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 تمهيد

، ويقوم على مستويين أساسيين، األول: عرض عناوين أهم 6112فبراير  11و 4يتناول هذا التقرير الفترة بين 

القضايا التي تناولتها وسائل اإلعالم المصري خالل هذه الفترة، والثاني: عرض ألهم مضامين هذا التناول وذلك 

 على النحو التالي: 

 المستوي األول: أهم العناوين في وسائل اإلعالم المصرية:

 السياسة الخارجية:أواًل: 

 عالقات الخارجيةـ ال1

  مؤتمر المانحين لسوريا. فيوزير الخارجية يترأس وفد مصر 

 اليابان لإلعداد لزيارة السيسي.إلى  وفد من رئاسة الجمهورية يسافر 

 .مصر تمنح روسيا مليوني متر مربع من أراضي محور قناة السويس 

 برص بوزارة الخارجية.انعقاد االجتماع األول للجنة التنسيق الثالثية بين مصر واليونان وق 

 ليبيا. في. ويؤكد دعم مصر للعملية السياسية يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي السيسي 

  من سد النهضة. %01إثيوبيا تعلن انتهاء بناء 

 جنوب السودان.إلى  مصر تسلم مساعدات عينية 
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  الدوحة.وفد حركة فتح للمصالحة يصل القاهرة للقاء القيادة المصرية بعد مباحثات 

 .المحكمة العليا بفرنسا تقبل دعوى ضد السيسي 

 .وكيلة الخارجية األمريكية لحقوق اإلنسان خالل زيارتها للقاهرة: نعتز بشراكتنا الممتدة مع مصر 

 وروبي: مصر دولة مستقرة ويمكنها أن تصبح أكثر استقرارا.ألرئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان ا 

  أنقرة: تركيا دولة راعية لإلرهاب وتؤجج الصراعات بالمنطقة.مصر ترد على تجاوزات 

 رايتس: على السيسي إدانة تحريض الزند على قتل اإلخوان. هيومان 

 وروبي ينفي وجود مبادرة جديدة للمصالحة مع "اإلخوان".ألسفير االتحاد ا 

 .قوى وشخصيات ثورية بأمريكا ترفض مبادرتي "محسوب" وحمزاوي 

 

 ية للواليات المتحدةزيارة وزير الخارج

 زيارة تستهدف تدعيم العالقات المصرية األمريكية فيواشنطن إلى  وزير الخارجية يتوجه. 

  سبل تعزيز العالقات الثنائية والتحديات اإلقليمية. كيريوزير الخارجية يناقش مع جون 

  رئيس لجنة و األمريكيمع كل من رئيس لجنة االستخبارات بمجلس الشيوخ  يلتقيوزير الخارجية

 الخدمات العسكرية بمجلس النواب.

  مع قيادات المنظمات اليهودية/ األمريكية. يلتقيوزير الخارجية 

 .الخارجية األمريكية: ندرك أهمية استقرار وأمن ليبيا بالنسبة لمصر 

 

 أزمة الطالب اإليطالي:ـ 6

 القاهرة.مصادر: وزيرة إيطالية تقطع زيارتها لمصر بعد إعالن وفاة طالب مفقود ب 

  وزير الخارجية يتفق مع وزير خارجية إيطاليا على التعاون بين البلدين لمعرفة أسباب وفاة الطالب

 في مصر. اإليطالي

  بالقاهرة. اإليطاليالخارجية تستدعى السفير 

 لرئيس وزراء إيطاليا: حادث الشاب يحظى باهتمامنا وسنكشف غموضه. السيسي 

  السيسي إعادة جثمان جوليو ريجيني.رئيس وزراء إيطاليا يطلب من 
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  :ريجيني»مقتل  فيدولة يطالبون بتحقيق مستقل  01من  أكاديمي 4211على مسئولية الجارديان.» 

  صحيفة الجارديان حول مقتل الطالب اإليطالي. علىوزارة الخارجية ترد علي خطاب منشر 

 

 التعاون األمني مع الكيان الصهيوني:ـ 3

  غمرت أنفاق غزة بطلب منا.وزير إسرائيلي: مصر 

 .إذاعة إسرائيلية: شتاينتس قضى على السيسي 

 بوست: مصر طلبت التكتم على التعاون العسكري بين مصر و"إسرائيل". جيروساليم 

 

 السياسة الداخلية:ثانيًا: 

 ـ الملف السياسي:1

 ."السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على قرض "النقد الدولي 

  مشروعًا جديدًا بالفيديو كونفرانس. 34السيسي يفتتح 

  شركة إيطالية فرص التعاون المشترك. 42 ممثليالسيسي يبحث مع 

 .مرسي: أنا رئيس لكل المصريين ولم ألتِق هيئات إخوانية 

  الدخل خالل عامين. لمحدوديألف وحدة سكنية  402 االجتماعيإطالق مشروع "تحيا مصر" لإلسكان 

  مطارات دولية. 3شركة بريطانية لتقييم الحكومة توقع اتفاًقا مع 

 .قرار جمهوري باعتبار العاصمة الجديدة وتجمع محمد بن زايد من المجتمعات العمرانية 

 .المستشار سرى صيام: استقلت من مجلس النواب بسبب التهميش 

 .توصيات استخبارية للسيسي إلطاحة الزند: يفاقم أزمة شعبية الرئيس 

  والمجلس: ضجيج إعالمي. ".لثوري المصريشخصية من "ا 10استقالة 

 .محمد محسوب يطرح مبادرة جديدة إلنهاء أزمة مصر 

 .الثوري المصري" يرفض مبادرة محسوب ويدعو ألسبوع غضب" 

  عمر مكرم»رفضت إقامته في « الداخلية»واألسرة:  اإلخوان.إلغاء عزاء نجل مؤسس.» 
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 الملف االقتصاديـ 6

  مليون محولة من الصين. 011مليار دوالر بعد إضافة  4..1إلى  االحتياطي النقديالبنك المركزي: ارتفاع 

  جنيه للدوالر. 5.60على أساس سعر  .611-6112مصر تضع ميزانية 

  أشهر لتغطية الواردات. 3مليارات دوالر في  0بنكا مصر واألهلي يوفران أكثر من 

  6110خالل  %12.4تراجع الصادرات غير البترولية بنحو. 

  مليار جنيه. 0..5"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 

 1.0 .مليار جنيه زيادة في الحصيلة من رفع الرسوم الجمركية 

 

 األزمات الداخليةـ 3

 «و« جنرال موتورز«L.G » األجنبيالنقد »تتوقفان عن اإلنتاج لعدم تدبير.» 

 .وزير التموين: مصر أكبر مستورد للقمح في العالم 

  التحقيقات المتعلقة بإنشاء محطة نووية بالضبعة. فييقرر حظر النشر النائب العام 

  أشهر فقط من افتتاحه. 2انهيار كوبري في سوهاج بعد 

 .إضراب موظفي مستشفيات األقصر عن العمل 

 .وقفة لعمال شركات النظافة باإلسماعيلية أمام مبنى المحافظة 

 

 العسكري:تطورات المشهد ثالثًا: 

 ة المركزية البحرية األمريكية يصل القاهرة.نائب قائد القياد 

 .قائد العمليات الخاصة الفرنسي يصل القاهرة على رأس وفد عسكري رفيع 

 .القائد العام ورئيس األركان يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة اإلماراتية 

  ساعة بمشاركة مصر. 45السعودية تبدأ مناورات "رعد الشمال" خالل 

  يبحث مع سفير السعودية بالقاهرة العالقات الثنائية. حجازيالفريق 

  عمق مصر.« داعش»المخابرات العسكرية األمريكية: لن نتفاجأ إذا ضرب 

  قضية "لجان العمليات المتقدمة". في للمفتيأشخاص  5المحكمة العسكرية تحيل 
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  أشهر على عقيد طيار مصري سابق. 2الحكم "عسكريا" بالحبس المخفف 

 ـ "الحسبة" في والية سيناء وهم يقومون بإحراق كميات وكالة أعما ق اإلخبارية تنشر فيديو لما يعرف ب

 من السجائر قاموا بضبطها بمناطق جنوب رفح.

  باألسلحة الخفيفة. االغتياالتوالية سيناء تعلن عن تخريج دفعة جديدة مدربة على أساليب 

  بالخطأ داخل كمين بئر لحفن  أخرين 3 وإصابة" تنشر خبر مقتل جندي 64صفحة "سيناء

 .العريش جنوب

 

 :األمنيتطورات المشهد رابعًا: 

 .الداخلية المصرية تجتمع بقوات الشرطة في سيناء الحتواء تذمرها 

  حادث مقتل الشاب اإليطالي جنائي وليس سياسي.«: أمن الجيزة»تحريات 

 لمأمور".وقفة احتجاجية لضباط وأفراد قسم دار السالم اعتراًضا على نقل "ا 

 .أفراد الشرطة بقسم ثان الزقازيق يواصلون وقفتهم االحتجاجية لليوم الثالث على التوالي 

  أشخاص في تبادل إطالق نار مع األمن بالجيزة. 4الداخلية: مقتل 

  شابا باإلسكندرية وأنباء عن تعرضهم للتعذيب. 61الداخلية تخفي قسريا 

 

 المستوي الثاني: مضامين أهم القضايا

 ـ مشاركة مصر في المناورات العسكرية "رعد الشمال" ـ1

في منطقة حفر الباطن بالمنطقة  6112فبراير  0انطلقت المناورات العسكرية السعودية "رعد الشمال" 

الشرقية بالسعودية، ضمن خطة تدريب برية وبحرية وجوية تعد األكبر في تاريخ الشرق األوسط بحسب وصف 

ألف عنصر  101يوما بأكثر من  15داد القوات المشاركة في التدريبات التي تستمر بعض المراقبين، ويقدر تع

طائرة ومئات  311جانب إلى  السعودية،إلى  من مصر واألردن والسودان واإلمارات واليمن وباكستان إضافة

س" شي" و"األواكالدبابات والقطع البحرية، مع استخدام السعوديين أحدث األسلحة بما فيها "التايفون" و"األبات

 .والمدرعات الفرنسية والبريطانية الحديثة
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يعد الهدف الرسمي من المناورات هو تطوير كفاءات القوات السعودية، ورفع جاهزية القتال لدى الجيوش 

المناورات إلى  ال نستطيع النظر أننا إال، اإلرهابالعربية  لحماية الشعوب العربية واإلسالمية من أخطار 

عن استعداد السعودية للتدخل البري في  (1)للعسيري األخيرةالسعودية دون ربطها بالتصريحات العسكرية 

في تاريخ البلدين تأتي في  األكبرسوريا، ربما مشاركة قوات عسكرية مصرية في مناورات عسكرية تعد 

السعودية  إمدادخرها آتعهدات السعودية بتقديم مساعدات اقتصادية جديدة للنظام المصري، كان  سياق

، في حين لم يتم حسم (2)شهور بداية من يناير الماضي 3لمصر بكامل احتياجاتها من المشتقات البترولية لمدة 

 ستقدمها السعودية لمصر خالل الفترة المقبلة. التيالخاص بالمشتقات البترولية  النهائياالتفاق 

 

 زمة الليبيةالدور المصري في األـ 6

صحيفة واشنطن إلى  التي ادلى بهاإلى الواليات المتحدة و األخيرةسامح شكري في زيارته  تصريحاتتشير 

 رغبةإلى  ي تدخل عسكري في ليبيا،أضرورة تشكيل حكومة توافق وطني قبل الليبية و األزمةحول  (3)بوست

في الحكومة ية متمثلة الليبية تحت مظلة شرع األراضيي تدخل عسكري في أن يكون أالنظام المصري في 

حكومة ليبية جديدة بدعم تشكيل  لإلسراعالقوى الدولية واشنطن والنظام المصري لحث  يسعىالجديدة، و

راضي الليبية، تحت مظلة تعزيز القدرات العسكرية للحكومة الجديدة في في األ األجنبيتمرر التدخل العسكري 

 .األخرىالمجموعات المسلحة و مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية

 

 اإليطاليزمة الطالب ـ أ3

غاضبة تجاه النظام المصري، على المستوى  إيطالية"جوليو ريجيني" ردود فعل  اإليطاليحادت مقتل الشاب  اثأر

وزيرة التنمية االقتصادية اإليطالية التي ، حيث سارعت اإليطاليكان واضحا غضب الجانب ووالشعبي،  الرسمي

"، ريجينيبالدها مباشرة بعد تأكيد خير مقتل "إلى  العودةو قطع زيارتهاإلى  قاهرة،الإلى  كانت في زيارة رسمية

إلى  عادة جثمان "ريجيني"إمن السيسي  اإليطاليطلب رئيس الوزراء و السفير المصري في روما ثم استدعاء

دة تقارير ع أن في حين"، ريجيني"مقتل  مالبساتلم تكشف نتائج التحقيقات الرسمية عن  األن، حتى إيطاليا

ات احتمال تأثر العالق أن إال، اإليطاليللنظام المصري في حادث مقتل الشاب  األمنية األجهزةضلوع احد إلى  تشير

                                  
 السعودية مستعدة لعمل بري ضد تنظيم الدولة بسوريا (1)

 شهور 3السعودية تمد مصر بكامل احتياجاتها من المشتقات البترولية لمدة  (2)

 ليبيا في الدوليمصر تحذر من التدخل  (3)

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/2/4/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/2/4/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.alborsanews.com/2016/01/05/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7/
http://www.ahram.org.eg/News/131812/25/475825/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7--%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9.aspx
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 أهمهايعد و المصالح المشتركة بين القاهرة وروما متعددة،و العالقات أنبين البلدين يظل محدود حيث 

 ين.االستثمارات القائمة بين البلدو الملف الليبي

 

 وإسرائيل بين مصر األمنيالتنسيق ـ 4

 الوالياتو واألردن إسرائيلجاء تثمين وزير خارجية الواليات المتحدة جون كيري للتنسيق المصري مع كال من 

سيناء، في سياق تصريحات وزير البني التحتية والطاقة اإلسرائيلي "يوفال شتاينتس" حول و المتحدة بشأن غزة

أفضل من أي وقت  مصر التنسيق األمني مع أنإلى  شتاينتس أشارحيث  وإسرائيل مصربين  األمنيالتعاون 

 مضى.

 

 القرض الصيني لمصرـ 0

مليون محولة من  011مليار دوالر بعد إضافة  4..1إلى  تفاع االحتياطي النقديارالمصري البنك المركزي  أعلن

 لصينياللتنمية بمليار دوالر خالل زيارة الرئيس  الصينيوقع على قرض من البنك  المركزي، وكان البنك الصين

إلى  ينيسنوات، يشير القرض الص 3سنوات وفترة سماح  5للقاهرة مؤخرا بتسهيالت، حيث يسدد على فترة 

االقتراض من الصين، حيث تعد شروط الصين إلى  الذي دفع النظام المصري األمرتعثر حالة االقتصاد المصري 

 .األخرىاألعلى تكلفة مقارنة بالدول  لإلقراض

أن احتياطي  6110علن في نهاية مايو أن هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري السابق قد أبالذكر  جدير

 4..1إلى  قد وصل 6112في فبراير  األجنبين االحتياطي أحيث و (4) دوالرمليار  10.2بلغ النقد األجنبي مصر من 

مليار دوالر من  3.1ن مصر فقدت أهو ما يعني و مليون دوالر محولة من الصين 011 إضافةمليار دوالر بعد 

 لصيني. القرض ا إضافةقبل  األخيرةخالل التسعة شهور  األجنبياحتياطي النقد 

 

 األجنبيةزمة العملة ـ أ2

خالل  إشارةكثر من أيعاني النظام المصري من أزمة حقيقية في موارد العملة األجنبية، ظهر ذلك جليا في 

 5.60على أساس سعر  .611-6112النظام المصري وضع ميزانية  إعالن أهمهاالقليلة الماضية، كان  األيام
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http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
http://www.youm7.com/story/2015/6/20/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2--%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%BA-196-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-/2233205#.VrxkTPl97IU
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ه النظام المصري لخفض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي في ، مما يعني اتجا(0) (5) للدوالرجنيه 

" التوقف عن اإلنتاج L.Gجنرال موتورز" و"علنت كال من "أمحاولة لجذب االستثمارات األجنبية، في سياق متصل 

 .(2) األجنبيلعدم تدبير النقد 

 

 األطباء إضرابـ .

مستشفى طباء أمناء الشرطة على مجموعة من أحادثة تعدي مجموعة من  لإلضرابكان السبب الرئيسي 

بمستشفى المطرية،  األطباءضراب إطباء لمساندة النقابة العامة لألزمة تفاقم األودفع ، المطرية التعليمي

مومية الطارئة للنقابة، حيث قررت النقابة وقف العمل بمستشفى المطرية التعليمي حتى عقد الجمعية الع

المعتدين على  الشرطةإعالن المسؤولين اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد أمناء و فبراير الجاري، 16يوم 

تشفى من خالل جلسة المس أطباء إضراب وإنهاء حل لألزمة إيجادخرى حاول النظام المصري أاألطباء، من جهة 

ن أال إعضاء البرلمان أوزارة الداخلية مع مجموعة من و األطباءصلح بالبرلمان جمعت ممثلي كال من نقابة 

 إلى قطاعات مهنية داخل الدولة تشيرإلى  المحاولة باءت بالفشل، ربما امتداد انتهاكات جهاز الشرطة لتصل

هو ما ينذر بأزمات و على جميع قطاعات الدولة المختلفة استبداد جهاز الشرطة بشكل كبيرو حالة استقواء

متعددة محتملة في المستقبل القريب تكون وزارة الداخلية هي الطرف المشترك الدائم فيها مع اطراف 

 مختلفة من قطاعات الدولة.

 

 وضاع في سيناءاألـ 5

مناطق جنوب ، منها: أن تاشارإعدة إلى  خالل المرحلة التي يغطيها التقريرحداث داخل سيناء األتطورات تشير 

، ، ومن ناحية ثانيةأن تحل محل سلطة النظام المركزيةتسمح لها بورفح أصبحت مناطق سيطرة لوالية سيناء 

مدن شمال سيناء واستهداف واهتمام والية سيناء به في المرحلة القادمة في اختراق  االغتياالتسلوب أتطوير 

أصابت أحد  التيفراد الشرطة بسيناء وهو ما أوضحته حالة الهلع أيار معنويات انه، ومن ناحية ثالثة، الكمائن

رصاص بالخطأ خوفًا من  إطالقآخرين نتيجة  وإصابةعن قتل جندي  أسفرت والتيفبراير  5الكمائن يوم 

 .هجوم
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http://www.almasryalyoum.com/tag/99
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