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 ؟ انفتاح جاد یلع التغییر أم مناورة لتجمیل النظام أمام الغرب الدعوة للحوار:   

 تکلیفا اقتصادیا رئاسیا للحکومة بحفل إفطار األسرة املصریة هل تحل األزمة؟ ١٣ 

 والتموین تشتري من الخارج بأسعار خیالیة   ، الفالحین القمح: الزراعة تراهن یلع   

   اإلمارات توسع خطیر يف االستحواذ یلع أصول الدولة املصریة  

 واشنطن محاولة الحتواء غضب الکونجرس بشأن حقوق اإلنسان شکري يف   

 بعد فیدیوهات تفتیش املساجد ملنع التهجد عمرو أدیب شکلنا سيء  

 توزیع عظام یلع سیدات تکشف الواقع املریر صور جمعیة أهلیة   

 بعض املعتقلین واستثناء اإلسالمیین وحبس آخرین إخالء  عفو انتقائي   

 صندوق النقد الدولي بشأن الشرکات العسکریة املصریة ما یمکن أن یفعله   
 

 

 العدد: فی هذا 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almarsad.co.uk/
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   افتتاحیة العدد 

الدعوة للحوار السيايس التي أطلقها السييس ضمن احتفالية  يف هذين األسبوع� يف    األحداثلت أهم  ثّ مت
رئيس    ،، بحضور رموز للمعارضة من القوى املدنية مثل حمدين صباحي "إفطار األرسة املرصيةما يسمى "

الكرامة زهران  ؛ تيار  االجت�عي  ،وفريد  الد�قراطي  املرصي  الحزب  داوود  ؛ رئيس  حزب    ، وخالد  رئيس 
ودار أغلب الحديث حول قضايا املعتقل� وتفعيل لجنة العفو الرئايس ودور املجتمع املد� يف    .الدستور

 هذا الحوار، وأث� جدل كب� حول جدية السييس يف إطالق هذا الحوار وأطرافه وأهدافه وتوقيته.  

�ن هدهود تحت التعذيب،  وفاة الباحث االقتصادي أ الذي استهلك أياما من الجدل العام هو  الحدث الثا�  

بإخفاء جث�نه ملدة شهر   النظام  أمنية هزيلة ومتضاربة تروج    قبلوقيام  تسليمه ألهله، وسط روايات 

نفسية،  لوفاته يف مستشفى األمراض العقلية بالعباسية، عىل خلفية ادعاء النيابة أنه يعا� من مشكالت  

املؤسسات الحقوقية الدولية للحكومة املرصية وصدى واسع عىل  حيث أثار جدال بالربملان وانتقادات من  

 مواقع التواصل االجت�عي. 

الرئييس لسخرية املرصي� سواء من أداء الفنان    الرتندإىل    ٣تحول مسلسل االختيار  الحدث الثالث املهم هو  
املمنتجة التي كان    يف املسلسل، أو املواقف املختلفة من الترسيبات  " السييس"دور    الذي أدى يارس جالل  

وتأيت بنتائج    بل تعطي صورة رمبا أفضل من الواقع  ، بيشءفإذا بها ال تدينهم    ،الهدف منها تشويه اإلخوان 
 عكسية. 

الحدث الرابع املهم هو القرارات املتهافتة لوزير األوقاف حول مواعيد فتح وإغالق املساجد يف شهر رمضان  
تهجد، والتوجيهات بعدم الدعاء عىل الظامل� واشرتاطات حضور صالة  صالة الرتاويح وإلغاء ال  اختصار مدةو 

العيد لألطفال وكذلك مدة فتح املسجد قبل وبعد صالة العيد، وهي قرارات وترصيحات استفزازية شهدت  
جدال يف مواقع التواصل االجت�عي وكانت مثارا للكوميكس والضغط الذي انتهى بتعديل بعضها واإلبقاء  

 اآلخر. عىل البعض 

 املحرر 
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 التطورات السیاسیة محور: 

 الرئاسة .1
لقاءات    عدةيف الشأن الداخيل، حيث هناك    للسييسغ� معتادة  و خالل هذه الفرتة  هناك تحركات كب�ة  

توافر السلع االسرتاتيجية يف إطار  ، أو ملناقشة  مع رئيس الوزراء وبعض املسئول� ملتابعة بعض املرشوعات

، وهناك الدعوة للحوار السيايس والتي متثل خروجا  األوكرانية عىل الوضع يف مرص  زمة تأث�ات األ متابعة  

أنه �كن   األمل يف  املستأنسة  املعارضة  كانت قد فقدت حتى  والذي  النظام،  لهذا  بالنسبة  املألوف  عن 

 التعايش معه وإدارة حوار قبل أيام من إطالق الدعوة.

 ؟ أم مناورة لتجمیل النظام أمام الغرب ،یلع التغییر انفتاح جاد الدعوة للحوار: 

 

دعا السييس  ،  إبريل  26  يف الذي عقد    "إفطار األرسة املرصيةـ "ما يسمى بحفل    املطولة يف  كلمتهخالل  

املؤمتر   إدارة  مكلًفا  القوى دون  لعقد حوار وطني شامل،  كل  بإدارة حوار سيايس مع  للشباب  الوطني 

بعض املحسوب�   اً سنويذي يُعقد  إلفطار الاحفل  قد حرض  و .  استثناء، ورفع مخرجات هذا الحوار له شخصيًا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.youtube.com/watch?v=srqfaDgjcVk
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صباحي  حمدين  الخارس  الرئايس  املرشح  رأسهم  وعىل  اليسارية،  املعارضة  تيار  حزب   ،عىل  ورئيس 

عادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئايس، التي تشكلت قبل سنوات كأحد  كشف عن إ و  ؛خالد داوود  الدستور

مخرجات املؤمتر الوطني للشباب، إال أنها ُعِطلت بعد ذلك لعدة سنوات، مع التأكيد عىل توسعة قاعدة 

 عملها بالتعاون مع األجهزة املختصة ومنظ�ت املجتمع املد� املعنية. 

وعىل هامش جولته التفقدية ملنطقة توشىك    إبريلمن    ٢٢يف    السييستأيت تلك الترصيحات بعد إعالن  

التي تواجهها    زمة بجنوب الوادي يف محافظة أسوان (جنوب) عن نيته الدعوة إىل حوار سيايس، يف ظل األ 

 الجهود والفئات.  البالد حاليًّا التي وصفها بأنها أكرب من أي حكومة أو نظام وتتطلب مشاركة كل

وشهدت كل�ت السييس خالل حفل األمس تغي�ًا واضًحا يف لغة الخطاب    نون بوستوفق تقرير نرشته  

املستخدمة، فألول مرة يصف السييس الرئيس الراحل محمد مريس بـ"الرئيس املرحوم"، حتى حديثه عن 

" الذي  2ذ وصفها بأنها "قوى غ� جاهزة" رغم شيطنتها عرب مسلسل "االختيار  ج�عة اإلخوان املسلم� إ 

 يذاع اآلن وأثنى عليه الرئيس املرصي بنفسه، الفتًا إىل أن كل ما جاء فيه حدث بالفعل. 

منذ   يتبعها  التي  البالد  حكم  إسرتاتيجية  مع  للحوار  السييس  دعوة  تلك    2014تتعارض  اليوم،  وحتى 

الت  مع  اإلسرتاتيجية  التعامل  األمنية يف  املنهجية  وتعزيز  الحريات  العام وكبت  املجال  غلق  تقوم عىل  ي 

وقبل انطالق االنتخابات الرئاسية بفرتة قص�ة أكد أنه ليس سياسيًا.. ف�    2018املجاالت، حتى إنه يف   كل

 ت؟الذي تغ�؟ وما دالالت الحوار الوطني الذي دعا إليه السييس؟ وملاذا يف هذا التوقي

قرارات الرئيس السييس بإفطار األرسة  رأي األحزاب والقوى املدعوة يف كون    الرشوقولخص تقرير لجريدة  

يونيو    ٣٠، حيث أكدت جميع أحزاب جبهة  ة الداخليةاملرصية تعطي دفعة إضافية قوية نحو متاسك الجبه

 قرارات السييس دون قيد أو رشط بل ووصل األمر حد التفاخر بها كجهود منسوبة لبعضهم. 

، حيث  متباينة حول دعوة السييس للحوار.. تأييد وحذر وتشكيك  ردود فعل للجزيرة،    تقريرفي� رصد  

أقسام: األول مؤيد بشكل مطلق، والثا� مرحب بحذر وغالبيتهم    3ردود األفعال إىل    امانقس يرصد التقرير  

، والثالث متشكك  2014من القوى السياسية بالداخل التي تم تهميشها منذ اعتالء السييس سدة الحكم عام  

 .ومرتاب يف الدعوة إىل حوار سيايس مبهم غ� واضح التفاصيل، أو األطراف املشاركة فيه

زمت ج�عة اإلخوان املسلم�، أكرب ج�عة سياسية معارضة مبرص، الصمت حتى اآلن حيال مبادرة  والت

توجيه   إمكانية  إىل  إشارة  أد�  بأنها مبادرة غ� مرشوطة، ولكن من دون  مؤيدوه  التي يصفها  السييس 

 .يايس مع النظام الدعوة إىل ج�عة اإلخوان أم ال، التي أكدت مرارا أنها منفتحة عىل إجراء أي حوار س

  -طلب عدم ذكر اسمه-وقال مصدر قيادي بالج�عة التي كان ينتمي إليها الرئيس الراحل محمد مريس  

 .للجزيرة نت إن الج�عة تدرس الرد عىل دعوة السييس من خالل بيان رسمي سيصدر قريبا 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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قلل مراقبون مرصيون من  إىل أن ج�عة اإلخوان مستبعدة بالكلية من مثل تلك الدعوة،    تقاريروأشارت  

فكرة انفتاح النظام عىل ج�عة اإلخوان يف الوقت الحايل، فالنظام يف موقع قوة وليس مثة ما يدفعه إىل  

ودب الداخل  يف  أذرعها  تقويض  تم  لحركة  مجا�  تنازل  رهينة  تقديم  وباتت  الرصاعات  أجنحتها  ب�  ت 

 .أجندات خارجية

واستبعد هؤالء املراقبون أن يكون الحديث عن انفتاح شامل ناج� عن طلبات خارجية خاصة من قطر،  

معتربين أن النظام املرصي طلب من الدوحة تسليمه هارب� من الج�عة وال �كنه يف نفس الوقت أن  

إىل الواجهة من جديد. ك� أنه فصل يف حوار املصالحة مع الدوحة ب�    يعفو عنها ويسمح لها بالعودة

 .املسارات، واألولوية عنده هي للجانب االقتصادي

وقال الخب� مبركز األهرام للدراسات السياسية االسرتاتيجية عمرو هاشم ربيع إن “الحوار الشامل يتطلب  

اته وتبدأ بشكل مبارش يف ترجمته إىل واقع ملموس  من الرئيس أن يوكله إىل جهة تحدد أطرافه وتضع توقيت

 .”يك ال يتحول إىل حديث عابر يف لقاء إعالمي

ستدل املشككون يف حقيقة الدعوة إىل الحوار مبا جرى خالل األيام املاضية من اعتقال اإلعالمية هالة  وي

املقاطع املصورة التي  فهمي (أحد الداعم� للنظام سابقا)، والصحفية صفاء الكوربيجي إثر سلسلة من  

أشخاص من فريق صفحة "ظرفاء الغالبة" الساخرة التي    3انتقدت السلطات املرصية، باإلضافة إىل اعتقال  

، حسب صفحات حقوقية  (TikTok) "تقدم فيديوهات ساخرة عن ارتفاع األسعار عىل تطبيق "تيك توك

 .ومواقع إلكرتونية عىل مواقع التواصل االجت�عي
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https://t.me/Al_Marsad
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%8C-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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 ؟ زمةاقتصادیا رئاسیا للحکومة بحفل إفطار األسرة املصریة هل تحل األتکلیفا  ١٣

لجريدة    عدة    الرشوقوفقا  السييس،  أصدر 

ل  يف حف   إبريل  ٢٦يوم  تكليفات خالل مشاركته  

املرصية األرسة  عىل    إفطار  التكليفات  وجاءت 

 :النحو التايل 

املعنية   .1 األجهزة  وكل  الحكومة  تكليف 

بتعزيز كل أوجه الدعم املقدم ملزارعي  

مرص يف  املحفزات    ،القمح  بزيادة 

املقدمة للمزارع� سواء كانت مادية أو  

 خدمية 

تقديم دعم مضاعف يف املرحلة املقبلة   .2

لالضطالع  الخاص  يف   للقطاع  بدوره 

تنمية االقتصاد، ووضع كل اإلمكانيات  

البيئة   لتوف�  لتحقيق    زمةالال املمكنة 

 ذلك 

األ  .3 مع  للتعامل  املرصية  الدولة  خطة  إلعالن  عاملي  صحفي  مؤمتر  بعقد  الحكومة    زمة تكليف 

 االقتصادية العاملية 

املؤمتر الوطني للشباب  إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئايس التي تم تشكيها كأحد مخرجات   .4

 وتوسيع قاعدة عمل اللجنة بالتعاون مع األجهزة املختصة ومنظ�ت املجتمع املد�

تكليف الحكومة باإلعالن عن برنامج ملشاركة القطاع الخاص يف األصول اململوكة للدولة يف البورصة   .5

 املرصية والنهوض بها 

 غارم� والغارمات استك�ل الحكومة سداد املديونية الخاصة لعدد من ال  .6

 تكليف الحكومة بطرح رشكات مملوكة للقوات املسلحة يف البورصة يف نهاية العام الحايل  .7

الدخل   .8 من  كنسبة  العام  الدين  لخفض  بها  االلتزام  يتم  واضحة  خطة  بإعالن  الحكومة  تكليف 

 القومي 

بية والشبابية إلدارة تكليف إدارة املؤمتر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحز  .9

 حوار سيايس حول أولويات العمل الوطني خالل املرحلة الراهنة 

تكليف الحكومة باالستمرار يف تقديم كل السلع األساسية للمواطن� بأسعار مدعمة حتى نهاية   .10

 العام الجاري

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=1a1b701d-9705-42ae-9dd7-d8bd36a7c8ad
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� السلع تكليف الوزارات واملؤسسات واألجهزة املعنية باستمرار عمل املعارض التي ساهمت يف توف .11

 األساسية للمواطن� عىل مستوى محافظات الجمهورية

إطالق مبادرة لدعم وتوط� الصناعات الوطنية لالعت�د عىل املنتج املحيل من خالل تعزيز دور   .12

 القطاع الخاص يف توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكربى واملتوسطة 

الخاص يف األصول اململوكة للدولة مبستهدف  تكليف الحكومة باإلعالن عن برنامج ملشاركة القطاع   .13

 مليارات دوالر سنويا وملدة أربع سنوات 10

لكن إصدارها معا يف    ،والحقيقة أن مثل هذه القرارات رمبا وردت يف توجيهات رئاسية وحكومية سابقة

هذا التوقيت يش� إىل استجابات لضغوط املؤسسات املالية الدولية والرشكاء اإلقليمي� الذين طاملا انتقدوا  

األ  بالتعامل مع  القرارات  من هذه  كب�  يتعلق جزء  في�  االقتصاد،  العام يف  والقطاع  الجيش    زمة أدوار 

األساسية   السلع  وتوف�  الحالية  االقتصادي  االقتصادية  الوضع  نتيجة  ممكن  مجتمعي  حراك  أية  خشية 

 الخانق.

 ح من توشکی إنجازات مبالغ فیها؟ یشهد بدء موسم حصاد القمالسیسي 

لصحيفة  و  لتقرير  مع  ،  قالرشو فقا  تذكارية  السييس صورة  توسط 

جولته   خالل  توشىك،  مبرشوع  القمح  حصاد  موسم  عىل  القامئ� 

التفقدية مبنطقة توشىك بجنوب الوادي مبحافظة أسوان، حيث شهد  

إلنشاء  الدولة  إطار جهود  يف  توشىك  يف  القمح  موسم حصاد  بدء 

اقتصادية   وعوائد  مردود  لها  متكاملة  زراعية  كب�ة،  مجتمعات 

وتدعم األمن الغذايئ وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضالً  

 .عن توف� اآلالف من فرص العمل يف إطار نهضة تنموية شاملة

وأشار التقرير إىل عرض العديد من املسئول� للنجاحات يف قطاع الزراعة لكن الالفت للنظر هو مبالغة  

ألف    220قال إنه تم استصالح وزراعة  حيث    اإلنجازاترض  رئيس جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية يف ع

  550ية مستهدفة تصل إىل  إنتاجفدان من محصول القمح بتوشىك والعوينات والفرافرة وع� دله بإج�يل  

 ."ألف طن تخزن بصوامع وزارة التموين والتجارة الداخلية ورشكة "سايلو فودز

ألف فدان    530العام والعام املقبل إىل استصالح وزراعة  يف نهاية هذا    ونتطلعي  هموأضاف أبو املجد أن

إضافية ضمن املرحلة الثانية والثالثة من مرشوع توشىك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات املسلحة  

ألف فدان مبتوسط    750ووزارة الزراعة واستصالح األرايض والجهات املعنية يف الدولة، ليصبح اإلج�يل  

طن  إنتاج  .مليو� 

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=21042022&id=d37b1879-85ea-4fc4-93a2-a43f0609afb3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042022&id=d37b1879-85ea-4fc4-93a2-a43f0609afb3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042022&id=d37b1879-85ea-4fc4-93a2-a43f0609afb3
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إضافة   سيتم  القريب  املستقبل  يف  أنه  إىل  الدلتا    400وأشار  الضبعة ضمن مرشوع  مبنطقة  فدان  ألف 

 .مالي� طن قمح 3ية مستهدفة إنتاجمليون فدان، بإج�يل  1.2الجديدة ليصبح اإلج�يل العام 

  ، عباس الشناوي بوزارة الزراعةرئيس قطاع الخدمات واملتابعة  للعريب الجديد نقال عن    تقريربين� أشار  

العام   يف  بالقمح  املزروعة  املساحة  تراجع  إ ٢٠٢١إىل  حيث  إج�الً  ،  زرعت  مرص  مالي�    3.42ن 

وي لوكالة "رويرتز"، أن املزارع� مل  وأضاف الشنا  .فرباير  15يف موسم الزراعة الذي ينتهي يف   بالقمح فدان

   .رضيةمالي� فدان، لكن الكمية املزروعة ما زالت مُ  3.5يحققوا الهدف الذي توقعته الحكومة عند 

العامة لالستعالماتوبين� اضطرت   فإن    الهيئة  باعتبارها شائعة،  بالقمح  املنزرعة  املساحة  تراجع  لنفي 

 تؤكد نفس البيانات التي وردت يف تقرير العريب الجديد.  الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاءبيانات 

 والبرملان:  الحکومة .2
اجت�عات ب� رئيس    أربعة  لفرتة حركة مكثفة للحكومة بحوايلشهدت هذه ا،  رئاسة الجمهوريةملوقع  وفقا  

الجمهورية  ورئيس  للرائدات  "مبادرة  ملتابعة    ،الوزراء  القومي  املرشوع  واستعراض  غارم�"  بال  مرص 

رئيس    اجت�عا ب�  إبريل  ١٨  شهد يومو   ؛إبريل  ١٧املجتمعيات ضمن مرشوع تنمية األرسة املرصية يف  

مجلس الوزراء ووزيري املالية والتجارة  رئيس  و   للسييس  ا، واجت�عملوارد املائية والريوزير ا و مجلس الوزراء  

التخطيط  يف حضور   ، إبريل  ١٩ملواجهة تحديات ضعف الصادرات يف    ،والصناعة الستعراض أهم    ،وزيرة 

، ثم  مؤرشات األداء املايل للموازنة العامة للدولة ملتابعة  إبريل ٢٦اجت�ع يوم ُعقد و  ؛املؤرشات االقتصادية

يوم   منظومة     إبريل  ٢٨اجت�ع  تطوير  األطفال    إنتاج ملتابعة  جامعبحضور  لنب  التجارة    ،نيف�  وزيرة 

مدير جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية للقوات املسلحة، والدكتور    ،والصناعة، واللواء أ.ح وليد أبو املجد

   .لس إدارة رشكة "الكتو مرص" لصناعة ألبان األطفالإبراهيم عزت رئيس مج

 ؟ زمةهل یکفي ملواجهة تداعیات األ رفع حد اإلعفاء الضریبي الشخصي

وع قانون قال الدكتور محمد معيط، وزير املالية، إن مجلس الوزراء وافق عىل مرش ،  األهرام  فقا لجريدةو 

ألف جنيه، وأحاله إىل    ١٥آالف جنيه إىل    ٩التعديالت الرضيبية لرفع حد اإلعفاء الرضيبي الشخيص من  

  ٢٥٠٠ألف جنيه، مبا يعني أن الدخل حتى   ٣٠وبذلك يصل حد اإلعفاء الرضيبي اإلج�يل  ، مجلس النواب

 .  جنيه شهريًا يكون معفيا من الرضائب

التضخم وارتفاع األسعار لكن    أزمةالتي اتبعتها الحكومة للتعامل مع  الجيدة  ويعد هذا أحد اإلجراءات  

سنوات   عدة  منذ  والخرباء  النقابات  به  طالبت  الذي  االعفاء  حد  من  أقل  يظل  مع  هذا  يتالءم  وال  بل 

اإلعفاءات الرضيبية املمنوحة للكبار يف قطاعات الصناعة التي تصل لخمسة سنوات كاملة من الرضيبة،  

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/economy/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-342-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9
https://www.sis.gov.eg/Story/228501/%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9---%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A?lang=ar
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5035
https://www.presidency.eg/ar/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/?category=4976&fromDate=Fri%20Apr%2015%202022&toDate=Fri%20Apr%2029%202022
https://gate.ahram.org.eg/News/3477296.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3477296.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3477296.aspx
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أن قيمة الرواتب قبل التضخم ال تزال أكرب من قيمتها بعده حتى بعد هذا اإلعفاء الرضيبي ملن ال  ك�  

 جم شهريا.  ٢٥٠٠تزيد دخولهم عن 

 قائمة باألسعار العادلة للسلع األساسیة ملواجهة اُملبالغة الحکومة: 

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبويل، رئيس الوزراء، االجت�ع الرابع للجنة    ، إبريل  ٤يف    املال وفقا لتقرير لصحيفة  

 .العاملية الراهنة عىل السلع االسرتاتيجية زمةمواجهة تأث� األ 

ر العادلة  وشدد رئيس الوزراء عىل رضورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية، إلعالن قامئة باألسعا

للسلع األساسية، مبا يحقق مصلحة املواطن والتاجر؛ حتى ال تُرتك الفرصة للبعض الستغالل الوضع واملغاالة  

 .يف أسعار أية سلعة 

وقال مدبويل إنه ال أحد يُنكر أن هناك تخفيًضا لألسعار يف املعارض واملنافذ املختلفة التي وفرتها الدولة،  

ن املواطن� تعكس املغاالة الشديدة لبعض املحالت والسوبرماركت يف  ولكن هناك شكاوى تم رصدها م

 .أسعار بعض السلع

وأضاف أن قامئة األسعار العادلة ستسهم يف الحد من هذه امل�رسات، خاصة أن جهاز ح�ية املستهلك  

أن يخرس  ومباحث التموين سيقومان بتلقي الشكاوى، والتعامل معها عىل الفور، مؤكًدا أننا ال نستهدف  

  .التجار، ولكن لن نسمح بارتفاعات غ� مربَّرة، وُمبالَغ فيها يف أسعار السلع األساسية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://almalnews.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85
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 والتموین تشتري من الخارج بأسعار خیالیة راهن یلع الفالحین  تالقمح: الزراعة 

إن الدولة املرصية تراهن عىل وعي الفالح� يف    وزير الزراعة  قال الدكتور السيد القص�،  درب  فقا ملوقعو 

  مرص يف تجاوز الفرتة الحالية في� يتعلق بالقمح، مؤكدا أن الفالح املرصي “داعم دامئا بلده يف مواجهة 

  .”التحديات

أكد أن الدولة تويل محصول القمح اهت�ما كب�ا ألن أحد أهم املحاصيل االسرتاتيجية وقامت بتسع�ه ك�  

قبل موسم الزراعة بوقت كب� لتشجيع الفالح� عىل زراعة القمح ك� قررت الدولة حافز إضايف بناء عىل 

  .لتوريد وتقايض الثمن فوراتوجيهات الرئيس السييس، باإلضافة إىل تسهيل إجراءات ا

حوايل   القمح  مساحة  إن  القص�  واإل   3.65وقال  فدان  حوايل  نتاجمليون  املتوقعة  طن   10ية  مليون 

مليون طن وأكد أن القمح الذي يتم توريده إىل الدولة يعود إىل املواطن� يف صورة    6ونستهدف استالم  

أردب للفدان. وأشار إىل أن الحكومة قررت    12�  رغيف مدعم مناشدا املزارع� لتوريد املحصول بحد أد

  .منع ونقل تداول القمح إال بترصيح من وزارة التموين

ن بأن تكون أسعار التوريد املحلية مساوية لألسعار العاملية مع األخذ يف االعتبار أن  و وبين� يطالب املزارع

،  ه يف كل األحوال أقل من سعر املستوردميزة التوريد املحيل هو توف� تكلفة الشحن وبالتايل يبقى سعر

  ؛فإن الدولة التي ترص عىل زيادات طفيفة يف األسعار للقمح املحيل وتفرض قيودا شديدة عىل نقل القمح

  يرتفع سعرهاالرشاء من الخارج قاد لرشاء شحنات    عن تخبط يف قرارات وصفقات  تقارير إعالميةتكشف  و 

دوالر للطن بين� يتم توريده من قبل املزارع�    ٤٦٠ليصل الطن إىل    ٪،  ٣٦مبعدل    ن األسعار العامليةع

 دوالر.   ٣٢٠املرصي� بأقل من 

يتعلق الفرتة شهدت    بالربملان  وفي�  برملانيا مكثفا سواء يف محاولة كل  فإن هذه  بالظهور  نشاطا  نائب 

مارس إال    ٣١يف  الذي تسلمه املجلس    مرشوع املوازنة العامة للدولة  مبظهر املراقب الحقيقي يف نقاشات

 املاضي�.  أنه مل يناقشه طوال األسبوع�

   مناقشة املوازنة العامة ضجیج من دون طحین نقاش حاد حول الدیون والعجز

مناوشات حادة ب� الحكومة وبعض األعضاء خاصة من  هدت مناقشات مرشوع املوازنة العامة للدولة  ش

،  الحساب الختامي للموازنةرفض النائب إيهاب منصور  دربالشخصيات املعارضة للحكومة، فوفقا ملوقع 

دل املرصوفات عن اإليرادات، وزيادة االقرتاض وزيادة  ن أسباب الرفض كث�ة ومن بينها زيادة معأ موضحا  

العام إىل    ٤٧٢العجز إىل   الدين  الذي تتكرر فيه مالحظات    ٥.٥مليار، ووصول  الوقت  ترليون جنيه، يف 

التوايل، وأضاف منصور،   الرابع عىل  كلمته للحكومة: “انزلوا شوفوا    يف الجهاز املركزي للمحاسبات للعام 

  .اع األسعار”، مؤكدا أن الحكومة تحتاج إلعادة ترتيب األولويات والرؤية معاناة الناس وارتف

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://daaarb.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88/
https://daaarb.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88/
https://daaarb.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88/
https://www.facebook.com/ElsahaEGAlHurra/posts/1694680864218080
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/
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، محذًرا من أننا أمام  ٢٠٢٠/٢٠٢١ضياء الدين داود، الختامي ملوازنة  ذاته أيضا رفض النائب    للموقعووفقا  

ال وقال  نرفض كارثة،  رفضه،  يكون يل رشف  ختامي  سابع حساب  “دي  الربملان:  بجلسة  كلمته  يف  نائب 

مل يصاحبه   موازنات مسندة لبيانات حكومية تم رفضها، مرص لن تقف عىل قدميها بإصالح مايل منفرد، ما

متويلية ضخمة”، وأرجع داود رفضه لعدة أسباب، أكد أن    أزمةإصالح اقتصادي، نحن موجودين يف ظل  

، مقابل  ٢٠٢١/    ٦/    ٣٠  يف مليار جنية    ٥٥٤٧داخيل وخارجي بلغ نحو    الحكومي ها، أن صاىف الدين العام  من

مليار جنية بنسبة زيادة    ٧٩٦،٣الدين بغلت نحو    يف، ومقدار الزيادة  ٣٠/٦/٢٠٢٠مليار جنية ىف    ٤٧٥١

مليار    ١٠١٦جنية مقابل  مليار    ١٠٩٢داخيل وخارجي نحو    الحكومي٪، وتابع: بلغت أعباء الدين  ١٦،٨نحو  

 .الحساب الختامي السابق يف

الختامي، حيث  الرشوق  ووفقا لصحيفة البيان  إمام  املنعم  النائب عبد  لجنة  ، رفض  أم� رس  إمام،  قال 

ال يعرب عن   2021\2020عام  الخطة واملوازنة مبجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن الحساب الختامي ل

إجراؤها عىل مرشوع  ينبغي  كان  تعديالت  هناك  للمحاسبات  املركزي  الجهاز  فوفقا ملالحظات  حقيقته 

مل تجر باملخالفة لقانون املوازنة    التيمليار جنيه وهي التعديالت    338.8الحساب الختامي وصلت جملتها  

 .1973لسنة  73العامة 

وات املعارضة محدودة جدا داخل الربملان فإن كل املوازنات السابقة والبيانات  لكن يف األخ� يبقى أن األص 

املالية لها مرت من دون تعديل يذكر أو محاسبة حقيقية، وتبقى فقط مناسبة الستعراض قدرة النواب  

عىل قراءة املوازنة وهي قدرات جيدة لدى نواب تيارات اليسار أو الخطابة والشعبوية لدي بعض نواب 

 غلبية الدولتية الخائف� عىل مقاعدهم. األ 

  مشروع قانون لتنظیم الزواج الثاني یثیر الجدل 

تناول مرشوع قانون بشأن األحوال الشخصية، الذي تقدمت به نائبة الربملانية نشوى ،  لجريدة األهرامفقا  و 

، عدة مواد عن رشوط تعدد الزوجات، والزواج الثا�، ومن بينها الحصول عىل إذن قضايئ  إبريل  ٧يف    الديب 

 .وإخطار الزوجة األوىل

بتقديم    ت، ويلزم الزوجوتضمن مرشوع القانون الجديد عدًدا من اإلجراءات الخاصة برشوط تعدد الزوجا

 عن طريق املحكمة.  األوىللزوجة  ويشرتط الحصول عىل موافقة ا طلب ملحكمة األرسة قبل الزواج الثا�

من مرشوع قانون األحوال الشخصية فإن "املحكمة تستدعي الزوجة املراد التزوج عليها    15ووفًقا لل�دة  

للمثول أمام القايض فإذا أعلنت شخصيا ومل تحرض أو امتنعت عن تسلم اإلعالن عاملًة مبا فيه، يُعد ذلك  

 يكون اإلعالن استوىف شكله القانو�". موافقًة منها عىل التعدد وبهذا  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://daaarb.com/%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%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/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042022&id=fb94c4ff-1558-47a5-9536-f4e5ac5c4ccf
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042022&id=fb94c4ff-1558-47a5-9536-f4e5ac5c4ccf
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042022&id=fb94c4ff-1558-47a5-9536-f4e5ac5c4ccf
https://gate.ahram.org.eg/News/3478597.aspx
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من مرشوع القانون إىل أنه "إذا مثلت الزوجة املراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة    16وأشارت املادة  

املوافقة عىل تعدد زوجها   التعدد من عدمه فإذا رفضت  القايض عن موافقتها عىل  خاصة يبحث معها 

كمة إجراء محاولة إصالح بينه�، فإن مل توفق يف مسعاها وأرص  عليها، وأرص الزوج عىل طلبه حاولت املح

الطرفان عىل موقفه�، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها املالية املرتتبة عىل التطليق ويتع�  

 عىل الزوج إيداعها بخزينة املحكمة خالل شهر من تاريخه وإال عد مرتاجعا عن طلب اإلذن بالتعدد". 

ع القانون أنه "إذا مل تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها عىل الزواج بأخرى واستمرارها وأوضح مرشو 

يف الحياة الزوجية عىل إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية واملالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأوالدها  

  التعدد،ج قبل التقدم بطلب  إن كان لهم أوالد الستيفاء كافة احتياجاتهم مبا يتناسب وما كان ينفقه الزو 

وكذلك اإلرشاف واملتابعة يف تربية األبناء وغ�ها من االلتزامات التي ترى املحكمة مرشوعيتها، فإذا وافق  

بهذه   إن أخل  املطلقة  التطليق مع احتفاظها بحقوق  الحق يف طلب  الزوجة  التعدد، مع إعطاء  له  أقر 

 االلتزامات". 

ال رفض الزوج االلتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة  وحدد مرشوع القانون أنه "يف ح

للزوج   أجل  إعطاء  الطالق مع  املرتتبة عىل  لتطليقها وإقرار حقوقها  املوضوع  إىل محكمة  تحال  الطالق 

الستيفاء كافة الحقوق، فإن استوفاها أقرت له املحكمة التعدد وإال بقي الطلب معلقاً حتى متام االستيفاء  

الحقوق والواجبات حال رغبة    بالحقوق"، و الزواج، بشأن تنظيم  "يف حالة وجود رشط سابق يف وثيقة 

 الزوج يف التعدد، يٌكتفي بإقرار قايض محكمة األرسة بصفته قاضيا لألمور املستعجلة ملا تم االتفاق عليه". 

ة املرصية إىل رصاع ب� املرأة وتأيت هذه الترشيعات يف إطار موجة من الترشيعات تحيل عملية بناء األرس 

مبرشوع  تقدمت نائبات  وفقا لبي يب يس، أن  والرجل تارة وب� الرشيعة والقانون تارات أخرى، وقد سبق  

الذي أثار جدال حينها، ويث�  الزواج الثا� دون إذن الزوجة األوىل يف نوفمرب املايض األمر  لتجريم    قانون

املرشوع الجديد إشكاليات تتعلق بتوريث الشبكة حال وفاة الخاطب، وحصول املرأة عىل حقوقها املادية  

 ومربراته.يف كافة الحاالت دون النظر لسبب الزواج الثا� 

مل تشهد هذه الفرتة أية تحركات غ� اعتيادية لألجهزة األمنية    :األجهزة األمنیة والعسکریة.  ٣

عىل   األوكرانية  زمةالدور القوي لوزارة الداخلية يف لجنة مواجهة آثار األ والعسكرية، لكن الالفت للنظر هو  

 االقتصاد املرصي سواء يف حضور االجت�عات أو حتى تعزيز دورها يف توف� السلع الغذائية 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.bbc.com/arabic/trending-59420638
https://www.bbc.com/arabic/trending-59420638
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  توفیر السلعمبادرتها لالداخلیة تواصل البحث عن تحسین الصورة 

رة "كلنا واحد"  من مباد  22واصلت أجهزة وزارة الداخلية تفعيل املرحلة الـ  ،  الرشوق  فقا لتقرير لجريدةو 

انطلقت   يوما؛ لتوف� السلع الغذائية وغ� الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة    30مارس وملدة    15التي 

 .%، تحت رعاية رئيس الجمهورية، ومبناسبة حلول شهر رمضان املبارك 60بنسبة تصل إىل 

(القاهرة،   أمن  ومديريات  الوزارة  قطاعات  مختلف  مع  بالتنسيق  املبادرة  سويف،  تأيت  بني  القليوبية، 

، البح�ة، الفيوم، الغربية، السويس، بورسعيد، مطروح، الوادي الجديد، أسيوط، أسوان، املنيا،  ةاإلسكندري

املنوفية، الرشقية)، وبالتنسيق مع كربى السالسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع  

السالسل   ا  993  بإج�يلتلك  مستوى  عىل  بامليادين  فرعا  الرسادقات  من  عدد  إىل  باإلضافة  لجمهورية، 

ال تتوافر بها أفرع للسالسل التجارية،    التيوالشوارع الرئيسية وقوافل السيارات باملناطق األكرث احتياجاً  

 .املبادرة يفإىل جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية  

ة وأسعار مخفضة عن مثيالتها باألسواق بنسبة ترتاوح ب�  وأكدت الداخلية أن السلع تتوافر بجودة عالي

إىل  25 املوقع  %60  عىل  املوضحة  والرسادقات  باملنافذ  وذلك  إىل    الرسمي%،  باإلضافة  الداخلية،  لوزارة 

  ""فيسبوك االجت�عيالصفحة الرسمية للوزارة عىل موقع التواصل 

  تقاريرلكن يبدو أن هذه التخفيضات الكب�ة غ� معلومة السبب إال إذا كانت هي حصيلة ملا أشارت إليه  

، حيث تم قبل أسبوع� استيالء األجهزة  ة بيعهاحملة موسعة لالستيالء عىل السلع من التجار وإعادعن  

التجار بسبب بعض املخالفات أو بسبب الحمالت اإلعالمية لتحميل   األمنية عىل العديد من السلع من 

 وتبعاتها    زمةجشع التجار أسباب األ 

 فشل بخطة تسلیح عشائر سیناء داعش تعلن مجددا استهداف املتعاونین 

ناء واستخدامهم يف الحرب عىل تنظيم داعش اإلرهايب تواجه تعرثا كب�ا، ال  بدو أن خطة تسليح عوائل سيي

نجد أثرا لهذا يف الصحافة املرصية لكن يتضح من متابعات بعض الباحث� الذين يرصدون تحركات وعمليات  

صحيفة النبأ التابعة    ٣٣٢نقال عن العدد    الباحث� داعش حول العامل حيث يش� تقرير عيل صفحة هؤالء  

الجيش،   مع  املتعاونة  املليشيات  إصابات من هذه  قتىل وعدة  أوقعت خمسة  عملياته  أن  إىل  للتنظيم 

بيعة هذه باإلضافة لقصف حاجز للجيش يف املراجدة. وهذا يث� العديد من األسئلة حول نجاعة الفكرة وط

املليشيات وتدريبها وقدرتها يف مواجهة التنظيم وخطورة هذا الحل عىل العالقات االجت�عية داخل سيناء،  

 وهي أمور حذر منها العديد من الخرباء سابقا. 

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=c5dfc605-d2cb-4d22-a1be-30cf1ef0f239
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05042022&id=c5dfc605-d2cb-4d22-a1be-30cf1ef0f239
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05042022&id=c5dfc605-d2cb-4d22-a1be-30cf1ef0f239
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7
https://twitter.com/Oded121351/status/1510129824412667906/photo/1
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 محور العالقات الخارجیة للنظام

 : العالقات اإلقلیمیة .1
  والدويل يف هذين األسبوع� سواء للرئيس أو وزير الخارجية،  اإلقليممل يكن هناك تحركات كب�ة يف املجال�  

فهي فرتة هدوء نسبي للحركة    سوى اتصاالت ورسائل وبرقيات التهنئة بحلول شهر رمضان املبارك، ومن ثم  

يف املحور اإلقليمي بعض اإلدانات للتصعيد اإلرسائييل يف األرايض الفلسطينية املحتلة    بشكل كب� تخللتها 

 ت يف القدس. وبالذا

 اإلمارات توسع خطیر يف االستحواذ یلع أصول الدولة املصریة: 

أبوظبي السيادي تنفيذ صفقة استحواذ صندوق  عن    إبريل  ١٢، أعلن يف  الرشوق املرصيةفقا لصحيفة  و 

عىل    ، أحد صناديق أبوظبي السيادية،ADQ "ةاستحوذت “القابض، حيث  رشكات مرصية  5عىل حصص من  

 .رشكات مقيدة ببورصة مرص، وفق بيانات من الرشكات التي تم االستحواذ عليها  5حصص يف 

اول الحاويات،  لتد  اإلسكندريةوتتضمن صفقات االستحواذ عىل حصص يف البنك التجاري الدويل، فوري،  

مليون   911.5وتُعد قيمة الحصة التي أشرتتها من رشكة فوري األكرب، إذ بلغت    .موبكو، أبو ق� لألسمدة

 .مليون سهم تقريبا 340دوالر، قيمة 

  التي تم تسييلها 5إج�يل قيمة صفقة االستحواذ عىل حصص الرشكات املرصية الـ ووفقا لبلومربج يتخطى

 .مليار جنيه 28.5

الحجم الكب� وأو  آلية الصفقات ذات  بيانات منفصلة أن الصفقات جرت من خالل    .ضحت البورصة يف 

  911.5مليون سهم من البنك التجاري الدويل مببلغ مدفوع يقرتب من    340وشملت الصفقات أكرث من  

مليون    266.6األسمدة بقيمة    نتاج مليون سهم من رشكة مرص إل   46وشملت نحو    .مليون دوالر أمرييك

نحو    271.6  و  .دوالر الكي�وية مقابل  أبو ق� لألسمدة والصناعات    .مليون دوالر  392مليون سهم من 

  .دوالرمليون    86.6مليون سهم من فوري لتكنولوجيا البنوك واملدفوعات االلكرتونية، مقابل    215  وكذلك

 .مليون دوالر  186ل الحاويات، مقابل مليون سهم من اإلسكندرية لتداو  476.7شملت  ك�

بيع حصصها فيها سوى   رابحة وبالتايل ال حجة للحكومة يف بقطاعات    تركز السيطرة اإلماراتية  تقاريرتش� ال

مبيعات هذه الرشكات  الطاحنة الحالية والحاجة لتمويل دويل، لكن حتى هذا التربير مردود عليه أن    زمةاأل 

وأرباحها عالية ك� أن بيعها لجهات سيادية خارجية حتى ولو صديقة يقلل من  يف السوق الخارجي كب�ة 

قدرة الدولة عىل التحكم يف القطاعات التي تعمل فيها وهي قطاعات اسرتاتيجية. الجديد هنا أن مرحلة  

 فع دع� دون مقابله مقدما. الدعم الخليجي منخفض التكلفة قد ولت وأن الخليج لن يد

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=12042022&id=d2d9c3b2-e766-4fa1-80d2-9ffb41946e79
https://fb.watch/cGj34a46Zz/
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 :العالقات الدولیة .2
زيارة لوزير الخارجية املرصي لواشنطن،  يف هذا املحور شهدت الفرتة هدوءا نسبيا كب�ا للحركة باستثناء  

وزيارات الوزير لكال من موسكو ووارسو يف إطار اللجنة العربية الساعية للوساطة يف الحرب األوكرانية 

القرارات من املؤسسات األوروبية واستقبال الرئيس لبعض وفود الرشكات األجنبية العاملة  الروسية، وبعض  

 يف مرص يف إطار البحث عن تعزيز لالستث�رات. 

   سویسرا تفرج عن أموال نظام مباركفشل للجان استعادة األموال املنهوبة 

أعلن االدعاء السويرسي، اإلفراج عن بقية أموال الرئيس املرصي األسبق حسني مبارك    للجزيرة تقرير  يف
عاًما، وتعلّق بغسل األموال    11وعدد من املحيط� به، كانت مجمدة يف بنوكها ضمن تحقيق استمر نحو  

مليون فرنك    400م مبارك، وقال املدعون السويرسيون إنهم سيفرجون عن  والجر�ة املنظمة املرتبطة بنظا
مليون دوالر) كانت مجمدة يف بنوك البالد، بعدما أخفق االدعاء يف توجيه اتهامات إىل أي شخص،    429(

 .لعدم كفاية املعلومات، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس

أعرب ج�ل، نجل الرئيس املرصي األسبق حسني مبارك، عن سعادته بحكم آخر للجزيرة،    لتقريرووفقا  

محكمة العدل األوربية التي أكدت عدم قانونية عقوبات االتحاد األوريب التي فرضت عىل أرسته عىل مدى 

 . املاضية السنوات العرش

وأضاف ج�ل مبارك يف بيان أن “أرسته عانت من أرضار بالغة لسمعتها بسبب العقوبات األوربية”، مش�ًا  

إىل أن “أرسته تلقت مبلًغا كب�ًا من مجلس االتحاد األوريب مبثابة اسرتداد للمرصوفات القانونية عىل النحو  

ملزيد من األموال ودراسة السبل القانونية املمكنة  الذي أمرت به محكمة العدل األوربية”، وتوقع تلقي ا

 .للحصول عىل تعويضات

وكتب شقيقه عالء عىل تويرت أن الحكم الجديد اليوم يعد اعرتافًا قضائيًّا ال لبس فيه بأن العقوبات التي  

كة قانونية  فرضها مجلس االتحاد األوريب عىل مبارك وأرسته كانت غ� قانونية منذ البداية، منهيًا بذلك معر

 .استمرت عقًدا من الزمان

تكمن أهمية هذا الخرب يف أنه يربئ ساحة ج�ل وعالء مبارك وهو األمر الذي أعاده� إىل واجهة الجدل  

مرة أخرى، خاصة يف ظل وجود أنصار له� ويف ظل الخالفات التي ظهرت عىل السطح مؤخرا بينه� وب�  

عىل هذه الرموز يف العديد من املناسبات، هذه الرباءة قد تعيد    رموز من النظام الحايل وتدخله� بالرد

  إلجرائها ، حال ما كانت هناك نية  ٢٠٢٤طرح ج�ل مبارك كبديل للسييس يف انتخابات الرئاسة القادمة يف  

 االقتصادية.  زمةأو حال الوصول لها باألساس دون انفجار حقيقي للشارع جراء اإلدارة الكارثية لأل 

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/politics/2022/4/13/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/4/7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
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 واشنطن محاولة الحتواء غضب الکونجرس بشأن حقوق اإلنسان شکري يف 

بزيارة   إبريلمن    ١١  يف شكري  سامح  الخارجية  وزير  قام 

شهدت لقاءات مع نظ�ه األمرييك أنتو� بلينكن وعدد  لواشنطن،  

الغرفة  ممثيل  مع  لقاء  بجانب  األمريكية  اإلدارة  مسؤويل  من 

دراسات الرشق    ، وحضور بعض جلسات معهد التجارية األمريكية

 األوسط. 

مصادر دبلوماسية مرصية كشفت أن زيارة وزير الخارجية املرصي سامح  فإن    لتقرير للعريب الجديدووفقا  

تأيت من أجل محاولة السيطرة عىل "توتر" متّر به العالقات ب�   ،  شكري، إىل العاصمة األم�كية واشنطن

نه "من املقرر  مقتل الباحث "أ�ن هدهود"، خاصة وأ   أزمة ، وقد تتصاعد بسبب  البلدين يف الوقت الراهن

أن تتخلل زيارة شكري، لقاءات مع عدد من النواب املؤثرين يف الكونغرس، بسبب مواقف سلبية صدرت  

، ثم  واملقاتالت الحربية املرصيةمؤخرا بسبب الرد الفاتر عىل طلبات لصيانة بعض املعدات    تجاه القاهرة

بتأجيل تلك الخطوة يف الوقت الراهن، نظراً النشغال واشنطن مبا يحدث يف أوكرانيا، بسبب تلقي الرد  

جموعة من األسباب؛  رتبط مباملموقف النواب األم�كي� املضاد ملرص،  ، وكذلك  الحرب الروسية عىل األخ�ة 

أبرزها مواقف القاهرة من الحرب الروسية عىل أوكرانيا، وعدم إبدائها موقفاً واضحاً لناحية اتخاذ خطوات  

تجاهل النظام املرصي مجموعة من املطالبات الحقوقية التي تقدمت  ،  داعمة للتحالف الغريب ضد روسيا

 . ية األم�كيةبها لجان بالكونغرس معنية يف هذا األمر، عرب الخارج

ضمنت زيارة شكري أيضا لقاءات مع كل من روبرت مايل، املبعوث األمرييك الخاص إىل إيران، والسف�  ت

ديڤيد ثورن كب� مستشاري املبعوث الرئايس األمرييك الخاص للمناخ، بجانب املشاركة يف جلسة نقاشية  

 .ية ورؤية اإلدارة املرصية يف قضايا املنطقةمبعهد الرشق األوسط، تطرق فيه إىل العالقات املرصية األمريك

رغم تطرق الوزيران إىل العديد من القضايا املشرتكة  التابع لقناة الحرة، ف  الساحة  وفقا لتقرير لربنامجو 

ألوكرانيا وتداعياته العاملية املتزايدة، أعاد بلينكن التأكيد عىل أهمية حقوق اإلنسان  وأبرزها الغزو الرويس  

يف عالقات الواليات املتحدة مع جميع الرشكاء، مبا يف ذلك مرص، وشجع عىل إحراز تقدم يف مجال ح�ية  

 .حقوق اإلنسان والحريات األساسية

ء مع شكري بعد يوم واحد من انتقاد الوزير  جاءت ترصيحات بلينكن حول حقوق اإلنسان خالل اللقا

بالتحديد املحامي   بينهم نشطاء مرصي�، مسميا  العامل، من  األمرييك وجود مليون معتقل سيايس حول 

الحقوقي املرصي محمد الباقر، وذلك يف سياق تعليق بلينكن عىل تقرير الخارجية األمريكية السنوي بشأن  

 .وضعية حقوق اإلنسان حول العامل

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/politics/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3
https://www.facebook.com/ElsahaEGAlHurra/posts/1694919680860865
https://www.facebook.com/ElsahaEGAlHurra/posts/1694919680860865
https://www.facebook.com/ElsahaEGAlHurra/posts/1694919680860865


      تابع منصات المرصد

  

 

16 | P a g e  

 المرصد السياسي

 April 2022 30  ||بع الساالعدد 

مصر يف  األمریکي  الکونغرس  من  والعالقات    وفد  الفلسطینیة  القضیة  لبحث 

 الثنائیة 

 

قناة   ملوقع  اليوموفقا  ف ،  روسيا  املرصية،  الرئاسة  عن  صادر  بيان  استقبل    إبريل   ١٦في  وبحسب 

 .كريالوفد الذي كان برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي، بحضور وزير الخارجية املرصي سامح ش  السييس

وتناول اللقاء "سبل تعزيز العالقات الثنائية يف عدد من املجاالت، ال سي� عىل الصعيد السيايس والعسكري 

وبحث الجانبان خالل  ."واالقتصادي، ك� تم التطرق إىل التطورات الراهنة عىل الساحت� اإلقليمية والدولية 

الكون وفد  "أشاد  حيث  الفلسطينية،  القضية  مستجدات  لعملية  اللقاء  الداعمة  املرصية  بالجهود  غرس 

 ."السالم

إىل حل عادل وشامل يضمن   بالتوصل  الخصوص  الثابت يف هذا  "موقف مرص  السييس  أكد  من جانبه، 

حقوق الشعب الفلسطيني وفق املرجعيات الدولية، األمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقا للتعايش والتعاون  

 ."ب� جميع شعوب املنطقة

التنسيق    السييسوأشار   إطار  الكونغرس، يف  قيادات  الدائم مع  للتواصل  توليها مرص  التي  "األهمية  إىل 

والتشاور ب� البلدين الصديق� إزاء مختلف القضايا، وذلك يف إطار العالقات الثنائية الراسخة ب� مرص  

 ."والواليات املتحدة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabic.rt.com/middle_east/1344968-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
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 وفرض التهدئة يف القدس الله وبن زاید لوقف التصعید  السیسي وعبداجتماع 

 من جاللة  السييس يف لقاء أخوي ودي بقرص االتحادية كًال   استقبل ،  للرئاسة املرصية، ووفقا  إبريل  ٢٤  يف

  ،ملك اململكة األردنية الهاشمية، وسمو األم� محمد بن زايد آل نهيان  ،امللك عبد الله الثا� بن الحس�

 .نائب القائد األعىل للقوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدةو ويل عهد أبو ظبي 

طورات عملية السالم يف الرشق  شهدت املباحثات استعراض آخر مستجدات األوضاع يف املنطقة، خاصًة ت

األوسط، والتنسيق القائم ب� الدول الثالث يف هذا اإلطار، وذلك يف ظل التطورات التي تشهدها مدينة  

القدس، مشددين عىل أهمية استدامة الجهود الستعادة الهدوء يف القدس، ورضورة احرتام الوضع القانو�  

القائم يف الحرم القديس الرشيف، ك� أكد الزع�ء يف ذات السياق عىل احرتام دور الوصاية    والتاريخي 

وقف   أهمية  عن  فضًال  القدس،  يف  واملسيحية  اإلسالمية  املقدسة  األماكن  التاريخية يف ح�ية  الهاشمية 

إرسائيل كل اإلجراءات التي تقوض حل الدولت� ورضورة إيجاد أفق سيايس للعودة إىل مفاوضات جادة  

 .لفلسطينية عىل أساس حل الدولت� ووفق القانون الدويلوفاعلة لحل القضية ا

الروسية األوكرانية،   زمةوتم أيًضا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية، خاصًة تطورات األ 

 ؟والدور العريب يف هذا الصدد من خالل لجنة االتصال العربية

 قضایا وملفات 

   :املیاهملف 

 وال حدیث عن مفاوضات   زمةالتکیف مع األاستمرار يف سیاسات 

السييس مع رئيس مجلس  ب�  ع  ت� اجكان هناك    رئاسة الجمهورية وفقا ملوقع  ي� يتعلق مبلف املياه،  ف

، لكن مجمل اللقاء يدور حول سياسات تحس� استخدام  إبريل  ١٨، يف  وزير املوارد املائية والريو الوزراء،  

ه باالستمرار يف التوسع يف تطبيق ونرش نظام الري الحديث لألرايض  يوج، مع ت زمةاملياه والتكيف مع األ 

تمتع به من رسعة التنفيذ وتوف� املياه، وذلك كمكون أسايس يف  الزراعية عىل مستوى الجمهورية، ملا ي

اسرتاتيجية الدولة لرتشيد استهالك املياه ورفع كفاءة إدارة مياه الري، وعىل رأسها املرشوع القومي لتبط�  

 .الرتع ورفع كفاءة القنوات املائية الفرعية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.presidency.eg/ar/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%83%D9%84-%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-24-04-2022/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-1842022/
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 محور التطورات املجتمعیة

شهر رمضان وكيفية التعامل مع    خاللأحاديث ارتفاع األسعار  العام  يف هذه الفرتة سيطرت عىل الجدل  

 ، وكذلك حدث مه� قامت به جمعية أهلية. هذا االرتفاع

 ؟ فهل تجدي األسعار ارتفاعیحاولون تغییر عادات الشراء بعد املصریون 

حيث  ،  غالء األسعار يؤثر يف مشرتيات املرصي� من احتياجات رمضانلقناة الجزيرة بأن   تقرير مصورفاد أ 

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

 .األخ�ة يف األسعار

أن   إىل  النصف، مش�ًا  يشرتيها مبقدار  التي  الكميات  تقليل  قرر  إنه  لوكالة رويرتز  املتسوق�  أحد  وقال 

وقال آخرون إن األسعار زادت مقارنة بالعام املايض، لكنها ال تزال يف متناول    .األسعار هذا العام مرتفعة 

 .رس املتوسطة الدخلأيدي األ 

التعامل معها،   املتبعة يف  السياسات  الغالء وعىل  االليكرتو� عىل موجات  االحتجاج  تتزايد مظاهر  لكن 

الوقت   نفس  السياسات، يف  تلك  النتقاد  يعلو صوته  كل من  األمنية  األجهزة  تالحق  ذلك  وبالتوازي مع 

لتحميلها نتيجة فشل السياسات االقتصادية التي    األوكرانية  زمةكورونا واأل   أزمةوجدت الحكومة ضالتها يف  

 .٢٠١٦األوكرانية وقبل كورونا بسنوات يف نوفمرب  زمةقادت ملوجات تضخم عالية جدا قبل األ 

  توزیع عظام یلع سیدات تکشف الواقع املریرصور جمعیة أهلیة 

التي أثارتها صورة متداولة لجمعية أهلية  عىل مواقع التواصل االجت�عي، رغم املوجة الحادة من االستياء 

ن هذه الصورة إال أ تستعرض أع�لها الخ�ية وتظهر سيدات يحصلن عىل عظام ماسورة بديال عن اللحوم،  

 . تكشف عمق تردي الوضع االقتصادي لدى فئات من املرصي�

وصف محللون وخرباء اقتصاد واقعة توزيع عظام عجل أو ما يسمى باللهجة  ،  ٢١ملوقع عريب    تقريرش�  ي

الدارجة (مواس�) عىل سيدات فق�ات يف إحدى قرى مدينة اإلسكندرية الساحلية بأنها كاشفة وفاضحة  

األ  بيانات  االقت  زمة لعمق  خالل  من  املرصية  السلطات  وتتجاهلها  املرصي�  مالي�  يعيشها  التي  صادية 

 .اقتصادية مضللة 

وضجت وسائل اإلعالم والتواصل االجت�عي يف مرص بعد نرش جمعية الصفا واملروة الخ�ية باإلسكندرية  

 .بور للحصول عليهاسيدة بواقع (ماسورة) عظمة عىل كل واحدة اصطفت يف طا  16صور توزيع عظام عىل  

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/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
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الصور   الجمعية نرشت  وكانت 

موقع  عىل  صفحتها  يف 

أحد   أن  وذكرت  "فسيبوك"، 

عىل  توزيعها  طلب  الجزارين 

التابعة  أبيس  قرية  يف  الفقراء 

وقامت  اإلسكندرية،  ملدينة 

أثناء   السيدات  بتصوير 

تسلمهن العظمة ما أثار ردود  

مواقع  عىل  غاضبة  فعل 

أ  قبل  االجت�عي،  ن  التواصل 

 .تقوم الجمعية بحذف املنشور

وظن البعض للوهلة األوىل أن  

أحد   لكن  حقيقية،  غ�  الصور 

الخ�ية  الجمعية  املسؤول� يف 

": "إن الجمعية 21"عريب  قال لـ

تسلمت بالفعل من أحد الجزارين (املتربع�) عظام عجل لتوزيعها عىل األرس الفق�ة يف شهر رمضان من  

 ."وائد اإلفطارأجل صنع مرقة طعام عىل م

وأكد املسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "ما أث� عىل مواقع التواصل االجت�عي كان مفاجئا للجمعية،  

ما دفعها لحذف الصور واملنشور حتى ال يتم النيل والتقليل من دور الجمعية يف األع�ل الخ�ية، والتي  

 .بتوثيقها كتابة وصورة"، عىل حد قوله تقوم بدورها عىل أكمل وجه، وكل أع�ل الجمعية نقوم

  

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

 اتجاهات اإلعالم 

الفرتة  ا هذه  يف  الرديف  وكذلك  الرسمي  اإلعالم  ووسائل  الصحف  عىل  نهمكت  بشأن  بالرد  التخوفات 

االقتصادية الطاحنة، أو    زمة التحركات املحتملة من الشارع سواء عىل مواقع التواصل أو غ�ه بسبب األ 

سخرية املرصي� من الجزء الثالث من مسلسل االختيار عىل مواقع التواصل وكان هذا املسلسل  بالرد عىل  

تسخر من رواية النظام لبطوالته منذ  محورا لألحداث يف هذه الفرتة حيث تحول ملوجة من الكوميكس  

٢٠١١. 

ري لن یسمح بأي انفالت أو  عیسی: الشعب املصوسط تخوفات من حرکة الشارع،  

 فوضی

قال اإلعالمي إبراهيم عيىس، إن الشعب املرصي لن يسمح بأي  إبريل ١يف  جريدة الرشوقفقا ملا نرشته  و 

 .االقتصادية الحالية زمةتباك أو فوىض يف البالد بسبب األ انفالت يؤدي إىل ار 

وأضاف، أثناء تقديم برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عرب فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس،  

، األول الشفافية يف  زمةأن الدولة املرصية يف حاجة ماسة، هي األخرى، إىل أن تس� يف اتجاه� خالل األ 

 .الثا� املشاركة الكاملة ب� الحكومة واملجتمعالتعامل، و 

وأوضح أن الوضع يتطلب املشاركة الكاملة ب� الحكومة من جهة واملجتمع املرصي من خطوات ملواجهة  

 .االقتصادية العاملية الحالية، مشدًدا عىل رضورة عدم قياس حالة املرصي� برشاء السلع  زمةاأل 

ال يجب بناء تصورات أو قرارات عىل مشاهد إقبال  "اء قراراتها، قائال: وطالب عيىس الحكومة بالحذر يف بن

بسبب   أزمة املرصي� عىل رشاء السلع يف رمضان، يف طبقة مستورة يف مرص، ولكن كل الطبقات تعيش اآلن  

 " الحالة االقتصادية العاملية

اإل  لهذا  املس�ة  السيادية  األجهزة  لتخوف  تش�  اإلعالمية  الترصيحات  أية حركة  وهذه  من  الرديف  عالم 

مفاجئة قد يقوم بها الشارع كرد فعل غاضب عىل فشل السياسات االقتصادية واالجت�عية، ومهمة اإلعالم  

هنا هي تربيد الغضب يف الشارع وتوجيهه باتجاهات أخرى غ� السلطة والحكومة عكس ما كان يفعل  

 بعد الثورة.

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
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 مرسي  الرئیستسریبات “االختیار” تثیر موجة تعاطف مع نتائج عکسیة: 

، قد جاءت بنتائج عكسية خاصة الترسيب  ٣للجزيرة إىل أن بعض ترسيبات مسلسل االختيار  تقريرش�  ي

للمجلس العسكري من تغي� نتائج االنتخابات، حيث إن هذا    -رحمه الله  -ذير الرئيس مريساملتعلق بتح

إن  ال التي تقول  الرواية  النتيجة، ونفى  إعالن  ترسيب سّد فراًغا معلوماتيًا في� يتعلق بكواليس ما قبل 

 .يقّدم أي تنازالت الدكتور مريس كان يتهيّب من املجلس العسكري، وأشار مبا ال يدع مجاًال للشك أنه مل

إن الترسيب جاء بنتائج عكسية ألهداف نرشه، وعّد نشطاء عىل مواقع التواصل ما قاله مريس  ومن ثم ف

 .دليل حفاظه عىل اختيار الشعب بعد أعوام من التزوير وإمالء القرارات السياسية عليه دون مشاركة 

الشعب يف حال تزوير صوته بأنه لن يهدأ،  وقال رواد مواقع التواصل إن مريس الذي عّرب عن “لسان حال  

 .كان مدركًا للمؤامرة التي يحيكها املجلس العسكري وتعامل بحكمة مراهنًا عليه”، وفق تعب�هم

وهاجم آخرون السلطات املرصية بسبب عرضها ألرسار الدولة بهدف تشويه حكم اإلخوان فقط، من دون  

 .قانونية، األمر الذي جاء بنتائج عكسيةالنظر ألي اعتبارات أخالقية أو 

وأرجع بعضهم التعاطف الواسع الذي القته الترسيبات بأنه جاء يف وقت يشهد فيه الشعب املرصي ضغوطًا  
 .اقتصادية وقبضة أمنية خانقة متنعه من التعب� ع� �ر به عكس واقع سنوات الثورة

 شکلنا سيء :یب عمرو أد  ، بعد فیدیوهات تفتیش املساجد ملنع التهجد

لصحيفة  و  التواصل  ،  الرشوقفقا  مواقع  عىل  املتداولة  الفيديو  مقاطع  عىل  أديب،  عمرو  اإلعالمي  علق 
وزارة األوقاف ليًال عىل مساجد بعض املحافظات؛ للتأكد من تطبيق  االجت�عي، التي تظهر تفتيش موظفي  

قرارات الوزارة باالقتصار عىل أداء شعائر معينة داخل املسجد (صالة الرتاويح)، وقال خالل تقد�ه لربنامج  
، إن املوظف� كان عليهم الحديث إىل اإلمام وترك املصل�  "2مرص  MBC "  «الحكاية»، املذاع عرب فضائية

املسألة ببساطة شكلها سيئ إنه يتقال يف لجان تفتيش تدخل  "مستمرين يف أداء الصالة والشعائر، معقبًا: 
 "تفض الصالة

مل تحدث مصيبة  "وأعرب عن رجائه باستخدام العقل والل� والس�حة والهوادة مع هذا األمر، مستطرًدا:  
انتها بعد  كارثة،  تحدث  أي يشء، مل  أو  تهجد  لو  بالقرار  كب�ة، حتى  اإلمام واعلمه  تحدث مع  الصالة  ء 

 ."وفلسفته حتى ال يكرر األمر، لكن ندخل وأوقف الصالة وأمنع، هذا أمر ال يستقيم

اف وتهديد وزير األوقاف بإنهاء خدمة أي إمام أو عامل يسمح بإقامة  ملنع االعتك  حمالتيأيت هذا يف سياق  
صالة التهجد باملساجد، ومعاقبة من يطيل يف الرتاويح عن نصف ساعة، وترصيحات استفزازية أخرى للوزير  
حول صالة العيد وقرصها عىل املساجد دون الساحات وعدم فتح املساجد إال قبلها بعرشة دقائق وإغالقها  

بعرشة دقائق، وهي قرارات تحمل تخوفا من أية تجمعات أو تحركات احتجاجية محتملة قد تخرج    بعدها
 من املساجد، القت نقدا حادا عىل مواقع التواصل االجت�عي.

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/politics/2022/4/11/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25042022&id=901800a1-bcf8-468a-94ce-8902bea6bbb7
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
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 املحور الحقوقي 

 اختفائه قسًرا و االحتجاز ب أیمن هدهود وفاة یجب التحقیق يف العفو الدولیة:  

إنه يتع� عىل السلطات املرصية أن تضمن استقاللية    ،إبريل  ١٨يف بيان لها يوم    عفو الدولية الالت منظمة  ق

وحياد وفعالية التحقيق يف ُمالبسات الوفاة املشبوهة يف الحجز لالقتصادي وعضو حزب اإلصالح والتنمية،  

  5عاماً، والذي تويف يف مستشفى للصحة النفسية بعد اختفائه قرساً يف    48أ�ن هدهود، البالغ من العمر  

 .فرباير/شباط

ش� تحقيق جديد أجرته منظمة العفو الدولية، بناًء عىل فحص السجالت الرسمية، ومقابالت مع الشهود  وي

واملصادر، فضالً عن تحليل خرباء مستقل� يف الطب الرشعي فحصوا الصور املرسبة لجثة هدهود، بقوة  

 .إىل أنَّ أ�ن هدهود قد تعرض للتعذيب أو لسوء املعاملة قُبيل وفاته

نيسان، رغم  /إبريل   11و  9ر السلطات عائلة أ�ن هدهود بوفاته أو تأمر بترشيح جثته حتى تاريخ  مل تُخط

أي مسؤولية، في� قدمت   وزارة الداخليةو  النيابة العامة مارس. وأنكرت  5أنه وفًقا لشهادة وفاته، تويف يف  

 .يف الوقت نفسه تفس�ات متناقضة وغ� قابلة للتصديق ألسباب وظروف وفاته

“تستحق   وقالت ل� معلوف، نائبة مديرة مكتب الرشق األوسط وش�ل إفريقيا يف منظمة العفو الدولية: 

عائلة أ�ن هدهود اإلجابة عىل تساؤالتها. ملاذا قامت السلطات باحتجازه ثم نفي وجوده يف الحجز، بين� 

كان قد تويف بالفعل قبل أكرث من شهر يف ظروف مريبة؟ هذه األسئلة تش� إىل م�رسات التعذيب واالختفاء  

 .”القرسي، والتي يجب عىل السلطات اإلجابة عنها

الة وفاة يف الحجز، هناك افرتاض مبسؤولية الدولة يف الحرمان التعسفي من الحياة. فإخضاع  بعد أي ح“

السلطات أ�ن هدهود لالختفاء القرسي، ورمبا التعذيب وغ�ه من رضوب سوء املعاملة، وإخفاء وفاته  

التشكيك بالصحة  عن أرسته ملدة شهر، أمور تدعو إىل القلق بشكل كب�. إنه ملن العار أن تواصل السلطات  

 .”العقلية أل�ن هدهود بدالً من إجراء تحقيق فّعال يف أسباب وظروف وفاته

أشخاص عىل اطالع مبارش بالقضية، مبن فيهم أصدقاء هدهود وأقاربه،    8قابلت منظمة العفو الدولية  

وف شهادة  املنظمة  راجعت  ك�  تويف.  حيث  النفسية  للصحة  العباسية  مستشفى  يف  مصادر  اته  وكذلك 

البيانات الرسمية، وزودت خرباء مستقل� بالطب الرشعي بصور   وترصيح دفن جث�نه، وقامت بتحليل 

 .جثته ملعاينتها 

بعد وفاة هدهود، حذرت إدارة مستشفى العباسية موظفيها من الحديث عن القضية وهددت بإحالتهم  

 .إىل قطاع األمن الوطني املرصي إذا فعلوا ذلك

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/04/egypt-investigate-the-suspicious-death-in-custody-of-economist-ayman-hudhud-following-his-enforced-disappearance/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=6799856060&utm_campaign=Other&utm_term=-Yes
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/04/egypt-investigate-the-suspicious-death-in-custody-of-economist-ayman-hudhud-following-his-enforced-disappearance/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=6799856060&utm_campaign=Other&utm_term=-Yes
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/04/egypt-investigate-the-suspicious-death-in-custody-of-economist-ayman-hudhud-following-his-enforced-disappearance/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=6799856060&utm_campaign=Other&utm_term=-Yes
https://www.facebook.com/photo?fbid=518369249651936&set=pcb.518369599651901
https://www.facebook.com/100064601802950/posts/356955246467866/
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فرباير. وبعد ثالثة أيام، استدعى ضباط قطاع األمن الوطني   5التصال به مساء يوم فقدت عائلة هدهود ا

أحد إخوته الستجوابه حول عمل هدهود وتوجهاته السياسية وأنشطته، وأكدوا أنهم يحتجزونه يف قسم  

 .رشطة األم�ية يف القاهرة، لكن مل يسمحوا ألي من أفراد أرسته مبقابلته

قسم الرشطة بعد أيام قليلة، لكن ضباط الرشطة املناوب� نفوا وجوده يف القسم    حاولت األرسة زيارته يف

 .وطلبوا منهم عدم العودة مرة أخرى

فرباير.    14علمت منظمة العفو الدولية من مصدر يف مستشفى العباسية أن هدهود نُقل إىل املنشأة يف  

ته مراراً وتكراراً، لكن العامل� باملستشفى  فرباير وحاولوا زيار   18وعلم أقاربه بشكل غ� رسمي بنقله يف  

 .إما أنكروا وجوده يف املبنى أو طالبوا باالطالع عىل ترصيح النيابة العامة 

أنَّ   23يف   له  أكد  الذي  العباسية،  أفراد األرسة وعنارص األمن مبدير مستشفى  التقى وسيط ب�   ، فرباير 

يوًما. وطبقاً ألصدقائه وعائلته، رفض مدير    45ة  هدهود كان تحت املراقبة يف قسم الطب الرشعي ملد

 .املستشفى طلبات مقابلته قائالً إنَّ القسم يخضع لسيطرة قطاع األمن الوطني 

يف   ملصدرين  وفًقا  ولكن  النفسية،  للصحة  القومي  املجلس  إلرشاف  رسمياً  الرشعي  الطب  قسم  يخضع 

يس كمركز احتجاز تديره وزارة الداخلية،  مستشفى العباسية لألمراض النفسية، يعمل القسم بشكل أسا

حيث ال يُسمح لألشخاص بالتنقل بحرية وهم عُرضة بشكل كب� لخطر التعذيب وغ�ه من رضوب املعاملة  

 .السيئة عىل أيدي ضباط األمن

، تلقى أحد أصدقاء هدهود مكاملة من أحد العامل� يف مستشفى العباسية، وأكد له أنَّ هدهود    إبريل  4يف  

 .تويف قبل شهر. وبعد خمسة أيام، أبلغ ضابط رشطة شقيق هدهود بوفاته وطلب منه استالم الجثة قد

عندما طلبت األرسة االطالع عىل ترصيح الدفن، أخربهم وكيل النيابة أنَّه تم إصدار ترصيح بدفنه مبقابر  

 .جثامينهمالصدقة التي تُستخدم لدفن مجهويل الهوية أو أولئك الذين مل يطالب أقاربهم ب

 سبب الوفاة: غ� معروف

، قائلة إنها “ليست مشبوهة”،    إبريل  12أعلنت النيابة العامة رسمياً أنها فتحت تحقيقاً يف ظروف الوفاة يف  

 .19-مش�ة إىل أن هدهود رمبا يكون قد أصيب بف�وس كوفيد

. وبعد  إبريل  11وبعد غضب عام إثر ترسيب نبأ وفاته، أمرت النيابة العامة يف النهاية بترشيح جثته يف  

طاً حاداً يف الدورة وجود إصابات يف جثة هدهود، مش�ًة إىل أنَّ “هبو   إبريل  12مناظرة النيابة، نفت يف  

 .الدموية وتوقف عضلة القلب” ه� سبب الوفاة. ومل تتلَق عائلة هدهود تقرير ترشيح الجثة حتى اآلن

وقال ديريك باوندر، اختصايص مستقل يف الطب الرشعي الذي فحص صور جثة هدهود بعد الترشيح،  

نب األيرس من وجهه، م� يش� بقوة إىل  ملنظمة العفو الدولية إنَّ الصور تظهر عالمات عىل ساعديه والجا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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أنه تعرض إلصابات عديدة قبل وفاته. وقال إّن هذه العالمات ال �كن تفس�ها بالعمليات الطبيعية التي  

تحدث عندما تتحلل األجسام، وهي عبارة عن جروح. وأضاف أنَّ توزيع هذه العالمات “يش� بقوة إىل  

هدهود عىل قيد الحياة، أي سوء املعاملة/التعذيب”، وهي عىل األرجح    اإليذاء املمنهج املتكرر عندما كان

الجثة   ترشيح  عن  الناتجة  الندبات  ب�  االختالف  إىل  باوندر  أشار  ك�  رضب.  وليس  حروق  عن  ناجمة 

 .واإلصابات التي لحقت بجسده قبل وفاته

� الحظا إصابات يف وجهه  ينسجم تحليل باوندر مع شهادات اثن� من شهود العيان، قال كل منه� إنه

 .قبل إجراء ترشيح الجثة –نيسان /إبريل 10ورأسه يف مرشحة املستشفى يف 

نفت كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة ارتكاب أي  ، فبين�  تفس�ات متناقضةقدمت الجهات الرسمية  

 .اقتحام شقةمخالفات من قبل مسؤويل الدولة، وأشارت إىل اضطراب هدهود النفيس واتهمته ب

أنَّ بوابًا يف حي    إبريل   12وآخر صادر عن النيابة يف    إبريل  10وزعم بيان صادر عن وزارة الداخلية يف  

فرباير. وقالت وزارة الداخلية إن هدهود “قام بترصفات    6الزمالك بالقاهرة منع هدهود من اقتحام شقة يف  

اب الفصام )…( وضعيف الرتكيز واالنتباه، ويعا�  غ� مسؤولة”، يف ح� قالت النيابة إنه يعا� من “اضطر

بإحالة   النيابة  بيان  وأقرَّ  مفهوم”.  غ�  بشكل  يتحدث  وكان  عظمة،  وضالالت  اضطهادية،  ضالالت  من 

النفسية يف   أنَّ ضباط الرشطة يف املستشفى    7هدهود إىل مستشفى للصحة  بالرغم من حقيقة  فرباير، 

 .فرباير 23ده قيد االحتجاز حتى نفسه أنكروا لعائلته باستمرار وجو 

وقالت األرسة إنَّ ادعاءات النيابة ووزارة الداخلية تتعارض مع رواية ضابط رشطة يف املستشفى الذي قال  

 .”لهم إنَّ هدهود محتجز بتهمة “محاولة رسقة سيارة

 قبل اعتقاله،  وبالرغم من إقرار أصدقاء هدهود وعائلته بأن أ�ن كان يعا� بالفعل من ضغوط وقلق مايل 

إال أنهم يخشون أن السلطات استخدمت تلك املخاوف للتسرت عىل وفاته يف الحجز. ووفًقا ملحامي األرسة،  

 .إبريل   12تحقيق النيابة مع شقيق هدهود ركز بشكل كب� عىل اضطراب أخيه النفيس ح� استجوبوه يف  

محتوى ينتقد من خالله السياسات   مواقع التواصل االجت�عي وكان أ�ن ينرش بانتظام عىل حساباته عىل

 .االقتصادية للسلطات 

التقدم بـإبريل  ٥يف    أعلن خالد عيل، املحامي الحقوقي   ملوقع دربوفقا   بالغات للنائب العام اليوم    3، 

الثالثاء، للتحقيق يف االعتداء عىل الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مرص القوية، واالعتداء عىل 

   .الناشط أحمد دومة، املرضب عن الطعام، وكذلك عن إرضاب املدون عالء عبد الفتاح عن الطعام

ريق مكتبنا صباح اليوم بثالثة بالغات للنائب العام: األول: باعتباره وكيالً عن  وقال عيل يف بيان “تقدم ف 

برقم   أنه مازال مرضب عن   ٢٠٢٢لسنة    ١٦٢٦١أحمد دومه، وقيد  الحالة  العام، إلثبات  النائب  عرائض 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.facebook.com/ayman.hadhoud.5
https://daaarb.com/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%803-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/
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بيان  عرش عىل التوايل جراء ما تعرض له من اعتداءات، ذكرتها أرسته يف ال  الحاديالطعام والرشاب لليوم  

ك أقواله  ولطلب س�ع  زيارته،  بعد  عنها  املتابعة    مجنيالصادر  من خالل  الطبية  الرعاية  وتوف�  عليه، 

  .”الدورية لتلك الحالة وتأث� اإلرضاب عليها ورفع تقرير يومية للنيابة عنها

عرائض النائب    ٢٠٢٢لسنة    ١٦٢٦٦: باعتباره وكيالً عن د. عبد املنعم أبو الفتوح وقيد برقم  الثا�وتابع: “

العام، للتحقيق ىف وقائع ما تعرض له من اعتداءات ذكرتها أرسته ىف البيان الصادر عنها بعد زيارته األخ�ة،  

  .”عليه مجنيصحية، ولطلب س�ع أقواله ك زمة وما ترتب عىل ذلك من تعرضه أل 

  ٢٠٢٢لسنة    ١٦٢٧٠قيد برقم  وأضاف املحامي الحقوقي: “الثالث: باعتباره وكيالً عن عالء عبد الفتاح، و 

عرائض النائب العام، حيث أعلنت أرسته بعد زيارته باألمس أنه مرضب عن الطعام منذ أول يوم رمضان  

كانت بالزيارة، وطلبنا بالبالغ االست�ع ألقواله كمبلغ، وتوف� الرعاية الطبية    التيورفض استالم املأكوالت  

  .”ته الصحية أثناء اإلرضابله وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حال

 مدون أمریکي جراء معاناته مع األمن مصر أسوأ مکان للتصویر

وثق مدون الفيديو األمرييك الشه� ويل سونبوش� رحلته إىل مرص يف مقطع مصور  إعالمية    لتقاريرفقا  و 

لتجربة األكالت  تحدث خالله عن سوء معاملة األمن املرصي له، واملواقف التي تعر أثناء زيارته  ض لها 

 .املرصية املحلية ضمن سلسلة تشمل العديد من الدول األفريقية

ونرش سونبوش� املقطع املصور تحت عنوان “جولة ب� األطعمة املرصية! أسوأ مكان للتصوير يف أفريقيا!”،  

 .وحقق املقطع املصور أكرث من مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من نرشه

ال يف بداية املقطع املصور “مبجرد الوصول إىل الفندق، تم فتح حقائبي وتفتيشها أكرث من مرة ثم جاء  وق

 .”رجال األمن وطرحوا جميع أنواع األسئلة.. تعامل األمن كأنهم يشتبهون فينا كأننا مجرمون

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

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

ا ما سبب ريبة وخوف هؤالء  .”إضاءة وغ�ها”، مضيًفا “ال أعلم حقًّ

رة  وخالل رحلته داخل مرص، بحث ويل سونبوش� عن سبب التحقيق معه بهذا الشكل، وتعّرف عىل ثو 

 .عىل حد وصفه "،قلق السلطات املرصية من قدرة الشعب عىل التغي�" يناير و 25

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/miscellaneous/2022/4/7/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AB%D9%82
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 خروجلحصول یلع الجنسیة البریطانیة کحل أخیر لال : عالء عبد الفتاح

أنه ُمنح  ،  العريب الجديدوفقا لتقرير لصحيفة   عالء عبد الفتاح أعلنت أرسة الناشط السيايس   ،إبريل  ١١  يف

إلنهاء   والربيطانية  املرصية  بصفتيه  رسمية  مبطالب  تقّدم  عليه،  وبناًء  االثن�،  اليوم  الربيطانية  الجنسية 

 لذي دخل يومه العارش. إرضابه عن الطعام ا

املطلب األول، كمواطن مرصي، يتمثل يف انتداب قايض تحقيقات للتحقيق يف كافة الشكاوى والبالغات  

 وحتى هذا اليوم.  2019املتعلقة بكافة االنتهاكات التي تعرض لها منذ نهار خطفه يف سبتمرب 

لربيطانية له يف محبسه للتداول يف املسارات  واملطلب الثا�، كمواطن بريطا�، يتمثل يف زيارة من القنصلية ا

القانونية املتاحة أمامه ومتكينه من التنسيق مع محام� األرسة بإنكلرتا التخاذ اإلجراءات القانونية املمكنة  

أمام القضاء الربيطا�، ليس فقط مبا تعرض له من انتهاكات، بل كافة الجرائم ضد اإلنسانية التي شهدها  

 عىل مدار حبسه. 

أثبتت مطالبه يف بالغ قّدم للنائب العام يف   أنها  لسنة    16270حمل رقم    2022  إبريل   5وأكدت األرسة 

ييس أقرب ملعسكرات االعتقال  ، سجون السللعائلة وصف عالء  لبيان، ووفقا  عرائض النائب العام   2022

وأكد أيًضا أنه "طوال فرتة حبس عالء مل يكن فقط ضحية النتهاكات الدولة متمثلة يف أفراد الداخلية  ،  النازية 

واألمن الوطني يف السجن، لكنه كان أيضا شاهدا عىل جرائم وانتهاكات جسيمة ارتكبت بحق مساج�  

 .آخرين

 وحبس آخرین  حبوسین واستثناء اإلسالمیینمن امل ٤١إخالء سبیل عفو انتقائي 

عن عرشات الناشط� السياسي� والحقوقي�    إبريل   ٢٤يف  أفرجت السلطات املرصية    ،٢١عريبلـ    فقا لتقريرو 

قانون والدستور، وغاب  املحبوس� عىل ذمة قضايا سياسية، وتجاوزوا مدة الحبس االحتياطي باملخالفة لل 

عن قامئة املفرج عنهم املعتقلون التابعون لتيارات إسالمية، وسط تساؤالت عن استمرار السلطات يف انتقاء  

 .تيارات سياسية بعينها، واستثناء تيارات أخرى مل تشملها عملية اإلفراج

السادات   أنور  إن رئيسه محمد  بيان األحد،  أُ وقال حزب اإلصالح والتنمية، يف  رس وأهايل املفرج  "شارك 

شخصا من املحبوس� احتياطياً عىل ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعب�    41عنهم، البالغ عددهم حوايل  

 .من خلفيات سياسية متنوعة"، دون صدور بيان من النيابة العامة أو وزارة الداخلية بالخصوص

وليد شوقي،   عنهم:  السلطات  أفرجت  التي  األس�ء  أبرز  فايد،  من  إمام، وعبده  ومحمد صالح، وعمرو 

وهيثم البنا، وأحمد عالم، إضافة إىل عبد العليم ع�ر، ورضوى محمد، وعبد الرحمن بسيو�، إضافة إىل  

 .حسن الرببري، وحامد محمدين.. عىل أن يتم اإلفراج عن آخرين تباعا
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فتاح السييس، أن بالده، التي تواجه  يتزامن قرار اإلفراج عن الناشط� مع ترصيحات رئيس االنقالب عبد ال 

انتقادات حادة بسبب سجلها السيئ يف مجال حقوق اإلنسان، األسوأ يف تاريخها الحديث، بحاجة إىل حوار  

 .سيايس يتناسب مع ما وصفه بالجمهورية الجديدة

جة يف ملف  وقال السيايس املرصي، وأحد قيادات التيار اإلسالم السيايس، خالد الرشيف: "نحيي أي انفرا 

املعتقل� السياسي�، الذين تتكدس بهم السجون واملعتقالت وكلهم يعانون من ظلم السلطة ومل يرتكبوا  

جر�ة أو مخالفة للقانون، وك� نفرح لخروج النشطاء نطالب باإلفراج عن جميع املعتقل� فكلهم أصحاب  

منا فاتورة  تحملوا  الذين  اإلسالمي�  رأسهم  الحرية وعىل  املسار  حق يف  بعودة  واملطالبة  االنقالب  هضة 

 ."الد�قراطي 

ألف معتقل، غالبيتهم    60أن "خطوة اإلفراج عن آحاد يف الوقت الذي تتكدس فيه السجون بأكرث من   ك�  

من اإلسالمي�، تتناقض مع استمرار القبض عىل آخرين مثل مجموعة ظرفاء الغالبة ألدائهم مقاطع غنائية  

والصحفية صفاء الكوربجي، التي اعتقلت ألنها تجرأت بالحديث ضد النظام، هذه  كوميدية ضد الغالء،  

هي الجمهورية الجديدة التي يتحدث عنها السييس، جمهورية الخوف، التي يُعتقل فيها الناس لسنوات  

 ."دون جرم ثم يريد أن يشكر عىل رد الحقوق ألصحابها 
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 املختارات 

 بشأن الشرکات العسکریة املصریة ما یمکن أن یفعله صندوق النقد الدولي 

إلقاء قفاز التحدي:  ، بعنوان  يزيد صايغنرش مركز كارنيجي للرشق األوسط دراسة للكاتب    ،٢٠٢٢  إبريل  ٨  يف

 العسكرية املرصية ما �كن أن يفعله صندوق النقد الدويل بشأن الرشكات 

مه� كانت االحت�الت مستبعدة، فإن أي هيئة عامة تسعى إىل  وخالصة هذه الدراسة ك� يف خامتتها، أنه  

سواء صندوق النقد الدويل واملؤسسات الدولية  —إحداث التغي�ات الجوهرية يف االقتصاد العسكري املرصي

أن تعمل عىل عدة جبهات وبوت�ة مختلفة    يجب—األخرى، أو الحكومة املرصية، أو حتى السييس نفسه 

يف كل واحدة منها. ولكن من أجل إحراز أي تقّدم فعيل ودائم، ينبغي أن يكون الهدف االسرتاتيجي واضًحا.  

إّن تفكيك االقتصاد العسكري ليس ضمن نطاق املمكن يف املستقبل املنظور: فالسلطات املرصية لن تسعى  

لرشكاء الدوليون اآلخرون ال يقدرون عليه. لكن العمل عىل ترشيد النموذج  إليه، وصندوق النقد الدويل وا

املايل واالقتصادي لالقتصاد العسكري مبا يت�ىش مع توصيات صندوق النقد الدويل العامة ملرص قد يبطئ  

 .اتجاهها التوسعي مبا يكفي لتغي� دينامياتها ولعكس مسارها الحايل

تحديد أصول املؤسسة العسكرية وأنشطتها يف املجال املد� بشكل ال    يكمن جوهر هذه االسرتاتيجية يف

لبس فيه بغية متييزها عن وظائفها الدفاعية، ومواءمة القواعد واللوائح الخاصة بتلك األصول واألنشطة  

الخاص يف   القطاع  تحكم مساهمة  التي  تلك  االقتضاء، مع  املد�، وعند  العام  بالقطاع  الخاصة  تلك  مع 

 :تشمل السبل الرئيسة لتحقيق هذه الغاية الدفع بقوة أكرب من أجلالسوق. 

تحقيق الحياد التنافيس (وال سي� من خالل دفع صندوق النقد الدويل السلطات املرصية إىل إصدار   •

مراجعة   االحتكار، ومن خالل  بأحكام ملكافحة  معّدل  للمشرتيات وقانون منافسة  قانون موّحد 

 .(تخدام أرايض الدولةالسيطرة العسكرية عىل اس 

إنجاز وحدة امليزانية (تحويل أرباح املؤسسة العسكرية من األع�ل التجارية وإيرادات الرسوم إىل   •

خزينة الدولة قبل إعادة تخصيص املبالغ التكميلية مليزانية الدفاع، وإدراج األموال الخارجة عن 

 .)امليزانية ضمن حساب موّحد لدى الخزينة

الرشاكات  تعزيز   • يحكم  الذي  القانو�  اإلطار  يف  الغموض  حل  ذلك  يف  (مبا  العقود  إنفاذ  قابلية 

 .)املدنية، ونقل تسوية املنازعات إىل املحاكم املدنية-التجارية العسكرية

يكمن خطر حقيقي يف السعي وراء تغي� كل يشء يف مرص من أجل تغي� أي يشء. يفرس هذا جزئيًا اختالف  

ريًا عن كل أسالفه، سواء أكان ذلك جيًدا أم سيئًا. فمن خالل سعيه لتغي� الطريقة التي  عهد السييس جذ 
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تتم بها األع�ل الحكومية، عىل سبيل املثال، وضع السييس عدًدا متزايًدا من الصناديق والربامج التنموية  

ص لنفسه السلطة غ�  الحكومية املنشأة حديثًا خارج نطاق القواعد واللوائح الحكومية االعتيادية وخصّ 

املحدودة إلعادة تخصيص أصول الدولة بهدف التغلّب عىل ب�وقراطية الدولة املُتِعبة بالكامل. إن املؤسسة  

العسكرية هي أداته املختارة لتشّكل رأس حربة لحيّز كب� من هذا النهج، وأحد أسباب ذلك هو أنها تتمتع  

دوق النقد الدويل أمام عقبات جديدة، ولكن أيًضا أمام فرصة  أصًال بحرية تجاوز تلك القيود. يضع هذا صن 

مهمة: تنجم العقبات عن توّجه اسرتاتيجية السييس ومصالح املؤسسة العسكرية الراسخة نحو إزالة قوان�  

القطاع العام التي هي محور التوصيات الرئيسة لصندوق النقد الدويل، أو االلتفاف عليها، وليس إصالحها؛  

صة، فتكمن يف حاجة إدارة السييس إىل شهادة حسن سلوك من صندوق النقد الدويل لفتح املجال  أما الفر

أمام االقرتاض من أسواق رأس املال الدولية، ما �نح الصندوق بعض النفوذ عىل ضوء تعرّض الوضع املايل  

 .املرصي إىل املخاطر املتزايدة

لنقد الدويل أن يسبح عكس التيار إذا كان الحلفاء  بالطبع، السياسة تغلب كل يشء. فال �كن لصندوق ا

األوروبية عىل وجه   األم�كية واملفوضية  الخليج واإلدارة  السييس، يف  الرئيسون إلدارة  األجانب  والرشكاء 

الخصوص، ال يُلقون بنفوذهم دعً� للصندوق. لكن خالد إكرام، وهو سابًقا من كبار االقتصادي� ورئيس  

الدويل، كشف كيف أّدت تدخالت اإلدارة األم�كية من خلف الكواليس مرارًا وتكراًرا  قسم مرص يف البنك  

إىل إحباط جهود البنك الدويل وصندوق النقد الدويل إللزام الحكومات املرصية املتعاقبة بااللتزام بالكث�  

ثا� أكرب مقرتض من   وتؤكد حقيقة أن مرص كانت. 44 من اإلصالحات منذ أواخر سبعينيات القرن املايض

السياسية التي توليها اإلدارة األم�كية، عىل وجه  عىل األهمية   2020صندوق النقد الدويل يف العامل يف العام  

  .الخصوص، للحفاظ عىل تدفق رأس املال إىل مرص

ومع ذلك، ينبغي عىل صندوق النقد الدويل أن يلعب أوراقه بشكل أكرث حزًما. فنظرًا إىل أن أمواله تأيت من  

ية الرسمية بشكل أكرب. ويأيت هذا  دافعي الرضائب يف الدول األعضاء، من واجبه التدقيق يف البيانات املرص

التي ولّدتها  املتعلقة بسالمة ومالءمة تقيي�ته  املخاوف  بيانات خصوًصا يف أعقاب  البنك   فضيحة تزوير 

تحذيرات صندوق النقد   وقضية الس�ح لالعتبارات السياسية بأن تؤدي إىل تلطيف   2017ويل للعام  الد

قد جاءت الحرب األوكرانية لتكشف مدى هشاشة  .  2021يف العام   الربازيلالدويل بشأن املخاطر البيئية يف  

 .الوضع املايل ملرص، ما يجعل قيام الصندوق بجهد حثيث دعً� لتوصياته أمرًا بالغ األهمية

يجب أن يسعى صندوق النقد الدويل والوكاالت الدولية األخرى والحكومات الغربية املستثمرة يف نجاح  

اقتصاديًا وامل�رسات    مرص  والشفافية  املسؤول  االستث�ر  بشأن  وأفعالهم  أقوالهم  ب�  التوفيق  إىل 

أن الرشكات الصينية التي استثمرت يف ميا�ار يف ظل الحكم العسكري  أظهر الباحث شوي جونغ. الفضىل

تبنّت الحًقا "مبادئ التعادل، التي تعزز االستث�رات املسؤولة    2011االنفتاح الد�قراطي للبالد يف العام    قبل
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-08/georgieva-led-imf-bowed-to-brazil-by-softening-climate-warning
https://carnegieendowment.org/2022/01/25/chinese-mining-companies-and-local-mobilization-in-myanmar-pub-86262?mkt_tok=MDk1LVBQVi04MTMAAAGCT4Q33dkbNlUrvfkfnjcT8C5TPertjHCgk1s2qMYxsDiSp657wXxyG_dwrYfWFWYKcB1ibO9zzudrOGtMla8zaR7BDb32asz93qW0gkVodYpiGg#?utm_source=carnegieemail&utm_medium=email&utm_campaign=announcement
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وهي   االستخراجية،  الصناعات  يف  الشفافية  مبادرة  إىل  طوعية  تقارير  "بتقديم  وبدأت  وبيئيًا"  اجت�عيًا 

من امللفت    ."ت استخراج الهيدروكربوناتاملعيار العاملي الذي يعزز أفضل امل�رسات والشفافية يف عمليا

 .أن هذه الرشكات الصينية قد التزمت مبعاي� مل تقابلها املؤسسات املالية الدولية الليربالية العاملة يف مرص

إن صندوق النقد الدويل هو الهيئة الدولية الوحيدة التي تنظر يف القضايا الهيكلية لالقتصاد املرصي والتي  

ىل الدفع من أجل التغي�، لكنه فشل يف استخدام هذه القدرة للتأث� عىل نحو كاٍف. يُعترب  لديها القدرة ع

االقتصاد العسكري املرصي يف وضعه الحايل عائًقا، إذ يحّد من اإلنفاق االجت�عي وتنمية القطاع الخاص،  

تمثلة يف التفضيل الفّج للقطاع  ويشّوه األسواق، ويقلّل املوارد، مبا يف ذلك رأس املال. إن سياسة الحكومة امل

العسكري من خالل تشويه حوافز السوق، إىل جانب اإلعفاءات املختلفة لهذا القطاع من القوان� والقواعد  

واللوائح العامة، تعيق تنمية القطاع الخاص وتحّد من الحيّز املايل الالزم لإلنفاق الكايف عىل التعليم والصحة  

فاق عىل البنية التحتية األساسية. وما مل يتغّ� ذلك، ستبقى سائر أهداف برنامج  والح�ية االجت�عية واإلن

مثل خلق مجال اقتصادي متكافئ يف مرص، والحّد من البطالة، ورفع مستوى النمو —صندوق النقد الدويل

 .غ� واقعية—االقتصادي عىل املدى الطويل من خالل السياسات املستدامة
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