامل والنقابيني للقبض، واملحاكمة العسكرية، والفصل من العمل، ونطاق من اإلجراءات العقابية 

عىل أيدي السلطات ال ليشء سوى مامرستهم لحقهم يف اإلرضاب، وتشكيل نقابات مستقلة. 

ويف يونيو/حزيران، قضت محكمة للجنح املستأنفة يف القاهرة بالحبس ملدة شهرين ل 32 عاماًل من “رشكة أسمنت 

طرة” اململوكة ملكية خاصة، بعد أن أُِديُنوا باملشاركة يف احتجاج غري مرصح به، و”االعتداء عىل قوات األمن”؛ برغم 

الطبيعة السلمية العتصامهم الذي استمر 55 يوماً لالحتجاج عىل فصلهم من العمل. 

البحرية  الرتسانة  اإلسكندرية محاكمة 25 من عامل  العسكرية يف  املحكمة  استأنفت  األول،  ويف ديسمرب/كانون 

باإلسكندرية ذات اإلدارة العسكرية. وكانت املحاكمة قد بدأت يف مايو/أيار 2016 بتهم من بينها “تحريض العامل 

عىل اإلرضاب”. وسعت الحكومة و”اتحاد نقابات عامل مرص” الرسمي إىل حرمان النقابات املستقلة من االعرتاف 

)172(  يجب عىل الحكومة أن تحمي األقباط الذين استهدفتهم سلسلة هجامت مميتة يف شامل سيناء بيان

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/03/egypt-government-must-protect-coptic-christians-targeted-in-string-of-deadly-attacks-in-north-sinai/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
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القائم بحكم الواقع الذي حصلت عليه يف عام 2011 من خالل إعالن أصدره وزير القوى العاملة آنذاك. واستمرت 

السلطات يف إنكار االعرتاف القانوين بالنقابات املستقلة، وتعويق قدرتها عىل العمل بحرية من خالل طائفة من 
اإلجراءات. (173)

كام أصدر الربملان قانون “التنظيامت النقابية” والذى يرفع عدد األعضاء املطلوب للحصول عىل االعرتاف . 1

القانوين بالنقابات املستقلة مبقدار ثالث مرات )من 50 إىل 150عضواً(. وقد اعرتضت عليه بعثة منظمة 
العمل الدولية.(174)

حقوق السكان األصليني. 11

يحوي الدستور مادة تعرتف رصاحة بحق أبناء النوبة يف العودة إىل موطنهم، وبرغم ذلك فقد استمرت الحكومة 

للحفاظ عىل هويتهم  التقليدية، وهو ما ميثل تهديداً  العودة إىل أراضيهم  النازحني من حق  النوبيني  يف حرمان 

الثقافية، والتاريخية، واللغوية. ويف 3 سبتمرب/أيلول، تظاهر بعض النشطاء النوبيني داعني السلطات إىل إلغاء قرار 

جمهوري صدر عام 2014يعترب 16 قرية يف أرايض النوبيني التقليدية مناطق عسكرية، ويحظر عىل السكان العيش 
فيها. وقبضت الرشطة عىل 25 ناشطاً، واحتجزتهم ثالثة أشهر. )175(

خالصة:

باالطالع عىل التقرير وحالة حقوق اإلنسان يف العامل نجد أن بعض الدول تجنح الرتكاب مخالفة ما يف قضية ما 

لكنها ال ترتكب كل االنتهاكات التي جرمها القانون الدويل يف وقت واحد كام يف مرص. فانتهاك الحقوق يف مرص 

شمل كل الجرائم املنصوص عليها يف القانون الدويل، كام أنه يف كل وقت عىل مدار السنوات املاضية ال يستثنى منه 

وقت فاالنتهاكات باتت دامئة ومامرسة ممنهجة بقانون أو بغري قانون ومعدالتها يف تصاعد.

بقانون،  التظاهر  فمنع  بقوانني  تغطيتها  تم  منها،  كثري  يف  االنتهاكات  أن  املرصية  الحالة  يف  للنظر  الالفت  ومن 

واملحاكمة العسكرية للمدنيني بقانون، ومنع حرية التعبري بقانون، ومد أو فتح مدة الحبس االحتياطى بقانون 

إلخ..

عرقية  انتهاكات  إىل  تعدت  بل  السياسيني  املعارضني  فقط  تطل  مل  داخل مرص  االنتهاكات  أن  النظر  يلفت  كام 

ودميوغرافية مثل النوبة وسيناء، ودينية مثل املسيحيني، وفئوية مثل املرأة والعامل واملهنيني من الصحفيني وغريهم 

الدائم يف دعم سلطته  النظام يعارض شعباً وال يعارض جامعة سياسية معينة، وأن الجرمية سلوكه  ما يعنى أن 

وسطوته ضد أى شخص مهام كان انتامؤه.

)173(  يف عيد العامل – اعتداء صارخ عىل حقوق العامل بيان
)174(  بعد إقراره.. »العمل الدولية« تتحفظ عىل 3 مواد يف قانون التنظيامت النقابية الرابط

)175(  يجب عىل السلطات إطالق رساح 24 ناشطاً نوبياً اعتُِقلُوا بعد مظاهرتهم للمطالبة باحرتام حقوقهم الثقافية بيان

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/6154/2017/ar/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1465741-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/egypt-release-24-nubian-activists-detained-after-protest-calling-for-respect-of-their-cultural-rights/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
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ويدل عىل القمع الشامل اعتداء السييس عىل الحقوق السياسية لزمالئه العسكريني. واعتقال رئيس األركان األسبق 

سامي عنان، واختطاف الفريق أحمد شفيق املرشح الرئايس السابق، وحبس العقيد محمد قنصوه بسبب إعالنهم 

الرتشح للرئاسة، ونكل مبن دعمهم، كام فعل مبدنيني آخرين مثل خالد عايل املحامي. وكان السييس قد حذر الجميع 

من االقرتاب من كريس الرئاسة يف لقاء متلفز.

ومام يلفت النظر يف تقرير منظمة العفو الدولية رغم القمع واالعتداءات املتكررة يف عدد من بلدان العامل إال 

أن ظاهرة املعارضة واالحتجاج ورفض السياسات القمعية أصبحت منترشة بني شعوب العامل وهناك إرصار عىل 

مقاومة القمع رغم كلفته العالية عىل املعارضني.

ومن ناحية حقوقية ال تزال إجراءات مقاضاة الرئيس املرصي ونظام حكمه يف االنتهاكات املذكورة دولياً مل تأخذ 

حقها، من جانب املعارضني السياسيني وغريهم من أفراد الشعب الذين وقعت عليهم اعتداءات وجرائم. وما زالت 

للتقايض، كون األشخاص  بتقارير االعتداءات  بالدفع  الدولية  الجنائية  املتحدة لدى املحكمة  بحاجة لدعم األمم 

العاديني ال يحق لهم التقايض باعتبار مرص مل تصدق عىل اتفاقية الجنائية الدولية رغم موافقة الربملان املرصي 

عليها، هنا تأىت أهمية اإلحالة من املنظمة الدولية الستيفاء الشكل وحتى ال ترفض القضايا. 

وإن كان من توجيه مستحق، وإجراء عميل لدعم حقوق اإلنسان يف مرص، فهو توجيه تلك التقارير بشكل دعاوى 

الجنائية  املحكمة  إىل  القمعي يف مرص  النظام  املتحدة ضد  باألمم  اإلنسان  مفوضية حقوق  من  رسمية  قضائية 

واالنتهاكات  للجرائم  الحقيقة  يعمل عىل كشف  ُمحايد،  فتح تحقيق دويل  تبني  إىل  يحتاج  الذي  األمر  الدولية. 

واملجازر التي متت يف مرص، وخاصة فيام بعد 03 يوليو/متوز 2013. 

فإن االنتصار عملياً لحقوق اإلنسان هو الذي يجرب النظام املرصي عىل وقف االنتهاكات التي وصلت حد الجرائم 

ضد اإلنسانية. ووقف اإلعدامات التي مازالت تتزايد ووقف التهجري القرسي للسكان الذي ميارس ضد أهايل سيناء، 

وإنهاء التمييز ضد املرأة وأهل النوبة وغريهم، واإلفراج عن املعتقلني السياسيني وإتاحة الحريات السياسية وحرية 
التعبري والحق يف املعلومات. (176)

)176(   للمزيد حول تقارير حقوق اإلنسان ىف مرص: التقرير السنوى لهيومان رايتس وتش )الرابط(  تقرير لجنة مناهضة التعذيب باألمم املتحدة 

)الرابط(  موقع املنظمة العربية لحقوق اإلنسان )الرابط(

https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313687
http://aohr.org.uk/index.php/ar/reports/item/6919-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%80%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%80%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%80%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%80%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2017.html
http://aohr.org.uk/index.php/ar/reports/item/6919-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%80%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%80%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%80%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%80%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2017.html
file:///C:\Users\User\Downloads\N0264705.pdf
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المبحث السابع: مصر فى مؤشر حرية الصحافة

أصدرت منظمة مراسلون بال حدود تقريرها السنوي مؤرش حرية الصحافة )177(2017 والذى يبحث حرية الصحافة 

وحرية التعبري في العالم.

مالحظات املؤشر 2017

األسود يف  فاللون  أي وقت مىض،  من  قتامة  أكرث  العام  العامل هذا  يرى خريطة   – الصحافة  2017 مؤرش حرية 

حرية  ضد  والقيود  القمع  معدالت  يف  وزيادة  السوداء  القامئة  إىل  جدد  انضامم  عىل  مؤرش  وانتشاره  خريطته 

الصحافة يف العامل.

يبني الرقم القيايس العاملي لحرية الصحافة لعام 2017 الذي أعدته منظمة مراسلون بال حدود زيادة يف عدد الدول 

التي يعترب فيها وضع حرية وسائل اإلعالم خطريًا للغاية ويربز نطاق وتنوع العقبات التي تعرتض حرية وسائل 

اإلعالم يف جميع أنحاء العامل. ويرى املؤرش حرية اإلعالم أصبحت مهددة اآلن أكرث من أي وقت مىض. حيث غرقت 

ثالثة بلدان أخرى يف أعامق املؤرش يف عام 2017: هي بوروندي )4 يف 160( ومرص )بانخفاض 2 يف 161( والبحرين 

)بانخفاض 2 يف 164(.

وأصبح اآلن ما مجموعه 21 بلداً أسود اللون عىل خريطة حرية الصحافة ألن الوضع هناك مصّنف عىل أنه »يسء 

للغاية«، و51 )أكرث من العام املايض( ملونة باللون األحمر، مام يعني أن الوضع يف هذه البلدان مصنف عىل أنه » 

بشكل عام، تفاقم الوضع يف حوايل الثلثني )62.2٪( من 180 دولة يف املؤرش.

)177(  رابط التقرير 

file:///F:\مصر%20فى%20التقارير%20الدولية%202017\2017%20مؤشر%20حرية%20الصحافة%20–
file:///F:\مصر%20فى%20التقارير%20الدولية%202017\2017%20مؤشر%20حرية%20الصحافة%20–
file:///F:\مصر%20فى%20التقارير%20الدولية%202017\2017%20مؤشر%20حرية%20الصحافة%20–
file:///F:\مصر%20فى%20التقارير%20الدولية%202017\2017%20مؤشر%20حرية%20الصحافة%20–
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وىف ذيل املؤرش.. تقبع كوريا الشاملية وتركامنستان وإريرتيا يف نهاية املنطقة السوداء حيث تحتكر الدول الثالث 

الـ 12 سنة املاضية. حيث حصلت إريرتيا عىل )املرتبة 179( ألول مرة منذ عرش سنوات بعد  هذا املوقع ملدة 

مغادرتها وتنازلها عن املركز األدىن لكوريا الشاملية، )التي هبطت 1 يف املرتبة 180 عىل الرتتيب(، واحتلت املرتبة 

األخرية يف املؤرش، حيث ال تزال كوريا الشاملية تعيش دكتاتورية حقبة الحرب الباردة. ومثلها تركامنستان، والتي 

ما زالت يف ترتيب الـ 178 وعدد من الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل أذربيجان )162(، وأوزبكستان )169( 

وكذلك ظلت الصني يف املرتبة )176( وفيتنام )175( حالة تباطؤ دائم بالقرب من قاع املؤرش. ويالحظ إن غالبية 

هذه الدول هي بقايا أنظمة شيوعية استبدادية يأخذ فيها الصحفيون أوامرهم من الحزب، ويف الصني عىل وجه 

الخصوص، يتم محاكمة وسجن الصحفيني واملدونني إذا كانوا يجرؤون عىل تقديم أقل قدر من النقد للدولة.

وىف منطقة الرشق األوسط والتي صنفها املؤرش »املنطقة األكرث صعوبة وخطورة« عىل مستوى العامل بالنسبة 

للصحفيني. 

جاءت حجة حفظ النظام الحاكم والدفاع عن الدين واألخالق هي املربرات النتهاك حرية وسائل اإلعالم. فمن 

الواضح أن األنظمة الديكتاتورية واالستبدادية يف املنطقة – حسب التقرير- تخنق حرية اإلعالم والتعددية. فجاءت 

إيران )يف املرتبة 165( يف املؤرش اململكة العربية السعودية )املرتبة 168( ومرص يف املرتبة )161( وجميعها مع دول 

أخرى ضمن املنطقة السوداء لحرية الصحافة.

وىف الرشق األوسط تأىت الحروب والرصاعات املستمرة هي األخرى مدمرة وتدفع البالد برسعة نحو املراتب املتأخرة 

يف املؤرش وتبقيها هناك لسنوات. فبعد مرور ستة أعوام عىل اندالع حرب أهلية دموية، أصبحت سوريا اآلن أكرث 
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الدول فتكاً بالصحفيني يف العامل وهي باقية يف ترتيبها رقم 177. حيث مل يتم فعل أي يشء لحامية الصحفيني من 

الهمجية املجنونة لدكتاتورها الحاكم والجامعات املسلحة الجهادية املتعصبة التي ال تتوقف عند أي يشء. 

وكذلك الحرب يف اليمن )166( حيث يتعرض الصحفيني لخطر اختطافهم واحتجازهم رهائن من قبل املتمردين 

الحوثيني أو تنظيم القاعدة. كام أنهم يواجهون خطر التعرض للقتل يف غارات جوية من قبل التحالف العريب بقيادة 

السعودية. كام تشّكل الفوىض خطراً متساوياً عىل الصحفيني يف ليبيا )نزوالً يف املرتبة األوىل يف املرتبة 163(، التي 

متزقها الصدامات املسلحة بني الفصائل املتناحرة؟

وىف مرص يأيت القمع ضد املعارضني السياسيني سبباً رئيسيا يف قمع حرية اإلعالم وتضييق قنواته. ويحفل موقع 

املؤرش باإلحصاءات والتحليالت واألخبار املتعلقة بحرية الصحافة يف مرص.

وىف نطاق الدميقراطيات املتقدمة يظهر مؤرش الحرية العاملية لعام 2017، ضعف الصحافة بسبب ما اعتربه تآكل 

الدميقراطية  أيًضا. ظهرت يف ترصيحات مقززة للسياسيني، وقوانني شديدة القسوة، واملعاملة السيئة وصلت حد 

استخدام العنف الجسدي، وتدوس الحكومات الدميقراطية عىل الحرية التي يجب -من حيث املبدأ - أن تكون 

واحدة من مؤرشات أدائها الرائدة. يف إشارة لتصاعد الهجوم عىل وسائل اإلعالم يف أوروبا وأمريكا باعتبارها خصوما 

يف املنافسات السياسية ومنها تبنى خطاب الكراهية كام فعل الرئيس ترامب يف غري موضع.

مصر فى املركز 161 

واحدة من أكرب السجون يف العامل للصحفيني.. هكذا بدأت مراسلون بال حدود تقريرها عن مرص.. وعن املرتبة فقد 

هبطت مرص مرتبتني عن العام املايض )من 159 إىل 161( 

السوداء” للمؤرش، ذات »األسوأ درجة« يف الرشق األوسط  الحمراء إىل “القامئة  الخطر  انتقلت من قامئة  فمرص 

 24( الصحفيني  من  العديد  يتم سجن  حيث  الشاملية،  كوريا  تتصدرها  دولة   21 السوداء  القامئة  وتضم  والعامل 

صحفي( ويعتقل الصحفيني لفرتات طويلة جداً من الزمن.

جاء يف التقرير » بعد ست سنوات من »ثورة 25 يناير« عام 2011، أصبح وضع حرية اإلعالم يف مرص مقلًقا للغاية. 

حيث قُتل عرشة صحفيني منذ عام 2011 دون إجراء تحقيقات مناسبة. بدالً من ذلك، أصبحت مرص اآلن واحدة 

من أكرب السجون يف العامل للصحفيني حيث يقيض بعضهم سنوات يف االعتقال دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم. 

ويواجه آخرون فرتات سجن طويلة أو حتى السجن مدى الحياة يف محاكامت جربية جائرة. تحت قيادة الجرنال 

السييس، فقد قامت السلطات مبطاردة عنيفة منذ عام 2013 ضد الصحفيني املشتبه يف دعمهم لجامعة اإلخوان 

املسلمني، 

وللتحكم يف وسائل اإلعالم شنت ترسانة ترشيعية شديدة القسوة متثل تهديًدا إضافيًا لحرية اإلعالم مبوجب قانون 

https://rsf.org/en/journalism-weakened-democracys-erosion
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اإلرهاب املعتمد يف أغسطس / آب 2015، والذي يضيق عىل الصحفيني ألسباب تتعلق باألمن ». من املتوقع أن 

يزيد قانون ديسمرب / كانون األول 2016 الذي ينظم وسائل اإلعالم من سيطرة الحكومة عىل وسائل اإلعالم.

وذكر التقرير محمود أبو زيد، املصور الصحفي املعروف أيضا باسم شوكان، والذي تم احتجازه بشكل تعسفي 

ألكرث من ثالث سنوات دون محاكمة. وكانت جرميته التغطية ملظاهرة نظمتها جامعة اإلخوان املسلمني، والتي 

وصفت اآلن بأنها منظمة إرهابية. كام يقبع الصحفي املستقل إسامعيل اإلسكندراين يف الحبس االحتياطى الذي 

يسبق املحاكمة منذ نوفمرب / ترشين الثاين 2015رغم أن قاضياً أمر بإطالق رساحه يف نوفمرب / ترشين الثاين 2016. 

ويرصد التقرير أنه بغض النظر عن القانون، فإن النظام ذو القبضة الحديدية تحت حكم الجرنال السييس ال يتحمل 

أي انتقادات ويقمع االحتجاجات، ويقىض دون خجل عىل التغطية اإلعالمية املتنوعة ويهاجم الصحفيني، ويشجع 

الرقابة الذاتية بني الصحفيني بشكل يومي.

وقالت املنظمة إنه “بعد سبع سنوات، بات من الواجب أن يُكف عبد الفتاح السييس عن خنق ما تبقى من أصوات 

مستقلة يف بالده، وأن يتوقف عن اعتبار الصحفيني أعداء له«. وأشارت »مراسلون بال حدود« إىل أن مرص تشهد 

تفاقام مهوال يف موجة القمع التي تطال حرية الصحافة، مستنكرة الحملة الجديدة لالعتقاالت يف أوساط الصحفيني. 
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المبحث الثامن: تقرير الشفافية الدولية للدفاع واألمن

جمهورية الضباط: الجيش املصري وإساءة استخدام السلطة

أصدرت منظمة الشفافية الدولية للدفاع واألمن تقريراً خاصاً مبرص يف مارس 2018 بعنوان: »جمهورية الضباط: 

 The Officers’ Republic: The Egyptian Military and Abuse .»الجيش املرصي وإساءة استخدام السلطة

of Power والشفافية الدولية للدفاع واألمن هو برنامج عاملي ملنظمة الشفافية الدولية يقع داخل منظمة الشفافية 

الدولية باململكة املتحدة. 

يقوم التقرير بتحليل الدور املتزايد الذي يلعبه الجيش املرصي 

يف الحياة املدنية، والقوة االقتصادية املتنامية للعسكر يف مرص. 

رأينا ضمه لتعلقه بالشأن العسكري والذي عادة ما تتجاهله 

املؤرشات الدولية بالبحث ضمن ما تبحثه من أمور اقتصادية 

تندرج  ال  املجاالت  هذه  أن  حيث  سياسية.  أو  اجتامعية  أو 

القوات  نطاق  يف  الطبيعي-  املدين  الحكم  ظل  -يف  تنظيمياً 

والبحث  التعامل  حساسية  عن  فضالً  دولة.  أى  يف  املسلحة 

وجمع املعلومات عن املؤسسات العسكرية. ونظراً ملا الحظه 

التقرير ويأيت تفصيله من أن الهرم التنظيمي للدولة املرصية 

بات مقلوباً تسيدت السلطة العسكرية قمته، لذا رأينا إدراج 

التقرير الستكامل املشهد املرصي. 

تعريف املنظمة

ومنظمة الشفافية الدولية هي منظمة غري حكومية رائدة أُسست ملكافحة الفساد يف العامل. ولدى منظمة الشفافية 

الدولية خربة عاملية واسعة إدراك كبري لكل ما يتصل بالفساد، وذلك المتداد عملها إىل كل أنحاء العامل. وتعمل 

منظمة الشفافية الدولية )للدفاع واألمن( التي أصدرت التقرير عىل الحد من الفساد يف مجال الدفاع واألمن يف 

جميع أنحاء العامل.

مالحظات التقرير:

قالت منظمة الشفافية الدولية لألمن والدفاع يف تقريرها »إن الدول الغربية ورشكات األسلحة ساهمت يف تعزيز 

سلطة الجيش املرصي السياسية، من خالل دعمه مبساعدات عسكرية مع إرفاق ذلك بقيود قليلة، مل متنع تحكمه 

باملشهد السيايس«

http://ti-defence.org/publications/the-officers-republic/
http://ti-defence.org/publications/the-officers-republic/
http://ti-defence.org/publications/the-officers-republic/
http://ti-defence.org/publications/the-officers-republic/
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وأضاف تقرير املنظمة أن الجيش املرصي مؤسسة غامضة، فميزانيته التي تزيد عىل أربعة مليارات دوالر سنويا، 

تُقدم عىل أنها من أرسار الدولة وال تخضع للتدقيق.

وأشار إىل أن واشنطن توفر نحو مليار وثالمثئة ألف دوالر سنويا للقاهرة مساعدات عسكرية، وأنها أعادت إرسال 

أسلحة كبرية إىل مرص بعد إيقافها عام 2013 )يف أعقاب االنقالب العسكري(.

وأوضح التقرير -الذي يستبق االنتخابات الرئاسية 2018 أن مصر ثالث أكبر مستورد لألسلحة بالعالم 
النظام  بات يسيطر كامال على  السي�سي  الفتاح  في عهد عبد  الجيش  املاضية، وأن  الخمس  السنوات  في 

السيا�سي.

التقرير(178)

وقد عرض التقرير تسلسل زمني لألحداث كمدخل لرصد حالة الجيش املرصي من نهاية عهد مبارك وحتى . 1

تاريخ التقرير، وتبعه بأربعة محاور:

 املحور األول: الفساد السيايس واالقتصادي يف الفرتة التي سبقت ثورة 25 يناير 2. 

الواجبات األساسية يف حامية . 3 االقتصادية، وإهامل  الجيش املرصي يف املرشوعات  انغامس  الثاين:  املحور 

البالد

املحور الثالث: اسرتاتيجيات الجيش لتعزيز موقفه السيايس . 4

املحور الرابع: الخالصات بخصوص هيمنة الجيش عىل الحياة املدنية يف البالد. 5

وقد عرض التقرير لفرتة حكم مبارك وبواعث االحتقان الناتج عن فساد ورجال األعامل والفقر املضجع والفساد 

السييس، ورصد غياب املحاسبة نهائيا للقوات املسلحة من أجهزة الدولة األمر الذي دفع إىل الثورة بهدف –حسب 

التقرير-  محاربة الفساد، وتحسني الوضع االقتصادي وتحقيق العدالة االجتامعية.

الهيمنة االقتصادية للجيش

يناقش التقرير يف هذا املحور هيمنة الجيش املرصي عىل االقتصاد يف البالد، وذلك عىل حساب حامية البالد وحفظ 

املتظاهرين  أمنها. فبعد وقت قصري من اإلطاحة مببارك، رسعان ما خيب املجلس األعىل للقوات املسلحة آمال 

العدالة  أجل  من  الثوريني  مطالب  وظلت  البالد.  يف  العسكري  للنظام  حقيقي  تغيري  إىل  يطمحون  كانوا  الذين 

)11))  يمكن االطالع  على التقرير مترجمًا على موقع المعهد المصرى للدراسات

https://eipss-eg.org/
https://eipss-eg.org/
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االجتامعية واملساواة ووضع حد ملحاباة األقارب مجرد طموحات. ويف الوقت نفسه، قام املجلس األعىل للقوات 

املسلحة بحامية وتوسيع نفوذ الجيش يف الحياة املدنية إبان إدارته للفرتة االنتقالية. 

لقد لعبت »جمهورية الضباط« عىل مدى عقود دورا قويا وكانت تتمتع بامتيازات فريدة يف اقتصاد مرص وأمنها 

وسياستها. لكن هذا الدور أصبح أكرث بروزاً منذ اإلطاحة بنظام الرئيس محمد مريس عام 2013. واآلن بعد أن بات 

الجيش ميلك مثل ما نراه من النفوذ السيايس واالقتصادي، فإن كثرياً من املحللني ونشطاء املجتمع املدين يشددون 

عىل أنه البد أن يخضع الجيش ملزيد من الرقابة والتدقيق من قبل الشعب. وكام قال أحد املدافعني عن حقوق 

اإلنسان: » مبا أن الجيش يقوم بنشاط اقتصادي مرتبط باملجتمع، وليس بالجنود يف املعسكر، فإنه سيتم انتقاده 

مثل أي مؤسسة اقتصادية؛ وعىل املستوى السيايس، فعندما يحكم الجيش، فإنه سيتم انتقاده كحاكم.« 

إمبراطورية اقتصادية بال منازع

نقل التقرير ترصيح اللواء محمود نرص املشهد عندما قال عام 2012، » سنقاتل من أجل مشاريعنا، وهذه معركة 

لن ننسحب منها. لن نتخىل عن جهودنا التي دامت 30 عاًما لشخص آخر يقوم بتدمريها. لن نسمح ألي شخص 

-كائناً من كان- أن يقرتب من مشاريع القوات املسلحة.«

وكانت القوات املسلحة قد أصبحت قوة اقتصادية مهمة يف أعقاب اتفاقيات كامب ديفيد مع إرسائيل عام 1978، 

وتلقيها مبالغ سخية من الواليات املتحدة ضمن مساعدات عسكرية سنوية. وبينام خفضت حكومة مبارك إنفاقها 

عىل الدفاع خالل التسعينات، يف إطار برامج االنفتاح االقتصادي، فإن الجيش زاد من أنشطته االقتصادية بالتوازي. 

عن   – التعدين  إىل  والزراعة  التحتية  البنية  من  بدءاً   – للجيش  التابعة  الرشكات  من  كبرية  مجموعة  دعم  وتم 

طريق اإلعفاءات الرضيبية، وأفضلية الحصول عىل العقود الحكومية الرئيسية، واستخدام املجندين كعاملة مجانية، 

باإلضافة إىل الحسابات املرصفية الرسية، وعدم الخضوع ألي إرشاف فعال.

وال تتوافر أي معلومات مهمة عن اإلمرباطورية االقتصادية للجيش املرصي، عىل الرغم من أهمية ذلك، وتُعامل 

ميزانية الدفاع املرصية )التي قُدرت بنحو 4.5 مليار دوالر أمرييك يف عام 2016( عىل أنها رس من أرسار الدولة، 

وال تتوفر أي تفاصيل تُذكر عن اإلنفاق الدفاعي يف البالد. وكذلك يتم تصنيف املعلومات األساسية التي ال عالقة 

لها بالدفاع عىل أساس »األمن القومي«. وبنفس الطريقة، تُعترب عوائد الرشكات واملرشوعات التي متتلكها املؤسسة 

العسكرية مبهمة متاماً.

ويذكر موقع هيئة مرشوعات الخدمة الوطنية التابعة للجيش أن هناك 21 رشكة متتلكها الهيئة، وذلك يف مجاالت 

الزراعة والصناعات الغذائية، واملجال الصناعي، واملجال الهنديس، واملجال الخدمي، ومجال التعدين. لكن املوقع 

يشري فقط إىل أن هذه الرشكات هي »بعض الرشكات الكربى التي نتعاون معها يف الوقت الحايل.« ويُقدر بعض 

الخرباء حجم حصة الجيش يف االقتصاد املرصي أنها تصل إىل 40٪، لكن القوات املسلحة والسييس يزعمون أنها 
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منخفضة وال تتعدى 1.5%. 

قناة السويس واقتصاد الجيش

وتكشف قناة السويس بوضوح مدى الرتابط الوثيق بني القوة السياسية واالقتصادية للجيش املرصي. ففي عام 

2013، إبان فرتة حكم الرئيس مريس، أشعل مرشوع تطوير منطقة قناة السويس، الذي أدرجه مريس يف خط التنمية 

لحكومته، أشعل التوتر بني الجيش وجامعة اإلخوان املسلمني، الحاكمة آنذاك. ويقول بعض املحللني إن هذا األمر 

بالذات كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت القوات املسلحة إىل التحرك إلسقاط مريس واالنقالب عليه. ويلخص 

أحد كبار املحللني يف مرص التهديد الذي شكلته خطط مريس لتطوير منطقة القناة عىل الوضع االقتصادي للجيش 

بقوله: »كان اإلخوان املسلمون يف طريقهم لتعزيز موقعهم )يف الحكم( اقتصادياً عرب تطوير منطقة القناة ... وكان 

من شأن هذا أن يجرد الجيش من سيطرته عىل أكرب مرشوع تنموي يف مرص عىل مدى العقدين القادمني.«

السيطرة ىلع األراضي

وإىل جانب املشاريع العمالقة التي يسيطر عليها الجيش، متارس القوات املسلحة نفوذاً وسلطات ال مثيل لها عىل 

قانون  ومبوجب  واإلدارة.«  والتخصيص  التخطيط  عىل  النطاق  واسعة  تنظيمية  »برقابة  وتتمتع  العامة،  األرايض 

1981، ميتلك وزير الدفاع صالحيات واسعة النطاق عىل األرايض الصحراوية، التي تشكل حوايل 94 يف املائة من 

مساحة مرص: مبا يف ذلك تحديد ما إذا كان ميكن تخصيص قطع من األرايض للقطاع الخاص، وتخصيص األرايض 

املخصصة لالستخدام العسكري أو االسرتاتيجي. ومن غري الواضح كيف ميكن أن يحدد العسكر ما إذا كانت قطعة 

التي يخصصونها لهم. ومبوجب  أو لألفراد، وكيف يختارون األرايض  الخاص،  للقطاع  من األرض ميكن تخصيصها 

األرايض  بيع  إدارة  املسلحة،  للقوات  التابعة  األرايض،  هيئة مرشوعات  تستطيع  عام 1982،  رئايس صدر  مرسوم 

اململوكة للجيش ألطراف أخرى.

أمن مصر تحت التهديد

لقد تدهور الوضع األمني   يف مرص بشكل كبري يف السنوات األخرية. وقد سعت القوات املسلحة ملواجهة التمرد يف 

سيناء، وسط تعتيم إعالمي كبري. ومل تقترص الهجامت اإلرهابية والطائفية مقترصة عىل سيناء فقط، بل امتدت 

إىل أجزاء أخرى من البالد، مبا يف ذلك القاهرة نفسها، وتسببت يف مقتل مئات املدنيني. وصنفت الحكومة جامعة 

تحكم  كانت  أن  )بعد  األرض من جديد  للعمل تحت  العودة  وأجربتها عىل  إرهابية  املسلمني كمنظمة  اإلخوان 

البالد(، ويف نفس الوقت، تم قمع املعارضة العلنية ضد السلطة - سواء يف وسائل اإلعالم أو منظامت املجتمع املدين.

ويف الحقيقة، فإن الجيش املرصي يخاطر بتقويض قدرته عىل توفري األمن للبالد، من خالل حرصه عىل زيادة نفوذه 

االقتصادي، يف ظل عدم خضوعه املساءلة والتدقيق. ويف عام 2009، بعد مرور عقود عىل جمهورية الضباط، أرسل 



224

السفري األمرييك يف مرص برقية إىل واشنطن ليخرب بالده أن »الجاهزية التكتيكية والتشغيلية للقوات املسلحة 

الكفاءة  عدم  الناتجة عن  الحوادث  بسبب   
ً
مؤخرا املخاوف  هذه  تأكيد  تم  وقد  تدهورت«.  قد  املصرية 

العسكرية والتي كانت لها عواقب وخيمة. ففي عام 2015، قتلت قوات األمن املصرية، عن طريق الخطأ، 
اثني عشر شخًصا، من بينهم ثمانية سياح مكسيكيين، كانوا يظنون أنهم متشددون.

استراتيجيات تعزيز السلطة السياسية

 يف املحور الثالث، يناقش التقرير تبني الجيش أربع اسرتاتيجيات رئيسية لتعزيز وضعه السيايس يف البالد. ففي 

امتيازات  الذي مينحها  القوي  لتعزيز وضعها  بجدية  املرصية  املسلحة  القوات  السييس، عملت  الفتاح  عبد  عهد 

اقتصادية فريدة ويبعدها عن أي مساءلة مدنية مستقلة. ولتحقيق هذا الهدف، يتبع الجيش أربع اسرتاتيجيات 

رئيسية، وهي: 

1- ضامن وجود عدد كبري من ضباط الجيش يف املناصب العليا للدولة.

2- ضامن استمراره يف منح نفسه حقوق تتسع وتتمدد باستمرار من خالل مترير ترشيعات لذللك

3- القمع الوحيش للمعارضة السياسية.

4- زيادة ثقة جامهري الشعب يف املؤسسة العسكرية من خالل حمالت العالقات العامة واإلعالم

سحق املعارضة

إن اإلطاحة مبريس وسحق اإلخوان املسلمني ككيان سيايس متامسك كان مقصوداً من أجل إفراغ الساحة للقوات 

املسلحة من أي منافس جاد ميكن أن يشكل خطراً عىل قوتها داخل مرص. ففي 3 يوليو، أعلن عبد الفتاح السييس 

انقالبه العسكري عىل مريس، وأوقف العمل بالدستور، وعني عديل منصور كرئيس مؤقت؛ بعد أن استغل احتجاجات 

قادتها حركة مترد، التي اتضح فيام بعد أنها كانت تعتمد يف متويلها عىل حساب مرصيف يديره جرناالت الجيش 

وتغذيه اإلمارات العربية املتحدة )للتمهيد بغطاء مدين لالنقالب عىل الرئيس املنتخب(. ويف أغسطس 2014، أدى 

تفريق قوات األمن العتصامي رابعة العدوية والنهضة يف القاهرة، اللذان كانت تنظمهام جامعة اإلخوان ومؤيدو 

مريس احتجاجاً عىل اإلطاحة به وإلقاء القبض عليه، أدى إىل مقتل 900 شخص عىل األقل وإصابة آالف آخرين. 

وتم اعتقال املئات ممن شاركوا يف االحتجاجات ملحاكمتهم يف محاكامت جامعية. ويف ديسمرب 2013، تم تصنيف 

جامعة اإلخوان كمنظمة إرهابية. ويف العام الذي أعقب االنقالب، تم اعتقال حوايل 41،000 شخص، أغلبهم من 

أنصار مريس وجامعة اإلخوان. وصدرت أحكام باإلعدام ضد 529 من أعضاء اإلخوان املسلمني يف حكم واحد يف 

عام 2014. 
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وباإلضافة إىل تنكيلها بجامعة اإلخوان املسلمني، فقد سعت حكومة السييس إىل سحق أي صوت معارض آخر؛ فتم 

استهداف املتظاهرين ومنظامت املجتمع املدين ووسائل اإلعالم بشكل خاص. وأصبحت مرص ثالث أكرب سجاين 

العامل.

العسكر(، سارعت  ورائها  من  كان  وإن  )حتى  احتجاجات شعبية  خلفية  على  السلطة  إلى  وبعد وصولها 
الحكومة املؤقتة، بإيعاز من الجيش، إلى اتخاذ تدابير ملنع حدوث ال�سيء نفسه مرة أخرى. فأصدرت قانون 
 صارمة على حرية التجمع العام. ومنح القانون مسؤولي األمن وضباط 

ً
التظاهر عام 2013 ووضعت قيودا

الشرطة الحق في حظر االحتجاجات واحتجاز املتظاهرين بناء على اتهامات غامضة.

التقرير استنتاجات 

لقد لعبت القوات املسلحة يف مرص دوراً كبرياً يف الحياة املدنية عىل مدى العقود التي سبقت االحتجاجات التي 

حدثت عام 2011 وأطاحت بالرئيس حسني مبارك. ومنذ ثورة يناير، قام الجيش بتدعيم وتوسيع دوره، من خالل 

البالد يف عام  إدارة الفرتة االنتقالية يف عامي 2011 و2012، ثم اإلطاحة بأول رئيس مدين منتخب دميقراطياً يف 

2013؛ وأخريا قام بتنصيب رئيس للبالد من املؤسسة العسكرية، وهو الجرنال عبد الفتاح السييس. وبهذا ضمنت 

القوات املسلحة املرصية استمرارية وتوسعة إمرباطورتيها التجارية وامتيازاتها االقتصادية، متصدية أثناء ذلك ألي 

انتقاد من طرف املعارضة حول الدور الذي تلعبه يف الحياة املدنية. وتروج القوات املسلحة املرصية لنفسها عىل 

أنها »مؤسسة وطنية ال يختلف عليها اثنان« وأنها »تقوم بتوفري خدمات صحية وتعليمية لجامهري الشعب، يف 

الوقت الذي تفشل فيه الرشكات األخرى«. 

ولطاملا اعتربت حكومة الواليات املتحدة النظام يف مرص رشيكا اسرتاتيجيا رئيسيا يف املنطقة، وهو ما يتضح من 

كانت هذه  إذا  ما  مخاوف جدية حول  فهناك  ذلك،  ومع  للجيش.  تقدمها  التي  الكبرية  األمنية  املساعدة  خالل 

الدعم  الحايل. وإىل جانب املساعدة األمنية، ساهم  الداخيل واإلقليمي يف شكله  بالفعل االستقرار  الرشاكة تعزز 

الدويل واملساعدات املالية األوسع نطاقاً يف مرص ما بعد مبارك يف زيادة قدرة القوات املسلحة عىل تعزيز قوتها، 

وإحكام قبضتها عىل االقتصاد.

إن عمل مؤسسة كبرية وقوية مثل الجيش املرصي دون أدىن درجات الشفافية واملساءلة ميثل خطرا أمنيا كبريا عىل 

البالد - وميكننا القول إنه يضاهي يف خطره قوى التطرف الراديكالية التي مل يتمكن الجيش حتى اآلن من القضاء 

عليها. إن الغياب التام للرقابة املستقلة يؤدي إىل مخاطر فساد عالية للغاية، وميّكن الجيش من إساءة استخدام 

السلطة.

وتفتقر القوات املسلحة، التي انشغلت بجمع الرثوة وتكريس السلطة والنفوذ، إىل القدرة والكفاءة لتحقيق هدفها 

الرئييس يف حامية البالد؛ وأصبحت غري قادرة عىل الرد عىل التهديدات األمنية )كام يحدث يف سيناء(. وجدير بالذكر 



226

أن األسباب التي أدت إىل احتجاجات عام 2011 ال تزال حارضة بقوة. وعىل الرغم من كون مرص واحدة من أكرب 

مستوردي القدرات الدفاعية يف العامل، إال أنها ال تبدو قادرة عىل التصدي الفعال للتمرد الحاصل يف سيناء، بنفس 

القدر.

ويف بيئة ال يوجد فيها أي مجال ولو كان صغرياً للشفافية واملساءلة، فإن عىل املجتمع الدويل أن يقوم بدور حيوي 

للتعامل مع هذا األمر. فالحكومات الفاسدة ال ميكن أن تكون رشيكاً موثوقاً به يف جعل منطقة أكرث استقراًرا مهام 

تلقت من دعم دويل كبري. وليس هناك مثال عىل ذلك أوضح من الدعم الذي تتلقاه القوات املسلحة املرصية، 

وهو يف الحقيقة دعم يف غري محله.

 لقد أفسد الجيش بالفعل آمال كثري من املرصيني يف عقد اجتامعي جديد بعد االحتجاجات التي حدثت يف عام 

2011. وقد قام بذلك بعد تلقيه دعم ضمني - ولكنه حيوي - من املجتمع الدويل. وقد ساعد منح النظام العسكري 

يف مرص غطاء الرشعية الدولية، وتقديم مساعدات امنية كبرية له، مبا يف ذلك التدريبات املشرتكة، ساعد ذلك عىل 

تعزيز موقف الجيش اقتصادياً وسياسياً يف البالد.

ويختتم تقرير الشفافية الدولية للدفاع واألمن بقوله: »إن عدم االعرتاف بأن القوة السياسية واالقتصادية الواسعة 

للقوات املسلحة املرصية هي أحد األسباب الرئيسية للمشاكل التي تعاين منها مرص يقوض الجهود الدولية ملساعدة 

البالد عىل التحرك يف االتجاه الصحيح. ولذلك فإنه يجب أن يتم التصدي إلساءة استخدام السلطة من قبل الجيش 

كأولوية من الدرجة األوىل. ويف غياب من يستطيع املنفحة عن رضورة تعزيز الرقابة الداخلية من قبل املدنيني عىل 

أمور الدفاع، فرمبا يكون املجتمع الدويل اآلن هو الوحيد الذي ميكنه القيام بدور هام يف هذا الشأن. فينبغي عليه 

أن يلزم الجيش بااللتزام مبتطلبات الشفافية، وإخضاع ميزانياته وأنشطته العسكرية إلرشاف ورقابة مستقلة من 

قبل الشعب، كرشط أسايس للحصول عىل أي دعم دويل.«

وقد ختمت املنظمة تقريرها بتوصيات تدعو املجتمع الدويل لتعزيز مراقبة دور القوات املرصية، وربط تقديم 

املساعدات لها مبدى الشفافية والتزامها بحقوق اإلنسان.

ومن جانبها، قالت مديرة قسم الدفاع واألمن مبنظمة الشفافية »ليا وارو« للجزيرة إن الحكومات الغربية تنظر إىل 

مرص بقيادة السييس عىل أنها رشيك مستقر وله دور يف مكافحة اإلرهاب، لكن هذا خطأ، فالجيش املرصي يعزز 

سطوته السياسية وال يقوم بواجبه يف حامية الشعب.

وأضافت وارو أن هذا الدعم الغريب سيخلف يف النهاية نفس الظروف التي حدثت عام 2011 وأدت إىل وفاة عدد 

كبري من املرصيني )يف إشارة إىل ثورة يناير/كانون الثاين 2011(.

وأشارت إىل أنه يتعني عىل املجتمع الدويل أن يفرض رشوطا أساسية قبل دعم الجيش املرصي، منها الشفافية يف 



227

ميزانيته، والتدقيق يف متويل الجيش.

وتابعت أنه يجب عىل الجيش املرصي أن يُصغي للمجتمع املدين يف البالد الذي يحاول أن يُغرّي يف هذه الظروف 

الصعبة.

وتساءلت »وارو« عام إذا كانت الحرب عىل اإلرهاب يف سيناء تؤدي إىل نتائج إيجابية، مشرية إىل أن الوضع يف 

سيناء وانتهاج سياسة األرض املحروقة ال يؤدي لنتائج جيدة.

خامتة

وفق معايري الحوكمة التي يضعها البنك الدويل فإن تنمية مرص وازدهارها مرهون باالستقرار السيايس، وتحقيق 

العدالة والشفافية، فال تتحقق تنمية وازدهار بغري تطبيق معايري متعارف عليها دولياً، وليس بالدعاية ملرص متقدمة 

بدون تقدم يف استحقاق ذلك. أما إشاعة الخوف واستدعاء الخطر األمني، وذريعة الحرب عىل اإلرهاب تخلق بيئة 

غري صالحة للنمو واالستقرار، ومناخا طارداً لالستثامر. وال يحقق سوى استقرار السلطة ال الدولة.

للمنتدى  التنافسية  مؤرش  منها  بالدراسة  وردت  هامة  اقتصادية  ومؤرشات  تقارير  عدة  إليه  لفتت  مبا  ونختم 

االقتصادي العاملي ومؤرش البؤس لبلومبريج. حيث لفتت إىل أن تحقيق النمو والرفاه االقتصادي يف الدول املتقدمة 

_ومرص ليست منها _ ينطوي عىل أزمة كبرية وهي أن السياسات املتبعة يف النمو االقتصادي تسعى لرتكيز الرثوة، 

وتحقيق أرقام إجاملية أعىل يف الناتج القومي، دون تحقيق توزيع عادل لتلك الرثوة. فيظهر نصيب الفرد من الناتج 

القومي مقسوماً عىل عدد السكان، ولكن يف الواقع نسب توزيعه عىل السكان يأخذ شكالً طبقياً وفئوياً، األمر الذي 

أدى الرتفاع نسب الفقر وتزايد الطبقة الوسطى، مبا يهدد السلم واألمن العامليني.

لذا فإن محاولة تحقيق تقدم يف املؤرشات العاملية يف مرص وغريها من الدول، يجب أن يرعى يف سياساته وقوانينه 

وحساباته، ما يحقق العدالة يف توزيع عائد التنمية، ليصبح عامل اقتصاد السوق عامل مستوعباً لكل سكان الدول 

املتوسطة  الطبقات  فيه  وتزداد  الفقراء،  وحقوق  الرثوات  عىل  األغنياء  فيه  يستوىل  عاملاً  ال  بنظامه،  تعمل  التي 

والفقرية عدداً وبؤساً.

****
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