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 تمهيد

، 5102مارس  3فبراير و 52خالل الفترة بين  ةيتناول التقرير أهم القضايا التي تناولتها وسائل اإلعالم المصري

 وذلك على النحو التالي: 

 

 ومضامينه: خطاب السيسيأواًل: 

نصف الساعة تقريبا تحت و كثر من ساعةألامتد  طوالً م ًا، خطاب5102فبراير  52ألقى عبد الفتاح السياسي في 

ثار الخطاب موجة سخرية واسعة وقد ، "5131ما يسمى بإطالق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 

تعد غير الئقة بخطاب رسمي  كلمةو أكثر من إشارةعلى مواقع التواصل االجتماعي بسبب احتواء الخطاب على 

 اختصار:بليها هنا إنشير  دالالت هامةو رسائلن الخطاب احتوى على أال إ، لشخص في هذا الموقع

 حيث ظهر عليه في هذا الخطاب الحدة السابقةلغة خطاب السيسي اختلفت بشكل كبير عن خطاباته ـ 0

بين مراكز القوى داخل الدولة،  األزماتالتي ربما تعكس حجم و الوجهةالتوتر الواضح على قسمات و الغضبو

 فضال عن الحالة االقتصادية المتردية.

http://www.eipss-eg.org/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/2/0/456
http://www.eipss-eg.org/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/2/0/466
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وهمي بالتبرع للدولة لحل مشاكلها االقتصادية، بدون شك لن تقدم هذه  إطارحشد عاطفة المصريين في ـ 5

االقتصادية التي  األزمةلو تفاعل معها عدد ضخم من الشعب سوى مبالغ ضئيلة ال تتناسب مع حجم و الحملة

هو دغدغة  إطالقهار بها البالد، في حين ان الهدف الرئيسي من تلك الحمالت التي اعتاد السيسي على تم

حالة قبول ال إرادي بالواقع إلى  هو ما يؤدي في النهاية بالجماهيرو األزمةبعمق  وإشعارهم مشاعر الجماهير

 ما يستتبعه من أزمات محتملة.   و المتأزم لالقتصاد المصري

من مرة في طي خطابه، حيث جاء  أكثرالتهديد ذكرها السيسي و التحديو تحمل لهجة العنف رسائلـ 3

عن حديثه انه لن يتركها في و جهات محددة بعينهاإلى  توجيه حديثهإلى  إشارة؟" في نتمأاستفساره "من 

 رةلتحمل رسائل مباشالتي امتأل بها خطاب السيسي  اإلشاراتمصر، ربما تأتي هذه إلى  ليسو حكم مصرإلى  إشارة

 تسعى لتهديد استمرار بقاءه في الحكم. أنهاقوى داخلية يدرك السيسي و إقليميةقوى إلى 

كثر من مرة موجها حديثه للجميع أحالة الغضب الشديدة التي ظهرت في نبرة حديث السيسي عندما تحدث ـ 2

 لحكومته، الحديث بهذه اللغةو لشخصه وتوجيه النقد اإلعالمإلى  شارةإال من خالله هو فقط، في إباال يسمعوا 

الذي بدا يظهر بوضوح من و حدة الصراع بين مراكز القوى داخل الدولةإلى  التعبير بهذا الشكل الفج يشيرو

د من نق أحيانااالقتراب و تناولها ألداء الحكومة بالنقدو القوى المختلفة التابعة لمراكز اإلعالمخالل وسائل 

 شخص السيسي.

و حتى الحديث عن خطوات ألم يقدم الخطاب رؤية حقيقة من زاوية البعد االقتصادي لخطاب السيسي، ـ 2

هو و " على حد تعبيرهاألشرارذكر مشاريع تحققت خوفا من " إخفاءواضحة للمستقبل بل اعتمد السيسي على 

ئنة الجماهير، في طمو اقتصادية حقيقية يمكن تقديمها للشعب لكسب الثقة إنجازاتغياب إلى  ما يشير

 هو ما يعبر عنو ستتم في المستقبل أوحين ان الخطاب لم ينجح في تصدير مشهد لمشاريع اقتصادية تمت 

 االقتصادية التي تمر بها البالد.  األزمةعمق 

 

 :كازخستانإلى زيارة السيسي ثانيًا: 

، 5102فبراير  52العاصمة أستانا في إلى  التقى السيسي برئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف في زيارة

 :نيواألم، يأتي في مقدمتها السياسي واالقتصادي أبعادكازخستان من خالل عدة إلى  يمكن فهم زيارة السيسيو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 الشرق مع دول مثل روسياإلى  على المستوى السياسي جاءت الزيارة استكماال لسياسية السيسي في االتجاه

ن كل متعد امتداد حيوي لو الشمال الغربي من الصينو الصين، حيث ان كازخستان تقع في الجنوب من روسياو

 سعيه لتوسيع العالقات مع كال من روسيا إطارالصين، مما يجعلها محطة هامة للنظام المصري في و روسيا

 الصين.و

 أسيادول منطقة إلى  البعد االقتصادي كان هو الصفة المميزة لزيارة كازخستان، حيث ان كازخستان تنتمي

تعد و ان وتركمانستان وقرقيزيا وطاجيكستان،دول، كازاخستان وأوزبكست 2التي تشمل و الوسطى )القوقاز(

احتياطات الغاز الطبيعي  إجماليمن  %32تمتلك حوالي  أنهاالوسطى من المناطق الواعدة حيث  أسيامنطقة 

 .النفط العالمية إجمالي احتياطاتمن  %52و العالمية

 ليه الزيارة:إكثر من مسار تطرقت أ هناك إن القوليمكن وفي هذا السياق 

ال سيما ان اعتماده على كال من روسيا و سعي النظام المصري إليجاد بدائل للدول التي يستورد منها القمحـ 0

، مع التهديد المسرطنشحنة القمح  أزمة أخرهابشكل دوري كان  وأزمات وكندا وفرنسا، يسبب له مشاكل

إلستيراد القمح من  أخرفتح سوق إلى  المستمر بنقص المخزون االستراتيجي للقمح، حيث يهدف النظام

 كازخستان، حيث ان كازخستان تعد من أكبر الدول المصدرة للقمح للعالم.

شرم الشيخ، قد يكون الهدف  أوالقاهرة إلى  مباشرة من كازخستاندعم السياحة وتسيير خطوط طيران ـ 5

الرحالت السياحية  إعادةمصر، حيث ان إلى  من ذلك هو جعل كازخستان البوابة الخلفية للسياحة الروسية

سي، الشعب الرو أماممصر في الوقت الحالي يمكن ان يسبب حرج شديد للحكومة الروسية إلى  الروسية المباشرة

 . 5102 أكتوبرحادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء في  أثرعلى 

هو ما يمكن و منتج لليورانيوم عالميا، أكبرالتعاون في مجال الطاقة النووية، حيث تعد كازخستان ثاني ـ 3

 البدء في مشروع محطة الضبعة النووية.إلى  للجانب المصري، من خالل سعيه أهميةان يمثل 

مع االتحاد األوراسي، حيث  منطقة تجارة حرةدعم اتفاق إنشاء إلى  سعي النظام المصري إطارتأتي الزيارة في ـ 2

 مؤسسي االتحاد األوراسي. أحدن كازخستان تعد أ

 وفق ما تناولته وسائل اإلعالم المصرية على النحو التالي:هم النتائج الرسمية للزيارة أيمكن حصر و

صر بالحبوب وإقامة عالقات طويلة األمد مع مصر فى مجال إعالن نزارباييف أن بالده ستواصل إمداد م)أ( 

 .الزراعة

http://www.sasapost.com/after-allowing-the-import-of-wheat-carcinogenic-government-subsidizes-of-corruption-in-egypt/
http://www.sasapost.com/after-allowing-the-import-of-wheat-carcinogenic-government-subsidizes-of-corruption-in-egypt/
https://arabic.rt.com/news/798937-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/798937-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
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 التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي. المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائيتوقيع مصر على ميثاق )ب( 

 ادياإلقتصاالتحاد اتفاق إلنشاء منطقة للتجارة الحرة مع إلى  دعم كازخستان لمصر فى مفاوضات التوصل)ج( 

 5101، تأسس في عام األوروبي األوراسي، هو تحالف اقتصادي على خطى اإلقتصادي، يذكر ان االتحاد األوراسي

االتحاد كال إلى  دول، بعد ان انضم 2إلى  حاليا أعضاءهالبيضاء، بينما وصل عدد  وروسيا وكازخستان روسيا بين

 قرقيزيا.و من أرمينيا

 ، أستانا.العاصمة الكازخستانيةفى  "EXPO-2017" الدوليمشاركة مصر فى المعرض )د( 

 المباشرة المنتظمة بين البلدين. الطيراناستئناف رحالت )هـ( اإلعالن عن 

 

 :اليابانإلى زيارة السيسي ثالثًا: 

في  اليابان يأتين الهدف الرئيسي من زيارة أيبدو و المحطة التالية للسيسي بعد زيارة كازخستان، كانتاليابان 

 :تيسياق التركيز عل الشق االقتصادي وتطوير التعليم حيث يمكن حصر نتائج زيارة السيسي لليابان في اآل

 التوزيعو توقيع الشركات اليابانية والمصرية ألكثر من عشر مذكرات تفاهم في مجاالت النقلاإلعالن عن ـ 0

  .مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية بحسب تصريحات الطاقة المتجددة،و

 مليار دوالر، بحسب تصريحات 02.2مشاركة الشركات اليابانية لمشاريع مصرية قيمتها حوالي ـ اإلعالن عن 5

 .رئيس الوزراء الياباني

الطاقة بإجمالي ما و لمشروعات في مجاالت النقل قروض ميسرة توقيع اتفاقيات تشمل ثالثةـ اإلعالن عن 3

 .%1.3و %1.0عن نصف مليار دوالر بفائدة تتراوح بين  يزيد

 أحدهو ما صرح به السيسي في حوار مع و ،والفني األساسيالخبرة اليابانية فى التعليم االستفادة من ـ 2

تعزيز التعاون المشترك فى مجال  عن رغبة مصر في "THE ASAHI SHIMBUN" الصحف اليابانية

 التعليم.

 

http://akhbarelyom.com/article/56d077839d78736519b8e07a/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1456502659
http://akhbarelyom.com/article/56d077839d78736519b8e07a/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1456502659
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.dotmsr.com/details/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.dotmsr.com/details/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN0W21ZJ
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN0W21ZJ
http://www.almasryalyoum.com/tag/78582
http://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201602270020
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 :مصرفي  أزمة السياحةرابعًا: 

 التي عبر عنها رئيس الوزراء و على الحالة المتأزمة لالقتصاد المصري بانعكاساتهاأزمة السياحة ال تزال تلقي 

، مليار دوالر 0.3منذ سقوط الطائرة الروسية بلغت حوالي  عائدات السياحةإسماعيل بأن قيمة تراجع شريف 

العاملين في قطاع السياحة، حيث بدا ذلك واضحا من  واألفراد المستثمرينإلى  امتداد أزمة السياحة لتصلثم 

غلقت رسميا بعد حادث سقوط أالتي  الفنادقن عدد أإلى  شار فيهاألوزير السياحة التي  األخيرةالتصريحات 

 02بمحافظة جنوب سيناء و 00منها فندقا،  52إلى  ، وصلت5102كتوبر أالطائرة الروسية في سيناء، في 

 لم تبلغ الوزارة بإغالقها حفاظا على سمعتها،وفندقا،  21بالغردقة، فيما تبلغ نسب اإلشغال صفر% فى نحو 

 المقبلة. األيامالعاملين في قطاع السياحة في  أزمةتصاعد تفاقم إلى  هو ما يشيرو

 

  :اعتصام نقابة الصحفيينخامسًا: 

قام به عدد من الصحفيين بمقر النقابة العامة للصحفيين، قائما حتى اللحظة، حيث ال يزال االعتصام الذي 

تتركز مطالب و وضاع السيئة للصحفيين المعتقلين،، احتجاجا على األ5102فبراير  52بدأ االعتصام في 

في نفس السياق دعت نقابة الصحفيين لعقد و المعتصمين حول المطالبة بحقوق الصحفيين المعتقلين،

قضية  أبرزهاالتي سيكون من و مارس الجاري، لمناقشة بعض القضايا 2عمومية، يوم الجمعة  جمعية

ث الصحفيين، حيو األطباءن على نفس خطى نقابتي توقيت تقريبا دخلت نقابة المحاميفي نفس ال الحريات.

عالن وزارة إثر إداخلية، على انتهاكات وزارة الو ، ليندد بممارسات5102فبراير  52ن في نقابة المحامي خرج بيان

 .ةحد المحامين بعد اختفائه لفترأالداخلية القبض على 

 بين وزارة الداخلية، ربما تمتد لتشمل الكثيرو حالة االحتقان التي تتصاعد يوميا بين بعض النقابات المهنية

بها الداخلية مع جميع االنتهاكات التي تقوم و العمالية في ظل استمرار الممارساتو النقابات المهنيةمن 

مع االنتهاكات التي يتعرض لها  األطباءالتي تولدت نتيجة تعاطي نقابة  اإليجابيةفي ظل الحالة و الفئات

  .اءاألطب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/3/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/3/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9--25-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A7-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%8870-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7/2608515#.Vtak8Pl97IV
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9--25-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A7-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%8870-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7/2608515#.Vtak8Pl97IV
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 :النوبةتوتر في سادسًا: تصاعد ال

ينص و، 5102 ديسمبر 3في الجريدة الرسمية بتاريخ  )نشر 222لقرار الجمهوري رقم االبرلمان  رقأ 5102في يناير 

لى القرار ع إلىثار غضب النوبيين حيث ينظر النوبيين أمر الذي األ(، المناطق المتاخمة لحدود مصر على تحديد

لحلم العودة، حيث ان عدد من القرى النوبية القديمة على ضفاف بحيرة ناصر تدخل  األخيرةانه الرصاصة 

، وهو ما يعني حرمان النوبيين من عودتهم الكاملة إلى قراهم 222ضمن المناطق المحظورة في القرار رقم 

وحدوث موجة غضب ونتيجة لذلك شهدت النوبة  .لبناء السد العالي 0223األصلية التي هجروا منها في عام 

 ش.الجيعناصر من هالي واألاشتباك بين 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://www.elwatannews.com/hotfile/details/819

