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 شعبة املواد الغذائیة: املصریون غیر قادرین یلع شراء یامیش رمضان.  

 ممدوح حمزة: خطة الخراب يف مصر أصبحت واضحة للجمیع.  

 انخفاض احتیاطي مصر من القمح إلی أدنی مستوى منذ سنوات.  

 باسم عودة.. وقصة حل أزمة الخبز املزمنة.  

 ألطباء مصر تنشر تقریرا مفزًعا عن الوضع الصحي يف مصر. النقابة العامة   

 هالة فهمي.   عتقال مقتل الباحث أیمن هدود وا   مع حوار وطني  ..  السیسي  

 السیسي یّدعي دقة تفاصیل مسلسل االختیار وداعمون له یشککون.  

 یوتیوبر أمریکي شهیر یحکي تفاصیل معاناته یلع ید األمن املصري.  

 املصریة تقّید الشعائر الدینیة وتلغي الحج یلع نفقة الدولة. األوقاف   

 فی هذا العدد: 
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://almarsad.co.uk/
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 افتتاحیة العدد 

م، وجاءت يف مقدمة تلك  2022شهدت الحالة املجتمعية املرصية العديد من التطورات خالل شهر إبريل  

 التطورات ما ييل: 

الله عىل األمة اإلسالمية بالخ�   واليمن والربكات مع بدايات شهر إبريل  حل شهر رمضان الكريم أعادة 

حلت عليه الهموم بسبب    ، يشعر املواطن بحلول هذا الشهر الفضيل بالسعادة والربكة  أنوبدل  ؛  2022

فقد رصح حازم املنويف    من احتياجات. أبسط متطلبات هذا الشهرالوفاء بالقدرة عىل    مضيق العيش وعد

العا االتحاد  يف  الغذائية  املواد  التجارية،  عضو شعبة  للغرف  العام  أ م  هذا  الياميش  اإلقبال عىل رشاء  ن 

باألعوام    ،ضعيف للمواطن�السابقةمقارنة  القدرة الرشائية  نتيجة لضعف  املنويف،    .،  أن مرص    إىل وأشار 

 بعض األصناف منتجة محليا. أن  تستورد ياميش رمضان من سوريا وإيران وتركيا والص� وأمريكا الش�لية، و 

قال متسوقون يف أحد أسواق العاصمة املرصية القاهرة إنهم يحاولون تغي� عادات الرشاء بعد الزيادات  و 

قرر تقليل الكميات التي يشرتيها مبقدار النصف،  األخ�ة يف األسعار، وقال أحد املتسوق� لوكالة رويرتز إنه  

أن األسعار هذا العام مرتفعة، وقال آخرون إن األسعار زادت مقارنة بالعام املايض، لكنها ال تزال    إىل مش�ًا  

يف متناول أيدي األرس املتوسطة الدخل، وأكد البنك املركزي املرصي، أن االحتياطيات تراجعت بنهاية مارس  

أن نطاق الضغوط التي سببتها    إىلمليار يف نهاية فرباير، وهو ما يش�    40.994مليار دوالر من    37.082  إىل

 الحرب يف أوكرانيا عىل االحتياطيات كان أكرب. 

حالة القمع التي تشهدها الدولة املرصية مل تقترص فقط عىل املرصي�، فك�  وننرش يف هذا التقرير أيًضا  

بزيارة مرص بسبب تعامل قتل جوليو ريجيني "وكأنه كا الذين يقومون  ن مرصيا" يعا� بعض األجانب 

وثق مدون الفيديو األمرييك الشه� ويل سونبوش� رحلته إىل مرص يف مقطع  حيث    قوات األمن معهم.

لتجربة   زيارته  أثناء  لها  تعرض  التي  واملواقف  له،  املرصي  األمن  معاملة  سوء  عن  تحدث خالله  مصور 

املحلية ضمن سلسلة تشمل العديد من الدول األفريقية، ونرش سونبوش� املقطع املصور    األكالت املرصية

تحت عنوان "جولة ب� األطعمة املرصية! أسوأ مكان للتصوير يف أفريقيا!”، وحقق املقطع املصور أكرث من  

كون  مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من نرشه، وأضاف عرب مقطع مصور “الشعار يف مرص يجب أن ي

 اترك الكام�ا يف املنزل وادفع الكث� من املال". 

يُعرض عمل  حيث  سابقة من نوعها يف تاريخ الدراما املرصية يف شهر رمضان،    وكذلك نقرأ يف التقرير عن

بطولة   عن  (مسلسل)  طويل  "فني  لـ  جمهوريةمزعومة  مسلسل    "رئيس  وهو  وأثناء حكمه،  حياته  يف 

إنقاذ مرص من خطر  � أس�ه "دور زعيم االنقالب عبد الفتاح السييس في"، الذي يدور حول  3"االختيار  

بعد فوز مرشحها بالرئاسة يف أول    "،حرب أهلية، وانتشالها من يد ج�عة اإلخوان املسلم�  إىلاالنحدار  

وزير  "، كواليس انقالب الجيش املرصي بقيادة  3يتناول "االختيار  حيث  انتخابات د�قراطية يف تاريخ البالد،  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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السييس، ومساعدة وزير الدفاع األسبق املش� حس� طنطاوي عىل الرئيس  عبد الفتاح  الدفاع آنذاك اللواء  

من  تأيت   أنها  �حللاملن و ي ناقدكث� من المن خالل رسدية يرى  ،  2013املنتخب الراحل محمد مريس عام  

 عارصه الشعب املرصي. طرف واحد وال تعرب عن الواقع، وتعترب تزييفا للتاريخ القريب الذي

م، هناك أيًضا العديد من امللفات الهامة التي  2022يف العدد الجديد من املرصد املجتمعي لشهر إبريل  

 متس حياة املواطن املرصي، وعدة مواضيع أخرى هامة، وذلك عىل النحو التايل: 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 أوًال: معاش الناس

 املواطنین: تداعیات األزمة املعیشیة یلع أرزاق 

الله عىل األمة اإلسالمية بالخ� واليمن والربكات مع بدايات شهر إبريل   حل شهر رمضان الكريم أعادة 

حلت عليه الهموم بسبب    ، يشعر املواطن بحلول هذا الشهر الفضيل بالسعادة والربكة  أنوبدل  ؛  2022

حازم املنويف  فقد رصح    .رالشهمن متطلبات هذا    ه أبسط احتياجاتتوف�  القدرة عىل    مضيق العيش وعد

الغذائية  املواد  التجارية،    عضو شعبة  للغرف  العام  االتحاد  العام  أ يف  هذا  الياميش  اإلقبال عىل رشاء  ن 

باألعو  مقارنة  للمواطن�ضعيف  الرشائية  القدرة  لضعف  نتيجة  األخرى،  املنويف،    .ام  مرص    إىلوأشار  أن 

 بعض األصناف منتجة محليا. أن  تستورد ياميش رمضان من سوريا وإيران وتركيا والص� وأمريكا الش�لية، و 

واملهندس املرصي ممدوح    الناشط السيايس   ،قالوتفاعالً مع األوضاع االقتصادية املرتدية التي تشهدها مرص  

أصبحت واضحة للجميع، يف ظل الصعوبات التي تعا� منها مرص، ال سي�   مرصحمزة إن خطة الخراب يف  

دة له عىل "تويرت"، جملة من املشاكل  واستعرض الناشط، يف تغري،  االقتصادية منها، يف ظل حكم السييس

يتدفقون عىل سيناء   مياه عن مرص، واإلرسائيليون  يرتفع ملنع  الخراب  كاتبا: "سد  تعا� منها مرص  التي 

واملرصيون ممنوعون، ونظام مرص ينصب عىل املرصي� بصور نهر صناعي، والجنيه ينهار، والبورصة تنهار،  

 والديون تتفاقم". 

التي تتخذها منظومة السييس،    ة تعا� منذ سنوات نتيجة اإلجراءات االقتصادية املتعنتالع�لة املرصية  

مجلة  ف سلطة    "إيكونوميست"قالت  قبل  من  ابتزازا  واجهت  املرصية  "جهينة"  رشكة  إن  الربيطانية؛ 

ت، رغم أنها رشكة رائدة، ويف معظم البلدان �كن اعتبار مثلها "بطلة  العسكري� مبرص شبيها بابتزاز املافيا

تسلط املجلة يف تقرير لها عىل مص� الرشكة وأصحابها، عائلة ثابت، كنموذج لتعامل دولة السييس  ،  قومية"

املجلة   وتخلص  الخاص،  القطاع  عىل    إىلمع  يجرؤ  "فمن  املستثمرين،  لهروب  كاف جدا  هذا سبب  أن 

 وجه الجيش"، حيث "يُظِهر التعامل مع ثابت وابنه ما �كن أن يحدث إذا فعلوا ذلك".  الوقوف يف

 شکوى الناس من الغالء وردود مؤسسات الدولة: 

تشهد مرص حالة من الغالء تعا� منها مختلفات املستويات داخل املجتمع املرصي، م� دفع بعض املواطن�  

 احية األخرى قامت مؤسسات الدولة بالرد عىل املواطن�. للتعب� عن غضبهم من تلك الحالة، ومن الن

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05042022&id=db94f639-0329-4786-8edd-697db2c38d0a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05042022&id=db94f639-0329-4786-8edd-697db2c38d0a
https://arabi21.com/story/1433105/%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84
https://arabi21.com/story/1433364/%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84


      تابع منصات المرصد

  

 

4 | P a g e  

 المرصد المجتمعي 

 April 2022 29 ||العدد الثاني

 األسعار ومعیشة الناس: -أ

إنهم يحاولون تغي� عادات الرشاء بعد الزيادات    متسوقون يف أحد أسواق العاصمة املرصية القاهرةقال  

التي يشرتيها مبقدار النصف،  وقال أحد املتسوق� لوكالة رويرتز إنه قرر تقليل الكميات  ،  األخ�ة يف األسعار

وقال آخرون إن األسعار زادت مقارنة بالعام املايض، لكنها ال تزال  ،  أن األسعار هذا العام مرتفعة  إىل مش�ًا  

أن االحتياطيات تراجعت بنهاية مارس    البنك املركزي املرصي،، وأكد  يف متناول أيدي األرس املتوسطة الدخل 

أن نطاق الضغوط التي سببتها    إىلوهو ما يش�  ،  مليار يف نهاية فرباير  40.994مليار دوالر من    37.082  إىل

 الحرب يف أوكرانيا عىل االحتياطيات كان أكرب. 

عاملياً يف مؤرش األمن الغذايئ واحتلت مركز متد� وسط الدول العربية يف التقرير    62املركز ال    مرصأحتلت  

ومل تتقدم مرص يف الرتتيب اإل عىل ثالثة دول عربية تشهد حالة من الفوىض العارمة  وه� سوريا والسودان  

،  2021ارها العارش من مؤرش األمن الغذايئ العاملي لعام  نرشت "إيكونوميست إمباكت" إصد واليمن، حيث  

والذي يقوم بتحديث �وذجه سنوياً اللتقاط التغ�ات الحاصلة يف العوامل الهيكلية التي تؤثر يف األمن  

لـ   عىل  ،  دولة  113الغذايئ  قياسه  يف  املؤرش  وجودته،    58ويعتمد  وتوافره،  الغذاء،  تكلفة  منها:  مؤرشاً، 

الطبيعية، والقدرة عىل الصمودوسالمته، وا  العربية عىل ،  ملوارد  وأظهر املؤرش تصدر قطر ترتيب الدول 

وفي� ييل إنفوغراف ،  درجة  71  درجة، واإلمارات بـ  72.2درجة، تلتها الكويت بـ    73.6املؤرش، بحصولها عىل  

 يظهر تقييم الدول العربية وترتيبها عىل املؤرش: 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2022/4/8/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/story/1429866/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81
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 : ردود مؤسسات الدولة-ب

: «ال أحد ينكر معاناة املواطن� وال الظروف الصعبة التي تعانيها كل  مصطفى بكري  النائب الربملا� قال  

ترتيب املنزل من الداخل،    إىلجنيها يجب أن ننظر    20  إىلفئات املجتمع، وحين� يصل كيلو الط�طم  

وأضاف بكري: «خلينا �تلك الجرأة ونفتح الحقائق أمام السييس، واإلعالم عليه  ،  ونصارح أنفسنا مبشكالتنا»

رسالة يجب أن يؤديها مبهنية وموضوعية، وحين� نقول كلمة رصيحة فهذا يف صالح الوطن، واألزمات التي  

 تطيع محاربة العامل أجمع وليس املتآمرين فقط». تحيط بنا تتطلب اصطفافا وطنيا يجعلنا نس

دول إنتاًجا للط�طم يف العامل، ونزرع    5، نقيب الفالح�، إن مرص من أكرب  قال حس� أبوصدامويف السياق  

عروات أساسية، هي: العروة الصيفية، والعروة    3ما يقارب نصف مليون فدان من الط�طم كل عام يف  

ر    7الشتوية، والعروة النيلية، موضًحا أن هذه العروات الثالث تنتج أكرث من   مالي� طن ط�طم سنويًا، نصدَّ

ألف طن كل عام، ورغم ذلك نعا� من ارتفاع أسعار الط�طم يف    140  إىل% بكميات تصل  3منها نحو  

 أوقات معينة. 

، وجود مالحظات عىل تقرير الحساب الختامي ملوازنة  النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النوابقال  

والجهاز املركزي للمحاسبات،    تكرار صدور توصيات ومطالب عن مجلس النواب،  إىل، مش�ًا  2020-2021

،  وقال بكري: "الدولة اتخذت خطوات إصالح مايل لكن األزمة االقتصادية تتفاقم"،  وعدم أخذ الحكومة بها 

وأضاف: "علينا البحث عن جذب االستث�رات، ملاذا تهرب االستث�رات؟ ملا رفع األمريكان سعر الفايدة  

احتياطي أزمة  عندنا  وأصبح  االستث�ر،  األع�ل  انقدي،    هرب  ورجال  ليه  فلوسها  بتهرب  الناس  سالوا 

 متخوف� ليه، البلد لو حصلها حاجة الكل سيدفع الثمن".

، أم� رس لجنة الخطة واملوازنة مبجلس النواب ورئيس حزب مامإ  معبد املنعالنائب  قال  ويف السياق نفسه  

لعام   الختامي  الحساب  إن  املركزي   2021\2020العدل،  الجهاز  ملالحظات  فوفقا  حقيقته  عن  يعرب  ال 

الختامي وصلت جملتها   الحساب  إجراؤها عىل مرشوع  ينبغي  كان    338.8للمحاسبات هناك تعديالت 

وأكد إمام، أن    .1973لسنة    73باملخالفة لقانون املوازنة العامة    تى مل تجرِ التعديالت ال  وهي مليار جنيه  

الحكومى وصلت   العام  الدين  بنسبة    1.1لـ  أعباء  االستخدامات    إج�يل% من  51تريليون جنيه سنويا 

 مليار جنيه.  465.9املرصوفات، وىف نفس الوقت وصل رصيد الديون املستحقة للحكومة 

، عضو مجلس النواب، إن "مرص أمام أزمة متويلية ضخمة"،  ضياء الدين داودالنائب  قال  ويف نفس السياق  

يف املئة سنويا، وهو ما يعني أن املرصي� يعيشون يف    16.8أن "أرقام الدين العام تزيد بنسبة    إىلمش�ا  

وأفاد خالل كلمة له يف مجلس النواب املرصي، بأن "السلطات املرصية أهملت كالمه وتحذيره  ،  الدين حاليا" 

أن    إىلونوه  ،  من أن مرص لن تقف عىل قدميها بإصالح مايل منفرد مامل يصحبه إصالح اقتصادي كامل"

وأشار  ،  مهرب منها"  يف املئة من إنفاق املوازنة، وهو ما يعني أن مرص أمام كارثة ال  51"هناك أقساطا تأكل  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2573756
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2567742
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042022&id=9ea9851d-723c-4fcc-ad67-1ae68164afc8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042022&id=fb94c4ff-1558-47a5-9536-f4e5ac5c4ccf
https://arabi21.com/story/1432938/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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ألسباب عديدة، منها أن صايف الدين العام الحكومي    2021-2020أنه يرفض الحساب الختامي ملوازنة    إىل

مليار جنيه    4751، يف ح� أنه بلغ  2021يونيو    30مليار جنيه يف    5547نحو    إىلالداخيل والخارجي وصل  

 .2020يونيو  30يف 

النائب  ك�   إيهاب منصورأعلن  الهيئة الربملانية للحزب املرصى الد�قراطي  املهندس  ،  االجت�عي، رئيس 

وقال خالل جلسة الربملان، ن أسباب الرفض كث�ة ومن  ،  ٢٠٢١/    ٢٠٢٠رفضه للحساب الختامي للدولة  

مليار، ووصول الدين    ٤٧٢ إىل زيادة معدل املرصوفات عن اإليرادات، وزيادة االقرتاض وزيادة العجز  بينها  

للمحاسبات للعام الرابع    املركزيترليون جنيه، يف الوقت الذي تتكرر فيه مالحظات الجهاز    ٥.٥  إىل العام  

اس وارتفاع األسعار”، مؤكدا أن  وأضاف منصور، ىف كلمته للحكومة: “انزلوا شوفوا معاناة النالتوايل،  عىل  

 الحكومة تحتاج إلعادة ترتيب األولويات والرؤية.   

البيايض  رصياملربملا�  القال  ك�   للدولة ومالحظات    فريد  العامة  للموازنة  الختامي  الحساب  تقارير  إن 

لمحاسبات عليها أظهرت أن أرقام الحكومة مرضوبة، مؤكدا أن التقارير كشفت عن وقائع  الجهاز املركزي ل

وأوضح النائب فريدي البيايض، الذي طالب بإقالة الحكومة يف  ،  فساد وإه�ل وغش حكومي للمواطن�

وجود    ىلإ تش�    2021/2020الجلسة األخ�ة للربملان، أن تقارير الحساب الختامي ملوازنات السنة املالية  

وب� البيايض أن الفشل الحكومي "�كن  ،  "مدى مرصفشل يف إدارة امللف االقتصادي للبالد، وفقا ملوقع "

مليار دوالر، بزيادة    137.4  إىلرؤيته بوضوح يف عدة نقاط، أبرزها زيادة حجم الدين الخارجي الذي وصل  

 مليار دوالر عن السنة السابقة عليها".  14

) ألف شنطة غذائية رابعة  100توزيع (  أعلنت وزارة األوقافء التي تشهدها مرص،  ونتيجة للحالة الغال 

عىل املستحق�، من خالل املديريات اإلقليمية ومبشاركة وزارة التضامن االجت�عي، وبحضور املحافظ� أو  

 ) ألف شنطة غذائية. 400حياء، ليبلغ إج�يل ما تم توزيعه حتى تاريخه (نوابهم، أو رؤساء املدن واأل 

الرئاسة مل تكن بعيدة عن حالة زيادة األسعار وتفاعالً مع هذا،   مع  مؤسسة  لقاًء موسعاً  السييس  عقد 

شهد اللقاء حواراً مفتوحاً  ، ، وذلك بعد جولته التفقدية ملنطقة توشىك واإلعالمي�مجموعة من الصحفي� 

الداخلية والخارجية التي تهم    إىل   السييس استمع فيه   القضايا    الرأياالستفسارات والشواغل بشأن اهم 

عىل مرص،   األوكرانيةعدة محاور رئيسية يف مقدمتها التداعيات االقتصادية لألزمة الروسية    إطارالعام يف  

   ، واسرتاتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات.األسعارادة وانعكاساتها عىل زي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://daaarb.com/%d8%a5%d9%8a%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7/
https://arabi21.com/story/1433640/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%BA%D8%B4-%D9%88%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://www.madamasr.com/ar/2022/04/23/news/u/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%85/
https://gate.ahram.org.eg/News/3490517.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3740487/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9
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، 2022لسنة    4/3، قرارا جديدا رقم  رئيس جهاز ح�ية املستهلكأصدر  ومحاولة من الدولة لضبط األسعار،  

وينص القرار عىل إلزام  ،  بإلزام جميع املوردين بتسليم السلع املحجوزة بذات السعر املثبت مبستند الحجز

ويف حالة عدم إثبات السعر  ،  جميع املوردين بتسليم السلع املحجوزة بذات السعر املثبت مبستند الحجز

ن يتم اعت�د السعر النهايئ املعلن من املورد الرئييس  النهايئ للسلعة مبستند الحجز، تنص املادة الثانية عىل أ 

أيام من تاريخ    10وتنص املادة الثالثة عىل أن ُ�نح املخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة  ،  يف تاريخ الحجز

وتنص املادة الرابعة عىل أنه يف حالة عدم  ،  أبريل) لتنفيذ مقتضاه  22أبريل (أي حتى    12نرشه املوافق  

ب رقم  االلتزام  املستهلك  بقانون ح�ية  املقررة  العقوبات  بأحكام  املخالف  يُعاقب  القرار  لسنة    181هذا 

مليون جنيه، وذلك دون اإلخالل بأية عقوبات أشد وردت  2وتتضمن هذه العقوبة حدا أقىص هو ، 2018

 يف قانون آخر. 

استمرار تد� نسب االكتفاء الذايت للعديد من أنواع الغذاء    إىل  اإلحصاء املرصيأشارت أحدث بيانات لجهاز  

% لبذور  23% للفول الجاف و17% للعدس وفول الصويا، و1أقل من    إىل، لتصل النسبة  2020خالل عام  

% ملجموع  50% للذرة الشامية و45% للحوم البقر و42% للقمح و41% للبقوليات، و26عباد الشمس و

 % لألس�ك.78الحبوب و

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14042022&id=41b2a148-d143-4b91-b2e4-d4e6ccb2068a
https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2022/4/14/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 عالم واألسعار:األ-ج
ارتباك أو فوىض يف البالد   إىل، إن الشعب املرصي لن يسمح بأي انفالت يؤدي اإلعالمي إبراهيم عيىس قال 

وأضاف، أثناء تقديم برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عرب فضائية ، بسبب األزمة االقتصادية الحالية

أن تس� يف اتجاه� خالل األزمة،    إىل«القاهرة والناس»، أن الدولة املرصية يف حاجة ماسة، هي األخرى،  

 األول الشفافية يف التعامل، والثا� املشاركة الكاملة ب� الحكومة واملجتمع. 

% يف أسعار الفواكه  30إن أملانيا وفرنسا شهدتا زيادة قدرها   اإلعالمي عمرو أديب،قال  ويف السياق نفسه 

نفس املشكلة، ك� أن املواطن�  أن مرص تعا� من    إىلوالخرضاوات؛ بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، منوًها  

وأضاف أديب، خالل تقد�ه لربنامج «الحكاية»، املذاع عرب    يعانون من أوضاع صعبة ألن األسعار مرتفعة.

مرص»، مساء األحد: «الناس تعبانة من األسعار الغالية، بريطانيا تشهد أكرب انخفاض يف    MBCفضائية «

 %».45ادة يف أسعار الطاقة بأوروبا بنسبة مستوى املعيشة منذ الخمسينيات، وهناك زي 

بسبب    إىلولفت   ألولوياتها  الدولة  إعادة  الحالية، يف ظل  املرحلة  يعرب من  املواطن حتى  أهمية حرص 

مليارات دوالر يف البنك املركزي   5اململكة العربية السعودية عىل إيداع    إىل األوضاع الصعبة، متوجًها بالشكر  

مليارات    5بـ  مليارات أخرى استث�رات داخل السوق املرصي، وتعهد اإلمارات    10بـ  املرصي، وتعهدها  

 استث�رات. 

ي ترضرت من الحرب الروسية ، أن مرص ضمن األطراف التع�د الدين أديبقال الكاتب الصحفي  ك�  

األوكرانية، رغم أنها ليست طرفًا يف هذا الرصاع بأي شكل، فهي أكرب مستورد للقمح يف العامل، والذي تعد  

أنها ضمن الدول املستورة للبرتول    إىلروسيا وأوكرانيا مصادره الرئيسية بالنسبة للواردات املرصية، باإلضافة  

وذكر أن الرأي العام املرصي  ،  الذي تضاعفت أسعاره، وهو ما أثر عىل الغالل واملنتج النهايئ لكث� من السلع

يجب أن يعلم أن أي صعوبات �كن أن يواجهها بسبب الحرب األوكرانية الروسية هي ليست مسؤولية  

 . الحكومة

ن نعيش اقتصاد حرب عاملية ثالثة، رغم أن الحرب ب� طرف� فقط، لكن  : «نحع�د الدين أديب  وتابع

آثار الحروب وأشكالها ونتائجها تتغ�، نحن يف حرب حديثة»، مضيًفا أن تداعيات هذه الحرب تؤثر عىل 

 العامل بأكمله، فلم تسلم دولة واحدة من تأث�ات هذه الحرب، سواء تجاريًا أو اقتصاديًا أو عسكريًا. 

 جیر القسري للمواطنین: الته

بنزع ملكية    2022لسنة    1125برقم    اقراًر م،  2022خالل شهر إبريل  ،  رئيس الوزراء مصطفى مدبويلأصدر  

لعقار من  يف شارع إبراهيم اللقا� بحي مرص الجديدة، رشقي العاصمة القاهرة، وإخالء ا  21العقار رقم  

العروبة)   الرئايس (قرص  االتحادية  للسييس من قرص  اليومي  املوكب  تأم�  السكان، تحت ذريعة  جميع 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01042022&id=efb653c8-496c-4bb0-b458-60b698dc82ed
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04042022&id=6de13db3-0c10-40c9-a433-904d6e01234d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042022&id=7510a5fc-d965-4597-99bf-959bc5aab5cb
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-3-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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ونص القرار عىل أن يُستوىل بطريق التنفيذ املبارش عىل كامل أرض ومبا� العقار، مستنداً يف ذلك  ،  وإليه

زع ملكية العقارات للمنفعة العامة،  بشأن ن  1990لسنة    10من القانون رقم    14و  2و  1أحكام املواد    إىل

 ، والذي يجيز نزع ملكية العقارات لتحقيق منفعة عامة. 2020لسنة  187املُعدل بالقانون رقم 

، قيمة التعويضات التي سيحصل عليها سكان منطقة السادس  محافظة القاهرةكشفت  ويف السياق نفسة 

ضخم سكني  مرشوع  إلقامة  إزالتهم  بعد  وذلك  نرص،  مدينة  غرب  أن  ،  بحي  القاهرة  محافظة  وأكدت 

آالف جنيه للمرت للسكنى    8لـ    7 املنطقة اليوم، والتي تتحد من  تعويضات السكان ستكون بسعر املرت يف

بعض البدائل األخرى مثل التعويض بوحدات    إىل آالف جنيه للوحدات عىل الواجهة، باإلضافة    9الداخىل و

للسكان حسب اإليجار باملنطقة طول فرتة    شهريبديلة ىف نفس املكان بعد تطويره مع رصف بدل ايجار  

وأضافت املحافظة أن السكان ممكن أن يحصلوا عىل وحدة بديلة مبرشوع جاردينيا مع  ،  عتنفيذ املرشو 

 دفع فرق التكلفة، أو الحصول عىل وحدة سكنية مبرشوع أهالينا أو املحروسة. 

 القمح واألزمات العاملیة 

  الجاري ببورصةمن أبريل    18%، خالل تعامالت االثن�، املوافق  2.47بنسبة    ارتفعت أسعار القمح العاملية

سنت، وعىل    1131كيلو جرام تقريبا    27شيكاغو للتجارة، وسجل سعر "البوشل" وهو مكيال يعادل نحو  

، عىل توافر احتياطي اسرتاتيجي جيد من القمح  الصعيد املحيل، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية

املدعم الخبز  إلنتاج  السياق،  املخصص  نفس  العامل  ، ويف  للقمح يف  أكرب مستورد  نقص  تواجه مرص  أزمة 

وسيتع� عىل القمح ، بسبب الحرب األوكرانية، و�كن أن يوفر القمح الهندي خيارا أرخص ملرص إمدادات

،  ارتفاع تكاليف الشحن  إىلوضعتها وزارة الزراعة املرصية باإلضافة    الهندي تخطي ضوابط الجودة التي

  ء الثالثاوقال التجار أيضا إن تكاليف الشحن ستشكل تحديا للموردين الهنود، مضيف� أن أقل تكلفة شحن،  

بلغت  19-4-2022 الفطري، وأيًضا ،  دوالرا للطن  70ء،  التفّحم  املرتبطة مبرض  الجودة   وألحقت مخاوف 

ط يف استخدام املبيدات الحرشية الرضر يف السابق بصادرات القمح الهندية، إذ تلّقى بعض املورّدين  اإلفرا

سنوات بضع  قبل  هو  شكاوى  الشأن  هذا  يف  الخطورة  شديدة  األمور  ومن  مرص  انخفاض  ،  احتياطي 

  5شهر بعد أن كان يغطي    2.6ما يكفي    إىل سنوات ليصل  منذ  أد� مستوى    إىل من القمح    االسرتاتيجي 

تحدث باسم مجلس الوزراء املرصي نادر سعد يف بيان األسبوع املايض إن  أشهر يف فرباير املايض، وقال امل

شهر، بانخفاض عن االحتياطيات املسجلة يف مارس    2.6االحتياطي االسرتاتيجي للبالد من القمح يكفي ملدة  

إن    4التي كانت تكفي ملدة   التموين املرصي عيل املصيلحي قد قال يف فرباير املايض  أشهر، وكان وزير 

أشهر من االستهالك، وملواجهة هذه األزمة طرحت   5حتياطي مرص االسرتاتيجي من القمح يكفي لتغطية  ا

الهيئة العامة للسلع التموينية املستورد الرئييس للقمح يف مرص مناقصة محدودة لرشاء كمية غ� محددة 

ن بالفعل لدى الهيئة، وهي  من القمح األوريب، وستكون املناقصة متاحة فقط للموردين األوربي� املعتمدي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3629642/1/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9..-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1%C2%A0%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3736928/1/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%84
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2022/4/20/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2022/4/20/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2022/4/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2022/4/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2022/4/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2022/4/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6
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أنباء رويرتز عن   الهيئة مناقصة محدودة، وفقا ملا نقلته وكالة  املرة األوىل منذ سنوات التي تطرح فيها 

تجار، وتشرتط الهيئة تسليم شحنات القمح يف أواخر مايو أو النصف األول من يونيو املقبل�، وكان وزير  

ايض إن مرص تجري محادثات مع الهند واألرجنت� والواليات  التموين عيل املصيلحي قد قال يف مارس امل

وجاءت املناقصة قبل شهر م� كان متوقعا حيث أكد وزير  ،  املتحدة لتأم� املزيد من إمدادات القمح

،  التموين يف وقت سابق أن مرص لن تطرح مناقصات دولية جديدة لرشاء القمح قبل منتصف مايو املقبل

الشأن   بلومربج األمريكيةكشفت  ويف نفس  األربعاء  وكالة  ، مناقصة  2022-4-14املوافق    أن مرص تعقد 

اندالع   بعد  الواردات  تأثر  خلفية  األوروبية، عىل  الدول  من  القمح  الست�اد  وعروض  عطاءات  الستقبال 

 الحرب الروسية عىل أوكرانيا.

 350ت يف أحدث مناقصة لرشاء القمح اليوم عىل  ، أن مرص حصل بلومربجوكالة  قالت  ويف نفس السياق  

ألف طن، مبا يف ذلك القمح الفرنيس، وشحنة بلغارية نادرة، وواحدة من روسيا، وان ذلك جاء بسعر مرتفع،  

دوالراً للطن، بعد احتساب الشحن. وهذا �ثل ارتفاعاً    490سعر الكمية املحجوزة حوايل  إذ بلغ متوسط  

السعر الذي تم دفعه يف منتصف شهر فرباير، قبل اندالع الحرب مبارشًة، واألكرث منذ ست  % عن  44بنسبة  

 سنوات عىل األقل. 

ويف محاولة لوهم الناس باإلنجازات يف هذا الشأن ولكن غ� امللموسة يف حياة املواطن كالعادة، فقد شهد  

القمح بتوشىكالسييس بدء موسم   ، بحضور مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول  حصاد 

 . الحريب القائد العام للقوات املسلحة واإلنتاجمحمد زيك وزير الدفاع 

مليون فدان واإلنتاجية    3.65رايض، إن مساحة القمح حوايل  واستصالح األ   السيد القص� وزير الزراعة  ورصح

الدولة    إىلمالي� طن، مؤكًدا أن القمح الذي يتم توريده    6مالي� طن ونستهدف إستالم    10املتوقعة حوايل  

،  إردبا للفدان  12عىل توريد املحصول بحد أد�    املزارع�املواطن� يف صورة رغيف مدعم، مناشًدا    إىل يعود  

 أن الحكومة قررت منع ونقل تداول القمح إال بترصيح من وزارة التموين. إىلشار وأ 

بتيس� إجراءات توريد القمح املحيل، ورسعة    السييس، أنه تنفيًذا للتوجيهات  محمد معيط وزير املاليةأكد  

مليار جنيه    ١,١ا يُشجعهم عىل توريد أكرب كمية ممكنة، فقد متت إتاحة  رصف مستحقات املزارع�؛ مب

املرصى كدفعة مقدمة تحت حساب متويل رشاء محصول القمح    الزراعي لهيئة السلع التموينية، والبنك  

 .مزارع�لل الفوريلسداد ل املحىل؛ 

املبالغ املالية واألقساط  والتجارة الداخلية توجيهاً وزارياً بإرجاء تحصيل    التمويناملصيلحي وزير    عىلأصدر  

وأكد أن  ، ن املعظم وحتى نهاية عيد الفطر املباركخالل شهر رمضا املستحقة عىل أصحاب املخابز البلدية 

املدعم للمواطن�، وتيس�اً عىل أصحاب  حرص الوزارة عىل رضورة توافر رغيف الخبز البلدي  ذلك يأيت من  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3731393/1/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3732561/1/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-350-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3732561/1/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-350-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3732561/1/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-350-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.elwatannews.com/news/details/6053365
https://gate.ahram.org.eg/News/3477703.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3463929.aspx
https://www.youm7.com/story/2022/4/3/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%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%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9/5715357
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وحلول شهر رمضان، وعيد  ظل الظروف الراهنة التي متر بها البالد خالل الفرتة الحالية،  املخابز البلدية يف  

 الدرايس. بارك، وقرب نهاية العام الفطر امل

الخطورة بشأن القمح املرصي   تقريرا حول تأث�    صحيفة "الغارديان" الربيطانيةنرشت  ويف تقرير شديد 

الحرب الروسية األوكرانية عىل اإلمدادات الغذائية يف دول أفريقيا والرشق األوسط، من خالل ارتفاع أسعار  

ويف مرص، أكرب مستورد للقمح يف العامل، قال  ،  املواد األساسية مثل الزيت والقمح، يف لبنان والصومال ومرص

األسعار، ويشهد املستهلكون بالفعل زيادات كب�ة يف تكلفة    التقرير إن البالد "معرضة بشكل خاص لصدمة

 السلع غ� املدعومة". 

بينه� بشأن أسباب منع تحرك   تبادلت سفارتا أوكرانيا وروسيا يف القاهرة االتهاماتويف أثناء تلك األزمة  

روسية يف مرص ونفت السفارة ال،  أحد املوانئ املرصية وسط صمت مرصي رسمي  إىلسفن القمح املتوجهة  

املعلومات التي نرشتها سفارة أوكرانيا بشأن مزاعم عن قيام القوات الروسية باعرتاض سفينة تحمل قمًحا  

وقالت عرب حسابها الرسمي عىل فيسبوك إن “التقارير التي نرشتها أوكرانيا عن مزاعم ،  أوكرانيًّا اشرتته مرص

 � غ� صحيحة”.بأن روسيا منعت حركة سفينة محملة بالقمح األوكرا

، وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة املرصية طبقت اسرتاتيجية محكمة للحفاظ  عيل املصيلحيأكد  

أشهر    ٦  اسرتاتيجي  احتياطيمحاور األول توجيه السييس بتوف�    ٣عىل توافر السلع األساسية، تتمثل ىف  

رفع كفاءة منظومة التوزيع وض�ن وصول السلع لكافة    الثا�حور  وذكر أن امل،  من كافة السلع األساسية

الالزم لتوف� السلع فقد    املايل الثالث توف� االعت�د    التوزيع، املحور محافظات الجمهورية وزيادة منافذ  

 .من السلع  االحتياطيلتوف�  ٢٠١٦مليار دوالر نهاية عام  ١.٨تم تخصيص 

غيف العيش عىل املواطن املرصي اال ويذكر وزير الغالبة باسم عودة  وال �كن أن تذكر أزمة القمح ور 

املعقل يف السجون املرصية، والذي عاش املواطن البسيط يف عهده حياة كر�ة، ونرش تقرير عىل موقع  

ملدير مكتب باسم عودة أثناء واليته كوزير للتموين، فقد رشح مصطفى عبد    2022-4-4الجزيرة بتاريخ  

رغيف    ةكيف تم حل مشكل  باسم عودة.. وقصة حل أزمة الخبز املزمنةتقرير تحت عنوان  الرازق يف ال

 الخبز املزمنة 

 - ومن أهم ما جاء يف التقرير ما ييل: 

فرباير/شباط املايض، حتى توقفت أوكرانيا عن    24ما إن بدأت روسيا حربها عىل أوكرانيا، يوم الخميس  

عقوبات اقتصادية عىل روسيا، وعزلتها عن نظام   أوروباحدة و تصدير القمح متاًما. ثم فرضت الواليات املت

سويفت البنيك، ومنعت الدول من التعامالت املالية مع البنك املركزي الرويس، فتوقفت عمليات شحن  

 القمح متاًما من موانئ روسيا وأوكرانيا الث�نية عىل البحر األسود. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabi21.com/story/1429267/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://mubasher.aljazeera.net/news/2022/4/5/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3740292/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D9%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88
https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2022/4/4/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A9
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ر يف العامل، ومن أوكرانيا، خامس أكرب مصدر يف  وبذلك خرست مرص واردات القمح من روسيا، أكرب مصد

مالي� طن    8.9العامل. وهي خسارة كب�ة وخط�ة ألكرب مستورد للقمح يف العامل. العام املايض، اشرتت نحو  

 % من وارداتها.23مالي� طن من أوكرانيا، بنسبة  3%، واشرتت 68من روسيا بنسبة 

% يف بورصة شيكاغو التجارية. ويف بداية األسبوع الثا�  7نسبة ومع بداية الحرب، ارتفعت أسعار القمح ب

دوالًرا للطن دون تكاليف الشحن.    490  إىل% لتصل  50من الحرب، زادت أسعار القمح مرة أخرى بنسبة  

  410  إىل% لتصل  30%، ثم زادت مرة أخرى بنسبة  10ارتفعت العقود اآلجلة للقمح بنسبة    أوروباويف  

 نيس دون احتساب تكاليف الشحن البحري.يوروهات للقمح الفر

أرغفة يف   5مليون مواطن فقط. وتبلغ حصة املواطن   71منظومة الخبز التمويني املدعوم يف مرص تغطي 

مالي� مواطن من املنظومة،    10، تم حذف  2014جراًما. منذ سنة    90قروش للرغيف وبوزن    5اليوم بسعر  

 جراًما.  90جرامات، وأخ�ًا انخفض وزن الرغيف إىل   110إىل جراًما  130وتخفيض وزن الرغيف من  

مليون مواطن ليست لهم حصة يف الخبز التمويني املدعوم، ويشرتون الخبز الحر    32ولذلك يوجد أكرث من  

غ� التمويني، الذي يُسّمى العيش السياحي، ألن الدولة ليست لها رقابة عىل وزنه وال سعره. ومع بداية  

% ليصل إىل جنيه  50ية عىل أوكرانيا، انخفض وزن رغيف العيش السياحي وزاد سعره بنسبة  الحرب الروس

 قرًشا للرغيف الواحد، وهي زيادة كب�ة تثقل كاهل األرس الفق�ة والغنية يف مرص. 50و

لذا، أصدرت الحكومة قرارًا غ� مسبوق يحدد وزن وسعر بيع رغيف الخبز الحر، الذي يسّميه املرصيون  

  75غراًما، و  45قرًشا للرغيف زنة    50بـ  ص القرار عىل تحديد سعر بيع الخبز الحر  يش السياحي، ونَ الع

 جنيًها للكيلوغرام من الخبز املعبأ.  11.5غراًما، و  90غراًما، وجنيه واحد للرغيف زنة   65قرًشا للرغيف زنة  

ا السلع  أو  الخبز  يف  أزمة  كل  ومع  الحالية،  الخبز  أزمة  مع  يتذكر  بالتزامن  البوتاجاز،  وأنبوبة  لتموينية 

املرصيون وزير التموين الدكتور باسم عودة الذي نجح يف حل أزمة الخبز املزمنة واملمتدة لعقود يف فرتة  

، كيف  2013وجيزة. وهنا أذكّر بإنجازات الوزير الشاب ونجاحه يف فرتة وجيزة مل تتجاوز ستة أشهر عام  

يف حل مشكلة الخبز    -ميقة ومافيا تجارة القمح والدقيق التمويني رغم معوقات الدولة الع-نجح عودة  

 املزمنة التي تؤرق املواطن والحكومة يف ذلك التوقيت؟

 واستكمل عبد الرازق تقريره متحدثًا عن وزير الغالبة 

والبنزين   التموينية  والسلع  الخبز  هي  حيوية،  ملفات  بأربعة  مكلًفا  التموين  وزارة  عودة  باسم  تقلّد 

نتجات البرتولية وتنشيط التجارة الداخلية. وفّجر عودة املفاجأة ونجح يف إدارة ملفات وزارة التموين وامل

حاولة  وعىل رأسها رغيف الخبز وبشهادة كل املرصي�، املؤيدين واملعارض� عىل السواء، ورغم تعرّضه مل

 اغتيال وحرق مكتبه بالوزارة.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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املدعوم، من خاللها يحصل املواطن عىل رغيف الخبز    بدأ عودة بتطبيق منظومة جديدة للخبز التمويني 

ا لكل املواطن� من غ� حد أقىص   بجودة عالية، وبكرامة تليق به بعد ثورة يناير. وجعل عودة الخبز حقًّ

لعدد األرغفة، ودون تخفيض وزن الرغيف. وبدأ بإيقاف ترسيب القمح من املطاحن والدقيق من املخابز  

مليار جنيه، وألزم املخابز بتصنيع حصة   11مالي� طن من الدقيق وبتكلفة    3.4فّر  إىل السوق السوداء، فو 

 الدقيق املرصوفة إليها كاملة، فقىض عىل ظاهرة طواب� الخبز القاتلة. 

ومنع باسم عودة إضافة دقيق الذرة إىل رغيف الخبز، وهو ما حّسن جودة الخبز عىل نحو جعل أساتذة 

خبز التمويني بجودة تليق بكرامة املواطن املرصي، وحافظ بهذا القرار عىل  الجامعات يعودون لرشاء ال

صحة املواطن� من اإلصابة بالسموم الفطرية املوجودة ىف دقيق الذرة لعرشات السن� والتي تسبب رسطان  

 الكبد. 

 واستكمل مصطفى رشح خطة باسم عودة قائًال 

من خالل  -الل أربع سنوات. ولتحقيق الهدف، قام  استهدف الدكتور عودة االكتفاء الذايت من القمح خ 

بتحفيز املزارع� لبيع القمح للوزارة دون    -مسؤوليته عن وزارة التموين التي تشرتي القمح من الفالح�

التوريد إىل   برفع سعر  إكراه،  أو  لتتحقق    400إلزام  القمح املرصي،  تاريخ  للمرة األوىل يف  جنيه لألردب 

عم إىل الفالح املرصي نفسه وليس للمزارع األمرييك أو الرويس أو األوكرا� ك� كان  العدالة، وليتوجه الد

 يحدث وال يزال. 

، أي قبل موسم حصاد القمح املحيل بشهرين  2013ومنع عودة است�اد القمح األجنبي من أول فرباير/شباط  

الفرصة لتفريغ الصوامع  كامل� حتى نهاية موسم الحصاد، م� حقق هدف� يف آن واحد، األول: أعطى  

املعدنية الحديثة، التي خصصها نظام مبارك لتخزين القمح األجنبي فقط رغم سوء جودته، واستخدمها يف  

تخزين القمح املحيل لتكون أول وآخر مرة يُخزن القمح املرصي يف هذه الصوامع الحديثة بعد أن كان  

 والشمس غارقًا يف مياه الرصف الصحي.   يُخزن يف الشون الرتابية ويُرتك عرضة للحرشات واملطر

أما الثا�: فمنع خلط القمح املحيل عايل الجودة باملستورد الرخيص الفاسد، والرتبح من فروق األسعار،  

القمح” عىل النحو الذي تكرر بعد مغادرته الوزارة    ربـ” تدويوهي عملية قذرة معروفة من العهد البائد  

ة التموين نحو مليوَ� طن من القمح األجنبي خالل موسم الحصاد  . حيث تشرتي وزار 2013يف منتصف  

 عىل أنه قمح محيل، م� كبّد الدولة ملياَري جنيه فروق أسعار ب� القمح املحيل واألجنبي يف كل سنة. 

عمد باسم عودة إىل إنشاء لجنة استالم القمح قبل املوسم بأكرث من شهر. أرشك فيها ممثل� عن نقابة  

واللجان الشعبية يف القرى، باإلضافة إىل ممثيل الجهات املسّوقة للقمح، هيئة السلع التموينية،    الفالح�،

مالي�    3.7بنك التنمية الزراعي، رشكات الصوامع والتخزين واملطاحن. ونجحت الوزارة للمرة األوىل يف رشاء  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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م مثن القمح، مع تسليمهم مثن  طن من املزارع� املرصي� من دون زحام أمام الشون أو تأخ� يف استال 

 محمد مريس ووزارة املالية. الراحل  ساعة بدعم من الرئيس  24القمح يف أقل من 

وأعلن عودة عن مسابقة ب� املحافظات ورصف جائزة قدرها مليون جنيه ألكرث محافظة تورِّد قمًحا محليًّا  

الح� حتى يتمكنوا من توريد أكرب  للوزارة، م� جعل كل محافظ حريًصا بشدة عىل تسهيل الخدمات للف

قدر من القمح إىل الوزارة. واعتمد حملة إعالنية بالتلفزيون املرصي من خالل فيديوهات متثيلية قص�ة،  

 لتشجيع الفالح� عىل توريد إنتاجهم من القمح إىل الوزارة بشكل مبارش وحفظ أموالهم من جشع التجار. 

 التعلیم والناس: 

لتعليمية يف مرص فهي ليست بأفضل حاًال عن باقي املجاالت فبعد ما تم االتفاق عىل  وفيم يخص العملية ا

نظام األوبن بوك املعانة وإرضابات الطالب املرصي� وأرسهم جاء طارق شوقي وزير التعليم بأحد تحفة  

وزير الرتبية والتعليم، أنه سيتم استخدام    طارق شوقي أكد  من تحف قرارته وبدون سابق إنذار، فقد   

وقال الوزير: "لن يُسمح  ،  ورقة مفاهيم مثل امتحانات الثانوية العامة، للصف� األول والثا� الثانوي العام

  ليكرتو� ة ملنع الغش اإلليكرتونيالزم، ومنصة االمتحان لن تسمح بتصفح املصادر اإلبدخول كتاب ورقي أو مَ 

 وض�ن تكافؤ الفرص" 

وذلك عىل عكس كالمه يف السابق أن نظام األوبن بوك هو النظام األكرث تطورا والذي سوف يتم إقراره يف  

 مرص الحديثة. 

 والطالب الذين تجهزوا للنظام الجديد (األوبن بوك)  صدمة لألرسة املرصيةوعمل ذلك القرار املفاجئ  

ية العامة سوف تبدأ رسميا  وزير الرتبية والتعليم، إن امتحانات الثانو  طارق شوقي    ويف سياق متصل رصح 

  11وبذلك، قررت الوزارة تأجيل االمتحانات أسبوع�، حيث كان مقررا لها أن تنطلق يوم  ،  يونيو  26يوم  

وكانت "بوابة األهرام" نرشت تقريرا قبل أسبوع�، أكدت خالله استقرار وزارة التعليم عىل تأجيل  ،  يونيو

 امتحانات الثانوية العامة. 

أعلنت وزارة الرتبية والتعليم والتعليم  وفي� يدل عىل حالة التخبط يف العملية التعليمية املرصية، فقد  

ة لطالب الصف� األول والثا� الثانوي للتدريب عىل استخدام أجهزة  ليكرتونيالفني، جدول االمتحانات اإل

ب الطالب األقباط لوجود أعيادهم يف نفس  ، وهو ما ال أغضأبريل  17التابلت اعتباراً من يوم األحد املوافق  

ورد   االمتحان،  حضورهم  وعدم  شوقيالتوقيت  موقع  طارق  عىل  صفحته  عرب  والتعليم،  الرتبية  وزير   ،

� الثانوي.. هذا تدريب "اختياري"  «فيسبوك»: «اإلخوة األقباط من طالب األول والثا   التواصل االجت�عي بـ

وال نستطيع تغي�ه لضيق الوقت ونقدم هذا التدريب يف وقت صعب استجابة لطلب الكث� من أولياء  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://gate.ahram.org.eg/News/3491239.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3491239.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3491164.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6030082
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وأضاف «شوقي»: «وبالتايل نعتذر عن هذا ولكن "ال �كن تفاديه" وهو مجرد تدريب بال درجات  ،  األمور»

 أو ثانية ثانوي حضور تدريب واحد وهو كاٍف». وليس إلزاميا. �كن للطالب األقباط يف أوىل 

، وزير الرتبية والتعليم، طالب الثانوية العامة، من «مافيا الثانوية»، والتى تختص  شوقي الدكتور طارق  حذر  

خاصة «تليجرام»، وطباعة وبيع كتب مزورة، ومالزم  ، و االجت�عيبإنشاء جروبات غش عىل مواقع التواصل  

الثانوية   التابلت للرتويج لفكرة تسهيل الغش ىف امتحانات  بها مخابئ للموبايالت، وابتكار طرق لتهك� 

 العامة. 

إعادة االمتحان للطالب املتغيب� عن أداء اال   طارق شوقيأثار قرار   متحان  وزير الرتبية والتعليم، بشأن 

األمور والطالب أولياء  ب�  الجدل  والثا�  ،  حالة من  األول  للصف�  امتحان آخر،  يعقد  فإنه  القرار  ووفق 

الثانوي باملدارس الرسمية والخاصة، إذا تعرض أي منهم أثناء تواجده بلجنة س� االمتحان ألي عائق خارج  

 . إلكرتونياعن إرادته يحول دون أداء االمتحان 

 : الصحة والسکان

تقريرا مفزًعا عن الوضع الصحي بشكل عام وبجميع    2022-4-14، بتاريخ  النقابة العامة ألطباء مرصنرشت  

 شفيات وإمكانيات ورواتب واضطهاد. إلخ عنارصه من أطباء وممرض� ومست

طبيب من العمل الحكومي خالل    536ألف و  11ليها استقالة  إحيث ذكر التقرير يف أحد الكوارث املشار  

 ، وبالطبع ألسباب معروفة لدى الجميع وعىل رأسها الرواتب املتدنية للغاية.  سنوات فقط 3

 - ومن أهم ما جاء يف التقرير ما ييل: 

  نقابة األطباء يقع عىل عاتقها مسؤولية املساهمة يف وضع السياسات الصحية و الحفاظ عىل مهنة الطب،"

قوقهم تتوافق مع مصالح و حقوق املريض  و دوًما تؤمن نقابة أطباء مرص أن مصالح الفريق الطبي و ح

ومن هذا املنطلق و سعيًا حثيثًا للمساهمة و املشاركة يف تطوير املنظومة    يف ظل منظومة صحية مستقرة،

الصحية مبا متلكه النقابة من آليات أو التواصل املبارش مع املسؤول� يف الجهات املعنية في� هو خارج  

ابة األطباء تقدم هذا التقرير و تستعرض فيه ما نادت به تكراًر من مطالبات  نق  النقابة فإن سلطات و آليات  

و تأمل نقابة    تقرير تدعمه اإلحصائيات و الوقائع،   لألطباء وحذرت من معوقات استقرار املنظومة الصحية،

يد  األطباء أن يكون هذا التقرير محل دراسة للتغلب عىل صعوبات املنظومة الصحية و منها العجز الشد 

 . "يف أعداد األطباء
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 األطباء تتزاید  السیسي.. استقاالتبرغم توجیهات 

بإضافة بعض املزايا املالية ألعضاء    2020لسنة    184بعد قرار السييس رئيس الجمهورية بإصدار القانون  "

باألطباء و الشباب منهم    اهت�مه،أكد الرئيس يف أكرث من محفل  2014لسنة    14املهن الطبية يف قانون  

وكذلك حمل تلك الرسالة عنه مستشار الرئيس للشئون الصحية د.محمد عوض تاج الدين مؤخرًا    خاصًة،

خالد عبد الغفار وزير التعليم العايل و القائم بأع�ل   تأكيد د.  إىلإضافة    مارس املايض،  18يف يوم الطبيب  

املادية للحد من هجرتهم و    لتحس� أوضاع األطباء التدريبية و  الدؤوبوزير الصحة و السكان بالسعي  

داخل مرص  استبقائهم  العمل داخل    ،للعمل  األطباء عن  إستمرار عزوف  تؤكد  الواقع  إحصائيات  أن  إال 

 ."مرص

 وتوصیات لالحتیاجات ة.. دراس2019عام 

دراسة    أصدرت وزارة التعليم العايل و البحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان،  2019مارس  "

وذكرت الدراسة أن أعداد األطباء    مدى احتياجات مرص لألطباء البرشي� و املقارنة باملعدالت العاملية،عن  

  212بدون األطباء عىل املعاش تقدر ب    2018البرشي� املرخص لهم مبزاولة مهنة الطب حتى أخر عام  

ي تشمل وزارة الصحة و  بين� من يعمل وقتها فعليًا يف مرص بالجهات املختلفة الت   طبيب،  835الف و  

الف    82املستشفيات الجامعية الحكومية و الخاصة و جامعة األزهر و املستشفيات الرشطية عدد تقريبًا  

% من القوة األساسية املرخص لها مزاولة مهنة الطب،و أضافت الدراسة أنه طبًقا  38طبيب فقط بنسبة  

طبيب    23االف مواطن بين� املعدل العاملي    10% طبيب لكل  8,6لهذا العدد يكون معدل األطباء يف مرص  

 . "االف مواطن  10لكل 

الصحة عدة  " بالتعاون مع وزارة  العلمي  البحث  و  العايل  التعليم  الصادرة عن وزارة  الدراسة  وأصدرت 

األطباء للعمل بالقطاع الحكومي املرصي و    السرتجاعمنها تبني الدولة بكافة مؤسساتها خطة    توصيات،

وتأم� بيئة العمل املناسبة و رفع    عىل رفع املستوى التدريبي الذي يتم تقد�ه لألطباء  "ةالخط"  التي تقوم

بحيث تستهدف هذه الخطة خالل السنوات الخمسة القادمة عودة    ،ءلألطبا  واالجت�عياملستوى املادي  

بالقطاع الصحي الحكومي،  60 ادة عدد  ك� أوصت الدراسة برضورة العمل عىل زي   الف طبيب للعمل 

الخاصة عن   و  الحكومية  بالجامعات  البرشي  الطب  بكليات  قبولهم  يتم  الذين  االف طالب    10الطالب 

التعليم   توف� مستوى جيد من  يف  الجامعية  واملستشفيات  الكليات  إمكانيات  مع  يتعارض  ال  مبا  سنويًا 

أهلية مبا ال يخل مبعاي�    وكذلك أوصت بالتوسع يف إنشاء كليات برشي جديدة حكومية أو خاصة أو  الطبي،

 . " االلتحاق أو التدريب الطبي فيها
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 ما زال سیًئا  الدراسة.. الواقعسنوات من  3بعد 

من األطباء البرشي� و التي قامتا بها وزاريت التعليم    االحتياجاتبعد مرور ثالث سنوات عىل إصدار دراسة  "

من زيادة أعداد املقبول� بكليات الطب و    وبعد تنفيذ بعض توصيات الدراسة بالفعل  العايل و الصحة،

  إنشاء كليات طب جديدة حكومية مثل العريش و الوادي الجديد و خاصة مثل م�يت و النهضة و غ�هن،

إال أن األرقام و اإلحصائيات تؤكد أن الوضع ما زال سيئًا أو أسوء و زيادة عزوف األطباء عن العمل بالقطاع  

جرة خارج مرص، فالسنوات السابقة إلعالن تلك الدراسة كشفت عدد األطباء  الحكومي و تزايد سعيهم لله

خاللها من العمل الحكومي املرصي و حصلوا عىل شهادة طبيب حر من نقابة    باستقاالتهمالذين تقدموا  

  طبيب،  2549كان العدد   2017ويف عام  طبيب، 1044كان عدد املستقيل� من األطباء  2016عام  األطباء،

  ،االحتياجاتأما السنوات التي تلت إعالن دراسة    طبيب،  2612بلغ عدد األطباء املستقيل�    2018  و عام

فكان العدد    2021أما عام    طبيب،  2968استقال    2020ويف عام    طبيب،  3507شهد استقالة    2019فعام  

ألوىل من عام  وأسفرت إحصائيات الشهور ا طبيب، 4127األكرب من املستقيل� من العمل الحكومي و بلغ 

طبيب مستقيل    536الف و    11بإج�يل عدد    طبيب،  934مارس املايض عن استقالة    20حتى يوم    2022

 ."2022مارس   20حتى  2019منذ أول 

املهنة بدون األطباء    مبزوالهوطبًقا لسجالت نقابة األطباء فإن عدد األطباء املسجل� بالنقابة و املرخص لهم  "

  االحتياجاتسنوات من دراسة    3طبيب بعد    862الف و    228مارس املايض عدد    20عىل املعاش بلغ حتى  

طبيب    536الف و    11طبيب استقال منهم    27الف و    16بزيادة قدرها    ، التي أصدرتها وزارة التعليم العايل

وتكون نسبة    الف طبيب تقريباً،  536الف و    93ليكون عدد األطباء العامل� يف القطاع الحكومي    و طبيبة، 

% بزيادة  40,8عدد األطباء املرخص لهم مبزاولة املهنة تحت سن املعاش    إىلاألطباء يف القطاع الحكومي  

االف مواطن   10% طبيب لكل 9,2 إىلاملواطني�  إىل،و تزداد نسبة األطباء 2019فقط عن أول عام  2,8%

االف    10طبيب لكل    23دل العاملي املقدر ب  إال أنها تظل بعيًدا عن املع  2019% يف أول عام  8,6بدًال من  

 . "مواطن

 من إحصائیات املرکزي للتعبئة واإلحصاء

  2017/2018كان متوسط دخل األرسة املرصية عام    طبًقا ألخر إصدارات الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء، "

فقت الدولة عىل عالج  بين� أن  % منه عىل الخدمات والرعاية الصحية،55جنيًها تنفق أكرث من    58855كان  

مليون    363مليار و  10مبلغ    2019وعام    مليون جنيه،   403مليار و  8مبلغ    2018املواطن� بداخل مرص عام  

  جنيه..  ألف  176مليون و  28مليار و  9بلغ تكلفة العالج عىل نفقة الدولة بداخل مرص    2020جنيه ويف عام  

اإلنفاق العام    إىل كانت نسبة اإلنفاق العام عىل الصحة    ومن واقع بيانات الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء
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% 4,3بنسبة    2018/2019% ويف عام  4,5بنسبة    2017/2018عىل الدولة طبًقا للموازنة العامة للدولة يف  

%  5,5بنسبة    2020/2021مليون جنيه وعام    63مليار و  73% مببلغ وقدره  4,6بنسبة    2019/2020وعام  

 . "مليار جنيه 544مليار و  93مببلغ وقدره 

 

نسمة يكون نصيب الفرد من تكلفة    ألف  279مليون و  96البالغ    2018وبحسب تعداد سكان مرص يف عام  "

  ، 2018) جنيه يف عام  87مليون جنيه هو (  403ومليار    8  والبالغةالعالج عىل نفقة الدولة يف هذا العام  

  370و  ألف   32  وقدرهن دخلها الخاص مبلغ  الصحية م  والرعاية بين� تكون األرسة أنفقت عىل الخدمات  

يكون    فرد،  4.2مبتوسط األرسة املرصية ب    واإلحصاءتقدير الجهاز املركزي للتعبئة العامة    وبحسبجنيه،  

مبلغ    2018الصحية يف عام    والرعايةاملواطن املرصي الواحد قد أنفق من دخله الخاص عىل الخدمات  

 ."جنيه)  707واالف  7( وقدره
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الوضع  " بالرغم من  أنه  األرقام  املنخفض    ومستوى  االقتصادييتضح من هذه  عنه    والتيالدخل  عربت 

%  32لنسبة    2017/2018بإعالن وصول نسبة الفقراء يف مرص عام    واإلحصاءبيانات املركزي للتعبئة العامة  

صايف عىل الخدمات  % من دخلها السنوي ال55فإن األرسة املرصية قد أنفقت أكرث من   من تعداد السكان،

الخدمات العالجية  4.5أنفقت    والدولة العالجية   % من موازنتها العامة عىل قطاع الصحة بأكمله شامالً 

 .وغ�ها" والتجهيزات واملرشوعات والرواتب

 رواتب األطباء خارج مصر وداخلها 

يتقاىض  " املقيم يف رصبيا  يعادل    600الطبيب  ما  ال  12يورو شهريًا  الصومال  الف جنيه مرص،  جراح يف 

يف السويد الطبيب امل�رس العام يتقاىض شهريًا    الف جنيه مرصي،  91دوالر شهريًا ما يعادل    5000يتقاىض  

دوالر شهريًا    1200ويف ماليزيا يتقاىض الطبيب حديث التخرج    الف جنيه مرصي،   30دوالر ما يعادل    1600

  الف جنيه مرصي،  22هري يف تركيا ما يعادل  ومتوسط راتب الطبيب الش  الف جنيه مرصي،  22ما يعادل  

يعادل   ما  الشهري يف روسيا  الطبيب  راتب  الطبيب    الف جنيه مرصي،  21متوسط  لراتب  األد�  والحد 

السعودية ما يعادل   الشهري يف قطر ما    الف جنيه مرصي،  22الشهري يف  الطبيب  لراتب  والحد األد� 

ومتوسط    جنيه مرصي،   3700ب الطبيب املقيم يف مرص  بين� متوسط رات  الف جنيه مرصي..  67يعادل  

بين� أشارت هيئة التأم� الصحي    جنيه مرصي،  2300سنة عمل بالحكومة    35معاش الطبيب بعد نحو  

  17أن متوسط راتب الطبيب يف نظام التأم� الصحي الشامل الذي تم تطبيقه يف بعض محافظات مرص  

 ."الحكومة بإنشاء صندوق معاش تكمييل لألطباء  إىلتقدمت مقرتح  يذكر أن نقابة األطباء قد    جنيه..  ألف

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad


      تابع منصات المرصد

  

 

20 | P a g e  

 المرصد المجتمعي 

 April 2022 29 ||العدد الثاني

 الحلول ممکنة 

تؤمن نقابة األطباء أنه بالتنسيق و التواصل املبارش مع الجهات املعنية و العمل  وختم التقرير بالقول: "

و  حلول للمشكالت    إىلستؤدي    الجمعي يف خطة جادة لتصحيح األخطاء و إقرار معاي� و نظام واضح،

موسًعا برئاسة   اجت�عاويف سبيل ذلك طلبت نقابة األطباء مؤخرًا    تحس� منظومة الصحة بجميع أطرافها،

مصطفى مدبويل رئيس الوزراء و يضم الجهات املعنية لبحث مشكالت القطاع الطبي و وضع حلول و    د.

 . "رئيس الوزراء استجابةو تيقن نقابة أطباء مرص يف  هنا اضغطموحدة قرارات   اتخاذ 

واألجهزة    مبستشفى بنها الجامعيحريق  ويف نفس السياق ونتيجة لإله�ل باملجال الصحي، فقد نشب  

 الطبية يف بعض الكرات� الخاصة ملواد التطه� الخاصة.

ومن الظواهر الكارثية التي ال تحدث اال يف مرص في� يخص املجال الطبي خروج غ� املختص� يف املجال  

الدكتورة علقت  ث عىل شاشات التليفزيون يف الصحة وكيفية عالج املرىض بل ووصف األدوية،  الطبي للحدي

مينا، بخب�ة    منى  نفسها  توصف  التي  سهيلة،  دعاء  عىل  القبض  خرب  السابقة، عىل  األطباء  نقابة  وكيلة 

التغذية، وحذرت من أن ظهور من يدفع املقابل عىل الشاشة للحديث يف مجاالت صحية خط�، ومؤكدة  

وقالت منى مينا: دعاء سهيل تظهر عىل شاشات كل القنوات وتروج  ،  اء عىل الهواءأنه ال �كن وصف الدو 

ألدوية مجهولة لسنوات طويلة دون أي ضابط وال رابط، وكلنا نعلم مدى ثقة املواطن البسيط يف كل ما  

السحرية التليفزيون  شاشة  عىل  الحقيقة  ،  يظهر  الهواء،  بيع  وقصة  البزنس  يف  املشكلة  منى:  وتابعت 

الصحية  بخ السلطات  مفروض  الصحة  الطبية    تنتبهصوص  املجاالت  يف  يسمح  أن  يجب  ال  نقاط:  لعدة 

الهواء” يعني فرتات زمنية للبث عىل قنوات فضائية ألي من يريد ويستطيع دفع املقابل    ببيعوالصحية  

 ده كالم خط� جدا.   

مي عمرو أديب، إن التضخم أثر  اإلعال   وفي� يخص مجال الصحة أيضا وحياة املواطن الصعبة، فقد رصح

  إىل%  15مبعدل يرتاوح ما ب�    ارتفعتيف مرص  أسعار األدوية  أن    إىل عىل أسعار كل يشء عامليًا، منوًها  

؛ بسبب زيادة سعر الدوالر مبعدل الصعف،  2017زيادة سعر األدوية كان مفهوًما عام  أن    إىلوأشار    ،50%

الزيادة كب�ة يف موضوع الدواء؟ األمر مفهوش هزار أو كالم، ومن الرضوري ك� جلست  متسائًال: «ليه 

آن األوان  إدارة الدولة املرصية مع املسؤول� عن الحديد واإلسمنت واالستث�ر العقاري ورجال األع�ل،  

أن األدوية مسألة هامة لكل املرصي�؛ ألن البعض يعا� من   إىل ولفت ، تجلس مع مصانع الدواء املرصي»

أمراض مزمنة، يحتاجون بشكل يومي الحصول عىل األدوية، وأكد أن مرص دولة عظمى يف إنتاج الدواء من  

بًعا: «الدولة تعمل عىل تربيد نار األسعار  الياء أو تجميعه أو است�اده باسم رشكات أجنبية، متا  إىلاأللف  

 عىل املواطن، لكن ال أحد يستطيع إطفاء نار الغالء يف العامل».

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.facebook.com/page/290713350950080/search/?q=%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9
https://www.elwatannews.com/news/details/6029203
https://www.elwatannews.com/news/details/6029203
https://www.elwatannews.com/news/details/6029203
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86%d9%89-%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d9%8f%d8%ad%d8%b0%d8%b1/
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86%d9%89-%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d9%8f%d8%ad%d8%b0%d8%b1/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042022&id=fc7c52d3-d672-497e-9844-7e2be770b796
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ومن الترصيحات الحكومية الغ� ملموسة يف الواقع أو عىل حال املواطن املرصي في� يخص الصحة، فقد  

زير الصحة والسكان، إدراج  وزير التعليم العايل والبحث العلمي، والقائم بأع�ل و   رعبد الغفاخالد  أعلن  

أن    إىل »  رعبد الغفاوأشار «،  2022ألف مواطن، تحت مظلة التأم� الصحي خالل عام    280مليون و  15

  398ألًفا و  669مليون و  69  إىلعدد املنتفع� بخدمات التأم� الصحي حتى نهاية شهر مارس املايض، وصل  

بلغت   تغطية  بنسبة  املرصي69مواطناً،  الشعب  إج�يل  من  رصحت،  %  السعيد  وكذلك  وزيرة  هالة   ،

التخطيط والتنمية االقتصادية إن املرشوعات التي تم االنتهاء منها بالكامل خالل األعوام الثالثة املاضية يف  

 مليار جنيه 9.6ة تقدر بنحو مرشوعاً، بتكلفة كلي 289قطاع الصحة والسكان بلغت 

مليار جنيه من    270، إن الدولة وجهت نحو  قالت وزارة التخطيط والتنمية االقتصاديةويف نفس السياق  

  3% مقارنة بالـ  70) مبعدل �و بلغ  20/21  -  18/19للربامج الصحية خالل الفرتة (املوازنة العامة للدولة  

  143مستشفى و  113وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من اإلنجازات، منها إنشاء وتطوير  ،  سنوات السابقة

 . رسيرا باملستشفيات الحكومية 5937نقطة إسعاف، وإضافة 

، ليصبح مركزاً بحثياً ومدينًة طبيًة متكاملًة،  بالتطوير الشامل ملعهد نارص  السييس يف نفس السياقجه  و و 

فضالً عن زيادة الطاقة االستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق االستدامة يف الخدمات  

يقدمها التي  بإنشا،  الطبية  أيضاً  أعرق  ووجه  غرار  عىل  وذلك  الرياضيات،  لعلوم  املرصية  األكاد�ية  ء 

أكاد�يات الرياضيات عىل مستوى العامل، وذلك بهدف احتضان النوابغ يف هذا املجال الدقيق وتوف� الدعم 

العلمي لهم، مبا يساهم يف الربط األكاد�ي ب� علوم الرياضيات والتكنولوجيات البازغة، وتطوير صناعة  

 يات واألمن السيربا� يف مرص. الربمج

أبو العال، وكيل لجنة  ويف سياق متصل وأزمة أخرى كب�ة تخص أطفال مرص الرضع،   النائب أ�ن  تقدم 

حقوق اإلنسان مبجلس النواب، رئيس الهيئة الربملانية لحزب اإلصالح والتنمية، بطلب إحاطة للقائم بأع�ل  

الصحة   الغفار، وذلك بشأ   د د. خالوزير  املخصص  نقص لنب األطفالن شكاوى األرسة املرصية من  عبد   ،

العال،  وأكد أبو ، من الالئحة الداخلية ملجلس النواب ٢١٢ملرىض حساسية األلبان، وذلك عمًال بحكم املادة 

أن الساعات املاضية شهدت وصول العديد من الشكاوى بشأن مأساة ومعاناة حقيقية لعديد من األرس  

أو   الصحية  الوحدات  ىف  سواء  األلبان،  حساسية  ملرىض  املخصص  األطفال،  لنب  نقص  بسبب  املرصية 

 جنيها.  270و 255وترتاوح العبوة ب�   مرتفعةالصيدليات الذي أصبح فيها نادرًا جدا، رغم أن أسعاره  

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3724024/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%C2%A0%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88280-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3723970/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7--906-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31032022&id=bf7eca06-222e-4262-a258-e4b211e9605d
https://www.elwatannews.com/news/details/6027214
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042022&id=04f2591c-630a-4664-a926-4372353861f8
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 ثانًیا: هموم املواطنین

وسط هموم املواطن� يف جميع املجاالت وعىل رأسها الهموم املعيشية اليومية ولقمة العيش تنفق الدولة  

الجنيهات وبسخاء مستفز الشعب املرصي  املرصية مالي�  إبريل    لعموم  فائدة منه، ففي شهر  ال  ما  يف 

النواب عن دائرة مركز وبندر شب� الكوم، تقدمه بطلب    أعلن،  2022 النائب ها� خرض، عضو مجلس 

الجبايل بشأن    إحاطة الربيد  إعالن عمرو ديابللمستشار حنفي  العام من مسؤويل  املال  بتهمة إهدار   ،

النائب ها� خرض إنه بعد مشاهدته إعالن الفنان عمرو دياب املفرتض أنه إعالن  ،  املرصي   دعاية وقال 

وتابع: هنا يدفعنا األمر للتساؤل  ،  كن اكتشفت أنه ال يقدم أي يش بخصوص الربيد املرصيللربيد املرصي ول

هل يوجد منافس للربيد املرصي يدفعه لدفع كل هذه املالي� لعمل هذا اإلعالن؟، وهل زادت أرباح الربيد  

  الجنيهات؟املرصي بعد عمل هذا اإلعالن الذي كلف مالي� 

مرين ليك نقوم بالحصول عىل موافقه لتطوير مكاتب الربيد رحمة لكبار السن  وأضاف ها� خرض: نعا� األ 

 يف شتى محافظات مرص، ويف مركز شب� الكوم املنوفية خاصة. 

أموال   ينفق من  في�  السييس  لنظام  الصحيحة  البوصلة  فقد  لتوضح  وتأيت  نوعها  فريدة من  ويف واقعة 

يج للمرشوع الجديد للتعليم  اإلعالنات التليفزيونية، للرتو إىل، مؤخرًا، وزارة الرتبية والتعليملجأت الدولة، 

)؛ للبناء بدًءا من مرحلة التعلم األسايس (مرحلة  2017سنوات (بدأ يف عام    5" الذي بدأته منذ نحو  2.0"

رياض األطفال). وتناول اإلعالن التليفزيو� أهمية التعلم واالستفادة من املناهج، بدًال من االعت�د عىل  

الزم تتعلموا وتكتسبوا مهارات جديدة.. أنت الجديد اليل تعرف الدرجات فقط: "عشان تتعلموا الجديد  

 أكرث وصح وأدق.. اليل فاهم مش حافظ". 

  هويف نفس األثناء تقريبا نجد املواطن البسيط املكفول من الجمعيات األهلية يذهب لطلب أقل احتياجات

محللون وخرباء اقتصاد    من الحياة الكر�ة ولقمة العيش فال يجد اال عظمة من عجل لكل أرسة، ووصف 

أو ما يسمى باللهجة الدارجة (مواس�) عىل سيدات فق�ات يف إحدى قرى مدينة    توزيع عظام عجل واقعة  

االقتصادية التي يعيشها مالي� املرصي� وتتجاهلها    اإلسكندرية الساحلية بأنها كاشفة وفاضحة لعمق األزمة

السلطات املرصية من خالل بيانات اقتصادية مضللة، وضجت وسائل اإلعالم والتواصل االجت�عي يف مرص  

باإلسكندرية صور توزيع عظام عىل   الخ�ية  الصفا واملروة  بواقع (ماسورة)   16بعد نرش جمعية  سيدة 

 يف طابور للحصول عليها. عظمة عىل كل واحدة اصطفت 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://daaarb.com/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d9%8a%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%af/
https://www.masrawy.com/news/education-schooleducation/details/2022/4/26/2215580/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://arabi21.com/story/1430981/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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أنهى شاب يعمل نجار  واستمراًرا لنتائج املعانة التي يعيشها املواطن املرصي بسبب الفقر املضجع، فقد  

داخل غرفة بالطابق األريض يف منزل أرسته مبركز الصف،    شنق نفسه سنة حياته، عن طريق    27مسلح  

بسؤال والد املتوىف، أكد  ،  عقب إصابته بانزالق غرضويف، أثر عىل قدرته عىل العمل،  ملروره بحالة اكتئاب

 مة نفسية سيئة إلصابته املفاجئة. مضمون التحريات، وأن نجله كان �ر بأز 

عىل صعيد أخر، فقطاع النقل واملواصالت، بالرغم من الكم الهائل من املليارات التي تنفقها الدولة املرصية  

عىل تطويره، وهذا بناًء عىل الترصيحات الرسمية عىل تطويره، ما زالت تشهد الطرق املرصية حالة نزيف 

 الكها. دم للمرصي� بسبب ضعف الطرق وته 

آخرون يف حادث    14فرنسي� وبلجييك وُجرح    4بينهم    أشخاص مرصعهم   10  ى لقم،  2022خالل شهر إبريل  

وأفاد البيان بأن “حادثًا مروريًّا  ،  حسب بيان صادر عن املحافظة  تصادم مروع مبحافظة أسوان جنويب مرص،

مرصي�    5  إىلفرنسي� وبلجييك، باإلضافة    سائح�  4أشخاص منهم    10بطريق أبو سمبل قد أودى بحياة  

وحسب البيان، فإن محافظ أسوان  ،  وذلك نتيجة اصطدام األتوبيس (الحافلة) السياحي وسيارة ربع نقل”

بإج�يل   الحادث  ملصايب  والعالجية  الطبية  الرعاية  تقديم  “عىل  هم    14يرشف  و  8سائًحا”،    6فرنسي� 

 بلجيكي�. 

  6الزراعي بنطاق مدينة طوخ مبحافظة القليوبية، حادث اصطدام    القاهرة اإلسكندريةشهد طريق  ك�  

راكب، وسيارت� ميكروباص وسيارة نصف نقل جامبو"، وأسفر    28سيارات "سيارت� نقل ثقيل، وأتوبيس  

جرى نقلهم ملستشفى بنها التعليمي، وتحرر محرض بالواقعة وتولت النيابة  أشخاص،    5الحادث عن إصابة  

 الطريق. عىلالتحقيق، وقام رجال مدينة طوخ بتجنيب السيارات وتيس� الحركة املرورية 

،  أتوبيسموقع حادث انقالب    إىلسيارة إسعاف مجهزة    25، الدفع بـ  وزارة الصحة والسكانأعلنت  ك�  

كيلو مرتًا، مبحافظة    15مدينة رشم الشيخ، حيث وقع الحادث قبل املدينة بـ    إىلدويل املؤدي  عىل الطريق ال 

سيناء حسام  ،  جنوب  الدكتور  الغفاوقال  سيارات    رعبد  إن  والسكان،  الصحة  لوزارة  الرسمي  املتحدث 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.elwatannews.com/news/details/6059266
https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2022/4/13/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-10-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-5-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://www.youm7.com/story/2022/4/28/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-5-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-6-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89/5743820
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3746168/1/25-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
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عددها   بلغ  والتي  واإلصابات  الوفاة  حالتي  بنقل  قامت  الشيخ    إىلإصابة،    43اإلسعاف  مستشفى رشم 

 الدويل، لتلقي الرعاية الطبية.

املستشار حنفي جبايل، رئيس    إىل، عضوة مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة  النائبة سم�ة الجزار أعلنت  

النقل واملواصالت، بشأن    إىلالربملان، موجه   الوزير، وزير  واللواء كامل  الوزراء،  مصطفى مدبويل، رئيس 

و  عنها خسائر  ينتج  التى  املتكررة  املتكررة ألسفلت طريق مرىس    االنهيارات أرواح برشية من  الحوادث 

الطرق   هيئة  أن  رغم  سيوة  فرتة.  والكباريمطروح/  كل  برتميمه  املذكرة    تقوم  نص  يف  سم�ة  وقالت 

الثقيل واملقطورات والرتيالت   النقل  التوضيحية للطلب، أن أساس املشكلة وتكرارها تتلخص ىف سيارات 

الرشكة الوطنية بسيوة، وأن حمولة النقل ثقيلة ال يتحملها أسفلت طريق مرىس  املحملة بامللح التى تخدم  

برصف الطريق أو بالرتميم متر الرتيالت    والكباريمطروح/ سيوة مبواصفاته الحالية، وكل� قامت هيئة النقل  

 ام. والنقل املحملة بامللح وتتلف الطريق يف أقل من أسبوع دون مبالغة م� يعد إهدارا لل�ل الع

، عضوة مجلس النواب، تقدمها بسؤال برملا� موجه لرئيس  مها عبد النارصأعلنت النائبة  ويف سياق متصل  

وتوجهت النائبة بعدد من  ،  مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن مواجهة الفوىض املرورية داخل القاهرة

تم تفعيل  األسئلة، وهي: ملاذا نرى هذه الظواهر الخط�ة دون أي تدخل من رشطة املرور؟، وملاذا ال ي

القاهرة والتشديد يف مواجهة   والثابتة ملحاولة فرض االنضباط املروري داخل  املتحركة  الك�ئن املرورية 

 القيادة املتهورة؟، ملاذا يتم 

مدرب منتخب مرص السابق مفاجأة بشأن أحمد مجاهد رئيس    حسام البدريكشف  يف سياق منفصل  

وقال البدري يف ترصيحاته عىل قناة املحور: "عقب مباراة كينيا،  ،  رة يف وقت سابقاللجنة الثالثية التحاد الك

للتنازل عن   بالكامل، وبالفعل وافقنا  10مجاهد تحدث معي  الفني ملنتخب مرص  الجهاز  % من مرتب 

ذهبت    لكونه قال لنا إن األموال املتنازل عنها سيتم التربع بها لقطار الصعيد، ولكن املفاجأة ال أعلم أين

 هذه األموال بعدما استفرسنا عنها، وما حدث أحزننا جميعا".

م، قامت باتخاذ بعض القرارات، وجاءت 2022تعمل الدولة املرصية عىل تقييض الزواج الثا� والقرص، وخالل شهر إبريل  

 عىل النحو التايل: 

 وعقوبات للمخالف� يف مرشوع قانون جديد.  للزواج الثا�إخطار قضايئ  •

بالحبس مدة ال تقل عن سنة  ويعاقب  ،  ، عىل مرشوع قانون بشأن حظر زواج األطفال وافق مجلس الوزراء •

ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، مل   200وغرامة ال تقل عن خمس� ألف جنيه، وال تزيد عىل  

سنة، وقت الزواج، وتقىض املحكمة عىل املحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً عىل   18يبلغ أي منه�  

 عليه بسبب الوالية. الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً 
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https://daaarb.com/%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a8%d8%b4/
https://daaarb.com/%d9%85%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ad/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3730620/1/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7
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 ثالًثا: نبض املیدان وتکمیم األفواه

حالة القمع التي تشهدها الدولة املرصية مل تقترص فقط عىل املرصي�، فك� قتل جوليو ريجيني "ويكأنه  

 كان مرصيا" يعا� بعض األجانب الذين يقومون بزيارة مرص بسبب تعامل قوات األمن معهم. 

مرص يف مقطع مصور تحدث خالله عن سوء   إىلرحلته    ويل سونبوش�الشه�    وثق مدون الفيديو األمرييك

املحلية ضمن   املرصية  األكالت  لتجربة  زيارته  أثناء  لها  تعرض  التي  واملواقف  له،  املرصي  األمن  معاملة 

جولة ب� األطعمة  " ونرش سونبوش� املقطع املصور تحت عنوان  ،  سلسلة تشمل العديد من الدول األفريقية

رصية! أسوأ مكان للتصوير يف أفريقيا!”، وحقق املقطع املصور أكرث من مليون مشاهدة بعد ساعات  امل

وأضاف عرب مقطع مصور “الشعار يف مرص يجب أن يكون اترك الكام�ا يف املنزل وادفع  ،  قليلة من نرشه

 . "الكث� من املال

 

ات ُسئل خاللها عن سبب زيارته ملرص وما  أن التحقيق معه استمر قرابة أربع ساع  إىل ولفت خالل حديثه  

وتابع “انتهى األمر مبصادرة جميع أدوات التصوير من كام�ات وأدوات    الذي يريد فعله وتصويره بالضبط.

ا ما سبب ريبة وخوف هؤالء”. وخالل رحلته داخل مرص، بحث ويل    إضاءة وغ�ها”، مضيًفا “ال أعلم حقًّ

وقلق السلطات املرصية من  "يناير    25ا الشكل، وتعّرف عىل ثورة  سونبوش� عن سبب التحقيق معه بهذ

 . عىل حد وصفه" قدرة الشعب عىل التغي�

األمر   انتهى  أيًضا  لكن  رحلتي  لتصوير  الجّوال  الهاتف  استخدام  “قررت  الشه�  األمرييك  املدون  وقال 

 قسم الرشطة” معربًا بقلق “ال أعلم ماذا يحدث معي اآلن”.  إىلبالذهاب 

إجبار السلطات املرصية له عىل حذف بعض املقاطع التي قام بتصويرها    إىل وأشار خالل املقطع املصور  

 تخراج ترصيح بالتصوير، ومالحقة األمن له خالل جولته. رغم اس

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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أفالم يف   ا أن تكون صانع  الحقيقية، وماذا يعني حقًّ السلسلة ستتعرفون عىل مرص  وأردف “خالل هذه 

 مرص”، واصًفا مرص بأنه “أسوأ مكان يف العامل للتصوير فيه”. 

باألطعمة املحلية ورصد املواقف املضحكة  لكنه يف املقابل، عّرب خالل املقطع املصور عن إعجابه الشديد  

 التي تعرض لها عند زيارة سوق الِج�ل يف مرص. 

أنها “بعيدة متاًما عن    إىلوأشاد سونبوش� بج�ل الصحراء يف مرص وما تتمتع به من هدوء وسالم، مش�ًا  

 األمن املرصي”. 

ا ويتمتعون بالود ال شديد لكن يجب أن أكون صادقًا وأمينًا  واختتم املقطع املصور “الناس هنا طيّبون جدًّ

وأختتم الفيديو    ."يف رصد تجربتي وما يعانيه خرباء الصور واملصورون هنا حيث تتم معاملتهم كمجرم�

 مبقولته "أن أسعد لحظات حياته يف مرص كانت وقت مغادرتها". 

خصيات املعارضة لنظام  السييس يف إفطار األرسة املرصية التي نظمته الرئاسة بحضور عدد مع الش   أعلن

تلك   مع  البعض  وتفاعل  املرصية،  املعارضة  قوى  بعض  مع  سيايس  إجراء حوار  ينتوى  أنه  عن  السييس، 

املتفائلون بترصيحات   ينتبه  السييس لفتح حوار صفحة جديدة. مل  نية من  بأنها  الترصيحات ووصفوها 

 بقتل الباحث االقتصادي أ�ن هدود.  يشتبه بشل كب� أنها من قامتالسييس ان أجهزة السييس األمنية 

السياق   هذا  الربعياعترب  ويف  احتياطيا  نجاد  املحبوس�  ملفي  معالجة  يجب  أنه  الحقوقي،  املحامي   ،

وقال الربعي يف تدوينة له: “ملفان يجب معالجته� قبل  ،  واملرصي� يف املنفي قبل الحديث عن أي حوار

رهق للعدالة، وحله يف يد النائب  أي حديث عن أي حوار، امللف األول: املحبوس� احتياطيا وهو ملف م

العام وحده، والذي يستطيع أن يشكل لجنة من مساعديه لفحص حاالت الحبس االحتياطي وإطالق رساح  

 املحاكمة”.  إىلاملحبوس� أو إحالتهم 

مالبسات وفاة الباحث املرصي    2022-4-24يف افتتاحيتها األحد املوافق    (الواشنطن بوست)تناولت صحيفة  

أ�ن هدهود معتربة أنها "مشبوهة للغاية وينبغي التحقيق فيها بدقة"، وأَضافت الصحيفة أن السلطات  

بأنه تويف بعد شهر كامل من وفاته، م� يث� الكث� من عالمات   املرصية اختارت أن تخرب عائلة الرجل 

آالف  االس تحتجز  “مرص  إن  بالقول  افتتاحيتها  األمريكية  الصحيفة  وختمت  وأسبابه،  وفاته  حول  تفهام 

ا لحقوق اإلنسان األساسية يف ح� تتلّقى أكرث من مليار دوالر سنويًّا   السجناء السياسي� وتظهر تجاهًال تامًّ

انتهاكات الحقوق. يجب    مساعدًة من الواليات املتحدة. تم حجب جزء بسيط فقط من املساعدات بسبب

 وقف املزيد من املساعدات حتى تنهي مرص قسوتها املمنهجة". 
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مل تكتفي فقط أجهزة السييس األمنية بقتل أ�ن هدهود خالل األيام املاضية، فقد قامت أجهزة السييس  

 باعتقال إعالمي� مرصي� بسبب معارضتهم للنظام. 

، عقب نرشها مقطع فيديو الكوربيجي، الصحفية صفاء  2022-4-21  ، الخميساعتقلت قوات األمن املرصية

فيه   اإلرسائيانتقدت  سيناء،  ،  سيناء  إىل لي�  دخول  غنائي� يف جنوب  مهرجان�  اإلرسائيلي�  تنظيم  وأثار 

بالتزامن مع أعياد تحرير سيناء خالل عطلة عيد الفصح، غضبا واسعا عىل مواقع التواصل االجت�عي يف  

كوربيجي  وقالت وسائل إعالم مرصية، إن قوات األمن املرصية اعتقلت ال ،  مرص، خالل األيام القليلة املاضية

من منزلها، فجر الخميس، في� فشلت يف القبض عىل اإلعالمية هالة فهمي لعدم تواجدها مبحل إقامتها  

وشنت الصحفية صفاء الكوربيجي واإلعالمية هالة فهمي خالل األشهر القليلة املاضية حملة  ،  أثناء اقتحامه 

تلفزيون ومحطات اإلذاعة الحكومية،  ضد سيطرة جهاز املخابرات عىل مبنى ماسب�و، الذي يضم قنوات ال

األجور،   مستويات  وتد�  العمل،  ظروف  عىل  متكررة  احتجاجات  الجاري  العام  مطلع  منذ  ويشهد 

 واملستحقات املالية املتأخرة التي مل يحصل عليها العاملون منذ عدة سنوات. 

وتوجيه اتهامات لهم بنرش أخبار كاذبة وحبسهم    "ظرفاء الغالبة"أثار قرار السلطات املرصية بالقبض عىل  

عىل ذمة القضية؛ النتقادهم غالء األسعار بشكل ساخر يف إطار متثييل، تفاعال واسعا عىل وسائل التواصل  

 االجت�عي. 

"ظرفاء الغالبة" عىل تطبيق "تيك توك"،  وألقت قوات األمن القبض عىل ثالثة أعضاء من صناع محتوى  

الذين يقومون بتقديم فقرات مصورة متنوعة وساخرة بزيهم الصعيدي التقليدي، ومن املث� أن معظمهم  

 يف طور الكهولة وليس الشباب.

ألف إعجاب، منذ نرش أول مقطع عىل الصفحة    410وحظيت القناة باهت�م شعبي وحصلت عىل أكرث من  

عام   نهاية  مواقع  2020يف  جميع  عىل  األسعار  وارتفاع  الغالء  من  الساخرة  املصورة  املقاطع  وانترشت   ،

 التواصل االجت�عي. 
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https://arabi21.com/story/1433190/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1


      تابع منصات المرصد

  

 

28 | P a g e  

 المرصد المجتمعي 

 April 2022 29 ||العدد الثاني

ما عىل لحن أغنية   كل�ت ساخرة عن وضع اجت�عي أو اقتصاديوترتكز فكرة املقاطع املصورة عىل تأليف  

ة تحظى بشعبية واسعة يف مرص، ويصاحبها أداء خفيف الظل من وجوه ليست من نجوم الفن، وإ�ا  شه� 

 من لون وشكل اإلنسان املرصي البسيط سواء يف الريف أو املدن يف الدلتا والصعيد. 

  ونقل موقع املنصة عن محامي الظرفاء الثالثة إسالم سالمة، الذي حرض التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة، 

قوله؛ إنه تم إلقاء القبض عليهم من مدينة أسيوط (صعيد مرص)، وترحيلهم لنيابة أمن الدولة بالقاهرة،  

يوما    15وعرضوا خالل يومي االثن� والثالثاء، ووجهت لهم النيابة تهمة نرش أخبار كاذبة، وقررت حبسهم  

 ، وتم ترحيلهم لسجن أبو زعبل.2022لسنة  440عىل ذمة القضية 

لهم  ى البعض اآلخر، أن القبض عىل صناع املحتوى، يؤكد أن النظام مهزوز وخائف، حيث إنه ليس في� رأ 

 لتيار سيايس، وال شهادات تعليمية جامعية.  انت�ء

نيابة أمن الدولة وحبسهم بسبب حديثهم    إىلوقال بعض النشطاء: "إذا متت إحالة فريق ظرفاء الغالبة  

مرارا   أكد  الذي  السييس،  الفتاح  عبد  االنقالب،  رئيس سلطة  القبض عىل  بهم  فأوىل  الغالء،  عن  الساخر 

 حقيقة الغالء وارتفاع األسعار يف مرص، دون أن توجه له تهمة "نرش أخبار كاذبة". 

لغالبة"، قال الصحفي محمد نرص: "يبدو أن  يف سياق تعليقه عىل واقعة اعتقال وحبس محتوى "ظرفاء ا

النظام املرصي لديه مشكلة من أبسط أشكال اإلبداع أو حرية التعب� بالقبض عىل ظرفاء الغالبة، التي  

 تذكرنا بواقعة القبض عىل فرقة "أطفال شوارع" قبل بضعة سنوات، بعد بثهم فيديوهات بسيطة ساخرة".

الوقائع ترضب يف التاريخ املرصي؛ حيث من املعروف عن املرصي� ": "مثل هذه  21عريب“لـ  وأوضح نرص  

حبهم للفكاهة والسخرية حتى من األوقات العصبية مثل الغالء أو الفقر أو ارتفاع األسعار أو غ�ها، وبدال  

 من تشجيع هذا النوع من التعب� عن الرأي أو الفن تقوم الحكومة مبالحقتهم وسجنهم" 

وغ�ها من األع�ل الفنية التي تنتجها    3الفن املتاح هو عىل شاكلة االختيار  أن "  إىلوأشار الصحفي املرصي  

م، إال أن األزمة أن النظام ال يسمح حتى بالتنفيس  الجهات األمنية وترشف عليها من أجل تلميع صورة النظا

غضب يف الشارع أو ب�    إىلعن النفس بشكل ساخر أو جاد؛ خوفا، ك� يف العهود السابقة، من تحوله  

 املواطن� ضد سياساته االقتصادية القاسية، ويرى أن هؤالء �ثلون تهديدا حقيقيا للنظام". 

استهجنت منظمة حقوقية إلقاء السلطات املرصية  لقمعية البوليسية  وعىل نفس السياق وإجراءات الدولة ا

 ". 3القبض عىل محام سخر يف منشور له عىل "فيسبوك" من املمثل الذي أدى السييس يف مسلسل "االختيار 

أبريل    ١١يل أبو شيخة بتاريخ  وحسب الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان فقد ألقي القبض عىل املحامي نب

 الحايل من منزله يف شب� القناطر مبحافظة القليوبية. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabi21.com/story/1433190/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://arabi21.com/story/1432006/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-3
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بحبس    ٢٠٢٢أبريل    ١٣وقالت الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان إنها رصدت قرار نيابة أمن الدولة أول يف  

 عليا.  حرص أمن دولة ٢٠٢٢لسنة   ٩٣املحامي أبو شيخة خمسة عرش يوما احتياطيا عىل ذمة القضية رقم 

ووجهت النيابة ألبو شيخة اتهامات باالنض�م لج�عة إرهابية ونرش أخبار كاذبة، وذلك عىل خلفية نرشه  

يف   يارس جالل  املمثل  دور  تسخر من  منشورات  "فيسبوك"  االجت�عي  التواصل  موقع  عىل حسابه عىل 

 " الذي يقوم بدور السييس. 3مسلسل "االختيار 

ق اإلنسان مجلس نقابة املحام� بالتدخل الفوري لدى السلطات إلطالق  وطالبت الجبهة املرصية لحقو 

رساح زميلهم نبيل أبو شيخة، ك� ناشدت جموع املحام� باملطالبة بإخالء سبيل زميلهم ووقف اعتقاله  

 التعسفي عىل خلفية تعب�ه الحر عن رأيه.

تسمه، أن يكون سبب القبض عىل أبو   من جهتها نفت الصحافة املرصية املوالية، عىل لسان مصدر أمني مل

شيخة هو استهزاؤه باملسلسل، وقالت إن أبو شيخة محبوس عىل ذمة قضية حرص أمن الدولة العليا وتعود  

 أنه تم إيداع أبو شيخة بسجن شب�.   إىل، الفتاً 2021لسنة 

 .2021لكن املصدر مل يوضح ملاذا جاء اعتقال أبو شيخة اآلن رغم أن القضية تعود لسنة  

والحسابات وصفحات مواقع    ةليكرتونيحجبت السلطات املرصية عددا من املواقع اإلويف سياق متصل  

  12ظيم اإلعالم يف مرص  وأصدر املجلس األعىل لتن ،  التواصل االجت�عي، بحجة عدم االلتزام بقوان� البالد 

اإل املواقع  بعض  وحجب  بغلق  االجت�عي،  ليكرتونيقرارا  التواصل  مواقع  عىل  والصفحات  والحسابات  ة 

وقال املجلس إن تلك القرارات اتخذت بسبب "مخالفة األكواد  ،  إليكرتو�وقنوات عىل يوتيوب، وتطبيق  

الصحفي، أو  اإلعالمي  الرشف  ومواثيق  اإلعالمية  الصحافة    واملعاي�  تنظيم  لقانون  وفقاً  الرتخيص  وعدم 

 . واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم"

وأوضح البيان أن أسباب الحجب واملنع تعددت من نرش أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض عىل  

العنرصية، أو    ىلإالعنف أو الكراهية، أو ينطوي عىل متييز ب� املواطن�، أو يدعو    إىلمخالفة القانون أو  

 يتضمن طعنا يف أعراض األفراد، أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا لألديان الس�وية أو للعقائد الدينية. 

ة وإدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع ملواقع  إليكرتونيأن القرارات تتعلق كذلك بتأسيس مواقع    إىلوأشار  

ل عىل ترخيص بذلك من املجلس، وذلك وفقا لقانون  ة تعمل من خارج الجمهورية دون الحصو إليكرتوني

 . 2018صدر عام 

كشفت مديرة تحرير بصحيفة مرصية  ويف سياق متصل، يوضح سياسة الدولة املرصية يف تكميم األفواه،  

التي يعا� منها   الذين يكتبون عن تدهور األوضاع املعيشية واالقتصادية  الصحفي�  حكومية عن مص� 

ا عىل سؤال من أحد رواد مواقع التواصل االجت�عي حول أسباب عدم الكتابة عن ورد،  الشعب املرصي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabi21.com/story/1432672/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1
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يتم تصحيح املسار، قالت الصحفية داليا    حتىسوء إدارة األمور االقتصادية يف مرص وتوضيح تداعيات ذلك  

 .".. أو نتحبس.. أو كل ده مع بعضهالكتابةأو نتمنع من هنرتفد حرضتك.. ج�ل: "

جاء ذلك يف سياق سلسلة من التعليقات عىل تدوينة نرشها الخب� االقتصادي والرئيس السابق للجمعيت�  

املرصية والعربية لالستث�ر املبارش، ها� توفيق، حذر فيها من تداعيات إغالق الكث� من املصانع يف مرص، 

 الخامات، وغضب املوردين، وخفض عدد العامل� وتزايد غرامات التأخ�.   وتعطل وصول

والقت تدوينة توفيق تفاعال واسعا من قبل عدد من خرباء االقتصاد واملهتم� من رواد مواقع التواصل  

 االجت�عي باألوضاع االقتصادية يف مرص. 

آالف   4000عن عامل بيخرج    ىيستغنوعلق عيل مصطفى الدبييك قائال: "الزم نفهم وندرك أن كل مصنع ب

السوق من   بيحرم  ألف عامل  للسوق يعني كل  القوة الرشائية  العامل من    4جنية متوسط مرتب هذا 

 مالي� جنيه شهرياً". 

تريليون جنية كانوا بيشرتوا منتجات باقي املصانع    2وأضاف: "لو وصلوا نصف مليون عامل أي حوايل  

األع�ل صناعة وتجارة وخدمات    هذهانخفاض متدرج يف مبيعات كل  وجميع األنشطة يف السوق فيحدث  

املتوالية وكل مرة يتطرد فيها صاحب    هذهفيستغنوا مرة أخري عن جزء من الع�لة مضطرين وتستمر  

 لالستغناء عن ع�ل آخرين.   نشاطهالعمل سواء يف الصناعة أو التجارة والخدمات ملواجهة ركود مبيعاته أو  

ما كانت علية هذا غ� خروج وإفالس كث�    إىل الدورة مرة أخري بسهولة    هذه صعوبة إعادة  وتابع: "املؤمل

 من األع�ل وخاصة املعتمدة عىل ديون بنكية"، مشددا عىل رضورة أن تدرك الحكومة خطورة ما ذكره. 

إغالق للمصانع  ويف تعليقه، قال الخب� االقتصادي عبد النبي عبد املطلب إن ما يحدث يف مرص حاليا من  

 وترسيح للع�لة هو نتيجة طبيعية للقرارات االقتصادية غ� املدروسة. 

مضمون دون مخاطر ودون رضائب. ويف نفس الوقت تقييد االست�اد،    سنوي% عائد  18وأضاف: "تخيل  

الصغ� أع�له النتيجة، سوف يصفي املستورد والصانع والتاجر  الصغ�.  ، وزيادة صعوبته عىل املستورد 

العائد   ذات  االستث�ر  شهادات  يف  التصفية  نتيجة  توريد  18ويودع  عن  املوردون  يتوقف  وبذلك   .%

الع�لة، وقطع   العمل. ويتم ترسيح  الصغ�ة عن  املصانع  الكربى. وتتوقف  للمصانع  اإلنتاج  مستلزمات 

 األرزاق. 

ؤية، مبا يطمنئ كل رجال  وأضاف: "أعتقد أن التشغيل وتشجيع االستث�ر مهم. لكن األهم هو وضوح الر

 االستث�ر واملال والصناعة والزراعة". 

وري صادر عن املركز املرصي للحقوق االقتصادية،  وهي إصدار غ� د   ، "لوتس"أصدرت مجلة  ويف سياق أخر  

، الذي يضم مجموعة من امللفات واملوضوعات املهتمة  2022واالجت�عية، عددها الرابع، عن شهر مارس  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabi21.com/story/1430653/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d9%88%d8%b1%d8%ab%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5/
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مبلفات الحقوق االقتصادية واالجت�عية والثقافية، مبا فيها أهم األحكام التي حصل عليها املركز، والسوابق  

إق تم  التي  الشهيد خالد سعيد،  ،  رارهاالقضائية  بتعويض ورثة  القايض  الحكم  براءة ع�ل كفر    إىلفمن 

الدوار، واالنتصار للعمل الصحفي عرب قضية هيئة مكتب الصحفي�، يسرتجع عدد املجلة ملفات سعى  

ر  ك� يحتفي عدد املجلة بانتصا،  محامو املركز لحلها، والحصول عىل الحقوق ألصحابها خالل السنة املاضية

عاما من النضال،    70النساء يف معركة القضاء أخ�ا، واعتالئهن منصة “مجلس الدولة” ألول مرة، عىل بعد  

  الذي بدأته شخصيات نسائية رائدة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 رابعًا: األوقاف ومعاداة املجتمع

النظام   عند  املایلة  الحیطة  الدینیة  والشعائر  الفرائض  أصبحت  هل 

 املصري؟!! 

رئيس الوزراء أو وزير    إىلية يف ترشيد النفقات وتوف� العملة الصعبة ال تذهب  عندما تفكر الدولة املرص

مختار جمعة وزير األوقاف للتوف� من النفقات عىل الفرائض والشعائر    إىلاملالية ولكن تذهب وعىل الفور  

ناك فقه أولويات الدولة  ، وزير األوقاف، أن همختار جمعةالدينية والذي بدوره ال يتأخر أبًدا، فقد رصح  

وفقه أولويات الفرد، وعلينا اآلن من التكاتف لتغليب فقه أولويات الدولة، ىف الظروف الحالية، متابعا، ىف  

تحتاجه الدولة    الذيالدوالر    إىل هذه الظروف، يكون قضاء حوائج الناس أوىل من الحج، حيث يحتاج الحج  

ظروفنا هذه لن يكون هناك حج عىل   األوقاف “ىفوقال وزير  ،  اآلن لتوف� املنتجات الغذائية للمواطن�

قال محمد مختار جمعة وزير  ،  فقه الدولة   إىلنفقة وزارة األوقاف عىل اإلطالق"، مشددا عىل أهمية النظر  

، مشّدًدا عىل أهمية  يكلف مليار دوالراألوقاف، إّن الحج عىل نفقة الدولة (الذي تقرر إلغاؤه هذا العام)  

ة من أجل الغذاء والدواء، وأضاف أن حج هذا العام مقصور عىل حج الفريضة، وذلك  توف� العملة الصعب

 ملن مل يحج مسبًقا؛ وذلك ملساعدة السعودية يف التنظيم عرب تقليل األعداد قدر اإلمكان. 

لوزراء، اقتصار أداء فريضة الحج هذا العام عىل من مل يسبق  ، رئيس مجلس امصطفى مدبويلأعلن  ك�  

تم التوافق خالل اجت�ع اللجنة الوزارية العليا للحج عىل عدم الس�ح بالحج عىل  ،  له الحج من قبل فقط

 نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام. 

اء يف مباريات كرة قدم أو كافيات أو الحفالت  ، وأن التجمعات كلها مباحة سو وتحت قاعدة الحيطة املايلة

قاف  ، رئيس الهيئة الربملانية لحزب النور، بيانا عاجال بشأن قرار وزارة األو النائب أحمد خليل خ� الله ألقى  

وأوضح النائب، خالل الجلسة العامة: "لألسف  ، مبنع صالة التهجد باملساجد، مطالبا بإعادة النظر ىف القرار

أن الوزارة قامت مبنع صالة التهجد واالعتكاف داخل    إىلالحكومة يف واد واألوقاف يف واد آخر"، مش�ا  

التجمع عادت  ك�  منتظم  بشكل  الرتاويح  صالة  قيام  رغم  وغ�هااملساجد،  املباريات  يف  وتابع:  ،  ات 

القرارات املعلنة من وزير األوقاف، نجد أنها تس� يف طريق مغاير متاًما ملا أعلنته    إىل "باستعادة النظر  

بقية   عن  منعزلة  جزيرة  يف  األوقاف  وزارة  ظهور  مؤداه  مبا  األخرى،  الشئون  يف  إجراءات  من  الحكومة 

 الوزارات واملؤسسات". 

  MBCخالل مداخلة هاتفية لربنامج "الحكاية"، مع اإلعالمي عمرو أديب عرب فضائية " ،  ويف نفس التعنت

أطلق وزير األوقاف املرصي، مختار جمعة، عدة ترصيحات، منها أن "املساجد    2022-4-17يف  "،  2مرص  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3728886/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%AC-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042022&id=b11da3b2-9805-4641-9957-4e2e26b79cf1
https://www.elwatannews.com/news/details/6039292
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042022&id=a1f3b730-efba-4d0e-ac77-6fcd494e2484
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  االعتكاف يف العرش األواخروعن  ،   مفتوحة أمام الصلوات الخمس، والرتاويح مقامة مع التزام الضوابط" 

، كل شخص له غرفة ودورة مياه، بل هو مكان مفتوح،  املسجد مش مهيأ فندق من رمضان، قال جمعة: " 

 . ولو شخص مصاب بف�وس كورونا وسهران معهم الليل كله ينقل العدوى"

بسبب التضييق  ي ما زال مستمراً،  وسبّب هذا الترصيح هجوماً كب�اً وسخرية عىل مواقع التواصل االجت�ع

 عىل الرتاويح وصالة العيد ومنع االعتكاف، وملا فيها من مخالفة لرصيح القرآن الكريم، بحسب املعلّق�. 

: "كده كت� والله، يعني ملا ربنا يذكر ف القرآن ذاته (مش حديث أهو وال اجتهاد)،  رأبو صابوعلّق أحمد  

تبا للطائف� والعاكف�  إن االعتكاف ف املساجد "وال  بيتي  املساجد"، "وطهرا  رشوهن وأنتم عاكفون يف 

 والركع السجود"، وييجي واحد زي ده يقول اعتكفوا ف بيوتكم املسجد مش فندق تبقى قلة أدب؟".  

وعلقت شه�ة طاهر: "حقيقي مش فاهمه الترصيح الغريب: "املسجد مش فندق"!!، معاليك فاهم قيمة  

ا النبي صىل الله عليه وسلم مثالً؟!!!، االعتكاف يف العرش األواخر من رمضان ال شك  املسجد أكرت من سيدن

 من هدي سيدنا النبي، صىل الله عليه وسلم، ومعاليك تعلم ذلك". 

النائب يف الربملان املرصي، أحمد فرغيلويف نفس السياق   بيانا عاجال  وجه  رئيس الوزراء، مصطفى    إىل، 

باملساجد    منع إقامة صالة التهجد مدبويل، ووزير األوقاف، محمد مختار جمعة، بشأن إعالن وزارة األوقاف  

حات العامة، بحجة صعوبة خالل العرش األواخر من شهر رمضان، ومنع إقامة صالة عيد الفطر يف السا 

وشدد النائب املرصي عىل أن قرارات وزارة األوقاف تتعارض مع ما  ،  تطبيق إجراءات التباعد االجت�عي

اتخذته الحكومة مؤخرا من قرارات مبد ساعات العمل باملوالت والكافيهات واملطاعم واملحال التجارية  

رغم من التزاحم الشديد الذي تشهده هذه األماكن، حتى الساعة الثانية صباحا خالل شهر رمضان، عىل ال

وأضاف: "رغم حاالت التزاحم الشديدة، شاهدنا أيضا أعدادا  ، خصوصاً يف األيام السابقة إلجازة عيد الفطر

غف�ة يف مالعب كرة القدم، إال أن جميع املساجد تشهد حالة انضباط من املصل� يف تنفيذ اإلجراءات  

لوات، فضال عن رفع حظر التباعد يف جميع النشاطات إال املساجد، التي تعد األكرث  الوقائية يف جميع الص

وكانت وزارة األوقاف املرصية أعلنت أن صالة عيد الفطر ستُقام يف املساجد الكربى التي تُقام فيها  ،  التزاما

أن هناك    إىلت  وأشار ،  صالة الجمعة، مشددا عىل عدم إفساح املجال إلقامة الصالة يف الساحات العامة

مجموعة من الضوابط التي تجب مراعاتها عند إقامة صالة العيد، منها االلتزام بارتداء الك�مة، والتباعد  

 دقائق.  7دقائق فقط، عىل أن تكون مدة التكب�  10بـ االجت�عي، وفتح املسجد قبل الصالة 

ا وزير  إعالن  بعد  التواصل يف مرص  الغضب عىل مواقع  ألوقاف املرصي، محمد مختار  سادت حالة من 

جمعة، عدم الس�ح بصالة التهجد واالعتكاف يف املساجد يف العرش األواخر من شهر رمضان املبارك، وذلك  

، رًدا عىل هذا الغضب  2022-4-20  وقالت وزارة األوقاف املرصية يف بيان، األربعاء،  للعام الثالث عىل التوايل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81-%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%22%C2%A0
https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81-%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%22%C2%A0
https://arabi21.com/story/1432462/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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بسبب    صالة التهجد يف العرش األواخر من رمضانمنع االعتكاف و   وزارة الصحة تقرر   إىل“إنه بالرجوع  

 . وقال وزير األوقاف املرصي “من يريد التهجد فليقم به يف بيته ، جائحة كورونا”

نع املصل� من استك�ل  فيديو ملفتش أوقاف مبرص � تداول ناشطون مقطع  ويف تصعيد جديد من نوعه  

وكان وزير األوقاف املرصي مختار  ،  يف أحد مساجد حلوان؛ بحجة مخالفتها للرشوط الصحية  صالة الرتاويح 

 . جمعة أعلن تحديد صالة الرتاويح بنصف ساعة فقط، ومنع االعتكاف والتهجد يف املساجد

للتفتيش عىل املساجد  يف مناطق عدة  كثفت وزارة األوقاف املرصية من حمالتها الليلية  ويف نفس السياق  

، وذلك يف إطار تنفيذ توجيهات وزير األوقاف محمد مختار جمعة مبنع االعتكاف بهدف التأكد من إغالقها

وتداول ناشطون عرب مواقع التواصل االجت�عي  ،  وصالة التهجد خالل العرش األواخر من شهر رمضان املبارك

أمام  باألوقاف  عامل�  تُظهر  الحمالت    صورًا  أثناء  مساجد مغلقة يف محافظة اإلس�عيلية (رشقي مرص) 

وكانت وزارة األوقاف قد هددت مبعاقبة أمئة املساجد الذين يسمحون بإقامة تلك الشعائر  ،  التفتيشية

، وكانت بالفصل والتحقيق، بعد توصية لجنة إدارة األزمات وجائحة كورونا التابعة لرئاسة مجلس الوزراء

منع صالة التهجد واالعتكاف باملساجد، ك� منعت إقامة صالة العيد    2022ابريل    15يف  ،  د قررتاألوقاف ق

وشدد الوزير يف بيان عىل عدم فتح املساجد بعد صالة الرتاويح حتى صالة الفجر، قائًال “من  ،  يف الساحات

بصالة الليل والذكر وتالوة القرآن  يريد االعتكاف والتهجد فليقم به يف بيته، ومن املستحب أن نعمر بيوتنا  

 الكريم”. 

 

منصات التواصل املرصية حيث ساد فيها جدل واسع بسبب التضييق عىل    وسم “وزير األوقاف”تصدر  و 

املصل� يف شهر رمضان، إذ منعت وزارة األوقاف صالة التهجد واالعتكاف باملساجد يف العرش األواخر، ك�  

وتفاعًال مع املوضوع كتب  ،  بحجة تجاوزها الوقت املحدد لها   قُطعت صالة الرتاويح يف عدد من املساجد 

نّة بعد صالة الجمعة وعىل بعد مرتين مني تقريبًا كان هناك شخص يتكلم   أحمد شميس “كنت أصيل السُّ

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://mubasher.aljazeera.net/news/2022/4/21/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2022/4/21/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/2022/4/21/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1433782/%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://arabi21.com/story/1433782/%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://arabi21.com/story/1433782/%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://arabi21.com/story/1433782/%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/4/23/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/4/23/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
https://mubasher.aljazeera.net/news/2022/4/25/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81
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املوعد عن  تتأخر  الرتاويح  ألن  واملصل�  اإلمام  جازت  األوقاف  أن  ملخصه  والحوار  املسجد  عامل    مع 

بل كتب عاطف “من يشعر بانزعاج مبنع التهجد يف املساجد يصيل يف البيت. الوزير مل  ويف املقا،  املحدد!”

 �نع الصالة لكنكم تعشقون دور الضحية”. 

أديبو  اإلعالمي عمرو  تظهر    ، عىلعلق  التي  االجت�عي،  التواصل  املتداولة عىل مواقع  الفيديو  مقاطع 

الوزارة   قرارات  تطبيق  من  للتأكد  املحافظات؛  بعض  مساجد  عىل  ليًال  األوقاف  وزارة  موظفي  تفتيش 

وقال خالل تقد�ه لربنامج «الحكاية»،  ،  باالقتصار عىل أداء شعائر معينة داخل املسجد (صالة الرتاويح)

اإلمام وترك املصل� مستمرين يف    إىل »، إن املوظف� كان عليهم الحديث  2مرص    MBCرب فضائية « املذاع ع

 أداء الصالة والشعائر، معقبًا: «املسألة ببساطة شكلها سيئ إنه يتقال يف لجان تفتيش تدخل تفض الصالة».

وزارة األوقاف    تتراجع  وبعد غضب شعبي واسع من تلك القرارات واإلجراءات املستفزة ملشاعر املسلم�، 

العرش األواخر من شهر رمضان املبارك يف املساجد  املرصية ، عن قرارها بعدم الس�ح بصالة التهجد يف 

إثر غضب شعبي متزايد، واستياء واسع العامة،  ب،  والساحات  الوزارة املرصية، وفق  يان أصدرته  وقررت 

، فتح "جميع املساجد الكربى والجامعة، التي تُقام بها صالة الجمعة، والتي بها  2022-4-25  مساء االثن� 

أمئة من األوقاف، أمام املصل�، يف صالة التهجد، بدءا من ليلة السابع والعرشين ليلة الخميس املقبل حتى  

 .نهاية شهر مبارك

اطلع السييس، عىل املوقف  وعىل النقيض يف أمور توف� نفقات الدولة عىل الفرائض والشعائر الدينية،  

جهود ترميم وتجديد مقامات وأرضحة آل البيت، خاصًة أرضحة سيدنا الحس�، والسيدة نفيسة،  لالتنفيذي  

بشكل متكامل يشمل الصاالت الداخلية باملساجد وما بها    بتطوير األرضحة  السييسوجه  ،  والسيدة زينب

جنب    إىل من زخارف مع�رية، وعىل نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحا� لألرضحة واملقامات، جنباً  

الطرق وامل يادين واملداخل  مع التطوير الشامل للخدمات واملرافق املحيطة مبواقع األرضحة، مبا يف ذلك 

 املؤدية لها. 

قام   إبريل    السييسك�  بإفتتاح  2022خالل شهر  الشاملة  م،  التجديد  أع�ل  بعد  الحس�  مسجد سيدنا 

يف االفتتاح عظمة    السييسللمسجد مبا يف ذلك املقصورة الجديدة للرضيح الرشيف لألمام الحس�، وشارك  

لدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه األمراء من اشقائه وأنجاله، منهم األم�  السلطان مفضل سيف ا 

السيد مفضل محمد حسن ممثل   الدين، وكذلك  الصادق سيف  الدين، واألم� جعفر  القائد جوهر عز 

 السلطان مبرص".  

� بها وجميع  توجه محمد مختار جمعة وزير األوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملويف هذا السياق  

، وتوجيهه برسعة  بتطوير مساجد آل البيتالسييس عىل اهت�مه    إىلمحبي آل البيت بكل الشكر والتقدير  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25042022&id=901800a1-bcf8-468a-94ce-8902bea6bbb
https://arabi21.com/story/1433965/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D8%AF
https://arabi21.com/story/1433965/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D8%AF
https://gate.ahram.org.eg/News/3481895.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3745921/1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3719851/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84


      تابع منصات المرصد

  

 

36 | P a g e  

 المرصد المجتمعي 

 April 2022 29 ||العدد الثاني

ليكون جاهزًا ألداء الشعائر يف شهر    )،إمتام أع�ل الصيانة والتطوير مبسجد اإلمام الحس� (ريض الله عنه

 رمضان املبارك. 

مشكلة  أثارت ترصيحات وزير األوقاف املرصي محمد مختار جمعة، خالل مناقشة  وعىل صعيد متصل  

وكان    ،التي تعانيها مرص يف جلسة مبجلس الشيوخ، الجدل عىل مواقع التواصل االجت�عي  الزيادة السكانية

أن "إنجاب    إىلزيادة نسبة الطالق"، منوها    إىلوزير األوقاف املرصي، قد أفاد بأن "كرثة اإلنجاب تؤدي  

وكتب أحدهم: "وزير  ،  املرأة أكرث من مرة يؤدي للتأث� عىل ج�لها ونضارتها وبالتايل زيادة نسبة الطالق"

لداعية السلفي أيب إسحاق الحويني، حاتم  وكتب ابن ا،  األوقاف أصبح دكتورة نساء ووالدة مربوك شيوخ"

الحويني: "كده وزير األوقاف بيدعو للتعدد علشان كل زوجة تنجب ثالثة بس علشان ج�لها ونضارتها،  

 وعلشان بتوع تحديد النسل برضو ما يزعلوش". 

الرشيف يف مرص، ويف ظل تراخي    الحملة املمنهجة ضد األزهراستهجن عل�ء دين ومشايخ  ويف سياق أخر،  

مؤسسات الدولة اإلعالمية تجاه الحملة، وجه مركز األزهر العاملي للفتوى نقدا الذعا للمسلسل الرمضا�  

"فاتن أمل حريب" نة  ،  املث� للجدل  السُّ الكريم، وهدم مكانة  القرآن  بآيات  وحذر "األزهر" من االستهزاء 

�ئر اليقظة    إىل وإذكاء األفكار املتطرفة، وتشويه صورة عالِم الّدين يف املجتمع"، مش�ا  النبوية،   أن "الضَّ

واستقرار   أمن  ويُحقِّق  األخالق،  ن  ويُحسِّ األُمم،  يبني  الذي  الواعي  املُستن�  اإلبداع  نحو  أصحابها  تدفع 

،  2014، أن الحملة املستمرة منذ عام "21وأكدوا يف ترصيحات لـ""عريب، املُجتمعات، وال يصنع الّرصاعات"

تأيت استمرارا للهجوم عىل األزهر والرتاث اإلسالمي من قبل العديد من اإلعالمي� واملفكرين املرصي�، ومن  

إبراهيم   أمثال  األزهر ومهاجمته؛ من  النيل من  دأبوا عىل  الذين  الكتّاب  لبعض  الدرامية  األع�ل  خالل 

 عيىس.

الرش األزهر  اللهجةأصدر  شديد  بيانًا  ملؤلفه    يف  أمل حريب”  “فاتن  مسلسل  حول  أث�  كب�  بعد جدل 

إبراهيم عيىس، الذي يبث يف املوسم الرمضا� الحايل يف مرص ويناقش قضايا األحوال الشخصية ويربطها  

  السبت وحّذر مركز األزهر العاملي للفتوى، يف بيانه  ،  بأمور فقهية، ويظهر رجل دين “بصورة غ� الئقة”

األفكار  2022-4-16املوافق   وإذكاء  النبوية،  نّة  السُّ مكانة  وهدم  الكريم،  القرآن  بآيات  االستهزاء  من   ،

وحّذر مركز األزهر العاملي للفتوى، يف بيانه اليوم السبت،  ،  املتطرفة، وتشويه صورة عالِم الّدين يف املجتمع

النبوية، وإذكاء األفكار املتطرفة، وتشويه صورة  من االستهزاء بآيات القرآن الكريم، وهدم مكانة السُّ  نّة 

 عالِم الّدين يف املجتمع. 

السياق ذاته   إبراهيم عيىسويف  اإلعالمي  السابق، عالء مبارك،  الرئيس املرصي  إياه  هاجم نجل  ، مطالبا 

وانتقد نجل مبارك حديث اإلعالمي املرصي املث� للجدل،  ،  بوقف "االستفزاز"، مبا يتعلق باألمور الدينية

ل مبارك يف تغريدة عرب حسابه الرسمي عىل وقا، مطلع الشهر الجاري، عن أن صالة الرتاويح "ليست سنة"

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabi21.com/story/1431084/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://arabi21.com/story/1431084/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://arabi21.com/story/1432252/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2022/4/16/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%91%D9%8E%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%8E%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2022/4/16/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%91%D9%8E%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%8E%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2022/4/16/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%91%D9%8E%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%8E%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/story/1433486/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2


      تابع منصات المرصد

  

 

37 | P a g e  

 المرصد المجتمعي 

 April 2022 29 ||العدد الثاني

"تويرت": "عيىس وقف احرتاما لفيلم أصحاب وال أعز وهو حر؛ وغضب من صيديل يقرأ القرآن يف الصيدلية،  

ثم شكك يف رحلة املعراج، واعتربها وهمية، ثم خرج علينا يف الشهر الكريم ليفاجئنا أن صالة الرتاويح  

،  وأضاف: "أخىش الهبدة القادمة يفاجئنا أن صالة التهجد أيضا ليست سنة"،  ليست من السنة"، وفق ادعائه

 وطالب إبراهيم عيىس بالقول: "رجاء يا أستاذ كفاية استفزاز"، بحسب تعب�ه. 

يسمها) مبحاولة رضب مصادر    جهات سياسية غربية (مل  أحمد الطيب اتهم شيخ األزهر،  يف سياق مختلف 

وخالل برنامج عىل ،  قوة املسلم� يف الرشق، ورد يف الوقت نفسه عىل املشكك� يف معجزة اإلرساء واملعراج

قناة الحياة، طالب الطيب، الشباب بعدم التعرض للربامج التي تنال من الرشع الحنيف، وتخوض بغ� 

هات غربية ممولة، بهدف إضعاف الرشق وإضعاف العامل  علم يف معتقدات الناس، مشددا عىل أن "هناك ج 

الكريم مصدر  ،  العريب واملسلم�" القرآن  أن  يعلمون جيدا  لذا فهم  الجميع،  أعمم عىل  "وهنا ال  وقال: 

 القوة، وهناك جهات سياسية مرتبطة بتلك الربامج من أجل رضب مصادر القوة عند املسلم� يف الرشق". 

 

 .. إنفاق املالیین من املستفید؟!!خامسًا: مسلسل االختیار

يف سابقة من نوعها يف تاريخ الدراما املرصية يف شهر رمضان، يُعرض عمل فني طويل (مسلسل) عن بطولة 

الذي يدور حول دور  ،  " 3"االختيار  يف حياته وأثناء حكمه، وهو مسلسل    "رئيس جمهوريةمزعومة لـ "

حرب أهلية، وانتشالها    إىل إنقاذ مرص من خطر االنحدار  � أس�ه "زعيم االنقالب عبد الفتاح السييس في

،  ات د�قراطية يف تاريخ البالدبعد فوز مرشحها بالرئاسة يف أول انتخاب  "،من يد ج�عة اإلخوان املسلم�

"، كواليس انقالب الجيش املرصي بقيادة وزير الدفاع آنذاك اللواء السييس، ومساعدة  3يتناول "االختيار  

من خالل    2013وزير الدفاع األسبق املش� حس� طنطاوي عىل الرئيس املنتخب الراحل محمد مريس عام  

من طرف واحد وال تعرب عن الواقع، وتعترب تزييفا للتاريخ  تأيت  ها   أن�حللاملن و ي ناقدكث� من الرسدية يرى  

 .القريب الذي عارصه الشعب املرصي

  2011يناير    25"بطوالت" الجيش والرشطة بعد ثورة    تدعي " الذي يأيت ضمن سلسلة  3مسلسل "االختيار  

أو أحزاب سياسية  ليس ضد عدو خارجي إ�ا ضد أعداء داخلي� سواء كانوا عىل هيئة ج�عات مسلحة  

 حاولت استخالص الحكم من يد العسكر. 

واملسلسل من تأليف ها� رسحان، وإخراج بيرت ميمي، وإنتاج رشكة "سي�جي" التابعة للمخابرات العامة،  

، وأحمد  زعبد العزيالتي حشدت فيه أبرز نجوم الفن املرصي من أجل إنجاحه مثل أحمد السقا، وكريم  

الصاوي، وبيومي فؤاد، وعدد كب� من الفنان� الذين يشاركون يف البطولة والذين    عز، ويارس جالل، وخالد 

 يظهرون كضيوف رشف خالل الحلقات. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabi21.com/story/1434080/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://arabi21.com/story/1434080/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://arabi21.com/story/1434080/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://arabi21.com/story/1429212/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-3-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
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واعترب نقاد وفنانون أن إنتاج عمل درامي طويل للسييس يأيت ضمن سيطرة املخابرات عىل العمل الفني،  

متجد الجيش والرشطة وعىل رأسهم قائد  ومحاولة تسخ�ه من خالل إنتاج حزمة من املسلسالت واألفالم  

 االنقالب العسكري، ومحاولة محو كلمة "انقالب" من قاموس املرصي�. 

بعد إخفاقه يف تحقيق   التي تدهورت بشكل كب�  الرجل  تأيت ضمن محاوالت استعادة شعبية  أنها  ك� 

بر األمان يف  إىل�ر مبرص  وعوده بتحس� أحوال املرصي�، وإظهاره مبظهر البطل الخارق الذي استطاع أن

 ساعة يف تاريخ مرص، عىل حد زعم القامئ� عىل العمل الفني.  96أخطر 

غ�  ظاهرة  يف  طويل،  درامي  عمل  يف  السييس  "تشخيص  أن  الغمري  حسام  الفني  والناقد  املخرج  أكد 

املرصية مثل يارس    مسبوقة، إلظهاره كاألبطال سيأيت بنتائج عكسية حتى وإن كان البطل أحد أبطال الدراما

جالل، وسبق ورفض الرئيس األسبق حسني مبارك أو من حوله فكرة تجسيد الفنان العبقري أحمد زيك 

 ".1973أكتوبر عام  6لشخصيته يف عمل يتحدث عن دوره يف الرضبة الجوية يف حرب 

احتفت  : "تصل السييس تقارير أمنية تؤكد له تراجع شعبيته داخل قطاعات  صحفي  وأوضح يف حديث

بظهوره ودوره عىل الساحة إبان حكم الرئيس الراحل مريس، ويحاول أن يذكر هؤالء أنه هو قام بتخليصهم  

 من حكم "اإلخوان"، الذي كان مرفوضا متاما من هذه الرشيحة". 

من الناحية الفنية، توقع الغمري أن يأيت املسلسل بعكس النتائج املرجوة، قائال: "تشخيص حاكم يف السلطة  

ن خالل عمل درامي ستكون نتائجه عكسية لدى الجمهور؛ ألن ردود فعل املمثل يارس جالل الذي قام  م

البنية الجسدية والقامة جعلتها كوميدية ساخرة بسبب الضغوط املفروضة   السييس رغم اختالف  بدور 

 عىل الرجل إلنجاح العمل". 

مع ظهور شخصية السييس باملسلسل، والتي   سخرية واسعة"، 3أثارت الحلقة األوىل من مسلسل "االختيار

 . يجسدها املمثل يارس جالل، حيث عج موقع "تويرت" بالعديد من الهاشتاغات حول املسلسل 

و"#محمد3"#االختيار و"#اضحوكةالعامل"،  و"#يارسجالل"،  و"#السييس"،  تريندات  "،  وغ�ها  _مريس"، 

حملت سجاال واسعا ب� املرصي�، ب� مشيد باملسلسل، ومدافع عنه، وب� منتقد ألداء جالل، ومدافع عن  

 شخصية الرئيس الراحل محمد مريس الذي جسده املمثل صربي فواز، بصورة ساخرة.

 " معتربا أن الناس تراه "مسلسل كوميدي". 3عىل مسلسل "االختيار   عمرو واكدعلق الفنان املرصي 

ل واكد يف تغريدة له عىل "تويرت": "أنا عمري ما شوفت مسلسل واخد نفسه جد ومرصوف عليه عشان  وقا

  . سبحان الله، ده٣  االختيارزي مسلسل    وإسفافيبقى املفروض جد وعميق والناس قررت انه كوميدي  

 حتى املسلسالت الكوميدي أو املقاوالت الناس ما بترتيقش عليها كده. برصاحة جزاء مستحق". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabi21.com/story/1429136/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-3-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1429386/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-3-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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ثل يارس جالل طويل  صورة توضح كيف لجأ السييس للم  21نرش موقع عريب    كاريكات� ساخرةويف صورة  

 وهو صاحب القامة القص�ة   3القامة ليمثل دوره يف مسلسل األختيار

 

االختيار   الحلقات    3وتحول  أوائل  للسخرية،    س كوميك   إىلبعد  يارس جالل  ومصدر  الفنان  أداء  بسبب 

  مصدر سخرية وكوميديا  إىللشخصية السييس، وتحول املسلسل من رواية تاريخية من جانب واحد فقط،  

وتندر مستخدمو مواقع التواصل من أداء يارس جالل املبالغ فيه أحيانا،  ،  عىل مواقع التواصل االجت�عي

وما قاله السييس  وقارن آخرون ب� ما يقوله جالل يف املسلسل،  ،  وسخروا من الرواية املزيفة أحيانا أخرى

 ، وعادة ما يزور التاريخ املنترص. سابقا عىل أرض الواقع، قائل� إن السييس هو خ� من يرد عىل نفسه

  بيضحكوا جالنا بالغ من ج�انكم أنكم    املصنفات،إحنا مباحث  عل تويرت تعليًقا قائال:    صاحب حسابوكتب  

 بصوت عايل كل ما يظهر يارس جالل عىل الشاشة !!

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabi21.com/story/1429644/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-3
https://arabi21.com/story/1430575/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B13-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://twitter.com/arefabdo50/status/1512243126353727491?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1512243126353727491%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1430575%2FD983D988D985D98AD983D8B3-D8B3D982D8B7D8A7D8AA-D8A7D984D8A7D8AED8AAD98AD8A7D8B13-D8AAD981D8AAD8AD-D8B4D987D98AD8A9-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD98AD986-D984D984D8B3D8AED8B1D98AD8A9-D8B4D8A7D987D8AF
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فكرة بقي" السييس بيعرف �ثل أحسن من   تويرت قائال: طب عىل  عىل  تعليًقا  اخر  حسابوكتب صاحب  

يارس جالل ������� 

 

الحقائق يف مسلسل االختيار   بالبطل،    3ويف سياق متصل ورًدا عىل تزييف  السييس  قدم وزير  وتصوير 

، شهادة مث�ة لالهت�م، عن تعامل عبد الفتاح السييس مع الرئيس الراحل  يحيى حامداالستث�ر األسبق،  

"االختيار  محمد مريس قبل االنقالب عليه،   املث� للجدل3ردا عىل ما يعرضه مسلسل  وقال حامد يف  ،  " 

منشور له عىل حسابه الرسمي يف "فيسبوك"، إن السييس وصل به األمر يف محاولة "التزلف"، و"إظهار  

حمل حذاء الرئيس مريس بعد خروجه من املسجد، يف ترصف كان يث� غرابة األخ�، ويطلب    إىلالوالء"،  

)"، أنه "بعد االنتهاء  ١ونرش تحت عنوان "من داخل القرص.. كنت شاهدا (،  يام به؛ تواضعا منهمنه عدم الق

السييس يذهب ليحمل حذاء الرئيس ليضعه أمامه، نظر الرئيس مريس له مستغربا،   من الصالة، وجدنا 

را من طرف  وأضاف حامد: "لقد كان هذا السلوك متكر،  وقال له: (ايه اليل بتعمله ده يا عبد الفتاح)"

األرض   إىلالسييس يف أكرث من موقف، ولعل الصور الواردة يف أثناء لقاءاته بالسيد الرئيس وهو ينظر دامئا 

أو يجلس عىل حافة املقعد، تؤكد أنه كان أبعد ما يكون عن هذه الهالة التي يريد أن يرسمها لنفسه بعد  

 كل هذه السنوات لعالج مركب النقص الذي يعا� منه".

، حقيقة  أ�ن نورروى املعارض املرصي البارز واملرشح الرئايس األسبق،  نفس السياق وإظهار الحقائق    ويف

وجاءت ،  حكاية املليار دوالر ب� الرئيس محمد مريس ووزير الدفاع يف حينها املش� محمد حس� طنطاوي

الذي يشوه فرتة حكم مريس،  "  3شهادة أ�ن نور حول هذه الحادثة، ردا عىل ما أورده مسلسل "االختيار  

وأوضح أن "الحكاية الحقيقية لقصة املليار دوالر،  ،  ويقدم السييس "منقذا" ملرص، يف محاولة لتلميع صورته

أنه   االتحادية، أخرب� فيه  بالرئيس مريس يف قرص  لقاء جمعني  التي كنت شاهدا عىل بعضها، بدأت يف 

تها، والذي أبلغه بأن الوضع الدوالري "كاريث"، وأن هناك التقى بفاروق العقدة محافظ البنك املركزي وق

استحقاقات بحوايل ملياري دوالر مستحقة خالل أيام ألحد القروض التي أُبرمت يف عهد الرئيس مبارك،  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://twitter.com/arf_bdw/status/1512568766814724102?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1512568766814724102%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1430575%2FD983D988D985D98AD983D8B3-D8B3D982D8B7D8A7D8AA-D8A7D984D8A7D8AED8AAD98AD8A7D8B13-D8AAD981D8AAD8AD-D8B4D987D98AD8A9-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD98AD986-D984D984D8B3D8AED8B1D98AD8A9-D8B4D8A7D987D8AF
https://arabi21.com/story/1430706/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1431226/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
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وتابع:  ،  وأنه يريده أن يترصف، وإال سيكون هناك تبعات اقتصادية صعب تداركها يف الظروف الحالية"

أنه استدعى املش� طنطاوي، وأبلغه برضورة توف� املبلغ أو جزء منه، وحينها رد  "أضاف الدكتور مريس  

طنطاوي بأن الجيش "معندوش مبلغ زي ده". لكن دكتور مريس سأله عن اللواء محمود نرص، وعن أخبار  

بلغ  وقال مريس لطنطاوي: "متقلقش، أنا بس شايف إن م،  الخزينة اليل يف مكتبه، التي فيها مبلغ مثل هذا"

كب� زي ده يكون يف خزنة مكتب اللواء نرص يشء غ� مفهوم أو مقبول، فرد طنطاوي، سعادتك عايز املبلغ  

 امتى، قاله بكرا، فقال طنطاوي بكرا هيكون يف البنك املركزي"، وفق شهادة أ�ن نور. 

، من مسلسل (االختيار) �رر  2022-4-9يوم  إن ترسيب حلقة  يم عزوزسلالكاتب الصحفي املرصي  وعلق  

 رسالة عىل خالف ما أراد الترسيب إيصالها للناس. 

مبارش-وأضاف   الجزيرة  شاشة  عىل  املسائية  لربنامج  حديثه  هذا    -يف  أن  توّهموا  املسلسل  صانعي  أن 

اإلخوان عن  ويقّدم صورة  مريس،  محمد  الراحل  للرئيس  مستعدين    الترسيب ييسء  كانوا  أنهم  فحواها 

 إلحراق البلد إن مل ينجح مرشحهم يف االنتخابات الرئاسية.

وتابع “كان معلوًما منذ اللحظة األوىل أن مريس هو الفائز باالنتخابات، وعقدت اجت�عات عدة ب� القوى  

ترتّب عليه تكتّل    الوطنية، وكان هناك تخّوف من احت�ل تربّص املجلس العسكري بنتيجة االنتخابات، ما

 جانب الدكتور مريس”. إىلالناس 

وأكد عزوز أن ترسيب أمس سّد فراًغا معلوماتيًا في� يتعلق بكواليس ما قبل إعالن النتيجة، ونفى الرواية 

التي تقول إن الدكتور مريس كان يتهيّب من املجلس العسكري، وأشارت مبا ال يدع مجاًال للشك أنه مل يقّدم  

 . أي تنازالت

"، عرض ترسيبات ومقاطع فيديو 3يواصل منتجو مسلسل "االختيارويف انتهاك رصيح للدستور والقانون  

مصورة للرئيس الراحل "محمد مريس" وعدد من قيادات ج�عة اإلخوان، والتي تم تصويرها بدون علمهم  

وكفل  ،  الترسيبات  ويتم عرضها بدون أخذ اإلذن منهم، وهو ما يدفع للتساؤل حول مدى قانونية عرض تلك

عىل خصوصياتهم وعدم مراقبتهم وتصويرهم،    االطالعاملرصي� للمواطن� حقهم يف عدم    الدستور والقانون

صور والفيديوهات دون  بل جرى تجريم التعدي عىل الحياة الخاصة لألفراد وتسجيل املكاملات والتقاط ال

 . 2018، وبقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لعام 1937علمهم بقانون العقوبات لسنة 

، عىل ما ورد من مقاطع يف مسلسل "االختيار  أ�ن نوررد املرشح الرئايس املرصي السابق واملعارض الحايل  

، بأحد التسجيالت  17وجاء يف الحلقة  ،  مع الرئيس محمد مريس قبل االنقالب عليه  " بشأنه حول عالقته 3

التي تجسست فيها االستخبارات عىل الرئيس مريس، يف لقاء له مع املرشد العام لج�عة اإلخوان محمد  

بديع، يتحدثون فيه عن عدد من الشخصيات التي ظهرت يف املشهد السيايس ذلك الوقت من بينهم أ�ن  

عنه،  ،  ورن يعفوا  إلخوانا  أقول  أنا  أن  عليا  بيتحايل  ده  نور  أ�ن  "شوف  يقول:  املقطع مريس  يف  ويظهر 
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، بني آدم  25واحد، ويقعد يرتب معاهم ليوم  70أو   60يجمعهم يف بيته تالت أربع خمس مرات، يجيب 

 . عجيب الشكل، ما بيتعظش أبدا"

"تويرت"، إن "ما ورد من مقاطع مجتزأة منسوبا للدكتور  ويف تعليقه، قال أ�ن نور، عرب حسابه الرسمي يف  

) من رموز الثورة (منهم البلتاجي  ٧٠مجمله حقيقي، فقد اجتمع يف منزيل مرات عدة (  ١٦مريس يف الحلقة  

 وعمرو زيك) من اإلخوان، لرتتيب إحياء الذكرى األوىل لثورة يناير، وكان الهدف هو تفادي الصدام". 

) كالم مبتور، يتصل بقرار العفو عني (وأرفق صورة منه وتاريخه مارس  ١٦(الحلقة    وأضاف أن "ما ورد يف 

صادر من املجلس العسكري) وما أشار له د مريس هو قانون الحق، تقدم به نواب غد الثورة يف    ٢٠١٢

 ه". الربملان إلصدار عفو لكل القضايا السياسية، وأل� (غ� مستفيد منه)، طلبت أن توافق األغلبية علي 

واعترب أ�ن نور أن ما يتم بثه يف املسلسل هو محاولة للوقيعة، وغرد سلسلة من التغريدات تحت وسم  

 "#الوقيعة_لن_تفلح". 

) لألحزاب املدنية/ الليربالية، قد اتفقنا واختلفنا مع د مريس،  ١٥  وقال فيها أيضا: "ليس رسا أن (تجمع الـ

واستجاب وطلب مني التواصل مع كل األطراف لتشكيل حكومة ائتالفية،  وطالبناه بحكومة وحدة وطنية،  

 وحينها وافق بعضهم ورفضت األغلبية، ما أجهض تلك الخطوة".

وتابع متسائال: "ماذا يريد يارس جالل (مؤدي دور السييس) بنرش تسجيالت غ� قانونية مجتزأة من هنا  

تسد"، مضيفا: "مرص بحاجة ملن يلملم شملها، ويداوي    وهناك غ� الوقيعة ب� القوى السياسية مبنطق فرق

والقصور  الرتف  عىل  األموال  تبدد  بسفه  مرسفة  وحكومته  الفقر،  يعا�  شعب  أوجاع  ويواجه  جراحها، 

 واملسلسالت". 

السياق   هذا  املسلم�علّق  ويف  اإلخوان  ج�عة  باسم  اإلعالمي  صهيباملتحدث  عىل    ،  املقصود،  عبد 

"االختيار التي عرضها مسلسل  األول ملرشد  3الترسيبات  والنائب  الراحل محمد مريس،  للرئيس املرصي   "

وقال عبد املقصود يف منشور عرب "فيسبوك"، إن "أيرس طريق  ،  ج�عة اإلخوان املسلم� خ�ت الشاطر

اآلثار ومعالجة  عنه  واالعتذار  به،  االعرتاف  هو  الخطأ  عليه"  لتصحيح  عبد  ،  املرتتبة  ترصيحات  وجاءت 

،  املقصود بعد ترسيب تسجيل ينتقد فيه الشاطر القيادي يف حزب "الوسط" عصام سلطان (معتقل حاليا)

بحق أحد من الوطني� أمر مرفوض وخطأ    -إذا ثبت-أن "أي تجاوز أو تجريح    إىلولفت عبد املقصود  

"فريضة الوقت هي التداعي الوطني، والعمل لجلب الحرية  وتابع أن  ،  يجب االعتذار عنه وال يصح تكراره"

للرشفاء يف املعتقالت عىل اختالف انت�ءاتهم الفكرية والحزبية، وعكس الهدف الذي يرجوه النظام من  

تفتيت الجسد الواحد بعد أن جمعته السجون ومل تفرق املعاناة االجت�عية واالقتصادية والسياسية ب�  

: "كل هذا برصف النظر عن اجتزاء الكل�ت من سياقها، والتجسس  إىل ب عبد املقصود ونّوه صهي، أبنائه"
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عىل املواطن�، وحالة االستقطاب التي استجبنا لها جميًعا وساهمت يف الوصول لنتيجة ال تحمل الخ� ملرص  

 وشعبها الطيب". 

الرمضانية التي تربو هذا العام    الكث� من الجدل يف الشارع املرصي، تث�ه الدراماويف سياق متصل، فهناك  

مسلسال وعرشات اإلعالنات التجارية والربامج الحوارية التي ترشف عليها جميعا الرشكة "املتحدة   35عىل 

تديرها جهات سيادية مرصية التي  اإلعالمية"،  عليه  ،  للخدمات  تبدو  الذي  البذخ  مراقبون حالة  وانتقد 

املرصية مبسلسالت   والبيوت  الشارع  واملخرج�  صورة  املمثل�  وأجور  كث�ا هي  تتناقض  والتي  رمضان، 

وتفاقم للتضخم يف نفس توقيت تصوير  العالية، مع ما يواجهه املرصيون من أزمات اقتصادية، وفقر، وغالء،  

تقادات، طالت أيضا اإلعالنات التجارية التي تتخلل عرض املسلسالت يف رمضان،  هذه االن،  تلك األع�ل

باملئة    60وخاصة حالة البذخ البادية يف أسعار رشاء الفلل واملنتجعات والتي ال تناسب شعبا يعيش نحو  

 .2019منه تحت خط الفقر وفقا لتقرير للبنك الدويل يف مايو 

، وبعد كل هذه النفقات من قوت املرصي� وهذا  استقصاء صادم للحكومة املرصيةويف سياق متصل صدر  

، تحليال للتفاعالت عىل  "إيكاد"أجرى فريق التحقق الرقمي مبنصة التحقيقات الدعم اإلعالمي الهائل فقد  

التواصل االجت�عي مع املسلسل املرصي "االختيا تأث� املسلسل عىل شعبية  3ر  وسائل  "، بهدف معرفة 

الرئيس الراحل محمد مريس، وقالت منصة التحقيقات "إيكاد" عرب حسابها الرسمي عىل "تويرت"، إن "الجدل  

  2الكب� الذي أحدثه املسلسل، دفع فريقهم املختص باملنصة لتحليل التفاعالت خالل الفرتة املمتدة من  

ملعر  11  إىل الجاري،  وأشارت  أبريل  املسلسل عىل شعبية مريس"،  أثر  استخدم خالل    إىلفة  "الفريق  أن 

التحليل برنامج الرصد وتحليل السمعة املتخصص، وحدد مجموعة من الكل�ت املفتاحية املرتبطة مبريس"،  

ألف تغريدة"،    15أنهم "اعتمدوا يف التحليل عىل التغريدات األصلية فقط والتي تجاوزت الـ  إىلمنوهة  

يف املائة    61  إىلضحت املنصة أن "نسبة التغريدات اإليجابية عن الرئيس الراحل محمد مريس وصلت  وأو 

 يف املائة فقط".  38 إىلمن التغريدات، يف ح� أن نسبة التغريدات السلبية وصلت 
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، ولكن  "3"االختياروانقلب السحر عىل الساحر وشهد شاهد من أهلها، وجاءت باالنتقادات الواسعة عىل  

،  من املعسكر املؤيد للسلطة وليس املعارضة  )3(االختيار  االنتقادات انهالت عليهاملفاجئ هذه املرة أن  

وانتقد محمود بدر، أحد مؤسيس حركة مترد، التي تشّكلت بهدف جمع توقيعات لإلطاحة بالرئيس الراحل  

ما قام به خالل الحلقة التي تناولت تأسيس الحملة، حيث    إىلمحمد مريس، تجاهل دوره وعدم اإلشارة  

العزيز وحسن شاه� عبد  بذكر رفيقيه محمد  املسلسل  تويرت  ،  اكتفى صنّاع  تغريدة عىل  بدر يف  وقال 

، يف شاب مرصي عّدى عىل مترد، وكان أول متحّدث رسمي، وكان بيطلع دامئًا يبرش  3“أعزايئ صنّاع االختيار  

وتابع بدر موجًها حديثه  ،  أن ذلك كان يعرّضه لكث� من املضايقات والهجوم  إىل ”، الفتًا  املرصي� بأرقامها

لصنّاع املسلسل “واضح أنكم نسيتوه.. أظن أنكم مش (لستم) متعّمدين، ألنه لو متعّمدين هتشيلوه إزاي  

يدة الحًقا، وبرر  . إال أن بدر حذف التغر2013يوليو”، يف إشارة ملؤمتر إعالن عزل مريس عام    3من صورة  

 ذلك بأنه ال يود أن يعطي الفرصة ألن يكون “شوكة يف ظهر بلدي”، عىل حد قوله.
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 تزویر التاریخ 

التاريخ”، وحّمل املسؤولية للمؤلف    تدوير“ب  من جانبه اتهم املذيع توفيق عكاشة صنّاع مسلسل االختيار  

 واملخرج وجهات رسمية يف الدولة. 

األخ ها� رسحان كاتب مسلسل االختيار، ملاذا تزّور التاريخ من    إىلفيسبوك “وقال عكاشة يف تدوينة عىل  

 خالل عمل درامي، وتستبعد دورًا لعبته من أجل مرص؟”.

وأضاف “الشعب كان خايف �لئ است�رات مترد، حتى طلبوا مني مناشدة الشعب يف برنامجي ليك يتفاعل  

يف جميع املليونيات التي ناديت بها يف جميع محافظات  معهم، وفعلت ذلك. ك� أ� أخذتهم تحت عبائتي  

مرص. وهناك أرسار أخرى موجودة يف مذكرايت التي توجد نسخها منها محفوظة يف مكان أم� تقص بالحق  

 ”.2016وحتى  2011الفرتة من 

 “لیس تأریًخا” 

لً� وثائقيًا، فهو  من جانبه قال الصحفي مجدي شندي إن مسلسل االختيار عمل فني وليس تأريًخا أو في 

 فقط رؤية فنية لفرتة من الفرتات التي عاشتها مرص. 

 وقال إن من حق عكاشة وبدر أن يغضبا، ألنه� كانا مؤثرين يف تلك الفرتة، لكن بالنهاية هو عمل فني. 

 السیسي: ما عرضه مسلسل االختیار یجسد الواقع يف ذلك الوقت 

ما قاله بعض الصحفي� وأخرهم كان ترصيح الصحفي مجدي شندي بأن ليس ما جاء يف مسلسل االختيار  

إّن ما تم عرضه يف مسلسل االختيار    املرصية  خالل إفطار األرسة  السييسقال  كله حقيقة وليس تأريخاً،    3

 ، وقال إنه مل يتأمر عىل الرئيس مريس وترحم عليه.هو ما تم يف الواقع يف ذلك الوقت

 
 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042022&id=c9f50d46-4c84-460c-8d92-d8eb795766ce


 

                         

 والصحافة واإلعالماملرصد للنشر 

ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 @Al Marsad 
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