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 تمهيد

تي الالسياسية الداخلية في مصر القضايا ويرصد أهم ، 6112مارس  11الى  11يتناول هذا التقرير الفترة من 

 وذلك على النحو التالي: ، وسائل اإلعالمتناولتها 

 

 المستوي األول: أهم العناوين في وسائل اإلعالم المصرية:

 السياسة الخارجية:

اليوم ) وزير الخارجية يبحث فى موسكو عودة السياحة الروسية والمحطة النووية: العالقات الروسيةـ 1

 (61عربى)الفروف: ال رحالت جوية روسية لمصر قبل التأكد من سالمة مواطنينا و، (السابع

األوروبي يدعو لوقف المساعدات لمصر على خلفية مقتل الطالب اإليطالي  البرلمان: العالقات االيطاليةـ 6

رلمان االوروبى بشأن اوضاع حقوق المتحدث باسم وزارة الخارجية: نأسف لصدور قرار البو، )بوابة األهرام(

القاهرة تطالب إيطاليا بمعرفة أسباب و، (يةموقع وزارة الخارج)االنسان فى مصر بهذا الشكل غير المنصف 

 (األهرام)اختفاء مصري 

https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD/2630099
https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD/2630099
https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD/2630099
http://arabi21.com/story/895026/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7#tag_49232
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882683/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=069d91b5-feef-4375-acce-1746c9771c4e
http://www.ahram.org.eg/News/131848/25/486547/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131848/25/486547/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89.aspx
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حماس عن و، (61عربى)وفد قيادي من "حماس" يغادر إلى القاهرة للقاء مسؤولين : زيارة وفد حماسـ 3

 )العربي الجديد(اللقاءات مع المخابرات المصرية: تمت بمسؤولية وشفافية 

 السيسي يلتقيو، )األهرام(السيسى وسلمان يؤكدان عمق العالقات المصرية ـ السعودية سياسية: قضايا ـ 4

أبوالغيط أميًنا عاًما للجامعة العربية.. والمجلس يرفض اقتراح قطر بالتأجيل ، (األهرام)الرئيس المقدوني 

مصر تمتنع عن التصويت لقرار و، (األهرام)باألمم المتحدة  31مصر تشارك بأعمال الدورة الـ و، )بوابة األهرام(

لترتيب لزيارة الرئيس فرنسي يصل القاهرة ل وفد، (الوطن)ضد االعتداءات الجنسية لجنود األمم المتحدة 

مصادر  .)الشروق(لتصدير الكهرباء إلفريقيا « بناء سد جديد»إثيوبيا تبدأ قريبا . (بوابة األخبار)فرانسوا أوالند 

رئيس سنغافورة يزور مصر قبل . )بوابة األخبار( : إلغاء زيارة وفد البرلمان المصري إلى نظيره األوروبي المقررة 

 )األهرام(األلمانى « البوندستاج»شيخ األزهر ألول مرة أمام . )بوابة األهرام(نهاية العام الجاري 

 

 السياسة الداخلية:

توقعات بتعديل وزارى محدود خالل أيام قبل ، (األهرام)رئيس الوزراء يقيل الزند من منصبه : الحكومةـ 1

سياحة منذ سقوط الطائرة  ماليين ليلة 4زعزوع: خسرنا ، (اليوم السابع) عرض برنامج الحكومة على البرلمان

مقارنة بالعام الماضي  %01"غرفة السياحة": تراجع الطلب األلماني لزيارة مصر ، (بوابة االخبار)الروسية 

ار مصر: تهاوي الجنيه تج، (الشروق)من فاتورة الدعم  %11وزير المالية: خفض سعر الجنيه سيؤثر على ، (الوطن)

نوع دواء من األسواق بسبب  011نقيب صيادلة الفيوم: نقص ، (العربي الجديد) %41أمام الدوالر يرفع األسعار 

المصري نحن الخاسرون من ارتفاع سعر الدوالر )«: الصناعات الدوائية»، (اليوم السابع)ارتفاع سعر الدوالر 

 (بوابة االخبار)ألف طن من القمح من فرنسا ورومانيا وأوكرانيا  641مصر تشتري ، (اليوم

أسماء مطعون على صحة عضويتهم  111مجلس النواب يتلقى كشفا من محكمة النقض بـ : البرلمانـ 6

)بوابة وكيل "النواب": تنفيذ حكم إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور حال صدوره من المحكمة ، (ألهراما)

 (العربى الجديد)فشل لجنة برلمانية مصرية في زيارة سيناء "لدواع أمنية" ، األهرام(

اليوم ) لجان مبادرة "نصنع البديل" تبدأ فى البحث عن السياسات البديلة: القوى السياسيةاالحزاب وـ 3

 (اليوم السابع) المصرى الديمقراطى" يؤجل اختيار رئيسه ونائبه إلى مطلع أبريل، "(السابع

http://arabi21.com/story/894087/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86#tag_49232
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/15/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/15/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.ahram.org.eg/News/131842/25/484462/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131842/25/484462/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131845/25/485078/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89--%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131845/25/485078/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89--%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882876/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131845/145/485093/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9--%D9%85%D8%B5.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131845/145/485093/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9--%D9%85%D8%B5.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1019614
http://www.elwatannews.com/news/details/1019614
http://akhbarelyom.com/article/56e717f19e78735431a29d97/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-1457985521
http://akhbarelyom.com/article/56e717f19e78735431a29d97/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-1457985521
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032016&id=790f1ca4-3d5a-4583-a1af-05e789bccfcf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032016&id=790f1ca4-3d5a-4583-a1af-05e789bccfcf
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https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84/2633066


 

 

 مصر: تطورات المشهد السياسي       3   28 مارس 1026

 

و موظف، (بوابة االخبار)بون عن العمل للمطالبة بالتثبيت عمال النظافة بطنطا يضر الحراك المجتمعي:ـ 4

عمال أوراسكوم للكهرباء يقطعون الطريق ، (العربي الجديد)األوقاف بمصر يواصلون اعتصامهم لليوم العاشر 

 (رصد)وقفة احتجاجية لعمال "حليج األقطان" أمام مجلس الوزراء ، (رصد)الدولي بكفر الشيخ 

 

 المستوي الثاني: مضامين أهم القضايا

 زيارة وفد حماس للقاهرة 

 منها:لتحمل اشارات عديدة ، 6112مارس  16للقاهرة في  زيارة وفد رسمي من حماسجاءت 

محاولة ايجاد ، ، استمرار حرص النظام المصري على التواصل مع االطراف الفاعلة في القضية الفلسطينيةـ 

الكيان ، دور في اي تنسيق بين الفصائل الفلسطينية او لعب دور الوسيط بين الفصائل الفلسطينية

بدا  ،ضية الفلسطينيةصبحت حاضرة بشكل مؤثر فيما يتعلق بالقأقليمية إ ًاطرافأن أ، السيما، الصهيوني

، حفتو ذلك واضحا في الشهور القليلة الماضية حيث لعبت قطر دور وساطة التمام الصلح بين حركتي حماس

الكيان ، طار مباحثات عودة العالقات بين تركياإقامت تركيا بفتح ملف فك الحصار عن قطاع غزه في ز

 ليمي في المنطقة.هو ما يراه النظام المصري تحجيم لدوره االقو، الصهيوني

التي تبدو انها تسير في خطواتها ، تخوفات النظام المصري من عودة العالقات التركية مع الكيان الصهيونيـ 

بنود عودة العالقات  يعد من اهم، حيث ان فك الحصار عن قطاع غزة عن طريق ميناء بحري عائم، االخيرة

رفح كورقة استرتيجية يستطيع من خاللها ان يكون  هو ما يمثل فقد الجانب المصري لمعبر، بين الطرفين

 مع االطراف االقليمية.، مؤثرا في المشهد الفلسطيني، حاضرا

ن ميناء عائم يكون أحيث ، ال تتوقف تخوفات الجانب المصري فقط على ملف فك الحصار عن قطاع غزةـ 

مما يثير تخوفات ، ةقطاع غزو كياسوف يمثل منفذ تجاري متواصل بين تر، لتركيا الدور االكير في انشائه

يؤدي الى امتداد للنفوذ التركي في المنطقة واالقتراب  ةالجانب المصري من تمدد تركي محتمل في قطاع غز

 لوجوده. ًالدوره وتهديد ًاوهو ما يراه النظام المصري الحالي انتقاص، من الحدود الشرقية لمصر

عن ضلوع حركة حماس ، 6112مارس  2عالن وزير الداخلية في إحالة التخبط التي شهدها النظام المصري بعد ـ 

 6112مارس  16ثم استقبال رسمي لوفد حماس في ، "هشام بركات" اغتيال النائب العامفي عملية تنفيذ 

حيث ان ، ربما تعزز هذه الحالة من فرضية وجود صراع دائر بين مراكز القوى داخل النظام الحاليو، بالقاهرة 

http://akhbarelyom.com/article/56e16ab39e78731023f46fa1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-1457613491
http://akhbarelyom.com/article/56e16ab39e78731023f46fa1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-1457613491
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/13/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/13/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://rassd.com/180388.htm
http://rassd.com/180388.htm
http://rassd.com/180377.htm
http://rassd.com/180377.htm
http://www.alquds.com/articles/1457813182811951900/
http://www.alquds.com/articles/1457813182811951900/
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/03/06/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/03/06/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-.html
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ايام فقط  2ور بعد مر، يلوفد حماس بشكل رسم اتهام النظام المصري لحماس باغتيال "بركات" ثم استقبالها

ال يمكن اعتباره في اطار الضغط على حماس من اجل تمرير بعض و، لى حركة حماسإمن االتهام الموجه 

صراع في اطار ال، جهزة الدولة السيادية بشكل متعمدأللتنسيق بين  اً بقدر اعتباره غياب، مطالب النظام المصري

 الدائر بينها. 

 

 لجامعة الدول العربية  ترشيح مصر "أبو الغيط"

ثناء حكم أخر وزير خارجية آهو و لمنصب األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيطترشيح مصر 

حد الوجوه التي ترتبط بعالقات أفمن ناحية يعد أحمد أبو الغيط ، اثار جدال واسعا في االوساط العربية، مبارك

،  ،شديدة العداء لثورات الربيع العربي، الرافضة للمقاومة الفلسطينية، عميقة مع الكيان الصهيوني، قوية

لمن يحمل الجنسية ، من ناحية اخرى اصرار مصر على احتكار منصب االمين العام لجامعة الدول العربية

ربما كانت هذه االسباب هي احدى الدوافع ، وعدم تدوير المنصب على االقطار العربية االخرى المصرية

مارس  11السودان على ترشيح احمد ابو الغيط اثناء اجتماع وزراء خارجية العرب في ، الرئيسية وراء تحفظ قطر

، 6112هي واليته في نهاية يونيو إلختيار امين عام لجامعة الدول العلربية خلفا لنبيل العربي الذي تنت، 6112

ن أمياال ان اجتماع وزراء خارجية العرب انتهى الى اختيار وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط لمنصب 

 .خلفا لنبيل العربي عام جامعة الدولة العربية

عاما لجامعة الدول العربية عمق الحالة المتردية التي وصلت اليها ربما عكس اختيار احمد البو الغيط امينا 

مصر الحمد اال ان ترشيح ، غياب اي دور مأمول لها في االزمات المشتعلة في المنطقةو، جامعة الدول العربية

 ابو الغيط ال يخلو من مجموعة دالالت:

هو الدافع وراء اصرار النظام المصري على ، ربما كان التراجع الكبير للدور المصري على الساحة االقليميةـ 

حيث ان انتقال االمانة العامة لجامعة الدول العربية الى دولة عربية ، االحتفاظ بأمانة جامعة الدول العربية

سيعد سابقة لم تحدث منذ تولي التونسي "الشاذلي القليبي" منصب األمين العام للجامعة خالل فترة ، اخرى

وهو ما يمكن ان ، 1111س بعد توقيع مصر معاهدة السالم مع الكيان الصهيوني في عام نقل المقر إلى تون

استمرار اخفاقه في االحتفاظ ، يثير مخاوف النظام المصري من ترسيخ لضعف تأثيره في القضايا االقليمية

  وما يتبعه من تأكل لجزء من شرعيته بشكل غير مباشر.، لمصر بمكانتها االقليمية المعتادة

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/03/160310_arab_league_egypt
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/03/160310_arab_league_egypt
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2016/03/10/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2016/03/10/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-.html
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 ان، ال سيما، وجوب دعمه، استمرار تقديم النظام المصري ما يبرهن به للكيان الصهيوني على اهمية وجودهـ 

حيث ان دفع ، تنسيق ملحوظ بشكل كبير، الكيان الصهيوني تشهد تعاون، العالقات بين النظام المصري

 ،في مصلحة الكيان الصهيونييصب بشكل مباشر ، النظام المصري بأبو الغيط ألمانة جامعة الدول العربية

الرافضة لمقاومة ، مواقفه العدائية، حيث تبدو عالقاته الجيدة بالعديد من المسؤولين بالكيان الصهيوني

عن حزب ، ، 6111-6112في تصريحاته عن حماس ابان الحرب على غزة  هو ما كان واضحا، الكيان الصهيوني

 .6112اهلل ابان حرب لبنان 

مناسبا ، التي ربما ترى وجود "أبو الغيط" على رأس جامعة الدول العربية، المصري للسعوديةمغازلة النظام ـ 

مع الرؤية االستراتيجية للسعودية التي ترى  وهو ما يتماشى، إيرانلما يحمل من مواقف تبدو سلبية تجاه 

 يستلزم مجهودا عربيا مشتركا لتقويض التمدد االيراني.، ا إيرانيا واضحا في المنطقة العربيةتهديد

 

 مشاركة السيسي في ختام مناورات رعد الشمال 

اهتمام السيسي بالحضور في ختام مناورات "رعد الشمال" بالمنطقة الشمالية بالسعودية يوم يعكس 

هو ، ، تعزيز أمن دول منطقة الخليج العربي، االهتمام بدعم مدى حرصه على اظهار، 6112مارس  11الخميس 

التعرض  في حال بالدفاع عن الخليجما حرص السيسي على تأكيده اكثر من مرة من خالل تصريحات سابقة 

، وديالسعو كسر جمود العالقات بين الجانبين المصريو طار إذابة الجليدإربما تأتي الزيارة في و، لتهديد مباشر

حزب مع  برز اسبابها الحديث عن تقارب بين النظام المصريأثير عن خالفات مصرية سعودية كانت أبعد ما 

 ال سيما، لتقديم العزاء في وفاة الكاتب محمد حسنين هيكل، للقاهرة حزب اهللزيارة وفد رسمي من اهلل بعد 

مجلس تعاون دول علن عنه أن النظام المصري لم يعلن تنظيم حزب اهلل منظمة ارهابية على غرار ما وأ

 .الخليج

 

 

http://www.dotmsr.com/details/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-5-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.dotmsr.com/details/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-5-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2016/2/17/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B3%D8%A7/2589948
https://www.youm7.com/story/2016/2/17/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B3%D8%A7/2589948
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