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 مقدمة

الداخلية المصرية مبنى  لوزارةالتابعة  األمن، اقتحمت قوات في تاريخ النقابات المهنية األولىفي سابقة تعد 

ن عمرو بدر ومحمود السقا من الصحفييالقت القبض على ، و6112مايو  1 األحدمساء يوم  نقابة الصحفيين

السابقة القتحام نقابة الصحفيين قد شهدت تسارع  األيامبتهمة التحريض على التظاهر، كانت  نقابةالداخل 

 الصحفيين نقابة أدانت، حيث أخرىوتيرة االحتقان بين النقابة من جهة و بين وزارة الداخلية من جهة 

 وصفتها التيو ،6112 أبريل 62التي صاحبت تظاهرات  والناشطين الصحفيين على القبض عمليات

داللة توقيت واقعة اقتحام نقابة الصحفيين، في ضوء  إلى، نحاول في هذا التقدير الوصول بالعشوائية

 المشهد الداخلي الذي يبدوا مرتبكا.
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 وتداعيات أفعالردود 

تجاوب مع  ، حيثعلى المسار النقابي و الشعبيومتعددة  غاضبة أفعالواقعة اقتحام النقابة ردود  أثارت

 من خالل والشخصيات العامة، المنظمات الحقوقيةوالمهنية واألحزاب السياسية عديد من النقابات القعة الوا

ين خطوات الصحفيين، فيما اتخذت نقابة الصحفيتضامنهم مع مطالب  تؤكد على بيانات وتصريحات،

 :تصعيدية كان ابرزها

 االقتحام مباشرة.بعد واقعة  بإقالة وزير الداخلية بالمطالبةنقابة مسارعة ال 

 6112مايو  4 ءمجلس النقابة إلى اجتماع الجمعية العمومية يوم األربعا دعوة. 

 نقيب الصحفيين، االعتصام المفتوح في مقر النقابة، واعتبار مجلس النقابة في حال انعقاد  إعالن

 .دائم لحين عقد اجتماع الجمعية العمومية

 6112مايو  6يوم االثنين  عدد من الصحفيين داخل مقر النقابة اعتصام . 

 القاهرة أمن ومدير الداخلية وزير ضد ،6112مايو  3يوم الثالثاء  ،العام للنائب بالغ النقابة تقديم. 

 عددا أصدرتحيث  ،6112مايو  4األربعاء  طارئ يوم اجتماع فى للصحفيين العمومية الجمعية انعقاد 

تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا ، واإلصرار على طلب إقالة وزير الداخلية أبرزهاالقرارات والتي كان  من

  النقابة. لصحفيين عن جريمة اقتحاملواضحا 

 

 النظام على موجة غضب الصحفيين في االتي:  أفعالعلى المستوى الرسمي، انحصرت ردود  أخرىمن جهة 

 بطض أمر الصحفيين، وتؤكد ان لديها لنقابة األمن قوات خروج بيان لوزارة الداخلية، تنفي فيه اقتحام 

على حد  الصحفيين، نقابة في عضوين ليسا وأنهما السقا، ومحمود بدر عمرو للصحفيين وإحضار

 .تعبيرها

 عمرو الصحفيين على القبض إلقاء إن يوضح فيه ، بيانا6112مايو  6االثنين  يوم العام، النائب إصدار 

 آخرين. متهمين وسبعة وإحضارهما بضبطهما صادر قضائي إذن ضوء السقا، تم في ومحمود بدر

 الصحفيين  نقابة وقائع اقتحام في النشر بحظر بيانا ،6112مايو  3الثالثاء  يوم العام، النائب إصدار

 .اإلعالم وسائل جميع في

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/5/4/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/5/4/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/05/160501_egypt_press_syndicate_strike
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/05/160501_egypt_press_syndicate_strike
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62267
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 نقاط عدة على المذكرةحيث احتوت  لإلعالميين، عن طريق الخطأ مذكرة بإرسال الداخلية وزارة قامتفي حين 

والتي كان  ،مع نقابة الصحفيين أزمتهاحول  الداخلية وزارة قبل من العام الرأي لمخاطبة استراتيجية بشأن

 بالمعاش الشرطة لواءات من األمنيين الخبراء ببعض االستعانة، عدم تراجع الوزارة عن موقفها، وأبرزها

 حادث اقتحام النقابة. في الوزارة نظر هةوج وشرح الستضافتهم البرامج بعض مع والتنسيق

 األزمة  أسباب

 إثرعلى  أبريل 62و األرضالداعمين الرئيسيين لتظاهرات جمعة  أحدوكونها ال شك ان دور نقابة الصحفيين 

ين ب األزمةالسعودية، كان المحرك الرئيسي الشتعال  وصنافير لصالحتنازل النظام المصري عن جزيرتي تيران 

فتيل األزمة في هذا  إشعالهنا، هو من يقف بالفعل خلف  األهمان السؤال  إال، والنظام المصريالنقابة 

 من تفسير: أكثرطرح  إلىالذي يقودنا  وهو األمرالتوقيت، 

  ،ألمراان واقع  إالتتصرف وزارة الداخلية بشكل يبدو انه يسير في اتجاه يحافظ على بقاء النظام الحالي 

من المجتمع، مما يزيد من رقعة  وفئات مختلفة أطيافعميقة للنظام مع  أزماتا الدائم في هو تسببه

يفترض تصرف وزارة الداخلية بشكل فردي في تعاملها مع  التفسيران هذا  إالالمعارضة ضد النظام، 

هد المش ومسيطرا علىظل نظام يبدو متحكما  في، دقيقيا  الذي يبدو ليس  وهو األمرالملفات الشائكة، 

 يوليو.  3منذ انقالب  األمني

 داخل النظام الحالي  األجنحةتفاقم صراع  إلىالمستمرة والمشهد الداخلي المرتبك ربما تشير  األزمات

تأزيم المشهد،  إلىالذي ربما يفسر الدفع المستمر  وهو األمرالمختلفة،  األمنية األجهزة وتمدده إلى

 الحرائق المتبادلة.  إطفاءة الصراع دائما في خان أطرافووضع 

  كان  ، حيثصنافيري تيران وتات المتصاعدة حول جزيرمباشرة بعد موجة التظاهر األزمةربما تأتي

قد شهدت مشهدا ربما مختلف عن مشاهد  أبريل 62و  األرضالنظر ان تظاهرات جمعة  إلى الالفت

بالرغم من  المختلفة، سياسيةتنسيق بين القوى التوافق وحالة  إلىكثيرة سابقة و هو الوصول 
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محاولة صرف  إلىالمسارعة النظام المصري في  الذي دفع األمر، و هو االختالفات الحادة فيما بينها

من حالة  أحدثتهيبتعد بالمشهد عن تظاهرات جزيرتي تيران و صنافير و ما  أخرحادث  إلى االنتباه

 ثمتفكيكها،  أوظام المصري التعامل معها توافق ظاهرية ربما مع الوقت تشكل حالة يصعب على الن

االطار الفئوي،  إلىو االنتقال بها من االطار الشعبي  حالة الغضب الموجودة وتقليص محاولة حصر

وال يغفل وجود خالفات  ألمنيةا واألجهزةيفترض هذا السيناريو وجود حالة تنسيق كبيرة بين السيسي 

 نياألممستوى الصراع الذي يتعمد تأزيم المشهد، ويبقى التعامل  إلىانه ال يرقى  إال، األجهزةبين تلك 

 إلىروح ثورية يمكن ان تعود  أيبهدف القضاء تماما على  األمنية أجهزتهالعنيف هو قرار السيسي و 

 .أخرىالمشهد مرة 

 جهزةاألو التفسير الذي يفترض توافق السيسي مع  األجنحةفيما يبدو ان التفسير الذي يفترض وجود صراع 

نقابة الصحفيين  مةأزو طريقة تعامله مع  اإلعالمان  إالرجاحة،  األكثرالمختلفة، هما التفسيرين  األمنية

 أي تمرير ربما يهدف من وراء ذلك،و ،المصري النظام داخل أجنحة صراع وجود فكرة ترسيخيسير في اتجاه 

 اطار في دائما المشهد وإخراج، األجنحة بين الدائر الصراع مظلة تحت يقوم بها السيسي انتهاكات أو تجاوزات

 وضع في السيسي جعل إلى ،اإلعالميهذه الطريقة من التناول  في سياق األمر يصل بل السيسي عن بعيد

المذكرة  إرسالالذي بدا واضحا في واقعة  األمردوره و مهامه، وهو  أداء من األجنحة صراعات تعوقه الذي المصلح

وتحصر  المحتدم داخل النظام الحالي األجهزةعضد فرضية صراع و التي ت اإلعالميين إلىعن طريق الخطأ 

 إلى ةاألزممساحة  تتمدددون ان  ،أخرىبين النقابة من ناحية و بين وزارة الداخلية من ناحية  األزمةمساحة 

 .السيسي
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 سيناريوهات متوقعة 

 في ضوء ما استعرضناه من تفسيرات محتملة لألزمة يمكن رصد السيناريوهات المتوقعة في االتي:

  عدم خروج السيسي بأي تصريحات  واعتماد سياسةمن مطالب النقابة،  أي إلىعدم استجابة النظام

لتشمل نقابات  وربما امتدادهاالصحفيين  وتفاقمها معاستمرار األزمة  إلىحول األزمة، وهو ما سيؤدي 

 من القوى السياسية. وأطياف أخرى أخرى

  زمةأالذي ربما يتسبب في  وهو األمرالداخلية،  وإقالة وزيرالمطلب الرئيسي للصحفيين  إلىاالستجابة 

 لىإ والدفع بالسيسي األجنحةخانة صراع  إلى، وربما تمتد لتنتقل ووزارة الداخليةقوية بين السيسي 

 وضعية شديدة االرتباك.

  محاولة النظام لحلحلة المشهد من خالل طرح حلول وسيطة عن طريق وكالء النظام في الصحافة

اجتماع للسيسي مع  إلى ومجدي الجالدالذي بدت مالمحه من دعوة كال من ياسر رزق  األمرالمصرية وهو 

في سياق التعامل الدائم  ترجيحا األكثريناريو هو مجلس نقابة الصحفيين، ربما يكون هذا الس

عدم التوافق بين جموع الصحفيين في  وفي ظلالسابقة بنفس الطريقة  األزماتللسيسي مع 

 التعامل مع األزمة. 

 

 

 


