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تمهيد

تبني  ليقوم عىل  وإشكاليات،  قضايا  ـ  بعنوان مرص 2018  املرصي،  االسرتاتيجي  التقرير  اإلصدار من  يأيت هذا 

معالجة جديدة للتطورات والتحوالت التي شهدتها مرص خالل عام 2018، خالفاً للمنهجية التي اعتمدها التقرير 

االسرتاتيجي 2017، والذي تبنى اتجاهاً رصدياً يف معالجته ملا شهدته مرص خالل العام 2017، مع تعزيزه بعدد 

من امللفات التحليلية ذات الطابع الخاص.

 ويف تناولنا للوضع املرصي عام 2018، ننطلق من رؤية تحليلية ألهم القضايا التي كانت محالً لالهتامم، ليس 

فقط يف الداخل املرصي، ولكن أيضاً بامتدادات بعضها؛ اإلقليمية والدولية.

 ونظراً، للطبيعة العسكرية للنظام الحاكم يف مرص اآلن، فقد كان للقضايا ذات األبعاد العسكرية واألمنية األولوية 

يف التعاطي العلمي والبحثي معها، ليس فقط من زاوية أنها كانت محالً لالهتامم السيايس واإلعالمي خالل عام 

2018، ولكن أيضاً، وهو األهم، من زاوية ما ميكن أن يرتتب عليها من تداعيات وانعكاسات عىل مستقبل النظام 

الحاكم يف مرص، بل عىل مستقبل استقرار الدولة املرصية.

 ويف هذا اإلطار برزت مجموعة من القضايا واإلشكاليات األساسية، عىل العديد من املستويات السياسية )غاز 

رشق املتوسط( واألمنية )العملية العسكرية الشاملة يف سيناء( والعسكرية )خطط االنتشار العسكري 2018(، 

القومي لعالج فريوس  )املرشوع  للدولة واملجتمع( واالجتامعية  العسكر ورؤيتهم  )تحليل خطابات  واإلعالمية 

يس(.

 واملعهد املرصي للدراسات، إذ يقدم هذا التقرير االسرتاتيجي الرابع، ويخصصه لتناول هذه القضايا، فإنه يهدف 

إىل بناء رؤية كلية حول تحوالت الدولة واملجتمع يف مرص، وتداعياتها يف الحارض، ومساراتها املستقبلية.

مدير املعهد املصري للدراسات

د. عصام عبد الشافي
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املبحث األول: املشهد املصري.. التحوالت وفرص التغيير

د. عمرو دراج

 بعد مرور مثاين سنوات عىل ثورة يناير 2011، شهدت خاللها مرص أحداثا ضخمة متوالية الزالت آثارها وتبعاتها 

مستمرة حتى هذه اللحظة، تظل قراءة املشهد املرصي وفهمه بصورة دقيقة ومحدثّة طلباً ملحاً لكل املهتمني 

بالحالة املرصية والراغبني يف إحداث التغيريات التي طالبت بها ثورة يناير.

 لقد كانت ثورة يناير ثورة شعبية حقيقية عىل الفساد واالستبداد، ومرياث عقود طويلة من الحكم العسكري 

نادرة لالنطالق نحو حياة سياسية واجتامعية حقيقية تتسم  الوقت نفسه فرصة  واالستبدادي، كام شكلت يف 

التي  تلك  واملدين،  السيايس  للعمل  املكبلة  العوائق  وإزاحة  الحكم  يف  واملشاركة  الحزيب  الدميقراطي  بالتنافس 

ترسخت عىل مدار العقود السابقة، ومن ثم خلقت البيئة السياسية واالجتامعية الجديدة - - بعد ثورة يناير- 

مساحات لألحزاب السياسية، وقوى املجتمع املدين، باعتبارها أدوات رئيسية للتعبري السيايس والتصدي للشأن 

العام، ومتثيل قطاعات مختلفة من الشعب، وهو ما ظهر بشكل واضح من خالل األحزاب الجديدة املتنوعة، 

ومؤسسات املجتمع املدين الناشئة، التي تشكلت وتواصلت مع الجامهري مبارشة، دون أي قيود. وأفرزت تلك 

البيئة املستجدة دستورا جديدا وبرملانا ورئيسا منتخبني. 

 يف حني أجهض انقالب الثالث من يوليو 2013 كل املكتسبات الوليدة بعد ثورة يناير، وقام بإقصاء معظم القوى 

السياسية واملجتمعية التي شاركت بفاعلية يف الثورة، ومارس انتهاكات وأعامال قمعية عنيفة عىل الحياة السياسية 

واملجتمع املدين واإلعالم واالقتصاد. وعاد املشهد املرصي إىل صورة أكرث قتامة من تلك التي كانت سائدة يف عهد 

لطبيعة  نظرتها  تكريس  العسكرية يف  املؤسسة  قيادات  املتمثلة يف  السلطة  استمرت  الوقت  نفس  مبارك، ويف 

العالقة بني الجيش والدولة والشعب، تلك التي تتلخص يف اعتبار مرص كلها جيشا تقوم عىل خدمته دولة، وليس 

دولة لها جيش وطني ذو مهام محددة.

أوالً: التحوالت الراهنة يف املشهد املرصي

 املتابع للمشهد املرصي منذ انقالب الثالث من يوليو 2013 حتى هذه اللحظة، يستطيع أن يُدرك حجم التغيري 

الذي طرأ عىل شكل الحكم من االنتقال من حكم عسكري مبارش ميثل فيه السييس املجلس العسكري ويعرب عن 

 1952 )يوليو  العسكرية  االنقالبات  أغلب  عقب  متكرر  سيناريو منطي  وهو  دكتاتوري،  فردي  إىل حكم  إرادته، 

منوذجا(، حيث عمد السييس إىل تركيز السلطة يف يديه وإحكام السيطرة عىل املؤسسة العسكرية، واألجهزة األمنية 
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والسيادية بشكل يفوق العهود السابقة أيام السادات ومبارك، بل حتى عبد النارص. وقام السييس بهذا التحول عرب 

عدة مسارات، تكتمل مظاهرها يف الوقت الحايل، ومن أهمها: 

السيطرة الكاملة وتأميم الحياة السياسية. 1

 إن عقد مقارنة بسيطة بني نتائج وأرقام انتخابات برملان 2011، ونتائج وأرقام انتخابات برملان 2015، كافية أن 

تشري إىل حجم التغيري الذي أحدثه النظام الحايل عىل الحياة السياسية والحزبية، فبينام وصلت نسب املشاركة 

الشعبية يف انتخابات برملان 2011 إىل نحو 60% من أصل مجموع عدد الناخبني- وهي نسبة غري مسبوقة يف التاريخ 

املرصي الحديث - تقلصت هذه النسبة إىل أن وصلت إىل 28% بحسب الرواية الرسمية للنظام )بل أقل من ذلك 

بكثري وفقاً للتقديرات الحقيقية، وباملقارنة بني مشهد اللجان االنتخابية يف الحالتني(. وبينام تشكل برملان 2011 

من 95% من األحزاب السياسية، و5% فقط من املستقلني، تقلصت نسبة ممثيل األحزاب يف برملان 2015 إىل أن 

وصلت إىل 43%، وارتفعت نسبة املستقلني حتى وصلت إىل 57%، يف داللة عىل ضعف األحزاب، وسيطرة النظام؛ 

بدفع املستقلني داخل الربملان ممن توجههم األجهزة السيادية املختلفة. وعىل الجانب اآلخر، ويف إشارة إىل حجم 

االنتهاكات وأعامل القمع التي مارسها النظام املرصي بعد انقالب الثالث من يوليو تجاه األحزاب السياسية التي 

كانت فاعلة بعد ثورة يناير، نكتفي هنا باإلشارة إىل أن نحو 50% من األحزاب السياسية التي شاركت يف انتخابات 

2011، مل تشارك يف انتخابات 2015 نتيجة الحظر والقمع والتضييق.

 ويبدو أن السييس مع انتهاء » االنتخابات الرئاسية » 2018، واستمراره يف الحكم ألربع سنوات قادمة يتجه إىل 

استكامل السيطرة عىل املشهد السيايس من خالل محاولة تجميع كل القوى السياسية املوالية تحت حزب واحد 

مواٍل، يصل عدد املنتمني له إىل أكرث من ثلثي أعضاء الربملان، يف حني تتجمع القوى السياسية »املعارضة« تحت 

لواء حزب واحد أو حزبني. ومتثل ذلك يف سعي حزب الوفد لتزعم املعارضة املوالية للنظام داخل الربملان، من 

خالل دعوة وجهها لألحزاب السياسية لالندماج والدخول تحت مظلة الحزب.

كان  أن  بعد  الحربية،  املخابرات  السييس، وسيطرة جهاز  املختلفة تحت سيطرة  بأشكالها  األحزاب  تلك  وتبقى   

التبعية ألجهزة سيادية مختلفة، ومع استمرار االنتقادات الخارجية املوجهة للسييس  أعضاء الربملان يتوزعون يف 

بسبب إضعاف الحياة السياسية  وتقويضها، سيكون من املناسب اصطناع مظهر لحياة سياسية تتميز بتعددية 

حزبية قوية - ولو كانت شكلية - من خالل وجود عدد محدود من األحزاب تحت سقف الربملان، تقوم فيام بينها 

بأدوار الحزب الحاكم وأحزاب املعارضة. وعىل املستوى الداخيل سيكون من املناسب أيضاً ضبط عشوائية األحزاب، 

خاصة مع بداية فرتة رئاسية جديدة، من املحتمل أن تشهد مزيداً من إقرار القوانني والقرارات، فضالً عن حاجة 

السييس لظهري سيايس متامسك عىل غرار الحزب الوطني الدميقراطي يف زمن مبارك، بعد أن أشارت كل الدالئل 

لتآكل شعبيته يف الشارع املرصي. 

https://eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://www.madamasr.com/ar/2016/03/08/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://www.madamasr.com/ar/2016/03/08/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://www.elwatannews.com/news/details/3378634
https://www.madamasr.com/ar/2016/03/08/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://www.madamasr.com/ar/2016/03/08/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87/
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 ومن املهم اإلشارة هنا إىل مظهر آخر من سعي السييس للسيطرة التامة عىل الحياة السياسية؛ بدا ذلك واضحا  من 

خالل اإلجراءات واالنتهاكات التي مارسها السييس ونظامه قبل وأثناء االنتخابات الرئاسية 2018، والتي كان أبرزها 

املامرسات التي متت بحق جميع املرشحني الجادين يف خوض االنتخابات، والتي اتسمت بالتهديد واالستبعاد، بل 

الحبس ملرشحني مثل : أحمد شفيق، وأحمد قنصوه، وسامي عنان أو غريهم ممن دفعوا دفعا لالنسحاب يأساً من 

إجراء عملية انتخابية نزيهة، مثل : خالد عيل، ومحمد أنور السادات. 

 وسوف تتوج كل هذه اإلجراءات بتعديالت دستورية يجري اإلعداد لها، تستهدف متكني السييس، سواء كان رئيس 

الجمهورية، أو أي كيان جديد مستحدث، يؤدي يف النهاية إىل إحكام قبضته عىل كل مقاليد السلطة يف البالد مدى 

الحياة، مع التخلص من قيود كثرية فرضها دستور 2014 نفسه، الذي صنع عىل عني االنقالب.

السيطرة األمنية والقمع وانتهاكات حقوق اإلنسان . 2

 السيطرة بالخوف والرعب عىل املجتمع، هي سياسة اتبعها النظام منذ اليوم األول لالنقالب العسكري، باعتبارها 

داخل  واملؤثرة  الفاعلة  واألفراد  واملؤسسات  الحركات  ضد  والقمع  واالنتهاكات  املامرسات  من  منهجية  عملية 

املجتمع، بهدف تكريس الخوف، وتقزيم وإنهاء أي حالة من حاالت الشعور بالكرامة، والرغبة يف العمل لخدمة 

الوطن وتحقيق األهداف التي سعى الشعب لتحقيقها يف يناير 2011. بحيث يعيش املجتمع يف حالة من الخوف 

والذعر بسبب مالحقة األجهزة األمنية، وتحقيق ما أسامه البعض بـ »جمهورية الخوف”. ومل يكتف النظام بتلك 

املامرسات،  وإمنا سعى إىل إلباسها الثوب القانوين، من خالل استخدام مؤسسة القضاء، واستقطاب بعض القضاة 

وإغرائهم باملزايا املادية واملعنوية، الستمرار وتكريس وتقنني االنتهاكات. والهدف الرئيس من تلك العملية املنهجية 

هي تكتيف املجتمع وإنهاء فاعليته التي وصلت إىل أعىل درجاتها بعد ثورة يناير، وإرسال رسالة تفيد بأن أي 

شخص يشارك يف العمل املعارض، أو املناهض للنظام، أو يسعى للتغيري، أو حتى يعرب عن رأيه بشكل عام، سيتعرض 

لتلك املامرسات واالنتهاكات.

  سأكتفي هنا باإلشارة الرسيعة إىل بعض اإلحصائيات واألرقام التي تعرب عن حجم انتهاكات حقوق اإلنسان التي 

ميارسها النظام املرصي، حيث بلغت حاالت القتل خارج إطار القانون 3132 حالة عىل يد قوات الرشطة والجيش 

يف الفرتة من يونيو 2014 إىل مارس 2018، وبلغت حاالت اإلخفاء القرسي 1290 حالة يف الفرتة من يونيو 2013 إىل 

أغسطس 2017 )األرقام الواردة تم تجميعها من التقارير الصادرة عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 

عىل سبيل املثال، أرشيف التعذيب 2016، وحصاد القهر يف 2015). يف حني بلغ عدد املدنيني الذين تم محاكمتهم 

أمام القضاء العسكري 15500 مواطن يف الفرتة من أكتوبر 2014 إىل سبتمرب 2017، وبلغ عدد األشخاص الذين 

حكم عليهم باإلعدام 800 شخص يف الفرتة من يوليو 2013 إىل يناير 2018؛ تم تنفيذ 33 حالة إعدام منها بالفعل.

التحكم التام يف االقتصاد واحتياجات الناس . 3

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC/
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC/
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81/a-17420417
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81/a-17420417
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/
https://alnadeem.org/content/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%89-2015
https://alnadeem.org/content/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%89-2015
https://alnadeem.org/content/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-2016
https://alnadeem.org/content/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-2016
https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313687
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عمد النظام إىل دفع املؤسسة العسكرية للربوز، ال بوصفها قوة عسكرية فقط، ولكن باعتبارها قوة اقتصادية ال 

يستهان بها، لتنتقل تدريجيا االحتكارات يف السوق املرصية من رجال األعامل إىل املؤسسة العسكرية، التي قامت 

يف السنوات القليلة املاضية مبا ميكن أن نسميه عملية ابتالع لالقتصاد املرصي، ليس بهدف تحقيق أرباح ومكاسب 

مادية ملوازنة نفقاتها العسكرية فقط، وال حتى لتحقيق مكاسب شخصية كبرية، ولكن أيضاً بهدف تحقيق سيطرة 

املؤسسة  احتكار  بوضوح من خالل  أمر ظهر  املواطنني، وهو  والتحكم يف معاش  املرصي  االقتصاد  وهيمنة عىل 

العسكرية لالحتياجات األساسية للمواطنني )القمح والسكر وألبان األطفال، ..إلخ(، مام يتيح إجهاض أية تحركات 

احتجاجية بالتهديد باألزمات املعيشية ومنع االحتياجات األساسية يف حياتهم.

 وقد حدث عىل مدار السنوات الخمس املاضية تدهور كبري يف الحالة االقتصادية التي متس السواد األعظم من 

مليار   82 الخارجي  الدين  إجاميل  ووصل   ،2017 يف  التضخم 33%  معدالت  تجاوزت  حيث  البالد؛  يف  املواطنني 

دوالر يف نهاية 2017، و اقرتب من حاجز الـ 100 مليار دوالر يف نهاية 2018، يف حني بلغ عجز املوازنة 438 مليار 

جنيه مرصي يف 2017. وال ميكن إرجاع هذه الحالة ملجرد الفشل يف إدارة االقتصاد، أو حتى مجرد نتيجة للفساد 

بعد  للناس  االقتصادي”  “القمع  بهدف  الحالة،  إىل هذه  الوصول  تعمد  كثرية عىل  توجد شواهد  بل  املسترشي، 

قمعهم أمنياً؛ ليجعلهم يدورون ليالً ونهاراً بحثاً عن معاشهم وحاجتهم األساسية، األمر الذي ال يرتك وقتاً، وال طاقة 

ألي مطالب بدميقراطية أو حريات، يف ظل انتهاك الحقوق األساسية األخرى، ويف مقدمتها الحق يف العيش الكريم.

اإلجهاز عىل الطبقة املتوسطة . 4

 يدرك السييس دور الطبقة املتوسطة يف حيوية املجتمع ومنعته، وكذلك يف الحرص عىل الحقوق والحريات العامة، 

تطالب  حقيقية  معارضة  ألية  رافعة  من  تشكله  أن  ميكن  وما  واالحتجاجات،  الثورات  يف  املهم  دورها  وبالتايل 

بالحريات أو تطالب بتغيري للنظام الحاكم عىل غرار ما حدث يف 2011، وهو ما دفع السييس إىل اتباع سياسات 

لتنتقل تلك  للقضاء عليها،  اإلفقار املتعمدة بهدف اإلجهاز عىل الطبقة املتوسطة، أو عىل األقل إضعافها متهيداً 

ويختفي من مجاالت  الرئيسية،  الحياة  متطلبات  األدىن من  الحد  تحقيق  املنهكة يف  الفقرية  الطبقة  إىل  الطبقة 

االهتامم لديها أية مساحة للمطالبة بالحقوق السياسية والدميقراطية والكرامة اإلنسانية، مام أدى يف النهاية إىل 

شبه اختفاء تلك الطبقة باعتبارها مكونا رئيسيا داخل املجتمع املرصي، وهو ما يفقد املجتمع أهم عنارص حيويته 

وفاعليته، يكفي اإلشارة هنا إىل بيانات الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء يف أواخر 2016 التي تشري إىل أن 85% من 

األرس املرصية تنفق أقل من 4000 جنيه مرصي شهرياً، وهو ما يقل عن حد الفقر العاملي بحساب املعدل للفرد 

الواحد )دوالرين يوميا للفرد(.

 يف نفس الوقت حرص النظام عىل دعم جزء صغري فقط من الشعب لتكوين طبقة متوسطة موالية له من أفراد 

املؤسسة العسكرية واألجهزة السيادية واألمنية والقضاة، وحرص عىل تحقيق مزايا كبرية لهم، ليحافظ عىل دعم 

هذه الفئة له وارتباط مصالحهم واالمتيازات التي يتحصلون عليها بوجوده واستمراره عىل رأس السلطة، وتظل 

http://www.eipss-eg.org/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2/0/317
http://www.eipss-eg.org/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2/0/317
https://www.cnbcarabia.com/news/view/41406/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-82.9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1.html
https://www.cnbcarabia.com/news/view/41406/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-82.9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1.html
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1AQ0IW
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1AQ0IW
https://www.youm7.com/story/2018/4/15/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80438-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88594/3744425
https://www.youm7.com/story/2018/4/15/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80438-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88594/3744425
https://www.youm7.com/story/2016/10/28/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-15-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-50-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%80/2942774
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تلك الفئة وإن كانت تنتمي إىل الطبقة املتوسطة، أو فوق املتوسطة، ولكنها صغرية ومصطنعة وال متثل بأي حال 

من األحوال طبقة متوسطة عامة منترشة داخل املجتمع املرصي بكل فئاته االجتامعية. 

اإلجهاض التام للمجتمع املدين وحرمانه من مصادر القوة الذاتية. 5

التي  املدين  املجتمع  ومنظامت  قوى  يف  الكامل  التحكم  عىل  الدميقراطية  عىل  انقالبه  منذ  الحايل  النظام  يعمل 

املدين  للعمل  مكبلة  قوانني  واستحداث  املستمر  التضييق  بسبب  فعال،  بشكل  العمل  عىل  قادرة  غري  أصبحت 

داخل املجتمع املرصي، من خالل قانون الجمعيات األهلية الذي تم إقراره يف 2017، بهدف إغالق املجال العام 

والقضاء عىل الحالة املجتمعية النشطة التي كانت إحدى مثرات ثورة يناير املبارشة، ويف نفس الوقت، السامح فقط 

ملنظامت املجتمع املدين الدائرة يف فلك النظام بحرية العمل والحركة، واحتكار العمل الخريي من خالل الجمعيات 

املوالية للنظام فقط، ذلك فضال عن االستهداف والقمع حتى خارج إطار هذا القانون، وعىل سبيل املثال تعرضت 

كثري من املؤسسات الحقوقية للمنع والتضييق، وكان أبرزها إغالق السلطات املرصية ملركز »النديم لضحايا العنف 

والتعذيب«، وقيام مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان بإغالق مكتبه يف القاهرة بسبب تصاعد الضغوط األمنية 

عليه.

تكبيل وإخضاع اإلعالم والصحافة . 6

 بعد انقالب الثالث من يوليو بدت بوضوح اإلجراءات التي قام بها النظام إلخضاع غالبية وسائل اإلعالم والصحافة، 

ومع مرور الوقت استمر النظام يف منهجية اإلخضاع والسيطرة عرب إنشاء املجلس األعىل لتنظيم الصحافة واإلعالم 

والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية لإلعالم، لفرض مزيد من الرقابة عىل اإلعالم والصحافة، وبهدف تقويض 

دور نقابة الصحفيني يف دعمها لحرية الرأي والتعبري. ومل يكتف النظام لبسط سيطرته عىل اإلعالم والصحافة من 

خالل املؤسسات التي انشأها حديثاً، بل سعى أيضاً إىل صياغة قوانني مكبلة للعمل الصحفي وحرية الرأي من 

خالل مرشوع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم،  الذي وافق عليه الربملان يف يونيو 2018، فضال عن رشاء القنوات 

التلفزيونية من قبل رشكات تابعة بشكل مبارش لألجهزة املخابراتية، والتحكم الكامل يف إدارتها. 

https://www.youm7.com/story/2017/5/31/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87/3262126
https://www.youm7.com/story/2017/5/31/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87/3262126
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/02/160217_egypt_ngo_closed
https://www.elwatannews.com/news/details/615896
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2017/4/11/1059336/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.youm7.com/story/2018/6/10/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/3828870
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التحكم والسيطرة عىل املؤسسة العسكرية واملؤسسات األمنية. 7

بعد أن أحكم السييس سيطرته عىل املشهد السيايس واالقتصادي واملجتمعي، يستكمل تلك الحلقة بالسيطرة التامة 

عىل املؤسسة العسكرية بعد أن كان ممثالً لها يف الحكم، وذلك عن طريق تغيري تدريجي لجميع قيادات املجلس 

التزال  فقط  قيادات  ثالث  عدا  العسكري،  االنقالب  يف  وشاركت  املجلس  داخل  موجودة  كانت  التي  العسكري 

موجودة يف وقت كتابة هذه الورقة )رئيس األركان الفريق محمد فريد حجازي، ومدير الشؤون املالية اللواء محمد 

التي تخلص  اللواء ممدوح شاهني(. ويصل عدد قيادات املجلس العسكري  القانونية  أمني نرص، ومدير الشؤون 

منها السييس حتى اآلن إىل 33 قيادة عسكرية، وهو منوذج تقليدي ومتوقع يف أعقاب االنقالبات العسكرية، حيث 

رشع السييس يف التخلص من جميع قيادات املجلس العسكري منذ بداية االنقالب بهدف تركيز كل مصادر القوة 

والنفوذ يف قبضته كحاكم أوحد، واالنتقال من الحكم العسكري إىل حكم الفرد، بعد أن تخضع املؤسسة العسكرية 

لسيطرته بشكل كامل. 

وتعد تلك االسرتاتيجية التي انتهجها السييس ومحاوالته املستمرة يف تركيز القوة والنفوذ تحت يديه، هي امللمح 

األبرز لسياسة السييس يف تلك املرحلة، ورمبا جاء قانون تحصني كبار قادة القوات املسلحة الصادر حديثا نتيجة 

مبارشة لسياسة السييس يف التخلص من القيادات العسكرية التي شاركته يف انقالب الثالث من يوليو، األمر الذي 

رمبا أثار قلق قيادات املجلس العسكري السابقة، ال سيام بعد عدة تغيريات طالت حتى رئيس أركان الجيش وصهر 

السييس الفريق محمود حجازي، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، الذي كان السييس يسوق وهم تحصني 

تقاليد  بعيدة عن  بطريقة  األسبق  األركان  رئيس  الفريق سامي عنان  ترشح  التعامل مع  منصبه دستورياً. وبعد 

املؤسسة العسكرية، تلك التي انتهت بإيداعه يف السجن.

ما هو  بقدر  العسكريني،  القادة  لكبار  والخارجية  الداخلية  الحصانة  منه فقط  الهدف  ليس  القانون  أن  ويبدو   

محاولة من السييس إىل تهدئة وطأمنة كبار قيادات املؤسسة العسكرية التي ترضخ لسياسات السييس )يف مقابل 

القيادات تضبط  وتلك  السييس  بني  للتعامل  عام  إطار  عنان وقنصوه(، ووضع  أمثال  النص  التي تخرج عن  تلك 

الخالفات والرصاعات املحتملة، وتحافظ عىل صورة املؤسسة العسكرية ومتاسكها تحت هيمنة السييس.

مل يختلف األمر كثريا من ناحية املؤسسات األمنية، حيث كان واضحاً منذ ثورة يناير 2011، وحتى انقالب الثالث 

من يوليو  2013 تراجع نفوذ وسيطرة جهاز األمن الوطني )أمن الدولة سابقاً( باعتباره أهم وأبرز األجهزة األمنية 

أيام مبارك، يف مقابل ازدياد نفوذ املخابرات الحربية وسيطرتها عىل جهاز األمن الوطني. ويف حني ظل هناك رصاع 

خفي بني جهازي املخابرات الحربية والعامة، بعد انقالب الثالث من يوليو، واستمراراً عىل نفس النهج، ويف محاولة 

من السييس للسيطرة عىل جهاز املخابرات العامة، قام باستبعاد الكثريين من كبار العاملني بالجهاز، حتى انتهى 

األمر بإقالة اللواء خالد فوزي مدير املخابرات العامة، وتعيني اللواء عباس كامل أحد أبرز العسكريني املقربني من 

https://eipss-eg.org/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%9F/
https://eipss-eg.org/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%9F/
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السييس ومدير مكتبه السابق، بدالً منه، مع تقليص نفوذ املخابرات العامة يف إدارة الكثري من امللفات الهامة التي 

كانت تحت سيطرتها من قبل.

األدوار الوظيفية اإلقليمية والدولية لتأمني الدعم الخارجي

يستمد النظام قوته من سند ودعم إقليمي ودويل كبري، برصف النظر عن كل مامرساته السلبية السابق ذكرها، وهو 

أحد مصادر القوة الرئيسية للنظام. ويكتسب السييس هذا الدعم عن طريق األدوار الوظيفية الهامة التي يقدمها 

للقوى االقليمية والدولية، مام يستجلب دعم تلك القوى للسييس ويجعلها حريصة عىل بقائه من أجل استمرار 

تحقيق أهدافها ومصالحها، األمر الذي يجعل السييس يسري يف اتجاه رشاء رشعيته الخارجية من خالل ما يقدمه من 

خدمات هي ال تخدم بالرضورة املصالح الوطنية والقومية، ومستغالً ازدواجية املعايري التي تنتهجها القوى الدولية 

من أجل تحقيق مصالحها بغض النظر عن رشعية السييس الحقيقية واملامرسات واالنتهاكات التي يرتكبها بشكل 

فج ومستمر. 

استغل السييس األزمات املشتعلة يف املنطقة ليقوم بأدوار تتامىش مع مصالح قوى إقليمية ودولية تحقق له الدعم 

الخارجي، ومن أبرزها الدور املرصي يف األزمة الليبية، والدعم السيايس والعسكري واللوجيستي للجرنال املتقاعد 

»خليفة حفرت« قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، واملدعوم من فرنسا واإلمارات، فضال عن التنسيق األمني 

والسيايس بني مرص والكيان الصهيوين بشكل متصاعد مل يشهده تاريخ العالقات بني الطرفني، وصوال إىل حالة من 

التفاهم والتوافق والسري يف اتجاه إمتام ما يسمى بصفقة القرن، إضافة إىل الدور املتناغم مع توجهات السعودية 

واإلمارات يف مالحقة التيار اإلسالمي وقمعه ومحاولة القضاء عليه قضاء مربما، وغري ذلك مام هو معلوم أو الزال يف 

طي الكتامن ومل يكشف عنه النقاب بعد. يف مقابل تلك األدوار الوظيفية كان التواطؤ الواضح من القوى الدولية - 

التي تدعي الدميقراطية - بشأن االنتهاكات واملامرسات التي يقوم بها السييس تجاه املعارضة والناشطني السياسيني، 

بل مل يقترص دور القوى الدولية عىل السكوت عن الحالة املزرية لحقوق اإلنسان يف مرص، والتواطؤ فقط يف دعم 

نظام السييس فقط، ولكنه امتد إىل شبهة املشاركة يف انتهاكات بحق الناشطني السياسيني، والتي كان أبرزها احتجاز 

الرشطة اإليطالية بطلب من السلطات املرصية مؤخرا للدكتور محمد محسوب الوزير املرصي السابق يف فرتة حكم 

د. محمد مريس، وهو أمر تكرر يف مواقف مختلفة  كام حدث مع اإلعالمي أحمد منصور، عندما اعتقلته الرشطة 

األملانية يف مطار برلني بطلب من مرص، كذلك الناشط السيايس عبد الرحمن عز، عندما احتجزته السلطات األملانية 

أيضاً بطلب من الرشطة الدولية )إنرتبول(، صدر بناء عىل بالغ من النظام املرصي.

https://eipss-eg.org/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A/
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مستقبل النظام الحايل يف مرص

 رمبا يُظهر املشهد الحايل عىل املدى القصري، يف ضوء العرض السابق، تحكم وسيطرة السييس عىل مقاليد األمور، 

إال أن النظرة املتعمقة تكشف عن هشاشة الوضع، وعدم قابليته لالستمرار عىل املدى املتوسط والطويل، استناداً 

لطبيعة العوامل التي يعتمدها السييس اآلن يف السيطرة، وذلك لعدة أسباب: 

• تبدو أغلب مظاهر سيطرة النظام بوسائل ال ترجع لعوامل مستمدة من قوة ذاتية أهمها تلك التي تستند 	

عىل القبول الشعبي العام، أي إنها عوامل خارج إطار الرشعية الشعبية. وال يبدو أن النظام املعزول عن 

واقع املواطنني ميتلك يف الوقت الحايل رشعية حقيقية مستمدة من الشعب، حيث إن الرشعية الحقيقية 

يتحقق من خالل تحقيق طموحات  الذي  الشعب،  أي نظام حاكم تستمد من رضا  التي يحصل عليها 

وآمال الشعب، وليس بالقهر والتجويع والتخويف. وكل مصادر القوة التي يستند إليها السييس يف التحكم 

والسيطرة، عدا الرضا الشعبي، هي مصادر قابلة للتغيري والتقلب تحت تأثري دوافع كثرية قد تخرج عن 

نطاق سيطرته.

• املجتمع، واتساع نطاقها، بسبب تردي 	 الكامنة واملتصاعدة لدى قطاعات متعددة داخل  الغضب  حالة 

األغلبية  منها  تعاين  التي  الصعوبة،  بالغة  االقتصادية  القرارات  واستمرار  واالقتصادية،  املعيشية  األحوال 

الساحقة من الشعب املرصي، السيام مع غياب أي أفق لتبدل األحوال االقتصادية إىل وضعية أفضل يشعر 

بها املواطنون. وقد وصلت حالة السخط وعدم الرضا الشعبي عن األوضاع التي متر بها مرص إىل مستويات 

غري مسبوقة ميكن مثال مالحظتها بوضوح عىل وسائط التواصل االجتامعي. 

• يتجه النظام الحايل إىل إنتاج مشهد يقارب مشهد السنوات األخرية لعهد مبارك، ولكن بشكل أكرث قتامة، 	

حيث دفع النظام إىل سياسات تؤدي إىل اإلغالق التام للمجال العام، واملجال السيايس، والقضاء عىل فاعلية 

املجتمع املدين، وهو أمر يتسبب - عىل املدى البعيد - يف زيادة حالة االحتقان السيايس واملجتمعي، وذلك 

مقارنة بالسياسات التي كان ينتهجها نظام مبارك )عدا سنواته الخمس األخرية( من ترك مساحة للحراك 

السيايس واملجتمعي تخفف قدراً من االحتقان السائد جراء تبعات الدكتاتورية والحكم الفردي. 

• تتدهور الصورة الذهنية اإليجابية للمؤسسة العسكرية لدى الشعب بشكل ملحوظ بعد انقالب الثالث 	

من يوليو، وتتبدل الصورة لدى العديد من املواطنني إىل نظرة سلبية ترى تحول املؤسسة العسكرية من 

مؤسسة وطنية تحمي الوطن وتدافع عن أراضيه إىل مؤسسة قمعية، أياديها ملوثة بدماء الشعب وآالمه، 

تحقق منافع اقتصادية جمة، تؤدي وظائف وأدوارا تخدم مصالح قوى إقليمية ودولية، ويف الوقت نفسه، 

بعيدة عن تحقيق املصالح القومية، وتتعاون بل تتحالف بشكل غري مسبوق مع الكيان الصهيوين. ومتثل 

الصورة الذهنية املتغرية - والتي تزداد سوءاً لدى العديد من القطاعات الشعبية دون شك - هاجساً لدى 
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أفراد املؤسسة العسكرية ستؤدي إن عاجالً أو آجالً عندهم لحالة من السخط وعدم الرغبة يف العودة إىل 

الصورة الذهنية اإليجابية.

• ن مامرسات القمع واالنتهاكات العنيفة استمرار النظام وترسيخ حكمه، حيث إن 	 عىل املدى البعيد ال تؤمِّ

الخوف والذعر الذي يرسخه النظام لدى املواطنني يف حال تساويه مع معاناة األوضاع املعيشية واالقتصادية 

السيئة يؤدي يف حاالت كثرية إىل حاالت انفجار داخلية، وبغض النظر عن أشكالها أو مظاهرها، لكنها تهدد 

استقرار النظام، بل رمبا تسببت يف اإلطاحة به.

• واألمنية 	 السيادية  العسكرية واألجهزة  املؤسسة  أفراد  للنظام من  املوالية  املتوسطة  الطبقة  قابلية  عدم 

والقضاة لالستدامة واستمرار الحصول عىل املزايا، وذلك لسببني رئيسيني: ضعف القدرة االقتصادية، يف ظل 

تراجع إمكانيات الدولة مع الوقت، وتضاؤل القدرة االجتامعية للدولة للقيام بوظائفها الرئيسية ملستقبل 

أبناء الوطن مبا فيه أبناء هذه الطبقة.

• عىل الرغم من الدعم اإلقليمي والدويل للنظام الحايل فإن هذا الدعم الخارجي يبقى أمراً متغرياً، وغري 	

ثابت يف ظل التحوالت واملتغريات الكربى اإلقليمية والدولية املتزايدة يف السنوات األخرية، وتبٌدل خرائط 

الدعم اإلقليمي  باستمرار  الجزم  القوى اإلقليمية والدولية املستمر، مام يدفعنا إىل عدم  التحالفات بني 

باألمثلة من شاه  الديكتاتوريني بعد استيفاء أدوارهم ميلء  الحكام  التخيل عن  للنظام، وتاريخ  والدويل 

إيران ونورييجا يف بنام إىل بينوشيه يف شييل، وصوالً إىل حسني مبارك نفسه يف مرص.

• شاهدت 	 أجيال  وهناك  نظري،  وجهة  من  األهم  العامل  هو  وهذا  قريبة،  العريب  الربيع  ذاكرة  الزالت 

وعارصت الربيع العريب، وال زالت تحلم بالتغيري، وتنتظر الفرصة املواتية، ليس بالرضورة بنفس الشكل 

السابق الذي بدأت عليه الثورات، فاملارد الذي انتفض بشكل متزامن باتساع املنطقة العربية الجغرايف، ال 

ميكن له أن يرىض بسهولة ويعود إىل سجنه، خاصة أن عوامل انتفاضته اآلن قد تزيد عرشات املرات عن 

تلك العوامل التي دفعته للحراك يف 2011.

دور املعارضة املرصية:

 املتابع للمشهد املرصي رمبا يتوقع حدوث تغيري عىل املدى املتوسط عرب مسارين، ثورة للجياع وفوىض عارمة، أو 

مسار التغيري الرشيد واستدراج االخطاء، وإن كان استبعاد سيناريو الفوىض هو أمر منطقي يف الوقت الراهن، إال 

أنه ال ميكن أن يكون مستبعداً عىل املدى املتوسط والطويل نظراً لسياسات الخراب املتعمد التي ينتهجها السييس 

العارمة خارج نطاق  الفوىض  السليم يجب أن يعمل عىل أال تحدث حالة من  الوطني  الحس  ونظامه. إال أن 

السيطرة بهذا الشكل، ملا قد تسببه من رضر مجتمعي عىل مدى زمني ممتد ويصعب إصالحه، ولكن ينبغي، من 

وجهة نظري، عىل القوى السياسية املؤمنة بثورة يناير وبالحاجة للتغيري الشامل السعي إىل طريق التغيري الرشيد 
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وذلك عرب مسارين رئيسيني:

 أوال: عدم تكرار اخطاء ثورة يناير التي وقع فيها الجميع، وأهمها عدم الجاهزية لالنتقال السيايس السليم يف 

أعقاب الثورة وبالتايل تم تسليم إدارة املرحلة االنتقالية للمجلس العسكري، حيث يجب من اآلن التخطيط الجيد 

للتغيري الرشيد حينام تتحني الفرصة وتأيت لحظة التغيري، وذلك عرب إعداد دراسات عميقة وتصورات واضحة لعدد 

من امللفات الرئيسية الالزمة لالنتقال الدميقراطي السلمي ومنها عىل سبيل املثال: 

• مرص 	 يف  مأمول  سيايس  تغيري  أي  أمام  األكرب  والتحدي  األبرز  امللف  وهو  العسكرية،  املدنية  العالقات 

املدنية  السياسية  النخب  بني  العالقة  إلدارة  واضحة  تصورات  وضع  إىل  ويحتاج  القادمة،  السنوات  يف 

والعسكريني، مع األخذ يف االعتبار خصوصية الحالة املرصية التي تختلف إىل حد كبري عن مناذج االنتقال 

الدميقراطي وإصالح العالقات املدنية العسكرية التي جرت يف العقود املاضية يف أكرث من بلد.

• العدالة االنتقالية، ووضع تصور وتحديد اآلليات املناسبة ملنظامت املجتمع املدين والجهات القضائية التي 	

متكنها من تحقيق العدالة واستيفاء الحقوق وصياغة سياسات املساءلة واملصالحة الوطنية.

• صياغة عقد اجتامعي جديد قائم عىل تحقيق التنمية والحفاظ عىل الحريات العامة والكرامة اإلنسانية.	

• صياغة سياسات اقتصادية واجتامعية قادرة عىل تحقيق التنمية االقتصادية عىل املستوى الكيل، ويف نفس 	

الوقت تحسني معاش املواطنني وتوسيع نطاق االستفادة من الرثوة وتضييق الفجوة بني الفقراء واألغنياء 

واستعادة تشكيل طبقة متوسطة متامسكه.

• استعادة لحمة املجتمع بكافة طوائفه والخروج من حاالت االستقطاب الشديدة مبظاهرها املختلفة.	

• امللفات املختلفة للسياسات العامة بدءا من بناء اإلنسان: القيم - التعليم – الصحة، وانتهاًء مبلفات التنمية 	

وكل ما يتعلق بالطاقة والغذاء واالسكان واملواصالت.

• متويل عمليات التنمية املطلوبة مبكافحة الفساد، ثم باستنفار الطاقات واملوارد املجتمعية: نظم الوقف، 	

تقوية املجتمع املدين.

واملذكور هو فقط عناوين أهم امللفات، و ليس بالرضورة كل امللفات، وتحتاج تضافر جهود الباحثني والسياسيني و 

املهتمني بشكل عام يف اإلسهام يف صياغة األفكار واملبادئ واالسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بكل ملف )واملعهد 

مناسبات مختلفة عىل مدار  إنتاجه جزئيا يف  الجهود، وتم نرش  وافر يف هذه  للدراسات يساهم بشكل  املرصي 

السنوات األربع املاضية – عمر املعهد(.
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ثانيا: السعي الجاد للتغيري واالستفادة من الفرص: 

مجاالت  كل  يف  الرسيع  للتدهور  نظرا  طويلة،  لفرتة  استمراره  قبول  ميكن  ال  يف مرص  حاليا  القائم  الوضع  إن 

الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية واألمنية تحت حكم السييس، مبا ميكن أن يؤدي إىل حالة من العنف 

والفوىض سيكون من الصعب تدارك أثارها السلبية عىل مرص واملنطقة بأرسها يف املستقبل، فضال عن اإلهدار 

املستمر للموارد البرشية واالقتصادية وغريها مام سيصعب كثريا من مهمة األجيال القادمة يف استعادة مكانة 

مرص وتنميتها.

ومن هذا املنطلق، فيجب عىل كل القوى الحية يف املجتمع العمل الحثيث لتغيري الواقع األليم الذي تعيشه مرص 

حاليا، طبقا ملنهجية التغيري الرشيد، وهذا يقتيض عددا من الخطوات الهامة التي ينبغي اتخاذها:

النفس . 1 ملعركة  يلزم  ملا  واالحباط  اليأس  حالة  من  والخروج  أخطائنا  من  واالستفادة  فيه  فشلنا  ما  استدراك 

التي  الفرتة املاضية، و  الطويل. و ينبغي تجنب املنهجية الخاطئة، من وجهة نظري، يف العمل الجبهوي يف 

كانت تهدف إىل مناقشة و حل نقاط الخالف املستقبلية بني القوى السياسية املختلفة، مام يتناىف مع طبيعة 

األمور و التنوع السيايس الطبيعي. بدال من ذلك ينبغي الرتكيز عىل نقط االتفاق الواضحة فيام نريد القضاء 

عليه يف املنظومة الحالية، وما نريد إقامته يف املنظومة الجديدة، و ذلك بصياغة مجموعة صغرية و واضحه من 

األهداف املركزة للعمل التغيريي القادم يتفق عليها كل من يسعى لتحقيق هذا التغيري.

يجب إدراك أن التغيري الذي نسعى جميعا لتحقيقه، عىل املستوى السيايس عىل األقل، هو تغيري عميق وجذري . 2

السنني و  و شامل ورسيع، و ليس تغيريا تدريجيا بطيئا يسعى إلصالح ماكينات معطوبة متجذرة لعرشات 

ميؤوس من استجابتها ألي جهد إصالحي، هذا من أهم الدروس التي تعلمناها يف أعقاب ثورة يناير، و التي 

يجب أن نسعى لعدم تكرار األخطاء التي وقعنا فيها جميعا يف هذا الصدد، و لذلك فإن هذا الهدف ينبغي 

التخطيط له جيدا بعد أن يكون واضحا يف أذهان الجميع.

الربط بني قوى الربيع العريب والتغيري عىل مستوى األمة كلها، ومواجهة قوى مضادات الثورات كوحدة متامسكة . 3

تسخر لها كافة االمكانيات كام يواجهون هم قوى التغيري كجامعة متامسكة تسخر لها كافة اإلمكانيات.

و . 4 مستمرة،  ومعيشية  يومية  معاناة  يف  الشباب  قدرات  استنفاذ  وعدم  املجاالت  جميع  يف  الكوادر  صناعة 

العمل عىل صناعة قيادات ونخب سياسية جديدة تتصدى للعمل التغيريي املنشود و تستطيع إقناع الجامهري 

بإخالصها و كفاءتها و قدرتها عىل قيادتهم نحو تحقيق هذا التغيري.

االستفادة بحرية الحركة النسبية للقوى املعارضة بالخارج التي مل تستثمر بعد بالطريقة املثىل يف عملية التغيري . 5

الداعمة  الدولية  العالقات  شبكات  تكوين  أو  املناسب  السيايس  األداء  مستوى  املنشود، سواء عىل  السيايس 
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للتغيري املنشود يف مرص.

استثامر قدرات املعارضني واملقاومني يف الداخل والربط بينهم وبني حركة الخارج بقدر اإلمكان، مع توزيع . 6

األدوار واالستفادة بقدرات كل من يعمل عىل إحداث التغيري املنشود يف مرص.

خامتــــــة 

بالرغم من سعي السييس إىل تركيز السلطة بني يديه ومحاوالته املستمرة إلحكام السيطرة عىل مكونات املشهد 

املرصي، إال أن تلك السيطرة ستظل هشة مادامت قامئة عىل عوامل خارجية وليست العوامل الذاتية املتعلقة 

بالرشعية الداخلية القوية واملبنية عىل شعبية حقيقية، وهو ما يدفعنا إىل أمل ورغبة يف تغيري املشهد املرصي 

البائس الذي ال يليق مبكانة وتاريخ مرص، ويدفعنا إىل اإلميان بأن العمل الجاد واملستمر هو السبيل لتحقيق هذه 

الرافضة واملعارضة للسييس بجميع توجهاتها وانتامءاتها، ويجب عليها  القوى  الرغبة، وهو ما يجب ان تدركه 

وفق هذا اإلدراك السعي يف مسارات عدة، لعمل الحارض والبناء للمستقبل عىل حد سواء، وإال سيتخطى الزمن 

تلك القوى وسترسي عليها سنة االستبدال بقوى تبادر مبشاريع ورؤى جديدة تكون قادرة عىل إحداث التغيري 

املنشود.
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املبحث الثاني: اصطفاف الحد األدنى وإدارة االنتخابات 
الصورية

وسام فؤاد

برغم الحشد الهائل الذي أجرته إدارة 3 يوليو، اتخذ نحو 36 مليون ناخب مرصي، أي نحو %60 من الناخبني 

قرارهم بعدم املشاركة يف االنتخابات، كام لجأت رشيحة ممن اضطروا للمشاركة إىل إبطال صوتهم، أو اتباع منط 

تصويت عقايب لصالح املرشح الكومبارس)1(، وهي رشيحة ال شك يف أن السلطات الحاكمة قد تالعبت يف أوزان 

تأثريها التصويتي للتخفيف من وقع أثرها عىل الصورة املراد تصديرها، وذلك بالنظر لغياب النزاهة والضامنات عن 

إجراء االنتخابات ورصد نتائجها، فضال عن تالعب هذه السلطات كذلك باألرقام الكلية الخاصة بنسبة املشاركة التي 

كذبتها تعبريات القلق يف خطاب »األذرع اإلعالمية« خالل فعاليات »التصويت« التجمييل، فضال عن فيديوهات 

»املواطن الصحفي« التي سدت الثغرة التي ارتبطت بإرهاب املراسلني األجانب مع إبعاد مراسلة النيويورك تاميز 

“بيل ترو”.

هذه القراءة تفكك الخطاب الرسمي الذي أعلنته »الهيئة الوطنية لالنتخابات« قبل دقائق من كتابة هذه الورقة 

البحثية، وما اعتربته »فوزا كاسحا« لرأس إدارة 3 يوليو يف »االنتخابات الصورية« التي لجأت إليها إدارة 3 يوليو 

لتحصيل أية صورة من صور الرشعية يف مواجهة العامل من ناحية، وإلسباغ مرشوعية »ما« عىل السياسة الخارجية 

لهذه اإلدارة، وما ينتظر لها أن تربمه خاللها من تسويات أو تقدمه من تنازالت، فضال عن تسوية عداد التنازالت 

التي سبق لهذه اإلدارة أن قدمتها لحلفائها من تفريط يف الرتاب الوطني )تريان وصنافري – مرشوع نيوم – االمتياز 

الرويس يف السويس(، أو تنازل عن الرثوة الوطنية )غاز املتوسط – حقوق التنقيب عن الذهب والنفط – أوقاف 

اليونان(، هذا باإلضافة لتنفيذ مرشوع احتواء »مرشوع يناير« الذي تنظر إليه دولة االحتالل الصهيوين وحلفائها 

اإلقليميني من »محور الثورة املضادة« بعني الريبة والتخوف من وجود ظهري شعبي مساند لحالة املقاومة التي 

يقودها قطاع غزة.

ويف إطاللة رسيعة عىل األرقام التي يشكك الوضعني القانوين والسيايس املرصيني يف صدقيتها، نجد أن من عدد من 

زعمت إدارة 3 يوليو أنهم أدلوا بأصواتهم قد بلغ 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبا، وذلك من بني 59 مليونا و78 

الذي  للمرشح  ويشري  املرصي،  الرئايس  االنتخايب  للشأن  املرصيني  واملراقبني  السياسيني  بني  متداول  مصطلح  »الكومبارس«  مصطلح    )1(

تستخدمه السلطة إلسباغ »مرشوعية« قانونية عىل عملية انتخابية يرفض السياسيون املشاركة فيها كمرشحني، نظرا الفتقادها ضامنات النزاهة. 

ويحمل املصطلح قيمة تفسريية عالية مقارنة باملصطلحات العلمية التي توصف هذه الظاهرة.
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ألفا و138 ناخبا لهم حق التصويت، مبا يجعل نسبة التصويت تبلغ %41 تقريبا. 

وبلغ عدد األصوات الباطلة مليونا و762 ألًفا و231 صوتا بنسبة %7.3 من إجاميل من لهم حق التصويت، بينام 

أقدم 656 ألفا و534 صوتا عىل التصويت العقايب لصالح املرشح الكومبارس، بنسبة )2(%2.9، أما الرقم املتبقي، 

مضافا إليه رقم املرشح الكومبارس، فيعدان تحصيل حاصل من وجهة نظر املراقب للشأن املرصي، ما يجعل نتيجة 

االنتخابات مبثابة »هزمية نسبية« إلدارة 3 يوليو.

أوال: يف مالمح املواجهة بني السلطة واملعارضة

بذلت،  التي  الجهود  بني  املتوازنة  غري  العالقة  يف  واملتمثلة  يوليو،   3 إدارة  تلقتها  التي  »النسبية«  الهزمية  هذه 

والنتيجة التي تحققت، كانت نتاج حالة اصطفاف ميكن تسميتها »اصطفاف الحد األدىن«، وهي حالة اصطفاف 

»نسبي« وبدأ يتسع نسبيا، وإن بدا تكامله اإلعالمي جليا خالل إدارة املعارضة »الحقيقية« ملعركتها املشرتكة يف 

مواجهة احتكار إدارة 3 يوليو لـ«األذرع اإلعالمية«، ما مكنها من مقاومة أكرب عملية استاملة وغسيل مخ كانت 

إمكانياتها املطلقة أكرب من تلك الحملة التي دارت وقائعها بعد انتخاب د. محمد مريس رئيسا للجمهورية. فام 

مالمح املواجهة التي شهدتها مرص قبل االنتخابات؟

أوالً: يف جهود السلطة للحشد

بذلت إدارة 3 يوليو جهودا ضخمة لتحقيق أكرب قدر ممكن من الحشد، وتوصيل الرسائل الثالثة التي تحدثنا عنها 

يف املقدمة، ومن أبرز مالمح هذه الجهود ما ييل:

1ـ دور النخبة العسكرية: 

تدخلت النخبة العسكرية املركزية ملساندة إدارة 3 يوليو عري منع املرشحني املنتمني للمؤسسة العسكرية من النزول 

للمشهد االنتخايب، بدًءا بالعقيد محمد قنصوه وانتهاء بالفريق سامي عنان، مرورا بالفريق أحمد شفيق، رافضة 

توفري بديل ملصدر األزمة، وهو رأس إدارة 3 يوليو. كام أنها استدركت عىل واقع تدهور صورتها بعد ترصيحات رأس 

إدارة 3 يوليو، وملحاولة اسرتداد التأييد املفقود لجأت البتكار حملة عسكرية يف سيناء)3(، كان الدافع الحقيقي 

وراءها استغالل امليل الشعبي العام ملساندة القيادة السياسية يف حاالت الحرب.

2. االستعطاف من أجل املشاركة: 

)2(  إبراهيم قاسم، فيديو. الوطنية لالنتخابات: فوز عبد الفتاح السييس بانتخابات الرئاسة بـ %97.08، صحيفة »اليوم السابع«، 2 أبريل 

https://goo.gl/NA2PbJ .2018

https://goo. .2018 3(  قناة الجزيرة مبارش مبوقع يوتيوب، هل يستخدم السييس حملة سيناء للدعاية االنتخابية؟، موقع يوتيوب، 11 فرباير(

gl/wSerDz

https://goo.gl/NA2PbJ
https://goo.gl/wSerDz
https://goo.gl/wSerDz
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عندما أدرك رأس إدارة 3 يوليو أن هدفه من إحداث مشاركة واسعة يف »التصويت« رشع يف استجداء الرأي العام 

للنزول واملشاركة، وتنصل من مسؤوليته عن منع املرشحني املنافسني من الرتشح، ودوره يف إعاقة توفري بديل انتخايب 

جيد)4(.

3. الدولة وإمكانات الحشد: 

اتجهت الدولة كذلك ملحاولة حشد قطاعات جامهريية واسعة، واستغلت سيطرتها عىل مراكز إدارة الكتل البرشية 

واتحاد  الجامعات)7(،  وأساتذة  الطالب  اإلعاقة«)6(،  و«متحدي  »النساء«)5(،  بني  هذه  الحشد  محاولة  يف  الضخمة 

الغرف التجارية)8(، و«اتحاد الصناعات املرصية«)9(، و«اتحاد املستثمرين«)10(، و«العامل«)11(. وبدأت هذه الجهود 

بسيل ترصيحات من شأنه أن يعزز إحساس أعضاء هذه الكتل بأنهم أفراد ال حول لهم وال قوة، وهو أمر من شأنه 

أن يدفعهم لتقديم تنازالت. ومن ناحية ثانية، فإنه ييرس عملية قبولهم لجهود الحشد، من باب “دفع األذى” يف 

إطار عدم القدرة عىل إحداث تغيري. ومن ناحية ثالثة، ييرس هذا الشعور عملية قبول الناخبني ما قد تعرضه إدارة 

3 يوليو من “رشاوي انتخابية”؛ مبنطق “هذا أقىص ما ميكنني تحصيله من منفعة”.

4. املساومة التنموية كرشوة انتخابية: 

كام تطورت قضية الرشاوى االنتخابية، وبدال من االقتصار عىل رشاء أصوات الناخبني، وتوزيع السلع التموينية)12(، 

وتخفيض أمثان تذاكر املالهي، وهي الظواهر التي مل ينكرها رئيس »الهيئة العامة لالستعالمات«، ضياء رشوان، يف 

https://goo.gl/ .2018 4(  وكاالت، السييس يدعو اىل املشاركة يف االنتخابات وينفي استبعاد مرشحني، صحيفة »الرأي اليوم«، 21 مارس(

oXsXKF

https://goo.gl/ .2018 5(  سارة ياسني، مشرية خطاب: سرنى طوابري من النساء أمام صناديق االنتخابات، موقع »صدى البلد«، 17 مارس(

s48tsj

https://goo.gl/R8Kqv7 .2018 6(  املحرر، حياة خطاب: أصوات 13 مليونا من متحدي اإلعاقة للرئيس السييس، صحيفة األهرام، 10 مارس(

)7(  وائل ربيعي، الجامعات ترفع شعار »املشاركة يف االنتخابات الرئاسية مهمة وطنية«.. ندوات تثقيفية وفعاليات توعوية ملشاركة الطالب 

https://goo.gl/Aiyb5n .2018 واألساتذة والعاملني.. والوزير يدعو للمشاركة اإليجابية والنزول لصناديق االقرتاع، صحيفة »اليوم السابع«، 4 مارس

https:// .2018 8(  بسمة أبو العزم، »غرفة القاهرة« تحث التجار عىل املشاركة يف االنتخابات الرئاسية، صحيفة »اليوم السابع«، 18 مارس(

goo.gl/hntfyv

GQGoMH/gl.goo//:https .2018 9(  وكاالت، مسئولون باتحاد الصناعات: االنتخابات الرئاسية رسالة للعامل، صحيفة الدستور، 28 مارس(

https://goo.gl/Cr698i .2018 10(  املحرر، اتحاد املستثمرين يبحث استعدادات املشاركة يف االنتخابات الرئاسية، موقع مرصاوي، 3 مارس(

)11(  حازم سعد حسب الله، بالصور.. اتحاد عامل مرص يوفر حافالت ملشاركة العامل يف االنتخابات الرئاسية، صحيفة »اليوم السابع«، 26 مارس 

https://goo.gl/Ygcs5K .2018

Ruth Michaelson, Egypt election: polls open amid concerns over voter apathy, The Guardian, 26 Mar 2018. https://  )12(

goo.gl/LChUS7

https://goo.gl/oXsXKF
https://goo.gl/oXsXKF
https://goo.gl/s48tsj
https://goo.gl/s48tsj
https://goo.gl/R8Kqv7
https://goo.gl/Aiyb5n
https://goo.gl/hntfyv
https://goo.gl/hntfyv
https://goo.gl/GQGoMH
https://goo.gl/GQGoMH
https://goo.gl/Cr698i
https://goo.gl/Ygcs5K
https://goo.gl/LChUS7
https://goo.gl/LChUS7
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ترصيحه لوكالة »رويرتز« لألنباء)13(، بل رصدت الصحف ترصيحات للمحافظني عن مكافآت بتوصيل املياه والرصف 

الصحي للقرى األكرث تصويتا. هذا فضال عن قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات يف مرص توقيع غرامة تصل إىل 500 

جنيه مرصي عىل املتخلفني عن املشاركة يف االنتخابات الرئاسية

5. دعم الكيانات الدينية: 

من جهة اخرى، تلقت أجهزة الدولة دعام دينيا واسعا من املؤسسات الرسمية اإلسالمية مثل »وزارة األوقاف«)14( 

املرصية)16(، وغري  األخرى  الرموز  بعض  توظيف  األزهر”)15(، هذا فضال عن  ما “مشيخة  اإلفتاء” وإىل حد  و”دار 

املرصية، ومن بينهم الحبيب الجفري، وهو رجل الدين اليمني املدعوم إماراتيا، والذي تفرد له مساحات أوسع مام 

يفرد للعلامء املرصيني، حيث رصح بأن: من حق الشهيد أن يذهب الجميع للتصويت يف االنتخابات«)17(. يضاف 

إىل هذا ما تلقته إدارة 3 يوليو من الدعم اإلعالمي والسيايس الواسع للكنيسة املرصية)18(. هذا باإلضافة للدعم 

النوعي من جانب حزب النور، ومن جهوده ترصيح الشيخ يارس برهامي ترصيحه الشهري “نتعبد إيل الله باختيار 

السييس”)19(.

6. األذرع اإلعالمية وغسيل الدماغ: 

يضاف إىل ذلك بطبيعة الحال الدور التقليدي لإلعالم يف غسيل العقول، باملغالطة حيال األداء االقتصادي، وتضخيم 

التحديات الخارجية وتهويلها، واستغالل الظرف اإلرهايب الذي شاركت إدارة 3 يوليو يف صنعه وإمداده بعوامل 

بقائه، أال وهو ظرف اإلرهاب،)20(.

ثانياً: يف مالمح جهود االصطفاف

https://goo.gl/nrLXp2 .2018 13(  وكاالت، رويرتز: سعر الصوت وصل إىل مائة جنيه يف »االنتخابات«، صحيفة »املرصيون«، 29 مارس(

https://goo.gl/ .2018 14(  مصطفى عبد الله، »األوقاف« تطالب املواطنني باملشاركة اإليجابية يف االنتخابات، صحيفة »الدستور«، 23 مارس(

f1mqpQ

)15(  محمد عبد املوىل، بالصور.. شيخ األزهر واملفتي ووزير األوقاف يدلون بأصواتهم يف االنتخابات الرئاسية، موقع »مجلة الشباب«، 26 مارس 

wjiJ1Q/gl.goo//:https .2018

)16(  محمد الشيخ، الشيخ كرمية: النبي برش بسالمة مرص من الفنت .. واملشاركة يف االنتخابات يحقق مصلحة املجتمع، موقع قناة »صدى 

CvZVVX/gl.goo//:https .2018 البلد«، 25 مارس

)17(  إرساء محمد عيل، »الجفري«: من حق الشهيد أن يذهب الجميع للتصويت يف االنتخابات، صحيفة »املرصي اليوم«، 15 مارس 2018. 

XkESTJ/gl.goo//:https

https://goo. .2018 18(  أحمد الصعيدي، البابا توارضوس داعيًا للمشاركة يف االنتخابات: »بالش كسل« - فيديو، موقع مرصاوي، 25 مارس(

F4FWoA/gl

XMhJLx/gl.goo//:https .2014 19(  أرشف عبد الحميد، برهامي: نتعبد إيل الله باختيار السييس، موقع »العربية«، 11 مايو(

//:https .2018 20(  كنموذج: محمود رمزي، برملاين: املشاركة يف االنتخابات الرئاسية آخر مسامر يف نعش اإلرهاب، موقع مرصاوي، 13 مارس(

NLKNXt/gl.goo

https://goo.gl/nrLXp2
https://goo.gl/f1mqpQ
https://goo.gl/f1mqpQ
https://goo.gl/wjiJ1Q
https://goo.gl/wjiJ1Q
https://goo.gl/CvZVVX
https://goo.gl/CvZVVX
https://goo.gl/XkESTJ
https://goo.gl/XkESTJ
https://goo.gl/F4FWoA
https://goo.gl/F4FWoA
https://goo.gl/F4FWoA
https://goo.gl/XMhJLx
https://goo.gl/XMhJLx
https://goo.gl/NLKNXt
https://goo.gl/NLKNXt
https://goo.gl/NLKNXt
https://goo.gl/NLKNXt
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ويف املقابل، بذلت قوى »اصطفاف الحد األدىن« جهودا كبرية ملواجهة تدفق تيار غسيل الدماغ، واستعانت بالهامش 

اإلعالمي املتاح ملبارشة عدة مناورات كان من أبرز مالمحها ما ييل:

1ـ نزع الرشعية عن “األذرع اإلعالمية”: 

كان من أبرز نتائج جهود »اصطفاف الحد األدىن« نجاحه يف تجريد »األذرع اإلعالمية« إلدارة 3 يوليو من الرشعية، 

واتباع اسرتاتيجية فضح املعالجات اإلعالمية التي يقدمها إعالميو هذه »األذرع اإلعالمية«، وفضح ما يتعرضون له 

من إمالءات، وكشف الدعاية الفجة التي يبارشونها، ومواجهة الرأي العام باألكاذيب التي وظفوا ألجل ترديدها.

2. رشعنة إعالم املهجر: 

نتيجة نجاح االصطفاف يف نزع الرشعية عن »األذرع اإلعالمية« مكنها من تجاوزت دعاية إدارة 3 يوليو حول »إعالم 

اإلخوان«، واعتامد صيغة »اإلعالم األكرث مهنية«، فأسبغت الرشعية عىل عملية التعرض لوسائل اإلعالم املعارضة يف 

الخارج، سواء »قناة الجزيرة« أو »قناة الرشق« أو حتى »قناة مكملني«، وبدأ رموز مثل املهندس ممدوح حمزة 

يف الحديث عنها، وإكسابها صدقية نسبية، والتأكيد عىل أنها لو تتضمن 25% - 50% أكاذيب، فإنها تظل أفضل من 

»األذرع اإلعالمية« التي تتضمن 100% من األكاذيب.

3. االعتامدية عىل إعالم املهجر: 

شجع هذا املنهج الحقا عىل تحويل »إعالم املعارضة« إىل مالذ لعمليات فضح إدارة 3 يوليو، سواء تم ذلك عرب موقع 

»هافنجتون بوست عريب« أو »تليفزيون العريب« أو »قناة الجزيرة«، وإىل حد ما »قناة الرشق« و«قناة مكملني«، 

وهو ما متثل يف أحاديث د. عبد املنعم أبو الفتوح« واملستشار هشام جنينة والدكتور حازم حسني، وغريهم.

4. احتواء األذرع اإلعالمية:

نجح اصطفاف الحد االدىن، أو االصطفاف اإلعالمي، يف إحباط املعالجات اإلعالمية بصورة كبرية، يف تفكيك الحمالت 

اإلعالمية التي أدارتها إدارة 3 يوليو، سواء يف ذلك حملة العرض املستمر لتوهامت اإلنجازات، وحملة تنمية منطقة 

الوراق، وحملة إدانة ثورة 25 يناير، وحملة تزييف حيثيات إقالة رئيس املخابرات العامة خالد فوزي، باإلضافة 

بحملة  املرتبطة  الدعاية  تريان وصنافري، وحتى  مثل حملة سعودية جزيريت  اسرتاتيجية ضخمة  لتفكيك حمالت 

املواجهة الشاملة عىل اإلرهاب يف سيناء، وآخرا وليس أخريا تفكيك سلسلة حمالت االنتخابات الرئاسية.

5. التالعب مبسار االنتخابات الصورية: 

حيث متكنت قوى االصطفاف من استدراج إدارة 3 يوليو لتتعامل بشكل مضطرب مع ملف االنتخابات، حيث 

عملت القوى السياسية املرصية مجتمعة عىل اتباع سياسة تفضح انحياز إجراءات إدارة املشهد السيايس لصالح 

رأس إدارة 3 يوليو، وهو ما بدأ مع إدارة القوى املختلفة لحملة خالد عيل، ثم مع مساندة مرشوع سامي عنان، 
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وعايرت إدارة 3 يوليو بعدم قدرتها عىل إدارة »االنتخابات الصورية«، وعدم قدرتها عىل تكرار تجربة 2014، ما 

دفع إدارة 3 يوليو للتعجل يف اختيار مرشح »كومبارس«، بعد الضغط عىل الهيئة العليا لحزب الوفد ملنع ترشيح 

رئيس حزب الوفد ألداء دور الكومبارس، ما أدى لوقوع إدارة 3 يوليو يف فخ الوقوف االضطراري عند أول بديل 

مريض »مفخخ«.

6. نزع الرشعية عن الكومبارس: 

الكومبارس، وعملية  املرشح  لتجريد كل من  الجادة  املعارضة  اتجاه  اإلعالم  اإليجايب مع  التعامل  ترافق مع هذا 

إيجاد مرشح كومبارس من الرشعية. ففي أعقاب مرشوع االستدراج الشهري، متهلت الحملة بعد الدفع بالكومبارس 

»موىس مصطفى موىس«، حتى لحظة التورط يف جمع التوكيالت من الجامهري، ثم الحصول عىل التزكية من »أعضاء 

مدخرين من مجلس النواب«، بدأت فضح تاريخ الكومبارس املؤيد لرأس إدارة 3 يوليو، والتناقض يف ترصيحاته، 

والعبثية التي حرضت يف كثري من بنود ما اعتربه »الربنامج االنتخايب الرئايس«، ومنط إنفاقه الهزيل عىل الدعاية، 

وهزلية تعامل املجتمع السيايس معه. كام نجحت يف اإلفالت من فخ الشهادة التعليمية الذي رتبته خلية إدارة 

االنتخابات.

ثالثاً: تداعيات املواجهة

متكن »اصطفاف الحد األدىن« من توفري مباغتة نسبية، لكنها فعالة إلدارة 3 يوليو مللف »االنتخابات الصورية، وهو 

ما أدى الضطراب الخطاب السيايس لنخبة 3 يوليو حيال هذه الفعالية الصورية، هذا فضال عن الحد من قدرة 

إدارة 3 يوليو عىل التالعب بأرقام الناخبني بالرغم مام تتمتع به هذه اإلدارة من احتكار ملوارد هائلة من القوة 

الناعمة والخشنة بحكم سيطرتها عىل موارد الدولة وركائز قوتها. كام متكنت نخبة »اصطفاف الحد األدىن« من 

دفع الجامهري ملعاقبة إدارة 3 يوليو. فام مالمح هذه التداعيات الثالثة؟

1ـ الخطاب السيايس من االنتخابات إىل االستفتاء: 

من أبرز السامت التي ميكن الوقوف عندها يف رصد مالمح معركة »االنتخابات الصورية« أن جهود نخبة »اصطفاف 

الحد األدىن« أدت الضطراب قوي يف الخطاب السيايس للنخبة املؤيدة لرأس إدارة 3 يوليو، ما دفعها للرتاجع عن 

خطاب املنافسة، واعتامد خطاب جديد يعود باملشهد السيايس املرصي ملربع »استفتاءات مبارك«. يف هذا اإلطار، 

اتجهت نخبة 3 يوليو للحديث عن »املشاركة الجامهريية« بدال من خطاب »املنافسة االنتخابية، وبدأت تروج 

لخطاب »املشاركة يف االنتخابات واجب وطني متاما مثل الخدمة العسكرية«)21(. 

)21(  معتز عبد الفتاح، ليه بيتم توقيع غرامات عىل من ال يشارك يف االنتخابات، الصفحة الرسمية للدكتور معتز عبد الفتاح، 29 مارس 2018. 

https://goo.gl/wWK2A8

https://goo.gl/wWK2A8
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كام عاودت الحديث عن »املؤامرات األجنبية، مبا يف ذلك املؤامرات األمريكية واإلرسائيلية)22(. جدير أن اللجوء لهذا 

الغطاء يعكس انكشافا واضحا يف خطاب نخبة تجد يف الواليات املتحدة والكيان الصهيوين حليفني أساسيني، إىل 

جانب معسكر الثورة املضادة اإلمارايت – السعودي.

2ـ العقاب الجامهريي: 

األرقام التي تحدثنا عنها عاليه تعكس نتيجة الرصاع بني إدارة 3 يوليو وقوى »اصطفاف الحد األدىن«. فربغم زيادة 

أعداد الناخبني يف 2018 عن 2014 مبا يقدر بنحو 7 مليون ناخب، وفقاً ألرقامهم املعلنة، إال أن نسبة املشاركة قد 

انخفضت بنحو 7%، حيث قرر نحو 36 مليون ناخب مقاطعة هذه الفعالية الصورية. يضاف إىل هذا أن املبالغة يف 

نسبة املشاركة تخالف تقديرات دبلوماسيني أجانب استطلعت وكالة »رويرتز« آراءهم بخصوص املشاركة، وأفادوا 

أن تقديراتهم للمشاركة يف يومني بلغت ما بني 15 - 20%)23(، وهو ما يعني أن نسبة املشاركة زورت مبا ال يقل عن 

10% وفق تقديرات الدبلوماسيني الغربيني املتابعني لالنتخابات.

للمرشح  بالتصويت  الناخبني  بعض  عليه  أقدم  الذي  العقايب  التصويت  منط  إغفال  ميكن  ال  أخرى،  جهة  ومن 

الكومبارس، والذي اعتربه تقرير »رويرتز« مرشحا صوريا، وهي تسمية تحاول أن تكون محايدة بالنظر ملا يحمله 

الكومبارس من توصيف يقدح يف إمكانية حصوله عىل ما حصل عليه من أصوات. وقد جاء بعض  هذا املرشح 

التصويت لهذا املرشح احتجاجا عىل سلوك إدارة 3 يوليو يف سيناء، التي منحت هذا املرشح نسبة 10% من األصوات 

التي حصل عليها منافسه)24(.

 أما امللمح الثالث من مالمح العقاب الجامهريي، فتمثل عدد األصوات الباطلة، والتي بلغت مليونا و762 ألًفا 

و231 صوتا بنسبة 7.3% من إجاميل من لهم حق التصويت، وهي نسبة قد عولجت لتقل عن النسبة التي سادت 

التقديرات االولية، والتي بلغت فيها األصوات الباطلة قرابة املليونني صوت)25(، لتبلغ نحو 10% من إجاميل أصوات 

املشاركني.

3ـ الحد من إمكانية تزوير إرادة الناخبني: 

بالنظر لتلك الجهود الجبارة التي بذلت من أجل توفري الحشد، وأمال يف تعظيم املشاركة، فضال عن جهود »األذرع 

الكربى،  البرشية  الكتل  إدارة  يوليو إلمكانات   3 إدارة  احتكار  من  وبالرغم  املرصيني،  دماغ  اإلعالمية« يف غسيل 

وامتالك الحصة األكرب من ركائز القوة الناعمة، فضال عن االحتكار املطلق ألدوات قهر املجتمع، بالرغم من هذا 

https://goo.gl/nBFHYu .2018 22(  معتز عبد الفتاح، مني قال مفيش منافسه، الصفحة الرسمية للدكتور معتز عبد الفتاح، 18 مارس(

)23(  جون ديفيسون، السييس يتجه لفوز ساحق يف انتخابات الرئاسة لكن بنسبة مشاركة أقل، موقع وكالة »رويرتز« العريب، 29 مارس 2018. 

https://goo.gl/cvdfCk

https://goo.gl/ .2018 24(  املحرر، ننرش املؤرشات األولية النتخابات الرئاسة يف محافظات مرص )انفوجرافيك(، موقع »مرصاوي«، 29 مارس(

y8iBYL

https://goo.gl/ywjbqv .2018 25(  محمد أحمد، األصوات الباطلة تنافس السييس للمرة الثانية.. ما داللة ذلك؟، موقع »عريب21«، 29 مارس(

https://goo.gl/nBFHYu
https://goo.gl/cvdfCk
https://goo.gl/y8iBYL
https://goo.gl/y8iBYL
https://goo.gl/ywjbqv
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كله، فإن قدرة إدارة 3 يوليو عىل تزييف إرادة الجامهري املرصية تراجعت إىل حد أدىن مل ميكنها معه ادعاء احتفاظ 

إدارة 3 يوليو بنفس التأييد الذي بدأت به مسرية ما بعد االنقالب العسكري. 

فلم تستطع ادعاء امتالء اللجان، ومل تستطع ادعاء ارتفاع نسبة املشاركة، وكان كل ما متكنت من بلوغه ادعاء 

انخفاض درجة التأييد الذي حظيت به مبقدار 7%، هو الفارق بني نتيجة املشاركة يف االنتخابات الصورية يف 2014 

وتلك الخاصة بصوريات 2018. وال شك يف أن األرقام التي أعلنتها »الهيئة الوطنية لالنتخابات« أرقام غري صحيحة، 

وأن أهم الدالئل عىل عدم صحة هذه األرقام تلك األجواء التي يعانيها املشهد السيايس من انعدام النزاهة وغياب 

الضامنات، لكن الشاهد يف هذا اإلطار عدم قدرة هذه اإلدارة عىل التحكم السافر يف األرقام برغم كل ما أوتيت 

من ركائز القوة التي تحتكرها أو متتلكها مبوجب هيمنتها عىل دوالب الدولة.

خامتة

“اصطفاف الحد األدىن” الذي أكدت عليه كل قوى املعارضة “الحقيقية”، متكن من أن يضغط عىل إدارة 3 يوليو 

خالل إدارة ملف االنتخابات الصورية، ويحول دون أن تتمتع بالحرية املطلقة يف تزييف إرادة الناخبني املرصيني، 

كام عزز من قدرة الناخب املرصي عىل معاقبة إدارة 3 يوليو، بقدر ما سبب من ارتباك يف الخطاب السيايس 

لنخبة 3 يوليو، وهي حصيلة تراكمية لعمل بلغ مداه نحو 3 سنوات، منها عامني يف إطار اصطفاف نسبي. هذا 

االصطفاف أكدت عليه قيادات “جامعة اإلخوان” طيلة العامني املاضيني، وكان واضحا فيه أن الجامعة ال تتحفظ 

يف بناء هذا االصطفاف، بقدر ما أعلنته أكرث من قيادة مدنية بالتأكيد عىل حقوق أعضاء الجامعة يف النضال من 

أجل الدميقراطية.

وبدا للباحث أن هناك أكرث من اإلميان باالصطفاف لدى »جامعة اإلخوان«، التي تحفظت نسبيا عىل توسيع نطاق 

استخدام الخطاب الديني لكبح جامح جهود »غسيل الدماغ« الذي بارشته املؤسسات الدينية، وأعني هنا وزارة 

األوقاف بصورة خاصة. وبدا أن معركة الضمري قد خفتت حدتها لتحل محلها معركة مدنية محض، وهو برأيي ما 

أضعف – نسبيا - حملة املقاطعة التي دعت إليها القوى املدنية. 

يف تقديري، أن »خطاب املسؤولية االنتخابية« اإلسالمي، والذي متثل يف شعار »صوتك أمانة«، والذي كانت ترفعه 

جامعة اإلخوان يف الفعاليات التي كانت تشارك بها سابقا، هو خطاب مدين، وجزء من روح اإلسالم املدنية، حتى 

إن تأسس عىل مرجعية إسالمية. فهذا الخطاب، »خطاب املسؤولية االنتخابية«، ليس دينيا، »ومبحث األمانة« يف 

الفقه اإلسالمي ليس مبحثا عقديا، بل مبحث يتعلق بعالقة الفرد املسلم باملجتمع. 

وتعظيمها،  منه  املدين  الجانب  حدود  واكتشاف  اإلسالمي،  الحريك  الخطاب  لفحص  حان  قد  األوان  أن  وأظن 

والتعرف عىل مواطن الجانب التعبوي الحريك فيه، والتحفظ حيالها، وهذا جانب مهم من الجوانب التي يتوقع 

االلتزام  وإبداء  بالخطأ،  اإلقرار  أو  االعتذار،  تعني  اليوم  تعد  مل  التي  املراجعات  صيغة  تتضمنها  أن  مراقبون 
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باملسؤولية التاريخية، بقدر ما يعني البناء للمستقبل، وتعزيز إمكانات االصطفاف ليتجاوز حالة »الحد األدىن« 

لصالح مرشوع وطني متكامل.

املبحث الثالث: اليمين الدستورية وإعادة إنتاج االستقطاب 
املصري

وسام فؤاد

كان الفتاً أن يتحدث رأس إدارة 3 يوليو يف خطاب »اليمني الدستورية« عن إعادة تعريف الهوية املرصية، وتوعد؛ 

ووعده هنا يقوم مقام الوعيد، بأن تشهد فرتة رئاسته الثانية مرشوعات كربى يف املجاالت »العقلية« و«الثقافية« 

كام الصحية، لتحمل هدفاً أساسياً حددته خامتة »خطاب اليمني« بإعادة تعريف الهوية املرصية التي – برأيه - 

خضعت لضغوط ليك تنتهب وتتبدل. وبرغم أنه أنهى خطابه متهامً اإلسالميني – كعادة خطاب الثورة املضادة 

- بتشويه الهوية املرصية، إال أن فاتحة خطابه تضمنت نصاً عىل محاوالت رسقة الوطن، تارة تحت زعم املدنية 

الدميقراطية وتارة أخرى عرب الخطاب الديني)26(. 

وكال الصيغتني متثالن امتداداً لخطاب عميل سعى طيلة 60 عاماً للتغطية عىل مسار نخبة سياسية مركزية بدأت 

يف مصادرة الوطن لصالحها، وانتهى بها األمر القرتافها مجازر ضد شعوبها؛ وهي املجازر التي بلغت سقفها بقصف 

مستبد سوريا شعبه بالسالح الكياموي، وتحت هذا السقف مجازر دون ذلك.

أوالً: سيناريوهات إعادة تعريف الهوية املرصية

جاء خطاب »إعادة تعريف الهوية املرصية« ضمن حديث رأس إدارة 3 يوليو عن تطوير مجايل التعليم والصحة. 

وهذا املجال يعطينا سيناريوهني/ مسارين تكامليني متجددين حول اتجاه إعادة تعريف هذه الهوية. حيث ميثل 

التعليم املسار األول من هذه املسارات، بينام متثل عملية إعادة إنتاج االستقطاب الثامنيني املسار الثاين.

املسار األول: مسار تغيري وجهة العملية التعليمية:

برغم أن فرتة الحكم األوىل قد شهدت مصادرة جميع املدارس األهلية، وبخاصة تلك التي متلكها جمعيات إسالمية، 
النواب، موقع صحيفة األهرام  الرئيس السييس أمام  الرئاسية الجديدة.. نص كلمة  )26(  وسام عبد العليم، حدد فيها منهاج عمله للفرتة 

2t42Qt1/ly.bit//:http .2018 املرصية، 2 يونيو
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ووضعها تحت طائلة لجنة من »وزارة العدل«، وهو ما استهدفت به إدارة 3 يوليو وقف استمرارية عملية »بناء 

العقل املقاوم« عند منبعها الثاين، وبخاصة بعد أن أقدمت إدارة االنقالب العسكري عىل وقف بث القنوات ذات 

الخطاب اإلسالمي قبل عملية بث بيان االنقالب، لتدخل مرص بعدها مسار »أحادية خطاب املجال العام« من 

باب »املهنية املعيبة«)27(، الذي تصاعد ليبلغ حد حجب كل املواقع التي تحمل خطاباً مغايراً. وليبلغ األمر ذروته 

الحالية بإعداد »املجلس الترشيعي املرصي« قانونا لتنظيم اإلعالم؛ يضع تحت طائلة القانون الحسابات الشخصية 

عىل مواقع التواصل االجتامعي إذا ما بلغ متابعوها نصابا يجعلها »أدوات إعالم جامهريي«)28(. 

يتعلق السيناريو األول فيام يخص »إعادة تعريف الهوية املرصية« بتعديل واسع النطاق ملناهج التعليم املرصية. 

ويتزامن هذا الترصيح مع وجود اتجاه فعيل لتغيري املنظومة التعليمية والتي ستطبق بالكامل خالل 12 عاما)29(، 

بالرغم من تشكيك يف إمكان تحقيق تقدم تعليمي مع وزارة يتخللها الفساد الذي سبق للجهاز املركزي للمحاسبات 

أن تحدث عنه)30(. 

غري أن السائد يف أنظمة التعليم التي تعمل يف إطار أنظمة سلطوية أن تنتج عقال أداتيا غري نقدي، وتعمل املنظومة 

وقصص  مخالفتها  من  والتحذيرات  السلطة  تقديس  من  املختلفة،  اإلخضاع  آليات  عرب  محارصته  التعليمية عىل 

اإلرهاب املختلفة.

املسار الثاين: مسار إعادة إحياء الخطاب الثامنيني:

وهو مسار مُيثل رشطا البد منه إلنجاز مرشوع االحتواء املرتبط بعملية إعادة تعريف الهوية. وإذا كانت إدارة 3 

يوليو قد بدأت مسارها بإشاعة روح الخوف، سواء أكان هذا الخوف يتمثل يف مهابة البطش األمني، أو كان مرشوع 

تخويف من التغيري وتبعاته التي تحرصها إدارة 3 يوليو يف مناذج سوريا والعراق، فإن الضلع الثالث ملثلث الخوف 

هو بعث مرشوع »الخوف الفكري املباريك«)31(.

مرشوع الخوف الفكري، مرشوع بدأ كرضورة تنموية مع مطلع الجمهورية األوىل االشرتاكية، حيث التحقت النخبة 

النظام  التي متثلت يف قوى  الرجعية  التنوير األول ضد قوى  باعتبار هذه األخرية سالح  بالدولة  املثقفة املرصية 

)27(  سارة املرصي، اإلعالم املرصي.. استقاللية منقوصة ومهنية معيبة؛ ورقة عن مفهوم االستقاللية وواقعها يف اإلعالم املرصي بعد 30 يونيو، 

القاهرة، مؤسسة حرية الفكر والتعبري، ص: 20.

)28(  أحمد سعيد حسانني، »الصحفيني« تعرتض عىل 11 مادة بقانون تنظيم الصحافة واإلعالم، موقع صحيفة التحرير املرصية، 22 يونيو 

2MTP3xz/ly.bit//:http .2018

2IqX3CF/ly.bit//:http .2018 29(  أحمد مهران، خطة تطوير التعليم املرصي.. تفاصيل ومعلومات، موقع »سكاي نيوز عربية«، 6 مايو(

)30(  محمد عبد الجليل، باملستندات.. فضيحة االستيالء عىل املال العام تُزلزل »اإلسكان«، موقع »صحيفة التحرير املرصية«، 9 يونيو 2015. 
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اإلقطاعي من جهة والقوى اإلسالمية ويف مقدمتها جامعة اإلخوان من جهة أخرى. 

ورأت النخبة أن هذه الدولة متلك القوة القاهرة إلحداث التغيري املطلوب، وأنها قادرة عىل احتواء القوى الشعبية 

التقليدية، مبا فيها العائالت الريفية والقبائل، ملا تحتكره من موارد اقتصادية مصدرها الرضائب والرسوم، ما ميكنها 

من إعداد البنية التحتية مقارنة بغريها من القوى خارج جهاز الدولة. وشيئا فشيئا انقلب االلتحاق بالدولة إىل 

االلتحاق باملؤسسة العسكرية التي رآها املفكر نزيه نصيف األيويب »قائدة معركة التغيري واملهيمنة عليه«.

وتحولت العالقة بني النخبة والدولة إىل لعبة سياسية مع مرحلة الرئيس أنور السادات، الذي أراد موازنة »نفوذ 

نخبة عبد النارص«، فشجع النخبة الرأساملية عىل الحضور السيايس، وأخرج اإلسالميني من »معتقالت نارص«، تاركا 

للعقل الريفي املرصي مهمة إدارة مرحلة ما بعد االنغالق واملعتقالت، لتبدأ معارك تصفية الحسابات والثأر ملحق 

الكرامة يف »معتقالت نارص«. 

وبرغم محدودية هامش الحركة، متكن اإلسالميون من بناء أيديولوجيا ثم خطاب سيايس اجتامعي قوي، وتشكيل 

تنظيامت متامسكة، وتفريخ واحتواء قيادات سياسية وفكرية، وتوفري مصدر متويل متوازن ومستمر. ومع مجيء 

مبارك، مل يكن مثة بد أمامه ليك يستمر، وهو من هو يف ضعف امللكات واإلمكانات الشخصية، فاهتدى مع جملة 

من املستشارين إىل رضورة إنتاج »مرشوع خوف فكري ووجودي« يوظف فيه نخبة عبد النارص ووارثيها ملواجهة 

نفوذ اإلسالميني املتنامي، ومتكن من استغالل الروح الطائفية التي غذت بها »مدارس األحد« الكنيسة املرصية، 

فاستوعب الكنيسة ضد هذا املرشوع، وتالعب حتى متكن من إدخال األزهر عىل مسار الخوف عقب وفاة شيخ 

األزهر جاد الحق عيل جاد الحق.

اليوم، ترى إدارة 3 يوليو أن مرشوع الخوف بات رضورة. فئة املستشارين حوله يستشعرون أن تنامي تيار ما بعد 

اإلسالموية)32(؛ بحسب تعبري الربوفيسور آصف بيات، من شأنه أن يعمل عىل تجسري »فجوة الكراهية التاريخية« 

بني التيارين اإلسالمي واملدين الدميقراطي بأطيافهام. كام أن تنامي »تيار ما بعد التنظيم«)33(؛ سواء يف التيارات 

السلفية أو الوسطية؛ من شأنه أن يقوض قدرة الدولة عىل التالعب بالتنظيامت اإلسالمية، هذا باإلضافة ملا لهذا 

التيار من قدرة عىل تجديد املنظومة اإلسالمية من خارج التنظيامت عرب كونه صوت سيايس وثقايف يتسع ليفرض 

سطوته شيئا فشيئا عىل الكيانات السياسية اإلسالمية وحتى املحافظة. وال ميكن أن يتغافل هؤالء كذلك عن موارد 

القوة املتنامية للتيار اإلسالمي بعد استيعابه درس املاكينة اإلعالمية وأدوارها)34(؛ وبخاصة مع اتجاهها لالهتامم 

بالبعد الدرامي وإمكانياته الهائلة املرتقبة، باإلضافة لقدرة هذا التيار عىل التعايف بعد ما مر به من أزمات.

لهذه االعتبارات جميعها، فإنه من الصعب ركون إدارة 3 يوليو إىل اآلليات البدائية املستخدمة حاليا، ومن غري 

(32)  Asef Bayat, What is Post Islamism?, ISIM Review 16, Autumn 2005. http://bit.ly/BYy5L9

2K4i5wR/ly.bit//:http .2016 33(  سمري العريك، اإلسالميون والخروج من أرس »التنظيم«، موقع »الجزيرة مبارش«، 18  أبريل(

2yFMOej/ly.bit//:http .2018 34(  املحرر، لهذه األسباب.. ذهب الناس إلعالم اإلخوان، موقع »صحيفة املرصيون«، 21 فرباير(

http://bit.ly/BYy5L9
http://bit.ly/2K4i5wR
http://bit.ly/2K4i5wR
http://bit.ly/2yFMOej
http://bit.ly/2yFMOej
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املتصور استمرار التعويل عليها مع تنامي حالة النضج يف البيئة املحيطة، وهو نضج يعلم الجميع أن ذروته تتمثل 

يف التالقي اإلسالمي املدين، وهي لحظة ال تعرب عن نضج فكري فقط، بل تُعرب كذلك عن لحظة مناذجية مُتكن هذا 

الوافد املرتقب لقيادة الشارع مجددا، متاما كام حدث يف يناير. 

ولهذا، فإن أحد مصادر عملية »إعادة تعريف الهوية املرصية« ستتمثل وال ريب يف إعادة إنتاج »مرشوع الخوف 

املباريك«. هذه الرؤية مل يعد يكفيها وجود إبراهيم عيىس وإسالم البحريي، وال مُيكنها مواصلة االعتامد عىل الدراما 

الجوفاء التي ُجل غايتها التمجيد يف شخص ضابطي الجيش والرشطة، بل صارت مثة حاجة لتيار إعالمي وسيايس 

النخبة املدنية الدولتية وميأل جيوبها بعائدات محتوى يتجاوز الشيطنة وسقف خطاب  ثانيهام  جديدين يجتاح 

الكراهية الذي يحمله. كام يجتاح أولهام أغلب األحزاب واملنظامت غري الحزبية ذات التوجه املدين القابلة للتدجني. 

أما غري القابلة للتدجني فلها مرحلة تالية.

ثانياً: املعلبات التحليلية كأداة محتملة لالحتواء

كشف الربيع املرصي عن وجود مرشوعني دميقراطيني للتغيري، أولهام املرشوع اإلسالمي الذي ضم جامعة اإلخوان، 

األجنحة  يف  فتمثل  الثاين  التيار  أما  والتقليدي.  التجديدي  بشقيه  السلفي  والتيار  اإلسالمية،  املراجعات  وأحزاب 

الدميقراطية للتيارين الليربايل واليساري. وبرغم أن ما يجمع هذه التيارات جميعها أجندة ليست بالهينة، إال أن 

التيار الدولتي؛ والذي قاد قطاع واسع منه الثورة املضادة، نجح يف بعث »مرشوع الخوف« املباريك مجددا ليمكن 

األداة االمنية القرسية من رقاب القوة الدميقراطية األكرب، اإلسالميني، ما سهل الحقا احتواء التيار املدين الدميقراطي 

ذي الصوت العايل، وصار كالهام حبيس الوطن، إن يف السجون أو يف البيوت، فكالهام حبيس. 

لكن ضغوط الصورة من جهة؛ وضغوط تآكل الرضا الشعبي من جهة أخرى، كالهام يدفع إدارة 3 يوليو لتغيري 

تكتيكها يف السيطرة باتجاه العودة للمسار السيايس/ األمني املباريك، بدال من املسار األمني املطلق الذي بدأ الرضاء 

الدويل بصدده يتآكل. 

1ـ املسار املباريك وحزب السييس:

الحديث عن »حزب الرئيس«، و«تجميع املعارضة« يف كيانات متعددة هي أحد أبرز التجليات الراهنة لالتجاه نحو 

مرشوع سيايس/ أمني. وبقدر ما إن »حزب الرئيس« سينعم أعضاؤه بتأثريات الصلة والتمكني األمنيني؛ ما يجعله 

حزبا مغريا باالنتامء؛ متاما كام كان حزب مبارك »الحزب الوطني الدميقراطي«، فإن القضاء عىل سيولة املشهد 

السيايس املعارض أحد أبرز حاجات إدارة 3 يوليو للسيطرة عىل املسار السيايس/ األمني. 

ويف هذا السياق، ستُمثل منصات املعارضة املجمعة الجديدة منطلقا الحتواء التيارات النقدية املدنية الدميقراطية. 

وهو االحتواء الذي لن يطال خطابها الدميقراطي، حيث لن ينجح هكذا استهداف، بل يكفيه أن يشيع االضطراب 
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يف أولويات خطاب النخبة املدنية، وهو اضطراب متهد له إدارة 3 يوليو بتغذية اليأس من إمكانية التغيري، ما يدفع 

النخبة املدنية الدميقراطية املعارضة للرضوخ وقبول التعاطي مع الواقع املرتقب وفق قاعدة »املمكن املربح«.

وال ميكن مترير قاعدة »املمكن املربح« كأساس لرتكيع النخبة املدنية الدميقراطية املعارضة من دون توفري حيلة 

يف  للمشاركة  قرسا  وتدفعهم  الدميقراطية،  حلم  تجاوز  عىل  النهاية  يف  ترغمهم  الحتوائهم،  قاعدة  مُتثل  ذهنية 

املنظومة املرتقبة. وميكن يف هذا اإلطار استحضار ما سبق للمفكر العريب املجدد برهان غليون أن ذكره من نظريات 

تفسريية لحالة التخلف عن ركب الدميقراطية، حيث أشار »غليون« لعدد من النظريات التي فرست التخلف عن 

ركب الدميقراطية باالعتامد عىل نظريات »العقل العريب املأزوم« والذهنية الرتاثية الرشقية« و«العقلية املاضوية«، 

إىل آخره من تلك النظريات التي تعترب اإلسالم كثقافة املسؤول األول عن الذهنية الرافضة للدميقراطية والحداثة)35(.

2ـ النخب املرصية بني التواطؤ والقرس 

برغم أن برهان غليون اعترب أن »نخبة الدولة« هي املسؤولة عن حالة التخلف العامة، وحالة »التخلف عن ركب 

الدميقراطية« خاصة، وبرغم أنه كاد أن يؤكد – تحليليا – أن هكذا خطاب تحلييل هو خطاب أقرب لأليديولوجيا 

التحليلية التي دعمت »نخلة الدولة« حضورها األكادميي ليك تغطي عىل فشلها يف التعبري عن تطلعات الشعوب 

لكبح  بنفسها ألداة  االنتباه عن تحولها  لتشتيت  لهكذا خطاب تحلييل  النهضة، وأنها روجت  العربية يف تحقيق 

تطلعات الشعوب العربية للنهضة، ألن هذه النخبة؛ نخبة الدولة؛ برثوتها ومكانتها وسائر املغانم املادية واملعنوية 

التي تحصلت عليها جراء السيطرة عىل الدولة وتسخري الشعوب لخدمتها؛ ستكون أوىل ضحايا التحول الدميقراطي. 

وبرغم هذان يبدو أن هكذا نظريات ستكون أحد أهم الحيل الذهنية/ النفسية الحتواء النخبة املدنية، وإقناعها 

بأنها تؤدي خدمة للوطن.

يف هذا اإلطار، البد من التمييز بني عمليتني، التواطؤ والقرس. ال يخفى بطبيعة الحال وجود نخبة سياسية حزبية 

دولتية قوية يف مرص، وأن هذه النخبة لعبت دورا هاما يف التمكني ملسرية الثورة املضادة املنقلبة عىل »مرشوع 

يناير« التحرري التنويري؛ باملعنى الحقيقي لداللة التنوير املتمثلة يف جهود عتْق العقل املرصي من ركام األدلجة 

والتجهيل واإلفقار وصناعة الكراهية والخوف، وهي األوهام التي مكنت هكذا نخبة فاسدة وطفيلية من السيطرة 

عىل املشهد السيايس املرصي بخاصة والحياة العامة يف مرص بصورة عامة. وال شك كذلك يف أن هذه النخبة الدولتية 

ستُمثل حجر األساس يف مرشوع االنتقال للمنظومة السياسية/ األمنية التي ستعمل من خاللها إدارة 3 يوليو عىل 

ترميم سيطرتها عىل الحياة العامة. لكن هذا املشهد النفعي ترافقه أكرب عملية قرس سيايس/ ثقايف يف تاريخ مرص، 

هذه العملية هي أحد مالمح حصاد الفرتة الرئاسية األوىل.

خالل هذه الفرتة، شهدت مرص عملية تدجني للنخبة االقتصادية املرصية، وبخاصة تلك النخبة التي مدت نفوذها 
  ملزيد تفاصيل عن رؤية بروفيسور برهان غليون، ميكن مراجعة املرجع: برهان غليون، املحنة العربية.. الدولة ضد األمة، املركز العريب لألبحاث (35)

ودراسة السياسات، بريوت، سبتمرب 2015، ط: 4.
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للمجال الثقايف، عرب الصحف والقنوات الفضائية ودور النرش. وبدأت وترية التصاعد تتسارع منذ لحظة إذالل رجل 

األعامل املرصي صالح دياب أمام عدسات الصحف)36(، وانتهت الفرتة الرئاسية األوىل ببيع كل رجال األعامل ما 

ميلكونه من حصص يف عامل األفكار وصناعة الوجدان إىل رجل األعامل التابع للدولة »أحمد أبو هشيمة«، والتي 

باعها بدوره لتحالف دولتي جديد ترشف عىل مالياته ظاهريا وزيرة االستثامر املرصية السابقة داليا خورشيد. كام 

تزامن مع هذا، خنق ُجل األحزاب، واخرتاقها، وحقنها باملشكالت املالية واإلدارية، ومحارصة حضور هذه األحزاب 

وغريها من القوى املدنية غري الحزبية يف الشارع عرب القبضة األمنية الفتاكة التي مل يكن مؤرشها األول تلك املجازر 

التي واجهها اإلخوان بقدر ما كان مؤرشها األساس اغتيال الناشطة »شيامء الصباغ« أثناء تقدميها »وردة« ألحد أفراد 

الرشطة خالل »الذكرى الرابعة لثورة يناير«)37(. 

3ـ القوانني كأداوت للتدجني:

ال ميكن التغايض عن عدة نصوص قانونية أنتجت لتحقيق هكذا غرض، أولها »قانون خنق التظاهر«، و«قانون 

قانون  مواد  لتعديالت  باإلضافة  اإلعالمية«،  الهيئات  و«قانون  القضائية«،  السلطة  و«قانون  األهلية،  الجمعيات 

العقوبات املادة 102 واملواد من 171 حتى املادة 191 املتعلقة بتهم السب والقذف ونرش األخبار الكاذبة، وانتهاك 

حرمة الحياة الخاصة وازدراء األديان واإلرضار بسمعة البالد)38(، وغريها من النصوص »سيئة الغاية«، مبا يف ذلك 

قرارات حجب املواقع اإلعالمية ومواقع الربوكيس التي متكن من تجاوز حجب املواقع اإلعالمية.

هذه العوامل تهدف يف النهاية إلشاعة اليأس يف املستقبل وإمكانية التغيري. هذا اليأس مُيثل إطارا الحتواء النخبة 

يسبب  ما  بقدر  الدميقراطية  رؤيتها  يقيض عىل  ال  قد  بخطاب  لتزويدها  ومدخالً  املعارضة،  الدميقراطية  املدنية 

االضطراب يف أولوياتها. ووفقا لطرح برهان غليون؛ فإن تغييب النخبة السياسية الحاكمة وإخفاء مسؤوليتها عن 

 The« الراوية يف فيلم النخبة. وكام رصحت  مُيثل جوهر االضطراب املستهدف حيال هذه  التغيري  مركز خطاب 

Usual Suspects” “من أعظم خدع الشيطان متكنه من إقناع العامل بأنه غري موجود”)39(.

ثالثاً: االصطفاف السيايس وحده ال يكفي

.bit//:http نوفمرب 2015.   9 املرصية،  »التحرير«  الخوف!، موقع صحيفة  دولة  دياب.. عودة  فجًرا عىل صالح  القبض  عراق،  نارص    )36(

2K6iS0c/ly

)37(  أحمد الشميس، من هي شيامء الصباغ؟.. الوردة اليل »ماتت« يف جناين مرص، موقع مرصاوي، 24 يناير 2015.

)38(  محمد عبد الرازق، »فيس بوك قد يقودك للسجن«.. تعرف عىل القواعد القانونية للنرش مبواقع التواصل، موقع »صحيفة اليوم السابع« 

2tA9Ddz/ly.bit//:http .2017 املرصية، 12 يناير

)39(  فيلم »The Usual Suspects”: هو فيلم جرمية أمرييك من إخراج براين سينجر وكتابة كريستوفر ماك كويري ومن بطولة كيفني سبييس 

وبينيشيو ديل تورو وجابريل برين وبيتي بوستليتوايت، وحصل عىل جائزيت أوسكار ألفضل سيناريو أصيل، وأفضل ممثل مساعد للممثل كيفني 

سبييس. )الصفحة الرسمية للفيلم عىل شبكة فيسبوك(

http://bit.ly/2K6iS0c
http://bit.ly/2K6iS0c
http://bit.ly/2K6iS0c
http://bit.ly/2K6iS0c
http://bit.ly/2Irecw7
http://bit.ly/2Irecw7
http://bit.ly/2tA9Ddz
http://bit.ly/2tA9Ddz
https://www.facebook.com/usualsuspectsmovie
https://www.facebook.com/usualsuspectsmovie
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كان طبيعيا مع انتشار الجهل، واعتامد إدارة 3 يوليو عىل األميني وأشباه املتعلمني كمصدر لصورة »الرضاء الشعبي« 

عن مرشوع 3 يوليو، كان طبيعيا أن تتجه نخبة يناير العتبار »معركة الوعي« أهم معارك »تحرير الوطن«. ويف هذا 

اإلطار، منعت إدارة 3 يوليو خصومها من »نخبة يناير« من أدوات هذه املعركة، حتى ظهرت أدوات اإلعالم يف تركيا 

ولندن وقطر وحتى مرص، بتياراتها وخطاباتها املختلفة، وتواصلت معركة التشويش والحجب وااللتفاف حولها يف 

محاولة للحفاظ عىل بقية عقل، ومنع اتساع مسخ العقل املرصي. وأدت هذه األدوات ملرشوعات تجسري للفجوة 

بني »نخبة يناير«. لكن عملية املواجهة رسمدية الديناميكية والتطور. ومع تأسيس إدارة 3 يوليو للمعركة االنقالبية 

الدميقراطية«؛  باسم  الوطن  هوية  »سارقي  عن  ومنعها  والوجدان  الوعي  صناعة  أدوات  يف  التحكم  أرضية  عىل 

بحسب تعبري رأس إدارة 3 يوليو، فإن التطورات اإلعالمية بصورة خاصة اقتضت نقل املعركة ملستوى جديد قوامه 

»فرق تسد«.

ختاماً: 

اإلخوان«  »مجازر  من رعب  بالرغم  بالهينة،  ليست  نتائج  قد حققت  السلمية  املقاومة  بأن جهود  القول  ميكن 

وبشاعة »اغتيال شيامء الصباغ«، وجهود »اإلخصاء األمني للشارع املرصي«، كام حققت نتائج رائعة فيام يتعلق 

»مراكز  إنتاج  مجال  يف  كذلك  مشهودة  كام خطت خطوات  وخطابها،  محتواها  وتطوير  اإلعالم  وسائل  بامتالك 

إنتاج  لصالح  السيايس  االصطفاف  بتجاوز  الخاصة  املساحات  تلكم  للرتاكم  إنتاجا  املساحات  أقل  لكن  التفكري«. 

ثوابت ثقافية وطنية تحول دون إعادة إنتاج »مرشوع الخوف املباريك«. ويف تقدير الكاتب؛ هذا املرشوع، »مرشوع 

مواجهة االستقطاب الثقايف« جدير بأن يكون مساراً رابعاً من مسارات »متكني األمة«.
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املبحث الرابع: عسكرة األحزاب السياسية يف مصر

خالد فؤاد

إذا  بالنظام الحزيب املوجود وطريقة تشكيله وبالنظم االنتخابية وعملياتها، لذا  يرتبط أي نظام سيايس ووجهته 

كانت هناك رغبة يف فهم دقيق للنظام املرصي الحايل وتوجهاته، فإن أحد جوانب هذا الفهم قراءة شكل النظام 

تلك  والقدمية وكيفية تشكل  الجديدة  يوليو 2018، وفهم مكوناته  الثالث من  انقالب  بعد  الذي تشكل  الحزيب 

املكونات، مع األخذ يف االعتبار البيئة التي صاحبت تلك العملية، والتي كان من أهم سامتها دستور شكيل بعيد 

عن التطبيق وانتخابات مل تقرتب من واقع االنتخابات الحقيقية سوى يف اسمها فقط وسلطة متارس االنتهاكات 

والقمع بشكل مستمر.

السياسية  الحياة  عىل  السيطرة  إحكام  يف  السابقة  السنوات  خالل  السييس  لنظام  األساسية  السامت  وانحرصت 

ووسائل اإلعالم واألجهزة السيادية وذلك عرب مسارين متوازيني من اإلخضاع واإلقصاء العنيف، وهو األمر الذي 

اإلقصاء  املرصية، وكذلك حاالت  اإلعالم  غالبية وسائل  التي مورست عىل  االخضاع  أن نالحظه من حاالت  ميكن 

العنيف التي طالت معظم القوى السياسية التي شاركت بفاعلية يف ثورة يناير، وأسفرت عملية إحكام السيطرة 

عرب تلك املسارات عن تركيز السلطة يف أيدي السييس بشكل رمبا يفوق العهود السابقة لعبد النارص والسادات 

ومبارك، ويبدو أن السييس ومع انتهاء »االنتخابات الرئاسية« 2018، واستمراره يف الحكم ألربع سنوات قادمة يتجه 

إىل خلق نوع خاص به من النظام السيايس يعتمد عىل حياة حزبية تبدو أكرث انتظاماً وهيمنة، بحيث تشمل عدداً 

من األحزاب القليلة التي ستتوزع عليها األدوار ما بني تأييد ومعارضة النظام، وجميعها خاضع للسيطرة. 

وتسعى هذه الورقة إىل فهم عملية فك وتركيب وإعادة هيكلة األحزاب السياسية تحت سقف الربملان، واألهداف 

التي يسعى السييس إىل تحقيقها من خالل تلك العملية، وداللة توقيتها بعد االنتهاء من »االنتخابات الرئاسية« 

»وفوز« السييس بها.

أوالً: الخريطة الحزبية يف مرص بعد يناير 2011

مثلت ثورة يناير فرصة نادرة لألحزاب املرصية إلزاحة عوائق ومثبطات العمل السيايس والرتاكامت القمعية التي 

خلفتها سنوات مبارك، واالنطالق نحو حياة سياسية تبدو مناسبة للعمل والتنافس الحزيب واملشاركة يف الحكم، األمر 

الذي مل يكن ضمن أهداف وأجندة األحزاب السياسية يف عهد مبارك، ومن ناحية أخرى خلقت مساحات الحرية 

يف أعقاب ثورة يناير دافعاً ومربراً لتكوين وتشكيل أحزاب جديدة تأمل يف خوض تجربة العمل السيايس، واملشاركة 
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يف الحكم، ومن ثم نتجت عن هذه التحوالت الجديدة يف البيئة السياسية املرصية مساحات لألحزاب السياسية مل 

تكن موجودة من قبل، وبرزت األحزاب السياسية ألول مرة منذ عام 1952 كأداة رئيسية للتعبري السيايس ومتثيل 

قطاعات مختلفة من الشعب وهو ما ظهر بشكل واضح من خالل األحزاب اليسارية والليربالية واإلسالمية والقومية 

واليمينية التي تشكلت رسيعاً وتواصلت مع الجامهري مبارشة ودون أي قيود.

من املهم اإلشارة هنا إىل أن مرص مل تعرف قانوناً لألحزاب السياسية بعد انتهاء النظام املليك وحتى عام 1977، 

حيث وقع السادات أول قانون لألحزاب السياسية )القانون 1977/40()40(، وتال ذلك عدة تعديالت عىل القانون 

وصوالً إىل التعديل الذي صدر من املجلس العسكري)41( يف مارس 2011، وسمحت تلك التعديالت بالقضاء عىل 

القيود التي عطلت وأعاقت العمل الحزيب يف املايض واتاحت الفرصة لحياة حزبية حقيقية مل تستمر طويالً. 

خريطة األحزاب التي شاركت يف االنتخابات الربملانية 2011 وما تحتويه من أحزاب مستجدة تأسست بعد ثورة 

يناير وأحزاب قدمية تأسست يف عهد مبارك، حيث بلغت نسبة األحزاب املستجدة التي شاركت يف االنتخابات %80 

من أصل 41 حزب مشارك يف االنتخابات، يف حني بلغت نسبة األحزاب القدمية التي شاركت يف االنتخابات %20، 

وتشري تلك النسب، مع اختالف توجهات األحزاب املشاركة بوضوح إىل فرتة زمنية اتسمت بتعددية حزبية حقيقية 

مل تشهدها مرص منذ عقود.

)40(  قانون األحزاب السياسية املرصي، الجزيرة نت، 26 مايو 2005، رابط 

)41(  تطور الحياة الحزبية يف مرص، الهيئة العامة لالستعالمات، رابط

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/92d34a5b-e547-4a65-9bef-ffb93afdcf07
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/92d34a5b-e547-4a65-9bef-ffb93afdcf07
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/92d34a5b-e547-4a65-9bef-ffb93afdcf07
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ويوضح الجدول التايل قامئة األحزاب التي شاركت يف انتخابات 2011.

وعربت نتائج انتخابات 2011 وحجم املشاركة الشعبية التي شهدتها عن إدراك الشعب املرصي لحرية االنتخابات 

ونزاهتها وإدراكه للتعددية الحزبية الحقيقية التي ظهرت بعد يناير 2011، حيث بلغت املشاركة الشعبية نسبة 

تقرتب من 60% من أصل مجموع عدد الناخبني، وتعد النسبة األعىل)42( يف تاريخ االنتخابات النيابية يف مرص، ويف 

ظل حالة التنافسية العالية بني األحزاب عىل اختالف توجهاتها مثلت نتائج االنتخابات اختالف توجهات الشعب 

املرصي وتنوع مكوناته بأوزان نسبية مختلفة وهو االمر الذي كان يصعب قياسه أو تحديده عىل وجه الدقة يف 

فرتة حكم مبارك )شكل رقم 1(.

)42(  املشاركة يف االنتخابات واالستفتاءات بعد ثورة يناير.. »للخلف ُدر«، املرصي اليوم، 17 اكتوبر 2015، رابط

التوجه تاريخ التسجيلاسم الحزب العددالتوجه تاريخ التسجيلاسم الحزب العدد
ناصري اشتراكي 2011الكرامة 22إسالمي 2011النور1
ناصري اشتراكي 1992العربي الديمقراطي الناصري 23إسالمي 2011األصالة 2
اشتراكي 2011التحالف الشعبي اإلشتراكي 24إسالمي 2011الفضيلة 3
اشتراكي تحت التأسيساإلشتراكي المصري25إسالمي 2011البناء والتنمية 4
يسار الوسط2008الدستوري اإلجتماعي الحر 26إسالمي 2011اإلصالح والنهضة 5
يسار الوسط2011المصري الديمقراطي اإلجتماعي27إسالمي 2011الحرية والعدالة 6
يسار الوسط2011حراس الثورة 28إسالمي تحت التأسيسالتيار المصري 7
يسار الوسط2011المساواة والتنمية 29إسالمي 2011مصر الثورة 8
يسار الوسط1992التجمع 30إسالمي 2011الثورة المصرية 9

وسط2011العدل31إسالمي 2011الوسط 10
وسط2011الحضارة 32إسالمي 2011العمل اإلسالمي المصري11
وسطتحت التأسيسالتحالف المصري 33إسالمي 1992مصر العربي اإلشتراكي 12
وسط2011الوعي 34من الحزب الوطني السابق-يمين2011الحزب القومي المصري 13
وسط2011حقوق اإلنسان والمواطنة 35من الحزب الوطني السابق-يمين2011اإلصالح والتنمية 14
وسط2005السالم الديمقراطي 36من الحزب الوطني السابق-يمين2011المواطن المصري 15
ليبرالي 1983الوفد 37من الحزب الوطني السابق-يمينتحت التأسيسمصر الحرة 16
ليبرالي 2011المصريين األحرار38من الحزب الوطني السابق-يمين2011مصر الحديثة 17
ليبرالي 2011مصر الحرية 39من الحزب الوطني السابق-يمين2011اإلتحاد  18
ليبرالي 2011الغد 40من الحزب الوطني السابق-يمين2011المستقلين الجدد 19
ليبرالي 2007الجبهة الديمقراطية 41من الحزب الوطني السابق-يمين2011العربي للعدل والمساواة 20
يمين2006المحافظين21

http://www.almasryalyoum.com/news/details/828477
http://www.almasryalyoum.com/news/details/828477
http://www.almasryalyoum.com/news/details/828477
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)شكل رقم 1(: نتائج االنتخابات الربملانية يف مرص 2011:

ثانياً: الخريطة الحزبية يف مرص بعد يوليو 2013

 بالرغم من أن األجواء التي شهدها ميدان التحرير خالل ثورة يناير كانت تشري إىل بداية حياة حزبية جديدة 

وحرية املامرسة السياسية، لكن رسعان ما عادت الحياة الحزبية يف مرص إىل أمناط االستقطاب السابقة، والتي كانت 

مسترتة تحت تضييقيات مبارك وبطشه، وكانت درجة االستقطاب يف هذه املرة أشد من أي وقت مىض، ورسعان 

ما انتهزت املؤسسة العسكرية الفرصة لتعيد صياغة الحياة السياسية يف أعقاب انقالب عسكري قامت به يف صيف 

2013، لتبدأ مرحلة جديدة مل تشهدها مرص يف تاريخها الحديث، اتسمت بتجريف الحياة السياسية والقضاء عىل 

جميع مظاهرها وإقصاء األحزاب الفاعلة ومنظامت املجتمع املدين، ومالحقات الناشطني واعتقاالتهم عرب ماكينة 

قمع جنونية أدت يف النهاية إىل إنهاء الحياة السياسية، وخلق بيئة سياسية جديدة، وهو ما تم عرب مرحلتني كام 

سنوضح فيام بعد.

املرحلة األوىل: ما بعد انقالب الثالث من يوليو

 مل تفلح املحاوالت التي سلكها النظام املرصي يف تلك املرحلة لتبدو أول حكومة مشكلة بعد انقالب الثالث من 

الحكومة  تلك  تستمر  العسكري ودعمته، حيث مل  االنقالب  أيدت  التي  املختلفة  األحزاب  من  يوليو متثل عدداً 

برئاسة »حازم الببالوي« يف عملها سوى 7 شهور )عدد محدود من وزراء حكومة “الببالوي”)43( ينتمي إىل أحزاب 

وتعيني حكومة  اقصاؤها  تم  ما  و«الكرامة«(، ورسعان  و«الدستور«  و«الوفد«  االجتامعي«  الدميقراطي  »املرصي 

الحكومة املرصية الجديدة تؤدي اليمني الدستورية، و«اإلخوان ال يعرتفون برشعيتها”، فرانس 24، 17 يوليو 2013، رابط  (43)

47%
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احزاب اخرى
مستقلین

http://www.france24.com/ar/20130716-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://www.france24.com/ar/20130716-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://www.france24.com/ar/20130716-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%8A%D8%B4
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جديدة برئاسة »ابراهيم محلب« تخلو من أي متثيل حزيب، وتتشابه كثرياَ مع حكومات الحزب الوطني الدميقراطي 

السياسية بخالف الحزب الوطني  انتامء أفرادها ألي من األحزاب  التي كانت تتصف بعدم  يف عهد مبارك، تلك 

الدميقراطي، أو وجود عالقات وروابط لوزرائها مع منظومة حكم مبارك.

السياسية من خالل  األحزاب  مع  التعامل  واقع سيايس جديد عرب  املرحلة عىل فرض  تلك  النظام خالل   وعمل 

مسارات متشابكة ما بني الحظر واملنع، أو االخرتاق أو اإلخضاع لألحزاب الفاعلة بعد ثورة يناير، وما بني إنشاء 

أو دعم أحزاب جديدة، وهي املهمة التي قامت بها »األجهزة السيادية« فيام بعد، وبدا بوضوح دورها يف إنشاء 

تلك األحزاب الجديدة، التي كان أبرزها حزب »مستقبل وطن«، والذي يشار إىل تشكيله داخل أروقة املخابرات 

الحربية)44(، وإنشاء قامئة »يف حب مرص« املشاركة يف االنتخابات الربملانية 2015، التي تم إعدادها أيضاً يف إحدى 

قاعات جهاز املخابرات العامة)45( املرصية. 

 وأسفرت تلك السياسات التي انتهجها السييس ونظامه يف التعامل مع األحزاب السياسية عن تقويضه ألي شكل 

من أشكال املامرسة السياسية والحياة الحزبية الحقيقية يف مرص، وبرز برملان 2015 الذي تم تشكيل أغلب أعضائه 

من قبل األجهزة السيادية ليعرب عن ذلك الواقع بوضوح، حيث بلغ عدد األحزاب الفائزة يف الربملان 19 حزباً)46(، 

يتصدرها حزب »املرصيني األحرار« بـ 65 عضًوا، وحزب »مستقبل وطن« بـ 57 عضًوا، يف حني بلغ عدد األعضاء 

املستقلني 325 عضواً من أصل 568 عضًوا منتخباً يف الربملان)47( )شكل رقم 2(. 

 من املهم اإلشارة هنا إىل حجم املشاركة الشعبية يف انتخابات 2015، تلك التي تشري بحسب إحصائيات)48( النظام 

املرصي إىل نسبة تصل إىل 28%، وهي نسبة تبتعد كثرياً عن الواقع يف ظل عقد مقارنة بسيطة بني مشاهد اإلقبال 

التي شهدتها اللجان االنتخابية يف 2011، وبني مشاهد اللجان االنتخابية الخاوية يف 2015، وبالرغم من صعوبة 

التي  الشعبية  املشاركة  بأي حال ال تقرتب من حجم  فإنها  فيها  املبالغ  النظام  االعتامد بشكل دقيق عىل رواية 

شهدتها انتخابات 2011، ليعرب الفارق بني حجم املشاركة الشعبية يف الحالتني عن إدراك الشعب املرصي لواقع 

الحياة السياسية والحزبية التي سبقت االنتخابات يف عام 2011 وعام 2015.

)44(  حسام بهجت هكذا انتخب السييس برملانه، مدى مرص، 8 مارس 2016، رابط

)45(  املصدر السابق

)46(  ملخص تقرير اللجنة العليا لالنتخابات عن انتخابات مجلس النواب 2015، الهيئة الوطنية لالنتخابات املوقع الرسمي، مايو 2016، رابط

)47(  املصدر السابق

)48(  املصدر السابق

https://www.madamasr.com/ar/2016/03/08/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://www.madamasr.com/ar/2016/03/08/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://www.madamasr.com/ar/2016/03/08/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://www.madamasr.com/ar/2016/03/08/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://www.madamasr.com/ar/2016/03/08/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://parliament2015.elections.eg/images/pdfs/reports/2015HoR-ReportSummary_Ar.pdf
https://parliament2015.elections.eg/images/pdfs/reports/2015HoR-ReportSummary_Ar.pdf
https://parliament2015.elections.eg/images/pdfs/reports/2015HoR-ReportSummary_Ar.pdf
https://parliament2015.elections.eg/images/pdfs/reports/2015HoR-ReportSummary_Ar.pdf
https://www.madamasr.com/ar/2016/03/08/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://parliament2015.elections.eg/images/pdfs/reports/2015HoR-ReportSummary_Ar.pdf
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)شكل رقم 2(

التأثري والفاعلية يف الشارع املرصي ويف ظل افتقار األحزاب الجديدة التي أنشأها   يف ظل إقصاء األحزاب ذات 

أو دعمها النظام إىل الربامج أو املشاريع السياسية، باإلضافة إىل غياب أيديولوجية محددة، نستطيع من خاللها 

متييزها عن األحزاب األخرى وتفهم سياستها ومنطلقاتها،  كان من الطبيعي أن تخفق تلك األحزاب يف الحصول عىل 

عدد مقاعد يقرتب من ثلثي مقاعد الربملان، وهو األمر الذي يبدو أن النظام قد سعى إليه، واستعاض عن غياب 

أغلبية حزبية داخل الربملان باالتجاه إىل تشكيل ائتالف داخل الربملان، يضم عدداً من األحزاب وعدداً من األعضاء 

املستقلني، وبرز ائتالف دعم مرص)49( الذي يتشكل من 317 عضواً )نسبة تقرتب من نسبة ثلثي أعضاء املجلس( 

ليقوم بأدوار مشابهة لتلك األدوار التي يقوم بها الحزب الحاكم يف أي برملان آخر.

 ومن املهم هنا اإلشارة إىل حجم التغيري الذي شهدته الحياة الحزبية بعد انقالب الثالث من يوليو 2013، ونكتفي 

هنا باإلشارة إىل غياب حوايل 50% من األحزاب التي شاركت يف االنتخابات الربملانية 2011 عن املنافسة يف االنتخابات 

الربملانية 2015، حيث شارك 41 حزباً يف االنتخابات الربملانية 2011، يف حني غاب 21 حزباً تقريباً من تلك األحزاب 

عن املشاركة يف االنتخابات الربملانية 2015، والنسبة تعرب بوضوح عن حجم املامرسات واالنتهاكات التي انتهجها 

السييس ونظامه يف تلك املرحلة ضد األحزاب السياسية التي كانت فاعلة وذات تأثري بعد ثورة يناير، والتي تسببت 

يف إحجام تلك األحزاب عن املشاركة يف عملية انتخابية بدت نتائجها منذ الوهلة األوىل معدة سلفاً من قبل النظام. 

)49(  القامئة الكاملة ألعضاء »دعم مرص”، اليوم السابع، 9 مايو 2016، رابط
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https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/2710956
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/2710956
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/2710956
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ويوضح الجدول التايل خريطة األحزاب التي شاركت يف »االنتخابات الربملانية« 2015 ويظهر منها غياب عدد كبري 

من األحزاب التي شاركت يف االنتخابات الربملانية 2011:

السيادية عىل  التداخل والتنافس بني األجهزة  فقد اتسمت تلك املرحلة يف مجملها بالعشوائية من خالل حجم 

إدارة املشهد السيايس الجديد، وبالرغم من السيطرة التي بدت واضحة للنظام عىل األحزاب السياسية تحت سقف 

برملان 2015، إال أن االقحام املبارش لألجهزة السيادية والتنافس فيام بينها عىل إدارة املشهد السيايس أدى إىل إرباك 

النظام يف أكرث من موقف بدا فيه التخبط وعدم الوضوح لألحزاب الناشئة الجديدة، ولألفراد الذين تم الدفع بهم 

للحياة السياسية يف التعامل مع القرارات السياسية للنظام، وميكن مالحظة ذلك من خالل تتبع حجم الترصيحات 

املتضاربة ألعضاء الربملان والتي تزامنت مع أغلب القرارات والقوانني التي أقرها النظام يف تلك الفرتة، ومن االمثلة 

األبرز لحالة التخبط التي شهدتها تلك املرحلة، اتفاقية تريان وصنافري وقانون الخدمة املدنية.

التوجه تاريخ التسجيلاسم الحزب العددالتوجه تاريخ التسجيلاسم الحزب العدد
ناصري اشتراكي 1992العربي الديمقراطي الناصري 23إسالمي 2011النور1
يسار الوسط1992التجمع 24إسالمي 2011مصر الثورة 2
يسار الوسط 2012الشعب الجمهوري25إسالمي 2011الثورة المصرية 3
يسار الوسط2012مصر المستقبل26إسالمي 2011العمل اإلسالمي المصري4
يسار الوسط2008الدستوري اإلجتماعي الحر 27إسالمي 1992مصر العربي اإلشتراكي 5
يسار الوسط2011المصري الديمقراطي اإلجتماعي28يمين2015مصر العروبة 6
يسار الوسط2011حراس الثورة 29يمين2014السادات الديمقراطي7
وسط2012نهضة مصر30يمين 2014مستقبل وطن8
وسط2012الصرح المصري الحر31يمين2013الحركة الوطنية المصرية 9

وسط2011العدل32يمين2005السالم الديمقراطي10
وسط2011صوت مصر33يمين2006المحافظين11
وسط2011النصر34يمين2014حماة وطن12
وسط2011حقوق اإلنسان والمواطنة 35يمين2002الجيل الديمقراطي13
وسط2005السالم الديمقراطي 36يمين2013األحرار الدستوريين الجدد14
وسط1990االتحاد الديمقراطي37يمين 2011مصر القومي15
ليبرالي 1983الوفد 38يمين 2013فرسان مصر 16
ليبرالي 2011المصريين األحرار39حزب وطنى سابق-يمين2011مصر الحديثة 17
ليبرالي 2011الغد 40حزب وطنى سابق-يمين2011اإلصالح والتنمية 18
ليبرالي2014مصر بلدي41حزب وطنى سابق-يمين2011المستقلين الجدد 19
ليبرالي2011الحرية42حزب وطنى سابق-يمين2011العربي للعدل والمساواة 20
ليبرالي2011الحياة43يمين الوسط2011المؤتمر 21
ناصري اشتراكي 2011الكرامة 22
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أجهزته  عرب  السياسية  للحياة  النظام  احتكار  املرحلة هي  لهذه  النهائية  املحصلة  إن  معه،  القول  ميكن  ما  وهو 

السيادية ولكن من خالل تشابكات وتداخالت مل تسمح حتى بظهور حياة حزبية شكلية تحت سقف الربملان.

املرحلة الثانية: ما بعد انتخابات 2018

يبدو أن العشوائية التي اتسمت بها حركة األحزاب السياسية يف املرحلة األوىل لحكم السييس لن تكون مناسبة 

الخارجي ومع استمرار االنتقادات املوجهة  الثانية لهذا الحكم، فعىل املستوى  الفرتة  سواًء خارجيا أو داخليا يف 

بتعددية  تتميز  لحياة سياسية  املناسب خلق مظهر  بدا من  السياسية  الحياة  تقويض وإضعاف  للسييس بسبب 

حزبية قوية من خالل وجود عدد محدود من األحزاب تحت سقف الربملان، تقوم فيام بينها بأدوار الحزب الحاكم 

فرتة  بداية  مع  األحزاب خاصة  املناسب ضبط عشوائية  من  الداخيل سيكون  املستوى  املعارضة، وعىل  وأحزاب 

رئاسية جديدة من املحتمل أن تشهد تعديالت دستورية، ومزيداً من إقرار القوانني والقرارات. 

ترصيحات السييس املتكررة يف أكرث من مناسبة والتي دعا فيها األحزاب السياسية إىل االندماج والتي تلتها ترصيحات 

الربملان)51( تشري بوضوح إىل أن عملية فك وتركيب  الربملان)50( املرصي وبعض اعضاء  يف نفس االتجاه من رئيس 

األحزاب السياسية املوجودة تحت سقف الربملان وإعادة هيكلتها من جديد ستكون من اولويات املرحلة الثانية 

للسييس وذلك عرب عدة مسارات متوازية: 

1ـ استكامل السيطرة عىل األحزاب السياسية داخل الربملان

كان واضحاً عدم رغبة السييس بالسامح ألي من األحزاب التي كانت فاعلة بعد ثورة يناير بامتالك أي فاعلية أو 

تأثري داخل برملان 2015، ميكن أن تُسبب معوقات لسيطرة النظام وتكرار مشهد برملان 2011 خارج السيطرة، ويُعد 

حزب املرصيني األحرار النموذج األبرز لتلك الحالة، فبالرغم من حصول الحزب عىل 65 مقعداً يف برملان 2015، 

وهو ما يقارب 12% من إجاميل عدد مقاعد الربملان، وتصدر الحزب لقامئة أكرب األحزاب داخل الربملان، رسعان ما 

تعمقت األزمات الداخلية للحزب والتي أسفرت يف النهاية عن اقصاء مؤسس وممول الحزب »نجيب ساويرس«، 

ودخول الحزب بشكل غري مبارش تحت مظلة النظام وانتهى األمر باستقالة نحو 50 عضوا)52( للحزب داخل الربملان 

واالنتقال إىل حزب »مستقبل وطن« أحد أبرز األذرع السياسية لألجهزة السيادية ليخرس حزب املرصيني األحرار 

تصدره ألكرب األحزاب تحت سقف الربملان. 

كذلك بدا حزب الوفد يسري أيضا يف نفس االتجاه، بعد عدة أزمات داخلية شهدتها السنوات القليلة املاضية، ومل 

يتوقف األمر عند هذا الحد بل امتد إىل تعيني)53( املتحدث العسكري السابق العميد »محمد سمري«، وهو أحد 

)50(  “عبد العال” يدعو إلنشاء حزب أغلبية وآخر للمعارضة، الرشوق، 14 مايو 2018، رابط 

)51(  دمج األحزاب تحت راية »كيان مرص”، برملاين، 8 ابريل 2018، رابط 

)52(  حزب املرصيني األحرار مهدد بالتفتيت يف الربملان، الحياة، 6 يونيو 2018، رابط

)53(  هل يتصدع حزب الوفد املرصي لتعيني عسكري سابق؟، الجزيرة نت، 24 مايو 2018، رابط

https://m.parlmany.com/News/7/221708/%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://m.parlmany.com/News/7/221708/%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052018&id=7b1f4d65-98e2-42d0-8e23-fbb35aed73a7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052018&id=7b1f4d65-98e2-42d0-8e23-fbb35aed73a7
http://www.alhayat.com/article/4585074/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.alhayat.com/article/4585074/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/5/24/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052018&id=7b1f4d65-98e2-42d0-8e23-fbb35aed73a7
https://m.parlmany.com/News/7/221708/%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alhayat.com/article/4585074/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/5/24/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
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العسكريني املقربني من السييس يف منصب مساعد رئيس الحزب لشؤون الشباب.

2ـ توحيد قبضة السيطرة

السابقة  الفرتة  شهدتها  التي  السياسية،  األحزاب  ملف  إدارة  عىل  السيادية  األجهزة  بني  والتداخالت  التشابكات 

دفعت النظام للبدء يف مرحلة جديدة تسمح بتفرد جهاز سيادي واحد بإدارة ملف األحزاب، ومن ثم تقليص حجم 

التشابكات والتداخالت وتعزيز وتركيز السلطة يف يد السييس، عرب جهازه السيادي املفضل »املخابرات الحربية«، 

مبا يساعد توجه النظام يف توحيد قبضة السيطرة عىل األحزاب، وخاصة بعد القرارات التي اتخذها السييس بشأن 

إقالة عدد كبري من وكالء جهاز املخابرات العامة، بل وإقالة »خالد فوزي« مدير املخابرات العامة، وتعيني بدالً منه 

»عباس كامل« مدير مكتب السييس، لتحقيق هذا الهدف.

3ـ تقليل عدد األحزاب

تبلغ عدد األحزاب املسجلة رسمياً)54( واملعتمدة من لجنة األحزاب 104 حزباً منها 19 حزباً فقط داخل الربملان 

لألحزاب  الربملان وخارجه عرب عمليات دمج  داخل  املوجودة  السياسية  األحزاب  تقليل عدد  إىل  النظام  ويسعى 

واستقاالت لألعضاء وانضاممهم إىل أحزاب اخرى والوصول إىل شكل يقرتب من شكل الحزب الحاكم مع وجود 

حزب أو عدة أحزاب أخرى تقوم بدور املعارضة املوالية للنظام. 

وما يحدث يف حزب »مستقبل وطن« يُعرب بوضوح عن تلك املنهجية التي يتبعها النظام يف فك وتركيب واعادة 

هيكلة األحزاب داخل الربملان، حيث يقوم الحزب بضم األعضاء املستقيلني من حزب »املرصيني األحرار«)55( و”حزب 

“الوفد”)56( وضم أعضاء آخرين مستقلني، أيضاً أعلن االندماج مع جمعية »من أجل مرص«)57( يف محاولة للوصول 

بعدد اعضاء الحزب إىل نسبة تقارب نسبة ثلثي أعضاء الربملان والتحول إىل حزب األغلبية داخل الربملان. ومن ناحية 

أخرى يسعى حزب الوفد ليتزعم املعارضة املوالية للنظام داخل الربملان عرب دعوته)58( األحزاب االخرى لالندماج 

والدخول تحت مظلة الحزب. 

لكن سيواجه النظام عقبة)59( قانونية ودستورية إلمتام عملية انضامم األعضاء املستقيلني إىل أحزاب اخرى حيث 

الصفة  غري  إذا  النائب  عضوية  إسقاط   2014 دستور  من   10 واملادة  النواب،  قانون مجلس  من   6 املادة  تلزم 

االنتخابية التي انتخب عىل أساسها، وأيا كان اإلجراء والترصف القانوين الذي سيسلكه النظام فهو بأي حال سيمرر 

)54(  تطور الحياة الحزبية يف مرص، الهيئة العامة لالستعالمات، رابط

)55(  مصادر: 51 نائبا من »املرصيني األحرار« وقعوا استامرة انضامم لحزب مستقبل وطن، اليوم السابع، 21 مايو 2018، رابط

)56(  حسام الخويل يستقيل من حزب الوفد وينضم لـ«مستقبل وطن«، التحرير، 21 مايو 2018، رابط

)57(  اندماج »مستقبل وطن« و«كلنا معاك من أجل مرص”، بوابة األهرام، 23 مايو 2018، رابط

)58(  حزب الوفد يدعو 95 حزباً لبحث »االندماج« غداً، الوطن، 21 مايو 2018، رابط

)59(  مطالب بتعديل قانون الربملان والدستور .. نواب وقانونيون: خطر، مرص العربية، 28 مايو 2018، رابط
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عملية تغيري الصفة الحزبية ألعضاء الربملان دون أن تتسبب يف اسقاط عضوية النائب، سواء عرب تعديل دستوري 

يسمح بتغيري الصفة الحزبية دون أي قيود، أو باالعتامد عىل نص الدستور الذي يلزم مبوافقة ثلثي أعضاء الربملان 

إلسقاط عضوية أحد أعضائه، وهو ما يعني استحالة اسقاط عضوية من تغريت صفته الحزبية يف ظل تنفيذ ومترير 

أعضاء الربملان للسياسات الجديدة للنظام لدمج األحزاب السياسية. 

واملنتج النهايئ لهذه املرحلة سيكون الوصول إىل مشهد قريب من املشهد السيايس خالل حكم مبارك يف إطار حزب 

حاكم تابع بشكل مبارش لرأس السلطة ومجموعة من أحزاب املعارضة املوالية للنظام، وإن كان من املتوقع أن 

تكون تحت سيطرته بشكل أكرب نظراً لغياب أي قواعد شعبية لها. 

ثالثاً: السييس ومبارك.. مقارنة بني عهدين  

ظلت طريقة مبارك املفضلة خالل سنوات حكمه يف التعامل مع أحزاب املعارضة تتمثل يف اخضاع األحزاب من 

خالل اعطائها مساحة كافية للتنفس والعمل السيايس، وهو ما ساهم يف اضفاء بعض الرشعية عىل نظام مبارك، 

إال أنها ظلت تحت السقف الذي حدده النظام ومل تتجاوزه، متمثالً يف حصول املعارضة كلها عىل ما ال ميكن أن 

يتجاوز ثلث أعضاء الربملان، ويف الوقت نفسه ظلت األحزاب التي كان يطلق عليها »كارتونية« يف عهد مبارك إشارة 

إىل ضعفها، وضعف أعداد أعضائها، فضالً عن ضعف تأثريها يف الشارع، حارضة يف املشهد ولو بشكل ظاهري، 

واعتمدت بشكل كبري عىل رصيدها التاريخي يف املشاركة يف الحياة الحزبية وعىل بعض رموزها التاريخيني. 

وقد شعر السييس بتخوفات من طريقة مبارك يف التعامل مع األحزاب والتي لن تكون مناسبة بأي حال من االحوال 

يف ظل بيئة ال تزال تحمل مالمح ثورية، وميكن أن متثل أي مساحة عمل سيايس فيها تهديداً للسييس وإضعافاً 

لقبضة النظام، لذا اعتمد السييس عىل فرض واقع سيايس جديد ومغاير عرب إقصاء األحزاب ذات الفاعلية والتأثري 

بتنفيذ سياسات  لتقوم  السيادية  أروقة األجهزة  إقحام أحزاب سياسية جديدة معدة سلفا يف  الوقت نفسه  ويف 

النظام. 

مبارك  استخدم  فقد  بطريقته،  كالً  السياسية واضعافها  الحياة  تقويض  والسييس يف  مبارك  اشرتاك  ويبدو واضحاً 

الطريقة األقل تكلفة من خالل اخضاع األحزاب السياسية املوجودة باألساس عرب توفري مساحات محدودة للتنفس 

لها  رمبا سيكون  التكلفة  باهظة  استخدام طريقة  إىل  السييس  اتجه  بينام  واضح،  السيايس تحت سقف  والعمل 

عواقب بعيدة املدى، حيث سعى إىل إنهاء الحياة الحزبية والسياسية التي كانت موجودة وخلق كيانات وأحزاب 

سياسية تابعة للنظام لن تتطلب منه أي مجهود إلخضاعها، يف حني يعتقد أنها توفر له الرشعية الالزمة والدميقراطية 

الشكلية التي توظف للتسرت عىل االنتهاكات واملامرسات االستبدادية التي ال تتوقف.

ويبدو التوقيت اآلن مناسباً للسييس، وهو عىل مشارف 4 سنوات قادمة يف مقعد رئاسة الجمهورية إلعادة تنظيم 

أدوات واسرتاتيجيات الحكم وتشكيل مؤسسات وهياكل تنظيمية تساهم يف ضبط عملية احتكار الحياة السياسية 
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ووضعها يف إطار يبدو منظامً، ويبتعد عن العشوائية واالحتكار املنظم للمامرسة السياسية، وتحقيق عدة أهداف 

رئيسية:

1ـ إيجاد ظهري شعبي

يُدرك السييس أنه ال يستطيع االعتامد فقط عىل األجهزة السيادية واآللة اإلعالمية يف حشد الجامهري وبناء الشعبية 

وتسويق القرارات، ظهر ذلك بوضوح خالل »االنتخابات الرئاسية« يف 2018، فبالرغم من تسخري اآللة اإلعالمية 

لحشد املواطنني وبالرغم من الضغوط التي مارستها الجهات السيادية عىل األفراد واملؤسسات لدفعها لصناديق 

االنتخابات إال أن ضعف االقبال بدا شديد الوضوح وبدت الفجوة أكرث اتساعا من أي وقت مىض بني النظام وبني 

القواعد الشعبية يف جميع املحافظات وهو ما دفع بالسييس للتفكري يف بناء قاعدة شعبية عرب حزب كبري عىل غرار 

الحزب الوطني، ميثل ظهرياً شعبياً له يف املحافظات والقرى، وأحد أدواته يف الحشد والتعبئة ألي انتخابات قادمة.

2ـ استمرارية مترير القوانني 

نكتفي هنا باإلشارة إىل أن أعضاء الربملان خالل 10 أيام منذ أول جلسة)60( ُعقدت يف 10 يناير 2016 وحتى الجلسة 

الثالثة عرش التي عقدت يف 20 يناير 2016 قاموا باملوافقة عىل 341 قراراً)61( ترشيعياً من أصل 342 قراراً، كانت 

قد صدرت يف عهدي عديل منصور والسييس، ويف غياب الربملان )تم رفض قرار واحد فقط يتعلق بقانون الخدمة 

املدنية( ويظهر هنا حجم القوانني التي متت املوافقة عليها والرسعة التي متت بها مناقشة تلك القوانني )أو باألحرى 

عدم مناقشتها( الدور الرئييس الذي يقوم به أعضاء الربملان والذي سيستمر مع الشكل الجديد الذي ستفرزه عملية 

التي شهدها  األعضاء  وتضارب ترصيحات  والعشوائية  التخبط  عن  تبتعد  آلية  عرب  ولكن  األحزاب،  وتركيب  فك 

الربملان يف املرحلة السابقة.

ولعل من أبرز القرارات املتوقع متريرها عرب الربملان يف الفرتة القادمة تلك التي تتعلق بتمديد الفرتة الرئاسية أو 

إضافة فرتات رئاسية جديدة من خالل اجراء تعديالت دستورية مبا يسمح للسييس بالبقاء واالستمرار يف السلطة.

3ـ ديكور دميقراطي البد منه 

بالرغم من فداحة االنتهاكات واملامرسات التي يقوم بها النظام مع كل من يحاول مامرسة العمل السيايس خارج 

النظام يظل حريصاً عىل تصدير مشهد لحياة سياسية مستقرة وتواجد تعددية  دائرة سيطرته وتوجيهه، إال أن 

حزبية شكلية، مُتثل ديكوراً دميقراطياً يُضفي الرشعية عىل النظام داخلياً وخارجياً، وال يعبأ النظام بواقع وحقيقة 

تشكيل  يف  تُذكر  أدواراً  الربملان  سقف  تحت  املتواجدة  األحزاب  لتلك  يكون  لن  حيث  الحزبية،  التعددية  تلك 

الحكومات أو صياغة السياسات فضالً عن مراقبة جادة للسلطة. 

)60(  انعقاد أوىل جلسات الربملان املرصي بعد توقف دام 3 سنوات، روسيا اليوم، 10 يناير 2016، رابط

)61(  برملان العسكر: إقرار قوانني االنقالب، املعهد املرصي للدراسات، 6 فرباير 2016، رابط

https://arabic.rt.com/news/806855-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.rt.com/news/806855-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/
https://eipss-eg.org/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D9%8A/
https://eipss-eg.org/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D9%8A/
https://arabic.rt.com/news/806855-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/
https://eipss-eg.org/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D9%8A/
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خالصة

ظلت الرغبة يف السيطرة عىل البيئة السياسية متثل أحد السامت الرئيسية ألنظمة الحكم يف مرص بعد عام 1952 

واستمرار سيطرة الجيش عىل الحكم منذ وقتها )باستثناء فرتة حكم د. محمد مريس( ويبدو أن األمر مل يختلف 

كثريا يف سنوات حكم السييس الذي دفع إىل اصطناع بيئة سياسية جديدة غري التي كانت موجودة يف سنوات 

حكم مبارك، أو التي اعقبت ثورة يناير، ودفع إىل إحداث عمليات فك وتركيب لتلك األحزاب، ومهام بدت تلك 

البيئة السياسية هشة إال إنها بطبيعة الحال لن تحتاج إىل ذلك املجهود املبذول للسيطرة عليها أو توجيهها.

حيث ستقوم هذه البيئة السياسية الجديدة بتوفري الشكل املطلوب واملظهر الدميقراطي املالئم لفرتة حكم يسعى 

فيها السييس للتخفيف من شدة النقد املوجه اليه خارجياً، واملتعلق بالحياة السياسية وما آلت إليه، واألوضاع 

واالنتهاكات الحقوقية املستمرة، وعىل املستوى الداخيل سيكون أهم سامت تلك الحياة السياسية الجديدة هو 

إيجاد البيئة املالمئة لتسويق حالة الوهم الذي تبدو فيه كل األمور عىل ما يرام وبطبيعة الحال تقديم السييس 

يف صورة القائد الذي ال غنى عنه إلدارة هذه املرحلة.

وعىل املدى القصري سيستفيد السييس من مشهد سيايس يبدو أكرث انتظاما من الفرتة السابقة، لكن عىل املدى 

املتوسط والبعيد سيستحيل تطوير حياة حزبية سليمة يف سياق حكم استبدادي بهذا الشكل، وستشكل عملية 

فك وتركيب األحزاب وإعادة هيكلتها، بجانب املامرسات التي انتهجها السييس، للقضاء عىل األحزاب السياسية 

الخارجة عن نطاق سيطرته، عواقب ومآالت لن متس فقط الحياة الحزبية واملامرسة السياسية يف مرص، ولكن 

ستمتد إىل املجتمع الذي سيغيب عنه الدور الشعبي، ممثالً يف األحزاب أو القيادات السياسية التي تعرب عن 

طموحاته يف ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة.
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املبحث الخامس: أبعاد صفقات الغاز بين مصر وإسرائيل

خالد فؤاد

مل يكن اكتشاف حقل ظُهر املرصي يف عام 2015 هو اإلشارة األوىل الحتياطات الغاز الطبيعي الضخمة املوجودة 

يف مياه رشق البحر املتوسط، حيث سبق االكتشاف املرصي بعدة سنوات سلسلة اكتشافات كان أبرزها حقيل متار 

)عام 2009( وليفياثان )عام 2010( يف املياه اإلقليمية لألرايض الفلسطينية املحتلة، وحقل أفروديت )عام 2012( 

القربيص، لتربز مرة أخرى رصاعات النفوذ عىل مصادر الطاقة إىل املشهد من جديد، فبعد ظهور احتياطات ضخمة 

للنفط يف بدايات القرن العرشين يف منطقة الرشق األوسط والتي دفعت القوى الدولية للتنافس عىل ترسيخ نفوذها 

ورسم خرائط التحالفات السياسية يف املنطقة، لتصبح أحد الساحات األكرث سخونة وتوتراً خالل العقود املاضية، 

تظهر هذه املرة احتياطيات ضخمة للغاز الطبيعي يف مياه رشق املتوسط، يف وقت يُنظر فيه إىل الغاز الطبيعي عىل 

أنه وقود املستقبل بجدارة، حيث تضاعف االستهالك العاملي منه ثالث مرات خالل الفرتة ما بني 1980 إىل 2010 

ويتوقع)62( أن ينمو الطلب عليه بنسبة 50% بحلول عام 2030، ومع اعتباره صاحب انبعاثات الكربون األقل من 

النفط والفحم، واألرخص من مصادر الطاقة املتجددة، واعتبار الدور األكرب الذي يلعبه يف توليد الطاقة الكهربائية 

باإلضافة إىل القدرة عىل نقله ملسافات بعيدة سواء عرب خطوط االنابيب أو عربه تسييله وشحنه يف ناقالت.

مل تُوفر احتياطات الغاز الضخمة يف منطقة رشق املتوسط والقابلة لالتساع يف املستقبل مجرد تلبية املزيد من 

احتياجات الغاز املحلية لدول املنطقة أو إمكانية تصديره للسوق العاملي فقط، ولكنها يف ظل اتجاه دويل لزيادة 

الطلب عىل الغاز الطبيعي، شكلت إشارة البدء يف تحول ليس بالقليل لسياسات دول منطقة رشق املتوسط، تلك 

املنطقة بالغة الحساسية والتي ال تخلو من أزمات سياسية وتاريخية بني أطراف متعددة، لتبدو يف األفق مالمح 

خرائط نزاعات وتحالفات جديدة يف املنطقة وصفقات كان أبرزها صفقة الغاز املربمة بني مرص وإرسائيل يف مطلع 

عام 2018، مع تسابق وحرص للقوى الدولية عىل التواجد الفعال داخل منطقة رشق املتوسط. تسعى هذه الدراسة 

إىل تقييم شامل لصفقة الغاز اإلرسائييل وتناول األبعاد السياسية واالسرتاتيجية واالقتصادية للصفقة مع وضعها يف 

إطار التفاعالت اإلقليمية والدولية يف منطقة رشق املتوسط.

مرص: عودة إىل ساحة رشق املتوسط

مثل العقد األول من القرن الحادي والعرشين طفرة هائلة يف إنتاج الغاز الطبيعي يف مرص وسمحت تلك الطفرة 

(62)  Daniel Yergin, The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World, 2011.

https://www.goodreads.com/author/show/19563.Daniel_Yergin
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بانتقال مرص من االستهالك املحيل إىل تصدير الغاز للخارج، وكانت أبرز صفقات التصدير تلك التي أبرمت مع 

إرسائيل يف عام 2005 وأحدثت جدالً واسعاً داخل مرص، يف نفس الوقت سعت مرص لبناء محطتني لتسييل الغاز 

الطبيعي عىل ساحل البحر املتوسط لالستفادة من فائض إنتاج الغاز عرب تسييله وتصديره للخارج، مل تستمر تلك 

الطفرة طويالً فبعد الوصول إىل ذروة معدالت إنتاج الغاز يف عام 2009، بدأ االنخفاض التدريجي يف اإلنتاج مام 

جعل معدالت االستهالك املحيل للغاز تتخطى معدالت اإلنتاج، لتتوقف مرص يف عام 2014 عن تصدير الغاز املسال 

لألسواق الخارجية وتتجه إىل استرياد الغاز لسد احتياجات السوق املحلية.

قصة »ظهر«

بالرغم من احتياطات الغاز الضخمة التي تم اكتشافها يف حقل ظهر داخل منطقة امتياز »رشوق«، إال أن عمليات 

االستكشاف يف املنطقة نفسها مل تكن هي األوىل، وسبقها بعدة سنوات عمليات استكشاف وحفر آبار مل تسفر عن 

اكتشافات ذات جدوى اقتصادية، حيث حصلت رشكة شل )إحدى رشكات استكشاف وإنتاج النفط والغاز العاملية( 

عام 1999 عىل منطقة امتياز »نيميد«)NEMED( )63( وهي منطقة تشمل امتياز “رشوق” الحايل ومناطق أخرى 

مجاورة وتقع يف املياه العميقة من جنوب رشق البحر املتوسط )شكل رقم 1(. 

)شكل رقم 1( خريطة توضح منطقة امتياز »نيميد« التي تقع يف جنوب رشق البحر املتوسط

(63)  Moses Aremu, Low Cost, Sweet Crude, Abundant Gas, Nearby Markets Put Saharan Africa 
in the Reckoning, Oil and gas online,  April 6, 2000.

https://www.oilandgasonline.com/doc/low-cost-sweet-crude-abundant-gas-nearby-mark-0001
https://www.oilandgasonline.com/doc/low-cost-sweet-crude-abundant-gas-nearby-mark-0001
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كان الفتاً أن رشكة »شل« قضت حوايل 10 سنوات يف محاولة إلثبات وجود غاز طبيعي ميكن استغالله اقتصادياً، 

وأنفقت خاللها حوايل مليار دوالر وحفرت 9 آبار)64( مل تسفر عن نتائج ذات جدوى اقتصادية، حيث بلغ حجم 

الغاز  استخراج  تكلفة  بأن  »شل«  قدرته  ما  وهو  فقط  مكعب  قدم  تريليون  حوايل  املكتشف  الغاز  احتياطي 

املستكشف مقارنة بأسعار بيعه لن تكون مجدية اقتصادياً بالنسبة لها، دفعت تلك النتائج املخيبة لآلمال وتزامناً 

مع حالة عدم االستقرار التي اعقبت ثورة يناير رشكة شل للتنازل)65( عن امتياز »نيميد« يف مارس 2011، بعد تنازل 

رشكة شل قامت الحكومة املرصية يف يناير 2012 عن طريق الرشكة القابضة للغاز »إيجاس« بتقسيم منطقة امتيار 

»نيميد« إىل عدة مناطق، ثم قامت  بطرح مزايدة للتنقيب)66( عن تلك املناطق املقسمة وعدة مناطق أخرى باملياه 

العميقة بالبحر املتوسط)67(، بإجاميل 15 منطقة )شكل رقم 2(.

)شكل رقم 2( خريطة توضح املناطق املطروحة للمزايدة يف 2012 وتشمل البلوك 9 “رشوق البحري”

وأعلنت الحكومة املرصية يف ابريل 2013 نتائج)68( مزايدة التنقيب، حيث تم قبول العرض املقدم من رشكة إيني 

اإليطالية للحصول عىل حق امتياز)69( قطاع رقم 9 »رشوق البحري« والذي ميثل جزء من منطقة امتياز »نيميد« 
(64)  Marco Alfieri, Nessun Dorma, eniday, October 27, 2015.

(65)  Egypt gas bid round to include area abandoned by Shell, Reuters, November 15, 2011.
)66(   القابضة للغازات تطرح 15 منطقة جديدة للبحث عن الغاز.. وتقدر االحتياطي بـ»تريليون« قدم، املرصي اليوم، 29 يناير 2012.

(67)  Bid round 2012, Egyptian natural gas holding company, June 4, 2012.
)68(  13 رشكة عاملية تفوز يف مناقصة التنقيب عن البرتول والغاز بـ”املتوسط”. و1.2 مليار دوالر استثامرات متوقعة، صدى البلد، 16 /4/ 2013.
(69)  Block 9 Shorouk offshore, Egyptian natural gas holding company, June 4, 2012.

https://www.eniday.com/en/human_en/discovery-development-gas-zohr/
https://www.eniday.com/en/human_en/discovery-development-gas-zohr/
https://www.reuters.com/article/egypt-gas-shell/egypt-gas-bid-round-to-include-area-abandoned-by-shell-idUSL5E7MF2T220111115
https://www.almasryalyoum.com/news/details/147673
https://www.almasryalyoum.com/news/details/147673
http://www.egas.com.eg/Business_Opportunities/Bid_Round2008_List.aspx
http://www.egas.com.eg/Business_Opportunities/Bid_Round2008_List.aspx
http://www.elbalad.news/459999
http://www.egas.com.eg/BidRound2012/block009.pdf
http://www.egas.com.eg/BidRound2012/block009.pdf
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التي تنازلت عنها شل كام ذكرنا سابقاً. 

كان الدافع الرئييس لرشكة إيني من الحصول عىل امتياز »رشوق« هو مواصلة البحث عن امتدادات الكتشافات 

التابعة إلرسائيل وقربص، والقريبة من امتياز رشوق، توصلت  الغاز الضخمة يف حقول متار وليفياثان وافروديت 

إيني يف ابريل 2015 إىل نتائج)70( شبه مؤكدة بوجود احتياطات غاز ضخمة يف حقل ظهر وهو ما دفعها إلرسال 

الحفار العمالق »سايبم 10000« إىل منطقة رشوق والبدء يف اعامل الحفر يف 3 يوليو 2015، لتعلن بعدها الحكومة 

املرصية ورشكة ايني االيطالية يف اغسطس 2015 عن اكتشاف)71( »حقل ظهر« يف منطقة امتياز رشوق )شكل رقم 

.)3

)شكل رقم 3( خريطة توضح موقع حقل ظهر من السواحل املرصية

(70)  Marco Alfieri, Nessun Dorma, eniday, October 27, 2015.

مرص تعلن اكتشاف أكرب حقل غاز باملتوسط، سكاي نيوز عربية، 30 اغسطس 2015.  (71)

https://www.eniday.com/en/human_en/discovery-development-gas-zohr/
https://www.skynewsarabia.com/business/771005-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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املتوسط، متخطياً حقول متار وليفياثان اإلرسائيلية وحقل  البحر  أكرب حقل غاز طبيعي يف مياه  يعد حقل ظهر 

افروديت القربيص، حيث تصل احتياطيات الغاز الطبيعي يف حقل ظهر إىل 30 تريليون قدم مكعب )tcf 30( أو ما 

.)bcm 850( يعادل 850 بليون مرت مكعب

من املثري لالنتباه أن الحكومة املرصية يف 5 يوليو 2015، وبعد يومني فقط من بدء أعامل الحفر يف حقل ظهر، 

كانت قد ضاعفت)72( اسعار رشائها للغاز من رشكة إيني )يف إطار حصة رشكة إيني من الغاز املستخرج واسرتداد 

إيني لتكاليف االستكشاف والحفر(، لريتفع سعر املليون وحدة حرارية من الغاز )ما يعادل 28.26 مرت مكعب( 

من 2.65 دوالر إىل 5.88 دوالر وهي اسعار ميكن تفهمها مقارنة بأسعار الغاز العاملية)73( إذا ما كان الغاز الطبيعي 

املنتج من حقل ظهر سيوجه جزء كبري منه إىل التصدير للخارج، يف حني أن البنية التحتية)74( للمرحلة األوىل من 

حقل ظهر تشري بوضوح إىل أن غالبية الغاز املنتج من الحقل سيوجه لالستهالك املحيل وليس للتصدير، وتبقى 

االحتامالت قامئة بتصدير كميات محدودة من غاز حقل ظهر بعد االنتهاء من املرحلة الثانية)75( التي تشمل تركيب 

خط أنابيب لتصدير الغاز.

التزامن يف التوقيت بني بدء رشكة ايني أعامل الحفر يف حقل ظهر وبني مضاعفة الحكومة املرصية ألسعار رشاء 

الغاز من إيني يدعو إىل االعتقاد أن مثة اتفاق غري معلن بني الحكومة املرصية ورشكة إيني قبل البدء يف أعامل 

الحفر مبضاعفة األسعار، حيث أنه من الصعب تصور أن الحكومة املرصية قبل اتخاذها قرار مضاعفة األسعار مل 

يكن لديها علم باالحتامالت شبه املؤكدة بوجود احتياطيات غاز ضخمة يف حقل ظهر، وهو ما يفتح الباب أمام 

شبهات بعملية فساد السيام وأن حاالت مشابهة قد تكررت يف املايض، كان أبرزها تسعري الغاز املصدر إىل إرسائيل 

بأسعار منخفضة جداً)76(، ورمبا جاءت مضاعفة االسعار يف سياق التحفيزات التي حاولت الحكومة املرصية تقدميها 

لرشكة إيني يف سبيل دفعها لإلرساع يف عمليات الحفر والتطوير بحقل ظهر، ويبدو أن تلك االسرتاتيجية التي اتبعتها 

الحكومة املرصية مل تختص بها رشكة ايني االيطالية فقط، حيث اتبعت الحكومة نفس االسرتاتيجية)77( مع الرشكات 

األجنبية األخرى عن طريق زيادة املدفوعات للرشكات مقابل الغاز الطبيعي بهدف دفعها للتوسع يف استثامراتها 

داخل مرص، ويبدو أن اسرتاتيجية الحكومة املرصية قد تغافلت يف سعيها لجذب االستثامرات األجنبية عن حقيقة 

أن من سيسدد تلك الزيادة يف اسعار الغاز الطبيعي هو املستهلك املحيل.

غاز مرص: من االسترياد إىل التصدير

)72(   مرص ترفع سعر رشاء الغاز من إيني وإديسون اإليطاليتني أكرث من 100%، رويرتز، 5 يوليو 2015.
(73)  Natural Gas Prices Forecast: Long Term 2018 to 2030, COMESA , November  2, 2018.
(74)  Inauguration of Zohar Gas Field Project at Port Said, Ministry of Petroleum, January 31, 2018. 

(75)  Saipem awarded offshore contract variations worth 900 million used for the optimized ramp up phase of the Zohar 

field development project, SAIPEM, July 27, 2017.

)76(   عمرو عاديل، إدارة ملف الطاقة يف مرص بني الفساد وعدم الكفاءة، مركز كارنيجي للرشق األوسط، 11 مايو 2015.
(77)  Jared Malsin, In Egypt’s Vision of Energy Independence, Egyptians Pay More, The Wall Street Journal, August 27, 

2018

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN0PF0AL20150705
file:///H:\أعمال%202019-02\التقرير%20الاستراتيجي%202019\مقارنة%20بأسعار%20الغاز%20العاملية
file:///H:\أعمال%202019-02\التقرير%20الاستراتيجي%202019\مقارنة%20بأسعار%20الغاز%20العاملية
http://www.petroleum.gov.eg/en/MediaCenter/LocalNews/Pages/mop_31012018_01.aspx
http://www.petroleum.gov.eg/en/MediaCenter/LocalNews/Pages/mop_31012018_01.aspx
http://www.saipem.com/sites/SAIPEM_en_IT/con-side-dx/Press%20releases/2017/Zohr.page
http://www.saipem.com/sites/SAIPEM_en_IT/con-side-dx/Press%20releases/2017/Zohr.page
https://carnegie-mec.org/2015/05/11/ar-pub-60212
https://carnegie-mec.org/2015/05/11/ar-pub-60212
https://www.wsj.com/articles/in-egypts-vision-of-energy-independence-egyptians-pay-more-1535367601?mod=searchresults&page=1&pos=1
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بعد اكتشاف حقل ظهر، وهو صاحب احتياطات الغاز األضخم يف مياه البحر املتوسط، برز سؤال رئيس يتعلق 

بقدرة مرص عىل تحقيق االكتفاء الذايت من الغاز الطبيعي وسد احتياجات االستهالك املحيل، واالتجاه إىل التصدير 

عىل املدى القريب؟

اإلجابة عىل هذا التساؤل تدفعنا إىل العودة عدة سنوات للخلف لنتلمس واقع إنتاج واستهالك مرص للغاز الطبيعي 

يف السنوات العرش األخرية وتحديداً منذ 2009 )شكل رقم 4(، حيث بلغت ذروة إنتاج مرص من الغاز الطبيعي 

بينام  املحيل،  االستهالك  الفائض عن  باالتجاه إىل تصدير  لها  يومياً، وهو ما سمح  مليار قدم مكعب  حوايل 6.1 

انخفض اإلنتاج)78( بنسبة 27% إىل 4.4 مليار قدم مكعب يومياً بني عامي 2009 و2015، وأدى هذا االنخفاض إىل 

تحول مرص من إحدى الدول املصدرة للغاز الطبيعي إىل دولة مستوردة لسد احتياجات االستهالك املحيل، حيث 

أوقفت مرص صادراتها من الغاز الطبيعي املسال يف عام 2014 وسعت إىل استرياد الغاز الطبيعي، ووصلت الكميات 

التي تستوردها)79( مرص إىل حوايل 1.1 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي يف بداية عام 2016، وانتقلت 

مرص خالل سنوات قليلة من خانة تصدير الغاز إىل خانة استرياد الغاز.

)شكل رقم 4( يوضح الفارق بني مستويات إنتاج واستهالك الغاز الطبيعي من عام 2007 إىل عام 2017

أعاد اكتشاف حقل ظهر األمل مجدداً يف عودة مرص مرة أخرى إىل تصدير الغاز، يف ديسمرب 2017 رصح كالوديو 

ديسلزي)80(، الرئيس التنفيذي لرشكة إيني، إن حقل ظهر »سوف يحول بشكل كامل مشهد الطاقة يف مرص، مام 

يسمح ملرص بالوصول إىل االكتفاء الذايت والتحول من مستورد للغاز إىل مصدر مستقبيل«. بعد عدة شهور من 

ترصيح الرئيس التنفيذي لرشكة إيني، ويف سبتمرب 2018 بلغ إنتاج حقل ظهر)81( من الغاز الطبيعي حوايل 2 مليار 

قدم مكعب يومياً ووصل إجاميل إنتاج مرص)82( من الغاز إىل 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً، وهو ما دفع وزير البرتول 

املرصي لإلعالن يف نفس الشهر عن توقف مرص)83( عن استرياد الغاز الطبيعي املسال، ومن املتوقع أن يصل حقل 

ظهر إىل أعىل إنتاجية)84( له عام 2019 حيث سيصل إنتاجه إىل 2.7 مليار قدم مكعب يومياً ومن ثم متوقع أن يصل 

إجاميل إنتاج مرص من الغاز يف 2019 إىل 7.3 مليار قدم مكعب يومياً، مع األخذ يف االعتبار أن استهالك)85( مرص 

(78)  Michael Ratner, Natural Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean, Congressional Research Service , August 15, 

2016.

(79)  Egypt to up gas production by 2019, LNG world news, May 23, 2016.

(80)  Eni begins producing from Zohr, the largest ever discovery of gas in the Mediterranean 
Sea, Eni.com, December 20, 2017.
(81)  Zohr Ramp-up: Eni reaches 2 bcfd production target, Eni.com, September 8, 2018.
(82)  Egypt’s Natural Gas Output Rises to 6.6 Bcf Per Day, GAS.com, September 18, 2018.

)83(  مرص تعلن وقف استرياد الغاز املسال من الخارج، رويرتز، 29 سبتمرب 2018.
(84)  Zohar Ramp-up: Eni reaches 2 bcfd production target, Eni.com, September 8, 2018.
(85)  Egypt’s Gas Consumption to Reach 9 bcf/d in 2020/21, Egypt Oil & Gas, September 24, 
2018.
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https://www.eni.com/en_IT/media/2018/09/zohr-ramp-up-eni-reaches-2-bcfd-production-target
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http://gas.com/blog/2018/09/18/egypts-natural-gas-output-rises-to-6-6-bcf-per-day/
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1M906X
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https://egyptoil-gas.com/news/egypts-gas-consumption-to-reach-9-bcfd-in-202021/
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من الغاز الطبيعي يف نهاية 2018 يقدر بحوايل 6.3 مليارات قدم مكعب يومياً، وهو ما يعني أنه يف العام 2019 

ستكون مرص قد اتجهت بشكل مبارش ليس فقط إىل تحقيق االكتفاء الذايت من الغاز الطبيعي وسد احتياجات 

السوق املحيل، ولكن إىل العودة مرة أخرى لساحة الدول املصدرة للغاز الطبيعي ولو بكميات محدودة.

ونشري هنا إىل االتفاقية)86( التي وقعتها مرص يف أغسطس 2018، الستئناف تصدير الغاز إىل األردن يف بدايات عام 

2019 وتعد االتفاقية األوىل لتصدير الغاز املرصي بعد فرتة توقف منذ عام 2014.

العودة إىل تصدير الغاز الطبيعي تعني أيضاً بالتبعية العودة إىل تشغيل محطات إسالة الغاز املرصية، حيث متتلك 

البنية  مرص بنية تحتية إلسالة الغاز الطبيعي متنحها ميزة تنافسية)87( عن باقي دول رشق املتوسط، إال أن تلك 

قد  كانتا  املتوسط،  البحر  وإدكو عىل ساحل  دمياط  الطبيعي مبدينتي  الغاز  املتمثلة يف محطتني إلسالة  التحتية 

أصابهام الركود يف السنوات القليلة املاضية بعد انخفاض اإلنتاج املحيل والتوقف عن التصدير إىل الخارج، ويف ظل 

تحقيق االكتفاء الذايت والعودة مرة أخرى إىل تصدير الغاز املرصي إىل الخارج، سيكون من املتوقع)88( بنهاية عام 

2019 ان تعمل محطتي االسالة بكامل طاقتهام االستيعابية. 

إرسائيل من مستورد إىل مصدر صاف للغاز الطبيعي

(86)  Jordan and Egypt sign deal to renew flow of natural gas, The Jordan times, August 9, 2018.
(87)  Egypt is optimistic about new gas discoveries in the Mediterranean, The Economist, July 5, 2018.

(88)  Zohr brings turnaround in Egypt’s LNG fortunes, LNG World shipping, May 16, 2018.

http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-and-egypt-sign-deal-renew-flow-natural-gas
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/07/05/egypt-is-optimistic-about-new-gas-discoveries-in-the-mediterranean
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/07/05/egypt-is-optimistic-about-new-gas-discoveries-in-the-mediterranean
https://www.lngworldshipping.com/news/view,zohr-brings-turnaround-in-egypts-lng-fortunes_51817.htm


52

أعلنت إرسائيل يف عامي 2009 و2010 عن اكتشافات ضخمة للغاز الطبيعي يف مياه البحر املتوسط من خالل 

حقيل متار وليفياثان، وتبلغ احتياطات الغاز يف حقل متار 11 تريليون قدم مكعب )tcf 11( وبدأ اإلنتاج)89( من 

الحقل يف عام 2013، وتبلغ احتياطات الغاز يف حقل ليفياثان 22 تريليون قدم مكعب )tcf 22( ويتوقع)90( أن يبدأ 

اإلنتاج من الحقل يف عام 2019، مل متنح تلك االكتشافات إلرسائيل القدرة عىل إشباع االستهالك املحيل لديها فقط، 

بل سمحت لها باالنتقال من كونها مستورد صاف للغاز يف السنوات املاضية إىل مصدر صاف للغاز.

يف حني ظل االمر األكرث تعقيداً للجانب اإلرسائييل هو كيفية استثامر ناتج الغاز الطبيعي من حقيل متار وليفياثان، 

فبالرغم من االحتياطات الضخمة التي متتلكها إرسائيل إال أن التحدي االكرب هو الوصول إىل السوق الخارجي بينام 

ال متلك إرسائيل خطوط أنابيب لنقل الغاز للمستهلكني يف الخارج وال منصات لتسييل الغاز وتصديره عن طريق 

الناقالت، بطبيعة الحال كان عىل الجانب اإلرسائييل لتخطي عقبة نقل الغاز من الحقول وتصديره للخارج البحث 

عن أفضل الخيارات مع اعتبار املحددات السياسية واألمنية واالقتصادية.

إرسائيل: خيارات متعددة وخيار اسرتاتيجي وحيد

بالرغم من تعدد الخيارات أمام إرسائيل لتصدير ناتج الغاز الطبيعي املكتشف حديثا من حقول الغاز لديها، إال أن 

أغلب تلك الخيارات اشتملت عىل مجموعة من املخاطر املحتملة السياسية واألمنية واالقتصادية وبأوزان نسبية 

مختلفة، نشري هنا إىل الخيارات املتاحة امام إرسائيل: 

إنشاء محطات لتسييل الغاز الطبيعي عىل سواحل إرسائيل، ويعرتض هذا الخيار مخاوف أمنية ليست . 1

بالقليلة يف حال أصبحت تلك املحطات معرضة بشكل دائم لهجامت املقاومة الفلسطينية، باإلضافة إىل 

التكلفة االقتصادية املرتفعة املتعلقة ببناء تلك املحطات، أو إنشاء محطات عامئة لتسييل الغاز الطبيعي 

يف مياه البحر املتوسط، وهو خيار باهظ التكلفة باملقارنة مبحطات تسييل الغاز الطبيعي املوجودة عىل 

السواحل واملرتفعة التكلفة أيضاَ، فضالً عن استمرار التهديد األمني املحتمل.

عىل . 2 الغاز  لتسييل  محطات  خالل  من  تصديره  ثم  أنابيب  خطوط  عرب  قربص  إىل  الطبيعي  الغاز  نقل 

األرايض القربصية، وبالرغم أن هذا الخيار يعد أكرث أمناً من وجود محطات تسييل الغاز داخل إرسائيل 

إال أن العوائق السياسية حارضة بقوة يف هذا الخيار، حيث أن االعتامد عىل قربص كمسار رئييس لتصدير 

القربصية وتعقيداتها  الرتكية  املتدفق من إرسائيل سيظل مصدر قلق دائم إلرسائيل بسبب األزمة  الغاز 

وامتدادها لألوضاع السياسية يف قربص، ومن جهة أخرى سيتطلب مد خط أنابيب من إرسائيل إىل قربص 

إنشاء محطات تسييل غاز طبيعي عىل االرايض القربصية تكلفة مالية كبرية ومزيد من الوقت املهدر الذي 

(89)  Israel Starts Tamar Gas Production, Bloomberg, March 31, 2013.
(90)  Noble Pulls Anchor in GOM as U.S. Onshore, Mediterranean Natural Gas Take Priority, 
Natural gas intelligence, February 15, 2018.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-03-30/israel-begins-gas-production-at-tamar-field-in-boost-to-economy
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-03-30/israel-begins-gas-production-at-tamar-field-in-boost-to-economy
https://www.naturalgasintel.com/articles/113396-noble-pulls-anchor-in-gom-as-us-onshore-mediterranean-natural-gas-take-priority
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ال يخدم مصلحة إرسائيل يف التعجيل باالستفادة من فوائض الغاز لديها. 

إنشاء خط أنابيب يربط بني إرسائيل وقربص واليونان وإيطاليا ومنه تصدير الغاز إىل االسواق األوروبية، . 3

يتعرض هذا الخيار لتحديات هائلة من ناحية التكلفة املادية الباهظة لخط أنابيب يصل طوله إىل 2100 

كيلومرت وبتكلفة نحو 7-8 مليار دوالر، ومن ناحية الصعوبات الفنية التي تواجه مد خطوط أنابيب الغاز 

يف املياه العميقة، فضالً عن املوقف الرتيك املتوقع واملعارض إلنشاء الخط. 

إال أنه بالرغم من كل تلك التحديات قامت الدول األربع )إرسائيل وقربص واليونان وإيطاليا( بالتوقيع عىل مذكرة 

تفاهم)91( يف ديسمرب 2017 إلنشاء خط الغاز املمتد إىل أوروبا، ويفرتض أن يكون توقيع)92( العقد الرسمي بني الدول 

األربعة يف فرباير 2019.

مد خط أنابيب من إرسائيل إىل تركيا مروراً بقربص، بحيث يتم استخدام شبكة األنابيب الضخمة لدى تركيا . 4

وموقعها الجغرايف القريب من أوروبا لتسهيل وصول الغاز إىل االسواق األوروبية أو إىل تركيا نفسها التي 

تعد مستورداً كبرياً للغاز الطبيعي، وميكن اعتبار هذا الخيار األقل تكلفة من الناحية االقتصادية مقارنة 

بالخيارات األخرى، حيث ستحتاج إرسائيل فقط ملد خطوط أنابيب إىل قربص ومنها إىل تركيا وستعتمد عىل 

شبكة األنابيب لدى تركيا والخربة الرتكية يف مجال نقل الغاز، لكن هناك عدة اعتبارات أخرى تقلل من 

جدوى هذا الخيار بالنسبة إىل إرسائيل وتقلل من فرص اختياره كمسار مفضل، حيث سيكون من الصعب 

الرتكية اإلرسائيلية  العالقات  تبدو  الوقت ال  القربصية ويف نفس  الرتكية  األزمة  الخيار يف ظل  تصور هذا 

مشجعة للميض قُدما يف هذا الخيار، السيام وأن العالقات الرتكية اإلرسائيلية شهدت تدهوراً حاداً خالل 

السنوات األخرية )شكل رقم 5(.

(91)  Greece, Cyprus, Italy, Israel sign MoU for East Med gas pipeline, New Europe, December 5, 2017.

(92)  Agreement reached on Israel-Europe gas pipeline, Globes, November 25, 2018.

https://www.neweurope.eu/article/greece-cyprus-italy-israel-sign-mou-east-med-gas-pipeline/
https://www.neweurope.eu/article/greece-cyprus-italy-israel-sign-mou-east-med-gas-pipeline/
https://en.globes.co.il/en/article-agreement-reached-on-israel-europe-gas-pipeline-1001261984
https://www.neweurope.eu/article/greece-cyprus-italy-israel-sign-mou-east-med-gas-pipeline/
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)شكل رقم 5( خريطة توضح املسارات املحتملة لتصدير الغاز اإلرسائييل

بالنظر إىل الخيارات املتاحة لتصدير الغاز اإلرسائييل كان من الواضح أن أغلبها يواجه تحديات ومعوقات العتبارات 

اقتصادية وسياسية وأمنية، لكن مثة خيار آخر يقدم إلرسائيل فرصة أفضل من تلك الخيارات السابقة، وهو التوجه 

إىل مرص وتصدير الغاز إليها عن طريق خط انابيب ميتد من إرسائيل إىل مرص، حيث يوجد بالفعل خط ميتد من 

العريش إىل عسقالن (اململوك لرشكة غاز رشق املتوسط “EMG”( وميكن استخدامه بعد إنجاز بعض التعديالت 

الفنية البسيطة، وسيوفر هذا الخيار أكرث من مسار ميكن أن يسلكه الغاز املتدفق من إرسائيل إىل مرص سواًء من 

خالل تغذية السوق املرصية صاحبة الطلب املتزايد الستهالك الغاز الطبيعي أو تصدير الغاز إىل األسواق الخارجية 

عرب محطات تسييل الغاز املوجودة يف إدكو ودمياط. 

ويوفر هذا الخيار عىل إرسائيل تكلفة إنشاء محطات إسالة عىل أراضيها أو تكلفة إنشاء خطوط أنابيب سواء متتد 

إىل قربص أو تركيا أو جزيرة كريت اليونانية، حيث ستكتفي فقط بتصدير الغاز عرب أنبوب متواجد بالفعل وهو 
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ما يحقق إلرسائيل أكرب عائد اقتصادي لكميات الغاز املستخرجة من حقيل متار وليفياثان، باإلضافة إىل تحقيق)93( 

أهداف اسرتاتيجية وسياسية رمبا مل تتحقق منذ اتفاقية السالم بني مرص وإرسائيل يف عام 1979، وهو ما عرب عنه 

رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو عندما أشار إىل أن تاريخ توقيع الصفقة هو يوم عيد)94( إلرسائيل، ليشري 

بشكل موجز ومبارش عن حجم األبعاد االسرتاتيجية واالقتصادية التي حققتها إرسائيل بتوقيع الصفقة.

مل يكن الحديث عن أفضلية الخيار املرصي بالنسبة إلرسائيل أمراً بعيداً عن دوائر صنع القرار اإلرسائيلية أو عن 

العديد من املراكز البحثية املتخصصة التي أشارت إىل خيار نقل الغاز اإلرسائييل إىل مرص كخيار اسرتاتيجي بالنسبة 

أفضل  هي  أن مرص  اإلرسائيلية  بالخارجية  السياسية  الدراسات  وحدة  من  صادر  تقرير)95(  أكد  حيث  إلرسائيل، 

ويف  واالسرتاتيجية،  واالقتصادية  السياسية  الناحية  من  واليونان  برتكيا  مقارنة  اإلرسائييل  الغاز  لتصدير  الخيارات 

نفس هذا االتجاه كان الربملان األورويب قد عرب من خالل تقرير)96(، نرش يف مايو 2017 عن تقديره ألفضل الخيارات 

لتصدير الغاز اإلرسائييل من خالل منصات التسييل املرصية، حيث اعترب التقرير هذا الخيار األكرث واقعية مقارنة 

بالخيارات األخرى التي تعوقها األزمات السياسية من ناحية والتكلفة االقتصادية العالية من ناحية أخرى.

كيف متت الصفقة 

الخيارات إلرسائيل فإنه كان ينضوي عىل تحديني  الغاز اإلرسائييل إىل مرص أفضل  اعتبار خيار نقل  بالرغم من   

رئيسيني يف ذلك التوقيت الذي أعقب بداية اإلنتاج من حقل متار يف عام 2013، أولهام : وجود تغريات سياسية 

الصعب عىل  ُمنتخبة كان من  قيادة سياسية  نتج عنها  التي  تلك  يناير،  ثورة  أعقاب  النظام املرصي يف  حادة يف 

إرسائيل التوصل معها التفاق أو صفقة تسمح بنقل الغاز من إرسائيل إىل مرص، السيام أن إرسائيل كانت قد اتجهت 

إىل التحكيم الدويل)97( للمطالبة بتعويضات مادية ضخمة بعد وقف تصدير الغاز املرصي إلرسائيل يف 2012، ومن 

ناحية أخرى ويف نفس التوقيت ثارت قضية تصدير الغاز املرصي إىل إرسائيل بعد ثورة يناير، ووجهت فيها اتهامات 

ملسؤولني بارزين يف نظام مبارك بتصدير الغاز املرصي إلرسائيل بأسعار ال تتفق مع األسعار العاملية)98(؛ حيث إنه 

تم بيع الغاز إلرسائيل مقابل سعر من 2 إىل 3 دوالرات لكل 1000 قدم مكعب، أي أقل من 4 دوالرات لكل 1000 

)93(  وزير الطاقة اإلرسائييل يقول صفقة الغاز ستقوي العالقات مع مرص، رويرتز، 19 فرباير 2018.
(94)  PM of Israel [IsraeliPM]. (February 19, 2018). I welcome the historic agreement that was 
announced on the export of Israeli gas to Egypt. This will put billions into the state treasury to 
benefit the education, health and social welfare of Israel’s citizens. Retrieved from 
<https://twitter.com/IsraeliPM/status/965593667045031936>.
(95)  Classified report: It is better to export natural gas through Egypt instead of Turkey, Yedioth 
Ahronoth, August 14, 2018.
(96)  Energy: a shaping factor for regional stability in the Eastern Mediterranean?, Policy De-
partment, Directorate-General for External Policies, European Union, June 2017
(97)  Egypt to appeal $1.76 billion award to Israel in gas dispute, freeze gas import talks, Reuters, December 6, 2015.

(98)  Why Israel’s gas deal with Egypt really blew up, Foreign Policy, April 23, 2012.

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1G31CX
https://twitter.com/IsraeliPM/status/965593667045031936?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fisrael-news%2Fbusiness%2Fnetanyahu-lauds-israeli-firm-s-15b-gas-deal-with-egypt-1.5828419
https://twitter.com/IsraeliPM/status/965593667045031936?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fisrael-news%2Fbusiness%2Fnetanyahu-lauds-israeli-firm-s-15b-gas-deal-with-egypt-1.5828419
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578044/EXPO_STU(2017)578044_EN.pdf
https://www.reuters.com/article/us-iec-egypt-natgas-appeal/egypt-to-appeal-1-76-billion-award-to-israel-in-gas-dispute-freeze-gas-import-talks-idUSKBN0TP0HL20151206
https://www.reuters.com/article/us-iec-egypt-natgas-appeal/egypt-to-appeal-1-76-billion-award-to-israel-in-gas-dispute-freeze-gas-import-talks-idUSKBN0TP0HL20151206
https://foreignpolicy.com/2012/04/23/why-israels-gas-deal-with-egypt-really-blew-up/
https://foreignpolicy.com/2012/04/23/why-israels-gas-deal-with-egypt-really-blew-up/
https://twitter.com/IsraeliPM
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قدم مكعب، تلك التي تدفعها الرشكات املرصية مقابل الغاز يف ذلك التوقيت، وأقل بكثري من أسعار الغاز يف أوروبا 

وآسيا. وشكلت تلك القضية تحدياً آخر أمام الرغبة اإلرسائيلية يف إمتام أي نوع من صفقات الغاز بينها وبني مرص 

يف ذلك التوقيت الحساس. 

 مع انقالب الثالث من يوليو 2013 وتغري النظام السيايس يف مرص، تطورت العالقات بني الجانبني املرصي واإلرسائييل 

بقدر كبري، حيث شهدت العالقات بينهام تفاهامً أكرث من أي وقت مىض، كان أبرزها التعاون والتنسيق األمني يف 

سيناء، والتوافق السيايس فيام يتعلق مبا يسمى “صفقة القرن”، وقد عزز ذلك التطور اإليجايب من آمال الجانب 

الغاز  أزمة تصدير فوائض  الخيارات لحل  الغاز إىل مرص، وتحقيق أفضل  السعي إىل تصدير ونقل  اإلرسائييل يف 

اإلرسائييل.

 كانت بداية الحديث عن صفقة تتيح للجانب اإلرسائييل تصدير الغاز إىل مرص مبكراً)99(، حيث سعت إرسائيل إىل 

ذلك منذ أواخر عام 2014، إال أن نظام ما بعد انقالب الثالث من يوليو بدا متخوفاً فيام يتعلق بصفقات الغاز مع 

إرسائيل، السيام أن قضية تصدير الغاز إلرسائيل التي وجه فيها االتهام ملسؤولني يف نظام مبارك، كانت التزال أحداثها 

ماثلة، باإلضافة إىل حاجة مثل هذا النوع من الصفقات إىل موافقات برملانية إلمتامها، وتحسباً ملطالبات قانونية، 

بوقف استرياد الغاز اإلرسائييل مثل تلك التي طالبت بإيقاف)100( صادرات الغاز املرصية السابقة إلرسائيل. دفعت 

تلك التخوفات النظام املرصي لالتجاه إىل جعل صفقات الغاز مع إرسائيل من خالل الرشكات املرصية الخاصة، 

واالبتعاد عن املشاركة يف تلك الصفقات بشكل مبارش.

تنظيم  بـ “قانون  الطبيعي فيام يعرف  الغاز  باسترياد  الخاصة  يتيح للرشكات  الحكومة إىل سن ترشيع  اتجهت   

أنشطة سوق الغاز الطبيعي”)101(، بعدما كان القانون املرصي والترشيعات الخاصة بنقل الغاز الطبيعي متنع ذلك 

يف السابق.

 ومن املهم اإلشارة هنا إىل أن خمسة أيام فقط كانت هي الفرتة الزمنية الفاصلة بني إصدار الالئحة التنفيذية 

الخاصة بقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي -  ونرشها يف الجريدة الرسمية)102( بتاريخ 14 فرباير 2018، تلك 

الالئحة التي تسمح للرشكات الخاصة باسترياد الغاز الطبيعي - وبني اإلعالن عن اتفاقية)103( تصدير الغاز اإلرسائييل 

مع رشكة دولفينيس املرصية )رشكة قطاع خاص( بتاريخ 19 فرباير 2018، ليُعرب الفارق الزمني القصري جداً عن 

الرتتيبات التي جرت بشأن تصدير الغاز بني الجانبني املرصي واإلرسائييل، والتمهيد الذي سبق صفقة الغاز، ومبوجب 

متار  حقيل  يف  الرسميني  الرشكاء   - األمريكية  انريجي«  و«نوبل  اإلرسائيلية  »ديليك«  رشكتا  ستقوم  الصفقة  هذه 

(99)  Delek, Noble in talks to supply gas to Egypt, Globes, November 27, 2014.

(100)  Egyptian court says no to gas exports to Israel, Reuters, December 1, 2008.

)101(  النص الكامل لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، اليوم السابع، 7 اغسطس 2017.

)102(  الجريدة الرسمية تنرش بنود الالئحة التنفيذية لقانون الغاز، الدستور، 14 فرباير 2018.
(103)  Israel-Egypt $15 Billion Gas Deal Boosts Energy Hub Prospects, Bloomberg, February 19, 2018.

http://www.globes.co.il/en/article-delek-noble-in-talks-for-huge-egyptian-gas-deal-1000989505
http://www.globes.co.il/en/article-delek-noble-in-talks-for-huge-egyptian-gas-deal-1000989505
https://uk.reuters.com/article/sppage025-li584830-oisre/egyptian-court-says-no-to-gas-exports-to-israel-idUKLI58483020081201
https://www.youm7.com/story/2017/8/7/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/3357362
https://www.youm7.com/story/2017/8/7/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/3357362
https://www.youm7.com/story/2017/8/7/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/3357362
https://www.youm7.com/story/2017/8/7/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/3357362
https://www.dostor.org/2059160
https://www.dostor.org/2059160
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-19/noble-delek-sign-15-billion-deal-to-export-israel-gas-to-egypt
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وليفياثان - بتصدير 64 مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي إىل مرص عىل مدار 10 سنوات بقيمة 15 مليار دوالر. 

  لقد بدت صفقة الغاز الضخمة عىل أنها صفقة بني الجانب اإلرسائييل وإحدى رشكات القطاع الخاص املرصية، 

قطاع  هي رشكة  اإلرسائييل  الجانب  مع  الغاز  صفقة  عىل  التوقيع  صاحبة  القابضة  دولفينيس  أن رشكة  باعتبار 

خاص، غري أن مجموعة من املستندات)104( أشارت إىل أن املخابرات العامة املرصية رشيك بقيمة النصف مع رشكة 

دولفينوس القابضة، وهو ما يعني أن الرشكة قامت بدور الوسيط عن الحكومة املرصية يف صفقة الغاز مع إرسائيل، 

دون أن يكون هناك ارتباط مبارش للحكومة املرصية بالصفقة. وحرصت الحكومة املرصية يف الوقت نفسه، ومن 

خالل أكرث من ترصيح)105(،عىل الـتأكيد بأن الصفقة تابعة للقطاع الخاص، وفقاً لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، 

بني حكومتي  تاريخية  إىل صفقة  بوضوح  تشري  اإلرسائيليني)106(  املسؤولني  كانت ترصيحات  اآلخر  الجانب  وعىل 

إرسائيل ومرص.

البحث عن طريق

 مل يتم اإلعالن خالل توقيع صفقة الغاز بني مرص وإرسائيل عن وسيلة نقل الغاز التي سينتقل من خاللها الغاز 

اإلرسائييل إىل منصات التسييل املرصية، وبالرغم من أنه مل يكن هناك إجابات أو تأكيدات واضحة حول الكيفية 

التي سيتم نقل الغاز بها، فإنه كان من البديهي الحديث عن إمكانية استخدام خط الغاز املمتد من مدينة العريش 

املرصية إىل ميناء أشدود )عسقالن(، واململوك لرشكة غاز رشق املتوسط يف نقل الغاز من إرسائيل إىل العريش، 

ومن ثم إىل منصات التسييل املرصية )شكل رقم 6(، السيام أن خط العريش-عسقالن هو نفسه الخط الذي تم 

استخدامه يف تصدير الغاز الطبيعي من مرص إىل إرسائيل، وفق االتفاقية التي وقعتها الحكومة املرصية)107( عام 

التي  املتعددة  التفجريات  العريش-عسقالن قد توقف نشاطه يف عام 2011، بسبب  األنابيب  2005، وكان خط 

أصابته، والتي وصلت إىل 15 عملية تفجري)108( يف الفرتة الزمنية التي تلت يناير 2011، وحتى منتصف عام 2012، 

وتسببت يف توقف مرص عن توريد الغاز إىل إرسائيل، ومن ثم إلغاء)109( عقد تصدير الغاز املرصي إلرسائيل يف عام 

.2012

)104(  حسام بهجت، من يشرتي غاز إرسائيل؟ رشكة مملوكة للمخابرات املرصية، مدى مرص، 21  أكتوبر 2018.

)105(  إرسائيل تعلن عن توقيع صفقة »تاريخية« لتصدير الغاز إىل مرص، يب يب يس، 19 فرباير 2018.

)106(  وزير الطاقة اإلرسائييل يقول صفقة الغاز ستقوي العالقات مع مرص، رويرتز، 19 فرباير 2018.
(107)  Egypt and Israel sign 15-year natural gas deal, The New York Times, July 1, 2005.

(108)  Blast hits Egypt gas pipeline, Aljazeera, July 22, 2012.

(109)  Egypt cancels Israeli gas contract, The Guardian, April 23, 2012.

https://madamasr.com/ar/2018/10/21/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9F-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE/
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-43118315
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1G31CX
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1G31CX
https://www.nytimes.com/2005/07/01/business/worldbusiness/egypt-and-israel-sign-15year-natural-gas-deal.html
https://www.nytimes.com/2005/07/01/business/worldbusiness/egypt-and-israel-sign-15year-natural-gas-deal.html
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/07/20127226391171889.html
https://www.theguardian.com/world/2012/apr/23/egypt-cancels-israeli-gas-contract
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)شكل رقم 6( خريطة توضح موقع خط أنابيب العريش-عسقالن

 

  إن تحديد الطريق الذي يسلكه الغاز اإلرسائييل إىل مرص ينعكس بشكل مبارش عىل تحديد املكاسب الحقيقية 

التي ستتحصل عليها إرسائيل من وراء الصفقة؛ حيث إن املسارات املختلفة التي ميكن أن يسلكها الغاز اإلرسائييل 

تحمل كل منها تكلفة إنشاء خطوط جديدة، وبالتايل تؤثر عىل حجم املكاسب اإلرسائيلية من وراء الصفقة، وهو 

ما يجعل استخدام الخط القديم بني العريش وعسقالن، يوفر الحل األقل تكلفة، واألرسع بالرغم من التحديات 

األمنية التي تواجهه، بسبب مرور الخط بعد وصوله إىل مدينة العريش مبنطقة شامل سيناء، التي التزال تشهد 

عمليات عسكرية. 

 مل تتأخر إرسائيل يف االستحواذ عىل الحل األقل تكلفة واألرسع؛ فبعد مرور عدة شهور عىل صفقة الغاز مع مرص 
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أعلنت كلٌّ من رشكتي ديليك ونوبل انريجي،  ورشكة غاز الرشق )إحدى الرشكات التابعة للرشكة املرصية القابضة 

للغازات الطبيعية »إيجاس«( استحواذهم)110( عىل النصيب األكرب من رشكة غاز رشق املتوسط، املالكة لخط أنابيب 

العريش-عسقالن بنسبة تصل إىل 39%، تسمح لهم بالتحكم يف خط األنابيب، مقارنة بالرشكاء اآلخرين يف الخط 

)25% لصالح رشكة PTT التايالندية، و17% لصالح رشكة MGPC اململوكة لرجل األعامل الرتيك »عيل افسني«، و%10 

لصالح الهيئة العامة للبرتول، و9% لصالح رشكة غاز الرشق(، ليصبح احتامل نقل الغاز اإلرسائييل إىل مرص عرب خط 

أنابيب العريش-عسقالن هو االحتامل األكرث ترجيحاً يف املستقبل القريب )شكل رقم 7(.

)شكل رقم 7( يوضح نسب الرشكاء يف خط أنابيب العريش-عسقالن

إىل أين سيذهب الغاز القادم من إرسائيل؟ 

اكتفاء ذايت قصري املدى

 بالرغم من الحديث املتكرر حول الصفقة وتفاصيلها الدقيقة، والحديث عن احتياطات الغاز املرصي وإمكانية 

تحقيق االكتفاء الذايت من الغاز، والتحول إىل منصة لتصدير الغاز إىل الخارج، يبقى السؤال املهم املطروح حول 

مسار الغاز القادم من إرسائيل، وما إذا كان سيتم تسييله وإعادة تصديره إىل الخارج، أم سيتم توجيه الغاز إىل 

السوق املحلية املرصية لسد احتياجاتها، أم سيتم تصدير الغاز مبارشة إىل وجهة أخرى؟
(110)  Egypt to Receive First Israeli Gas as Early as March, Bloomberg, October 8, 2018.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-08/egypt-to-receive-first-israeli-gas-as-early-as-march
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الغاز، بعد ارتفاع  البرتول املرصي يف سبتمرب 2018 أن مرص قد حققت االكتفاء الذايت)111( من   فقد أعلن وزير 

إنتاج »حقل ظهر«، وأن مرص يف طريقها إىل تصدير)112( الغاز الطبيعي يف بداية 2019، لكن بالرغم من اإلعالن 

عن تحقيق االكتفاء الذايت واالتجاه إىل التصدير بكميات محدودة فإن القدرة عىل سد فجوة االستهالك املحيل يف 

املستقبل القريب تظل محل شك، وال يشري االرتفاع املتزايد يف استهالك الطاقة، املصاحب للتزايد املستمر للكتلة 

تلبية  الطبيعي، بل رمبا أشار إىل عدم قدرتها عىل  الغاز  املقبلة إىل قدرة مرص عىل تصدير  السكانية يف األعوام 

احتياجات االستهالك املحيل؛ حيث تعتمد مرص بشكل رئيس عىل الغاز الطبيعي يف إنتاج الكهرباء، وتُقدر نسبة 

الغاز الطبيعي املستهلك فقط يف إنتاج وتوليد الكهرباء حوايل 62% من استهالك مرص الكيل للغاز الطبيعي يف عام 

2016 )شكل رقم 8(. 

 )شكل رقم 8( يوضح نسب استهالك الغاز الطبيعي يف القطاعات املختلفة يف مرص

 نشري هنا إىل الدراسة التي نرشها معهد)113( أوكسفورد لدراسات الطاقة التابع لجامعة أوكسفورد يف يونيو 2018، 

تلك التي خلصت إىل أنه بالرغم من التوازن الذي ميكن أن يتحقق حتى عام 2020 بني االستهالك املحيل للغاز 

الطبيعي يف مرص، واستئناف مرص لتصدير الغاز الطبيعي إىل األسواق الخارجية، فإن هذا التوازن لن يستمر لفرتة 

طويلة؛ حيث إن الطلب عىل الغاز الطبيعي يف مرص سيستمر يف النمو بوترية أكرث بطًءا، مقارنة مبعدل النمو خالل 

العقدين املاضيني، ويف املقابل سيكون من غري املرجح أن تستمر نافذة التصدير ألكرث من بضع سنوات، وستنخفض 

مستويات التصدير برسعة 
 مرص تعلن وقف استرياد الغاز املسال من الخارج، رويرتز، 29 سبتمرب 2018.  (111)

 وزير البرتول: سنتوقف عن استرياد الغاز يف أكتوبر وسنصدر يف يناير 2019، الوطن، 15 أغسطس 2018.  (112)

(113)  Mostefa Ouki, Egypt - a return to a balanced gas market?, Oxford Institute for Energy Studies, June 2018.

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1M906X
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1M906X
https://www.elwatannews.com/news/details/3595607
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/06/Egypt-a-return-to-a-balanced-gas-market-NG-131.pdf
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)شكل رقم 9( مقارنة بني توقعات إنتاج واستهالك الغاز الطبيعي يف مرص خالل العرش السنوات القادمة )2018-

 )2027

 سيناريو)1( باألعىل يستند إىل إجاميل إنتاج الغاز من الحقول املنتجة، والحقول الجديدة املكتشفة، وسيناريو )2( 

 Mostefa( باألسفل يستند إىل دمج االكتشافات املتوقعة ما بني 1 و 1.5 مليار قدم مكعب يومياً إىل إجاميل اإلنتاج

.)2018
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املستقبل،  الغاز يف  تباطؤ تصدير  إىل  التي تشري  الوحيدة  الطاقة هي  لدراسات  أوكسفورد  مل تكن دراسة معهد 

مقارنة بتزايد االستهالك املحيل يف مرص، وهناك تقرير آخر صادر عن بنك »يس آي كابيتال« )CI CAPITAL( عن 

مستقبل الغاز الطبيعي يف مرص، يتوقع عودة مرص إىل استرياد الغاز من جديد يف غضون سنوات قليلة، حيث إن 

االكتفاء الذايت لن يستمر ألكرث من عدة سنوات - مل يتسن لنا الحصول عىل نسخة من التقرير، لكن اعتمدنا هنا 

عىل الرواية املنشورة مبوقع مدى مرص)114(  -  واألرقام الصادرة من وزارة البرتول تشري إىل نفس النتيجة؛ حيث من 

املتوقع)115( أن يصل حجم االستهالك املحيل يف العام املايل 2021/2020 إىل 9 مليار قدم مكعب يومياً، يف حني أنه 

من املتوقع أن يصل أقىص إنتاج ملرص يف نهاية 2019 إىل 7.3 مليار قدم مكعب يومياً، بعد أن يصل  “ حقل ظهر” 

إىل أقىص قدرة إنتاجية له. ويبدو هنا الفارق بوضوح بني معدالت االستهالك، واإلنتاج يف املستقبل، مع األخذ يف 

االعتبار أن معدالت اإلنتاج معرضة للتناقص بشكل طبيعي، نتيجة انخفاض إنتاج حقول الغاز مع مرور الوقت، ما 

مل يكن هناك اكتشافات جديدة وضخمة للغاز الطبيعي. 

 ويوضح تقرير آخر لـــ “ECONOMICS CAPITAL”)116( أن مرص)117( ميكن أن تعود إىل مستورد صايف للغاز 

الجديد،  العقد  بداية  أنه مع  يعني  ما  الرسيع، وهو  السكاين  النمو  نتيجة  الطبيعي خالل خمس سنوات فقط، 

ستكون مرص يف حاجة إىل تلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي عن طريق االسترياد من الخارج )شكل رقم 10(. 

وهناك تقدير)118( آخر عن احتياطيات مرص من الغاز أجرته رشكة »ماكينزي« الرائدة يف مجال استشارات األعامل، 

يشري إىل نفس النتائج السابقة وإىل االحتياج املرصي للغاز اإلرسائييل لسد احتياجات االستهالك املحيل يف املستقبل 

القريب.

)114(  حسام بهجت، من يشرتي غاز إرسائيل؟ رشكة مملوكة للمخابرات املرصية، مدى مرص، 21  أكتوبر 2018.
(115)  Egypt’s Gas Consumption to Reach 9 bcf/d in 2020/21, Egypt Oil & Gas, September 24, 
2018.
(116)  Egypt’s gas sector experiencing a renaissance, Capital Economics, 6 February, 2018

(117)  Increase in gas production raises Egypt’s GDP 2.8%: Capital Economics, Egypt today, Feb-
ruary. 6, 2018.
(118)  Egypt has good reasons to buy Israeli gas, Globes, 5 November, 2018.

https://madamasr.com/ar/2018/10/21/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9F-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE/
https://madamasr.com/ar/2018/10/21/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9F-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE/
https://egyptoil-gas.com/news/egypts-gas-consumption-to-reach-9-bcfd-in-202021/
https://www.egypttoday.com/Article/3/42097/Increase-in-gas-production-raises-Egypt%E2%80%99s-GDP-2-8-Capital
https://www.capitaleconomics.com/publications/middle-east-north-africa-economics/middle-east-watch/egypts-gas-sector-experiencing-a-renaissance/
https://www.capitaleconomics.com/publications/middle-east-north-africa-economics/middle-east-watch/egypts-gas-sector-experiencing-a-renaissance/
https://en.globes.co.il/en/article-egypt-has-good-reasons-to-buy-israeli-gas-1001259029
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)شكل رقم 10( يوضح مقارنة بني حجم االستهالك واإلنتاج للغاز الطبيعي يف مرص حتى عام 2025

 ال يبدو إذن أن مرص ستكون قادرة عىل تحقيق االكتفاء الذايت عىل املدى املتوسط، وستحتاج إىل إحالل سياسات 

تعني بتطوير مصادر بديلة عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وهي حلول بعيدة املدى وستستغرق وقتاً طويالً 

إليها، تبدو احتاملية أن  التي أرشنا  املتاحة  التقارير والدراسات واملعلومات  اكتفاء ذايت دائم، ويف ضوء  لتحقيق 

يسلك الغاز املتدفق من إرسائيل مساراً إىل السوق املحلية املرصية لسد احتياجاتها يف السنوات القادمة أقرب إىل 

الواقع، ورمبا يسلك الغاز مساراً إىل التصدير للخارج، بجانب االستهالك املحيل يف السنوات القليلة القادمة عىل 

أفضل تقدير، قبل أن ينحرص يف االستهالك املحيل فقط مع بدايات العقد القادم.
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التصدير إىل األسواق األوروبية 

 االحتامل اآلخر هو أن يسلك الغاز القادم من إرسائيل مساراً إىل األسواق األوروبية، ويُصبح منافساً ملصدري الغاز 

الرئيسيني للقارة األوروبية، إال أن مثة عوائق تقلل من فرص هذا االحتامل، ومن الواضح أن أول هذه العوائق هو 

الطبيعي يف األسواق األوروبية، حيث  الغاز  الغاز مع إرسائيل عىل منافسة أسعار  القادم عرب صفقة  الغاز  قدرة 

سيكون من الصعب تخيل أن الغاز القادم من إرسائيل عرب خط أنابيب إىل مرص، و يتم تسييله يف محطات التسييل 

املرصية، ثم نقله من خالل ناقالت الشحن إىل السواحل األوروبية، ثم إعادته إىل الهيئة الغازية مرة أخرى، ميكنه 

أن ينافس الغاز الرويس الرخيص املتدفق إىل أوروبا عرب شبكة خطوط أنابيب قامئة منذ عقود.

 وصعوبة املنافسة هنا ال تأيت فقط من التكلفة العالية التي يحتاجها الغاز القادم من إرسائيل حتى وصوله إىل 

املستهلك األورويب، ولكن أمراً آخر يزيد من تعقيد وصعوبة املنافسة؛ فبالرغم من السعي األورويب للبحث عن 

 CI( »بنك »يس آي كابيتال )بديل للغاز الرويس، وعىل الرغم من أسعار الغاز املرتفعة  داخل أوروبا، فتقرير)119

CAPITAL( يشري إىل السعر املرتفع السترياد مرص للغاز اإلرسائييل مقارنة بسعر بيع الغاز يف األسواق األوروبية، 

وهوما يضاعف من صعوبة املنافسة مع الدول املصدرة للغاز الرخيص إىل أوروبا.

 إن نسب صادرات)120(الغاز املسال املرصية يف عام 2016، تؤكد صعوبة منافسة الغاز املرصي املسال ألسعار الغاز 

الطبيعي يف األسواق األوروبية؛ حيث تشري إىل حجم محدود للصادرات املرصية لألسواق األوروبية مقارنة بصادرات 

الغاز املسال املرصية إىل االسواق األسيوية. وتبلغ نسبة صادرات مرص من الغاز املسال إىل آسيا والرشق األوسط 

85%، يف حني تبلغ 15% باألسواق األوروبية )شكل رقم 11(.

حسام بهجت، من يشرتي غاز إرسائيل؟ رشكة مملوكة للمخابرات املرصية، مدى مرص، 21  أكتوبر 2018.  (119)

(120)  Country Analysis Brief: Egypt, EIA Beta, May 24, 2018.

https://madamasr.com/ar/2018/10/21/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9F-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE/
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=EGY
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)شكل رقم 11( يوضح نسب تصدير الغاز املرصي املسال لكالً من آسيا واوروبا والرشق االوسط يف عام 2016

 

الغاز املسال املرصية إىل األسواق األوروبية، حيث إن  البعيد يعوق وصول صادرات   مثة عائق آخر عىل املدى 

االسرتاتيجية األوروبية الساعية إىل إحالل الطاقة املتجددة مكان النفط والغاز ستحد من كميات الغاز الطبيعي 

املتدفقة إىل األسواق األوروبية عىل املدى البعيد، وهو ما يزيد من صعوبة املنافسة بني مصدري الغاز عىل املستوى 

الدويل، ويبدو واضحاً أن العوائق والصعوبات التي أرشنا إليها هنا، ستجعل من الصعوبة مبكان إعادة تصدير الغاز 

اإلرسائييل إىل األسواق األوروبية.

الطريق الثالث. هل يتجه الغاز إىل السعودية؟

 رمبا تكون هناك احتامالت ملسارات أخرى للغاز اإلرسائييل، ففي ديسمرب 2017، قبل اإلعالن عن صفقة الغاز بني 

مرص وإرسائيل بأقل من شهرين، أبلغ)121( وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الصحفيني أن السعودية مهتمة أكرث 

البحر املتوسط ورشق أفريقيا، ويبدو من ترصيحات  الطبيعي من مناطق أقرب إىل اململكة مثل  الغاز  باسترياد 

الطاقة، سينصب  لتوليد  باعتباره وقودا  للنفط،  للبحث عن بديل   اململكة   أنه يف إطار سعي  السعودي  الوزير 

أكرب بغاز رشق املتوسط، السيام أنه يتميز  اهتاممها يف السنوات املقبلة عىل الغاز الطبيعي، ورمبا تويل اهتامماً 

بالقرب الجغرايف من اململكة، وهو ما يعني أن تكلفة نقل الغاز، ستكون محدودة مقارنة بالغاز القادم من مناطق 

أخرى حول العامل.

 وبالتايل، فمن املنطقي القول إنه رمبا يسلك الغاز القادم من إرسائيل مساراً آخر بجانب السوق املحلية املرصية 

بني  العالقات  تبدو  الواقع؛ حيث  عن  بعيداً  االحتامل  هذا  يبدو  وال  السعودية.  إىل  ويتجه  األوروبية،  واألسواق 

األطراف الثالثة مرص والسعودية وإرسائيل يف أفضل حاالتها، ورمبا أفضل من أي وقت مىض، مبا يسمح أن متتد 

آفاق التعاون بينهم إىل أسواق الغاز الطبيعي، إذا ما أخذنا يف االعتبار خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يربط بني 

مرص واألردن وسوريا ولبنان )شكل رقم 12(- ويُعرف بخط الغاز العريب )Arab Gas Pipeline, AGP(- الذي 

كان يستخدم يف نقل الغاز من مرص إىل األردن وإرسائيل، حتى تم إيقاف العمل به بعد إلغاء)122(عقد تصدير الغاز 

من مرص إىل إرسائيل يف 2012، ويقرتب الخط بشكل كبري من الحدود السعودية عند مروره بجنوب األردن - مام 

يجعل فرصة استخدام الخط، ومده يف املستقبل داخل االرايض السعودية أمراً محتمالً، وال يحتاج إىل تكلفة باهظة.

(121)  Tables Turned: Saudi Arabia Hunts for Oil Assets in the U.S., The Wall Street Journal, De-
cember 20, 2017.
(122)  Egypt cancels Israeli gas contract, The Guardian, April 23, 2012.

https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-searches-for-shale-oil-deal-1513782415
https://www.theguardian.com/world/2012/apr/23/egypt-cancels-israeli-gas-contract
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)شكل رقم 12( خريطة توضح موقع خط الغاز العريب

 من املهم اإلشارة هنا أنه بحلول نهاية عام 2019، سيتم االنتهاء)123( من خط أنابيب يربط بني إرسائيل واألردن 

بطول 65 كيلو مرت، وهو ما ميكن أن يسهم يف سهولة نقل الغاز من إرسائيل إىل االردن، ومنه إىل السعودية )شكل 

رقم 13(،   

 ويف نفس هذا السياق تأيت ترصيحات)124( املدير التنفيذي لرشكة ديليك اإلرسائيلية التي تشري إىل احتاملية تصدير 

الغاز اإلرسائييل إىل مرص، عرب شبكة إرسائيل الداخلية، ثم إىل خط الغاز العريب يف مراحل التصدير األوىل بسبب 

مشاكل فنية يف خط العريش-عسقالن. من ناحية أخرى يظل احتامل تسييل الغاز اإلرسائييل يف منصات التسييل 

املرصية ثم نقله إىل السعودية احتامالً قامئاً. ويشري »ساميون هندرسون« الباحث املتخصص يف شؤون الطاقة مبعهد 

واشنطن لسياسة الرشق األدىن إىل احتاملية نقل الغاز اإلرسائييل إىل السعودية عرب منصات تسييل الغاز املرصية 

بوضوح من خالل تقرير)125( نرش له يف ديسمرب 2017. 

(123)  Jordan Pipeline for Israeli Gas Set for Completion by End of 2019, Bloomberg, July 4, 2018.

(124)  Israeli Gas Exports to Egypt Could Flow Through pan-Arab Pipeline, Haaretz, November 20, 2018.

(125)  Simon Henderson, Israel’s Gas Disappointment, The Washington Institute for Near East Policy, December 21, 2017.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-04/jordan-pipeline-for-israeli-gas-set-for-completion-by-end-2019
https://www.haaretz.com/israel-news/business/gas-exports-to-egypt-will-initially-flow-through-pan-arab-pipeline-1.6662711
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/israels-gas-disappointment
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)شكل رقم 13( خريطة)126( توضح شبكة خطوط الغاز الداخلية إلرسائيل

(126)  The East Mediterranean Geopolitical Puzzle and the Risks to Regional Energy Security,  IENE’s SOUTH-EAST EU-

ROPE ENERGY BRIEF- Monthly Analysis, Issue No 103 • July-August 2013.

http://www.iene.eu/the-east-mediterranean-geopolitical-puzzle-and-the-risks-to-regional-energy-security-p20.html
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من يحسم السباق نحو أوروبا؟

 حفزت احتياطات الغاز الضخمة لدى كلٍّ من مرص وإرسائيل وقربص التطلع إىل تصدير الغاز الطبيعي إىل األسواق 

األوروبية الرشهة الستهالك الغاز، تلك األسواق التي ميكن أن تدر مكاسب اقتصادية ليست بالقليلة عىل هذه 

الدول. ومل يتوقف السعي إىل األسواق األوروبية عىل دول رشق املتوسط املنتجة للغاز فقط، بل امتد لباقي دول 

املنطقة التي تسعى للتنافس عىل نقل الغاز إىل أوروبا من خالل خطوط أنابيب، متر عرب أراضيها، وتُحقق لها نفوذاً 

داخل أوروبا، باإلضافة إىل املكاسب االقتصادية املتحققة من رسوم نقل الغاز عرب خطوط األنابيب، لتدخل اليونان 

العقود  األكرب خالل  الدور  لعبت  التي  تركيا  إىل  باإلضافة  األوروبية،  األسواق  املنافسة عىل  وإيطاليا ضمن حلبة 

 Blue”املاضية يف نقل الغاز من روسيا إىل أوروبا عرب خطوط أنابيب متر بأراضيها؛ حيث ينقل خط السيل األزرق

Stream” الغاز الرويس إىل تركيا، باإلضافة إىل خط السيل الرتيك، الذي سيساهم أيضاً يف نقل الغاز الرويس إىل تركيا، 

ومنه إىل أوروبا بحلول عام 2019.  

 خالل هذه املنافسة املحمومة، ستمثل اإلجابة عن السؤال املتعلق بإمكانية منافسة الغاز اإلرسائييل القادم إىل 

مرص داخل األسواق األوروبية عنرصاً مهام يف تحديد املكاسب الحقيقية التي ميكن أن تعود عىل مرص من استرياد 

الغاز اإلرسائييل.

أوروبا والبحث عن بديل للغاز الرويس 

 بدأ السعي األورويب نحو تعدد مصادر الطاقة والغاز الطبيعي يف التزايد بشكل واضح بعد تأزم العالقات بشكل 

حاد مع روسيا، نتيجة التدخل الرويس يف أوكرانيا، واحتاللها لشبه جزيرة القرم يف عام 2014، ومن املهم اإلشارة هنا 

إىل أن حوايل ثلث)127(واردات الغاز املتدفق إىل أوروبا، تأيت فقط من روسيا )شكل رقم 14(، وهوما يجعل توجه 

االتحاد األورويب، والتوصيات األوروبية التي تهدف إىل جلب الغاز غري الرويس أمراً متفهامً السيام يف ظل العقوبات 

األوروبية عىل روسيا، تلك التي فاقمت األزمة بني الجانبني. ويف الوقت نفسه مثل ظهور احتياطات ضخمة للغاز 

الطبيعي يف رشق املتوسط - القريب جغرافياً من أوروبا - فرصة سانحة ألوروبا تستحق االستثامر، ومسارا جديدا 

ميكن االعتامد عليه بشكل كبري يف املستقبل، لضامن تعدد مصادر الغاز)128( القادم إىل أوروبا. ورمبا دفع أوروبا إىل 

تقديم الدعم ملشاريع الطاقة التي تهدف إىل جلب الغاز من رشق املتوسط إىل أوروبا، أو دعم إنشاء ممر أورويب 

جديد للطاقة.

(127)  Elena Mazneva and Anna Shiryaevskaya, Why World Worries About Russia’s Natural Gas 
Pipeline, Bloomberg Businessweek, August 27, 2018.
(128)  Janiki Cingoli, The New Energy Resources in the Centre-East Mediterranean: Potential 
Current and Future Geo-Strategic Consequences, Istituto Affari Internazionali, November 23, 
2016.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-27/why-world-worries-about-russia-s-natural-gas-pipeline-quicktake
https://www.iai.it/en/pubblicazioni/new-energy-resources-centre-east-mediterranean
https://www.iai.it/en/pubblicazioni/new-energy-resources-centre-east-mediterranean
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)شكل رقم 14( خريطة توضح حجم االعتامد األورويب عىل الغاز الرويس

رشق املتوسط. ساحة رشاكات ونزاعات

 عززت االحتياطات الضخمة لغاز رشق املتوسط، واالحتياج األورويب لها، استمرار بعض الرصاعات اإلقليمية القامئة 

بعض  تهدئة  أو  إلنهاء  دافعاً  شكلت  نفسه  الوقت  ويف  جديدة،  أخرى  أطراف  بني  وخلق رصاعات  املنطقة،  يف 

الرصاعات اإلقليمية األخرى يف املنطقة عرب الدفع إىل مزيد من التعاون والرشاكات، جعلت تلك الحالة من منطقة 

رشق املتوسط، ما ميكن أن نُطلق عليه ساحة رشاكات ونزاعات، تتساوى فيها حوافز وعوائق التعاون)129( يف آن 

واحد؛ حيث إنه يبدو بوضوح أن مثة خريطة جديدة تتشكل مالمحها يف رشق املتوسط، ما بني تحالفات ورصاعات، 

بعضها قديم وبعضها اآلخر جديد.

تدفع  ورمبا  املتوسط،  رشق  دول  بني  العالقات  يف  االحتامالت  من  العديد  إىل  الطبيعي  الغاز  احتياطات  تقود   

الرشاكات يف مجال الغاز إىل املزيد من التعاون)130( الذي يسري يف اتجاه تغيري السياسات االسرتاتيجية لدول املنطقة، 

وتهدئة النزاعات القامئة، ورمبا يتسبب التنافس عىل امتالك وتصدير الغاز إىل تفاقم النزاعات اإلقليمية القدمية، 

أو التسبب يف خلق توترات إقليمية جديدة)131(. وميكن أن تنحرص العالقات - فقط - يف التعاون القائم عىل ملف 
(129)  Andrew Ward, Geopolitical rivalries cloud prospects for Mediterranean gas finds, Financial Times, January 
8, 2018.
(130)  Ioannis N. Grigoriadis, Energy Discoveries in the Eastern Mediterranean: Conflict or Cooperation?, Middle East 

policy council, Volume XXI Fall 2014 Number 3.

(131)  Keith Johnson, Curb Your Enthusiasm, Foreign Policy, February 21, 2018.

https://www.ft.com/content/f6adee5c-f126-11e7-b220-857e26d1aca4
https://www.ft.com/content/f6adee5c-f126-11e7-b220-857e26d1aca4
http://www.mepc.org/energy-discoveries-eastern-mediterranean-conflict-or-cooperation
https://foreignpolicy.com/2018/02/21/curb-your-enthusiasm-gas-israel-egypt-cyprus-turkey-mediterranean-lebanon-leviathan/
https://foreignpolicy.com/2018/02/21/curb-your-enthusiasm-gas-israel-egypt-cyprus-turkey-mediterranean-lebanon-leviathan/
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الغاز الطبيعي يف ظل الصعوبات السياسية)132(، كام هو الحال مع استمرار تدفق الغاز الرويس إىل أوروبا يف أعقاب 

األزمة األوكرانية.

القائم حالياً بني مرص واليونان وقربص يف إطار إقامة تحالف “رشق متوسطي” للتنسيق   ويأيت التحالف الثاليث 

والتعاون فيام يتعلق بالبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي يف مياه البحر املتوسط، والتمكن من تحقيق مشاريع 

ذات جدوى اقتصادية، تتعلق باالستفادة من احتياطات الغاز الطبيعي، سواء من خالل الصفقات املتبادلة، أو من 

خالل مد خطوط الغاز، أو استخدام منصات تسييل الغاز. وقد أسفر التحالف عن اتفاق)133( بني مرص وقربص، يتيح 

لألخرية االستفادة من البنية التحتية للغاز الطبيعي يف مرص، من خالل إنشاء خط غاز يصل حقل افروديت القربيص 

إىل منصات تسييل الغاز بالسواحل املرصية.

  ويف الوقت نفسه، تشري التفاهامت والصفقات اإلرسائيلية مع كلٍّ من مرص وقربص إىل حجم التعاون بني األطراف 

املتوسط، وقد ساهمت إرسائيل بشكل رئييس يف تطوير واكتشاف  الطبيعي يف رشق  بالغاز  يتعلق  الثالثة، فيام 

حقول الغاز يف قربص؛ إذ أعلنت قربص عن اكتشاف حقل أفروديت للغاز الطبيعي يف عام 2011 من خالل رشكة 

نوبل إنريجي األمريكية التي تعمل بشكل رئيس يف إرسائيل، وبدأ أول شكل من أشكال التعاون الرسمي بني قربص 

وإرسائيل عندما أصبحت رشكة ديليك اإلرسائيلية أحد الرشكاء الرئيسيني يف تطوير حقل أفروديت. 

 عىل الجانب اآلخر،  تُعد أحد أبرز النزاعات الناتجة عن إمكانية اكتشاف املزيد من احتياطيات الغاز يف منطقة 

رشق املتوسط، هي تلك املتعلقة برتسيم املناطق االقتصادية الخالصة »EZZ”، بني أكرث من طرف؛ حيث ضاعفت 

التحركات  أن  الخالصة، السيام  املناطق  باتفاقيات  املتعلقة  التعقيدات  من  املنطقة  الضخمة يف  الغاز  احتياطات 

األحادية لالستكشاف والتنقيب من دول املنطقة  مل تتوقف. 

 ويعد النزاع القائم بني تركيا وقربص هو أحد أبرز النزاعات عىل تحديد املناطق الخاصة يف منطقة رشق املتوسط،  

وهو امتداد للنزاع التاريخي بني الجانبني. وبالرغم من أن االستثامرات الناشئة من الغاز الطبيعي يف رشق املتوسط 

ميكن أن تدفع إىل إعادة صياغة جديدة للعالقات االسرتاتيجية بني تركيا وقربص، فإنه ال يبدو أن مثة تسوية سياسية 

القريب؛ حيث عمدت قربص يف أوائل 2012 إىل اإلعالن)134( عن مزاد عاملي لعمليات  بني الجانبني يف املستقبل 

االستكشاف لعدد كبري من الرشكات العاملية يف املياه املتنازع عليها مع الجانب الرتيك )شكل رقم 15(، بهدف دعم 

الغاز  البحث عن  للتدخل أكرث من مرة ملنع سفن االستكشاف من  عمليات االستكشاف سياسياً، مام دفع تركيا 

(132)  Tareq Baconi, A flammable peace: Why gas deals won’t end conflict in the Middle East, 
European Council on Foreign Relations, December 21, 2017.
(133)  Cyprus, Egypt sign gas pipeline agreement )Updated(, Cyprus Mail, September 19, 2018.

(134)  2nd Licensing Round, Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Hydrocarn-
bon Service, February 11, 2012.

http://www.ecfr.eu/publications/summary/a_flammable_peace_why_gas_deals_wont_end_conflict_in_the_middle_east
http://www.ecfr.eu/publications/summary/a_flammable_peace_why_gas_deals_wont_end_conflict_in_the_middle_east
https://cyprus-mail.com/2018/09/19/cyprus-egypt-sign-gas-pipeline-agreement/
http://www.mcit.gov.cy/mcit/hydrocarbon.nsf/All/9D1FB4E966F93F27C2257FA200235A16?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument
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الطبيعي يف املنطقة املتنازع عليها بني الجانبني. وكان آخر تلك االعرتاضات يف فرباير 2018، عندما اعرتضت)135( 

تركيا إحدى سفن االستكشاف التابعة لرشكة »إيني« اإليطالية املتجهة للتنقيب يف املياه املتنازع عليها. وبعد عدة 

شهور من الواقعة أطلقت تركيا يف أكتوبر 2018 سفينة الحفر »فاتح«)136( للبدء يف عمليات الحفر يف املياه القريبة 

من املنطقة املتنازع عليها.

)شكل رقم 15( خريطة توضح املناطق الخالصة)137( املتنازع عليها بني تركيا وقربص

البحر املتوسط عىل إيجاد توافقات  الخالصة يف رشق  املناطق االقتصادية  الذي يعتمد فيه ترسيم  الوقت    ويف 

وتفاهامت بني دول املنطقة - دون إقصاء ألي طرف ميكن أن يتسبب يف نشوب نزاعات جديدة، أو إحياء نزاعات 

(135)  Standoff in high seas as Cyprus says Turkey blocks gas drill ship, Reuters, February 11, 2018. 

(136)  Drillship Fatih kicks off operations in Med, second vessel to enter fleet soon, Dailly Sabah, October 30, 2018.

(137)  The Eastern Mediterranean’s New Great Game Over Natural Gas, Stratfor, February 22, 2018.

https://www.reuters.com/article/us-cyprus-natgas-turkey-ship/standoff-in-high-seas-as-cyprus-says-turkey-blocks-gas-drill-ship-idUSKBN1FV0X5
https://www.dailysabah.com/energy/2018/10/31/drillship-fatih-kicks-off-operations-in-med-second-vessel-to-enter-fleet-soon
https://www.dailysabah.com/energy/2018/10/31/drillship-fatih-kicks-off-operations-in-med-second-vessel-to-enter-fleet-soon
https://worldview.stratfor.com/article/eastern-mediterraneans-new-great-game-over-natural-gas
https://worldview.stratfor.com/article/eastern-mediterraneans-new-great-game-over-natural-gas


72

النظام املرصي بعد توتر  اتجه   - املنطقة بشكل معقد  الخالصة بني دول  املناطق  قدمية بسبب تداخل وتشارك 

العالقات مع تركيا عقب انقالب الثالث من يوليو إىل محادثات مع كلٍّ من قربص واليونان لرتسيم الحدود البحرية، 

وتحديد املناطق االقتصادية الخالصة، ووقعت مرص وقربص اتفاقية)138( يف أواخر 2013، لتحديد املناطق الخالصة. 

والزالت املحادثات)139(بني مرص واليونان قامئة يف الشأن ذاته، وقد مثل ذلك بعداً جديداً يف العالقة املتأزمة بني 

تركيا من طرف، وكل من مرص واليونان وقربص من طرف آخر، ومل تنعكس األزمة بني الدول األربع عىل الترصيحات 

املتبادلة بني الطرفني فقط، ولكنها مع تحديات النزاعات املحتملة، امتدت إىل البعد األمني والعسكري)140(، وبدا 

بوضوح اتجاه دول رشق املتوسط إىل تزايد التسليح والتدريب الخاص بحامية املنشآت البحرية، لتعزيز قدراتها 

العسكرية عىل أداء مهام تتعلق يف األساس بتأمني مصالحها يف مجال الطاقة البحرية. 

 ومل تكن إرسائيل بعيدة عن النزاعات حول املناطق االقتصادية الخالصة؛ فبالرغم من التفاهامت بينها وبني مرص 

وقربص حول تحديد املناطق الخالصة فإن تلك التفاهامت مل تعرف طريقها مع لبنان؛ حيث إن توقيع لبنان لعقود 

اندالع  إىل  أدى  اللبنانية،  السواحل  أمام  طبيعي  غاز  وجود  احتامالت  تزايد  ومع  عاملية،  مع رشكات  استكشاف 

أزمة)141( بني لبنان وإرسائيل حول تحديد املناطق الخالصة بني الجانبني، فيام عرف بأزمة »البلوك 9«. وعىل الرغم 

من الوساطات الدولية)142( املتنوعة بني الجانبني، فال يبدو مثة أفق لحل هذا النزاع حول املناطق االقتصادية، السيام 

أن موقع حزب الله السيايس قد تعزز بعد االنتخابات العامة يف لبنان يف مايو 2018، مام يجعل الوصول لحلول بني 

الجانبني أمراً أكرث صعوبة من أي وقت مىض.

 عىل الجانب اآلخر قررت السلطة الفلسطينية يف يوليو 2017 تشكيل فريق وطني)143( للبدء بـ«ترسيم الحدود 

البحرية لفلسطني”، وليس واضحاً ماهي الدوافع والخطوات الفعلية التي اتخذتها السلطة من أجل ضبط الحدود 

الفلسطينية  بالسلطة  الخاصة  البحرية  الحدود  فإن  أوسلو،  التفاقية  وطبقاً  اإلرسائييل،  االحتالل  البحرية يف ظل 

هي تلك الحدود املمتدة أمام سواحل غزة املواجهة للبحر املتوسط والواقعة تحت سيطرة حركة حامس، ويف ظل 

االنقسام بني السلطة وحامس، فمن غري املتوقع أن تسمح)144( إرسائيل - وبطبيعة الحال السلطة الفلسطينية - بأي 

)138(  قرار جمهوري باملوافقة عىل اتفاقية تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون، اليوم السابع، 10 سبتمرب 2014.

)139(  مرص تعتمد ترسياًم »محتمال« للحدود البحرية مع اليونان، وكالة االناضول، 31 يناير 2018.
)140(  Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean: Implications for Regional Maritime Security, The German Marshall 

Fund of the United States, March 5, 2015.

)141(  Oded Eran, Could natural gas in the Mediterranean spark the third Lebanese war?, The Jerusalem Post,  February 18, 

2018.

)142(  Keith Johnson, Curb Your Enthusiasm, Foreign Policy, February 21, 2018. 

)143(   قرار ترسيم حدود فلسطني البحرية: جدل بني املسؤولني والخرباء، العريب الجديد، 6 يوليو 2017.

(144)  Simon Henderson, Natural Gas in the Palestinian Authority: The Potential of the 

Gaza Marine Offshore Field, The Washington Institute for Near East Policy, March 2014.

https://www.youm7.com/story/2014/9/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86/1858283
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-/1049824
http://www.gmfus.org/publications/gas-discoveries-eastern-mediterranean-implications-regional-maritime-security
http://www.gmfus.org/publications/gas-discoveries-eastern-mediterranean-implications-regional-maritime-security
https://www.jpost.com/Opinion/Could-natural-gas-in-the-Mediterranean-spark-the-Third-Lebanese-War-542911
https://foreignpolicy.com/2018/02/21/curb-your-enthusiasm-gas-israel-egypt-cyprus-turkey-mediterranean-lebanon-leviathan/
https://foreignpolicy.com/2018/02/21/curb-your-enthusiasm-gas-israel-egypt-cyprus-turkey-mediterranean-lebanon-leviathan/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/5/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/5/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/natural-gas-in-the-palestinian-authority-the-potential-of-the-gaza-marine-o
https://www.jpost.com/Author/Oded-Eran
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عمليات تنمية للغاز املكتشف قبالة سواحل غزة، ميكن أن تساهم يف تعزيز أوضاع القطاع يف ظل وجود حامس.

 ميكن أن نجمل القول، إنه وبغض النظر عن بعض املبالغات يف حجم احتياطات الغاز يف مياه رشق املتوسط إال أن 

االكتشافات الضخمة املتوالية يف املنطقة، تشري إىل أن رصاعات الطاقة سيكون لها تأثري كبري عىل سياسات وعالقات 

دول املنطقة، ومثة احتامل ضعيف أن يكون هناك اتفاقية متعددة األطراف تشمل دول رشق املتوسط، لتحديد 

املناطق االقتصادية الخالصة، وهو أمر يبدو من الصعب تحققه يف ظل أوضاع إقليمية مضطربة، ونزاعات ثنائية 

بني أكرث من طرف من دول رشق املتوسط، وهوما دفع دول املنطقة لتوقيع اتفاقات ثنائية مختلفة.

الفخ اإلرسائييل بعيد املدى  

 تدرك إرسائيل أنها ستحقق أكرب استفادة من الغاز الطبيعي املتدفق من اآلبار املكتشفة لديها عرب تصديره إىل 

مرص، لكنها يف نفس الوقت مل تتنازل عن رغبتها يف أن تتحول إىل منصة لتصدير الغاز إىل أوروبا ولو عىل املدى 

البعيد؛ بدت هذه الرغبة اإلرسائيلية بعيدة املدى بوضوح قبل توقيع صفقة الغاز مع مرص؛ حيث وقعت كلٌّ من 

 East( بشأن إنشاء خط أنابيب مشرتك )إرسائيل وقربص واليونان وإيطاليا يف ديسمرب 2017 عىل مذكرة تفاهم)145

Med gas pipeline( يصل بني الدول األربع، ويبلغ طوله 2100 كيلومرت، بتكلفة ترتاوح ما بني 7 إىل 8 مليار دوالر، 

ويقوم الخط بتصدير الغاز املتدفق من إرسائيل وقربص إىل األسواق األوروبية عرب املرور باليونان وإيطاليا.

  وبالرغم من أن املرشوع يواجه صعوبات تقنية)146( بسبب صعوبة مد خطوط أنابيب الغاز يف املياه العميقة، 

الخط  إنشاء  نحو  الجادة  فإن مساعي إرسئيل  االقتصادية،  والجدوى  الباهظة  بالتكلفة  تتعلق  أخرى  وصعوبات 

والتحول إىل منصة لتصدير الغاز إىل أوروبا ال تتوقف؛ حيث أشارت تقارير)147( إرسائيلية إىل التوصل التفاق نهايئ 

بني الدول األربع حول إنشاء خط الغاز املمتد إىل أوروبا؛ بحيث يكون توقيع العقد رسمياً يف فرباير)148(2019. ومن 

املهم اإلشارة هنا إىل أن هذا الخط الجديد املقرتح لنقل الغاز إىل الأسواق األوربية يستحوذ عىل اهتامم االتحاد 

األورويب)149(، الذي أقر يف نوفمرب 2018 باستثامر 100 مليون دوالر، لتمويل دراسة جدوى إلنشاء خط الغاز املقرتح.

 تبدو إرسائيل جادة يف مسارها نحو إنشاء الخط الجديد لتحقيق أعىل استفادة من احتياطات الغاز لديها، ولرغبتها 

العالقات  بدت  مهام  أخرى،  دولة  أي  وليست  املتوسط،  منطقة رشق  يف  الغاز  تصدير  منصة  هي  تصبح  أن  يف 

االسرتاتيجية معها، وال تسعى إرسائيل فقط من وراء خط الغاز الجديد إىل مجرد مكاسب اقتصادية، ولكنها تسعى 
(145)  Greece, Cyprus, Italy, Israel sign MoU for East Med gas pipeline, New Europe, December 5, 2017.

(146)  The East Mediterranean Geopolitical Puzzle and the Risks to Regional Energy Security,  IENE’s SOUTH-EAST EUROPE ENERGY BRIEF- Monthly 

Analysis, Issue No 103 • July-August 2013.

(147)  Israel Closes Gas Pipeline Deal with Greece, Cyprus, Italy, OpenPaper, November 25, 2018.

(148)  Agreement reached on Israel-Europe gas pipeline, Globes, November 25, 2018.

(149)  Israel, Cyprus, Greece and Italy agree on $7b. East Med gas pipeline to Europe, The times of Israel, November 24, 2018.

https://www.neweurope.eu/article/greece-cyprus-italy-israel-sign-mou-east-med-gas-pipeline/
https://www.neweurope.eu/article/greece-cyprus-italy-israel-sign-mou-east-med-gas-pipeline/
http://www.iene.eu/the-east-mediterranean-geopolitical-puzzle-and-the-risks-to-regional-energy-security-p20.html
http://www.iene.eu/the-east-mediterranean-geopolitical-puzzle-and-the-risks-to-regional-energy-security-p20.html
https://www.openpaper.com/israel-closes-gas-pipeline-deal-with-greece-cyprus-italy-report/
https://en.globes.co.il/en/article-agreement-reached-on-israel-europe-gas-pipeline-1001261984
https://www.timesofisrael.com/israel-cyprus-greece-italy-said-to-agree-on-east-med-gas-pipeline-to-europe/
https://www.timesofisrael.com/israel-cyprus-greece-italy-said-to-agree-on-east-med-gas-pipeline-to-europe/
https://www.timesofisrael.com/israel-cyprus-greece-italy-said-to-agree-on-east-med-gas-pipeline-to-europe/


74

إىل أهداف سياسية أبعد من ذلك؛ حيث سيساهم الغاز اإلرسائييل املتدفق إىل أوروبا يف تخفيف النفوذ العريب يف 

أوروبا، والناتج من سيطرة صادرات النفط والغاز العربية عىل األسواق األوروبية، مع زيادة النفوذ اإلرسائييل)150( 

يف ذات الوقت.

التأثري السلبي  الغاز اإلرسائييل يف خسائر اقتصادية متوقعة عىل مرص، بسبب   ومن جهة أخرى سيتسبب خط 

للخط عىل متوضع مرص كمنصة لتصدير الغاز الطبيعي إىل أوروبا، باعتبار الخط الجديد مصدرا لنقل الغاز الطبيعي 

مبارشة إىل األسواق األوروبية برسعة أكرب، وبتكلفة أقل من تكلفة الغاز القادم من مرص، الذي يحتاج إىل إسالته 

قبل شحنه يف الناقالت إىل األسواق األوروبية، ثم إعادته للحالة الغازية مرة أخرى.

االسرتاتيجية اإلرسائيلية يف تصدير الغاز 

  يبدو من الصعب أن يكون هناك حديث وتقييم لصفقة الغاز بني مرص وإرسائيل من خالل البعد االقتصادي 

واملكاسب والخسائر املحتملة فقط، ودون التطرق إىل البعد االسرتاتيجي واألمني الذي هو باألساس بعد رئييس يف 

تقييم ودراسة أي عالقات بني الجانبني : املرصي واإلرسائييل.

 وتُعد االسرتاتيجية اإلرسائيلية لتصدير الغاز الطبيعي منوذجا ميكن التدقيق فيه لتصور كيف ميكن أن ميثل الغاز 

الطبيعي أداة اسرتاتيجية لفرض مزيد من النفوذ يف املنطقة. ومن املهم اإلشارة يف هذا اإلطار إىل سياسة تصدير 

الغاز الطبيعي التي أقرتها الحكومة اإلرسائيلية)151( يف عام 2013 بعد اكتشاف حقيل متار وليفياثان، والتي تلزم 

إرسائيل باستخدام 60% من احتياطات الغاز الطبيعي لديها يف االستهالك املحيل، مبا يوفر لها االكتفاء الذايت من 

الغاز الطبيعي حتى عام 2040.

 وتسعى إرسائيل من خالل هذه السياسة إىل ترسيخ اسرتاتيجيتها يف تصدير الغاز الطبيعي مبا يحقق التوازن بني 

إتاحة  الوقت  الذي يصل إىل عام 2040، ويف نفس  البعيد،  املدى  الذايت، وإشباع االستهالك املحيل عىل  االكتفاء 

الفرصة إلرسائيل ألن تصبح أحد مصدري الغاز الطبيعي الرئيسيني يف املنطقة، وما يساوي ذلك من فرض نفوذها، 

ورمبا الوصول إىل تفاهامت وتسويات لنزاعات قدمية عجزت عنها الحلول السياسية التقليدية. 

الغاز  املتحققة من تصدير  العوائد االقتصادية  الوضوح؛ فمهام كانت  لتبدو شديدة   إن االسرتاتيجية اإلرسائيلية 

الطبيعي، فهي ال تساوي بأي حال تهديد االكتفاء الذايت الذي ميكن أن يتسبب يف وضع إرسائيل كتابعة ومعتمدة 

عىل الغاز الطبيعي املتدفق من دول الجوار. فاألولوية لدى إرسائيل هي، أال تعطي فرصة لدول الجوار المتالك 

أوراق ضغط ميكن أن متثل لها تهديداً عىل املدى البعيد، فاألولوية دامئاً لدى إرسائيل هي كل ما يتعلق باألمن 

القومي، ثم يأيت يف املقام الثاين البعد االقتصادي واملكاسب التي ميكن أن تتحقق.

(150)  Israel reportedly closes $8B gas pipeline deal with Greece, Cyprus and Italy, i24NEWS, November 25, 2018.

(151)  Israeli Cabinet Votes Yea on Natural Gas Export, Haaretz, June 23, 2013.

https://www.i24news.tv/en/news/international/europe/189474-181125-israel-reportedly-closes-8b-gas-pipeline-deal-with-greece-cyprus-and-italy
https://www.i24news.tv/en/news/international/europe/189474-181125-israel-reportedly-closes-8b-gas-pipeline-deal-with-greece-cyprus-and-italy
https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-cabinet-oks-natural-gas-export-1.5285067
https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-cabinet-oks-natural-gas-export-1.5285067
https://worldview.stratfor.com/article/eastern-mediterraneans-new-great-game-over-natural-gas
https://worldview.stratfor.com/article/eastern-mediterraneans-new-great-game-over-natural-gas


75

   ويف نفس هذا اإلطار خلصت دراسة)152( ملعهد دراسات األمن القومي اإلرسائييل يف مارس 2018، إىل أن اتفاقية 

تصدير الغاز مع الجانب املرصي، ومن خالل رشكة دولفينيس الخاصة املرصية، ستكون لها قيمة اسرتاتيجية كربى 

إلرسائيل، ليس فقط يف منح إرسائيل فرصة لتصبح إحدى منصات تصدير الغاز إىل أوروبا، ولكن ألن هذا النوع من 

االتفاقيات من شأنه أن يعزز عالقات إرسائيل مع جريانها من خالل خلق شبكة من املصالح املتبادلة، وفتح إمكانية 

للتعاون اإلقليمي مبا يتجاوز الغاز الطبيعي، مثل تصدير واسترياد الكهرباء واملياه املحالة يف املستقبل. فإرسائيل 

تدرك أن اتفاقيات من هذا النوع تستطيع أن تتجاوز بها العوائق السياسية، إلنشاء عالقات طويلة األمد مع دولة 

يف حجم مرص، لتفرض أمراً واقعاً، يعتمد عىل املصالح االقتصادية املشرتكة، ويف نفس الوقت يحافظ عىل مصالحها 

االسرتاتيجية. 

تهديدات محتملة لألمن القومي

 عىل الجانب اآلخر، من غري املستبعد أن يكون هناك اعتامد وتعويل عىل الغاز اإلرسائييل دون أن يسبب ذلك 

تهديداً لألمن القومي املرصي؛ وهذا غري صحيح، ونشري هنا إىل عدة اعتبارات رئيسية ميكن أن تشكل تهديداً لألمن 

القومي املرصي كنتيجة مبارشة لصفقة الغاز مع إرسائيل:

أوالً: االعتامد عىل الغاز اإلرسائييل مينح إرسائيل فرصة يف أوقات األزمات سواء مع مرص أو مع األطراف األخرى يف 

اإلقليم؛ حيث ميكن استغالل االعتامد املرصي عىل الغاز اإلرسائييل البتزاز مرص، والتأثري عىل قرارها السيايس من 

خالل التهديد بقطع إمدادات الغاز الطبيعي، ومن ثم التهديد بإغالق املصانع الكربى يف القاهرة واإلسكندرية، 

مام مينح إرسائيل نفوذاً حاسامً يف عالقتها مع مرص، السيام أن الغاز اإلرسائييل سيمثل رشيان حياة ملرص؛ حيث 

من املرجح أن يذهب الغاز اإلرسائييل إىل تلبية احتياجات السوق املحلية املرصية يف األعوام القادمة، كام أوضحنا 

سابقاً، باإلضافة إىل اعتامد مرص عىل الغاز الطبيعي بشكل كبري يف توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية.

ثانياً: ارتباط األمن املرصي بأمن إرسائيل ارتباطاً مبارشاً؛ حيث إن أي تهديدات أمنية ميكن أن تشكل إرضاراً بقدرة 

إرسائيل عىل إنتاج الغاز ستمثل تهديداً مبارشاً أيضاً عىل إمدادات الغاز القادمة من إرسائيل إىل مرص، ومن ثم 

يصبح األمن اإلرسائييل ال يرتبط فقط مبصلحة إرسائيل، ولكن بالتبعية أصبح يرتبط مبصلحة مرص وأمنها، وهو ما 

سيحفز مرص يف سياستها الخارجية تجاه أزمات إرسائيل، سواء مع غزة أو مع جنوب لبنان، أو مع أطراف إقليمية 

الغاز  تدفق  عىل  الحفاظ  سبيل  يف  اإلرسائيلية،  السياسة  مع  تتطابق  باألحرى  أو  متيل،  مواقف  تبني  إىل  أخرى، 

اإلرسائييل إىل مرص. 

ثالثاً: يسلك الغاز القادم من إرسائيل مسارات معرضة دامئاً لتهديدات أمنية، سواء كان نقل الغاز عرب خط العريش-

عسقالن أو خط الغاز العريب، فاألوضاع يف غزة، باإلضافة إىل احتامالت الحرب تظل قامئة دامئاً. ومن ناحية أخرى 

التي التزال تشهد مواجهات بني  العريش بسيناء  الغاز العريب يف مدينة  القادم من عسقالن وخط  يلتقي الخط 
(152)  Oded Eran, Elai Rettig, Ofir Winter, The Gas Deal with Egypt: Israel Deepens its Anchor in the Eastern Mediterra-

nean, INSS Insight No. 1033, March 12, 2018.

http://www.inss.org.il/publication/gas-deal-egypt-israel-deepens-anchor-eastern-mediterranean/


76

الجيش املرصي والجامعات املسلحة، والتي يبدو أنها لن تنتهي يف املدى القريب، فهذه األوضاع األمنية تجعل من 

واردات الغاز اإلرسائييل ملرص واردات غري مستقرة)153(، ال ميكن االعتامد عليها يف قطاع حيوي مثل قطاع الطاقة يف 

مرص.

صعوبة املنافسة التجارية يف األسواق األوربية 

 بدا البعد االقتصادي هو البعد األكرث تناوالً من جانب الحكومة املرصية خالل حديثها عن صفقة استرياد الغاز من 

إرسائيل؛ حيث عمدت الحكومة لتعديد املكاسب االقتصادية املتحصلة من الصفقة دون أن يكون هناك حديث 

عن تقييم للصفقة عىل املدى املتوسط واملدى البعيد، ويف حني ال يبدو عىل وجه الدقة حجم املكاسب الفعلية 

التي اليزال هناك جدل حول جدواها وحجمها  املكاسب  يبدو سوى بعض  الغاز، وال  املتحققة من وراء صفقة 

الحقيقي. فهناك شكوك حقيقة حول قدرة مرص عىل تحقيق االكتفاء الذايت خالل األعوام القادمة - كام وضحنا 

سابقاً - وهذا يعني بالتبعية عودة مرص مرة أخرى إىل االسترياد واالعتامد عىل الغاز اإلرسائييل لتلبية االستهالك 

املحيل.  وال متثل قدرة مرص عىل تحقيق االكتفاء الذايت يف املستقبل العائق الوحيد أمام فرص مرص يف تصدير الغاز 

اإلرسائييل إىل أوروبا، بل يربز عائق آخر ال يقل صعوبة عن عائق تحقيق االكتفاء الذايت، وهو القدرة عىل  املنافسة 

مع مصدري الغاز اآلخرين يف األسواق األوروبية.

 ومن املثري لالنتباه أن احداً من طرف الحكومة املرصية مل يذكر ما إذا كانت هناك دراسة سوق قد أجريت ملعرفة 

القادم من إرسائيل إىل محطات اإلسالة يف مرص  الغاز  إذا كان  الطبيعي، وما  للغاز  طلب املستهلكني األوروبيني 

سيدخل ضمن إطار طلب املستهلك االورويب، وهل سيكون لديه القدرة عىل التنافس مع أسعار الغاز الرخيصة 

القادمة من روسيا، أو الرنويج أو الجزائر إىل األسواق األوروبية. وال يتعلق األمر- فقط - بقدرة مرص عىل املنافسة 

داخل األسواق األوروبية، بل ميتد العائق إىل معظم دول رشق املتوسط؛ فبالرغم من االحتياطات الضخمة للغاز 

الطبيعي يف رشق املتوسط، وبالرغم من التقارب الجغرايف مع أوروبا، فإن الصعوبات)154( التجارية، وقيود االتفاق 

الصعبة بني الحكومات يف أسواق الغاز الدولية متثل عوائق ليست باليسرية أمام قدرة دول رشق املتوسط عىل 

املنافسة يف أسواق الغاز األوروبية.

االسترياد مقابل التعويضات:

  من الواضح أن أحد األسباب الرئيسية وراء قبول مرص صفقة استرياد الغاز اإلرسائييل تتعلق بتنازل إرسائيل عن 

قضايا التحكيم الدويل، حيث ألزمت غرفة التجارة الدولية يف عام 2015 الحكومة املرصية بسداد تعويض قدره 
(153)  Israel looks to new Arab allies to export gas in volatile region, Finicial Times, November 
13, 2018.
(154)  Andrew Ward, Geopolitical rivalries cloud prospects for Mediterranean gas finds, Finicial 
Times, January 8, 2018.

https://www.ft.com/content/cd5099ba-ddc5-11e8-8f50-cbae5495d92b
https://www.ft.com/content/cd5099ba-ddc5-11e8-8f50-cbae5495d92b
https://www.ft.com/content/f6adee5c-f126-11e7-b220-857e26d1aca4
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1.7 مليار دوالر لصالح رشكة كهرباء إرسائيل وتعويض قدره 288 مليون دوالر لصالح رشكة غاز رشق املتوسط 

املالكة لخط أنابيب العريش-عسقالن، وبدت صفقة الغاز مع إرسائيل، كأنها يف إطار استرياد الغاز مقابل التنازل 

الجانب اإلرسائييل عن  تنازل  تؤكد)155( عىل  الحكومة املرصية  الغاز مبارشة ظلت  التعويضات. وبعد صفقة  عن 

التعويضات، ويف نفس الوقت كان النفي)156( املستمر للتنازل عن التعويضات من الجانب اإلرسائييل، بعد استحواذ 

رشكة ديليك اإلرسائيلية، ورشكة نوبل انريجي األمريكية، ورشكة غاز الرشق املرصية عىل النصيب األكرب من رشكة 

غاز رشق املتوسط املالكة بنسبة تصل إىل 39%. وقد بدأ الحديث بجدية عن تنازل)157( إرسائيل عن التعويضات، إال 

أنه ال توجد حتى اآلن إجابة قاطعة حول هذا األمر، أو الكيفية التي سيتم بها التنازل اإلرسائييل عن التعويضات.

رسوم النقل والتسييل.. مكاسب محدودة

 بغض النظر عن الخالف الدائر حول قدر املكاسب االقتصادية التي ميكن أن تتحصل عليها مرص من الغاز اإلرسائييل 

وغياب حسابات دقيقة حول حجم املكاسب املتوقعة، إال أن مثة مكاسب أخرى ميكن أن تتحقق من صفقة الغاز، 

بالرغم من محدوديتها؛ ومتثل عملية نقل الغاز وتسييله أحد تلك املكاسب التي ميكن أن تتحصل عليها مرص من 

صفقة الغاز اإلرسائييل، ولكنها يف الواقع تظل مكاسب ذات قيمة محدودة؛ حيث إن تحصيل رسوم نقل الغاز عرب 

خط العريش-عسقالن سيتحصل عليها عدد من الرشكاء يف الخط، ومرص تعد واحدة منهم. ويف املقابل، فإن تحصيل 

الرسوم من تسييل الغاز يف محطات التسييل املرصية تظل محدودة حيث إن مرص متتلك - فقط -  24% )158( من 

محطة إدكو، و20% من محطة دمياط.

(155)  Egypt Resolving Dispute Holding Up $15 Billion Israel Gas Deal, Bloomberg, February 22, 2018.

(156)  Egypt Signals That $15 Billion Gas Deal Will Hinge on Israeli Debt Concessions, Haaretz, February 26, 2018.

)157(   “البرتول”: بدء إجراءات تنازل إرسائيل عن قضايا تصدير الغاز، البورصة، 30 سبتمرب 2018.

)158(   وزير البرتول: سنتوقف عن استرياد الغاز يف أكتوبر وسنصدر يف يناير 2019، الوطن، 15 اغسطس 2018.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-22/egypt-says-resolving-dispute-holding-up-15-billion-israel-gas
https://www.haaretz.com/israel-news/egypt-signals-that-giant-gas-deal-will-hinge-on-israeli-concessions-1.5848582
https://alborsaanews.com/2018/09/30/1136653
https://www.elwatannews.com/news/details/3595607
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خالصات

نشري هنا إىل أهم االستنتاجات التي خرجت بها الدراسة:

الغاز الضخمة لـ«حقل ظهر”، فإنه عىل ما يبدو ستوجه إىل االستهالك املحيل فقط  أوالً: بالرغم من احتياطات 

لتحقيق االكتفاء الذايت، حيث صممت البنية التحتية لــ«حقل ظهر”، لتغذية شبكة الغاز املحلية فقط، ومن املثري 

لالنتباه أن حجامً ليس بالقليل من الغاز املنتج من “حقل ظهر”، قد ضاعفت الحكومة املرصية أسعار رشائه لصالح 

رشكة إيني اإليطالية، وهو ما يجعل سعر الغاز املنتج من “حقل ظهر” املرصي واملوجه لالستهالك املحيل، يقرتب 

من أسعار الغاز املستورد من األسواق العاملية.

ثانياً: االكتفاء الذايت املتحقق من اكتشاف “حقل ظهر”، وعدد من االكتشافات األخرى لن يستمر طويالً ما مل يكن هناك اكتشافات جديدة وضخمة 

للغاز الطبيعي، حيث إن العديد من الدارسات املعنية بشؤون الطاقة تشري إىل توقعات بانتهاء االكتفاء الذايت وحاجة السوق املحلية املرصية إىل 

استرياد الغاز الطبيعي مع بدايات العقد القادم؛ حيث تنحرص التوقعات بانتهاء االكتفاء الذايت، وارتفاع معدالت الطلب مقارنة مبعدالت اإلنتاج ما 

بني عام 2021 إىل عام 2025.

ثالثاً: بالرغم من تعدد الخيارات أمام إرسائيل لتصدير الغاز الطبيعي لديها فتوجيه الغاز إىل مرص مثل لها أفضل 

الخيارات من الناحية االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية؛ حيث يحقق مكاسب اقتصادية هائلة لصالح إرسائيل، 

ويتيح لها يف نفس الوقت القدرة عىل تحقيق تفوق اسرتاتيجي يف مجال الطاقة، عىل دولة محورية يف حجم مرص، 

من خالل السيطرة عىل جزء من إمدادات الطاقة للسوق املرصي.

رابعاً: الغاز القادم من إرسائيل سيتجه نحو السوق املحلية املرصية لسد احتياجاتها، ورمبا يسلك مساراً إىل التصدير 

للخارج بجانب االستهالك املحيل، مع األخذ يف االعتبار التحديات التي تواجه الغاز املستورد من إرسائيل للمنافسة 

داخل األسواق األوروبية، وهو ما يجعل األسواق اآلسيوية، ورمبا السعودية، املهتمة باستبدال الغاز الطبيعي بالنفط 

يف توليد الطاقة هي األقرب إىل أن يتوجه إليها الغاز املستورد من إرسائيل، وال يبدو أن مسار التصدير للخارج 

سيستمر طويالً، ورمبا لن يستمر سوى بضع سنوات، قبل أن ينحرص كل الغاز القادم من إرسائيل يف االستهالك 

املحيل فقط. 

خامساً: تسعى إرسائيل بجدية إىل أن تصبح هي منصة تصدير الغاز الرئيسية يف منطقة رشق املتوسط، وهو ما 

يبدو من خالل حرصها، وتأكيدها عىل الوصول إىل اتفاق بشأن مد خط أنابيب لتصدير الغاز اإلرسائييل، والقربيص، 

إىل أوروبا، عرب خط ينطلق من إرسائيل، ومير عرب قربص واليونان وإيطاليا، وسيمثل الخط اإلرسائييل املتجه إىل 

السعي  ينحرص  وال  املتوسط.  بالبحر  للغاز  إقليمي  مركز  إىل  التحول  نحو  املرصي  للسعي  حقيقياً  تحدياً  أوروبا 

اإلرسائييل إلنشاء الخط يف املكاسب االقتصادية الهائلة املتوقعة فقط، ولكن باألساس إىل زيادة النفوذ اإلرسائييل 

داخل أوروبا، ومنافسة النفوذ العريب الناتج عن سيطرة صادرات النفط والغاز العريب داخل أوروبا لعقود طويلة. 

سادساً: بالرغم من احتياطات الغاز الطبيعي الهائلة التي متتلكها إرسائيل، فاسرتاتيجيتها يف تصدير الغاز تنطلق من 
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بعد يتعلق باألمن القومي، حيث تعطي األولوية لضامن تحقيق االكتفاء الذايت عىل املدى البعيد، ولو عىل حساب 

املكاسب االقتصادية الكبرية التي ميكن أن تتحقق من تصدير الغاز.

سابعاً: واردات الغاز اإلرسائييل ملرص تسري يف اتجاه ربط عالقات اسرتاتيجية بني الجانبني املرصي واإلرسائييل، تلك 

التي سيكون لها تأثري مبارش عىل توجهات السياسة الخارجية املرصية تجاه محيطها اإلقليمي، وما ميكن أن يرتتب 

عليه من تهديد لألمن القومي املرصي.

ثامناً: يبدو من الصعب تقييم صفقة الغاز اإلرسائييل - فقط - من زاوية املكاسب االقتصادية غري املؤكدة التي 

ميكن أن تتحصل عليها مرص، دون أن يكون هناك تقييًم يأيت يف مرتبة األولوية ملا يتعلق باألمن القومي املرصي، 

حيث متنح صفقة الغاز اإلرسائييل فرصة حقيقية إلرسائيل ملامرسة نفوذا أكرب عىل مرص، وامتالك إحدى األوراق 

االسرتاتيجية التي ميكن أن متارس إرسائيل من خاللها ضغوطاً عىل السياسة املرصية يف قضايا املنطقة، وهذا رمبا 

يكون هو املكسب األكرب إلرسائيل يف هذه الصفقة، ويف سياق رصاعاتها وأزماتها التاريخية يف منطقة الرشق األوسط. 
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توصيات 

أوالً: تدفع احتياطات الغاز الطبيعي الضخمة يف منطقة رشق املتوسط إىل التعاون املشرتك والرشاكات بني دول 

املنطقة ولكنها يف نفس الوقت متثل حافزاً ايضاً لتأجيج النزاعات الجيوسياسية، وال يبدو أن تلك الرشاكات القامئة 

القامئة يف  التاريخية  بديالً عن التسويات السياسية للنزاعات  الغاز الطبيعي ميكن أن تشكل مساراً  عىل موارد 

املنطقة ورمبا تساهم فقط يف تحقيق استقرار مؤقت)159(، وهو ما يلزم مرص بالسعي الجاد نحو توفري بدائل أخرى 

عن الغاز اإلرسائييل لضامن سد احتياجات السوق املحلية املتزايدة وتحقيق معدالت النمو املطلوبة بعيداً عن 

االرتباط بإرسائيل وأزماتها اإلقليمية املستمرة.

ثانياً: ميكن أن مُيثل الغاز املسال لكالً من الجزائر وقطر أحد املسارات القريبة التي ميكن االعتامد عليها لسد 

احتياج السوق املحيل يف املستقبل، ومتثل تركيا احد املسارات التي ميكن أن يتدفق الغاز الرويس من خاللها إىل 

مرص، حيث أن خط الغاز العريب الذي يربط بني مرص واألردن وسوريا ولبنان، كان من املفرتض أن ميتد يف مرحلته 

األخرية من سوريا إىل تركيا ولكنه توقف بسبب االحداث التي صاحبت الربيع العريب، وسيساهم الخط  إذا ما تم 

مده إىل تركيا يف ربط الدول العربية األربعة برتكيا ومن ثم إمكانية نقل الغاز الرويس إىل مرص.

ثالثاً: صياغة سياسات للطاقة تقلل من االعتامد الكبري عىل الغاز الطبيعي يف إنتاج الطاقة الكهربائية وتدفع يف 

اتجاه تطوير مصادر بديلة)160( للغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بحيث تساهم يف خفض إجاميل الطلب عىل الغاز 

الطبيعي يف مرص ويف نفس الوقت توفري كميات من الغاز الطبيعي لصالح الصناعات الثقيلة كثيفة استهالك الغاز.

(159)  Tareq Baconi, A flammable peace: Why gas deals won’t end conflict in the Middle East, 
European Council on Foreign Relations, December 21, 2017.
(160)  Mostefa Ouki, Egypt - a return to a balanced gas market?, Oxford Institute for Energy Studies, June 2018.

http://www.ecfr.eu/publications/summary/a_flammable_peace_why_gas_deals_wont_end_conflict_in_the_middle_east
http://www.ecfr.eu/publications/summary/a_flammable_peace_why_gas_deals_wont_end_conflict_in_the_middle_east
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/06/Egypt-a-return-to-a-balanced-gas-market-NG-131.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/06/Egypt-a-return-to-a-balanced-gas-market-NG-131.pdf
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الفصل الثاني: القضايا االقتصادية

 ركائز التنمية االقتصادية يف مصر
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املبحث األول: ركائز التنمية االقتصادية يف مصر: ورقة إطار

د. أحمد ذكر اهلل

ميتلك االقتصاد املرصي كل املقومات االقتصادية الالزمة لالنطالق التنموي، وتبقي اإلدارة األكرث كفاءة لتلك املوارد 

املادية  بنوعيها  املوارد  توافر  أن  ورغم  السياسية.  اإلرادة  عن  فضالً  االقتصادي،  للنهوض  الحقيقي  املفتاح  هي 

توافر  منها  األساسية،  املقومات  من  ملجموعة  تحتاج  إدارتها  فإن  التنمية،  تحقيق  يف  مهامً  عامالً  يعد  والبرشية 

أما ان كانت برشية،  املوارد، وأنواعها، وكمياتها، وتكلفتها إن كانت موارد مادية،  معلومات تفصيلية حول تلك 

التي ستحكم  الجامعة  االقتصادية  الرؤية  إطار  التعرف عىل تخصصاتها وخرباتها ومهاراتها. كل ذلك يف  فتحتاج 

التنموي،  البناء  يف  ستساهم  التي  بهياكله  االقتصادي  والتنظيم  النظام  عنها  يتفرع  التي  تلك  التنموية،  العملية 

وكذلك املذهب االقتصادي، الذي يجب أن تتكامل مكوناته مع الجانب األيدولوجي.

أو  التصديري،  التوجه  اسرتاتيجية  يكون  قد  محدد،  تصنيعي  منط  عىل  ترتكز  أن  يجب  التنمية  عملية  أن  كام   

اسرتاتيجية اإلحالل محل الواردات، أو الدمج بينهام.

 كام أن االقتصاد املرصي يتسم بخصوصية من ناحية الطبقة الرأساملية وظروف نشأتها وخصائصها، لذلك ال بد من 

التساؤل حول متوضع هذه الطبقة الرأساملية يف العملية التنموية، خاصة يف ظل تفيش حالة الفقر بني املرصيني، 

وكيف ميكن إحداث التوازن بني منطي اقتصاد السوق - ويف نفس الوقت - ورعاية الطبقات الكادحة.

 يف هذا اإلطار يحاول الباحث التطرق إىل أهم الركائز التي تساعد اإلدارة االقتصادية؛ لتصبح أكرث فاعلية وكفاءة 

يف تنفيذ الخطط التنموية، مع التأكيد عىل أن هذا اإلطار النظري ليس إال مقدمة رضورية لبناء املخطط العام. 

  ويف البداية يؤكد كاتب هذه املحاولة عىل أهمية الجهد الجامعي يف تصويب املحاوالت الفردية، وصوالً لنقاط قد 

تشكل اسرتاتيجية متكاملة يعتمد عليها االقتصاد املرصي يف البناء التنموي.
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ركائز التنمية االقتصادية:

 تعد ركائز التنمية هي اإلطار املحدد لخطط التنمية االقتصادية، من ثم كان البدء بها محاولة لحامية واضعي 

تتناسب مع  ال  أو مرحلية  كلية،  أهداف  تتالمس مع  قد  التي  التفاصيل  داخل  والتيه  الشطط  الكيل من  اإلطار 

األوضاع أو الظروف التي مير بها االقتصاد حال تنفيذ الخطة.

 وميكن أن متثل العنارص التالية ركائز للتنمية االقتصادية يف مرص:

أوالً: الرؤية: 

 الرؤية الكلية للدولة ينبثق عنها مفردات الرؤي السياسية واالقتصادية واالجتامعية. وانطالقاً منها يتحدد التوجه 

املستقبيل للدولة. 

الرؤية  أن تشملها  التي يجب  العنارص  ننوه ألهم  أن  فيمكن  االقتصادي،  امللف  تتخصص يف  الورقة   وألن هذه 

االقتصادية ملرص، وذلك كام ييل:

النظام والتنظيم االقتصادي: . 1

 النظام هو مجموعة العالقات االقتصادية والقانونية واالجتامعية التي تحكم سري الحياة االقتصادية يف مجتمع ما 

يف زمان معني ))161((.

بني  املتبادل  والتأثري  التفاعل  تحكم  التي  واألسس  والقواعد  العالقات  مجموعة  عىل  االقتصادي  النظام  ويركز   

الحاجات البرشية من جهة واملوارد الطبيعية والبرشية واملعرفية والتقنية املتاحة من جهة أخرى.

 إذن، فالنظام االقتصادي يتكون من مجموعة من املؤسسات التي تتعامل مع اإلنتاج، والتوزيع، واالستهالك للسلع 

والخدمات داخل مجتمع معني، والعالقات القامئة بني تلك املؤسسات وأفراد املجتمع.

 أما التنظيم االقتصادي، فهو الوسائل التي يستخدمها النظام االقتصادي لتنظيم النشاط االقتصادي، والفعاليات 

االقتصادية املختلفة. وتختلف طبيعة التنظيم االقتصادي من نظام اقتصادي آلخر ))162((.

 يف الحالة املرصية لدينا نظام هجني ما بني الرأساملية واالشرتاكية، نشأ عن ذلك خلل يف التوزيع ترتب عليه تفيش 

حلقات الفقر الدائرية، التي تدار عرب تنظيامت هجينة تعمق البريوقراطية املركزية، وتعوق األداء بدالً من ترسيعه.

 لذلك إذا أمكن اقرتاح أن يكون النظام االقتصادي املرصي رأساملياً منضبطاً، ذا دور هيكيل للدولة، متارسه من 

(161)  ) http://www.alukah.net/culture/0/95357/ 
(162)  ) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=28281
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خالل مجموعة تنظيامت تبني، أو تعدل، للوفاء بهذا الدور املؤسيس.

 فتبني نظام السوق، مثالً، ال مينع وجود التنظيامت االحتكارية، مام يستوجب أن تضبط الدولة األداء ببناء سالسل 

توزيع تابعة لها تستطيع كرس الحلقات االحتكارية خاصة يف السلع األساسية، وكذلك تبني منظامت وقوانني لحامية 

املستهلك، وتدريب وتثقيف مفتيش األسواق للسيطرة عىل تلك الحلقات.

 وهكذا يفرض النظام االقتصادي عيل الدولة تبني مؤسسات بعينها تسري العمليات االقتصادية بني هياكل النظام، 

كام يفرض طريقة إدارة هذه املؤسسات.

املذهب االقتصادي: . 2

املذهب االقتصادي كأي مفهوم يرتبط تحديده مبجموعة من املقومات التي هي جزء من هذا املفهوم، ومقومات 

املذهب هي:

املذاهب  بها عن غريه من مفكري  املفكر االقتصادي، ويتميز  يتبناها  التي  الرؤية  الخصوصية: تعني، خصوصية 

االقتصادية األخرى، والخصوصية يجب أن تتكامل مع املقومات األخرى للمذهب حتى ترتقي األفكار االقتصادية 

ايل مستوي املذهبية ))163((.

الوحدة املذهبية: هي، انسجام األفكار االقتصادية وترابطها وانتظامها تحت مبدأ أو مجموعة من املبادئ الفكرية، 

فتتشابك تلك األفكار يف منظومة واحدة تسمح بتسميتها باملذهب االقتصادي.

التي يتطلبها املذهب االقتصادي؛ فتقديم بعض األفكار االقتصادية  الجوانب  الرؤية ملختلف  التكاملية: تكاملية 

ذات الخصوصية، القامئة عىل مبادئ منسجمة، ال يكفي إلطالق وصف املذهب عليها، إذا مل تكن الرؤية متكاملة.

 الكفاية: أن تكون املبادئ األساسية للمذهب كافية، ليبني عليها مذهب، وكذلك يجب أن يكون املذهب كافياً 

لتفسري، أو فهم النشاط االقتصادي من جوانبه املختلفة، أو األساسية منها عىل األقل.

األساس األيديولوجي: االستناد إىل األيديولوجيا ليس مطلباً لتكوين املذهب أو تأسيسه، وإمنا هي جزء من صميم 

مكوناته؛ فهي البنية الفكرية التي يقوم عليها الفكر االقتصادي، فال فكر بال انتامء أيديولوجي سابق.

 إذن فاأليديولوجيا تحدد هوية املذهب، وتوجه املفكر االقتصادي يف اختياره األفكار واملناهج واألدوات، وتحديد 

الخيارات وتنسيقها وتنظيمها ومناقشتها.

من  الرغم  عىل  اإلسالمي  املذهب  اختيار  فمثالً  االقتصادي؛  املذهب  تحديد  ميكن  املكونات  تلك  أساس  عىل   

خصوصيته، وانسجام أفكاره وترابطها تحت مبدأ فكري واحد، وتكاملية رؤيته وكفايتها لفهم النشاط االقتصادي 

)163(  ( ملزيد من التفاصيل:  أ. د. نوري عبد الرسول الخاقاين، أ.م. د. حسن لطيف الزبيدي: االقتصاد اإلسالمي بني العلم واملذهب: جدل 

مستمر وإشكاليات قامئة، محارضات غري منشورة.
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فإن بعض املوضوعات املؤصلة فقهياً تحتاج إىل مزيد من التأصيل الفكري.

ثانياً: منط التصنيع: 

 يوجد منطان محددان للتصنيع، إما اإلحالل محل الواردات، أو التوجه التصديري، ولكل منط منهام آلياته ومراحله 

ومميزاته وعيوبه التي تختلف جذريا عن اآلخر. وباختصار ميكن توضيح ذلك فيام ييل ))164((: 

اسرتاتيجية اإلحالل محل الواردات: 

  تعني إقامة بعض الصناعات من أجل سد حاجة السوق باعتبارها بديال للسلع الصناعية املستوردة. وتتكون هذه 

االسرتاتيجية من مرحلتني أساسيتني هام:

الصناعات  لهذه  الدولة  توفر  املعمرة، وعادة ما  السلع االستهالكية غري  الواردات محل  املرحلة األوىل: إحالل     

الحامية الكافية، وذلك ملنع منافسة املنتجات األجنبية، ولضامن القدر الالزم من األرباح للمستثمرين لتحفيزهم 

عىل إقامتها.

املنتجات  املزيد من  امتصاص  قادرة عىل  املحلية غري  السوق  تصبح  عندما  املرحلة  تبدأ هذه  الثانية:  املرحلة    

االستهالكية، لذلك يتم توجيهها نحو التصدير، ويف نفس الوقت، ميكن البدء يف إقامة بعض الصناعات الوسيطة 

والرأساملية، وذلك مبساعدة التقدم الصناعي الذي قد تحقق يف املرحلة األوىل. 

رشوط نجاحها: 

 من أهم رشوط نجاح هذه االسرتاتيجية ما ييل: أ- اإلبقاء عىل أسعار رصف مرتفعة للعملة الوطنية ب- إقامة نظام 

لرتاخيص االسترياد ج- منح قروض حكومية د- وضع أسس الختيار الصناعات التي يجب إحاللها محل الواردات 

هـ- عدم استمرار سياسة الحامية املتبعة وتخفيفها مع مرور الزمن و- رضورة االعتامد عىل املوارد املحلية قدر 

اإلمكان، وتقليل التبعية للخارج.

 التصنيع من أجل التصدير:

 يقصد به الرتكيز عىل الصناعات التي تتمتع مبزايا نسبية يف إنتاجها، وتتوفر لها فرصة تصدير منتجاتها، مع مراعاة 

التدهور يف رشوط التبادل التجاري لغري صالح الدول النامية.

 دوافع تطبيقها: 

 االستفادة من املزايا النسبية املحلية، واالستفادة من وفرة حصيلة الصادرات من العملة الصعبة التي ستتحقق 
)164( ملزيد من التفاصيل: د: باسم مكحول: سياسات التصنيع يف فلسطني، معهد أبحاث السياسة االقتصادية الفلسطيني، رام الله،2001.



86

السوق  ضيق  مشكلة  عىل  التغلب  وكذلك  االقتصادية،  التنمية  عمليات  لتمويل  االسرتاتيجية  هذه  اتباع  بفضل 

املحلية، وما يعانيه من صغر حجم الوحدات اإلنتاجية. 

 رشوط نجاحها:

من أهم رشوط نجاح هذه االسرتاتيجية ما ييل: أ- االستقرار السيايس واالقتصادي ب - توفري الحوافز للمصدر- 

تدعيم القطاع الخاص ج-  وجود درجة عالية من التكامل بني القطاع الصناعي والقطاعات األخرى د- االستفادة من 

نظام املناطق الحرة هـ- توفري املناخ املناسب لنمو االستثامرات األجنبية و- تدعيم الصناعات الصغرية واملتوسطة.

إمكانية الدمج بني اسرتاتيجيتي اإلحالل محل الواردات والتصنيع من أجل التصدير ))165((:

 لضامن نجاح نتائج كلتا االسرتاتيجيتني يف إحداث نتائج التنمية االقتصادية املستهدفة ميكن الدمج بينهام، وذلك 

عن طريق إنشاء فروع تصديرية لبعض الصناعات التحويلية، سعياً نحو توسيع السوق املحيل، وتطوير صناعات 

ذات طابع إحاليل )مع التأكيد عىل الطبيعة املؤقتة لألساليب الحامئية( لتصبح فيام بعد ذات طابع تصديري. 

ويف الحالة املرصية ميكن الدمج بني االسرتاتيجيتني، لكن مع تحديد دقيق لنسب املزج بينهام عند كل مرحلة من 

مراحل التنمية.

 فمثالً يف املرحلة األويل من مراحل التنمية قد يلزم تطبيق اسرتاتيجية اإلحالل محل الواردات لتخفيف الضغط 

عىل امليزان التجاري، وخضوعاً لحالة نقص العملة األجنبية، مع تطبيق آلليات الحامية بأنواعها، ثم يف نقطة زمنية 

معينة يف نفس املرحلة تخفف آليات الحامية، سعياً نحو الجودة والتنافسية.

الخطط  تفصيل املرشوعات داخل  إىل  يتعداه  بل  التصنيع،  - عند تحديد منط  - فقط  يتوقف  فاألمر ال  لذلك،   

التنموية، لتحديد مدي تناسبها مع اسرتاتيجية معينة، وألي نقطة زمنية.

ثالثاً: التوجه نحو الطبقات الفقرية واملتوسطة:

 يعيش نصف الشعب املرصي تقريبا حول خط الفقر، ومنهم من يعيش يف املقابر، وآخرون يف العشوائيات. ويعاين 

يف مجموعه من تردي الخدمات الحكومية األساسية من تعليم وصحة وقضاء وطرق وخالفه. األمر الذي يجعل 

وخطط  أطر مرشوعات  داخل  لوضعها  أو  خاصة،  بربامج  الستهدافها  طبقة  تحديد  مدى رضورة  حول  التساؤل 

الدولة، ليس فقط لكونها متثل األكرثية العددية املكونة ألي ظهري شعبي، وإمنا يف األساس، ألن عدم استهدافها 

بربامج تنموية سيعيق العملية التنموية كلها، سواء ألنها املستهلك الذي تعترب قوته الرشائية الفاعل األكرب يف سوق 

الداعم األسايس  الزاوية يف حجم اإلنتاج واإلنتاجية، أو ألن استقرارها هو  العاملية هي حجر  االستهالك، وقوتها 

لالستقرار االجتامعي واالقتصادي والسيايس.

)165( ملزيد من التفاصيل: د / كريم نعمه النوري، »د. أ. تسينوف«: العوملة وتطورات العامل املعارص، دار اإلصدار البلغارية، 2005

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59334
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59334
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إن االتفاق حول هذا التوجه نحو الطبقات الفقرية واملتوسطة، يفرض السؤال حول نوعية الربامج التي ميكن أن 

توجه إليها، واألولويات األكرث إلحاحاً منها.

 ويري الباحث أن قضية التعليم والتثقيف والصحة، ثم اإلسكان، واملرأة املعيلة، تأيت عىل رأس القضايا التي يجب 

التوجه نحوها يف الحالة املرصية، مع التأكيد عىل ابتكارية الطرح عند معالجة كل قضية من هذه القضايا. فمثالً، 

يجب دراسة االستغناء عن فكرة التمليك عند توزيع الشقق عىل محدودي الدخل، ملا يخلقه من تكالب عليها، 

يفتح أبواب الفساد والرتبح، وكذلك ملا يخلقه من متييز يف الفرص بني أهايل نفس الطبقة الذين متلكوا والذين مل 

يتملكوا.

  وكذلك، فإن ربط املعاش للمرأة املعيلة بدوام ذهاب األطفال للمدارس، وتلقيها هي لربامج تثقيفية أو تدريبية 

ترفع من مهاراتها مبا ينعكس إيجابيا عىل قدرتها عىل العمل، وعىل سلوكها الشخيص نحو املجتمع املحيط، بل نحو 

أطفالها أنفسهم، ميكن أن يسهم مبردود أكرث فاعلية لتلك الربامج.

تتعلق  اسرتاتيجية  قضايا  باعتبارها  ستعامل  التي  القضايا  أهم  لتنفيذ  ابتكارية  البحث عن طرق   وهكذا ميكن 

بالطبقات الفقرية واملتوسطة يف مرص.

رابعاً: متوضع الطبقة الرأساملية داخل االقتصاد الوطني:

اإلقطاعية  من  العبيد  فهروب  الغربية؛  املجتمعات  يف  الرأساملية  الطبقة  تكونت  الزمن  من  طويلة  فرتة  عرب    

وتحولهم إيل تجار، أسهم مع دعم املراجعات الفكرية للكنيسة بشأن، ظهرت الرأساملية الصناعية، التي شكلت 

النبتة األم للقطاع الخاص يف العامل الغريب.

 ورغم التحوالت التكتيكية العديدة خالل القرن املايض، سواء تحت وطأة األزمات املتالحقة، أو ناتج للنضال العاميل 

العامل مآسيها  التي يكابد  املتوحشة،  الرأساملية  الغربية استطاعت االستمرار والنمو، حتى غدت  الرأساملية  فإن 

حتى اليوم.

 ويف مرص نشأت الطبقة الرأساملية الحديثة بعد االنفتاح االقتصادي يف السبعينيات، ثم متددت مع بداية عرص 

مبارك، وتغولت بعد التزاوج بينها وبني السلطة.

 ورغم أن التغول الرأساميل - بديهيا – هو أحد نواتج النظام، فإن الحالة املرصية تختلف إىل حد كبري عن نظريتها 

يف الدول الغربية.

 لقد عارص بداية االنفتاح االقتصادي االعتامد عىل االسترياد، وليس اإلنتاج، وشاع الفساد يف املعامالت االقتصادية، 

وكانت بداية تغلغل أوبئة داخل املجتمع املرصي من رىش ومحسوبية وسيادة ثقافة االستهالك.
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 ويف عرص مبارك استثمرت جذور الفساد يف استنبات طبقة رأساملية طفيلية رسيعة اإلمثار الريعي وليس اإلنتاجي، 

تعتمد يف األساس عىل عالقاتها مع السلطة التي تقطعها االمتيازات واألرايض دومنا حساب؛ فرتاكمت ثرواتها يف زمن 

قصري للغاية، وتضاعف نفوذها السيايس واالقتصادي بدخولها املجالس الشعبية، واملحلية، ومشاركتها العسكريني 

التقاعد، وامتالك القنوات الفضائية، ويف بعض الحاالت التوغل يف  يف بعض املرشوعات، وتشغيلها لبعضهم بعد 

العمل االجتامعي.

وإذن فبذور هذه الطبقة فاسدة، وسيقانها وطلعها فاسد، إال أننا يجب أن نعرتف بنفوذها وتوغلها داخل الحياة 

االقتصادية واالجتامعية والسياسية، ومن هنا فإن وضع أطر للتعامل مع هذه الطبقة، وتوجيهها نحو اإلطار العام 

املرسوم، هو السبيل الوحيد للتقليم الناعم ألظفارها.

 ويري الباحث أنه يجب أن تخضع هذه الطبقة ملزيد من البحث والتدقيق، وذلك عرب مداخل مختلفة، سواء من 

حيث النشأة والتكوين، أومن حيث مجالت األنشطة التي تعمل بها، أومن حيث األوزان النسبية لهم، كعائالت، أو 

أفراد، أو تكتالت مع السلطة. أو غري ذلك.

 وبناء عىل تلك الدراسات توضع مجموعة من السيناريوهات التي ميكن بها التوجيه؛ فمثالً يف بعض الحاالت قد 

تكون املواجهة الشاملة معها – هي األنجع – وذلك، باستخدام األدوات القانونية والدستورية، بل الضغط الشعبي 

السرتداد أجزاء محددة من األموال املنهوبة، والرضائب املتهرب منها، وتوجيه ما تبقي منها ايل املرشوعات التي 

تحقق أهداف الخطة االقتصادية عىل املدي املتوسط والطويل. 

 ويف حاالت أخري قد يكون تسويق مبادئ عامة مجردة تنطبق عىل الجميع، مبا فيهم الطبقة الرأساملية نفسها، 

ميثل مدخالً للتعامل معها. ومن أمثلة تلك املبادئ؛ سيادة دولة القانون، وتجريم التهرب الرضيبي، والشفافية يف 

إرساء العقود، والحفاظ عىل حقوق العامل، وغري ذلك.

 وقد يكون سيناريو الحرب املوجهة ضد بعض رجال األعامل مطروحاً، مع أولئك الذين تثبت الدراسات توجهاتهم 

ضد البناء الدميوقراطي، أو املرتبطني مبصالح مع دوائر تعمل ضده، أو غري ذلك.

  وعموماً، فإن ما يجب التأكيد عليه، هو، أن تكون منطلقات التعاطي مع هذه الطبقة بعيدة عن أي أحقاد قدمية، 

أو أيدولوجية، وأن تستهدف فقط إعادة الفرز املنهجي، لتدوير ما يصلح منها داخل اإلطار االقتصادي، و”تكهني” 

ما يثبت صعوبة تدويره، وذلك، وفق أدوات فرز أساسها التحليل العلمي ذو العوامل املتشابكة اقتصادياً واجتامعياً 

وسياسياً.

 

خامساً: االستثامر األجنبي: 
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  يحقق االستثامر األجنبي املبارش القتصاديات الدول املضيفة مجموعة من املزايا التي ال ميكن إنكارها، ومنها كونه 

 ،»know - how« مصدراً أساسياً للموارد املالية، خصوصاً للدول النامية، كام أنه مصدر للمعرفة والخربات اإلدارية

وكذلك توطني التكنولوجيا، وزيادة القدرة التصديرية للدول املضيفة، وخلق وظائف جديدة، والحد من مشكلة 

البطالة، وتدريب العاملة الوطنية، ودعم عمليات األبحاث والتطوير، باإلضافة إىل بعض املزايا األخرى التي ميكن 

أن تتحقق بطرق غري مبارشة.

 وركزت األدبيات االقتصادية عىل دراسة تأثري االستثامر األجنبي املبارش عىل عوامل اقتصادية؛ منها النمو االقتصادي 

للبلد املضيف - ميزان املدفوعات - االستثامر املحيل الخاص - سوق العمل، من حيث خلق فرص عمل جديدة، 

وزيادة معدل األجور، ورفع الكفاءة اإلنتاجية للعامل - سعر الرصف للبلد املضيف -  نقل وتوطني التكنولوجيا 

للبلد املضيف، وتأثري أنشطة هذه االستثامرات عىل البيئة وغريها.

 ورغم العوامل السابق ذكرها فإن تأثري االستثامر األجنبي املبارش عىل اقتصاد البلد املضيف يعتمد عىل التفاعل 

الدينامييك ملجموعة من العوامل االقتصادية والتنظيمية، والترشيعية، والسياسية، باإلضافة إىل عوامل تعتمد عىل 

نوع االستثامر األجنبي املبارش »زراعي، صناعي، أو خدمي«. واألسباب وراء االستثامر يف البلد املضيف، وطريقة 

تجاه هذه  املضيفة  الدولة  وسياسات  االستحواذ«،  أو  االندماج  أو عن طريق  »جديد،  األجنبي  االستثامر  دخول 

االستثامرات، وبيئتها االستثامرية.

 فعىل سبيل املثال، وجدت بعض الدراسات االقتصادية التطبيقية ))166(( بأن تأثري االستثامر األجنبي املبارش عىل 

النمو االقتصادي للبلد املضيف، يعتمد عىل جودة رأس املال البرشي الذي متتلكه الدولة، يف حني وجدت بعض 

الدراسات أن هذا التأثري يعتمد أيضاً عىل درجة تطور ومنو القطاع املايل واملرصيف يف البلد املضيف. أيضاً قد يكون 

لبعض السياسات االقتصادية املطبقة يف البلد املضيف دور يف تحديد أثر االستثامر األجنبي املبارش عىل اقتصاد ذلك 

البلد؛ فعىل سبيل املثال، وجدت بعض الدراسات أن الدول التي تنتهج سياسة االقتصاد املفتوح، تنتفع من االستثامر 

األجنبي أكرث من تلك التي تتبع السياسات الحامئية.

 وعىل الرغم من الجدل املحتدم بني الباحثني حول آثار االستثامر األجنبي املبارش عىل اقتصاد البلد املضيف، فليس 

بوسع الفرد الباحث أن يتجاهل الدور الذي لعبته هذه االستثامرات يف دفع عجلة التنمية االقتصادية يف بعض 

الدول النامية، خصوصاً دول جنوب رشق آسيا، ودول جنوب رشق أوروبا »االقتصاديات التي متر مبرحلة انتقالية 

ورابطة الدول املستقلة«. 

  لكن يبقى السؤال: كيف للبلد املضيف أن تعظم االستفادة من االستثامر األجنبي املبارش يف مقابل تقليل أثاره 

السلبية عىل اقتصادها الوطني؟

 https://hrdiscussion.com/hr24952.html :166(  ( رابط املصدر(
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  وبناء عىل ذلك، ميكن القول بأنه توجد مجموعة من املالحظات التي يجب تدقيقها قبل تحديد االسرتاتيجية التي 

ستتعامل بها الدولة مع االستثامر األجنبي ومنها:

األخطاء  يعترب من  التنموية،  العجلة  دفع  املحيل يف  االستثامر  األجنبي عىل حساب  االستثامر  أهمية  املبالغة يف 

الشائعة من وجهة نظر الباحث؛ فمن زاوية يثبط الهمم املحلية يف شحن الرتاكم الرأساميل )أو حتى خلق طبقة 

رأساملية ناشئة(، وتوجيهه نحو االستثامر انتظارا لالستثامر األجنبي، ومن ناحية أخري مل يقم االستثامر األجنبي 

بالدور التنموي الرئيس يف أي تجربة تنموية، خاصة يف ظل تالعب األهواء السياسية واملصالح الدولية يف توجيهه 

حجام ومكانا وزمانا.

املصلحة  عىل  أساساً  ترتكز  لضوابط  تخضع  أن  يجب  األصيل،  املوطن  إىل  األموال  وإعادة رؤوس  األرباح  تحويل 

الوطنية. وبغض النظر عن األثر السلبي املحتمل لهذه الضوابط عىل جذب االستثامر، فإنه يجب عدم إغفال األرضار 

املرتتبة عيل فتح الباب عىل مرصاعيه لتحويل األموال، كام حدث بعد ثورة يناير وحتى اآلن، ويجب هنا تطوير 

وتقوية الدور واألجهزة الرقابية يف هذا الشأن عىل وجه الخصوص، ويف مجمل الشأن االقتصادي بصفة عامة.

أهمية وجود تدفق حر للمعلومات االقتصادية )الشفافية(، فأكرث ما يكرهه املستثمرون هو أن يشعروا بالجهل 

تجاه حقيقة ما يحدث يف البلد التي يستثمرون فيها أموالهم وحقيقة أوضاعها املالية، إن الثقة تأىت نتيجة الشفافية، 

واملعلومات اإلحصائية الواضحة عن الديون الخارجية والنظم البنكية وانفتاح الحكومة.

التحدي األسايس أمام أي حكومة، هو أن تستطيع خلق بيئة مالية مستقرة. ومفتاح االستقرار هو تحقيق نسبة 

تضخم منخفضة، وما تعنيه من عجز مايل قليل، وسياسة مالية تهدف لتفادى الوقوع يف اتساع رقعة االئتامن. 

إن التضخم املنخفض يعنى نسبة فوائد منخفضة، وعالقات صناعية جيدة، وأسعار رصف مستقرة. فاملستثمرون 

األجانب يعتربون التضخم املنخفض أساس بناء اقتصاد السوق. 

النقاط السابقة ليست فقط لتوضيح البيئة املناسبة لجذب االستثامر، وإمنا كذلك لتوضيح محدودية دوره بالنسبة 

أو  التشغيل  آثاره حال  فاعليته إن وجد، وتحجيم  السياسية، واشرتاطات  تبعا لألوضاع  لالستثامر املحيل، وتقلبه 

التخارج.

يتبقى يف النهاية الحفاظ عىل األمن القومي مبفاهيمه الواسعة محددا رئيسياً ألدوار يجب أن ترسم بعناية لالستثامر 

األجنبي، وإال قد يتحول إيل أدوات تخابر وتخريب. 

سادسا: توظيف القدرات املحلية: 

 ميكن القول إن مصطلح القدرات يتسع ليشمل الخامات والعقول املحلية، وبناء عىل ذلك سيشمل بحث هذه 
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النقطة ما ييل:

الخامات املحلية:   

 يري الباحث أن بحث الخامات املحلية من حيث توافرها الكمي، واالقتصادي يسبق وضع خطط التنمية مبراحلها 

املختلفة.

ولذلك فإن نقطة البداية البحثية هي تكوين أطلس للخامات املحلية، ثم ترتيبها وفق أسعار االستخراج، وإمكانية 

توظيفها يف صناعات تحويلية، واالبتعاد بها ما أمكن عن التصدير عىل الهيئة الخام.

 ثم يتبع ذلك بدراسة أهم الترشيعات املطبقة عىل استغالل تلك املواد الخام، وأهم التعديالت الواجب إدخالها 

عليها، وكذلك أهم الترشيعات الواجب سنها يف نفس اإلطار.

 وكذلك دراسة كافة املؤسسات الوطنية العاملة سواء يف مجال استخراج تلك املواد واستغاللها، ومدي االنسجام 

بينها، ومدي الحاجة ايل دمجها داخل كيانات أكرب )مثال تعدد رشكات البرتول يف مرص مام يحمل املوازنة بتكاليف 

إدارية ومالية ضخمة لكل مجلس إدارة، مقارنة باندماجها يف ثالث رشكات كربي فقط يف السعودية(، أو فصل أجزاء 

منها لتشكل كيانات مستقلة، أو رمبا الحاجة إيل إنشاء مؤسسات جديدة ذات طبيعة توائم مع خطط التنظيم 

االقتصادي املتبع. 

ومحاولة  الخامات،  تلك  واستغالل  الستخراج  املربمة،  العقود  كافة  مراجعة  إعادة  ما  مرحلة  يف  يجب  أنه  كام   

املساومة عيل تحسني بعض البنود غري املالمئة سواء بصورة مبارشة، أوعن طريق الوعد بعقود جديدة، أو حتى عن 

طريق التحكيم االقتصادي الدويل.

القدرات الوطنية يف الداخل والخارج:

املناصب  إىل  للنفاذ  العائيل  النظام  االعتامد عىل  السابقة  األنظمة  وأورثتها  التي خلقتها  املشكالت  أصعب   من 

العامة، ويف حالة رغبة التنويع أو االفتقار إىل الشخص العائيل املناسب، النزوع نحو أهل الثقة األمنية، وذلك عىل 

الرغم من امتالك مرص كوكبة كبرية من القدرات الوطنية، سواًء يف الداخل أو الخارج، ومن املفرتض أن االعتامد 

عىل أمثال هؤالء يوفر عىل الوطن سنوات عديدة تستهلك يف بناء الكوادر الوطنية، وبهم ميكن البدء الفوري يف 

تطبيق برامج التنمية.

 لذلك يري الباحث رضورة البدء يف تكوين أطلس للخربات واملهارات الوطنية )خاصة املقيمني خارج الوطن(، التي 

ميكن االستعانة بها يف املراحل التنموية املختلفة، ويظهر يف هذا األطلس اإلنسان املرصي، وعمره وعائلته، ومحل 

إقامته، وتخصصه، وخرباته، ومهاراته واملرشوعات العملية التي قام بتنفيذها.
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األطلس عىل  القيادية، ويرسي هذا  املناصب  والرتقي يف  للتوظف  بها  االسرتشاد  معايري ميكن  يحاول وضع   كام 

املقيمني يف الداخل والخارج، وميكن أن يركز يف جزء منه عىل الشباب. 

 ميكن أن يجيب هذا األطلس عىل تساؤل حول كيفية متكني الشباب ومشاركتهم يف العمل العام بكافة أشكاله، 

اختناق  نقطة  أو حتى  املرور ولو يف شارع واحد،  أزمة  الطرق يساهمون يف حل  املتخصصون يف هندسة  فمثالً 

واحدة، يف حني يساهم املتخصصون يف القانون )عن طريق نقاباتهم الفرعية( يف غربلة القوانني املختلفة، وتعديل 

ما يلزم منها، أو حتى إعداد قوانني بديلة وهكذا.

 وبذلك يفيد هذا االقرتاح املعتمد عىل األطلس يف تجهيز أجيال من أصحاب الخربة، لتسلم املسئولية، ليس فقط 

عىل املستويات الوزارية، وإمنا كذلك عىل مستوى املحليات، بل متكني أعداد كبرية منهم من املساهمة يف صنع 

القرار، وتغيري الواقع. وبال شك سينعكس هذا إيجاباً عيل روح االنتامء، وتوفري االستقرار الالزم للبناء التنموي.

 انطالقاً من هذه الركائز املقرتحة، ميكن تقسيم مراحل التنمية االقتصادية كام ييل: مرحلة التنشيط االقتصادي، 

ومرحلة اإلصالح الهيكيل، ومرحلة تنفيذ الخطة الشاملة.

 ويف هذا اإلطار يجب التأكيد عىل أن لكل مرحلة من هذه املراحل إطارها النظري الذي يحدد طبيعة املرشوعات 

التي ميكن أن تندرج تحت إطارها، كام أن هذا التقسيم يستوجب التكامل، بل التداخل الزمني بني بعض املرشوعات، 

والسياسات واملؤسسات، للدرجة التي قد يتوقف نجاح أحد مراحله عىل توافر أحدها يف مرحلة زمنية معينة.

 وأخريا، فإن ما تقدمه هذه الورقة هو طرح مبديئ ملرتكزات التنمية من وجهة نظر الباحث، وهي محاولة تنتظر 

الدعم البحثي من الزمالء، إلثراء املوضوع والبناء عليه وإكامله مبرتكزات نظرية أخري، أو بالتحديد الدقيق لبعض 

النقاط التي اكتفي الباحث برضب األمثلة عليها، ثم استكامل املقرتحات البحثية التي جاءت يف طيات الورقة. 
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الفصل الثالث: القضايا االستراتيجية 

المبحث األول: الجيش المصري: أبعاد االنتشار العسكري

المبحث الثاني: العملية العسكرية الشاملة في سيناء 2018
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املبحث األول: الجيش املصري: خطط االنتشار العسكري 2018

محمود جمال

تنترش الوحدات والتشكيالت العسكرية التابعة للجيش داخل حدود الدولة عيل كافة االتجاهات االسرتاتيجية لها، 

لتأمينها من أي تهديد محتمل. وعندما يكون هناك اتجاه اسرتاتيجي محدد داخل الدولة، يأيت من ناحيته تهديد 

أكرب للدولة، كوجود عداوة بني الدولة والدولة التي تجاورها من تلك الحدود، فإن الجيش يقوم يف تلك الحالة بنرش 

مكثف لقواته العسكرية يف ذلك االتجاه، حفاظاً عىل األمن القومي للدولة)167(.

وتوزيع الجيوش واملناطق العسكرية داخل حدود الدولة يجد تعريفه يف العقيدة العسكرية تحت محور »العقيدة 

البيئية« وهي ثاين أنواع العقيدة العسكرية عىل املستوى العمليايت، وهي عبارة عن املبادئ األساسية التي تنتهجها 

الوحدات الرئيسية للقوات املسلحة، لتوجيه جميع نشاطاتها العسكرية املختلفة لتحقيق األهداف املرسومة لها. 

التي  والوطنية  العسكرية  األهداف  إىل  توجه مستخدميها  التي  األساسية  للعقيدة  البيئية مكملة  العقيدة  وتعد 
ينشدونها، وهي التي تربط بني العقيدة يف أعىل مستوياتها )االسرتاتيجي( وأدىن مستوياتها )التعبوي(.)168(

املبادئ  للجيوش، وهي  التنظيمية  للعقيدة  فيكون طبقاً  الدولة،  داخل حدود  العسكرية  التشكيالت  انتشار  أما 

األساسية التي تتبعها التشكيالت املختلفة يف أي قوة عسكرية لغرض القيام بواجباتها وإنجاز املهام املنوطة بها 

كجزء من القوات املسلحة. وتدخل العقيدة التنظيمية يف إطار املستوى التعبوي للعقيدة العسكرية. وهي أكرث 

أنواع العقائد العسكرية تفصيالً: فهي توضح املهام واألدوار ومبادئ االستخدام لكل نشاط عسكري، وتتدرج يف 

تفاصيلها إىل الطرق واألساليب واإلجراءات الخاصة باستخدام أي تشكيل معني. ويتميز هذا املستوى من العقيدة 

العسكرية أيضاً بخصائص تكسبه طابعاً مييزه عن األنواع األخرى؛ ومن هذه الخصائص أنه أضيق أنواع العقيدة 

العسكرية إطاراً مقارنة باملستويني اآلخرين، وكذلك فهو أكرث أنواع العقيدة العسكرية تغرياً، نظرا لتأثرها الكبري 
واملبارش بالتطورات التقنية والخربات والتجارب الفعلية والتدريبية املستمرة·)169(

ويف إطار هذه االعتبارات سيتم تناول املوضوع وفق املحاور التالية:

)167(  يعرف روبرت ماكنامرا وزير الدفاع األمرييك األسبق إبان حرب فيتنام يف كتابه »جوهر األمن« األمن القومي حني يقول: »إن األمن 

القومي هو كافة التدابري الواجب اتخاذها سياسًيا وعسكريًا واقتصاديًا واجتامعًيا وثقافًيا للحفاظ عىل كيان الدولة ووجودها«، وتلك التدابري تنبع 

باألساس مام تفرتضه األبعاد الجيو اسرتاتيجية للدولة من تدابري الزمة للحفاظ عىل كيانها ووجودها، ومنه تتكون نظرية األمن القومي الخاصة 

بالدولة، التي هي بالواقع مالحظة واستنتاج ملا اتخذته الدولة من تدابري للحفاظ عىل وجودها عىل امتداد تاريخها.

)168(  كيف تحدد العقيدة العسكرية للدولة؟، امليادين، تاريخ النرش 22 يناير 2018م، تاريخ الدخول 08 مايو 2018م، الرابط

)169(  الجيش املرصي وإرسائيل: تحوالت العقيدة، املعهد املرصي للدراسات، محمود جامل، الرابط

http://www.almayadeen.net/books/854492/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9/
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أوالً: الجيوش العسكرية:

الجيش الثاين امليداين. 1

الجيش الثالث امليداين. 2

ثانياً: املناطق العسكرية:

املنطقة املركزية العسكرية. 1

املنطقة الشاملية العسكرية. 2

املنطقة الغربية العسكرية . 3

املنطقة الجنوبية العسكرية. 4

ثالثاً: الوحدات الخاصة يف الجيش املرصي

وحدات الصاعقة واملظالت. 1

الصاعقة البحرية والضفادع البرشية. 2

الوحدات الخاصة. 3

املخابرات الحربية. 4

قوات التدخل الرسيع. 5

حرس الحدود. 6

رابعاً: القواعد الجوية واملطارات العسكرية

خامساً: القواعد البحرية املرصية

سادساً: الرؤية العسكرية يف توزيع تشكيالت الجيش املرصي

املحور األول: الجيوش واملناطق العسكرية التابعة للجيش املرصي)170(:

)170(  فرق و ألوية الجيش املرصي يف الجيوش و املناطق العسكرية باألرقام، املنتدي العريب للدفاع والتسليح، تاريخ النرش 20 يوليو 2013م، 

تاريخ الدخول 07 مايو 2018م، الرابط

http://defense-arab.com/vb/threads/70528/
http://defense-arab.com/vb/threads/70528/
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 تشرتك مرص بحدود من الغرب مع ليبيا عىل امتداد خطي بطول 1115 كم، ويحدها من الجنوب دولة السودان 

بحدود تصل طولها إىل 1280 كم. ويحدها من الشامل الرشقي فلسطني املحتلة »إرسائيل« بطول 265 كم، وقد 

خاضت مرص معها خالل العقود السبع املاضية )1948 ـ 2018( أربع حروب.

 ويحد الدولة املرصية من الرشق البحر األحمر بساحل يبلغ طوله 1941 كم، ومن ناحية الشامل يحدها البحر 

املتوسط بساحل يبلغ طوله 995 كم.
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 يتكون الجيش املرصي من جيشني ميدانيني وأربع مناطق عسكرية، وتتواجد داخل الجيش أربعة أفرع رئيسية، 

هي »القوات الربية، والقوات الجوية، والقوات البحرية، وقوات الدفاع الجوي«. ويبلغ عدد قوات الجيش املرصي 
الرئيسية حوايل 454.3 ألف ضابط وصف وجندي، باإلضافة إىل 875 ألف احتياطي.)171(

  ويوضح الجدول التايل متركزات الجيوش واملناطق العسكرية:)172(

القائدمقر القيادةالتمركز
اللواء أركان حرب طارق محمد حسناإلسامعلية 1-الجيش الثاين امليداين

اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفاتالسويس 2-الجيش الثالث امليداين
اللواء أركان حرب عامد أحمد غزايلالقاهرة الكربى 3-املنطقة املركزية العسكرية

اللواء أركان حرب عادل عشاموياإلسكندرية4-املنطقة الشاملية العسكرية
اللواء أركان حرب صالح رسايامريس مطروح5-املنطقة الغربية العسكرية

اللواء أركان حرب توفيق خالد سعيدأسيوط6-املنطقة الجنوبية العسكرية

1-الجيش الثاين امليداين:

 يتواجد املقر الرئييس لقيادة الجيش الثاين امليداين مبحافظة اإلسامعلية يف نطاق االتجاه الشامل الرشقي للدولة 

السويس محافظة اإلسامعلية  الجزء الشاميل ملنطقة قناة  امليداين يف تأمني  الثاين  الجيش  املرصية، وتتمثل مهمة 

، تاريخ النرش 10 يوليو 2017م، تاريخ الدخول 07 مايو 2018م، الرابطCNNتقرير: هذه قدرات الجيش املرصي.. عارش أقوى جيش بالعامل،   (171)

املجلس العسكري املرصي: ملف معلومايت، املعهد املرصي للدراسات، محمود جامل، الرابط  (172)

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/07/10/egypt-army-capabilities-globalfirepower
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A/
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ومحافظة بورسعيد، وعينت مسئولية محافظة شامل سيناء للجيش الثاين امليداين والثالث امليداين، وكانت سابقاً 

سيناء  محافظة شامل  تشهده  ملا  ونظراً  امليداين،  الثاين  الجيش  قوات  تتبع عمل  سيناء  محافظة شامل  مسئولية 

تم  املحافظة،  بنطاق  املتواجدة  املسلحة  الجامعات  وبعض  املرصي  الجيش  قوات  بني  ومواجهات  من رصاعات، 

استحداث قيادة جديدة سميت باسم »القيادة املوحدة« عام 2015م، ومنذ ذلك الحني أصبحت محافظة شامل 

سيناء منطقة عمليات للجيش الثاين امليداين، والجيش الثالث امليداين، ويقود املنطقة املوحدة اآلن اللواء أركان 

حرب محمد املرصي.

ويتكون الجيش الثاين امليداين من:

عدد 3 فرق مشاة ميكانييك. 1

عدد 2 لواء مدفعية متوسطة املدي ومدفعية طويلة املدي. 2

لواء مشاة ميكانييك مقل »ال يتبع فرقة بل تابع مبارشة لقيادة املنطقة«. . 3

مشاة . 4  1 ولواء  مدرع،  و25(   15( األلوية  من  وتتكون  املنصورة،  محافظة  ومقرها  مدرعة،   6 الفرقة 

ميكانييك+ لواء مدفعية متوسطة املدي.

الفرقة 7 مشاه ميكانييك، وتتكون من األلوية )2 و11( مشاة ميكانييك + لواء مدرع + لواء مدفعية . 5

متوسطة املدي.

+لواء 41 . 6 +لواء 57 مدرع  ميكانييك  )3 و16( مشاة  األلوية  وتتكون من  ميكانييك،  الفرقة 16 مشاة 

مدفعية متوسطة املدي. 

+لواء . 7 +لواء 55 مدرع  األلوية )134 و136( مشاه ميكانييك  الفرقة 18 مشاة ميكانييك، وتتكون من 

مدفعية متوسطة املدي، لواء 135 مشاة ميكانييك )قوة تأمني بورسعيد ويتواجد رشق التفريعة(. 

عدد 3 لواء مهندسني )كباري وإنشاءات ومياه(، وعدد 2 لواء مدفعية طويل ووسط املدي.. 8

 وتقوم البحرية املرصية بنرش قطع حربية يف املياه اإلقليمية التابعة للدولة املرصية بنطاق محافظة بورسعيد، 

ومحافظة اإلسامعلية لحامية الحدود املرصية املائية. ويف نطاق املنطقة الرشقية توجد العديد من القواعد الجوية.

2-الجيش الثالث امليداين:

للدولة  الرشقي  االسرتاتيجي  االتجاه  السويس يف  امليداين مبحافظة  الثالث  الجيش  لقيادة  الرئييس  املقر  يتواجد   

املرصية، وتتمثل مهمة الجيش الثالث يف تأمني املنشآت الداخلية يف املنطقة الواقعة من الكيلو 61 طريق مرص 
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السويس الصحراوي، وحتى خط الحدود الدولية، بطول 260 كيلو مرت، إضافة إىل 400 كيلو مرت يف املنطقة الواقعة 

من رأس محمد وحتى العوجة عىل الحدود مع إرسائيل، إضافة إىل محافظات جنوب سيناء والبحر األحمر، وتأمني 

كافة األهداف االقتصادية والسياحية يف نطاق املنطقة. باإلضافة لتأمني املنشآت العسكرية ومناطق اقتصادية يف 

كيلو مرت  امليداين نحو 52  الثالث  الجيش  السويس. ويؤمن  املجتمعية يف محافظة  بالعيم وأبورديس، واملشاركة 

من قناة السويس، إىل جانب التأمني الداخيل للمجرى املالحي نفسه بالتنسيق مع الجيش الثاين امليداين والقوات 

البحرية من خالل مركز قيادة موحد.

 يتكون الجيش الثالث امليداين من عدة فرق ولواءات وذلك عىل النحو التايل:

• فرقة مشاة + فرقة مشاة ميكانييك +فرقة مدرعة	

• لواء مدرع مقل »ال يتبع فرقة بل تابع مبارشة لقيادة الجيش«.	

• الفرقة 4 مدرعة، وتتكون من األلوية 2 مدرع + لواء مدرع +لواء 188 مدفعية متوسطة املدي	

• الفرقة 19 مشاة، وتتكون من األلوية )7 و313( مشاة + لواء مدرع + لواء 69 مدفعية متوسطة املدي.	

• الفرقة 23 مشاة ميكانييك، وتتكون من 2 لواء مش ميكا + لواء 159 مدرع + لواء مدفعية متوسطة 	

املدي.

• لواء 11 مدرع مقل »ال يتبع فرقة بل تابع مبارشة لقيادة الجيش«، لواء مدفعية متوسطة املدي مقل »ال 	

يتبع فرقة بل تابع مبارشة لقيادة الجيش«.

 وبعد انقالب السييس استند يف عملياته العسكرية ضد التمرد املسلح يف سيناء إىل رشاكته االسرتاتيجية واألمنية 

مع إرسائيل، تلك التي أعطت الضوء األخرض لقوات الجيش املرصي لتنترش يف مناطق واسعة داخل شامل سيناء 

»املنطقة )ب(، واملنطقة )ج(«، ليك تتمكن من مواجهة الجامعات املسلحة بالسالح الثقيل واملدرعات والطلعات 

الجوية. وقد جاءت تلك العمليات العسكرية عىل عكس ما ينص عليه امللحق األمني من”اتفاقية كامب ديفيد”. 

ومن ثم، أصبحت مواجهة الجامعات املسلحة يف سيناء من أهم امللفات األمنية بني البلدين. فقد أصبحت إرسائيل 

تتعاون مع مرص، من خالل قيامها بطلعات جوية استخباراتية للكشف عن بؤر املسلحني، وطلعات جوية أخرى 

داخل  أهداف موجودة  بتوجيه رضبات عسكرية ضد  مرة  أكرث من  إرسائيل يف  قامت  املسلحني، كام  تستهدف 

األرايض املرصية يف محافظة شامل سيناء.

 وتقوم البحرية املرصية بنرش قطع حربية يف املياه اإلقليمية التابعة للدولة املرصية بتلك املناطق، حيث تنترش 

البحرية املرصية يف املياه املرصية املطلة عىل محافظة السويس، ومدينة العريش. وأيضا تقوم البحرية، يف النطاق 
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املايئ لتلك املناطق، بتأمني املجري املايئ لقناة السويس.

ثانياً: املناطق العسكرية:

1-املنطقة املركزية العسكرية:

 نطاق عمل قوات وتشكيالت املنطقة املركزية العسكرية تقع يف محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ومتتد إىل 

محافظات الغربية، والرشقية، والفيوم، وبني سويف. ويوجد للمنطقة املركزية العسكرية عدة مقرات رئيسية يف 

عدة مناطق، تتوزع كالتايل:

املحافظةاملقر
محافظة القاهرة.1-املقر الرئييس امليداين، مبرص الجديدة.

محافظة القاهرة.2- مقر مبنطقة الهايكستب.
محافظة الجيزة.3-املقر الرئييس امليداين، مبنطقة الرماية.

محافظة الجيزة.4- مقر مبدينة دهشور.
محافظة القليوبية.5-املقر الرئييس امليداين، مبدينة القناطر

مبحافظة الغربية.6-املقر الرئييس الفرعي امليداين، مبدينة طنطا
محافظة الرشقية7-املقر الرئييس الفرعي امليداين، مبدينة الزقازيق. 

محافظة الفيوم8-املقر الرئييس امليداين، بقوم وشيم.
محافظة بني سويف.9-املقر الرئييس امليداين

 القوات التابعة للمنطقة املركزية العسكرية تتكون مام ييل:

الفرقة)173( 2 مشاة ميكانييك، وهي موجودة مبنطقة الهايكستب شامل رشقي القاهرة، وتتكون من األلوية . 1

)120 و4( مش ميكا + لواء 56 مدرع + لواء مدفعية متوسطة املدي.

الفرقة 9 مدرعة وهي تتواجد بدهشور جنوب غريب الجيزة، وتتكون من األلوية )71 و72( مدرع + لواء . 2

90 مشاة ميكانييك + لواء 44 مدفعية متوسطة املدي. 

لواء مدرع مقل »ال يتبع فرقة بل تابع مبارشة لقيادة املنطقة«، وعدد 2 لواء مهندسني عسكريني )إنشاءات . 3

ومياه(

عدد 2 لواء مدفعية طويلة املدي، الكتيبة 9 استطالع خلف خطوط العدو، الكتيبة 10 استطالع جوى/ . 4

)173(  )الجيش يتكون من عدة فرق، والفرقة تتكون من عدة لواءات، واللواء يتكون من عدة وحدات، والوحدة تتكون من عدة كتائب، 

والكتيبة تتكون من عدة رسايا، و الرسية تتكون من عدة فصائل.
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دون طيار.

 يتواجد أيضاً بنطاق املنطقة املركزية قوات لسالح الحرس الجمهوري، وهو سالح مستقل يختص بحامية الرئيس 

والقصور الرئاسية، واملقر الرئييس لسالح الحرس الجمهوري يقع يف منطقة مرص الجديدة. وتتوىل تلك القوات تأمني 

املقار الرئاسية حالياً؛ كقرص االتحادية، وقرص القبة، وقرص عابدين، وقرص الطاهرة. وميتلك الحرس الجمهوري قوة 

مدرعة ذات شأن، تتكون من لواءين مدرعني، وقائد الحرس الجمهوري حالياً هو الفريق محمد زيك الذي تم ترقيته 

من قبل السييس يف 18 يناير 2017م.)174( ؟!!

 وتنترش أيضا مبحافظة القاهرة والجيزة متركزات لقوات التدخل الرسيع التي أنشأها السييس يف مارس 2014م، 

قبيل ترشحه لرئاسة الجمهورية، وهي من تقوم مبواجهة التظاهرات، وكان أول ظهور لها بشكل مكثف يف نوفمرب 

2016م، حيث انترشت بشكل مكثف يف ميادين محافظات القاهرة والجيزة واإلسكندرية؛ وذلك ملواجهة ما قيل 

وتدريباً،  تسليحاً  عالية،  قتالية  كفاءة  الوقت، وهي وحدات خاصة عىل  ذلك  الغالبة« يف  »ثورة  تظاهرات  عنها 

ويصفها بعض العسكريني بأنها قوات حامية النظام.

2-املنطقة الشاملية العسكرية: اإلسكندرية:

 نطاق عمل املنطقة الشاملية محافظة اإلسكندرية ومحافظة دمنهور، ومحافظة البحرية، ومحافظة دمياط واملقرات 

الرئيسية للمنطقة العسكرية الشاملية:

املحافظةاملقر
اإلسكندرية1-املقر الرئييس امليداين باملنطقة الشاملية العسكرية.

اإلسكندرية2-املقر الرئييس الفرعي امليداين، أبو قري.
اإلسكندرية3-املقر الرئييس الفرعي امليداين، مريوط.

البحرية4-املقر الرئييس امليداين، رشيد
دمياط.5-املقر الرئييس امليداين، دمياط.

القوات التابعة للمنطقة الشاملية العسكرية:

 الفرقة 3 مشاه ميكانييك، وهي متواجدة مبنطقة العامرية غرب اإلسكندرية، وتتكون من األلوية )222 و110( 

مشاه ميكانييك + لواء 199 مدرع + لواء 192 مدفعية متوسطة املدي، واللواء 76 مدرع مقل »ال يتبع فرقة، بل 

تابع مبارشة لقيادة املنطقة«، وعدد 1 لواء مدفعية متوسطة املدي مقل »ال يتبع فرقة بل تابع مبارشة لقيادة 

املنطقة«. 

 وتكثف قوات الحرس الجمهوري من تواجدها مبحافظة اإلسكندرية، بسبب تواجد العديد من القصور الرئاسية 
)174(  مرص: دالالت ترقية قائد الحرس الجمهوري، املعهد املرصي للدراسات السياسية، تقدير موقف، محمود جامل، الرابط

https://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A/
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باملحافظة، حيث تقوم قوات الحرس الجمهوري بتأمني تلك املقرات، كمقر قرص املنتزه، اسرتاحة امللك فاروق، قرص 

رأس التني، االسرتاحة الرئاسية بربج العرب، واالسرتاحة الرئاسية مبنطقة املعمورة.

 وتنترش يف محافظة اإلسكندرية وحدات خاصة تابعة لقوات التدخل الرسيع، وحدث هذا بعد سحب القوات 

العسكرية التابعة للمنطقة الشاملية العسكرية، ونقلها إىل قاعدة محمد نجيب العسكرية مبدينة الحامم، وهذا 

ما رصح به املتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي يف أثناء افتتاح القاعدة يف 22 يوليو 2017م، حيث أوضح 

املتحدث العسكري أن الهدف من إنشاء قواعد عسكرية يف نطاقي املنطقة الشاملية والغربية العسكرية جاءت 

الغربية،  الحدود  خط  عرب  املسلحة  العنارص  ترسب  ملنع  العسكرية  الغربية  للمنطقة  القتالية  القدرات  لتعزيز 

ومجابهة محاوالت التهريب لألسلحة واملواد املخدرة والهجرة غري الرشعية، ورأي أن إعادة متركز عدد من الوحدات 

التابعة للمنطقة الشاملية العسكرية بداخلها يعزز من قدرتها عىل تأمني املناطق الحيوية بنطاق مسئوليتها غرب 

مدينة اإلسكندرية، ومنطقة الساحل الشاميل، التي من بينها محطة الضبعة النووية، وحقول البرتول، وميناء مرىس 

الحمراء، ومدينة العلمني الجديدة وغريها، فضال عن املساهمة يف الحد من التحركات العسكرية وإجراءات الفتح 
االسرتاتيجي يف ظل التكدسات املرورية داخل مدينة اإلسكندرية.)175(

 وتنترش عىل طول سواحل البحر املتوسط عىل االتجاه الشاميل االسرتاتيجي قوات حرس الحدود املرصية، وهي التي 

تتوىل مهمة تنظيم املراقبة، واالستطالع، واإلنذار عىل حدود وسواحل الدولة، فضال عن فرض سيادة وسيطرة الدولة 

ومقاومة ومنع التسلل الربي والبحري لعنارص التخريب والتهريب عرب حدود وسواحل الدولة. وسنقوم الحقا برشح 

تفصييل لقوات حرس الحدود.

)175(  قاعدة نجيب العسكرية: األهداف الخفية، املعهد املرصي للدراسات، محمود جامل، الرابط
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3-املنطقة الغربية العسكرية: 

األحمر  البحر  إىل جزء من مجال محافظة  يقع يف محافظة مريس مطروح، وميتد  الغربية  املنطقة  نطاق عمل   

واملقرات الرئيسية للمنطقة العسكرية الغربية تتوزع كالتايل:

املحافظةاملقر
مريس مطروح1-املقر الرئييس املجال، سيدي براين.
البحر األحمر.2-املقر الرئييس املجال، مرىس علم.

مريس مطروح.3-املقر الرئييس املجال، السلوم.

القوات والتشكيالت التابعة للمنطقة الغربية العسكرية:

 الفرقة 21 مدرعات مبنطقة سيدي براين، وتعترب من أكرب فرق مدرعات متواجدة داخل الجيش املرصي، وتتكون 

ممن األلوية )14 و99( مدرع + لواء 18 مشاة ميكانييك + لواء 51 مدفعية متوسطة املدي.

 كذلك أيضاً الفرقة 33 مشاه ميكانييك، وتتواجد بنطاق هضبة السلوم، وحباطة، وتتكون من األلوية )30 و130( 

مشاة ميكانييك + لواء 22 مدرع )حباطة( + لواء 66 مدفعية متوسطة املدي.

كذلك يتواجد باملنطقة الغربية العسكرية عدد 1 لواء مدرع مقل »ال يتبع فرقة بل تابع مبارشة لقيادة املنطقة«، 

عدد 2 لواء مهندسني )إنشاءات ومياه(، عدد 1 لواء مدفعية متوسطة املدي مقل »ال يتبع فرقة بل تابع مبارشة 

لقيادة املنطقة«.

 ونتيجة اتساع الحدود بني مرص وليبيا التي تصل إىل ما يقارب 1115 كم، تنترش قوات حرس الحدود املرصية، 

بشكل مكثف عىل طول امتداد الرشيط الحدودي الغريب.

 ومنذ افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية مبدينة الحامم، يقوم الجيش املرصي بنقل وحدات وتشكيالت تابعة 

املنطقة  أن  العسكريني  بعض  ويري  الغرب،  لناحية  العسكرية  الشاملية  واملنطقة  العسكرية  املركزية  للمنطقة 

الغربية اآلن يتجمع بها أكرب عدد من قوات املشاة واملدفعية والوحدات النوعية داخل الجيش املرصي عيل حساب 

املناطق العسكرية األخرى والجيوش امليدانية.
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4-املنطقة الجنوبية العسكرية: 

وقنا  وأسوان وسوهاج  »األقرص  أسيوط، وكلٌّ من محافظات  العسكرية محافظة  الجنوبية  املنطقة  نطاق عمل   

وأسوان والبحر األحمر واملنيا«. املقرات الرئيسية امليدانية للمنطقة الجنوبية العسكرية تتوزع كالتايل:

املحافظةاملقر
محافظة أسيوط.1-املقر الرئييس امليداين.
محافظة املنيا.2-املقر الرئييس امليداين.
محافظة قنا.3-املقر الرئييس امليداين.
محافظة سوهاج.4-املقر الرئييس امليداين.
محافظة أسوان.5-املقر الرئييس امليداين.

منطقة حاليب وشالتني.6- مقر لقوات حرس الحدود املرصية.

القوات والتشكيالت التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية:

 أقل املناطق العسكرية تواجداً عسكرياً، تتكون من 3 ألوية مشاة ميكانييك فقط وهم األلوية )116و117( مشاه 

ميكانييك مبنطقة بنجامات غرب محافظة أسيوط 20 كلم، اللواء 305 مشاة ميكانييك، ومتواجد مبحافظة بأسوان 

لتأمني نطاق منطقة السد العايل، وعدد 1 لواء مدفعية متوسطة املدي مقل »، ال يتبع فرقة بل تابع مبارشة لقيادة 

املنطقة«، وعدد 2 لواء مهندسني )مياه وإنشاءات(.

 كام تنترش قوات حرس الحدود بشكل مكثف نوعا ما يف منطقة حاليب وشالتني الحدودية بني مرص والسودان، 

وتقوم بتمشيطات عىل كافة االتجاه االسرتاتيجي بعربات جيب مصفحة.

العايل مبحافظة أسوان تنترش صواريخ، وقوات دفاع جوي للدفاع عن السد من أي تهديد.   وبالقرب من السد 

»قوات الدفاع الجوي املرصية هي أحد الفروع الرئيسية للقوات املسلحة املرصية، وهي املسئولة عن حامية املجال 

الجوي املرصي ضد أي هجامت جوية معادية. وتنترش عىل كافة املحاور االسرتاتيجية والهامة داخل الدولة املرصية. 

وأنشئت القوات طبقاً للقرار الجمهوري الصادر يف 1 فرباير 1968«.

  وتنترش البحرية املرصية بالنطاق الجنويب يف املياه اإلقليمية املرصية يف البحر األحمر بشكل مكثف.

ثالثاً: الوحدات الخاصة يف الجيش املرصي:

 يضم الجيش املرصي العديد من القوات الخاصة، التي تضم العديد من األفرع، وهي: وحدات الصاعقة - وحدات 

املظالت - جهاز املخابرات واالستطالع - الصاعقة البحرية - لواء الوحدات الخاصة ومجموعات الضفادع البرشية 

التابعة للقوات البحرية وقوات التدخل الرسيع.
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1ـ وحدات الصاعقة واملظالت:

  تتبع وحدات الصاعقة واملظالت يف األساس سالح املشاة، لذلك يجب أن ينضم الضباط خريجو الكلية الحربية 

البدنية  اللياقة  لسالح املشاة أوال، ثم عىل الراغبني يف االلتحاق بوحدات الصاعقة، أو املظالت تخطي اختبارات 

والطبية، والنفسية التي تحكم عىل مدى كفاءتهم ولياقتهم للخدمة يف هذه الوحدات الخاصة، ثم يتم انتقاء أفضل 

العنارص إللحاقهم للخدمة بها. جدير بالذكر أن طلبة الكلية الحربية يحصلون مسبقاً عىل فرقة معلمي الصاعقة 

الراقية، وفرقة القفز األسايس أثناء دراستهم بالكلية. وضباط الصاعقة أيضاً يجب عليهم الحصول عيل دورة القوات 
الخاصة االستكشافية ) فرقة السيل أو السيل تيم كام هو الشائع (. )176(

الراقية مبدرسة  الصاعقة  بفرقة معلمي  إلحاقهم  النهج، ويتم  بنفس  اختيارهم  فيتم  الصاعقة،  أما ضباط صف   

الصاعقة ومدتها 3 شهور، الكتساب املهارات املختلفة املؤهلة للخدمة يف وحدات الصاعقة، وميكنهم بعد ذلك 

االلتحاق بدورة مقاومة اإلرهاب الدويل، التي متكنهم من الخدمة يف الوحدة 777، والوحدة 999، والوحدة 888.

2ـ الصاعقة البحرية والضفادع البرشية:

 أما وحدة الصاعقة البحرية، فينضم إليها ضباط وضباط صف القوات البحرية بعد الحصول عىل فرقة معلمي 

الصاعقة الراقية. كذلك ينضم ضباط وضباط صف القوات البحرية أيضاً إىل مجموعات الضفادع البرشية، ويتم 

التحاقهم بفرق الغطس املختلفة والضفادع البرشية.

3ـ الوحدات الخاصة:

 أما الوحدة 777 مقاومة إرهاب، والوحدة 999 قتال، والوحدة 888، فهي وحدات خاصة تتبع لوحدات الصاعقة، 

وينضم للخدمة فيها ضباط وضباط صف الصاعقة الحاصلني عىل دورة مقاومة اإلرهاب الدويل ومدتها 3 شهور. 

ويتمثل عملهم يف مقاومة اإلرهاب، وفض مواقف الرهائن بدون خسائر، مثل جميع وحدات مقاومة اإلرهاب 

املعروفة يف دول العامل مثل الـــ SAS الربيطانية، - Delta Force األمريكية، GIGN الفرنسية، وغريها.

4ـ املخابرات الحربية:

 أما جهاز املخابرات الحربية واالستطالع، فهو من أهم أفرع القوات الخاصة، وينضم إليه الضباط العاملون خريجو 

الكلية الحربية، وهو سالح مستقل، وتسند إليه مهام االستطالع خلف خطوط العدو. وتتكون املخابرات الحربية 

من ثالثة أجهزة، جهاز املخابرات الحربية، وجهاز املخابرات البحري، وجهاز األمن الحريب.

5ـ قوات التدخل الرسيع:

 نبذة رسيعة عن تقسيم القوات الخاصة املرصية و التعريف بها رسيعا، منتدي الجيش العريب، تاريخ النرش 06 أكتوبر 2011م، تاريخ الدخول  (176)

07 مايو 2018م، الرابط

http://www.arab-army.com/t33872-topic


106

تتكون من  الجمهورية، وهي  لرئاسة  السييس  قبيل ترشح  الرسيع يف مارس 2014م،  التدخل  تأسيس قوات  تم   

قوات نخبوية محمولة جواً، تم تكوينها من األفرع القتالية املختلفة بالقوات املسلحة املرصية، وأعلن السييس عند 

حضوره الفاعلية األويل لتأسيس تلك القوات، أنه سيتم تسليحها بأحدث نظم التسليح العاملية ملواجهة اإلرهاب، 

التدخل الرسيع تضم أفضل  السييس إىل أن قوات  تنفيذ مهام جريئة وخاطفة، وأشار  القدرة عىل  لها  وسيكون 

عنارص القوات من جميع قطاعات الجيش املرصي وتتميز بالقدرة العالية عىل املناورة ورسعة الحركة، مام يجعلها 

تزيد من قدرة الجيش عىل مواجهة التهديدات)177(.

قوات  تشكيل  ويشمل  واإلسكندرية،  والقليوبية  والجيزة  القاهرة  محافظات  يف  الرسيع  التدخل  قوات  وتنترش   

التدخل الرسيع قوات بقوام فرقتني تتمثل فيها كافة األسلحة العاملة يف القوات املسلحة بأفرعها املختلفة: كوحدات 

من قوات الصاعقة، ووحدات ميكانيكا متطورة ومسلحة وفق أحدث نظم القتال، ووحدات مدرعة، ومجموعات 

استطالع خاصة،  للدروع، ووحدات دفاع جوي، ووحدات مدفعية، ووحدات رشطة عسكرية، ووحدات  مضادة 

ومجموعة من املقاتالت واملروحيات.

حرس الحدود: 

املرصية،  الربية  للقوات  الرئيسية  الفروع  أحد  وهي  الحدود،  حرس  قوات  املرصي  الجيش  داخل  أيضاً  تتواجد   

تستخدم يف أعاملها األسلحة الخفيفة واملتوسطة، باإلضافة إىل العربات املدرعة، وتستخدم كذلك الزوارق الرسيعة 

يف مراقبة الحدود الساحلية، ودراجات نارية خاصة ومجموعات من الهجانة »راكبي الجامل« يف مراقبة وحامية 

الحدود الربية، ويبلغ تعداد قواته حوايل 25،000 فرد، وتعد قوات حرس الحدود املسؤولة عن مراقبة الحدود، 

التهريب. وتنقسم قوات حرس الحدود إىل كتائب ورسايا برية وساحلية، وذلك عىل  ومكافحة املخدرات، ومنع 

حسب طبيعة تواجدها. وتتوزع تشكيالت قوات حرس الحدود لتغطي كافة االتجاهات االسرتاتيجية داخل األرايض 

املرصية.

)177(  قوات السييس للتدخل الرسيع.. قوة أم استعراض؟، الجزيرة نت، تاريخ النرش 26 مارس 2014، تاريخ الدخول 08 مايو 2018م، الرابط

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/3/26/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6
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رابعاً: القواعد الجوية واملطارات العسكرية:

ميتلك  الجيش املرصي عدد 35 قاعدة جوية ومطار عسكري، تتوزع عيل كافة االتجاهات األربعة االسرتاتيجية 
داخل الدولة املرصية، وهي عيل النحو التايل:)178(

املحافظةالتمركزالقاعدة
محافظة السويس )عىل مقربة من قناة السويس(االتجاه الرشقي1-قاعدة كربيت الجوية

محافظة اإلسامعلية.االتجاه الرشقي2-- قاعدة فايد الجوية 

محافظة اإلسامعلية.االتجاه الرشقي-3 قاعدة أبو صوير الجوية 

محافظة البحرية قرب مركز شرباخيتاالتجاه الشاميل4- قاعدة الرحامنية الجوية

محافظة الرشقيةرشق الدلتا5- قاعدة الصالحية الجوية

محافظة الرشقيةرشق الدلتا6- قاعدة الزقازيق الجوية 

محافظة الرشقيةرشق الدلتا7-قاعدة بلبيس الجوية ـ 1 

محافظة الرشقيةرشق الدلتا8- قاعدة بلبيس الجوية ـ 2 

محافظة الرشقيةرشق الدلتا9- قاعدة إنشاص الجوية 

محافظة الدقهلية )مبيت مزاح(.االتجاه الشامل الرشقي10- قاعدة املنصورة الجوية

محافظة الدقهلية مبدينة املنصورة.االتجاه الشامل الرشقي11- قاعدة “شاوة” الجوية

محافظة الغربية مبدينة طنطا.االتجاه الشاميل12-قاعدة برما الجوية

محافظة الغربية.االتجاه الشاميل13-قاعدة طنطا الجوية

محافظة القاهرةوسط العاصمة14- قاعدة املاظه الجوية

مبطار  الجوية  رشق  30-15-قاعدة 

القاهرة الدويل

محافظة القاهرة.العاصمة

محافظة اإلسكندرية.االتجاه الشاميل16-قاعدة جناكليس الجوية.

محافظة اإلسكندريةاالتجاه الشاميل17-قاعدة اإلسكندرية الجوية.)*(

مدين-عسكري االتجاه الشاميل18-قاعدة برج العرب الجوية مطار  وهو  اإلسكندرية.  محافظة 

ُمشرتك.

بشامل 19 - قاعدة بني سويف الجوية الجنويب  االتجاه 

الصعيد

محافظة بني سويف

محافظة البحرية مبنطقة الربيجاتاالتجاه الشاميل20-قاعدة جبل البصور الجوية 

)178(   القوات الجوية املرصية، منتدي الجيش العريب، تاريخ النرش 09 فرباير 2013، تاريخ الدخول 07 مايو 2018م، الرابط 

)*(   القاعدة الجوية باإلسكندرية متد مطار برج العرب بثالث ناقالت وقود، اليوم السابع، تاريخ النرش 27 يونيو 2013م، تاريخ الدخول 07 

مايو 2018م، الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=MJhaT10lED8
https://www.youtube.com/watch?v=MJhaT10lED8
https://www.instagram.com/explore/locations/1568699453153190/
https://www.instagram.com/explore/locations/1568699453153190/
https://www.facebook.com/pages/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9/208672522627467
https://www.facebook.com/pages/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9/208672522627467
http://www.arab-army.com/t63470-topic
https://www.youm7.com/story/2013/6/27/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF/1135697
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محافظة أسوان.االتجاه الجنويب21-قاعدة أسوان الجوية

محافظة املنيا.االتجاه الجنويب22-قاعدة املنيا الجوية

محافظة البحر األحمر.االتجاه الجنويب23-قاعدة الغردقة الجوية

محافظة قنااالتجاه الجنويب24-قاعدة قنا الجوية.)2(

األساس العاصمة25-قاعدة الجنديل الجوية “ يف  وهو  القطامية،  مطار  القاهرة،  محافظة 

قاعدة  أو  الجوية  القطامية  )قاعدة  عسكري  مطار 

وادي الجنديل الجوية.

 االتجاه الجنويب ب شامل 26-قاعدة كوم أوشيم الجوية 

الصعيد

محافظة الفيوم

)مطار  القاهرة  غرب  وقاعدة  27-مطار 

سفنكس الدويل(

محافظة القاهرة وتم بناؤه عىل جزء من أرض قاعدة العاصمة

غرب الجوية.

محافظة مريس مطروح االتجاه الغريب28- قاعدة سيدي براين

مطروح االتجاه الغريب29- قاعدة مطروح الجوية مطار  داخل  وهي  مطروح،  مريس  محافظة 

الدويل “ والذي يخدم كمطار عسكري-مدين ٌمشرتك.

أيضا االتجاه الرشقي30- مطار املليز )مطار الربدويل الدويل يُسمى  )كان  األساس  يف  عسكري  مطار  وهو 

مبطار بري الجفجافة(، املطار تم تطويره حاليا لُيصبح 

وشامل  وسط  ليخدم  ُمشرتكاً،  عسكريا-مدنياً  مطاراً 

سيناء، وأصبح اسمه الحايل” مطار الربدويل

مدين-عسكري االتجاه الرشقي31-مطار العريش الدويل مطار  وهو  سيناء  شامل  محافظة 

ُمشرتك. 

صغري االتجاه الجنويب32- مطار الداخلة مدين  مطار  وهو  الجديد،  الوادي  محافظة 

ويستخدم أيضا يف األعامل العسكرية، كان يف األصل 

ومنطقة  الداخلة  الواحات  يف  األثرية  املناطق  يخدم 

سيوه.

محافظة الوادي الجديد وهو مطار مدين صغري كان يف االتجاه الجنويب33- مطار رشق العوينات 

األصل ُمخصصاً لتصدير الحاصالت الزراعية واستقبال 

رشق  منطقة  لتنمية  الالزمة  املختلفة  املعدات 

مطاراً  ليصبح  كفاءته  ورفع  تطويره  وتم  العوينات. 

مدنياً-عسكرياً ُمشرتكاً. 

محافظة البحر األحمر وهي قاعدة جوية يف األساس، االتجاه الجنويب34- قاعدة برنيس الجوية

ولكن بدأ تطويرها لتحويلها إىل مطار مدين-عسكري 

ُمشرتك.
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القوات الجوية املرصية يف ما يقرب من  النشطة يف  العاملة  القوى  )179(وجدير بالذكر أنه يف عام 2014 قدرت   

30000 فرد، منهم 10000 من املجندين، مع احتياطي مكون من 20000 فرد. باإلضافة إىل ما يقدر بحوايل 35000 

فرد من األطقم الجوية االختصاصية.

خامساً: القواعد البحرية املرصية:

 تتكون البحرية املرصية من 7 قواعد بحرية، ويتم نرشهم يف املياه اإلقليمية املرصية املتواجدة بالبحر املتوسط 

والبحر األحمر، وتوزيعهم كالتايل:

املحافظةمكان التمركزالقاعدة
محافظة مطروح مرىس مطروح )االتجاه الغريب(1- قاعدة مطروح البحرية 

محافظة اإلسكندرية رأس التني )االتجاه الشاميل(2- قاعدة اإلسكندرية البحرية 
محافظة اإلسكندرية أبو قري )االتجاه الشاميل(3- قاعدة أبو قري البحرية 

محافظة بورسعيد بورسعيد )االتجاه الرشقي(4-قاعدة بورسعيد البحرية. 
محافظة السويس السويس )االتجاه الرشقي(5- قاعدة السويس البحرية 

محافظة البحر األحمر سفاجا )االتجاه الجنويب(6- قاعدة البحر األحمر البحرية 
محافظة البحر األحمر برنيس )االتجاه الجنويب(7- قاعدة برنيس البحرية 

سادساً: الرؤية العسكرية يف توزيع تشكيالت الجيش املرصي:

)179(  باألقامر الصناعية: صور للقواعد الجوية املرصية، املنتدي العريب للعلوم العسكرية، تاريخ النرش 19 ديسمرب 2015م، تاريخ الدخول 07 

مايو 2018م، الرابط

http://udefense.info/threads/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-egyptian-air-force.425/
http://udefense.info/threads/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-egyptian-air-force.425/
https://forums.arabmilitary.com/threads/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.560/
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للعقيدة  طبقاً  االسرتاتيجية  واالتجاهات  الحدود  كافة  عيل  املرصي  للجيش  العسكرية  التشكيالت  انتشار  إن   

العسكرية للجيش املرصي يراها البعض أنها تتطابق وتتفاهم مع منظور الحفاظ عىل األمن القومي املرصي وحامية 

الدولة املرصية من كافة التهديدات؛ لذلك يراعي الجيش املرصي تكثيف تواجده العسكري نحو الحدود الرشقية، 

وتتواجد املقرات الرئيسية للجيشني الثاين والثالث امليداين بتلك األطراف، وذلك بسبب أن املنطقة الرشقية متاخمة 

لألرايض الفلسطينية املحتلة »إرسائيل«، وقد خاضت مرص خالل العقود السبع املاضية أربع حروب ضد إرسائيل؛ 

كانت الحرب األويل عام 1948م، عندما شاركت مرص يف الحرب مع فلسطني؛ وكانت الحرب الثانية عام 1956م، 

فيام يعرف باسم »العدوان الثاليث عيل مرص« حيث شاركت كل من فرنسا وبريطانيا يف الحرب إىل جانب إرسائيل. 

 وكانت الحرب الثالثة عام 1967م؛ وبعد ست سنوات قامت الحرب الرابعة عام 1973م. وأدت تلك الحروب يف 

نهاية املطاف إىل لجوء مرص وإرسائيل إىل طاولة املفاوضات، التي متخضت عنها اتفاقية “ كامب ديفيد “، التي وقع 

عليها الرئيس األسبق أنور السادات عام 1979 مع إرسائيل برعاية أمريكية؛ ولكن منذ ذلك التاريخ وحتى وقت 

قريب كانت اسرتاتيجية الجيش املرصي ثابتة ومل تتغري، وكان التوزيع التنظيمي للتشكيالت والوحدات العسكرية 

القومي  األمن  عيل  للحفاظ  وبورسعيد  واإلسامعلية  السويس  محافظات  عند  الرشق،  ناحية  التواجد  من  يكثف 

املرصي من أي تهديد يأيت من ناحية الرشق.

 ونظراً ألن الدولة املرصية بينها وبني الدولة الليبية من ناحية الغرب حدود ممتدة تصل إىل 1150 كم، فكان عىل 

الجيش املرصي أن ينرش قواته بشكل مكثف حتى يؤمن تلك الحدود املمتدة، وبالفعل كان الجيش املرصي ينرش 

قوات وتشكيالت تابعة للمنطقة الغربية العسكرية بشكل مكثف ويتواجد بتلك املناطق بأعداد كبرية تابعة لقوات 

حرس الحدود، ويتواجد أكرث من قاعدة جوية عسكرية بتلك املناطق. ونظراً ملا تشهده الدولة الليبية من انفالت 

أمني منذ عام 2011م، فكان عيل الجيش املرصي أن يكثف من تواجده بشكل أكرب عيل االتجاه االسرتاتيجي الغريب، 

بل كام نقل البعض أن نطاق عمل الجيش املرصي ينتقل تدريجياً من منطقه جنوب القناة إىل الحدود الغربية، 

نظرا للعقيدة القتالية التي يتبناها الجيش املرصي حالياً، وهي أن التهديد أصبح ال يأيت من ناحية الرشق ولكنه 

يأيت من ناحية الغرب من الحدود الليبية املرصية؛ حيث، كام يري النظام املرصي، أن ليبيا أصبحت ملجأ للمسلحني، 

وأن الجامعات املسلحة، واإلسالم السيايس، هام العدو األول والرئييس لنظام السييس يف مرص، وليست »إرسائيل«، 

وهذا تهديد اسرتاتيجي كبري عىل األمن القومي املرصي، ومام يوضح ذلك هو نقل عمل جزء كبري من الفرقة 9 

مدرعات إىل منطقه الحامم، تلك الفرقة التي كانت تتمركز يف منطقة دهشور بالجيزة، وكانت تعاون الجيش الثالث 

امليداين يف بعض عملياته، وتعترب من أهم فرق املدفعية داخل الجيش املرصي، وجدير بالذكر أن الفرقة 9 مدرعات، 

كان يتوىل قيادتها العميد عادل رجايئ الذي قتل عيل أيدي بعض الجامعات املسلحة يف عام 2016م، وكانت تلك 

الفرقة هي أول الفرق التي نزلت إيل الشوارع وامليادين إبان ثورة يناير 2011م.

الجيش املرصي بشكل  فتنترش تشكيالت ووحدات  للدولة املرصية،  الشاميل  االسرتاتيجي  االتجاه  ناحية  أما من   
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أقل من املنطقة املركزية واملنطقة الغربية، وال تنترش تشكيالت مدفعية ومشاة بشكل كبري يف املحافظات التابعة 

للمنطقة الشاملية العسكرية، ويكتفي النظام بنرش قوات التدخل الرسيع اآلن ملواجهة أي تظاهرات قد تشهدها 

املنطقة يف أي وقت كان، وتم سحب القوات التابعة للمنطقة الشاملية خارج املحافظات، مع انتشار مكثف لقوات 

حرس الحدود عيل الشواطئ الرملية، وهذا يحلله البعض بأنه نظرا ألن الحدود من تلك األطراف معظمها حدود 

مائية، ولذلك تنترش القوات البحرية يف نطاق املنطقة الشاملية بشكل كبري، وقد قام الجيش املرصي عيل مدار 

السنوات املاضية بتسليح البحرية املرصية بشكل اسرتاتيجي نوعي، حتي يؤمن تلك املناطق الحدودية بشكل كبري، 

حيث متتلك البحرية املرصية، إىل وقتنا هذا 319 قطعة بحرية، وتأيت يف املرتبة العارشة عاملياً)180(.

 ومع أن املنطقة الجنوبية العسكرية تُعترب، كام يصفها بعض العسكريني، أحد ثغور الدولة املرصية، فإن تشكيالت 

وقوات الجيش املرصي ال تنترش يف ذلك االتجاه االسرتاتيجي بشكل كبري، فالجيش املرصي بتلك املناطق التي تتواجد 

فيها 7 محافظات كربي ومناطق حدودية كمحافظة البحر األحمر، ومثلث حاليب وشالتني الحدودي مع الدولة 

السودانية، يتواجد عسكرياً فقط بـــ 3 ألوية مشاه ميكانييك، ولواء مدفعية متوسطة املدي عدد 2 لواء مهندسني 

)مياه وإنشاءات()181(.

 ويري بعض الخرباء أن عدم انتشار الجيش املرصي بشكل مكثف يف تلك املناطق يرجع إىل صعوبة التضاريس 

والجغرافيا العسكرية لتلك املنطقة االسرتاتيجية، مام يصعب التواجد العسكري الربي واملدفعي بشكل كبري، ويتم 

تعويض ذلك التقصري يف القوات الربية واملدفعية بالقواعد الجوية، حيث يتواجد بنطاق املنطقة الجنوبية 9 قواعد 

جوية، ولكن، يف املقابل، فإن طبيعة الجغرافيا يف املنطقة الغربية العسكرية صعبة أيضاً، وتتواجد بها مناطق جبلية 

كثيفة مثل املنطقة الجنوبية، ومع ذلك يحرص الجيش املرصي عيل االنتشار الربي واملدفعي بنطاق املنطقة الغربية 

بشكل أكرب من املنطقة الجنوبية، وهذا ما يحلله البعض من أن االتجاه الغريب يسبب تهديداً للدولة املرصية، كام 

يري النظام الحايل يف مرص، بصورة أكرب من املنطقة الجنوبية؛ فمهام كانت تضاريس وطبيعة املكان فإنه يجب 

انتشار التشكيالت، والتكتالت الربية، واملدفعية العسكرية، بشكل مكثف يف تلك املناطق.

 أما بالنسبة لالنتشار العسكري للجيش املرصي يف نطاق املنطقة املركزية العسكرية »القاهرة الكربى«، فيحرص 

العاصمة،  من  قريباً  يكون  ليك  الكربى،  العاصمة  املركزية عىل غالف  املنطقة  قوات  توزيع  املرصي عيل  الجيش 

ويستطيع النزول إليها يف أي وقت ملواجهة أي تظاهرات قد تحدث يف أي وقت ضد النظام الحايل، فتتواجد القوات 

بشكل مكثف يف منطقة الهايكستب بالقاهرة، ومنطقة الرماية بالجيزة، ومنطقة دهشور بالجيزة، وتنترش فرقة 

كاملة يف العاصمة الكربى تابعة لقوات التدخل الرسيع لالنتشار يف امليادين عند الحاجة إلخامد أي تظاهرات.

)180(  البحرية املرصية يف قامئة العرشة األوائل، روسيا اليوم، تاريخ النرش 16 أبريل 2018م،تاريخ الدخول 08 مايو 2018م، الرابط

)181(  اللواء يتكون من 3-6 كتائب، مبعني أن يصل اللواء الواحد من 3000 إىل 5000 فر د .

https://arabic.rt.com/middle_east/938732-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/
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ختاماً:

 منذ مجيء السييس عيل رأس النظام الحاكم يف مرص بدأت العقيدة العسكرية للجيش املرصي تتغري شيئاً فشيئاً 

وأصبح النظام املرصي يري أن اإلسالم السيايس و«اإلرهاب« هام عدو الدولة االسرتاتيجي، وبالتايل انعكس هذا 

التغيري  عيل عقيدة الجيش املرصي األساسية والبيئية والتنظيمية، وأصبح الجيش املرصي يقوم بتوزيع قواته عيل 

املحاور االسرتاتيجية التي تواجه ذلك »العدو« الجديد، حتي يف التدريبات العسكرية أصبح الجيش املرصي يتدرب 

عيل كيفية مواجهة الجيوش غري النظامية »حرب العصابات«. 

 وتدريبات »حامة الصداقة« بني الجيش املرصي والجيش الرويس التي عقدت مرتني عىل التوايل 2016-2017، كانت 

تدريبات تنتهج هذا األسلوب الجديد، عيل الجيش املرصي، وكذلك أيضاُ مناورات النجم الساطع التي استؤنفت 

العام املايض 2017م، بعد توقفها منذ عام 2009م، كانت أيضاً مناورات عىل تلك العقيدة التدريبية الجديدة، التي 

ينتهجها الجيش املرصي لقدرته عىل مواجهة التمرد يف شامل سيناء. 

 وأصبح الجيش املرصي ينتظر »العدو« أن يأيت من القاهرة »املتظاهرون«؛ لذلك قام بنرش قوات التدخل الرسيع 

بشكل مكثف يف قلب العاصمة الكربى »القاهرة والجيزة والقليوبية«، وكذلك يف محافظة اإلسكندرية. كذلك قام 

بتوزيع قوات املنطقة املركزية عىل غالف العاصمة الكربى، ليك يكون قريباً من العاصمة، ويتمكن من النزول إليها 

يف أي وقت عند حدوث أي تظاهرات يف أي وقت ضد النظام الحايل، وأصبح الجيش يتواجد بشكل مكثف يف 

منطقة الهايكستب بالقاهرة، ومنطقة الرماية بالجيزة ومنطقة دهشور بالجيزة، وتنترش فرقة كاملة يف العاصمة 

الكربى تابعة لقوات التدخل الرسيع لالنتشار يف امليادين عند الحاجة إلخامد أي تظاهرات.

 وقام الجيش املرصي أيضاً بنرش قوات التدخل الرسيع يف محافظة اإلسكندرية، ملواجهة أي تظاهرات قد تشهدها 

املنطقة يف أي وقت كان، وقام بسحب القوات التابعة للمنطقة الشاملية خارج املحافظات، ولكنها يف مقرات عىل 

غالف املحافظات حتى تكون قريبة للنزول إىل امليادين يف وقت قصري.

 وبناء عيل تبدل العقيدة العسكرية للجيش املرصي يف تعريف العدو، أصبح الجيش املرصي ال ينظر إيل »إرسائيل« 

عيل أنها كيان معاد، بل أصبح هناك تنسيق بني الجيشني يف العمليات العسكرية مبحافظة سيناء ضد املسلحني، 

اليونانية)183(،  األرايض  »اإلرسائييل« عيل  الجيش  بتدريبات عسكرية)182( سنوية مع  يقوم  املرصي  الجيش  وأصبح 

ولذلك قام الجيش املرصي بإعادة توزيع قواته عيل النواحي االسرتاتيجية الذي يري أن »العدو« الجديد سيأيت من 

)182(  موقع إرسائييل: املناورة الجوية يف اليونان، رسالة إىل تركيا، العريب الجديد، تاريخ النرش 15 أبريل 2018م، تاريخ الدخول 08 مايو 

2018م، الرابط

)183(  مناورات أوروبية تشارك فيها مرص وإرسائيل رشقي املتوسط، روسيا اليوم، تاريخ النرش، 04 أكتوبر 2017، تاريخ الدخول 08 مايو 

2018م، الرابط

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/4/15/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://arabic.rt.com/middle_east/902378-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/
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قبلها، فكان االتجاه االسرتاتيجي الغريب من ناحية الحدود املرصية الليبية هو االتجاه الذي وجه إليه الجيش املرصي 

تكتالته العسكرية ملواجهة ذلك التهديد.

ومل ترد كلمة »عدو« عىل لسان السييس يف أي خطاب من خطاباته منذ كان وزيراً للدفاع يف أغسطس 2012م، ثم 

بعد أن أصبح »رئيساً« يف مايو 2014م، عندما يذكر إرسائيل. وهذا أيضا ما يرصح به القائد العام للجيش املرصي 

الفريق صدقي صبحي، واملتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي. وجدير بالذكر أن جميع البيانات العسكرية منذ 

03 يوليو 2013، إىل وقتنا هذا مل تصف إرسائيل عىل أنها عدو. وبناء عليه فإن الجيش املرصي يقوم ينقل عمل 

الوحدات الهامة داخل الجيش من ناحية رشق القناة إىل املنطقة الغربية ملواجهة ذلك العدو الجديد.

 وهذا التحول يف العقيدة العسكرية للجيش املرصي خطأ اسرتاتيجي كبري ألن الحدود الرشقية املرصية ستظل هي 

املناطق التي تهدد األمن القومي املرصي، ومن الصعب أن يؤدي تهديد مؤقت للدولة املرصية يف فرتة استثنائية 

إىل تحول يف العقيدة االسرتاتيجية للجيش يف تعريف العدو، ويجعله يعيد توزيع قواته وتشكيالته بعيدا عن تلك 

املناطق االسرتاتيجية والهامة. وبعد أن ظل الجيش يتلقى تدريباته ويرتىب عىل أن إرسائيل هي العدو االسرتاتيجي 

للعرب ككل، أصبح اإلرهاب و »اإلسالم السيايس« هم عدو الجيش االسرتاتيجي.

 وبينام كان الجيش املرصي باألمس القريب يري أن العدو االسرتاتيجي للدولة املرصية يأيت من ناحية الرشق، فكان 

يحشد قواته ناحية الرشق، أصبح الجيش املرصي اآلن ينتظر أن يأيت العدو من قلب القاهرة، أو من ناحية الغرب.
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املبحث الثانى: العملية العسكرية الشاملة يف سيناء 2018

هيثم غنيم

  “وتستخدم كل القوة الغاشمة« بهذه العبارة ))184(( ختم السييس تكليفه لرئيس أركان الجيش املرصي باستعادة 

النبوي، وهذا  األمن يف سيناء خالل 3 شهور فقط، وهذا بتاريخ 29 نوفمرب 2017 خالل االحتفال بذكرى املولد 

بعد حادثة مجزرة مسجد الروضة، التي وقعت قبلها بأيام بتاريخ يوم الجمعة 24 نوفمرب 2017، والتي شكلت 

منعطفاً خطرياً يف املشهد يف الجزء الشاميل من شبه جزيرة سيناء، حيث تعد تلك املجزرة هي األوىل من نوعها، من 

حيث نوعية الضحايا من املدنيني العزل غري أصحاب التوجه السيايس، وعدد الضحايا الذي بلغ 314 قتيال، وأسلوب 

التنفيذ باقتحام مسجد القرية، وقت صالة الجمعة التي تحظى بقدسية عند عموم املسلمني، وميكن مراجعة الورقة 

))185(( املنشورة حول الحادثة يف هذا التوقيت. 

  لتبدأ العملية الشاملة يف الشهر الثالث واألخري من التكليف بتاريخ 9 فرباير 2018 ))186((، وهذا بهدف معلن هو 

استعادة األمن وحامية املدنيني والقضاء عىل النشاط املسلح يف محافظة شامل سيناء، وهي أهداف سنستعرض 

خالل هذه الورقة مدى تحققها وأثرها عىل أرض الواقع، وهذا مبناسبة مرور عام عىل صدور أمر بدء العملية من 

رأس النظام املرصي بتاريخ 29 نوفمرب 2017.

ليست األوىل بل السابعة:

 العملية العسكرية التي تم اإلعالن عنها يف نوفمرب 2017، عىل أرض الشامل الرشقي من شبه جزيرة سيناء ليست 

السابعة،  العملية  هي  بل   ،2011 يناير   25 ثورة  منذ  املرصية  املسلحة  القوات  تشنها  التي  األوىل  العملية  هي 

ولإلجابة عن سؤال هل ستنجح هذه العملية أم ال؟ تأيت أهمية استعراض العمليات التي سبقتها، وهي:

العملية األويل: نرس ـ 1:

 متت يف عهد املجلس العسكري، وحملت اسم )نرس 1(، وهذا بتاريخ 12 أغسطس 2011، عقب موافقة إرسائيل 

عىل زيادة عدد قوات الجيش ودخولها مناطق كانت محظورة سابقاً وفقاً التفاقية كامب ديفيد، وكان الهدف 

)184(  - الرئيس السييس يلزم رئيس األركان باستعادة األمن واالستقرار يف سيناء خالل 3 أشهر، 29 نوفمرب 2017، قناة ON Live، الرابط

)185(  - مجزرة الروضة: عندما يغيب الشهود، 19 ديسمرب 2017، املعهد املرصي للدراسات، الرابط

)186(  - بيان رقم )1( بشأن العملية الشاملة للقوات املسلحة سيناء 2018، 9 فرباير 2018، الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات 

املسلحة، الرابط

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=QEQih3fIcSI
https://eipss-eg.org/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF/
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/videos/1230325190431794/
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من العملية تأمني خط الغاز الرابط ما بني مرص وإرسائيل، وإنهاء نشاط القامئني عىل عمليات التفجري. وجاء هذا 

بعد عمليات متعددة استهدفت قطع خط تصدير الغاز املرصي إلرسائيل، وهي العمليات التي القت ردودا شعبية 

واسعة مؤيدة حينها، واشتهر منفذها باسم »امللثم«.

 ولكن فشلت العملية يف تأمني خط الغاز، أو القضاء عىل نشاط القامئني عىل تنفيذ العمليات، وهو ما يتضح من 

متابعة األخبار املنشورة عن استمرار عمليات امللثم، وهذا يف نوفمرب 2011 ))187((، حتى وضع موقع اليوم السابع 

اإلخباري خرباً بتاريخ 8 يناير 2016 بعنوان )كالكيت “31” مرة.. امللثم يفجر خط الغاز بالعريش( ))188((، ولكن 

األبرز أنه بعد بدء العملية )نرس 1( بستة أيام وبتاريخ 18 أغسطس، قام 4 مسلحني بالتسلل من سيناء إىل األرايض 

املحتلة مستهدفني القوات اإلرسائيلية، ثم يف شهر سبتمرب 2011، أعلن تنظيم أنصار بيت املقدس عن نفسه بشكل 

رسمي للمرة األوىل بتبنيه لتلك العملية التي متت بالقرب من منطقة “ أم الررشاش “ املحتلة واملعروفة اآلن باسم 

»إيالت«.

العملية الثانية: نرس ـ 2:

 متت يف عهد الرئيس مريس، وحملت اسم )نرس 2(، بتاريخ 5 أغسطس 2012، وجاءت رداً عىل هجوم استهدف 

نقطة عسكرية حدودية قرب معرب كرم أبو سامل مبحافظة شامل سيناء، وقد أدى الهجوم إىل مقتل 16 عسكرياً 

حينها، ومل تتبناه أي جامعة مسلحة يف سيناء.

 ورغم أن هناك حوادث استهداف حدثت ضد قوات الجيش والرشطة قبل هذا الهجوم فإنها كانت صغرية جداً، 

ومل تحظ بالتغطية اإلعالمية التي حظى بها هذا الهجوم، نظراً لتوقيته يف شهر رمضان، ووقت اإلفطار، وحجم عدد 

القتىل، وهو ما أدى إىل استنكار شعبي واسع بشكل عام، ومن قبل مواطني سيناء بكافة أطيافهم بشكل خاص؛ 

حيث إن قوات الجيش كانت تحظى حينها مبكانة متميزة نظراً لعدم تورطها يف أي انتهاكات ضد املواطنني، عكس 

قوات الرشطة التي تورطت يف عمليات تعذيب واعتقال ممنهج ضد املواطنني يف السنوات األخرية من حكم مبارك، 

وكان هدف العملية )نرس 2( تطهري سيناء من البؤر اإلرهابية وتعزيز القوات العسكرية مبناطق العمليات »ب« 

و “ج”، مع تحصني النقاط العسكرية واألمنية وتكثيف تأمينها مبناطق العريش، والشيخ زويد، ورفح، والسيطرة 

عىل طرق التحرك.

 وترتب عيل العملية هدوء وعدم تكرار عمليات استهداف العسكريني حتى عام 2013، وسط غياب تحقيق معلن 

الفاعلة وأهدافها وتعدد أصابع  الجهة  الهجوم، ووسط غموض يف تحديد  التي وقفت خلف  الجهة  النتائج عن 

االتهام، ولكن لوحظ خالل تلك الفرتة استمرار بروز تنظيم أنصار بيت املقدس ))189(( وتبنيه عمليات تفجري خط 

)187(  - )امللثم( يفجر خط الغاز للمرة السابعة، بتاريخ 11 نوفمرب 2011، جريدة الرشوق، الرابط

)188(  - كالكيت “31” مرة.. امللثم يفجر خط الغاز بالعريش، بتاريخ 8 يناير 2016، موقع اليوم السابع، الرابط

)189(  سيتغري نهج تنظيم أنصار بيت املقدس بعد ذلك، ثم سيعلن بيعته لتنظيم الدولة يف عام 2014، وللمزيد ميكن مراجعة دراسة “ جامعة 

أنصار بيت املقدس: الفكر والحركة«، بتاريخ 21 سبتمرب 2017، املعهد املرصي للدراسات، الرابط

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11112011&id=008c4818-bc9b-482a-a620-13ee0c45c922
https://www.youm7.com/story/2016/1/8/%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AA-31-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AB%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE/2528582
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الغاز مع رسائل إعالمية مبطنة تدل عىل حرصه تجنب أي مواجهة مع قوات الجيش واألمن، ولكن ورغم إعالن 

انتهاء العملية، استمرت حوادث تفجري خط الغاز، بل شهد شهر مايو 2013 حادثة غامضة، تم فيها اختطاف 

سبعة جنود، ثم أعيد إطالق رساحهم يف نفس الشهر، دون تفاصيل معلنة عن ما حدث.

العمليات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة: حق الشهيد

 متت يف عهد عبدالفتاح السييس، وحملت العمليات اسم )حق الشهيد 1، 2، 3، 4(، وبدأت يف شهر سبتمرب 2015، 

زويد  الشيخ  مدينة  منطقة  عىل  الشهري  الدولة  تنظيم  هجوم  بعد  بدايتها  وجاءت   ،2017 عام  حتى  واستمرت 

وسلسلة كامئن الربكان يف األول من شهر يوليو 2015 ))190((، حيث استطاع التنظيم من فرض سيطرته امليدانية 

إنها إرسائيلية،  تتدخل طائرات حربية، قيل حينها  أن  لعدة ساعات قبل  الشيخ زويد  العمليات يف  عىل مناطق 

الحربية كانت مرصية،  الطائرات  أن  بالجانب اإلرسائييل، يف حني ذكر آخرون  العسكرية  املؤسسة  استنجاد  بعد 

ووفق مصادر خاصة من عسكريني سابقني خدموا يف هذا الوقت يف الجيش الثاين امليداين، أن األوامر قد صدرت 

حينها برضب جميع النقاط العسكرية التي تم االستيالء عليها أو تدور يف محيطها اشتباكات، والقضاء عىل من 

فيها سواء كانوا مسلحني أو قوات جيش، وهذا بهدف منع سقوط معدات وأقراد أرسى يف يد املسلحني، ووفق 

بيانات املتحدث العسكري والتقارير الشهرية املنشورة لنا ))191((، فقد كان هدف العملية السيطرة، وتطهري مناطق 

النشاط املسلح يف شامل ووسط سيناء.

جزيرة  شبه  يف  االرهابية  البؤر  عىل  القضاء  تم  فقد  حينها،  يف  العسكري  املتحدث  بيانات  وفق  العملية:  نتائج 

سيناء بالكامل، والسيطرة عىل جبل الحالل وتطهريه يف وسط سيناء، وإحكام وفرض السيطرة األمنية الكاملة عىل 

مدن؛ رفح، والشيخ زويد، والعريش، بل إن مدير املخابرات الحربية اللواء محمد فرج الشحات يف كلمته بالندوة 

التثقيفية الـ 24 للقوات املسلحة يف فرباير 2017، رصح بأنه تم القضاء عىل 500 مسلح، وأن التنظيم فقد توازنه 

بسبب العمليات العسكرية ))192((. يذكر أن أقىص التقديرات حول أعداد املسلحني املناوئني للنظام املرصي يف 

سيناء بلغت 1500 مسلح ))193((.

  وبحساب األرقام املعلنة من املتحدث العسكري منذ عام 2014 وحتى اآلن، سنجد أن عدد املسلحني الذي أعلن 

رسمياً عن قتلهم قد تجاوز تلك التقديرات، وهو ما يعني أنه إما أن االنتصارات التي تعلنها املؤسسة العسكرية 

هي انتصارات وهمية، وأنها ال تستطيع اتباع اسرتاتيجية عسكرية ناجحة، أو أن أعداد القتىل يعود يف الكثري منها 

ملواطنني مدنيني تم قتلهم خارج إطار القانون بدعوى االشتباه أو االنتقام السيايس، أو أن سياسة النظام تدفع املزيد 

من األفراد للعمل املسلح دفاعاً عن أنفسهم، أو نتيجة القمع واالنتهاكات التي متارس بشكل غري مسبوق يف تاريخ 
سلسلة هجامت دامية ترضب سيناء يف مرص، بتاريخ 1 يوليو 2015، موقع BBC، الرابط  )190(

تقارير شهرية يصدرها املعهد املرصي من بداية عام 2016، تحت تبويب املشهد السيناوي، الرابط  )191(

بيت  املتفجرات، وتنظيم  إرهايب، وضبط 1025 طنا من  الشحات: تدمري 205 أهداف، و130 عربة، وتصفية 500  اللواء محمد فرج   )192(

املقدس فقد توازنه بعد القضاء عىل %50 من عنارصه، بتاريخ 10 فرباير 2017، موقع اليوم السابع، الرابط، فيديو

ما هي الجامعات املسلحة يف مرص؟، بتاريخ 25 نوفمرب 2017، موقع الـ BBC، الرابط   )193(

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/07/150701_egypt_sinai_car_bomb
https://eipss-eg.org/category/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A/
https://www.youtube.com/watch?v=oTPcx7K1GAI
https://www.youm7.com/story/2017/2/10/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/3096322
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42122233
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مرص، وعند متابعة وتحليل املشهد يف سيناء أرى أن كل األسباب السابقة حقيقية، ميكن االعتامد عليها يف تفسري 

ما يحدث يف سيناء.

العملية الشاملة سيناء 2018، تطهري أم تهجري وانتقام؟

  هذا رسم بياين يظهر مقارنة الخسائر العسكرية بني طريف الرصاع خالل التسعة األشهر، وفق ما نرش من مصادر 

الطرفني، ورصد املعهد املرصي للدراسات

 يف 9 فرباير 2018، أعلن املتحدث العسكري للجيش املرصي انطالق عملية عسكرية أطلق عليها »العملية الشاملة 

سيناء 2018« تستهدف تطهري جميع بؤر العمليات املسلحة، ليس فقط عىل مستوى محافظة شامل سيناء، بل عىل 

الجمهورية كلها، وميكن تقييم تلك العملية من خالل الجوانب التالية:

عبد  مكانة  وتعزيز  شعبياً،  املرصية  املسلحة  القوات  مكانة  تعزيز  إىل  يهدف  استعراضيا  شكال  العملية  أخذت 

 ،)Financial Times( : الفتاح السييس غربياً كرشيك يف مكافحة اإلرهاب، وهو ما اتفقت عليه آراء الكثري، مثل

)Reuters( ،)Post Washington( ،)Bloomberg(، وقد جاء بدء العملية يف الشهر الثالث، وهو األخري من املدة 

التي منحها السييس لرئيس أركان القوات املسلحة يف شهر نوفمرب 2017، باستعادة األمن يف سيناء باستخدام القوة 

الغاشمة.

تم التعامل مع محافظة شامل سيناء كمنطقة عسكرية معادية، وهو ما أدى إىل قيام قوات الجيش والرشطة . 1

بفرض حصار عليها، وتضمن الحصار غلق محطات الوقود، والتحكم يف املواد الغذائية املسموح بدخولها.

https://www.ft.com/content/578f6e66-0d7a-11e8-8eb7-42f857ea9f09
https://www.reuters.com/article/us-egypt-security/egypt-launches-assault-on-militants-weeks-ahead-of-election-idUSKBN1FT0SB
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-launches-major-offensive-against-islamic-state-militants/2018/02/09/27d052fa-80d4-4525-afbd-8173afb000bc_story.html?utm_term=.6b6df2a6eb9a
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-launches-major-offensive-against-islamic-state-militants/2018/02/09/27d052fa-80d4-4525-afbd-8173afb000bc_story.html?utm_term=.6b6df2a6eb9a
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-09/egypt-declares-major-security-offensive-with-election-weeks-away
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القانونية، . 2 الرقابة  غياب  نتيجة  املحلية،  والخصومات  العدوات  من  املزيد  والرشطة  الجيش  قوات  اكتسبت 

محافظة شامل  فُرض عىل سكان  الذي  الغذايئ  الحصار  وسياسة  املحاسبة،  من  والعسكريني  الضباط  وتأمني 

سيناء، وقيام قوات الرشطة وجهاز األمن الوطني باعتقال سيدات وإهانتهم يف مدينة العريش تحديداً. 

مل تستطع الحملة العسكرية االلتزام بالوقت املحدد »3 أشهر« الذي أعلن عنه عبد الفتاح السييس، حيث . 3

طلب رئيس األركان الفريق/ محمد فريد حجازي، مبد الفرتة ألكرث من 3 أشهر.

ال ميكن وصف عملية املواجهة الشاملة بالنجاح النهايئ رغم نجاحها يف شل قدرات التنظيم والحد من فاعليته . 4

فعلته  ملا  مشابه  هذا  فإن  للتنظيم،  التحتية  البنى  من  الكثري  كشفها  من  وبالرغم  إنها  حيث  كبري،  بشكل 

عملية  حققته  الذي  املؤكد  الوحيد  واليشء  املختلفة،  مراحلها  يف  الشهيد(  وحق  )نرس،  السابقة  العمليات 

املواجهة الشاملة سيناء 2018، أنها نجحت يف اكتساب أعداد إضافية من السكان تكن مشاعر الكراهية لقوات 

األمن والجيش املرصية، وهو ما سيؤدى إىل مشاكل مستقبلية. أيضاً قد تؤدى سياسة الجيش هذه إىل دفع 

تنظيم الدولة لتغيري اسرتاتيجيته داخل سيناء واالنتقال إىل العمل األمني واالغتياالت، ولكن هذا يستلزم منه 

تغيري بعض قياداته ومفردات خطابه وطريقة تعامله مع السكان املحليني الذين خرس التنظيم تعاطف الكثري 

منهم بعد مجزرة مسجد الروضة.

استمرار عدم صحة األرقام املعلنة من قبل املتحدث العسكري عن عدد القتىل من املسلحني، حيث إن معظم . 5

من يتم قتلهم هم مواطنون أو مشتبه بهم تم توقيفهم مسبقاً لشبهات تتعلق بانتامئهم للتنظيم، أو تعاطفهم 

معه أو مساعدة أقارب لهم منضمني للتنظيم، ومبراجعتنا صور املسلحني القتىل التي نرشها املتحدث العسكري 

عرب بياناته رقم )18، 19، 20( باإلضافة لبيان هجوم القسيمة، رصدنا أن وضعية 33 جثامنا من أصل 39 من 

القتىل، تدل عىل أنهم مل يقتلوا يف اشتباك مسلح، بل تم تصفيتهم جسدياً ثم وضعت قطع السالح بجوارهم.

ظهور حاالت قتل علنية لسيدات وأطفال من قبل قوات الجيش وامليلشيات املحلية، وفق مصادر قبلية حيث . 6

قامت قوات الجيش بتصفية سيدتني )أم حذيفة وأم ابراهيم( من قرية املطلة برفح، أيضاً ُعرث عيل جثة لسيدة 

عيل طريق الوادي بالعريش عيل جسدها عالمات للتعذيب وطلقات نارية بجوار حي العروج بالعريش يوم 

13 مايو، ووفق مصادر أخرى، فإن هناك 3 جثامني لنساء أخريات تم رميهم مبقابر مدينة الشيخ زويد، أيضاً 

نرشت قناة الرشق الفضائية بتاريخ 7 مايو، فيديو يتضمن تصفية شاب صغري يف وسط سيناء، عىل يد ضباط 

وعساكر الجيش املرصي، ولقد قام عدة نشطاء عىل مواقع التواصل االجتامعي بإعادة تداول الفيديو ولكن 

دون مونتاج، وهو ما سبب صدمة ملا يحتويه من مشهد رصيح لقتل شاب صغري يستغيث بأمه، ليقوم أحد 

مسئويل الجيش املرصي بوعده أن والده سيأيت ليأخذه، وهذا قبل أن يتم إطالق الرصاص عىل رأس الشاب 

الصغري وجسده.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1263829
https://www.facebook.com/SinaaMedia/posts/798726330325749
https://www.facebook.com/Haitham.Ghoniem1/posts/10155594199946134
https://twitter.com/HaithamGhoniem/status/993746066578264064?s=19
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استخدم الجيش يف العملية الشاملة سيناء 2018 داخل ارايض سيناء قوة 88 كتيبة، بإجاميل 42.630 مقاتال، . 7

مستوى  عىل  ولكن   - العملية  يف  املشاركة  الرشطة  قوات  حجم  بلغ  حني  يف  األنواع،  متعددة  مركبة  و800 

الجمهورية - 52.570 ألف فرد رشطي، و2.750 معدة أنواع، وهذا يف مجابهة ما يقل عن عدد 1000 مسلح 

وفق أعىل التقديرات.

اعتمدت القوات املسلحة املرصية يف تحركاتها عىل استهداف مناطق التحرك بداية بالتمهيد الجوي ثم املدفعي، . 8

قبل أن تتقدم القوات يف شكل أرتال تتقدمها العربات املضادة للعبوات والكامئن، وتقوم الحمالت باقتحام 

منطقة االستهداف، وتبدأ يف متشيطها مع تجريف كل األرايض الزراعية بها وهدم معظم املنازل السكنية فيها.

ركزت الحمالت العسكرية يف سيناء عىل مناطق برئ العبد والعريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء، وشهدت . 9

أرايض ومتشيط وهدم  تجريف  العريش عمليات  الحدودي، وحتى رشق  الرشيط  بني  ما  املحصورة  املناطق 

منازل بشكل مكثف، ومنها مناطق: )اللفيتات، التومة، الظهري، املقاطعة، املاسورة، الصفا، األحراش، املهدية، 

الغاز، حق  القسم،  الفرن،  الصياحية،  غانم،  قوز  السادوت،  الكيلو17،  التنك،  دوار  سليم،  دوار  بلعا،  شبانة، 

الحصان، املطلة، الزعاربة، املاللحة، الجهيني، املهدية، قوز أبو رعد، الخرافني، مربعة الفول، وغريها(.

شهدت بعض مناطق شامل رشق سيناء اشتباكات مسلحة واستهدافات للحمالت، باملناطق التالية: )الظهري، . 10

حق الحصان، الزريعي، سادوت، املطلة، بلعا( جنوب وغرب رفح، )التومة، منطقة األرسال، الخروبة( جنوب 

وغرب شامل الشيخ زويد، )الكيلو 17، كرم القواديس، الطريق الدويل( بنطاق العريش، أما يف وسط سيناء فقد 

شهد مناطق جبل الحالل والخريزة والقسيمة اشتباكات ولكن برتدد أقل.

لوحظ تكرار نفس العمليات واملواجهات يف مناطق تم تطهريها سابقاً، مام يدل عىل عدم نجاح قوات الجيش . 11

يف تثبيت نفسها بشكل فعال يف تلك املناطق، وهذا رغم تهجري السكان املدنيني.

حاول مسلحو تنظيم الدولة توجيه رضبات قوية لقوات الجيش، فشل بعضها ونجح بعضها. ومن الهجامت . 12

الجيش  لقوات  الرئييس  العمليات  التنظيم هجوماً عىل مقر  بتاريخ 21 فرباير عندما شن  الفاشلة ما حدث 

رغم  التنظيم  ولكن  املرصي،  الجيش  زي  يرتدون  مقاتليه  من  أربعة  عرب  وهذا   ،»101 »الكتيبة  العريش  يف 

نجاحه يف تنفيذ اخرتاق أمني ضد قوات النظام املرصي، فاملقاتلون فشلوا يف اقتحام الكتيبة، وقام اثنان منهم 

بتفجري نفسيهام اثناء االشتباكات يف حني قُتل االثنان اآلخران، وقد قتل من قوات الجيش ضابط برتبة مالزم 

وعسكريان، وفق ما تم توثيقه.

ومن هجامت التنظيم الناجحة الهجوم عىل معسكر القسيمة بتاريخ 14 أبريل 2018، حيث أعلن املتحدث . 13

مبنطقة وسط  املسلحة  القوات  أحد معسكرات  اقتحام  عملية  إحباط  املرصية عن  الدفاع  لوزارة  العسكري 

األحزمة  يرتدون  أفراد   )4( عدد  منهم  فرداً،   )14( عدد  من  مكونة  املسلحني  من  قبل مجموعة  من  سيناء، 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=TZ3_9Bl9ezY
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1274478346016478
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العنارص، وعددهم )14( فرداً مع تفجري أربعة منهم ألنفسهم باألحزمة  الناسفة، مام أدى إىل مقتل جميع 

الناسفة مبحيط املعسكر، مام نتج عنه مقتل عدد )8( أفراد من القوات املسلحة، وإصابة عدد )15( آخرين، 

والحقاً نرش املتحدث العسكري صوراً ادعى أنها تعود للعنارص اإلرهابية التي تم القضاء عليها.

  ولكن الحقاً وبعدها بيوم واحد فقط نرش تنظيم الدولة بيانا رسميا يتبنى العملية بالتفصيل، كاشفاً أن منفذيها 

عددهم اثنان فقط، وليس 14 مقاتالً، كام ادعى املتحدث العسكري، بل قام بنرش صورتيهام، حيث حمال اسمني 

القسيمة  اقتحام معسكر  أحدهام مرصي، واآلخر من قطاع غزة، حيث  املهاجر(،  بكر  وأبو  )أبو حمزة،  حركيني 

مرتديني زياً للجيش املرصي كان قد تم االستيالء عليه سابقاً، ليشتبكا مع القوات داخل املعسكر، قبل أن يقوما 

بتفجري نفسيهام، ليتضح أن الهجوم مل يكن فاشالً، كام وصفه املتحدث العسكري، بل لقد نجح املهاجامن يف التسلل 

واقتحام املعسكر رغم إجراءات التأمني.

 ونجحا يف االشتباك وقتل عدد كبري من العسكريني بينهم قائد املعسكر »الرائد/ أحمد حامد زيك الخويل«، قبل 

أن يقوما بتفجري نفسيهام يف قلب املعسكر، وليس يف محيطه، كام ادعى املتحدث العسكري. وقد ادعى املتحدث 

العسكري أيضا أن عدد املهاجمني هو 14 مسلحاً بينهم 4 »انتحاريني«، يف محاولة منه إلظهار أن الهجوم كان ضخامً 

بشكل يرُبر حجم الخسارة التي حدثت لقوات الجيش، يف حني ذكر بيان التنظيم أن عدد املهاجمني اثنان فقط.

 ومبراجعة صور القتىل من املسلحني، تلك التي نرشها املتحدث العسكري )الرابط(، وجدنا أن جميعهم ال يرتدون 

أي يشء يف أرجلهم سواء حذاء أو »الصندل« الذي يرتديه أعضاء التنظيم يف هجامتهم »وهو الصندل الذي سيظهر 

يف بقايا أشالء الشابني الذين فجرا نفسيهام«، أيضاً الحظنا تكرار ظهور نفس السالح الرشاش بجوار جثتني مختلفتني، 

كام سنظهره يف الصورة الالحقة التي قمنا بتحليلها، وهو ما يتوافق مع ما وصلنا من مصادر خاصة من أنه بعد 

الهجوم جاء إىل املعسكر حملة عسكرية بقيادة ضابط باملخابرات الحربية تحمل مجموعة من املعتقلني، حيث 

تم إنزالهم وإجبارهم عىل ارتداء زي عسكري ثم تم إطالق الرصاص عليهم، إلظهار أنه قد تم قتلهم يف الهجوم.

https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1274670012663978
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1274670012663978
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  وتعمد املتحدث العسكري التقليل من حجم خسائر الجيش، حيث ذكر أن عدد القتىل نتيجة الهجوم هو )8( 

أفراد فقط من العسكريني مع إصابة عدد )15( آخرين، ولكن بتتبع وسائل اإلعالم املرصية اكتشفنا كذب املتحدث 

العسكري، حيث كانت األرقام التي استطعنا التوصل إليها فقط عرب البحث تفوق العدد املعلن بأكرث من الضعف، 

حيث رصدنا عدد )22( جنازة لقتىل العملية وهم: مقدم/ أحمد حامد زيك الخويل، نقيب/ خالد سليامن، نقيب 

رشطة/ أرشف جاد، النقيب/ أحمد عبد الرحيم الرسى، مالزم أول/ وليد عاطف صديق، مالزم أول/ محمود عامد 

دغش، طبيب مالزم/ محمود كامل الدين، الرقيب/ عبد الحميد محمود، الرقيب/ مصطفى فتوح جرب، واملجندون 

عبد  أحمد عامد،  اللطيف،  عبد  أحمد  عبدالحميد، سمري  أحمد  الغنى، طارق محمد  عبد  إبراهيم سيد  )أحمد 

الرحمن حسن عبد الرحمن، عبد اللطيف وحيد النجار، أدهم صالح، محمود بهجت الضبايب، محمود عبد الوهاب 

عىل حسن سوهاج، عبد الرحمن محمد أحمد السويفى، محمد طه محمود عبد البارى، أحمد محمد رضا، محمد 

أبو العال تريك(.

بشكل عام خرس التنظيم نتيجة العملية العسكرية عليه، الكثري من نقاط متركزه ومخازن عتاد عسكري وإداري . 1

وتجهيزات عملياتية من خنادق وحفر، ولكن ال يعتقد أن تأثري هذا سينعكس عىل معدل العمليات التي هي 

منخفضة فعلياً.

رغم الرصد اإللكرتوين لالتصاالت من قبل قوات الجيش، إال أن التنظيم مازال قادراً عىل التواصل مع شبكته . 2

اإلعالمية داخلياً وخارجياً مع التنظيم األم، وعىل سبيل املثال، فقد قامت مجلة النبأ يف األول من مارس بالعدد 

رقم 121 بالحديث عن حصاد 10 أيام من الحملة عىل التنظيم بقتل وإصابة 55 من قوات الجيش والرشطة، 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1281520
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1281520
https://www.youm7.com/story/2018/4/14/تشييع-جثمان-الشهيد-خالد-سليمان-بمسقط-رأسه-بالشرقية/3744331
https://www.youm7.com/story/2018/4/14/تشييع-جثمان-الشهيد-خالد-سليمان-بمسقط-رأسه-بالشرقية/3744331
http://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2018/4/14/1325131/تشييع-جثمان-الشهيد-المقدم-أحمد-الخولي-بشبرا-الخيمة-صور-
http://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2018/4/14/1325131/تشييع-جثمان-الشهيد-المقدم-أحمد-الخولي-بشبرا-الخيمة-صور-
https://www.elwatannews.com/news/details/3272230
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https://www.gomhuriaonline.com/Story/1030748/أهالي-المحلة-فى-انتظار-جثمان-ضابط-القوات-المسلحة-شهيد-سيناء-لتشييعه
https://www.gomhuriaonline.com/Story/1030748/أهالي-المحلة-فى-انتظار-جثمان-ضابط-القوات-المسلحة-شهيد-سيناء-لتشييعه
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https://www.youm7.com/story/2018/4/18/المنوفية-تودع-شهيد-الواجب-النقيب-أحمد-عبدالرحيم-السرسى-بمسقط-رأسه/3750106
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وتدمري وإعطاب 20 آلية، وهجوم انغاميس، و3 اشتباكات، 8 عمليات قنص، 17 عبوة ناسفة.

قيام النظام املرصي بإطالق يد جهاز األمن الوطني داخل مدينة العريش، حيث شهد معدالت عالية من اعتقال . 3

وتعذيب النساء ممن يتم االشتباه به أن له أحد األقارب املطلوبني، أو تم قتله سابقاً يف مظاهرات، أو اشتباكات 

مسلحة، أو مشتبه به يف تعاطفه مع تنظيم الدولة، أو جامعة اإلخوان املسلمني، أو يظهر يف وسائل اإلعالم 

املعارضة للنظام املرصي، مع هدم منازل كل من يقع يف نفس الدائرة. ولقد تناقل السكان روايات بشعة عن 

التعذيب الذي تم مع النساء والفتيات الاليت تم اعتقالهن.

الفضيل . 4 اللواء محمد عبد  بإعادة تعيني  السييس  للمشهد، حيث قام عبدالفتاح  القديم  النظام  عودة حرس 

لجنوب سيناء عام  املنصب عام 2008، ومحافظاً  نفس  لشامل سيناء، وكان قد شغل سابقاً  شوشة محافظاً 

اللواء محمد توفيق،  الداخلية  القبائل، يف حني قام وزير  أبناء  التعامل مع  2010، وصاحب سمعة سيئة يف 

بتعيني  اللواء ممدوح أبوزيد مديرًا ملباحث محافظة شامل سيناء، وقد وصف أن إعادة التعيني يأيت ضمن 

اسرتاتيجية وزارة الداخلية إلعادة الضباط القدامى لسيناء ممن لديهم الخربة السابقة يف ملف اإلرهاب؛ حيث 

كان اللواء ممدوح أحد الذين تم تعيينهم قبل ثورة 25 يناير يف مناصب متعددة يف سيناء، ومنها منصب وكيل 

البحث الجنايئ ومفتش األمن العام، وهذا ملواجهة تنظيم التوحيد والجهاد، ورغم ما وصفه النظام حينها من 

النجاح يف القضاء عىل التنظيم، كانت حقيقة األمر والواقع بعد ذلك تشهد بالعكس، حيث ساهمت السياسة 

األمنية حينها يف توسيع دائرة املظامل املجتمعية، ودفع بعض أعضاء التنظيامت املسلحة لالختفاء واالندماج 

داخل املجتمعات، يف حني ساهمت املظامل يف إيجاد تعاطف قبيل وشعبي معهم، وساهم الزج بالكثري من 

املواطنني بشكل عشوايئ يف السجون إىل تعرف هؤالء املواطنني عىل أدبيات التنظيامت املسلحة، وهو ما ساهم 

يف تبني بعضهم لهذه األفكار بعد ذلك.

 تعمدت اآللة اإلعالمية لتنظيم الدولة بإظهار عدم تأثرهم بالعمليات العسكرية ضدهم يف سيناء، وهذا عرب إصدار 

مريئ بعنوان املجابهة الفاشلة، بتاريخ 25 مارس 2018، حيث تعمد إظهار مدى جنب وانعدام كفاءة قوات الجيش 

املرصي عرب عدة مشاهد، كان أبرزها مشهد قيام عضو من التنظيم بإطالق رصاصة واحدة باتجاه عسكري بجوار 

مدرعة، ليفر العسكري، إىل املدرعة، ثم تقوم املدرعة باالنطالق هاربة من طلقة واحدة بسالح رشاش ال يؤثر عىل 

بدنها.

 وبشكل عام فإن معظم العمليات التي جاءت يف اإلصدار كانت تجميعية لعمليات متفرقة منذ عام 2016 مروراً 

بـ 2017 وانتهاء بشكل أقل بـ 2018، أهم ما يف اإلصدار هو ما جاء يف ختامه من اإلعالن عن اإلصدار القادم، الذي 

سيحمل لقاءات ورسائل من بعض من كانوا يوماً ضباطاً وعساكر يف األجهزة األمنية والعسكرية املرصية، وهو ما 

سيشكل إحراجاً للنظام املرصي الذي يصدر رسالة مفادها أن امللتحقني بالتنظيامت املسلحة هم فقط من أبناء 

الجامعات اإلسالمية املعارضة له.

https://www.facebook.com/SinaaMedia/posts/773221466209569
https://www.youm7.com/story/2018/8/30/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/3930736
https://www.youm7.com/story/2018/8/30/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/3930736
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أبو دعاء األنصاري، يف  السابق  الدولة يف سيناء منذ مقتل أمريه   من ناحية أخرى ساهم تغيري سياسات تنظيم 

تآكل حواضنه الشعبية، بعد أن انجرف التنظيم بشدة وبشكل متعمد من قيادته يف خوض رصاعات جانبية بشكل 

متزايد، وهو األمر الذي زاد بعد مجزرة مسجد الروضة، وهي العملية التي خيش التنظيم تبنيها بعدما شاهد ردود 

الفعل الغاضبة منها يف داخل األوساط املتعاطفة واملؤيدة له، بل ويف داخل صفوفه يف سيناء، ولكن ورغم ذلك 

مل تتوقف آلة التنظيم بقيادته الجديدة عن هذا التوجه الجديد حيث قام بإصدار رشيط مريئ يتضمن قتل أحد 

أعضاء التنظيم بتهمة الردة نتيجة تعامله مع كتائب القسام.

 ترافق هذا مع تواتر ظهور الخطابات املتشنجة الضعيفة رشعياً من قبل الجناح اإلعالمي للتنظيم، ومنها خطاب أبو 

كاظم الغزاوي، وبشكل عام يعزو بعض السكان املحليني هذه األفعال إىل شيئني: سيطرة ما يسمى بتيار الحازميني، 

وبشكل متزايد، عىل تنظيم الدولة، مع وجود خروقات أمنية تتبع هذا، وتعمل عىل جعل التنظيم يستنزف نفسه 

بنفسه، وهو ما قد يؤدى مستقبالً إىل انتهاء التنظيم يف سيناء، وتفككه لصالح التنظيامت السلفية الجهادية األخرى 

التي توقف عملها بعد إعالن تنظيم أنصار بيت املقدس بيعته لتنظيم الدولة.

الدعم اإلرسائييل وانتهاك السيادة:

 مل يكن مفاجئاً ما نرشته صحيفة الـ )Times York New( يف تقريرها عن تنفيذ سالح الجو “اإلرسائييل” ألكرث من 

100 غارة جوية رسية داخل مرص مبوافقة رئيس النظام املرصي عبد الفتاح السييس، وقد كان جوناثان ماركوس 

مراسل الشؤون الديبلوماسية مبوقع )BBC( قد ذكر أن الغارات الجوية “االرسائيلية” يف سيناء تدل عىل منو عالقاتها 

أكدت عىل مستوى  التي  “اإلرسائيلية”   )Haaretz( أكدته صحيفة  الذي  املضمون  نفس  العريب، وهو  العامل  مع 

التحالف غري املسبوق بني مرص و«إرسائيل« خالل عهد عبد الفتاح السييس، حتى إن كبار الضباط الصهاينة يطلقون 

عليه اسم )سيسينا(.

 وأن املستوى غري املسبوق من التعاون االستخبارايت والعسكري، هو من أسباب مشاركة إرسائيل يف تنفيذ رضبات 

ضد تنظيم الدولة يف سيناء، ورغم نفي املتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، لتلك التقارير وغريها، فإن صحيفة 

هآرتس اإلرسائيلية أرجعت أسباب جزء من الدعم الجوي اإلرسائييل للنظام املرصي إىل عدة عوامل منها: )تفوق 

طائرات »إف 16« واألباتيش( »اإلرسائيلية« عىل املرصية، من حيث خربات الطاقم الجوية، وإلكرتونيات الطائرات 

اإلرسائيلية املحدثة، ومجموعة الذخائر املوجهة، وأفضلية نسخ أجهزة املراقبة الجوية واألرضية وأجهزة التحكم.

 وكان موقع )i24(  “اإلرسائييل” قد أبرز وأعاد تداول خرب قامت بنرشه وكالة أعامق التابعة لتنظيم الدولة لفيديو 

وصور تظهر آثار قصف »إرسائييل« عىل منزل وسيارة يف محافظة شامل سيناء املرصية، وقد أظهرت إحدى الصور 

بقايا جزء من صاروخ »إرسائييل« تظهر عليه كتابات عربية خاصة بالصاروخ.

https://www.nytimes.com/2018/02/03/world/middleeast/israel-airstrikes-sinai-egypt.html
https://www.nytimes.com/2018/02/03/world/middleeast/israel-airstrikes-sinai-egypt.html
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42962358
https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/why-israeli-fighter-jets-aren-t-enough-to-solve-egypt-s-isis-problem-1.5788574
http://www.youm7.com/story/2018/2/4/المتحدث-العسكرى-ينفى-تقرير-نيويورك-تايمز-عن-طلعات-إسرائيلية-فى/3634867
https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/why-israeli-fighter-jets-aren-t-enough-to-solve-egypt-s-isis-problem-1.5788574
https://www.i24news.tv/ar/أخبار/middle-east/175441-180523-تنظيم-ولاية-سيناء-يدعي:-قصف-الطائرات-الإسرائيلية-لبيوت-الأهالي-في-شمال-سيناء
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 ولقد وثقنا يف املعهد املرصي للدراسات العديد من الهجامت بالطائرات »اإلرسائيلية« بدون طيار خالل شهور 

سيناء،  شامل رشق  يف  العمليات  مناطق  داخل  متفرقة  أوقات  يف  متت  والتي   ،2018 وأغسطس  ويوليو،  يونيو، 

وتركزت عىل مناطق جنوب الشيخ زويد وجنوب رفح، وتتنوع عمليات االخرتاق الجوي ما بني الرصد واملسح الجوي 

أو القصف واالنسحاب رسيعاً، وقد الحظنا قيام القوات الجوية بتغطية انسحاب الطائرات »اإلرسائيلية« يف بعض 

الحاالت مع إعادة قصف نفس األهداف، وكان مام رصدناه التايل:

بتاريخ 26، 27 من شهر يونيو، رصد عمليات استطالع جوي » إرسائييل » أعقبه قصف سيارة مبنطقة جنوب . 1

رفح.

بتاريخ 2 يوليو، مشاهدة عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار »إرسائييل« ملناطق جنوب وغرب . 2

رفح والشيخ زويد.

 بتاريخ 5 يوليو، قيام طائرة بدون طيار »إرسائييل » بإطالق صاروخ باتجاه هدف مجهول مبنطقة غرب رفح.. 3

بتاريخ 10 يوليو، مشاهدة عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار » إرسائييل » لقرى “الرفيعة . 4
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والحلوة والشاللفة” بجنوب رفح.

بتاريخ 11 يوليو، عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار » إرسائييل » ملناطق ساحل رفح.. 5

بتاريخ 13 يوليو، عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار »إرسائييل » ملناطق جنوب رفح.. 6

بتاريخ 14 يوليو، عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار » إرسائييل » لقرى »املاسورة ،الساحة، . 7

الطايرة، الحلوة، رفيعة« برفح، ثم اطالق صاروخ ضد هدف مجهول يف تلك املنطقة.

بتاريخ 31 يوليو عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات إرسائيلية، بدون طيار، ملنطقة قرية أبو الحلو بجنوب . 8

رفح.

بتاريخ 1 أغسطس، عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات إرسائيلية  بدون طيار، ملناطق جنوب وغرب رفح . 9

والشيخ زويد، واستهداف جوي بأربعة صواريخ عىل أهداف بقرية التومة جنوب الشيخ زويد، وقرية شبانة 

جنوب رفح وقرية بلعا غرب رفح.

 بتاريخ 5 أغسطس، قيام طائرات بدون طيار » إرسائييل » بإطالق 3 صواريخ عىل أهداف بغرب مدينة رفح . 10

املرصية.

بتاريخ 12 أغسطس، طائرة بدون طيار » إرسائييل » طراز هرمز 450، تنفذ عمليات استطالع يف تشمل قريتي . 11

بلعا وياميت مبنطقة رفح املرصية.

بتاريخ 21 أغسطس، عمليات مسح جوي واستهداف لطائرات بدون طيار » إرسائييل » ملناطق جنوب الشيخ . 12

زويد ورفح.

برفح . 13 املاسورة  قرية  بصاروخ هدف برشق  تستهدف   « إرسائييل   « طيار  بدون  طائرة  أغسطس،   22 بتاريخ 

املرصية، بالتزامن مع تحليق طائرات استطالع »ارسائييل« يف مناطق جنوب رفح.

بتاريخ 25 أغسطس، عمليات تحليق ومسح جوي لطائرات بدون طيار » إرسائييل » لقرى »الطايرة، املاسورة، . 14

أبوحلو« برفح املرصية.

بتاريخ 27 أغسطس، عمليات تحليق ومسح جوي لطائرتني بدون طيار “ إرسائييل “ حلقت احداهم فوق ميناء . 15

رفح املرصي وقرية ياميت والثانية فوق بعض قرى جنوب رفح.

وقرية . 16 الظهري  قرية  فوق  صهيونيتني  طيار  بدون  لطائرتني  جوي  ومسح  تحليق  عمليات  سبتمرب،   6 بتاريخ 

الخرافني جنوب الشيخ زويد.
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 بتاريخ 9 سبتمرب،  طائرتان صهيونيتان بدون طيار، األوىل قامت بالتحليق فوق قرية السيالة بوسط سيناء، . 17

واألخرى فوق منطقة النقيزات وقرية الربث جنوب رفح.

بتاريخ 25 سبتمرب، طائرتان بدون طيار، صهيونيتان، تقصفان عدة أهداف بجنوب مدينة رفح ورشق وجنوب . 18

الشيخ زويد.

بتاريخ 28 سبتمرب، طائرتان صهيونيتان بدون طيار، األوىل قامت بعمل مسح جوي أعىل منطقة قوز أبورعد . 19

جنوب مدينة رفح، واألخرى حلقت فوق منطقة غرب رفح.

بتاريخ 29 سبتمرب، عمليات مسح جوي واستهداف لطائرتني بدون طيار صهيونيتني، حيث قامتا بإطالق عدة . 20

صورايخ عىل أهداف بقرية بلعا غرب رفح، وقرية املقاطعة مبدينة الشيخ زويد.

بتاريخ 3 أكتوبر، عمليات تحليق ومسح جوي لطائرة بدون طيار إرسائيلية فوق قرية الربث جنوب مدينة رفح.. 21

 بتاريخ 4،5 أكتوبر، أكرث من طائرة إرسائيلية بدون طيار، تقوم بعمليات استطالع ثم تشن عدة غارات جوية . 22

داخل األرايض املرصية وعىل مدار يومني، مستهدفه قرى )بلعا، املاسورة، الحلوة، الشاللفه، الطايرة، شبانة( 

غرب وجنوب مدينة رفح، وقرى )املقاطعة، الظهري( جنوب الشيخ زويد.

بتاريخ 7 أكتوبر، طائرة إرسائيلية، بدون طيار، تقوم بعمليات استطالع فوق قرى )املاسورة، الحلوة، رفيعة، . 23

الطايرة، املهدية( مبدينة رفح.

بتاريخ 14، 15، 16، 17، 18 أكتوبر طائرات إرسائيلية، بدون طيار، تقوم بعمل مسح جوي أعىل ساحل بحر . 24

مدينة رفح، ومنطقة بلعا غرب مدينة رفح، ومنطقة الشاللفة جنوب املدينة.

بتاريخ 29 أكتوبر، عمليات مسح جوي لطائرتني صهيونيتني، بدون طيار، فوق مناطق جنوب رفح والشيخ . 25

زويد.

االنتهاكات الحقوقية خالل العملية:

 مع انطالق العملية العسكرية الشاملة »سيناء2018«، كان عام 2018 هو األسوأ يف تاريخ محافظة شامل سيناء 

منذ عقود طويلة، وذلك أمام العديد من املامرسات والعمليات التي متت، والتي من بينها:

فرضت قوات الجيش املرصي حصاراً عىل املحافظة بدأ من تاريخ 9 فرباير، دون توفري املستلزمات الرضورية . 1

للسكان، مام أدى إىل نفاد السلع األساسية رسيعا، نتيجة تكالب املواطنني عليها، خوفاً من طول أمد العملية، 

ورغم نفاد السلع  فالنظام املرصي مل يسمح بتدفق السلع الغذائية واملواد الطبية إىل داخل املدن بشكل يعالج 

مخاوف املواطنني، مام أدى إىل ارتفاع األسعار ووجود نوع من املجاعة يف بعض القرى واملناطق التي وصل 
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بسكانها أن يجمعوا الحشائش من األرض ألكلها يف بعض قرى مناطق رفح والشيخ زويد.

قامت قوات الجيش بالتوسع يف استخدام القصف العشوايئ للمناطق السكنية واألرايض الزراعية التي فر منها . 2

سكانها، وهذا باستخدام القنابل العنقودية، وهو ما وثقته وأدانته منظمة العفو الدولية يف بيان لها، وقد قامت 

قوات األمن مبدينة العريش بالتوسع بشكل غري قانوين يف هدم منازل املواطنني بدعوى أن أحد أفراد األرسة 

مطلوب أمنيا، بل قامت باستهداف نساء تلك األرس باالعتقال والتعذيب املمنهج داخل قسم أول العريش.

الوقود . 3 ومحطات  الطرق  إغالق  عرب  وهذا  سيناء،  رشق  شامل  مناطق  سكان  إذالل  الجيش  قوات  تعمدت 

والتحكم يف وصول السلع األساسية وبكميات ضئيلة، وهو األمر الذي دفع نواب مجلس الشعب عن محافظة 

سيناء إىل تقديم مذكرة لوزير الدفاع واإلنتاج الحريب، تتضمن عدة طلبات خاصة بأبناء املحافظة، تتمثل يف: 

الدخول  الدقيق خالل  بالتفتيش  األمنية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  مع  وإىل سيناء،  للمسافرين من  فتح طريق 

والخروج للمحافظة، والسامح بدخول كافة السلع والبضائع واألدوية والغاز والخرضوات الالزمة، والعمل عىل 

عودة الدراسة باملدارس والجامعات يف أقرب وقت حفاظاً عىل مستقبل الطالب.

استمرار سياسة التصفية الجسدية للمواطنني وكان منها، قيام قوات الجيش والرشطة املرصية بقتل 48 شخصا، . 4

بدعوى أنهم عنارص مسلحة أو تكفريية، وكانت أبرز الوقائع ما نرشته جريدة الوطن بتاريخ 4 يناير عن اعتقال 

4 اشخاص اثنني منهم بتهمة أنهام مسلحني، ليعلن املتحدث العسكري يف نفس اليوم عن اعتقال اثنني مشتبه 

بهام وتصفية اثنني، وأيضاً حادثتا تصفية وزارة الداخلية املرصية 14 شخصا بتاريخ 8 و23 يناير، دون اإلعالن 

عن أسامئهم. ويأيت حرص وزارة الداخلية املرصية عىل عدم اإلعالن عن أسامء من تقوم بتصفيتهم لتتفادي 

تجاربها السابقة التي قامت فيها باإلعالن عن أسامء بعض من يتم تصفيتهم، ليتم الكشف عن حقيقة تعرض 

العفو  منظمة  مثل  دولية  منظامت  عليه  اعتمدت  ما  وهو  التصفية،  قبل  القرسي  واالختفاء  للقبض  هؤالء 

الدولية يف إصدار بيانات إدانة معتمدة عىل أدلة ووثائق.

 وقد ظهر ترسيب فيديو يف شهر مايو 2018، يظهر قيام وحدة من الجيش املرصي )من قوات الصاعقة واملشاة(، 

باقتياد شاب صغري يف السن إىل منطقة جبلية، ومحاولة تغمية عينيه وسط استغاثة الشاب بهم، وأحد الضباط 

يعده بأن ال يخاف وأن والده سوف يأيت الصطحابه، وهذا قبل أن يباغتوه بعدة طلقات يف الرأس والظهر )فيديو1( 

)فيديو2(، ويرجح أن الشاب الذي تم إعدامه يف هذا الفيديو هو نفسه الشاب الذي نرش املتحدث العسكري صوره 

لجثامنه يف البيان العسكري السادس عرش الخاص بالعملية الشاملة سيناء 2018 بتاريخ 19 مارس 2018 )البيان 

العسكري(.

 وأحد الضباط االحتياط، اسمه »محمد عامر« يتفاخر أنه كان أحد املشاركني يف عملية القتل، بل امتدت عمليات 

املحلية،  الجيش وامليلشيات  القتل لتشمل سيدات؛ حيث بدأ ظهور حاالت قتل علنية لسيدات من قبل قوات 

فتحدثت مصادر قبلية عن قيام قوات الجيش بتصفية سيدتني )أم حذيفة وأم ابراهيم( من قرية املطلة برفح، 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/02/egypt-cluster-bomb-video-highlights-human-rights-concerns-in-north-sinai/
https://www.elwatannews.com/news/details/3086300
https://www.facebook.com/Haitham.Ghoniem1/videos/10155595704966134/
https://www.facebook.com/Haitham.Ghoniem1/videos/10155595704966134/
https://www.facebook.com/Haitham.Ghoniem1/videos/10155595299641134/
https://www.facebook.com/Haitham.Ghoniem1/videos/10155595299641134/
https://twitter.com/EgyArmySpox/status/975676996909961216?s=19
https://twitter.com/EgyArmySpox/status/975676996909961216?s=19
https://twitter.com/EgyArmySpox/status/975676996909961216?s=19
https://www.facebook.com/SinaaMedia/posts/798726330325749
https://www.facebook.com/SinaaMedia/posts/798726330325749
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أيضاً عرث عيل جثه لسيدة عيل طريق الوادي بالعريش عيل جسدها عالمات للتعذيب وطلقات نارية بجوار حي 

العروج بالعريش يوم 13 مايو، ووفق مصادر أخرى فإن هناك 3 جثامني لنساء أخريات تم رميهن مبقابر مدينة 

الشيخ زويد، وأخرياً يف حوادث التصفية الجسدية هو ما حدث بتاريخ 10 سبتمرب من إعالن وزارة الداخلية املرصية 

بتصفية 11 مواطنا يف مدينة العريش مبحافظة شامل سيناء، ليتفاجأ الجميع أن من ضمن القتىل املواطن/ محمد 

إبراهيم جرب شاهني، الذي تم اعتقاله هو وابنه إبراهيم البالغ من العمر 10 أعوام من منزلهم مبدينة العريش، 

بتاريخ 26 يوليو من قبل قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية املرصية، ليختفوا قرسياً حتى تاريخ إعالن مقتل األب، 

وعدم معرفة مصري االبن.

املدنيني، وهو ما رصدت منظمة هيومان رايتس ووتش . 1 املتعمد ضد  التجويع  النظام املرصي سياسة  مارس 

السكان،  لجميع  الكايف  الغذاء  لتوفري  الحكومة  داعية  سيناء،  يف  اإلنسانية  األزمة  تناول  تقرير  يف  منه  جزءا 

الحرجة  االحتياجات  لتلبية  املوارد  بتوفري  املرصي«  األحمر  »الهالل  مثل  اإلغاثة  ملنظامت  الفوري  والسامح 

للسكان املحليني.

استمر نهج النظام املرصي يف اعتقال األطفال وإخفائهم قرسياً، ثم بعد ظهورهم استمر حبسهم ملدد طويلة، . 2

وكان من الحاالت حالة الطالب/ أنس حسام بدوي، من مدينة العريش، وتم اعتقاله واخفاؤه قرسياً بتاريخ 

8 يناير 2015، ليظل ملدة 400 يوم مختفيا قرسياً قبل عرضه عىل النيابة، واستمرار حبسه قبل أن يتم إخالء 

سبيله مؤخراً، وهو ليس الحالة الوحيدة، بل هناك حالة الطفل/ مهدي حامد سلمي عليان 14 عاما، املتهم يف 

القضية رقم 357 جنايات رشق العسكرية لسنة 2016، الذي تعرض لالختفاء القرسي عقب اعتقاله من منزله 

بقرية زراع الخري غرب مدينة العريش بتاريخ 4 مارس 2016.

 ولعل ما يثبت عشوائية اعتقال األطفال هو قرار نيابة أمن الدولة العليا بـ إخالء سبيل 11 طفال متهام يف القضية 

واألطفال هم  احرتازية،  وبتدابري  إقامتهم  بـ”والية سيناء”، بضامن محل  إعالميًا  املعروفة  لسنة 2015  رقم 502 

)أحمد إبراهيم أحمد محمد عبدالرحيم، أحمد مجدي أحمد إمام العريب، وأنس حسام الدين فايق عبد العزيز 

بدوي، وخالد محمد احمد خليل، وعاطف سيد عىل صابر سنجر، عبدالحميد، وخالد عبدالقادر الدسوقي، وعبد 

الرحمن عبدالله يوسف، وعمر أبو الحسن أحمد مرىس، وفؤاد حسام أحمد إبراهيم برهوم، ومحمد أحمد الىف 

سليامن، ومحمد محمد سيد سيلامن أبو ضيف(.

القوات  رجال  عىل  واالعتداء  القانون  عىل خالف  أسست  إرهابية  لجامعة  باالنتامء  اتهامهم  سابقة  بعد  وهذا   

املسلحة والرشطة واستهداف املنشآت الحيوية وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

تضارب األرقام يف البيانات العسكرية الخاصة بالعملية الشاملة سيناء 2018، وتحديداً حتى البيان رقم )12(، . 3

حيث كان إجاميل من تم توقيفهم )3573( مواطنا منهم 15 سيدة وفتاة، ولقد رصدنا اختفاء عدد )252( 

https://www.vetogate.com/3296090
https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/23/317178
https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/23/317178
http://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2018/4/19/1328837/إخلاء-سبيل-11-طفلا-متهما-في-قضية-ولاية-سيناء-
http://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2018/4/19/1328837/إخلاء-سبيل-11-طفلا-متهما-في-قضية-ولاية-سيناء-
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مواطنا ممن تم اعتقالهم، وذلك من بيانات املتحدث العسكري؛ حيث أعلن يف البيان رقم )12( أن إجاميل 

املوقوفني حتى تاريخ البيان هو )2235( مواطنا بدل من )2487( وهو الرقم الذي ميكن الحصول عليه بجمع 

عدد املوقوفني، الذين نرش عنهم املتحدث العسكري من خالل البيانات العسكرية، ووفق املتحدث العسكري، 

فإنه قد تم اإلفراج عن عدد )1447( مواطنا، وتحويل عدد )547( مواطنا إىل جهات التحقيق بتهم وأحكام 

املتحدث إىل مصري عدد )252(  يتطرق  األمني، ومل  جنائية، واستمرار حبس )241( مواطنا لفحص موقفهم 

مواطنا تم إسقاطهم عمداً من البيان.

تعدد حاالت إطالق الرصاص عىل املدنيني بشكل عشوايئ، وقد رصدنا عدة حاالت منها: يف شهر مارس: بتاريخ . 4

16 مارس مقتل الطفل/ صالح عبدالحميد صالح الرقيبة 7 أعوام، برصاصة مبارشة يف الرأس من قوات الجيش 

مبدينة رفح، وبتاريخ 20 مارس مقتل الطفل/ عبدالله محمد عامر 9 أعوام، والطفل/ محمد عزالدين صالح 

العوابدة 11عاما، إثر إطالق الجيش النار عىل مواطنني تجمعوا الستالم حصتهم من الدقيق مبنطقة املاسورة 

غرب رفح. ويف شهر أبريل : إصابة السيدة/ شهرية منصور مصطفى حسني، بانفجار يف العني نتيجة طلق ناري 

من قبل قوات الجيش، )مرفق صورة التقرير(

العملية وأثرها امليداين يف التنمية واملواطن: 
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 شهدت األوضاع يف محافظة شامل سيناء مستوى غري مسبوق من تدهور األحوال املعيشية والخدمات خالل عام 

2018، حيث شهد هذا العام تهجري ما تبقى من سكان مدينة رفح؛ فلم يتبق إال جزء من منطقة جنوب رفح مل 

يتم تهجريه بعد، ولقد تجاوزت أعامل التهجري القرسي حدود املنطقة العازلة. ووفق تقارير متعددة، ومنها تقرير 

ملنظمة هيومان رايتس ووتش. فقد هدمت قوات الجيش 3,600 بناية يف الفرتة من 15 يناير 2018 إىل 14 أبريل 

2018، وجرّفت مئات الهكتارات من األرايض الزراعية يف مساحة 12 كيلومرتا عىل امتداد الحدود مع غزة، فضال 

عن جيوب صغرية من الهدم ألكرث من 100 بناية شاميّل مطار العريش، هذا باإلضافة إىل هدم منازل العرشات من 

املواطنني بشكل غري قانوين بتهمة أن لديهم أقارب مطلوبني أمنياً. يأيت هذا يف ظل حصار تام تم فرضه عىل سيناء 

كان من آثاره التايل:

تجريف جميع األرايض الزراعية يف مدينتي رفح والشيخ زويد، باإلضافة إىل مدينة العريش؛ منها 25 ألف فدان . 1

مزروعة بالزيتون، مع اإلبقاء عىل ما يقارب الـ %10 من األرايض بشكل عام، وفق ترصيح الدكتور عاطف 

عبيد، مدير مديرية الزراعة واستصالح األرايض مبحافظة شامل سيناء.

املرصي . 2 الجيش  قوات  تجريف  نتيجة  جنيه،  املليار  ملبلغ  سيناء  محافظة شامل  للمزارعني يف  تجاوز خسائر 

ملزارعهم، وهذا ما تم حرصه حتى شهر أغسطس فقط وليس بشكل إجاميل.

تدمري خطوط الكهرباء املغذية ملدن شامل رشق سيناء من قبل طريان الجيش املرصي مام أدى إىل انقطاع . 3

الكهرباء عن املدنيني ودفعهم إىل ترك منازلهم، وقد اعرتف اتحاد قبائل سيناء املوايل لقوات الجيش املرصي 

الجو  مقاتالت سالح  قيام  إىل  يرجع  ورفح  زويد  الشيخ  ملدينتي  املوصلة  الكهرباء  قطع خطوط  أسباب  بأن 

املرصي واملدفعية املرصية بقصف خط الكهرباء مبناطق السبيل واملسمى جنوب مدينه العريش، تحت مزاعم 

استهداف اوكار وتحركات العنارص املسلحة.

الطعام، وهو ما أدى يف شهر مارس 2018 ألن يتحرك 1300 مواطن من سكان . 4 نفاد مخزون املواطنني من 

املاسورة  الجيش بقرية  باتجاه كمني  املاسورة »قبل إخالئها« يف مدينة رفح، متجهني سرياً عىل األقدام  قرية 

للحصول عىل أربعة كيلو دقيق، حيث تشهد املناطق املحيطة برفح حصارا خانقا تسبب يف مجاعة، ومقتل 

م النائب رحمي بكري عضو مجلس النواب  طفل بسبب نقص األدوية املعوضة، وهو واقع ُمثبت رسمياً حيث قدَّ

عن محافظة شامل سيناء، مذكرة ملساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، تحدث فيها عن بعض 

معاناة أهل شامل سيناء، ومنها عدم السامح للعالقني خارج وداخل املحافظة بالدخول والخروج، وخصوصاً 

الحاالت التي ليس لها عالج داخل مستشفيات العريش. كذلك عدم السامح ألصحاب عقود العمل من أبناء 

املحافظة بالسفر للخارج. وكذلك املطالبة بزيادة كميات الحبوب والخرضوات والفاكهة مبدينة العريش، نظرا 

للكثافة السكانية بها، والنقص الشديد فيها، مام أدى لوفاة أحد املواطنني. ومطالبة القوات املسلحة أن توزع 

التموين، بحيث يكون لكل 3 أفراد كرتونة، حتى تصل للجميع،  الغذائية عن طريق بطاقات  كراتني السلع 

https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/23/317178
http://www.almalnews.com/Story/374713/14/زراعة-شمال-سيناء-فقدان-80بالمئة-من-محصول-الزيتون-بسبب-التجريف
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1312724
https://www.facebook.com/Sinai.Tribes.News/photos/a.133277987477909.1073741828.133235857482122/270783053727401/?type=3&theater
https://www.facebook.com/100008363896918/videos/2048574235431353/
https://www.elwatannews.com/news/details/3140126
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وزيادة حصة  احتياجاتهم،  لسد  للبنزين  يحتاجون  ممن  يوميا  مواطن  لكل  بنزين  لرت   30 بتوزيع  والسامح 

أنابيب البوتاجاز بالعريش نظرا للنقص الشديد فيها.

ارتفاع أسعار املحروقات نتيجة غلق محطات التموين، حيث وصل سعر لرت البنزين يف مدينة العريش إىل 35 . 5

جنيه، وسعر جركن البنزين يف بعض مناطق رفح إىل 2000 جنيه.

ترشيد ما يقارب 480 أرسة عامل من عامل محافظة شامل سيناء، هذا بعد إزالة مصانع تعود ملكيتها إىل . 6

رجال  أحد  درغام  محمد حسن  واملهندس  العريش،  دائرة  عن  النواب  مجلس  عضو  الرفاعي  النائب حسام 

األعامل يف محافظة شامل سيناء، وذلك لوقوعها يف محيط املنطقة العازلة يف محيط مطار العريش.

البيع والرشاء نتيجة . 7 عدم قدرة التجار عىل دفع إيجارات املحالت نتيجة الحصار االقتصادي، وتوقف حركة 

الحصار، باإلضافة لتوقف جميع الورش واملصانع بكافه أشكالها وأنواعها حتى اليدوي، وتوقف حركة الصيد 

وصناعه املراكب والقوارب والشباك لعدم السامح للصيادين بالصيد، مام أدى ببعض األرس إىل بيع قطع من 

أثاث بيتها، ولعل أشد ما يعرب عن هذه األزمة ما أعلن عنه من بيع الخبز باملجان عيل بطاقة التموين للحاالت 

اإلنسانية من العامل والحرفيني والسائقني والصيادين.

تدمري قوات الجيش ملنازل املواطنني مبناطق وسط وجنوب سيناء، حيث تم تدمري أكرث من 200 منزل بالكامل . 8

يف قرية خريزة، وأكرث من 100 منزل بقرية رأس بدا، أما يف محافظة جنوب سيناء، فقد قامت قوات األمن بهدم 

منازل املواطنني مبنطقة الرويسات برشم الشيخ، وعدة مناطق باملخالفة لقانون تقنني األوضاع.

انقطاع املياه بشكل مستمر عن مناطق العريش )1(، )2( بشكل عام، ومدينة الشيخ زويد، ورفح بشكل خاص، . 9

رغم إنفاق مليار و366 مليونا عىل مرشوعات املياه، وفق األرقام الرسمية املعلنة من قبل محافظة شامل سيناء 

عن مرشوعات مياه الرشب والرصف الصحي.

استمرار قطع شبكات االتصاالت املحمولة يف مدينتي الشيخ زويد ورفح، منذ أكرث من عامني، مع وعود من . 10

املسئولني كل فرتة بقرب إصالحها.

 عدم عدالة رصف املستحقات لسكان املنطقة العازلة، حيث استغاث أصحاب التعويضات من السكان املرحلني . 11

من املنطقة العازلة يف رفح، من رصف تعويضات هزلية ملساكنهم مببالغ أقل من قيمتها، وال يكفي للحصول 

عىل شقة بديلة، وأيضاً استغاثة  مزارعي قرى الظهري والشالق وأبو العراج، من عدم معاينة مزارعهم ومنازلهم 

املترضرة جراء األحداث، يك يستطيعوا تقايض التعويضات املعلنة، وهذا رغم الترصيحات الرسمية  بأنه جرى 

رصف مبلغ مليار و813 مليون و410 آالف جنيه، كإعانات وتعويضات للمضاربني جراء األحداث التي تشهدها 

واملساكن  املباين  إزالة  جراء  املضارين  لتعويض  جنيه،  مليون  و244  مليار  مبلغ  رصف  تم  حيث  املحافظة، 

https://www.facebook.com/SinaaMedia/photos/a.358745027657217.1073741828.357672487764471/795854480612934/?type=3&theater
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/5/15/1347018/-عبدالعال-مهدد-ا-بطرد-نائب-سيناء-من-القاعة-ميصحش-كده-
https://www.facebook.com/ShahidSinai/posts/192011008127037
https://www.facebook.com/ShahidSinai/posts/191934918134646
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26062018&id=ed6343e2-f3f0-4539-b036-fea4daa667f4
https://www.elwatannews.com/news/details/3450316
https://www.facebook.com/moee.eg/posts/2317524721607855
https://www.facebook.com/ShahidSinai/posts/216515062343298
https://www.elwatannews.com/news/details/3552575
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باملنطقة العازلة مبدينة رفح.

سيناء والتأييد الشعبي لسياسة النظام املرصي

الرئاسة، وعدم  انتخابات  التصويت يف  إقبال أهايل محافظة شامل سيناء عىل  إبراز  النظام املرصي عىل    حرص 

تأثر نسب التصويت بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، ونظهر يف هذا الجزء حقيقة إقبال املواطنني عىل 

التصويت وفق البيانات الرسمية املعلنة، حيث إنه وفق السعة السكانية الخاصة بـ الجهاز املركزي للتعبئة العامة 

واإلحصاء، يبلغ عدد سكان محافظة شامل سيناء يوم الجمعة 30 مارس 2018 نحو 458 ألفا 123 نسمة، ويبلغ من 

يحق لهم التصويت داخل محافظة شامل سيناء عدد 250 ألفا و605 مواطنني، يصوتون يف 61 لجنة فرعية ترشف 

عليها 11 لجنة عامة و49 مركزا انتخابيا، واألصوات مقسمة كالتايل )111846 بالعريش، 56844 ببرئ العبد، 30794 

بالشيخ زويد، 34750 برفح، 13004 بالحسنة، 3367 بنخل(.

القضاة  اسرتاحات  ومقرات  »االنتخابية«  املقار  لتأمني  انتشارها  مارس   25 بتاريخ  الجيش  قوات  أمتت  ولقد   

داخل املحافظة، حيث سبق أن هدد تنظيم الدولة يف إصدار مريئ له بعنوان حامة الرشيعة باستهداف العملية 

»االنتخابية« واملرشفني عليها، وقد كانت له سابقة يف استهداف القضاة يف انتخابات عام 2014، حيث قتل عددا 

منهم. ولتحفيز املواطنني عىل املشاركة قامت محافظة شامل سيناء باإلعالن عن توفري أتوبيسات لنقل الناخبني من 

أهايل الشيخ زويد ورفح املقيمني يف مدينة العريش لنقلهم طوال أيام االنتخابات مجانا من العريش حتى مدينة 

الشيخ زويد، حيث مقر لجانهم.

أرقام:

شهدت عملية التصويت إقباالً ضعيفاً من املواطنني، وظهر ذلك بوضوح من خالل قيام قوات الجيش 	 

والرشطة يف بعض املناطق مبركز برئ العبد باعتقال عدد كبري من أبناء القري، وإجبارهم عيل الذهاب إىل 

اللجان للتصويت، وأظهر فيديو ملحافظ شامل سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور ومدير األمن اللواء رضا سويلم، 

قلة عدد الناخبني، أثناء تفقدهم العملية االنتخابية باملحافظة. يف حني استمرت أجهزة اإلعالم الرسمية يف 

تصوير األمر عىل خالف ذلك، مثلام فعلت يف تغطيتها للعملية “االنتخابية” يف جميع محافظات مرص.

ذكرت جريدة الوطن التابعة للنظام، أن نسب التصويت يف محافظة شامل سيناء قريبة من الـ 40%، 	 

ولكن الصحيفة نفسها ويف تقرير آخر ذكرت أن إجاميل عدد الذين أدلوا بأصواتهم يف محافظة شامل سيناء 

بلغ 41769 ناخبا، من إجاميل 250 ألفا و605 ناخبني، وهو ما يعني أن نسبة من أدلوا بأصواتهم يقارب الـ 

%16.6 فقط.

http://www.capmas.gov.eg/
http://www.capmas.gov.eg/
http://www.capmas.gov.eg/
https://www.youm7.com/story/2018/3/28/%D9%86%D9%82%D9%84-1300-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4/3717047
https://www.facebook.com/SinaaMedia/posts/783067028558346
https://www.facebook.com/Sinai.Tribes.News/videos/185677712237936/
https://www.youtube.com/watch?v=eliWT3ElZb8
https://www.elwatannews.com/news/details/3223408
https://www.elwatannews.com/news/details/3221722
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الصور التي تم تداولها حول ازدحام املقار »االنتخابية« يف منطقة الشيخ زويد، ال تعكس واقع إقبال 	 

املواطنني عىل املشاركة يف عملية التصويت، خصوصاً إذا علمنا أنه تم نقل ما يقارب الـ 1300 ناخب من أبناء 

الشيخ زويد ورفح املقيمني بالعريش لإلدالء بأصواتهم وفق جريدة اليوم السابع.

وفق جريدة الوطن فلقد كان إجاميل األصوات التي تم فرزها يف لجان رفح والشيخ زويد عدد 5372 	 

صوتاً حتى تاريخ 29 مارس، وهو رقم ضعيف جداً ال يعكس كثافة تصويتية إذا علمنا أن إجاميل من لهم 

حق التصويت يف منطقتي الشيخ زويد ورفح يبلغ عدد 65 ألفا و544 صوتا انتخابيا.

 وبالرغم من ذهاب جزء من الناخبني للتصويت مبحض إرادتهم، فالبعض اآلخر ذهب بدافع الخوف من احتسابه 

معارضاً للنظام املرصي يف حالة عدم ذهابه لالنتخاب، وهو ما جعل بعض املواطنني يحرصون عىل التصويت إلثبات 

تأييدهم للنظام املرصي، نتيجة الخوف من عمليات االعتقال العسكرية التي تتم خالل العملية العسكرية الشاملة 

سيناء 2018، وبشكل عام بقيت حقيقة واحدة أثناء العملية “االنتخابية” يف سيناء، وهي أن املواطنني ينتظمون 

بكثافة، ولكن ليس من أجل اإلدالء بأصواتهم،  وإمنا من أجل الحصول عىل الخبز الذي بات الوصول إليه عملية 

شاقة يف ظل العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش يف سيناء.

https://www.youm7.com/story/2018/3/28/%D9%86%D9%82%D9%84-1300-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4/3717047
https://www.youm7.com/story/2018/3/28/%D9%86%D9%82%D9%84-1300-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4/3717047
https://www.elwatannews.com/news/details/3223408
https://uk.reuters.com/article/uk-egypt-election-sinai/egyptians-in-sinai-queue-for-bread-not-ballots-idUKKBN1H22W4
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املبحث األول: السياسات اإلعالمية يف مصر 

أسامة الرشيدي

 تبحث هذه الورقة صناعة السياسات اإلعالمية يف مرص منذ عزل الرئيس محمد مريس يف 3 يوليو 2013، وحتى 

نهاية الفرتة األوىل لعبد الفتاح السييس يف مارس 2018. وتحاول الورقة تفكيك العالقة بني السلطة السياسية يف 

مرص ووسائل اإلعالم، منذ استقالل البالد بعد ثورة يوليو 1952 وحتى اندالع ثورة يناير. ثم ترصد تغري خارطة 

اإلعالم املرصي منذ تويل عبد الفتاح السييس مقاليد الحكم، ورؤيته للعالقة بني السلطة واإلعالم، ودور اإلعالم يف 

تحقيق سياساته، وآليات تنفيذ هذه الرؤية، بدءا من إنشاء هيئات حكومية للرقابة عىل وسائل اإلعالم ومالحقتها، 

مرورا بتأميم اإلعالم الخاص ووضعه تحت سيطرة الدولة املبارشة، وانتهاء بأهم اإلجراءات العقابية ضد وسائل 

اإلعالم.

أوال: اإلعالم املرصي خالل مرحلة املجلس العسكري 2001-2012:

الثورة، نشط رجال أعامل مبارك يف تأسيس فضائيات وصحف جديدة، يجمع بينها جميعا االنتامء لنظام   بعد 

مبارك، وعداء الثورة.)194( وبلغ عدد الفضائيات التي أنشئت بعد الثورة خالل شهرين فقط 22 فضائية. وقد بدا 

هذا األمر واضحا أثناء تغطية وسائل اإلعالم الحكومية والخاصة لألحداث التي أعقبت تنحي مبارك، فقد كانت 

تتهم املتظاهرين املعارضني للمجلس العسكري الذي حكم البالد بعد مبارك بأنهم »بلطجية« وليسوا ثوارا، وأنهم 

عمالء لجهات أجنبية، يف الوقت الذي تحولت فيه وسائل اإلعالم من الدعاية ملبارك إىل الدعاية للمجلس العسكري

 وقد عادت الدولة املرصية ممثلة يف املجلس األعىل للقوات املسلحة إىل محاوالتها للسيطرة عىل اإلعالم وإخضاعه 

لها بعد فرتة قليلة من تنحي مبارك، فأعيدت وزارة اإلعالم مرة أخرى بعد إلغائها عقب تنحي مبارك، وتم استدعاء 

عرشات من الصحفيني واملدونني للتحقيق معهم وإحالة بعضهم إىل املحاكمة العسكرية، باإلضافة إىل اعتداءات 

بدنية جسيمة عىل آخرين

ثانيا: اإلعالم املرصي يف عهد مريس:

  عىل الرغم من أن وسائل اإلعالم الحكومية كانت تبدو مملوكة للدولة التي يرأسها الرئيس املعزول محمد مريس يف 

ذلك الوقت )2012- 2013( فإن وسائل اإلعالم الخاصة كان لها الدور األبرز يف التحريض ضد حكم مريس والدعوة 

)الدوحة، مجلة سياسات عربية،  االنقالب.  بعد  الرئيس محمد مريس وما  الرشيدي، اسرتاتيجيات اإلعالم املرصي خالل حكم  )194(  أسامة 

2014( ص 117-101.
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إىل انقالب الجيش يف 3 يوليو 2013. 

الخاصة عن  اإلعالم  أعلنت وسائل  فقد  أثناء عهد مريس،  توجيه سياساتها  اإلعالم يف  ملكية وسائل  تأثري  اتضح   

معارضتها لألخري بعد إصداره اإلعالن الدستوري يف نوفمرب/ ترشين األول 2012 وقد ساهمت وسائل اإلعالم الخاصة 

يف تقديم خطاب دعايئ ضد مريس يف ذلك الوقت، عرب الهجوم املستمر عليه، وإطالق عرشات الشائعات ضده، 

وهي شائعات وجدت قبوال يف الشارع املرصي، وكان من نتيجتها مشاركة املاليني يف مظاهرات 30 يونيو 2013 التي 

مهدت لالنقالب.)195( ووصل انحياز وسائل اإلعالم إىل درجة قيام صحيفتي املرصي اليوم والوطن باستضافة مسؤويل 

“حركة مترد”)196( لعقد مؤمترات صحفية يف مقر الصحيفتني.

 وعىل الرغم من محاوالت مريس ضبط املشهد اإلعالمي، فإنه عجز عن ذلك، وبدا عدم سيطرته عىل مؤسسات 

داخل الدولة مثل الجيش، والرشطة، والقضاء، وجزء كبري من وسائل اإلعالم التي كانت تهاجمه بشكل مستمر، يف 

الوقت الذي مل يختلف أداء وسائل اإلعالم الحكومية، ووسائل اإلعالم »اإلسالمية« املؤيدة له عن تقديم خطاب 

دعايئ يتنافس يف رداءته مع الخطاب الدعايئ املوجه ضده، وهو ما شكل حالة استقطاب حادة يف املشهد اإلعالمي، 

تشكلت أساسا بني الفضائيات الدينية و “قناة مرص 25 “ املؤيدة ملريس من جانب، والفضائيات الخاصة التي ميلكها 

رجال أعامل مرتبطون بالنظام السابق ولديهم عالقات وثيقة مع الجيش، من جانب آخر. كام مل تخل وسائل اإلعالم 

انتامءات شخصية  انتقادات حادة ملريس ولجامعة اإلخوان، وهو ما يعود يف جزء منه إىل  الحكومية نفسها من 

للصحفيني العاملني يف تلك املؤسسات. 

ثالثا: اإلعالم املرصي بعد االنقالب:

 بعد الخطاب الذي أعلن فيه وزير الدفاع حينذاك عبد الفتاح السييس عزل الرئيس مريس، قامت قوات من الجيش 

يشكل  أن  أي صوت ميكن  القضاء عىل  بهدف  وذلك  الفضائية.  القنوات  من  العديد  وإغالق  والرشطة مبحارصة 

معارضة لإلجراءات التي تم اإلعالن عنها. حيث كان يريد التأييد الكامل دون السامح بأي أصوات معارضة.

 بدأت منذ ذلك الوقت حقبة اتسمت بسيادة ظاهرة »إعالم الصوت الواحد« الذي يعرب عن السلطة وخطابها دون 

أي وجود ملطالب الجامهريأو تطلعاتها، وهي ظاهرة كانت متواجدة يف اإلعالم املرصي خالل عقدي الخمسينيات 

مبارك،  عهد  يف  عليه  كان  مام  بكثري  أكرب  بشكل  الدعايئ  الخطاب  تصاعد  كام  العرشين،  القرن  من  والستينيات 

واقترصت وظيفة وسائل اإلعالم عىل حشد املواطنني وتعبئتهم لتأييد الجيش من جهة، والتحريض ضد معاريض 

)195(  أسامة الرشيدي، اإلعالم وحرب الشائعات يف عهد مريس، )إسطنبول، املعهد املرصي للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 2016(. 

)196(  : هي حركة معارضة مرصية دعت يف 2013  لسحب الثقة من محمد مريس رئيس جمهورية مرص العربية آنذاك، والدعوة إىل انتخابات 

رئاسية مبكرة. قامت الحركة بدعوة املواطنني إىل التوقيع عىل وثيقة تحمل نفس اسم الحركة. ويكيبيديا – املوسوعة الحرة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
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االنقالب، وخاصة جامعة اإلخوان املسلمني من جهة أخرى.)197( وقد ظهرت تلك الدعاية يف عدد كبري من األحداث، 

خاصة الكربى منها، مثل االستفتاء عىل الدستور الجديد يف يناير 2014، واالنتخابات الرئاسية، وغريها.

 وقد وصلت ظاهرة »إعالم الصوت الواحد« إىل درجة أن الصحف املرصية عىل سبيل املثال صدرت أكرث من مرة 

اإلعالم  تغيري. ومثلام مل يكن هناك فارق بني وسائل  الرئيسية دون أي  العناوين يف صفحتها  وهي تحمل نفس 

الحكومية والخاصة أثناء ثورة يناير، تالىش هذا الفارق متاما بعد االنقالب العسكري، واندمجت جميع أنواع وسائل 
اإلعالم املرصية التي مل يتم إغالقها يف نوع واحد اتسم بغلبة الطابع الدعايئ والتعبوي.)198(

 رغم ذلك فقد وصلت االنتهاكات ضد الصحفيني واإلعالميني يف مرص إىل مستويات غري مسبوقة، وامتدت حتى 

إىل وسائل اإلعالم املؤيدة للنظام بشكل كامل، فمنعت بعض الصحف من الطباعة والتوزيع وأجربت عىل تغيري 

املرصيني  الصحفيني  من  كبري  القبض عىل عدد  وألقي  للسلطة،  ترق  مل  التي  بعض موضوعاتها  عناوينها وحذف 

واألجانب، املعارضني واملؤيدين عىل حد سواء، وساهمت السلطة يف خلق رأي عام يعادي الصحفيني ويرى فيهم 
خطرا داهام، وصنفت مرص واحدة من أكرث البلدان قمعا لحرية الصحافة يف العامل.)199(

  شحاتة عوض، اإلعالم املرصي بعد 30 يونيو: أزمة بنيوية أم مرحلة عابرة؟، )الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2014(. (197)

 شحاتة عوض، أزمة اإلعالم الخاص مبرص: أكرب من مجرد ضائقة مالية، مصدر سابق. (198)

لطة والصحافة يف مرص: عالقة متناقضة، )الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2016(. (199)   شحاتة عوض، األزمة بني السُّ
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املبحث الثالث: السيسي والسيطرة ىلع اإلعالم
أوال: دور اإلعالم يف صناعة صورة السييس

 كان اإلعالم صاحب الفضل األول يف صناعة أسطورة السييس من البداية، ومنذ تعيينه وزيرا للدفاع، دأبت الصحف 

والفضائيات عيل نرش أخبار تشيد به ومبا يقوم به، وتؤكد رفضه الكامل لسياسات الرئيس املعزول محمد مريس، 

والخالفات الشديدة بني الرجلني. خاصة فيام يتعلق بالشائعات التي روجها اإلعالم عن رغبة مريس يف بيع سيناء 

وقناة السويس واألهرامات وحاليب وشالتني، وغريها من الشائعات التي هدفت إىل تشويه صورة مريس وتصعيد 

السييس يف املقابل.

  كام لعبت وسائل اإلعالم دورا أساسيا يف حشد الجامهري للخروج يوم الثالثني من يونيو 2013، وقامت بعمل 

حمالت دعائية لحملة »مترد« لجمع التوقيعات ضد مريس، وظهر منسقو الحملة يوميا عىل شاشات الفضائيات 

وصفحات الجرائد، وقام مذيعون باإلمضاء عىل استامرة مترد عىل الهواء مبارشة وهم يدعون الشعب املرصي إىل 

النزول إلسقاط مريس. وقبل فرتة قصرية من يوم 30 يونيو، صار اإلعالميون يدعون املواطنني إىل النزول رصاحة، 

ويشجعون املحافظات التي مل تشهد نزوال كبريا عىل النزول واملشاركة.

  ومع خروج املظاهرات، اّدعى اإلعالم وصول العدد إىل أكرث من ثالثني مليون مرصي، وقد تم نسبة الخرب إىل شبكة 

»يس إن إن« األمريكية، ومل يكن ذلك صحيحاً، لكن اإلعالميني تعاملوا مع الرقم وكأنه حقيقة.

 اإلعالم كذلك ساند جميع خطوات االنقالب منذ بدايته، ودافع عن كافة اإلجراءات واالنتهاكات التي شهدتها البالد، 

بل إن إعالميني سبقوا السياسيني أحيانا، وطالبوا بإعالن اإلخوان جامعة إرهابية قبل اإلعالن الرسمي بأسابيع. وأقنع 

اإلعالميون الجمهور بأن مرص تخوض حربا عاملية ضد عدد كبري من الدول، وأن السييس يتصدى وحده لكل هؤالء. 

كام نرشوا قصصا وهمية عن تصدي السييس لألسطول السادس األمرييك، وأرس أحد قياداته، وعن تعرض السييس 

ملحاولة اغتيال مكذوبة، وغريها من األساطري.

 أما عن األزمات املعيشية مثل املرور والكهرباء وغريهام، فشهدت اختالفا كبريا يف تعامل وسائل اإلعالم معها بني 

مريس والسييس، فمن االنتقاد الشديد والهجوم املتواصل عىل مريس وحكومة هشام قنديل، وتحميلهام مسئولية 

تردي األوضاع، إيل الدفاع الشديد عن نفس األزمات يف عهد االنقالب والسييس، وتحميل الشعب املسؤولية عن تلك 

األزمات ونفي أي مسؤولية عن السييس، وتجاوز إعالميون األمر إىل الهجوم عىل الشعب وسبه بألفاظ جارحة يف 

سبيل الدفاع عن السييس، حتى أصبح هذا التناقض مصدرا لسخرية واسعة من املواطنني واملتابعني الذين قارنوا بني 
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تعامل اإلعالميني يف الحالتني. ومنهم باسم يوسف نفسه. لدرجة أن بعضهم مثل خالد أبو بكر ضاق ذرعا بحمالت 

السخرية والهجوم، واعرتف علنا يف برنامجه بتناقض مواقفه.

 عىل سبيل املثال، كانت وسائل اإلعالم قد انتقدت مريس عىل وعوده يف أول 100 يوم من رئاسته، وحرصت عىل 

إظهار فشل تحقيق هذه الوعود، ووجه إعالميون رسائل مبارشة إليه قائلني: إذا مل تكن قادرا عيل تحمل مسئولية 

الوطن فلرتحل. أما يف عهد السييس، فيكفينا تناول منوذج واحد، فقد استبقت جريدة الوطن اكتامل أول 100 يوم 

من عهد السييس، وأكدت يف تقرير لها أن السييس نجح يف تحقيق جميع وعود مريس يف 60 يوما فقط)200(، وأضافت 

أن املواطنني شعروا بتغري نوعي يف البنود الخمسة التي كان قطعها مرىس عىل نفسه، وهي: األمن، النظافة، الوقود، 

الخبز، املرور. وفقا لخرباء قالت الجريدة إنها استطلعت آراءهم. وعند قراءة التقرير، يتضح أن هؤالء »الخرباء« 

عبارة عن أستاذ اقتصاد واحد فقط، يؤكد أن تربع السييس بنصف راتبه هو اإلنجاز األكرب له، وعرضت الجريدة 

ملا قالت إنها تعليقات »نشطاء« يؤكدون وجود تحسن يف حياة املواطنني، لكن تعليقات »النشطاء« عىل التقرير 

نفسه يف موقع الجريدة تقول عكس ذلك متاما، فمعظمهم هاجم الجريدة وقال إنها تتحدث عن بلد آخر غري مرص.

ثانيا: رؤية السييس لإلعالم:

 يعترب الترسيب الذي بثته شبكة »رصد« اإلخبارية يف 2013 أول ترصيح للسييس عن رؤيته تجاه وسائل اإلعالم 

له  داعمة  إعالمية«  »أذرع  سامها  ما  تكوين  عن  الترسيب  هذا  يف  السييس  تحدث  فقد  املجتمع،  يف  ودورها 

ولسياساته، موضحا أن ذلك يستغرق وقتا وجهدا، وكشفت عن أنه منذ اليوم األول لتعيينه عضوا باملجلس األعىل 
للقوات املسلحة، وهو مهتم بكيفية امتالك نسبة تأثري يف وسائل اإلعالم.)201(

  ومن هنا يتضح أن السييس يرى يف اإلعالم مجرد تابع يقوم بالدعاية والرتويج للنظام السيايس ليس أكرث. وقد أوىل 

السييس اهتامما كبريا مبلف اإلعالم، وحرص منذ توليه منصب الرئيس عىل االلتقاء بالصحفيني واإلعالميني بصورة 

منتظمة، ما يعكس اهتاممه الشديد بهذا امللف وإدراكه لخطورته، ورصح يف أحد هذه اللقاءات أن »الرأي العام 

يف مرص يتشكل باإلعالم«.

 لكن رؤية السييس لإلعالم ودوره بدت مختلفة عن رؤية األنظمة السياسية السابقة له، فقد كانت تلك األنظمة 

ترتك الحرية لوسائل اإلعالم ليك تهاجم الوزراء واملحافظني ورئيس الوزراء، لكن بعيدا عن شخص الرئيس أو أرسته، 

وكانت تلك الصيغة السائدة عند اإلعالم املرصي يف عهد مبارك، ومل تختل هذه املعادلة إال يف آخر سنوات حكمه 

وعىل استحياء من بعض الصحف املعارضة حينذاك. وكانت هذه الصيغة تضمن للنظام تحقيق قدر من تنفيس 

الغضب عند املواطنني، ويف نفس الوقت يظهر للدول الغربية أن هناك حرية رأي وتعبري. لكن السييس أعرب أكرث 

من مرة عن غضبه من هجوم وسائل اإلعالم عىل الحكومة، وظهر يف خطاب له يف يوليو 2014 لينتقد تعامل اإلعالم 
)200(  إسالم زكريا، »وعود »مرىس« يف الـ 100 يوم.. يحققها »السييس« يف 60 فقط«، الوطن، 7 أغسطس/ آب 2014.

)201(  السييس: املتحدث العسكري عامل جذب مهم للسيدات .. وخطة الجيش للسيطرة عىل وسائل اإلعالم، 2 أكتوبر/ ترشين األول 2013.

https://www.elwatannews.com/news/details/533904
https://www.youtube.com/watch?v=WB9MVTR02YE
https://www.youtube.com/watch?v=WB9MVTR02YE
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مع أزمة الكهرباء، بسبب عنوان جريدة انتقدت تعامل الحكومة مع األزمة، رغم أنها مل تنتقده شخصيا ومل تحمله 

املسؤولية، كام أن تلك الجريدة ليست معارضة. 

 كام انتقد السييس تعامل وسائل اإلعالم مع حادثة غرق أجزاء من محافظة اإلسكندرية جراء السيول، رغم أن 

وسائل اإلعالم انتقدت فقط أداء محافظ اإلسكندرية ورئيس الوزراء،)202( لكن السييس مل يقبل حتى مبعادلة عرص 

مبارك املتمثلة يف قبول انتقاد الحكومة، عىل اعتبار أن انتقاد الحكومة يشكل هجوما غري مبارش عليه كونه من عني 

هذه الحكومة، وال يريض إال بأن يكون اإلعالم تابعا له بشكل كامل، وهو تصور يبدو مستمدا من نظرية »األذرع 

اإلعالمية«. أو كام عرب بنفسه يف إحدى خطبه بأن عبد النارص كان محظوظا بإعالمه »ألنه كان بيتكلم واإلعالم كان 

معاه«)203( وهو ما يدل عىل رغبة من السييس يف أن يكون اإلعالم نسخة من إعالم مرص يف عقدي الخمسينيات 

والستينيات.

والقيام  الحكومة  تعامل  انتقاد  إعالميني عرفوا مبساندته طويال، ألنهم حاولوا  ليطال  السييس  امتد غضب   وقد 

بدور معارض تحت سقف تأييد السييس، مثل املذيع خريي رمضان الذي ألقي القبض عليه بعد أن قال إن ضباط 

الرشطة يعانون ماديا، وأن زوجة أحد ضباط الرشطة قالت له إنها تفكر يف العمل خادمة يف البيوت لتغطية نفقات 

منزلها، األمر الذي دفع وزارة الداخلية إىل تقديم بالغ ضده انتهى بحبسه ملدة يوم قبل اإلفراج عنه، وهو ما أثار 

غضب إعالميني مؤيدين للنظام، ودفع بعضهم إىل الحديث عن الخدمات التي قدموها للنظام، وأنه ال يليق بهم 

أن يعاملوا بهذه الطريقة املهينة.)204( باإلضافة إىل توفيق عكاشة الذي منع من العمل وأغلقت قناته »الفراعني« 

وأسقطت عضويته يف الربملان، رغم دوره الكبري يف الحشد ملظاهرات 30 يونيو. فضال عن إعالميني آخرين سيتم 

تناولهم يف الجزء الخاص باإلجراءات العقابية.

ثالثا: إدارة السيطرة عىل وسائل اإلعالم

 كشفت العديد من الترسيبات التي أذيعت عىل مدار السنوات املاضية عن آلية التحكم والسيطرة التي يتبعها 

املالك  مع  مبارش  بشكل  التواصل  عىل  تقوم  التي  سياساته،  وتنفيذ  اإلعالم  وسائل  والء  لضامن  املرصي  النظام 

واملذيعني ورؤساء تحرير الصحف وإصدار التعليامت املبارشة لهم بكيفية تناول املوضوعات واألخبار، وما الذي 

يجب أن يقولوه، وما الذي يجب عليهم أن يتجنبوه. وقد كشف ذلك بوضوح ترسيب “عباس كامل” مدير مكتب 

السييس مع “أحمد عيل”، املتحدث السابق باسم القوات املسلحة، والذي أذيع أوائل عام 2015.

)202(  أسامة الرشيدي، »ماذا فعل اإلعالم ليغضب السييس؟«، مرص العربية، 9 نوفمرب/ ترشين الثاين 2015.

)203(  محمد عباس، »السييس: »عبدالنارص كان محظوظ««، املرصي اليوم، 5 أغسطس/ آب 2014.
http//:www.almasryalyoum.com/news/details495094/ 

)204(  عبد الله سامل، »عمرو أديب عن حبس خريي رمضان: »إحنا اليل وقفنا ضد اإلخوان.. نسيتونا؟««، املرصي اليوم، 6 مارس/ آذار 2018.
http//:www.almasryalyoum.com/news/details1266852/ 

https://goo.gl/TfNtaF
https://goo.gl/TfNtaF
http://www.almasryalyoum.com/news/details/495094
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1266852
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 يف هذا الترسيب يعطي عباس كامل لـ«أحمد عيل« تعليامته التي يجب أن يقوم بدوره بنقلها لإلعالميني، برضورة 

تلقينهم محاور خطة إعالمية لـ«تهييج« الشعب لصالح ترشح السييس للرئاسة، والحديث عن األخري باعتباره ضحى 

بنفسه من أجل الشعب املرصي الذي يجب أن يدعمه ويقف وراءه، واستخدم كامل يف املكاملة عبارة »تلبيس 

أسامء عدد من  والخداع، كام ذكر  الكذب  إىل مامرسة  املرصية  الشعبية  الثقافة  العمة« وهو مصطلح يشري يف 

املذيعني باالسم، مثل محمود سعد ويوسف الحسيني وعزة مصطفى. ويكشف هذا الترسيب عن النفوذ الواسع 

إلدارة الشؤون املعنوية بالقوات املسلحة يف إدارة وسائل اإلعالم والتحكم بها، وهو نفوذ بدأ يظهر منذ عهد مريس، 

عندما كان السييس حريصا عىل تجميع اإلعالميني والفنانني يف االحتفاالت والفعاليات التي تقيمها إدارة الشؤون 

املعنوية، والتحدث معهم وتوصيله رسائل إليهم.

قناة “مكملني”، وهو عبارة عن مكاملات  األمريكية وبثته  تاميز”  “نيويورك  الثاين فنرشته صحيفة  الترسيب  أما   

هاتفية لشخص يقدم نفسه باسم “الضابط أرشف الخويل” ويقوم بإعطاء تعليامت لعدد من املذيعني والفنانني عن 

الطريقة التي يجب أن يعالجوا بها قضية إعالن الرئيس األمرييك دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة إلرسائيل. وقد 

أثارت تلك الترسيبات حالة من الجدل حول حقيقتها ودرجة مصداقيتها، وما إذا كان هناك - أصال - ضابط يحمل 

اسم »أرشف الخويل« كام جاء يف الترسيبات أم ال.

 لكن بغض النظر عن حقيقة شخصية الضابط، فإن هذه الترسيبات تكشف عددا من األمور؛ منها أن املذيعني 

والفنانني يتعاملون مع الشخصية باعتبارها حقيقية، كام يتعاملون مع التعليامت التي تصدر إليهم ببساطة ودون 

وغري  وخطري  موضوع حساس  »القدس«  أن  خاصة  والرد،  واألخذ  للنقاش  حتى  أو  للرفض  محاولة  أو  استغراب 

مسبوق، وهو ما يدل عىل أنهم معتادون عىل تلقي مثل هذا النوع من األوامر. وقد نرشت وسائل إعالم بعضا من 

تلك املكاملات بني الضابط أرشف الخويل وعدد من اإلعالميني، وقارنتها بأداء هؤالء اإلعالميني بعد املكاملة، ليتضح 
أنهم نفذوا تعليامت الضابط بالحرف.)205(

 كام تكشف هذه الترسيبات عن سياسة كانت موجودة ومازالت مستمرة تلجأ لها أنظمة الحكم املختلفة يف مرص، 

وهي االستعانة باملشاهري من اإلعالميني والفنانني - وحتى الرياضيني- وكل من له حظ من الشهرة يف توصيل رسائل 

معينة إىل الجمهور ومحاولة إقناعه بها.

 وتعد ثورة يناير أبرز تلك األحداث التي حشد فيها نظام مبارك كامل طاقته من الفنانني واإلعالميني والرياضيني 

الثورة، ودعوة املتظاهرين للعودة إىل بيوتهم، واتهامهم بالتخريب والعاملة لجهات  الدين للهجوم عىل  ورجال 

أجنبية. العرشات منهم بدون مبالغة كانوا يظهرون يوميا عىل شاشات الفضائيات الحكومية والخاصة لتوصيل تلك 

)205(  »كيف نفذ اإلعالمي املرصي عزمي مجاهد تعليامت ضابط املخابرات الحربية يف ترسيب شفيق الذي أذاعته قناة مكملني«، الجزيرة 

مبارش، 9 يناير/ كانون الثاين 2018.
https//:twitter.com/ajmubasher/status950798587394428928/ 

https://twitter.com/ajmubasher/status/950798587394428928
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الرسائل وتكرارها، كام حشدهم النظام يف مظاهرات التأييد التي نظمها يف عدد من الشوارع وامليادين لإليحاء 

بوجود انقسام يف الشارع املرصي بني املؤيدين واملعارضني. هذه السياسة أدت إىل تعرض هؤالء إىل مواقف محرجة 

بعد تنحي مبارك، فقد هوجموا بعنف ووضعت أسامؤهم يف »قوائم سوداء«، لكن تلك القوائم مل تحقق النتيجة 

املرجوة منها، بعد أن عاد هؤالء اإلعالميون والفنانون والرياضيون ورجال الدين مرة أخرى إىل الواجهة بعد تنحي 

مبارك بفرتة قصرية، لتكملة أدوارهم، بعد أن استعادت »الدولة العميقة« أنفاسها مرة أخرى، وبدأت الثورة تتلقى 

االنتكاسات واحدة بعد األخرى، حتى تسيدوا املشهد متاما قبل االنقالب العسكري وبعده، وحتى اآلن.

رابعا: أهم الفواعل يف املشهد اإلعالمي املرصي بعد 2013:

 بعد إقرار دستور عام 2014، نشأ عدد من الكيانات اإلعالمية الجديدة التي تولت مهمة مراقبة وسائل اإلعالم 

واإلرشاف عىل املنظومة اإلعالمية والتحكم فيها، واتخاذ ما يلزم من عقوبات بحقها إذا تجاوزت الخطوط املسموح 

بها.

1ـ املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم 

 يعد الكيان األهم املتحكم يف املشهد اإلعالمي املرصي يف الوقت الراهن، وهو بديل وزارة اإلعالم بعد إلغائها، 

والتي كانت تسيطر عىل الفضاء اإلعالمي منذ عرشات السنني. وقد أنشئ وفقا للقانون رقم 92 لسنة 2016، والذي 

حدد مهام املجلس يف »تنظيم شئون اإلعالم املسموع واملريئ والرقمي بالصحافة املطبوعة والرقمية وغريها« ويتم 

تشكيل املجلس بقرار من رئيس الجمهورية. ويتشكل من 13 عضوا، ميثلون كل من: 

 رئيس املجلس، ونائب لرئيس مجلس الدولة، ورئيس جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية، وممثل 

للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، و2 من الشخصيات العامة وذوي الخربة، و2 من الصحفيني، و2 من اإلعالميني، 

و2 من الشخصيات العامة وذوي الخربة يرشحهام مجلس النواب، وممثل للمجلس األعىل للجامعات.

 وقد صدر التشكيل األول للمجلس برئاسة الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيني األسبق »مكرم محمد أحمد« منذ 

والهيئة  جرب،  كرم  الصحفي  الكاتب  برئاسة  للصحافة،  الوطنية  الهيئة  هيئتني هام:  املجلس  ويتبع   ،2017 أبريل 

الوطنية لإلعالم، برئاسة حسني زين. وهذه الهيئات الثالث هي الهيئات البديلة عن الهيئات السابقة التي كانت 

تنظم عمل اإلعالم املرصي قبل ذلك، وهي: وزارة اإلعالم، واملجلس األعىل للصحافة، واتحاد اإلذاعة والتلفزيون، 

وذلك وفقا لدستور 2014 الذي نص عىل أن يستبدل بهذه الكيانات الهيئات الثالث الجديدة.

 وتتوىل الهيئة الوطنية لإلعالم مهمة تنظيم وإدارة املؤسسات اإلعالمية اململوكة للدولة، وتقديم خدمات البث 

التابعة  التليفزيوين واإلذاعي والرقمي. فيام تختص الهيئة الوطنية للصحافة بإدارة املؤسسات الصحفية  واإلنتاج 

للدولة، وتنظيم عمل املؤسسات الصحفية األخرى.
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 متتع املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم منذ بداية عمله بصالحيات واسعة ملالحقة ومعاقبة وسائل اإلعالم تحت عدة 

مربرات، وشملت القرارات التي اتخذها املجلس: تقديم بالغات للنائب العام املرصي ضد إعالميني، ووقف برامج 

القنوات، وإصدار قرارات  تراخيص عدد من  والتهديد بسحب  الظهور،  العمل، ومنع ضيوف من  وإعالميني عن 

بإيقاف استطالعات بحوث نسب املشاهدة، وإقرار غرامات مالية عىل قنوات بسبب مسلسالت رمضان، واملطالبة 

بحذف عدد من مشاهد تلك املسلسالت، إىل جانب ترحيب املجلس بقرار حجب املواقع اإللكرتونية، وتشكيل 

مرصد لـ«كشف املواقع املهددة لألمن القومي«.)206( كام شجع القرار املواطنني عىل التقدم ببالغات ضد وسائل 

الغرامة ملكافأة املواطن الذي يكشف عن أي إساءة قامت ببثها وسائل  اإلعالم، بعد أن خصص جزءا من مبلغ 

اإلعالم.)207( يف الوقت الذي تجاهل فيه املجلس كافة االنتهاكات التي تقوم بها السلطة ضد الصحفيني واإلعالميني، 
ومل يتحرك بشأنها أو يتخذ مواقف واضحة.)208(

 ON« بالعريب« وهو برنامج كوميدي كان يذاع عىل قناة SNL“ ومن أشهر الربامج التي أوقفها املجلس برنامج 

E” بدعوى تضمنه إيحاءات وعبارات جنسية »تخالف املعايري األخالقية واملهنية«.)209( رغم أن املجلس ال ميلك 

صالحيات لوقف أي برنامج، بسبب عدم وجود قانون ينظم عمله وصالحياته. وربط البعض بني توقيت األخبار 

املتداولة عن إيقاف الربنامج وقيامه بعرض مشاهد متثيلية تسخر من مامرسات رجال الرشطة، خاصة أن الربنامج 

يتضمن إيحاءات جنسية منذ بدايته، ومل يتخذ أحد قرارا ضده قبل ذلك.)210( وبالتايل ميكن أن يكون املجلس قد 

استخدم حجة األخالق غطاء للسبب الحقيقي لوقف الربنامج. كام وقع رئيس املجلس نفسه يف تناقض كبري، عندما 

قال لفظا بذيئا عىل الهواء يف أحد املؤمترات الصحفية، رغم قيامه بوقف إعالميني بناء عىل أسباب أخف من هذا. 
خاصة أن املجلس نفسه أصدر قرارا سابقا بتغريم وسائل اإلعالم يف حالة استخدام لفظ بذيء يف أي منها.)211(

وقالت  األمر)212(  نفت  القناة  أن  إال  يس«  يب  »يس  قناة  عىل  فاهيتا«  »أبلة  برنامج  وقف  عن  شائعات  وأثريت 

الحلقات،  من  الجنسية  اإليحاءات  حذف  تتضمن  الربنامج  عىل  مالحظات  لها  أرسل  لإلعالم  األعىل  املجلس  إن 

والكشف عن هوية الشخصية التي تتقمص دور أبلة فاهيتا »حتى يتسنى محاسبته عند الخطأ«. لكن متابعي 

)206(  “املجلس األعىل لإلعالم” يف مرص: 6 أشهر من خنق حرية التعبري”، العريب الجديد، 4 أكتوبر/ ترشين األول 2017.
https//:goo.gl/nHRHYo 

)207(  “اإلعالم املرصي... فوىض ورصاع عىل االختصاصات«، العريب الجديد، 26 أكتوبر/ ترشين األول 2017.
https//:goo.gl/isQp3H 

)208(  رنا ممدوح، »فوبيا ورقابة.. املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم«، الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، 1 أكتوبر/ ترشين األول 2017.
https//:goo.gl/vkH8aJ 

)209(  عمر مصطفى، “األعىل لإلعالم” يوقف برنامج “SNL بالعريب« لتضمنه إيحاءات جنسية، مرصاوي، 11 فرباير/ شباط 2018.
https//:goo.gl/ejSHKf 

)210(  »إيقاف SNL بالعريب: إيحاءات جنسية أم وصاية أخالقية؟«، العريب الجديد، 13 فرباير/ شياط 2018.

)211(  »مكرم محمد أحمد: راعي األخالق... والشتائم يف مرص«، العريب الجديد، 28 مارس/ آذار 2018.

)CBC««  )212«: ال صحة إليقاف »أبلة فاهيتا«.. ونحرتم قرارات »األعىل لإلعالم««، الوطن، 8 مارس/ آذار 2018.

https://goo.gl/nHRHYo
https://goo.gl/isQp3H
https://goo.gl/vkH8aJ
https://goo.gl/ejSHKf
https://goo.gl/oBi3Pt
https://goo.gl/oBi3Pt
https://goo.gl/Y1gcAU
https://goo.gl/Y1gcAU
https://www.elwatannews.com/news/details/3147140
https://www.elwatannews.com/news/details/3147140
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الربنامج فوجئوا بحذف أرشيف الربنامج بالكامل من موقع يوتيوب، دون اإلعالن عن السبب. وهو نفس ما فعلته 

قناة ONTV التي حذفت أرشيف برنامج »آخر كالم« ليرسي فودة و«الصورة الكاملة« لليليان داود من موقع 

يوتيوب.)213( كام أصدر املجلس قرارات بوقف برامج أخرى بصورة مؤقتة، مثل وقف برنامج »صبايا الخري« ملدة 

أسبوعني)214(، وبرنامج »الوسط الفني« عىل قناة »الحدث اليوم« لنفس املدة)215(، وفرض غرامة عىل القناة. وبرنامج 

املجلس يف قراراته  استند  التحقيق.)216( وقد  املذيعني إىل  قناة LTC، ملدة شهر، وإحالة  »ملعب الرشيف« عىل 

تلك إىل أسباب اعتربها مراقبون »فضفاضة«، ومنها عىل سبيل املثال »تكرار مناقشات ترَُضّ باألرسة واملجتمع« أو 

»مشاهد وحوارات تحمل إيحاءات غري مقبولة«.)217( و”استخدام ألفاظ خادشة للحياء العام” و”اإلخالل باآلداب 

العامة” وهي أسباب ال تستند إىل أي نصوص قانونية، وهو ما يعد إخالال بقاعدة “ال عقوبة بدون نص، وأن ال 

عقوبة إال بحكم قضايئ. فضال عن إخالل القرار مببدأ أنه ال عقاب إال عىل األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون«.)218( 

 وعىل الرغم من أن املجلس بدأ تطبيق ما سامه »كود أخالقي« خاص بتناول القضايا العربية الخالفية، تلك التي  

نص عىل عدم »التزام اإلعالمي بأال تتضمن عباراته سباً أو قذفاً أو تجريحاً ألشخاص، وأن يكون الرأي والنقد محل 

الخالف موجهاً إىل القرار محل الخالف، وال ينسحب عىل شخصه«)219( إال أن املجلس مل يتخذ أي إجراء ضد اإلساءات 

املتكررة التي وجهها إعالميون مرصيون ضد دول عربية وأجنبية، وهي إساءات امتدت إىل سب مسؤولني بأسامئهم 

وشعوب بكاملها، مثل اإلساءات التي يوجهها اإلعالم املرصي باستمرار للسودان، والتي أدت إىل أزمات دبلوماسية 

وصلت إىل سحب السفري السوداين من القاهرة، باإلضافة إىل دول أخرى مثل إثيوبيا وسلطنة عامن ودولة قطر 

واملغرب. واستغل املجلس ذلك الكود إلحالة رئيس تحرير املوقع اإللكرتوين لصحيفة املرصي اليوم للتحقيق، بعد 

نرش املوقع خربا عن تورط أمرية سعودية يف االعتداء عىل أحد العاملني يف شقتها بباريس، بحجة »مخالفة الكود 
األخالقي«.)220(

 “ماذا بعد حذف أرشيف »أبلة فاهيتا« وأخواتها؟«، العريب الجديد، 19 مارس/ آذار 2018. (213)

https//:goo.gl/gKhCCY 

)214(  نبيل العدوي، »ريهام سعيد بعد وقفها: أنا أكرث مذيعة تم عقابها يف مرص«، صدى البلد، 23 أغسطس/ آب 2017.
http//:www.elbalad.news2904755/ 

)215(  “األعىل لإلعالم يوقف برنامج “الوسط الفني” عيل قناة الحدث اليوم”، البديل، 28 فرباير/ شباط 2018.
https//:goo.gl/iHb5su 

)216(  “آخرها »ملعب رشيف«... مرص نحو مزيد من إيقاف الربامج التلفزيونية بذريعة األخالق«، العريب الجديد، 27 مارس/ آذار 2018.
https//:goo.gl/MY1Ko8 

)217(  مي شمس الدين وهبة عفيفي، »بني مَنع »النقابة« إلعالميني ووَقف »املجلس« لربامج.. كيف »ستنظم« الدولة اإلعالم؟«، مدى مرص، 

10 أغسطس/ آب 2017.
https//:goo.gl8/BA5Bd 

)218(  »إيقاف SNL بالعريب: إيحاءات جنسية أم وصاية أخالقية؟«، مرجع سابق.

)219(  سمري صالح، »الكود األخالقي وسيلة حكومية للسيطرة عىل اإلعالم املرصي«، العريب الجديد، 12 يونيو/ حزيران 2017.
https//:goo.gl/HT8jU9 

)220(  “التحقيق مع رئيس تحرير »املرصي اليوم« بسبب أمريات سعوديات«، العريب الجديد، 16 مارس/ آذار 2018.

https://goo.gl/gKhCCY
http://www.elbalad.news/2904755
https://goo.gl/iHb5su
https://goo.gl/MY1Ko8
https://goo.gl/8BA5Bd
https://goo.gl/HT8jU9
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 كام قام املجلس بإصدار تقارير تحت مسمى »الحالة اإلعالمية« يعتمد فيها عىل 14 معيارا مهنيا لتقييم املواقع 

اإلخبارية، منها االعتامد عىل املصادر غري املجهلة، والفصل بني اإلعالن، والتحرير، واألخطاء اإلمالئية، والحض عىل 

الكراهية وبث الفنت، وغريها.

 أما لجنة الدراما باملجلس، فقامت بتحديد موضوعات ملؤلفي السيناريوهات، ليكتبوا يف إطارها األعامل الدرامية 

خالل الفرتة املقبلة، وقالت إن »املجتمع يحتاج لها يف املرحلة الراهنة« األمر الذي أدى إىل رفض واسع وصل إىل 

فنانني معروفني مبساندة السلطة مثل عادل إمام الذي رفض ما سامها »الوصاية عىل الفن«،)221( كام أصدرت جبهة 

اإلبداع بيانا شبهت فيه ذلك اإلجراء مبا كان يقوم به »غوبلز« وزير الدعاية يف النظام األملاين النازي بقيادة هتلر 
يف ثالثينيات وأربعينيات القرن العرشين.)222(

 ويدل عدد من الشواهد واإلجراءات التي قام بها املجلس عىل تبعيته الكاملة للسلطة، وعالقة التبعية املطلقة 

تدريبية لكل من تخطى منصب  بتنظيم دورات  املجلس  قام  لها؛ فقد  املجلس وأعضاؤه  به  يدين  الذي  والوالء 

التابعة  »رئيس قسم« يف الصحف املرصية عن »اإلعالم واألمن القومي«، بالتعاون مع أكادميية نارص العسكرية 

تحت  السلطات  جانب  من  مالحقتهم  من  املاضية  األعوام  مدار  عىل  الصحفيون  اشتىك  وقد  الدفاع.)223(  لوزارة 

باألمن  »اإلرضار  وكذلك  العام«،  السلم  »تكدير  قبيل  من  متعددة  تفسريات  تحتمل  وغامضة  مطاطة  مسميات 

القومي«، وغري ذلك من االتهامات التي حوكم بسببها العرشات من الصحفيني.

 وبالنظر إىل خلفيات رؤساء وأعضاء هذه املجالس التي تتحكم يف وسائل اإلعالم املرصية، ميكن معرفة أسباب 

تبعيتها للسلطة، فمكرم محمد أحمد هو أحد كبار الصحفيني املوالني للرئيس املخلوع حسني مبارك طوال سنوات 

املصور ملدة 24 عاما، كام  الهالل، ورئيس تحرير مجلة  دار  إدارة مؤسسة  حكمه، وتوىل مناصب رئيس مجلس 

انتخب بدعم من الدولة نقيبا للصحفيني من عام 1989 حتى عام 1993، ومن عام 2007 حتى عام 2010، كام كان 

عضوا يف مجلس الشورى املرصي ألكرث من أربع دورات متتالية،)224(، وكان يكتب خطابات مبارك ملدة 10 سنوات 

حتى عام 2005،)225(، وظهر يف وسائل اإلعالم املرصية أثناء ثورة يناير مدافعا عن مبارك ومهاجام املتظاهرين.

https//:goo.gl/CU9fUB 

)221(  »عىل غرار خطبة الجمعة املوحدة.. لجنة الدراما باملجلس األعىل لإلعالم تحدد موضوعات للمؤلفني لتناولها يف األعامل الدرامية خالل 

الفرتة املقبلة«، الجزيرة مرص، 11 فرباير/ شباط 2018.

)222(  مي رضا، »جبهة اإلبداع ترد عىل ترصيحات “لجنة الدراما”: تنتج مسلسالت جوبلز )بيان(«، القاهرة 24، 4 فرباير/ شباط 2018.
https//:goo.gl/k8tKcg 

)223(  عبد الوكيل أبو القاسم، “األعىل لإلعالم يستعد لعقد دورات تدريبية للصحفيني عن األمن القومي”، صدى البلد، 7 فرباير/ شباط 2018.
http//:www.elbalad.news3158393/ 

)224(  »مكرم محمد أحمد«، جولويل.
https//:goo.gl/S3Nkbf 

)225(  »رس خطاب مبارك العاطفي يكشفه مكرم محمد أحمد .. وجامل والفقي تالعبا مبشاعر الثوار«، مرص، 6 سبتمرب/ أيلول 2011

https://goo.gl/CU9fUB
https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/579310009118701/
https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/579310009118701/
https://goo.gl/k8tKcg
http://www.elbalad.news/3158393
https://goo.gl/S3Nkbf
https://www.masress.com/elfagr/49307
https://www.masress.com/elfagr/49307
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 أما رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فهو »كرم جرب« رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف أثناء حكم مبارك، 

وكان يعد هو اآلخر من كبار مؤيدي الرئيس املخلوع، وقدمت صحيفة مجلة »روز اليوسف« تغطيات اعتربت 

مسيئة للمعارضة املرصية يف ذلك الوقت. ومن أشهر ترصيحاته يف عهد السييس ترصيحه بأن الرئيس الراحل جامل 

عبد النارص لو كان حيا لقام بسجن الداعني ملقاطعة االنتخابات الرئاسية، كام اتهم الداعني للمقاطعة بأنهم »يبنون 

مجدهم عىل التخريب والدمار، ولهم عالقة قدمية وعالقات نسب ومصاهرة مع جامعة اإلخوان اإلرهابية«.)226(، 

كام وصف دعوات مقاطعة االنتخابات بأنها »تحريضية مغرضة«)227(. واتهم منظمة “هيومان رايتس ووتش “  أنها 

تروج ألفكار جامعة اإلخوان،)228( بعد إصدار األخرية تقريرا عن التعذيب يف مرص.

2ـ الهيئة العامة لالستعالمات

 أما الهيئة العامة لالستعالمات، فآلت تبعيتها لرئاسة الجمهورية، بعدما كانت تتبع وزارة اإلعالم التي أُلغيت بصدور 

املجلس األعىل لإلعالم وهيئتي الصحافة واإلعالم، وتختص بشكل أسايس بتنظيم عمل وسائل اإلعالم األجنبية داخل 

مرص، وإصدار تراخيص مزاولة العمل للمراسلني األجانب. باإلضافة إىل مهام أخرى منها “تقديم صورة مرص إىل الرأي 

العام العاملية، ونقل الحقائق عنها إىل وسائل اإلعالم يف مختلف أنحاء العامل«، وكذلك »التثقيف السيايس والتوعية 

التوعية بالقضايا واملشكالت الوطنية«.)229(  الوطنية لهم، واملساهمة يف  االجتامعية للمواطنني، ورشح السياسات 

ويرأس الهيئة منذ يونيو 2017 ضياء رشوان، نقيب الصحفيني األسبق، ومدير مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية 

السابق باألهرام، وعضو لجنة الخمسني التي كتبت دستور عام 2014 بعد االنقالب العسكري.

 دخلت الهيئة العامة لالستعالمات يف صدامات متعددة مع عدد من وسائل اإلعالم العاملية، مثل صحيفة »نيويورك 

 “ التي نرشتها صحيفة  الترسيبات  الرد عىل  الهيئة  تولت  فقد  الربيطانية.  األمريكية وشبكة »يب يب يس«  تاميز« 

نيويورك تاميز” حول تعليامت أصدرها ضابط مخابرات مرصي إىل عدد من اإلعالميني والفنانني املرصيني بشأن 
التعامل مع قرار الرئيس األمرييك “دونالد ترامب”  االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل.)230(

 كام هاجمت الهيئة تغطية وسائل اإلعالم األجنبية لحادث الواحات يف أغسطس 2017 الذي أدى إىل مقتل عدد 

من ضباط الرشطة املرصية، وأصدرت الهيئة بيانا أدانت فيه تغطية »رويرتز« و«يب يب يس« للحدث، وقيامهام بنرش 

)226(  بسام رمضان، »كرم جرب: لو كان عبد النارص حًيا لوضع مقاطعي االنتخابات الرئاسية يف السجن )فيديو(«، املرصي اليوم، 3 فرباير/ شباط 

.2018

)227(  محمد السيد، »كرم جرب: دعوات مقاطعة االنتخابات الرئاسية »تحريضية««، اليوم السابع، 24 فرباير/ شباط 2018.

)228(  محمود العمري، »بالصور.. الوطنية للصحافة: هيومان رايتس تروج ألفكار الجامعة اإلرهابية وتقاريرها مزيفة«، اليوم السابع، 10 

سبتمرب/ أيلول 2017.

)229(  إبراهيم سامل، »11 معلومة عن الهيئة العامة لالستعالمات بعد قرار توىل ضياء رشوان رئاستها«، اليوم السابع، 6 يونيو/ حزيران 2017.
https//:goo.gl/NzLpDS 

)230(  مصطفى نجيب، »شاهد.. رد الهيئة العامة لالستعالمات عىل أكاذيب نيويورك تاميز«، 7 يناير/ كانون الثاين 2018.
https//:goo.gl1/AKQu4 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1254103
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1254103
https://goo.gl/am2j3t
https://goo.gl/am2j3t
https://goo.gl/uZTsoQ
https://goo.gl/uZTsoQ
https://goo.gl/NzLpDS
https://goo.gl/1AKQu4
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أرقام ضحايا أكرب من الرقم الفعيل، استنادا إىل مصادر أمنية. كام أدانت الهيئة تجنب “ يب يب يس “ وصف العنارص 

املسلحة بـ«اإلرهابيني« واستبدلت به مصطلح »املقاتلني«، واعتربت أن املصطلح يعطي »إيحاءات إيجابية للقارئ« 
وطالبتهام باالعتذار.)231(

 وطالبت الهيئة وسائل اإلعالم األجنبية بااللتزام مبا سمته »نرش البيانات الرسمية الصادرة عن املتحدث العسكري 

تنفيذها يف شامل  الجاري  العمليات  الداخلية، بشأن  لوزارة  املسلحة واملكتب اإلعالمي  للقوات  العامة  والقيادة 

سيناء ملواجهة العنارص املسلحة« كام طالبتها بعدم نرش أي أخبار نقال عن مصادر خاصة بها،)232( وهو ما يعد قتال 

ملهنة الصحافة التي تعتمد عىل السبق اإلخباري والتميز يف نقل األخبار عرب املصادر الخاصة، وتحولها إىل نسخ 

مكررة من بعضها.

 ودعت الهيئة، يف بيان اليوم الجمعة، املراسلني األجانب إىل عدم نرش أي أخبار نقالً عن »مصادر مطلعة«، أو 

ترصيحات منسوبة ملصادر خاصة، أو عن وزارات أخرى بخالف وزاريت الدفاع والداخلية.

 أما أبرز صدامات الهيئة، فكان مع شبكة “ يب يب يس “ الربيطانية، التي أذاعت تقريرا وفيلام وثائقيا تضمن اتهامات 

للنظام بتعذيب وإخفاء املعارضني السياسيني، باإلضافة إىل اغتصاب إحدى املعتقالت وتدعى »زبيدة«. واتخذت 

الهيئة العديد من اإلجراءات، منها إصدار بيان إدانة ملا بثته القناة، ومطالبتها باالعتذار، وتسليم البيان ملدير مكتب 

يب يب بالقاهرة،)233( كام دعا رئيس الهيئة »النخبة املرصية« إىل مقاطعة يب يب يس، ورفض الظهور عىل شاشتها أو 

“ مع زوجها يف  “زبيدة  باستضافة  بعدا مختلفا  القضية  مع  اإلعالمي  التعامل  لها.)234( وشهد  بترصيحات  اإلدالء 

برنامج اإلعالمي عمرو أديب، ونفيها التعرض ألي انتهاكات، وهي حلقة أثارت الجدل بني مؤيد يرى أن يب يب يس 

ترسعت يف بث التقرير دون التأكد من محتواه، ومعارض رأى أن “زبيدة “ تعرضت لضغوط وإجبار عىل الظهور، 

مستدلني عىل ذلك باعرتاف عمرو أديب نفسه بأن اللقاء تم يف إحدى مقرات وزارة الداخلية.)235( ونرشت وسائل 

اإلعالم خربا موحدا يدعي أن والدة زبيدة اعرتفت يف التحقيقات أنها تلقت أمواال من يب يب يس لتدعي تعرض ابنتها 

لالغتصاب، وهو اعرتاف ال ميكن التحقق من صحته نظرا للقبض عىل محامي السيدة ومنع نرش أي أخبار عنهام.

)231(  “مرص: حرب عىل التغطية اإلعالمية العتداء الواحات”، العريب الجديد، 22 أكتوبر 2017.
https//:goo.gl/Lb7SfY 

)232(  “مرص تطالب املراسلني األجانب بااللتزام بالبيانات الرسمية”، العريب الجديد، 9 فرباير/ شباط 2018.
https//:goo.gl5/x4S87 

)233(  “بيان لهيئة االستعالمات يفند أكاذيب يب يب يس«، األهرام، 24 فرباير/ شباط 2018.
http//:gate.ahram.org.eg/News.1832013/aspx 

)234(  “االستعالمات تدعو املسئولني والنخبة ملقاطعة البى ىب ىس«، الهيئة العامة لالستعالمات، 27 فرباير/ شباط 2018.
http//:sis.gov.eg/Story?159974/lang=ar 

)235(  أحمد عزب، »باعرتاف أديب: مرسحية زبيدة متت بالداخلية... وأذرع السييس:   ”يب_يب_يس_راعية_اإلرهاب”، العريب الجديد، 28 فرباير/ 

شباط 2018.
https//:goo.gl/rhM3p1 

https://goo.gl/Lb7SfY
https://goo.gl/5x4S87
http://gate.ahram.org.eg/News/1832013.aspx
http://sis.gov.eg/Story/159974?lang=ar
https://goo.gl/rhM3p1


148

3ـ نقابة الصحفيني

 إحدى أقدم الهيئات املنظمة للعمل الصحفي يف مرص، وقد شهدت مواجهة غري مسبوقة مع السلطة عام 2016 يف 

عهد النقيب السابق يحيى قالش، بعد اقتحام قوات من وزارة الداخلية مقر النقابة للقبض عىل اثنني من الصحفيني 

عىل خلفية املظاهرات املناهضة التفاقية تسليم جزيريت تريان وصنافري للسعودية، وأدى ذلك إىل انعقاد جمعية 

الصحفيني  لجموع  اعتذارا  الجمهورية  رئاسة  وتقديم  الداخلية  وزير  بإقالة  طالبت  للنقابة  عادية  غري  عمومية 

عن اقتحام النقابة، واإلفراج عن الصحفيني املحتجزين عىل ذمة قضايا نرش، وإعالن االعتصام داخل مقر النقابة، 

وتسويد الصفحات األوىل يف الصحف، ومنع نرش اسم وزير الداخلية، واالكتفاء بنرش صورته »نيجاتف«، وقرارات 

أخرى بلغ عددها 18 قرارا،)236( لكن السلطة مل تنفذ أيا من تلك املطالب، وانتهت املواجهة بانتخاب عبد املحسن 

سالمة نقيبا للصحفيني منذ مارس 2017.

 اتخذ النقيب الجديد سياسة مختلفة بشكل كبري عن سابقه، فقام بلقاء وزير الداخلية أكرث من مرة، ووجه إليه 

دعوة لزيارة النقابة، وهو ما أثار غضب الصحفيني)237(، كام أصدر بيانا حرض من خالله املواطنني عىل »اإلبالغ عن 

أي تجّمعات أو مظاهر تثري الريبة«)238(، و اعترب أن القبض عىل من وصفهم »مسئويل وسائل إعالم األخبار الكاذبة 

ليس ضد حرية الرأي ولن يهدف لعرقلة الصحفيني والصحافة«.)239( ونأى بنفسه عن مساندة الصحفيني املعتقلني، 

بل نفى أكرث من مرة وجود أي صحفي معتقل أو محبوس يف قضية نرش، قائال إن الصحفيني املحبوسني حاليا عىل 

ذمة قضايا أخرى مثل التظاهر.)240( كام نرش العديد من الترصيحات الداعمة واملؤيدة للنظام، مثل ترصيحه بأن 

السييس »يبذل جهداً كبريًا عىل مدار الساعة ليواجه قدره يف قيادة البالد يف هذه الفرتة الصعبة«. حتى إنه وصف 
النقابة بأنها واحدة من أذرع الدولة الرئيسية.)241(

4ـ نقابة اإلعالميني

)236(  محمد السيد، »ننرش قرارات الجمعية العمومية للصحفيني ردا عىل أزمة اقتحام النقابة«، اليوم السابع، 4 مايو/ أيار 2016.
https//:goo.gl/Vg3D8u 

 »نقيب الصحافيني املرصيني يدعو وزير الداخلية لزيارة النقابة....وصحافيون: لن نسمح«، العريب الجديد، 20 مايو/ أيار 2017. (237)

 ZqNyeF/gl.goo//:https

)238(  أحمد البهنساوي، “الصحفيني تناشد املواطنني إبالغ األمن بأي تحركات مريبة: إنا ملنترصون”، الوطن، 21 أكتوبر/ ترشين األول 2017.
https//:www.elwatannews.com/news/details2635812/ 

)239(  محمد السيد، »نقيب الصحفيني: ضبط مسئويل وسائل إعالم األخبار الكاذبة ليس ضد حرية الرأي«، اليوم السابع، 28 فرباير/ شباط 

.2018
https//:goo.gl/qM5utv 

)240(  »فيديو.. نقيب الصحفيني: ال يوجد صحفي محبوس عىل ذمة قضايا نرش«، الرشوق، 9 فرباير/ شباط 2018.
https//:www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate&09022018=id11=f-26079d59f4-c9b9-b-45c46b9b56a081 

)241(  “اضطراب إعالمي قبيل االنتخابات الرئاسية املرصية”، العريب الجديد، 5 مارس/ آذار 2018.
https//:goo.gl6/Fj8x6 

https://goo.gl/Vg3D8u
https://goo.gl/ZqNyeF
https://goo.gl/ZqNyeF
https://www.elwatannews.com/news/details/2635812
https://goo.gl/qM5utv
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022018&id=11f26079-d59f-4c9b-9b45-c46b9b56a081
https://goo.gl/6Fj8x6
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 إىل جانب نقابة الصحفيني، ظهرت نقابة اإلعالميني، التي أنشئت وفقا للقانون رقم 93 لسنة 2016، والذي أصدره 

برئاسة »حمدي  للنقابة  التأسيسية  اللجنة  بتشكيل  قرار  لذلك صدر  يناير 2017، ووفقا   3 الجمهورية يف  رئيس 

نفسها  تفرض  أن  تستطع  مل  أنها  إال  النقابة،  تأسيس  إجراءات  ملبارشة  األسبق،  املرصية  اإلذاعة  رئيس  الكنييس« 

باعتبارها إحدى الهيئات املنظمة لعمل اإلعالم، فبعد قيام املذيع أحمد موىس بإذاعة تسجيل صويت مرسب ألحد 

الناجني من حادث الواحات يف أغسطس 2017، اتخذت النقابة قرارا بإيقافه عن العمل، إال أن القرار مل ينفذ عىل 

أرض الواقع، بعد أن أبدى مجلس تنظيم اإلعالم اعرتاضه عىل القرار قائال إنه وحده املختص مبحاسبة اإلعالميني.)242( 

وبعد اتهام املذيعة أماين الخياط باإلساءة إىل سلطنة عامن، أصدرت النقابة قرارا بتحويلها إىل التحقيق،)243( إال أن 

الخياط أعلنت عدم اعرتافها بالنقابة، وما تصدره من قرارات،)244( كام اتخذت النقابة عدة قرارات أخرى مثل وقف 

املذيعتني ريهام سعيد، ودعاء صابر ملدة ثالثة أشهر، وتوجيه إنذار لإلعالميني : سعيد حساسني، ومحمد الغيطي، 

والتهديد بسحب ترخيص قناة »إل يت يس«. 

 ومثل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، فإن اللجنة التأسيسية للنقابة اتخذت قرارات ملعاقبة اإلعالميني دون وجود 

الئحة تنفيذية تحدد املخالفات والعقوبات املقابلة لها، كام مل تتخذ اللجنة أي إجراءات لتأسيس النقابة، وبدال من 
ذلك تفرغت ملالحقة اإلعالميني، بل دخلت يف رصاعات مع جهات رقابية أخرى للفوز بأحقية معاقبة اإلعالميني.)245(

ومل تختلف مواقف النقابة عن الهيئات األخرى من إبداء دعم واضح للنظام ومهاجمة وسائل اإلعالم األجنبية التي 

تقدم روايات مختلفة، ومن هذه املواقف إشادة رئيس النقابة بقرار مقاطعة يب يب يس واتهامها بلعب »دور مشبوه 
يف مخطط اإلساءة إىل مرص«.)246(

خامسا: تأميم اإلعالم الخاص

 عندما وصل السييس إىل سدة الحكم يف يونيو 2014، كانت وسائل اإلعالم املرصية مقسمة بني إعالم حكومي 

مملوك للدولة، وإعالم خاص مملوك ملجموعة من رجال األعامل، لكن النظام بدأ يف خطة ممنهجة للسيطرة عىل 

وسائل اإلعالم الخاصة، نفذت معظم بنودها عام 2017، ليتحول املشهد اإلعالمي يف مرص إىل وضع غري مسبوق، 

وهو وجود وسائل إعالم خاصة ظاهريا، لكنها مملوكة للدولة فعليا.

)242(  »اإلعالم املرصي... فوىض ورصاع عىل االختصاصات«، العريب الجديد، 26 أكتوبر/ ترشين األول 2017.
https//:goo.gl/jpSfyY 

)243(  “نقابة اإلعالميني تحيل أماين الخياط وأحمد الرشيف وعبدالنارص زيدان للتحقيق«، املرصي اليوم، 6 فرباير/ شباط 2018.
http//:www.almasryalyoum.com/news/details1255598/ 

)244(  محمد الربمي، »»اإلعالميني« ترد عىل عدم اعرتاف أماين الخياط بالنقابة: »مل تقرأ القانون««، املرصي اليوم، 7 فرباير/ شباط 2018.
http//:www.almasryalyoum.com/news/details1255784/ 

)245(  بني مَنع »النقابة« إلعالميني ووَقف »املجلس« لربامج.. كيف »ستنظم« الدولة اإلعالم؟، مصدر سابق.

)246(  مينا غايل، »»اإلعالميني«: BBC ظهرت عارية متاًما أمام الرأي العام العاملي«، 28 فرباير/ شباط 2018.
http//:www.almasryalyoum.com/news/details1264800/ 

https://goo.gl/jpSfyY
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1255598
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1255784
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1264800
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املاضيان عمليات استحواذ كربى عىل شبكات إعالمية خاصة عرب مجموعة من الرشكات، وميكن  العامان   شهد 

تلخيص تلك العمليات فيام ييل:

1ـ مجموعة إعالم املرصيني و”إيجل كابيتال”

 استحوذت رشكة »إعالم املرصيني« اململوكة لرجل األعامل »أحمد أبو هشيمة« أحد املقربني من السلطة عىل قناة 

ONTV عام 2016، وقامت بتحويلها إىل مجموعة قنوات، تشمل قناة ON E الرئيسية، وقناة ON LIVE وقناة 

On drama وقناة On sport الرياضية التي تستحوذ عىل حقوق بث العديد من املباريات الهامة، مثل مباريات 

منتخب مرص يف تصفيات كأس العامل. وتعاقدت الرشكة مع مجموعة كبرية من أشهر املذيعني لتقديم برامج »توك 

شو« أبرزهم عمرو أديب، ولبنى عسل، التي كانت تقدم الربنامج الرئييس عىل قناة الحياة، ومعتز عبد الفتاح، 

وإبراهيم عيىس، وأماين الخياط، فضال عن استمرار املذيع يوسف الحسيني.

 كام استحوذ أبو هشيمة عىل صحيفة وموقع اليوم السابع، أحد أشهر املواقع اإلخبارية يف مرص، واستحوذ أيضا 

عىل صحيفة »صوت األمة« األسبوعية. وقام بتعيني معتز عبد الفتاح رئيسا ملجلس إدارتها، لتشهد الصحيفة تحوال 

يف خطابها الذي كان يتسم بطابع املعارضة طوال عهد مبارك وما بعد الثورة، لتتحول إىل مؤيدة بالكامل للسلطة 

وتقوم بالهجوم عىل املعارضة بخطاب حاد. كام متلك »إعالم املرصيني« مجموعة من وسائل اإلعالم األخرى، مثل 

موقع »إيجبت توداي« الناطق باإلنجليزية، وموقع انفراد، وموقع عني املشاهري، وصحيفة عني ومجلتي إيجيبت 

توداي وبيزنس توداي.)247( وموقع وتلفزيون »دوت مرص«، إضافة إىل رشكات »بريزنتيشن سبورت« ورشكة »مرص 
للسينام«، ورشكات أخرى مختصة باإلنتاج اإلعالمي واإلعالن والتسويق والعالقات العامة.)248(

 قد يبدو األمر عاديا ويتمثل يف قيام رجل أعامل لديه طموحات إعالمية باالستحواذ عىل مجموعة من وسائل 

اإلعالم، لكن العديد من املؤرشات تدل عىل ارتباط أبو هشيمة القوي بأجهزة الدولة، خاصة األمنية والسيادية منها، 

فقد رصح رجل األعامل »أحمد بهجت« صاحب قناة »دريم« الفضائية أن “ أبو هشيمة”  ما هو إال مجرد واجهة 
فقط، وأنه ال يشرتي بأمواله، وأنه يؤدي دوره جيدا، محذرا مام سامه »سيطرة التوجه الواحد عىل اإلعالم«.)249(

 كام رصح حازم عبد العظيم، العضو السابق يف حملة السييس الرئاسية، أن استحواذ “أبو هشيمة “ عىل مجموعة 

من وسائل اإلعالم يأيت ضمن خطة لتـأميم اإلعالم والسيطرة عليه لخلق وضع »شبيه مبا كان يحدث يف الستينيات، 

)247(  أحمد عبد القوي، »كيف أصبح اإلعالم املرصي يف قبضة الجيش؟«، مدونات الجزيرة، 12 نوفمرب/ ترشين الثاين 2017.
https//:goo.gl/A3RzQs 

)248(  هبة ياسني، »بيع »رشكة إعالم املرصيني« يربك املشهد التلفزيوين«، 20 ديسمرب/ كانون األول 2017.
https//:goo.gl/EaUvh7 

)249(  محمود رجب، »أحمد بهجت: أبو هشيمة وال بيشرتي وال حاجة.. مجرد »واجهة« ويؤدي دوره جيدا«، مرص العربية، 30 نوفمرب/ ترشين 

الثاين 2016.
https//:goo.gl8/JdqpA 

https://goo.gl/A3RzQs
https://goo.gl/EaUvh7
https://goo.gl/8JdqpA
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ولكن بشكل عرصي« معتربا أن “ أبو هشيمة” من رجال األعامل املقربني من السييس واملخابرات الحربية بشكل 

خاص.)250( كام عرف عن “أبو هشيمة” تأييده للسييس وتربعه بصورة مستمرة لصندوق »تحيا مرص« الذي أعلن 

عنه السييس.

 لكن نهاية عام 2017 شهد تحوال نوعيا آخر، متثل يف قيام “أبو هشيمة “ ببيع كامل أسهم رشكته »إعالم املرصيني« 

إىل رشكة أخرى، هي »إيجل كابيتال« والتي ترأسها »داليا خورشيد« وزيرة االستثامر السابقة.

 ومتتلك داليا خورشيد نفوذا واسعا منذ أن كانت تعمل وزيرة لالستثامر، وظهر هذا النفوذ عىل سبيل املثال يف 

قيام قناة ONTV باإلعالن عن فسخ التعاقد مع املذيعة »رانيا بدوي« بسبب هجومها عىل الوزيرة، ووصفها لها 

بأنها »أسوأ وزيرة يف مرص« وذلك قبل أن تستوىل الوزيرة بنفسها عىل القناة والرشكة التي متلكها.)251( وهي زوجة 

طارق عامر محافظ البنك املركزي.

 وقد نرشت عدة تقارير صحفية تؤكد تبعية رشكة »إيجل كابيتال« للمخابرات العامة املرصية، مثل موقع »مدى 

مرص« الذي نرش تقريرا كتبه الصحفي االستقصايئ »حسام بهجت« نقال عن مصادر خاصة أن الرشكة عبارة عن 

صندوق استثامر مبارش مملوك لجهاز املخابرات العامة املرصية، مهمته إدارة االستثامرات املدنية للجهاز. كام أن 

“أبو هشيمة” مل يكن يف األصل مالكا ملجموعة »إعالم املرصيني«، بل كان مالكا ملجموعة محدودة من األسهم، 

واقترص دوره عىل العمل كواجهة إعالمية للمجموعة اململوكة يف األصل لجهاز املخابرات العامة.)252( وأكد رئيس 

تحرير املرصي اليوم أن إيجل كابيتال تتبع إحدى »الجهات السيادية«، وأنها »مبثابة صندوق سيادي ضخم يُنظِّم 

املعامالت والعالقات املالية يف أكرث من جهة« وأن الدولة قررت الدخول واالستحواذ عىل وسائل إعالم عديدة.)253( 
كام استحوذت إيجل كابيتال عىل شبكة راديو النيل، التي تُدير إذاعات »ميجا« و«هيتس« و«نغم« و«شعبى«.)254(

الحياة  لقنوات  املالكة  تواصل  ورشكة  النهار،  قنوات  شبكة  لرشاء  مفاوضات  يف  كابيتال  إيجل  رشكة  وبدأت   

والعاصمة.)255( وقالت مصادر أخرى إن الرشكة بدأت التفاوض بالفعل مع عدد من مالك صحف وفضائيات بشأن 
)250(  »أبو هشيمة يستحوذ عىل قناة »أون يت يف« وجريدة صوت األمة.. وضغوط لبيع »الحياة« ملستثمر إمارايت«، هاف بوست عريب، 15 

مايو/ أيار 2016.
http//:www.huffpostarabi.com/15/05/2016/story_n.9983860_html 

)251(  “مرص: إقالة اإلعالمية رانيا بدوي بسبب وصفها داليا خورشيد بـ»أسوأ وزيرة يف مرص«”، القدس العريب، 15 أكتوبر/ ترشين األول 2016.
http//:www.alquds.co.uk?/p613557= 

)252(  حسام بهجت، »تفاصيل استحواذ املخابرات العامة عىل »إعالم املرصيني««، مدى مرص، 20 ديسمرب/ كانون األول 2017.
https//:goo.gl/mjLfAH 

)253(  محمد السيد صالح، »حكايات السبت«، املرصي اليوم، 12 ديسمرب 2017.
http//:www.almasryalyoum.com/news/details1235302/ 

)254(  ريم حامدة، »إيناس جوهر مرشفا عىل شبكة راديو النيل«، البوابة نيوز، 2 يناير/ كانون الثاين 2018.
http//:www.albawabhnews.com2877743/ 

)255(  »خريطة سيطرة املخابرات املرصية عىل املشهد اإلعالمي، التلفزيون العريب، 21 ديسمرب/ كانون األول 2017.
https//:twitter.com/bitawqitMasr/status943967342530387968/ 

http://www.huffpostarabi.com/2016/05/15/story_n_9983860.html
http://www.alquds.co.uk/?p=613557
https://goo.gl/mjLfAH
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1235302
http://www.albawabhnews.com/2877743
https://twitter.com/bitawqitMasr/status/943967342530387968
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مشاركة جهاز املخابرات العامة يف رشكاتهم أو رشائها بالكامل)256(.

2ـ رشكة املتحدة للطباعة والنرش

 استحوذت رشكة املتحدة عىل نسبة 50% من أسهم رشكة املستقبل املالكة لقنوات »يس يب يس« اململوكة لرجل 

األعامل »محمد األمني« كام استحوذت عىل نفس النسبة من أسهم رشكة »ميديا الين« املسؤولة عن توفري اإلعالنات 

لقنوات النهار، و»فيوترش ميديا« الذارع اإلعالنية لقنوات CBC،  كام استحوذت عىل حق إدارة مجموعة إذاعات 

رشكة راديو النيل، وقررت الرشكة دمج قنايت »النهار اليوم« و«يس يب إكسرتا« يف قناة جديدة سميت »إكسرتا نيوز« 

إال أن االندماج فشل، لكن الرشكة احتفظت بأسهمها يف الكيانني، وحاولت الرشكة بعد ذلك رشاء أسهم قناة النهار 

كاملة )257(، لكن الصفقة مل تتم)258(، وال تعرف أي معلومات عن الرشكة أو مسؤوليها أو أعضاء مجلس إدارتها. وإن 

كان موقع »مدى مرص« قد أكد أنها مملوكة أيضا لجهاز املخابرات العامة، وأنها قامت بنقل أسهمها يف قناة »يس 

يب يس« إىل رشكة »إيجل كابيتال« التي أصبحت متتلك ما يقرب من نصف أسهم القناة.

 وكانت رشكة إعالم املرصيني قد أعلنت يف سبتمرب 2016 أنها بصدد االندماج مع رشكة »دي ميديا«،)259( تزامنا مع 

اإلعالن عن اندماج قنايت النهار ويس يب يس، إال أن االندماج مل يتم كام مل يستمر االندماج األول.

3ـ رشكة “دي ميديا”

 dmc التي ظهرت مطلع 2017 مبيزانية ضخمة، وهي عبارة عن قناة dmc متلك رشكة »دي ميديا« مجموعة قنوات 

العامة و dmcالرياضية و dmcدراما ومن املقرر إطالق 3 قنوات أخرى، واحدة للمرسح والثانية لألخبار والثالثة 

لألطفال،)260( وضمت القناة العديد من كبار الفنانني الذين يقدمون برامج أو يظهرون ضيوفا عىل شاشتها. كام متلك 

الرشكة موقع »مبتدأ« اإلخباري وراديو 9090 الذي تبث استوديوهاته من داخل الكلية الحربية، كام استحوذت 

الرشكة عىل قناة »الناس« السلفية وحولتها إىل قناة دينية ولكن من نوع آخر، إذ ظهر عليها شيوخ رسميون ميثلون 

وجهة نظر الدولة، مثل عيل جمعة املفتي السابق، واملفتي الحايل شوقي عالم، والشيخ أسامة األزهري مستشار 
”، القاهرة 24، 20 ديسمرب/ كانون األول DRN.2017محمد املحالوي، »خاص.. “إيجل كابيتال” تدرس االستحواذ عىل شبكة قنوات الحياة وراديو 

https//:goo.gl/yj845G 

)256(  حسام بهجت، مصدر سابق.

)257(  ريم حامدة، »النهار تدخل مراحل بيعها النهائية.. وأزمة مالية ترضب الشبكة، البوابة نيوز، 23 أكتوبر/ ترشين األول 2017.
http//:www.albawabhnews.com2768861/ 

)258(  أحمد فاروق، »مسئول بالنهار لـ»الرشوق«: أغلقنا ملف بيع القناة يوم 24 ديسمرب املايض«، بوابة الرشوق، 17 يناير/ كانون الثاين 

.2018
https//:www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate&17012018=id=d56eb77e-ee75-4506-95ed3-aaaa144127c 

)259(  “دمج »إعالم املرصيني« مع رشكة D Media”، الوطن، 8 سبتمرب/ أيلول 2016.
https//:www.elwatannews.com/news/details1398133/ 

)260(  أحمد فاروق، »2016.. عام التغيري يف خريطة الفضائيات املرصية«، بوابة الرشوق، 28 ديسمرب/ كانون األول 2016.
http//:www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate&28122016=id9=df8a5c1-9143-4e5e8-fd3-8c3cc781ef97 

https://goo.gl/yj845G
http://www.albawabhnews.com/2768861
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17012018&id=d56eb77e-ee75-4506-95ed-3aaaa144127c
https://www.elwatannews.com/news/details/1398133
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28122016&id=9df8a5c1-9143-4e5e-8fd3-8c3cc781ef97


153

السييس للشؤون الدينية، وأحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية يف مجلس الشعب يف عهد مبارك.

 وتتحدث تقارير إعالمية عدة عن كون صاحب الرشكة »طارق إسامعيل« هو ضابط مخابرات سابق، وأنه مرتبط 

السييس  كامل مدير مكتب  اللواء عباس  أن  تثبت  إخبارية مستندات  الحربية، ونرشت مواقع  املخابرات  بجهاز 

وكاتم أرساره األبرز هو عضو مجلس إدارة قنوات dmc.)261( ووصفت »مراسلون بال حدود« القناة بأنها »صوت 

املخابرات التي تحصل من السلطات األمنية عىل تصاريح التصوير يف أماكن وأحداث، فيام تُواَجه طلبات وسائل 

اإلعالم الخاصة األخرى بالرفض«)262(.

4ـ رشكة تواصل »فالكون«

 أعلن يف سبتمرب 2017 عن بيع شبكة قنوات الحياة إىل رشكة »تواصل«)263( اململوكة لرشكة »فالكون« وهي رشكة 

خدمات أمنية يديرها أحد ضباط املخابرات السابقني، اللواء خالد رشيف، وكيل املخابرات الحربية السابق، واملدير 
السابق لقطاع األمن يف اتحاد اإلذاعة والتلفزيون.)264(

 وكانت الرشكة قد تعاقدت مع الدولة عىل تأمني 9 جامعات بعد االنقالب العسكري، قبل أن تدخل مجال اإلعالم 

»العاصمة«)265(  قنوات  عىل  أيضا  الرشكة  استحوذت  كام  جنيه.  مليون  و400  مبليار  الحياة  قنوات  بصفقة رشاء 

باإلضافة إىل امتالك الرشكة راديو drn )266(. وقامت الرشكة بتعيني ضابط املخابرات »يارس سليم« عضوا منتدبا 

ومديرا تنفيذيا لجميع وسائل اإلعالم تلك، بعد اندماج رشكته »بالك أند وايت« مع الرشكة املالكة. وهي رشكة تدير 

عدة رشكات أخرى، منها رشكة إنتاج درامي وسيناميئ، ورشكة لإلنتاج املوسيقى، ورشكة بوست برودكشن، وأكادميية 

تحقيق  األوىل عندما كشف  للمرة  اسم سليم  واإلعالن)267(. وقد ظهر  للدعاية  للتدريب، ورشكة  وايت  أند  بالك 

)261(  أحمد ولد مربوك، »انفراد باملستندات .. مدير مكتب »السييس« عضو مجلس إدارة ومؤسس بشبكة »DMC««، الخليج الجديد، 8 

مارس/ آذار 2018.
http//:thenewkhalij.news/ar/node61430/ 

)262(  “»مراسلون بال حدود« تبدي قلقها من سيطرة »املخابرات« عىل مؤسسات إعالمية يف مرص”، مدى مرص، 5 سبتمرب/ أيلول 2017.
https//:goo.gl/uxuw2e 

)263(  هاين عزب، »بالصور.. رشكة »تواصل« تعلن عن ضم قنوات الحياة ومشاريعها اإلعالمية«، 19 سبتمرب/ أيلول 2017.
https//:goo.gl/xLim6y 

)264(  “»مراسلون بال حدود« تبدي قلقها من سيطرة »املخابرات« عىل مؤسسات إعالمية يف مرص”، مصدر سابق.

)265(  أحمد سمري سامي، »إعالم مرص يف 2017: الدولة ولعبة الكرايس املوسيقية«، إضاءات، 29 ديسمرب/ كانون األول 2017.
https//:www.ida2at.com/egyptian-media-2017-landscape/ 

 27  ،24 القاهرة   ،””drn”و والعاصمة”  “الحياة”  قنوات  وإدارة  “فالكون”  يقرتب من  املخابرات”  املحالوي، »خاص.. “صقر  )266(  محمد 

ديسمرب/ كانون األول 2017.
https//:goo.gl/Mv8wef 

)267(  عمرو صحصاح، »يارس سليم يبدأ مهام عمله مديرا تنفيذيا لقنوات الحياة والعاصمة والراديو«، اليوم السابع، 5 يناير/ كانون الثاين 

.2018
https//:goo.gl2/cbXSo 

http://thenewkhalij.news/ar/node/61430
https://goo.gl/uxuw2e
https://goo.gl/xLim6y
https://www.ida2at.com/egyptian-media-2017-landscape/
https://goo.gl/Mv8wef
https://goo.gl/2cbXSo
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انتخابات  التي استحوذت عىل األغلبية يف  صحفي ملوقع مدى مرص عن دوره يف تشكيل قامئة »يف حب مرص« 

الربملان املرصي،)268( ثم انتقل إىل مجال اإلعالم، ليصبح أحد رجال النظام الذين يعتمد عليهم لتأمني السيطرة عليه.

 من خالل تحليل هذه الصفقات واتفاقيات االستحواذ، ميكن القول إن هذه الرشكات تتميز بعدد من السامت 

املشرتكة، فهي مملوكة ألجهزة املخابرات، سواء العامة أو الحربية، ويديرها ضباط مخابرات سابقني أو حاليني. 

 لكنها يف نفس الوقت يسودها الغموض؛ فال يعرف عنها سوى معلومات قليلة، سواء من ناحية مالكها أو أعضاء 

مجالس إدارتها أو رؤسائها، وال تتمتع بحضور عىل شبكة اإلنرتنت أو مواقع التواصل. ومل يعرف عن هذه الرشكات 

أي خربة سابقة سواء يف مجال اإلعالم أو غريه، فرشكة إيجل كابيتال مل مير عىل إنشائها سوى عام واحد فقط قبل 

اإلعالن عن استحواذها عىل رشكة إعالم املرصيني، التي بدورها مل تكن متارس أي نشاط إعالمي رغم إنشائها عام 

.2013

 كام أن تزامن اإلعالن عن صفقات االستحواذ هذه يشري إىل سياسة ممنهجة تقف وراءها. فالفرتة الزمنية بني كل 

صفقة وأخرى قليلة للغاية، خاصة أن اإلعالن عن هذه الصفقات تم بصورة مفاجئة ودون متهيد أو أحاديث سابقة 

عن وجود مفاوضات بني املالك الجدد والقدامى، وكأنها حدثت بـ«األمر املبارش«.

 وتتمتع الرشكات الجديدة بامتيازات غري مسبوقة يف مجال اإلعالم، فراديو »9090« اململوك لرشكة »دي ميديا« 

هو الوحيد الذي ميلك الحق يف البث من خارج مدينة اإلنتاج اإلعالمي، كام أن الحصول عىل رخصة للبث اإلذاعي 

الخاص يستلزم موافقة من األجهزة السيادية املرصية التي سبق أن رفضت العرشات من الطلبات املامثلة بحجة 

الحفاظ عىل األمن القومي)269(. كام حصلت نفس الرشكة عىل تردد بث أريض لقناة “الناس” اململوكة لها، رغم 

أن هذه الرتددات تقترص فقط عىل القنوات اململوكة للدولة)270(،كام أن رشكة »آي فالي« اململوكة لرشكة »إيجل 

كابيتال« هي الوحيدة املسموح لها أمنيا بالتصوير بالطائرات بدون طيار يف مرص. وهي امتيازات مبثابة امتداد 

الجامعات  حراسة  تتوىل  فالكون”    “ فرشكة  األصلية،  عملها  مجاالت  يف  الرشكات  تلك  عليها  تحصل  المتيازات 

واملطارات، كام تولت مهمة تأمني مقار حملة السييس الرئاسية عام 2014، وتتوىل مهمة تحصيل رسوم الكهرباء 

من املواطنني، فيام تتوىل رشكة املتحدة توريد الحاسبات ملدارس وزارة التعليم، كام تقوم بتأمني الشوارع بكامريات 

املراقبة.

 ومن الالفت للنظر املبالغ الضخمة التي رصدت لهذه الصفقات، والتي بلغت املليارات، فصفقة االستحواذ عىل 

)268(  حسام بهجت، »هكذا انتخب السييس برملانه«، مدى مرص، 8 مارس/ آذار 2016.
https//:goo.gl2/AcwQ8 

)269(  »عسكرة الكلمة.. قصة تحول اإلعالم املرصي لواجهات استخبارية«، ميدان، 8 ديسمرب/ كانون األول 2017.
https//:goo.gl/HLRQ5Z 

)270(  قطب العريب، »خريطة جديدة لإلعالم املرصي بعد عامني من حكم السييس«، الجزيرة نت، 20 يونيو/ حزيران 2016.
https//:goo.gl/W1FHSD 

https://goo.gl/2AcwQ8
https://goo.gl/HLRQ5Z
https://goo.gl/W1FHSD
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رشكة إعالم املرصيني بلغت أكرث من 6 مليارات جنيه عىل سبيل املثال)271(، وهي َمبالغ يرى النارش هشام قاسم أنها 

ُمبالغ فيها وأكرث من قيمتها السوقية بكثري، دون التفكري يف تحقيق أرباح، بل االكتفاء بالرشاء والتحكم يف وسائل 
اإلعالم فقط، وهو ما يرتتب عليه إهدار مبالغ طائلة.)272(

 وبذلك أصبحت النسبة األكرب من سوق اإلعالم املرصي مملوكة لـ4 رشكات مرتبطة بشكل مبارش بالنظام، هي 

لكنهم  باإلضافة إىل رجال أعامل آخرين  والنرش.  للطباعة  كابيتال« و«دي ميديا« و«تواصل« و«املتحدة  »إيجل 

بالتخطيط  املتهمني  وأحد  البلد«  »صدى  قنوات  مالك  العينني  أبو  محمد  أبرزهم  كامل،  بشكل  للنظام  موالني 

لـ«موقعة الجمل« أثناء الثورة، باإلضافة إىل حسن راتب مالك قناة املحور، وأحد كبار أعضاء الحزب الوطني يف 

عهد مبارك، وطارق نور مالك قناة القاهرة والناس، ورجل األعامل أحمد بهجت مالك قناة »دريم«، وقد ترددت 

أنباء عن بيعه القناة لصالح رشكة »دي ميديا« املالكة لقنوات dmc، وال زال محمد األمني ميلك الحصة األكرب يف 

قناة »يس يب يس« فضال عن صحيفة الوطن، كام ال تزال قنوات النهار مملوكة لرجل األعامل عالء الكحيك،)273( فيام 

ال يزال نجيب ساويرس مالكا لحصة يف صحيفة املرصي اليوم، باإلضافة إىل موقع “فيتو”، وموقع وكالة أنباء »أونا« 

وموقع مرصاوي، و60% من أسهم قناة »ten”. وإن كانت تقارير صحفية غري مؤكدة قد تحدثت عن بيع حصته يف 

املرصي اليوم لرجل األعامل صالح دياب.)274( باإلضافة إىل قناة »إم يب يس مرص« اململوكة لرجل األعامل السعودي 

وليد اإلبراهيم.

)271(  »املرصي اليوم تكشف قيمة صفقة بيع “إعالم املرصيني”«، إعالم دوت أورج، 20 ديسمرب/ كانون األول 2017.
https//:www.e3lam.org270095/20/12/2017/ 

)272(  حسام بهجت، »تفاصيل استحواذ املخابرات العامة عىل إعالم املرصيني«، مدى مرص، 20 ديسمرب/ كانون األول 2017.
https//:goo.gl277/bcD 

)273(  “مرص: خارطة »األذرع اإلعالمية« توشك عىل االكتامل«، 16 سبتمرب/ أيلول 2017.
https//:goo.gl/PXeoCa 

)274(  محمد املحالوي، »خاص.. نجيب ساويرس يبيع حصته يف “املرصي اليوم”«، القاهرة 24، 20 ديسمرب/ كانون األول 2017.
https//:goo.gl/etUQkD 

https://www.e3lam.org/2017/12/20/270095
https://goo.gl/277bcD
https://goo.gl/PXeoCa
https://goo.gl/etUQkD
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املبحث الرابع: اإلجراءات العقابية

 منذ 3 يوليو 2013 شهد اإلعالم املرصي العديد من االنتهاكات والعقوبات بحق الصحفيني واإلعالميني، تلك التي 

توسعت بصورة كبرية وغري مسبوقة منذ عهد عبد النارص. وهي تهدف بصورة رئيسية إىل املزيد من التحكم يف 

وسائل اإلعالم إذا حاولت تقديم خطاب مختلف عن خطاب السلطة. وتتحمل السلطة التنفيذية املسؤولية عن 

أغلب هذه العقوبات التي تطبقها بصورة مبارشة، إما عرب قوات الجيش، أو وزارة الداخلية، أو وزارة االتصاالت، 

أو مجالس تنظيم اإلعالم، وغريها من مؤسسات الدولة، كام استعانت أيضا بجهات أخرى يف الدولة لتطبيق بعض 

ملعاقبة  لتتحرك  نفسها  الصحفية  املؤسسات  عىل  الضغوط  مامرسة  أو  والقضاء،  النيابة  مثل  األخرى،  العقوبات 

الصحفيني. كام ابتكر النظام عقوبات غري مسبوقة، مثل االستهداف، وحجب املواقع، والقوائم اإلرهابية.

وميكن تصنيف أبرز هذه االنتهاكات والعقوبات فيام ييل:

أوال: اإلجراءات السياسية

1ـ اإلغالق

الجيش  اللحظات األوىل إلعالن عزل مريس، فقامت قوات من  السلطات يف  إليه  الذي لجأت   هو اإلجراء األول 

والرشطة باقتحام مكاتب عدة قنوات وإغالقها والقبض عىل العاملني فيها، وهي قنوات: »مرص 25«، و”الحافظ”، 

و”الشباب”، و”الناس”، واألخرية عادت بعد بيعها ملالك آخرين، وقناة »الرحمة«، التي عادت بعد تفاهامت بني 

مالكها »محمد حسان« والدولة، باإلضافة إىل جريدة” الحرية والعدالة” املعربة عن لسان حزب الحرية والعدالة. 

كام انضمت قناة الفراعني إىل قامئة القنوات املغلقة، بعد قرار هيئة االستثامر وقف برامج صاحبها »توفيق عكاشة« 

ثم إغالق القناة نفسها)275(.

2ـ االستهداف

 تعرض الصحفيون والعاملون يف املجال اإلعالمي لالستهداف املبارش أثناء تأدية عملهم منذ االنقالب العسكري يف 

يوليو 2013، وقد وثق تقرير للشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان مقتل 7 صحفيني خالل العام األول بعد 

االنقالب، هم: أحمد عاصم، وحبيبة عبد العزيز، ومصعب الشامي، وأحمد عبد الجواد، ومايك دين، وتامر عبد 

الرؤوف، وميادة أرشف.)276( ويضاف إليهم اثنان آخران، هام: مصطفى الدوح، ومحمد سمري، ليصبح املجموع 9 

صحفيني قتلوا يف مرص خالل عام واحد فقط)277(.

)275(  »قبل خريي رمضان... ملاذا يعاقب النظام املرصي إعالمييه؟«، العريب الجديد، 7 مارس/ آذار 2018.
https//:goo.gl/ALMU52 

)276(  »شهداء الصحافة يف مرص – منذ ثورة يناير واإلفالت من العقاب«، الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، 6 سبتمرب/ أيلول 2014.
https//:goo.gl/HHKdwx 

)277(  »صحفيون قتلوا يف مرص منذ االنقالب العسكري«، الجزيرة نت، 25 يونيو/ حزيران 2014.

https://goo.gl/ALMU52
https://goo.gl/HHKdwx
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3ـ االعتقال

من  العرشات  املرصية  السلطات  اعتقلت  وقد  مرص؛  يف  واإلعالميني  الصحفيني  ضد  األشهر  اإلجراء  هو  ويعترب   

الصحفيني أثناء تأدية عملهم منذ االنقالب، كان أشهرهم صحفيو الجزيرة اإلنجليزية الثالثة الذين اعتقلوا يف 2013، 

وأفرج عنهم تباعا بعد إصدار أحكام قضائية ضدهم بالحبس ملدة 7 سنوات، فضال عن عبد الله الشامي مراسل 

قناة الجزيرة العربية الذي قىض ما يقرب من 10 أشهر أعلن خاللها إرضابا عن الطعام قبل اإلفراج عنه، واملصور 

محمود أبو زيد املعروف باسم »شوكان« املحبوس منذ أكرث من 4 أعوام)278(.

 وقد احتلت مرص املرتبة الثانية بعد الصني عىل قامئة الدول األكرث اعتقاال للصحفيني يف العام 2015، الذين وصل 

بـ20 صحفيا)280(.  عامليا عام 2017  الثالثة  املرتبة  احتلت مرص  فيام  إىل 32 صحفيا)279(.  الوقت  عددهم يف ذلك 

بنهاية نوفمرب 2017 املايض 87 صحفياً، فيام  السجناء  العريب لحرية اإلعالم، بلغ عدد الصحفيني  ووفقا للمرصد 

عدد  اإلنسان  حقوق  ملعلومات  العربية  الشبكة  وقدرت  محتجزين،)281(   106 إىل  العام  نهاية  يف  عددهم  وصل 

الصحفيني املحبوسني يف يوليو 2017 بـ58 صحفيا،)282( فيام قدرت منظمة “مراسلون بال حدود” العدد يف مارس 

2018 بـ29 صحفيا، وهو عدد جعل مرص تحتل املرتبة رقم 161 من 180 يف مؤرش حرية الصحافة حول العامل الذي 

أعدته املنظمة عام 2017.)283( كام تعرض صحفيون آخرون لإلخفاء القرسي بعد اعتقالهم.)284( وخضع آخرون إىل 

محاكامت عسكرية.)285( فضال عن عرشات الحاالت من االحتجاز املؤقت.

 وتوجه السلطات إىل هؤالء الصحفيني تهام مثل االنتامء لجامعة محظورة عىل خالف القانون، والتخطيط ألعامل 

عنف، وغريها من التهم الجنائية التي تحاول من خاللها تفادي االنتقادات الدولية بالقول إنه ال يوجد أي صحفي 
https//:goo.gl/AVnazm 

)278(  »عدد قيايس من الصحفيني خلف القضبان ومرص الثالثة«، إيالف، 16 ديسمرب/ كانون األول .2017.
http//:elaph.com/Web/News.2017/12/1181701/html 

)279(  “صحفيون يف مرص.. عام آخر خلف القضبان«، الجزيرة نت، 31 ديسمرب/ كانون األول 2015.
 https://goo.gl/Pu7TiQ  

)280(  أماين عبد الغني، »لجنة الحامية: مرص الثالثة عاملياً يف حبس الصحفيني«، املرصي اليوم، 13 ديسمرب/ كانون األول 2017.
http//:www.almasryalyoum.com/news/details1231574/ 

)281(  “الصحافة املرصية يف 2017: 1058 انتهاكاً أبرزها الحجب واإلعدام«، العريب الجديد، 11 يناير/ كانون الثاين 2018.
https//:goo.gl/NCQZL1 

)282(  “14 انتهاكا ضد الصحفيني واإلعالميني املرصيني خالل يوليو”، الخليج الجديد، 6 أغسطس/ آب 2017.
http//:thenewkhalij.news/ar/node76877/ 

)283(  “اإلعالم املرصي تحت مجهر سلطات السييس«، 3 مارس/ آذار 2018.
https//:goo.gl7/thrqx 

)284(  »مرص: نوفمرب شهر اتهام اإلعالميني بإهانة الرئيس«، العريب الجديد، 6 ديسمرب/ كانون األول 2017.
https//:goo.gl/MoEcPM 

)285(  »مرص: صحفيون منسيون خلف القضبان وآخرون أمام القضاء العسكري«، الجزيرة مبارش، 15 فرباير/ شباط 2015.
https//:goo.gl/E6946y 

https://goo.gl/AVnazm
http://elaph.com/Web/News/2017/12/1181701.html
https://goo.gl/Pu7TiQ
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1231574
https://goo.gl/NCQZL1
http://thenewkhalij.news/ar/node/76877
https://goo.gl/7thrqx
https://goo.gl/MoEcPM
https://goo.gl/E6946y
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معتقل بسبب آرائه السياسية، وقد رصح السييس أكرث من مرة أن الصحفيني املعتقلني يف مرص يحاكمون وفقا لتهم 

جنائية وليس سياسية. وكذلك نقيب الصحفيني الذين أكد عدم وجود أي معتقل يف مرص بسبب آرائه السياسية.)286( 

كام امتدت هذه العقوبات إىل معاقبة الصحفيني عىل ترصيحات شخصيات أخرى، مثل اعتقال الصحفي »معتز 

ودنان شمس الدين« بعد إجرائه حوارا صحفيا مع هشام جنينة رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات السابق، أطلق 

من خالله عدة تهديدات للنظام، ما تسبب يف اعتقاله هو والصحفي الذي أجرى الحوار معه، رغم أن الصحفي 

ليس مسؤوال عام تقوله املصادر التي يتعامل معها، وحتى إذا رأت السلطات يف تلك الترصيحات مخالفة للقانون 

فال يجب أن ميتد عقابها للصحفي الذي نرشها)287(.

 ووصل التضييق عىل الصحفيني إىل حد القبض عىل صحفية ومصور يف اإلسكندرية أثناء قيامهام بإعداد تقرير عن 

ترام اإلسكندرية، وهو موضوع ال عالقة له بالسياسة، ورغم ذلك وجهت لهام النيابة تهم االنضامم لجامعة محظورة 

و«حيازة وسائل سمعية وبرصية بقصد إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير األمن والسكينة العامة وهدم 

النظم األساسية للدولة واإلرضار مبصلحة البالد، وتلقي مبالغ مالية من جهات خارجية عرب الحواالت البنكية نظري 

ارتكاب الجرمية محل االتهام السابق، ومزاولة مهنة صحفي دون ترخيص من الجهة اإلدارية املختصة، وتسجيل 

وتصوير مصنف سمعي وبرصي بدون ترصيح من وزارة الثقافة«)288(.

4ـ املنع من العمل

 اتجه النظام املرصي منذ االنقالب العسكري إىل منع عدد من وسائل اإلعالم األجنبية من العمل يف مرص، ومالحقة 

صحفييها باالعتقال والرتحيل، فمنذ اللحظات األوىل لالنقالب، اقتحمت قوات من الجيش والرشطة استوديوهات 

ومكاتب قنوات الجزيرة العاملة يف مرص، واحتجزت الصحفيني العاملني فيها، وصادرت األجهزة ومعدات البث، قبل 

أن تطلق رساحهم وتبقي عىل مكاتبها مغلقة، فضال عن قنايت الريموك والقدس، وهي قرارات اتخذت غطاء قضائيا 

بعد ذلك مع إصدار محكمة القضاء اإلداري قرارا بوقف بث تلك القنوات من داخل مرص وإغالق مكاتبها.)289( 

وبعد اعتقال مراسيل الجزيرة اإلنجليزية، تعرض النظام املرصي إلحراج دويل دفعه لإلفراج عنهم وترحيلهم إىل 

خارج مرص، وقد رصح السييس أنه يرى أن الرتحيل هو الحل األمثل مع الصحفيني »املتجاوزين« عىل حد وصفه،)290( 

)286(  نرمني عفيفي، »عبد املحسن سالمة: ال يوجد صحفي واحد معتقل أو محبوس يف قضية نرش«، الوطن، 10 سبتمرب/ أيلول 2017.
https//:www.elwatannews.com/news/details2503782/ 

)287(  »حبس »ُمحاور جنينة« 15 يوًما.. والصحفي ينفي تسجيل الحوار ِخلسة«، مدى مرص، 22 فرباير/ شباط 2018.
https//:goo.gl/Wm2Hft 

ر يف اإلسكندرية 15 يوًما لتصويرهام لتقرير عن الرتام«، مدى مرص، 2 مارس/ آذار 2018. ث: حبس صحفية ومصوِّ )288(  »محدَّ
https//:goo.gl/Tb6BKV 

)289(  محمد أسعد، »ننرش حيثيات إغالق »الجزيرة مبارش مرص والقدس والريموك وأحرار 25«.. املحكمة تصف القناة القطرية بـ »شيطان 

مريد«.. وتؤكد: القنوات خانت األمانة وبثت األكاذيب وأثارت الفتنة بني الشعب والجيش«، اليوم السابع، 3 سبتمرب/ أيلول 2013.
https//:goo.gl/ENPgea 

)290(  »السييس يرى ترحيل الصحفيني األجانب املتجاوزين«، الجزيرة نت، 20 أكتوبر/ ترشين األول 2014.

https://www.elwatannews.com/news/details/2503782
https://goo.gl/Wm2Hft
https://goo.gl/Tb6BKV
https://goo.gl/ENPgea
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وبالفعل أصدر قانونا خاصا برتحيل املواطنني األجانب)291(، وكانت مراسلة جريدة »التاميز« الربيطانية آخر ضحايا 

الرتحيل يف مرص، بعد أن أوقفتها السلطات واقتادتها إىل مطار القاهرة وأجربتها عىل السفر إىل لندن دون إبداء 

أسباب.)292( بعد تهديدها بالخضوع ملحاكمة عسكرية.

 وبررت الهيئة العامة لالستعالمات ترحيل املراسلة بأنها »مخالفة للقانون«، وتعمل بصورة غري مرشوعة. وأنها مل 

تحصل عىل بطاقة صحفية من الهيئة، رغم أن الهيئة عادت وأقرت بأن املراسلة تعمل يف مرص منذ 5 سنوات بصورة 

طبيعية. وتحججت الهيئة بأن البطاقات الصحفية السنوية لجميع الصحفيني األجانب تأخر صدورها لعام 2018 

»لظروف فنية«، وأن املراسلة قدمت فعال طلبا للحصول عىل تلك البطاقة،)293( وهو ما ينفي اتهام الهيئة لها بأنها 

مخالفة للقانون ويحمل الهيئة املسؤولية عن تأخري صدور البطاقة.

 أما عىل املستوى الداخيل، فقد اتبعت السلطات املرصية هذا اإلجراء مع عدد من الشخصيات والكيانات، مثل 

فرقة »كايرويك« الغنائية التي منعت من تقديم عدة حفالت داخل مرص)294( بعد إصدارها ألبوما غنائيا احتوى 

عىل أغنية سخرت من سياسة السييس، كام سخرت من عالج اإليدز الذي أعلن عنه الجيش عام 2014. كام منعت 

الرقابة طرح األلبوم تجاريا لتكتفي الفرقة بطرحه عىل اإلنرتنت)295(.

 ويشمل املنع أيضا تعرض كتاب صحفيني ملنع نرش مقاالتهم، وأبرزهم عبد النارص سالمة، رئيس تحرير صحيفة 

األهرام السابق)296(، الذي منع له عدة مقاالت من النرش يف صحيفة املرصي اليوم. كام يشمل املنع أيضا رفض إعطاء 

التصاريح والرتاخيص الالزمة للقنوات، أو رشكات اإلنتاج للعمل والتصوير يف الشارع املرصي.

5ـ التشويش

قامت  بل  صحفييها،  وترحيل  مكاتبها  وإغالق  أجنبية  إعالم  وسائل  عمل  بوقف  املرصية  السلطات  تكتف  مل   

بالتشويش عىل عدد منها، وتأيت يف مقدمتها قنوات شبكة الجزيرة التي تعرضت تردداتها عىل نايل سات وعرب 

https//:goo.gl/G9AKPd 

)291(  محمد بصل، »السييس يصدر رسميا قانون ترحيل املتهمني األجانب«، بوابة الرشوق، 12 نوفمرب/ ترشين الثاين 2014.
(292)  Bel Trew, ”I adore Egypt but I can’t go back and no one can say why“, The Times, March 24 
2018.

)293(  سلمى نجم، »مرص تقول إنها رحلت صحفية بريطانية ملخالفتها القانون وعملها بدون ترخيص«، رويرتز، 26 مارس/ آذار 2018.
https//:ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1H110L 

)294(  مروة عبد الفضيل، »كايرويك بعد إلغاء حفالتهم ألسباب أمنية: راجعني أقوى«، العريب الجديد، 27 فرباير/ شباط 2018.
https//:goo.gl/kRA7kR 

)295(  ريهام عبد الوهاب، »أمري عيد: الرقابة منعت طرح ألبوم »كايرويك« ألسباب غري واضحة«، التحرير، 26 يوليو/ متوز 2017.
https//:goo.gl/qqks5s 

)296(  »من هو »الرجل الكذاب« الذي يقصده عبد النارص سالمة  يف مقاله املمنوع من النرش يف صحيفة املرصي اليوم؟«، الجزيرة مبارش، 26 

فرباير/ شباط 2018.
https//:twitter.com/ajmubasher/status978431602874298370/ 

https://goo.gl/G9AKPd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12112014&id=8473c3d4-83aa-4530-8b70-1cb52f708ac8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12112014&id=8473c3d4-83aa-4530-8b70-1cb52f708ac8
https://www.thetimes.co.uk/article/i-adore-egypt-but-can-t-go-back-no-one-can-say-why-80ptt8w7m
https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1H110L
https://goo.gl/kRA7kR
https://goo.gl/qqks5s
https://twitter.com/ajmubasher/status/978431602874298370
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سات للتشويش ألسابيع عام 2013، وأدت إىل وجود مشكالت يف اإلرسال ورداءة يف البث، وأظهرت تحقيقات قامت 

بها الشبكة بالتعاون مع رشكة »إنتيغرال سيستم« ونرشتها صحيفة الجارديان الربيطانية أن مصدر التشويش قريب 

من مواقع تابعة للجيش املرصي بالقرب من القاهرة)297(.

6ـ مالحقة اإلعالم الخارج

النظام املرصي مبالحقة اإلعالم املرصي املتواجد يف الخارج، وكذلك اإلعالم األجنبي الذي يغطي األحداث   اهتم 

يف مرص، وأبرزهم قنوات شبكة الجزيرة )خاصة قناة الجزيرة مبارش مرص املخصصة للشان املرصي( باإلضافة إىل 

الفضائيات التي تبث من تركيا ويغلب عليها املعارضة للنظام وتأييد رشعية مريس، وهي قنوات: مكملني- الرشق- 

أحرار 25 )التي تحولت إىل قناة وطن(- وقنوات أخرى مل تستمر، مثل قناة »الرشعية« وقناة »رابعة«.

 ومتثلت أبرز االسرتاتيجيات التي اتبعها النظام يف مالحقة تلك الوسائل يف الهجوم عليها والتحريض عىل العاملني 

بها يف وسائل اإلعالم املرصية، باإلضافة إىل مالحقة بعضهم قضائيا من خالل رفع قضايا تطالب بإسقاط الجنسية 

املرصية عنهم، واملطالبة بإعالن وسائل اإلعالم التي يعملون فيها »كيانات إرهابية« أو »داعمة لإلرهاب«، وكذلك 

التلفزيون  فصلهم من الوظائف التي كانوا يعملون فيها داخل مرص، إذ يعمل بعضهم يف وسائل حكومية مثل 

املرصي الرسمي، وقد حصلوا عىل إجازات طويلة قبل عملهم يف الجزيرة أو يف القنوات املوجودة يف تركيا. كام قامت 

وسائل اإلعالم الداعمة للنظام بشن حمالت تطالب الجمهور بعدم مشاهدة تلك الفضائيات، وقامت السلطات 

مبالحقة مراسيل الفضائيات التي تبث من تركيا واملتعاونني معها، وألقت القبض عىل العرشات منهم أثناء قيامهم 

بتغطية املظاهرات واالشتباكات.

 وامتدت املالحقات لتشمل أيضا الضيوف الذين يظهرون يف تلك الفضائيات، حتى لو كانوا ميثلون وجهة نظر النظام 

ويدافعون عنه، عرب الهجوم اإلعالمي عليهم ومطالبتهم بعدم الظهور يف تلك الفضائيات، وكان أبرز تلك الحاالت 

االعتداء البدين عىل الكاتب الصحفي سليامن الحكيم وهدم منزله بسبب ظهوره عىل الفضائيات املعارضة. وهو 

ما أدى إىل اعتذار بعض الضيوف عن الظهور عىل تلك القنوات، ومن ثم  أدى إىل مشكالت فيام يتعلق بتحقيق 

الفضائيات  إليه، وهو إظهار تلك  النظام يسعى  الفضائيات، وهو الهدف الذي كان  التوازن واملوضوعية يف تلك 

مفتقدة للتوازن واملوضوعية.

 والميكن الفصل بني توتر العالقات بني النظام املرصي وكل من قطر وتركيا، بسبب قيام األخريتني باحتضان ومتويل 

عدد من وسائل اإلعالم الخارجة عن سيطرة النظام املرصي، تلك التي يرى فيها النظام تهديدا له، كام استعان النظام 

نفسه  بحلفائه الخليجيني من أجل مساعدته يف الضغط عىل دولة قطر لتغيري سياسة وسائل اإلعالم التي تدعمها، 

وكان من بني وسائل الضغط تلك قيام السعودية واإلمارات والبحرين بسحب سفرائهم من الدوحة يف مارس 2014، 
)297(  “التشويش عىل الجزيرة مصدره مرص«، الجزيرة نت، 3 سبتمرب/ أيلول 2013.

https//:goo.gl/pa1PKG 

https://goo.gl/pa1PKG
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وقد كشف مؤخرا عن أن إغالق قناة الجزيرة مبارش مرص كان واحدا من بنود املصالحة الخليجية أواخر 2014، 

مام أدى إىل عودة السفراء مرة أخرى إىل الدوحة. وكان ذلك نتيجة ضغوط مرصية بالدرجة األوىل. وقد تطور ذلك 

الطلب ليشمل إغالق قنوات شبكة الجزيرة بكاملها، وإغالق كافة وسائل اإلعالم املمولة من قطر، بعد الحصار 

الذي فرضته الدول الخليجية الثالث عىل الدوحة يف يونيو 2017.

7ـ اعتزال السياسة

 أجرب النظام عددا من اإلعالميني والفنانني عىل تجنب الخوض يف األمور السياسية واالكتفاء بأدوار اجتامعية أو 

فنية بحتة ال عالقة لها بالسياسة. فبعد أكرث من عامني عىل غيابه، عاد املذيع املعروف »محمود سعد« إىل الظهور 

لتقديم برنامج جديد قائال إنه »طلب منه« أال يتحدث يف السياسية، وبالتايل فهو لن يعمل عىل تغطية األحداث 

السياسية يف برنامجه الجديد، وإمنا »تناول األحداث التي متر بالبلد من وجهة نظر البسطاء وليس الصفوة« عىل 

حد قوله. وكذلك فعل إبراهيم عيىس الذي توقف عن تقديم برنامجه عىل قناة »القاهرة والناس« لعدة أشهر بعد 

أن انتقد عدة قرارات للسييس وحكومته، قبل أن يعود بربنامج يتحدث عن موضوعات تاريخية، كام أعلن املخرج 

خالد يوسف اعتزاله العمل السيايس والرتكيز عىل أعامله الفنية، بعد أن كان أحد املعارضني التفاقية ترسيم الحدود 

البحرية مع السعودية يف مجلس النواب، قبل أن يتعرض للتضييق من قبل النظام وتوقفه قوات األمن يف أثناء 

سفره إىل الخارج العام املايض، بتهمة حيازة دواء مخدر. وتحدثت تقارير إعالمية عن أن ما حدث مع يوسف كان 
مبثابة تهديد مبطن بعد حديثه يف وسائل اإلعالم عن قضية جزيريت »تريان وصنافري« وتأكيد مرصيتهام.)298(

 وكانت املمثلة »بسمة« زوجة الباحث السيايس عمرو حمزاوي واحدة ممن تم التضييق عليهم بسبب آرائهم 

السياسية، كام منع من العرض مسلسل »أهل إسكندرية« الذي قامت ببطولته، وهو ما جعلها تستقر يف الواليات 

املتحدة ملدة قاربت العامني، قبل أن تعلن اعتزال السياسة، موضحة أنها أخطأت عندما اعتقدت أنها ميكن أن تقدم 

شيئا للمجتمع يف مجال آخر غري عملها الفني)299(.

ثانيا: اإلجراءات القضائية

1ـ املالحقات القضائية

 يعد القضاء أحد املؤسسات الرئيسية املسؤولة عن مالحقة الصحفيني وعقابهم، بدءا من تقديم بالغات ضدهم، 

مرورا بتحويلهم إىل التحقيق يف النيابة العامة، وانتهاء بإصدار أحكام قضائية ضدهم بالسجن والغرامة بتهمة نرش 

أخبار كاذبة، لكنها تتعلق يف جزء كبري منها بانتقادات للسييس والنظام.
)298(  سارة القصاص وسارة نور، »خالد يوسف.. من ضيق السياسة إىل براح السينام«، مرص العربية، 29 سبتمرب/ أيلول 2017.

https//:goo.gl/LqvbRr 

)299(  أحمد فاروق، »بسمه تعرتف لـ»الرشوق«: أخطأت عندما تخليت عن التمثيل بعد 25 يناير.. واعتزلت السياسة نهائيا«، بوابة الرشوق، 

17 يونيو/ حزيران 2015.
http//:www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate&17062015=id=c695379b52-b4-9d9-20d-77b8a2c499a78c 

https://goo.gl/LqvbRr
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062015&id=c695379b-52b9-4d20-9d77-b8a2c499a78c
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 وصدرت أحكام قاسية ضد العرشات من الصحفيني، وصلت إىل الحكم بإعدام 4 من الصحفيني، ثالثة منهم غيابيا، 

هم: قناة الجزيرة، أحمد عبده عفيفي، ومدير األخبار السابق يف قناة الجزيرة إبراهيم هالل، وعالء سبالن وأسامء 

الخطيب. كام صدرت أحكام باملؤبد ضد إعالميني آخرين، أبرزهم اإلعالمي يف قناة »وطن« رشيف منصور، واملؤبد 

حضورياً للمصور إسالم جمعة يف قناة »مرص 25«، وأحكام غيابية بالحبس 5 سنوات لإلعالمي عبد الرحمن يوسف 

اليوم( وغيابياً ملدير قناة »الجزيرة  أبوالسول )أخبار  والفنان محمد شومان، والحبس 3 سنوات حضورياً ملحمد 
مبارش« أمين جاب الله.)300(

 وقد تعرض املئات من الصحفيني للمالحقة القضائية بتهم مختلفة، أشهرها »إهانة القضاء« وهي تهمة حوكم 

بسببها املئات من السياسيني واإلعالميني والشخصيات العامة، وكانت آخر تلك القضايا حكم صدر ضد جابر عصفور 

إهانة  بتهمة  جنيه  آالف   10 وغرامة  التنفيذ،  إيقاف  مع  عام  ملدة  بالحبس  و3 صحفيني  السابق،  الثقافة  وزير 

القضاء.)301( كام تعرض صحفي من جريدة الفجر للتحقيق بتهمة »خدش رونق القضاء« بعد أن نرش تحقيقا تناول 

فيه تعيني الكثري من أبناء القضاة ورجال الرشطة يف صفوف النيابة.)302( وحكم عىل عدة صحفيني بالحبس والغرامة 

بتهمة إهانة أحمد الزند وزير العدل السابق أثناء توليه منصبه،)303( قبل أن يتورط األخري يف زلة لسان متعلقة 

بإرصاره عىل حبس الصحفيني، أدت إىل إقالته من منصبه. وذلك بعد أن رصح أنه سيسجن أي صحفي يهاجمه 

حتى لو كان نبيا. كام حكم عىل صحفيني آخرين بالسجن بتهمة »إهانة الرئيس« عىل فيسبوك)304(. وتقوم النيابة 

العامة بالتحقيق يف كافة البالغات التي يقدمها املحامون ضد الصحفيني، وتشمل تهام مثل إهانة الرئيس أو إهانة 

القضاء، أو تكدير السلم العام، وغريها من التهم الفضفاضة.

أصدرت محكمة  عام 2016،  تريان وصنافري  الصحفيني عىل خلفية مظاهرات  لنقابة  األمن  قوات  اقتحام  وبعد   

مرصية حكام بسجن نقيب الصحفيني السابق يحيى قالش و3 أعضاء من مجلس النقابة سنتني مع إيقاف التنفيذ، 

بتهمة إيواء صحفيني مطلوبني لدى أجهزة األمن،)305( وهو ما يعد دعام لرواية وزارة الداخلية عن الواقعة ومساندة 

)300(  »الصحافة املرصية يف 2017: 1058 انتهاكاً أبرزها الحجب واإلعدام«، مصدر سابق.

)301(  مصطفى املنشاوي، »حبس جابر عصفور و3 صحفيني سنة مع إيقاف التنفيذ يف »إهانة القضاء««، بوابة الرشوق، 13 مارس/ آذار 2018.
http//:www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate&13032018=id8=baa-8155a65f431-a8-dac002295-ebfd35 

)302(  سايل نبيل، »جدل يف مرص بعد خدش رونق القضاء«، يب يب يس عريب، 11 مايو/ أيار 2017.
http//:www.bbc.com/arabic/media39886033- 

)303(  محمد األشول، »بينهم صحفيون وقضاة.. ضحايا سب الزند«، 21 أكتوبر/ ترشين األول 2014.
https//:goo.gl/qeGceV 

يارا صالح، »بعد حكم حبس صحفي باألهرام.. 15 صحفيا يواجهون خطر الحبس بتهمة سب وقذف »الزند« يف قضايا نرش«، البداية، 31 يوليو/ متوز 

.2016
http//:albedaiah.com/news117895/31/07/2016/ 

)304(  »مرص: نوفمرب شهر اتهام اإلعالميني بإهانة الرئيس«، مصدر سابق.

)305(  محمد عبد الاله، »الحبس سنة مع وقف التنفيذ ليحيى قالش نقيب الصحفيني املرصيني السابق«، رويرتز، 25 مارس/ آذار 2017.
https//:ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN16W0B7 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13032018&id=8baa8155-a65f-431a-8dac-002295ebfd35
http://www.bbc.com/arabic/media-39886033
https://goo.gl/qeGceV
http://albedaiah.com/news/2016/07/31/117895
https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN16W0B7
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من القضاء للنظام يف مواجهته مع النقابة يف ذلك الوقت، وهي مساندة تكررت يف حاالت أخرى فيام يتعلق باملجال 

اإلعالمي، أبرزها تقنني منع وسائل إعالم أجنبية من العمل داخل مرص، وسيتم تناول هذا الجانب بالتفصيل يف 

موضع الحق.

 وأصدرت النيابة العامة بيانا حرضت فيه املواطنني عىل اإلبالغ عن كل من ينرش »أخبار كاذبة« يف وسائل اإلعالم 

أومواقع التواصل االجتامعي، وخصصت أرقام هواتف محمولة لهذا الصدد. كام أصدر النائب العام تكليفا لرؤساء 

النيابة واملحامني العموميني بـ “متابعة وسائل التواصل االجتامعي واملواقع، وضبط كل ما يبث منها ويصدر عنها 

عمًدا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكديراألمن العام، أو إلقاء الرعب يف نفوس أفراد املجتمع، 

أو يرتتب عليها إلحاق الرضر باملصلحة العامة للدولة. واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية«)306(. ويالحظ أن 

النائب العام استخدم يف بيانه كلمة “قوى الرش” يف اإلشارة إىل الجهات التي تنرش “األخبار الكاذبة” وهو مصطلح 

عام وفضفاض وال عالقة له بالقانون، كام أنه يتشابه مع مصطلح “أهل الرش” الذي يردده السييس دامئا)307(. وقد 

جاء البيان عقب الجدل الذي أثاره تحقيق قناة يب يب يس حول األوضاع يف السجون املرصية، وهذا يدعم فرضية 

وجود ترابط بينهام.

2ـ اإلدراج عىل قوائم الكيانات اإلرهابية

 متثل قوائم اإلرهاب إحدى الوسائل الجديدة التي لجأ إليها النظام املرصي ملعاقبة معارضيه من كافة التيارات 

واملجاالت، وقد احتوت عىل املئات من الشخصيات السياسية واالقتصادية والفنية والرياضية، وضمت تلك القوائم 

ما يقرب من 50 صحفيا وإعالميا.)308( ويؤدي إدراج األشخاص يف تلك القوائم إىل التحفظ عىل أموالهم ومنعهم من 

السفر، وسحب جوازات سفرهم دون محاكمة.

ثالثا: اإلجراءات االقتصادية

1ـ حجب املواقع 

 يختص هذا اإلجراء باملواقع اإلخبارية عىل شبكة اإلنرتنت، وقد بدأت سياسة الحجب منذ مايو 2017، ووصل عدد 

املواقع املحجوبة يف فرباير 2018 إىل 497 موقعا إخباريا)309(، شملت مواقع مرصية وعربية وأجنبية. وقد لجأت 

بعض املواقع املحجوبة إىل عدة إجراءات لتفادي الحجب، مثل وضع روابط بديلة لألخبار، إال أن السلطات املرصية 
)306(  »النيابة العامة تخصص أرقام هواتف لتلقي بالغات »األخبار الكاذبة««، بوابة الرشوق، 12 مارس/ آذار 2018.

http//:www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate&12032018=id=a87465f-5f77a439-c88-f6-3b2804f8cb26 

)307(  جامل عيد، »تعليق قانوين عىل بيان النيابة العامة«، 28 فرباير/ شباط 2018.
https//:twitter.com/gamaleid/status968805733834792961/ 

)308(  “الصحافة املرصية يف 2017: 1058 انتهاكاً أبرزها الحجب واإلعدام«، مصدر سابق.

)309(  باسل مغريب، »مرص: حجُب نحو 500 موقع إلكرتوين«، عرب 48، 21 فرباير/ شباط 2018.
https//:goo.gl2/cDBba 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032018&id=a87465f5-f77a-439c-88f3-6b2804f8cb26
https://twitter.com/gamaleid/status/968805733834792961
https://goo.gl/2cDBba
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حجبت بعض تلك الروابط أيضا.

 ومل يقترص الحجب عىل املواقع التي تغطي الشؤون السياسية فقط، بل تعداها إىل مواقع رياضية وفنية. فقد 

تعرض موقع »يف الفن« الذي يغطي األخبار الفنية إىل الحجب بعد أن نرش خربا عن اعتداء رئيس هيئة الرياضة 

السعودية »تريك آل الشيخ« عىل املطربة »أمل ماهر«، وعن قيام األخرية بتقديم بالغ رسمي ضده. وهو ما أدى 

إىل قيام املوقع بحذف الخرب وروابطه من منصاته عىل مواقع التواصل، وكذلك فعل موقع »مرصاوي« الذي كان 
قد نرش الخرب أيضا.)310(

 ومتثل سياسة الحجب مشكلة كبرية لدى املواقع املرصية بشكل خاص، تلك التي تعتمد عىل تغطية األخبار املحلية، 

وبالتايل فإن معظم جمهورها املستهدف من املرصيني، كام أن عددا منها يعتمد عىل زيارات املوقع للحصول عىل 

إعالنات، لتتمكن من تحقيق عائدات تساهم يف تغطية املرصوفات لضامن استمرار املوقع، وهو ما قد يؤدي يف 

النهاية إىل إغالق تلك املواقع، مثل موقع مرص العربية، الذي واجه مشكالت مادية أدت إىل تخفيض عدد الصحفيني 

العاملني فيه بنسبة وصلت إىل 60%، فضال عن مواجهته مشكالت يف التعامل مع املصادر التي ترفض التعاون مع 

املواقع املحجوبة خوفا من غضب السلطات)311(.

كام أعلنت عدة مواقع عن توقفها عن العمل نتيجة الحجب، وهي مواقع »البديل« و«القصة« وموقع »كورابيا« 

الريايض الذي قرر القامئون عليه التوقف عن العمل بعد حجبه وحجب الروابط البديلة له. فضال عن توقف موقع 

»البداية« عن نرش أخبار جديدة منذ ديسمرب/ كانون األول 2017.

 وقد تعرضت مواقع أخرى للحجب بصورة مؤقتة، مثل موقع »املرصي اليوم« الذي نرش خربا عن إصدار مذكرة 

عن  املسؤولية  بتهمة  العزيز،  عبد  بن  سلامن  امللك  السعودي  العاهل  ابنة  سلامن”،  بنت  “حصة  بحق  اعتقال 

االعتداء عىل عامل يف شقتها بباريس.)312( كام حجب موقع »صوت األمة« أليام ثم رفع الحجب عنه، كام حجب 

موقع »نون« عن طريق الخطأ لتشابه اسمه مع موقع »نون بوست« الذي حجب هو اآلخر.

 وتتبع السلطات املرصية سياسة الغموض مع قرارات الحجب، إذ ال يعرف عىل وجه التحديد الجهة التي تقف 

وراء الحجب، وينفي الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت مسؤوليته أو علمه بقرارات الحجب، مربرا ذلك بأنه ال 

ميتلك التقنية الفنية لحجب املواقع.)313( لكن صحيفة املرصي اليوم نرشت تقريرا قالت إنه صادر من جهات سيادية 

)310(  إسالم الراجحي، »مرص تحجب يف الفن لنرشه اعتداء آل الشيخ عىل آمال ماهر«، الخليج الجديد، 20 مارس/ آذار 2018.
http//:www.thenewkhalij.org/ar/node100720/ 

)311(  بسيوين الوكيل، » AFP: بسبب االنتخابات ..وسائل اإلعالم تحت الرقابة الرسمية يف مرص”، مرص العربية، 3 مارس/ آذار 2018.
https//:goo.gl/T4CVqg 

)312(  كريستني أبيض، »أين اختفى خرب اعتداء تريك آل الشيخ عىل آمال ماهر؟«، العريب الجديد، 20 مارس/ آذار 2018.
https//:goo.gl/fu92Pj 

)313(  حسن األزهري ومحمد الطاهر، »بقرار أحيانا.. عن حجب مواقع الِوب يف مرص«، مؤسسة حرية الفكر والتعبري، 1 فرباير/ شباط 2018.

http://www.thenewkhalij.org/ar/node/100720
https://goo.gl/T4CVqg
https://goo.gl/fu92Pj
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يدافع عن قرارات الحجب ويعتربها رضورة من أجل الحفاظ عىل األمن القومي املرصي، ويستشهد بتجارب دول 

عديدة يف هذا املجال، ويستبعد أن يكون التقرير صادرا بدون رغبة أو رضاء األجهزة األمنية أو السيادية، وإال كانت 

أجربت الصحيفة عىل حذف التقرير تجنبا لغضب السلطة، لكن نرش الصحيفة التقرير واإلبقاء عليه ميثل دليال عىل 

مسؤولية السلطات عن الحجب بشكل مبارش)314(.

وميثل الحجب إجراء جديدا مل تعهده مرص من قبل، باستثناء بضعة أيام خالل ثورة يناير حجبت خاللها شبكة 

اإلنرتنت بشكل كامل)315(.

وقد مهد الربملان املرصي لتقنني الحجب، بعد موافقة لجنة االتصاالت فيه عىل مرشوع قانون »مكافحة الجرائم 

اإللكرتونية«، املقدم من الحكومة، والذي ينص عىل منح الدولة الحق يف حجب أي مواقع أو روابط أو محتوى 

يشكل »تهديداً لألمن القومي أو تعرض أمن البالد أو اقتصادها القومي للخطر«. وإقرار عقوبة الحبس والغرامة 
ملن يخالف القانون.)316(

2ـ اإلجراءات االقتصادية ضد رجال األعامل

النظام عدة مرات إىل رضب املصالح االقتصادية لبعض مالك وسائل اإلعالم من رجال األعامل، فقد ألقت   لجأ 

اليوم، إحدى أبرز الصحف املرصية، ونجله وعدد من  السلطات القبض عىل صالح دياب مالك صحيفة املرصي 

يتم  أن  الصورة يف وسائل إعالم أخرى، قبل  مرافقيه، يف نوفمرب 2015، وحرصت عىل تصويره وهو مقيد ونرش 

حذف الصورة الحقا، وأصدر النائب العام نبيل صادق، أمرا بالتحفظ عىل أمواله وأموال زوجته وعدد من رشكائه 

املؤسسني للصحيفة، وأعلن أن األمر له عالقة بـ«فساد مايل«.)317( لكن األمر مل يستمر سوى أيام قليلة قبل إصدار 

قرار باإلفراج عنه وإلغاء أمر التحفظ عىل أمواله)318(، فيام بدا وكأنها رسالة من السلطة تحمل تحذيرا له. 

 وفرست صحيفة العريب الجديد ما حدث بأنه رسالة تهديد لدياب الذي كان مياطل يف دفع املبالغ املطلوبة منه من 

جانب النظام، باإلضافة إىل إطالقه العنان لصحيفة املرصي اليوم للهجوم عىل النظام،)319( وبالفعل قام صالح دياب 
https//:afteegypt.org/digital_freedoms/publications_digital_freedoms-13645/05/12/2017/afteegypt.html  

)314(  »تقرير رسمي يدافع عن قرار حجب مواقع إلكرتونية مبرص لدعمها اإلرهاب«، املرصي اليوم، 25 مايو/ أيار 2017.
http//:www.almasryalyoum.com/news/details1139015/ 

)315(  “اإلعالم املرصي تحت مجهر سلطات السييس«، مصدر سابق.

)316(  “النواب املرصي يوافق عىل تقنني حجب املواقع اإللكرتونية«، العريب الجديد، 13 مارس/ آذار 2018.
https//:goo.gl/YGZ8RA 

)317(  “القبض عىل رجل األعامل املرصي صالح دياب«، سكاي نيوز عربية، 8 نوفمرب/ ترشين الثاين 2015.
https//:goo.gl/kesi1V 

)318(  »اإلفراج عن صالح دياب بعد يوم من تجديد حبسه ملدة 15 يوما«، الجزيرة مبارش، 11 نوفمرب/ ترشين الثاين 2015.
https//:goo.gl/o77Fpf 

)319(  “رسائل توقيف صالح دياب يف مرص: ادفعوا واصمتوا وإال....«، العريب الجديد، 10 نوفمرب/ ترشين الثاين 2015.
https//:goo.gl/FdVz29 

https://afteegypt.org/digital_freedoms/publications_digital_freedoms/2017/12/05/13645-afteegypt.html
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1139015
https://goo.gl/YGZ8RA
https://goo.gl/kesi1V
https://goo.gl/o77Fpf
https://goo.gl/FdVz29
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بسداد مبلغ 300 مليون جنيه لحفظ التحقيقات معه يف إحدى القضايا التي كان يحاكم فيها،)320( وصدر حكم 

لصالحه بالرباءة يف قضية »حيازة سالح بدون ترخيص«)321( بعد أن شهدت املرصي اليوم تحوال يف خطابها، بدأت 

إرهاصاته عام 2016، عندما نرش مالك الصحيفة نفسه مقاال انتقد فيه تغطية الصحيفة لألزمة بني نقابة الصحفيني 

ووزارة الداخلية عام 2016، وتعهد بعدم تكرار ذلك مرة أخرى)322(، كام نرشت الصحيفة بعد ذلك أشهر رسالة 

لقرائها بعنوان »الرشاكة هي الحل« وصفت فيها السييس بأنه »ليس عنه بديل يف األفق املنظور« وبأنه »الرجل 

الذي اختاره املرصيون واستعانوا به إلنقاذ مرص« داعية الشعب املرصي إىل أن يتحمل املسؤولية بجانب السييس 

إلنجاح البالد.)323( كام وجهت رسالة أخرى مفادها أن الوقت اآلن ليس وقت االنتقاد أو الحديث عن السلبيات، 

بحجة أن البلد تواجه خطرا عظيام، وأن »اإلعالم الوطني« قد حان دوره اآلن، وأن الواجب »يتقدم عىل الحق« 

و«تتقدم فيها حقوق الوطن عىل حقوق األفراد، يتقدم فيها العطاء عىل األخذ، يتقدم فيها العقل عىل العاطفة، 

يتقدم فيها الصربعىل التهور، تتقدم فيها الحكمة عىل الحمق والنزق واالنفعال«.)324( وبذلك دشنت الجريدة مرحلة 

جديدة أقرت فيها بانضاممها إىل وسائل اإلعالم التي تحولت إىل الدعاية للنظام بدال من تقديم خدمة إخبارية 

وصحفية للقراء)325(. وقامت بعد ذلك بتعيني عبد اللطيف املناوي يف منصب “العضو املنتدب” وقد شغل املناوي 

منصب رئيس اتحاد اإلذاعة والتلفزيون املرصي يف عهد مبارك وحتى قيام الثورة، وكان مسؤوال بصورة أساسية عن 

تغطيات اإلعالم املرصي التي هاجمت الثورة واتهمت املتظاهرين بالخيانة والعاملة.)326( كام أعفي الصحفي أحمد 

رجب من منصبه كمدير تحرير املوقع اإللكرتوين للجريدة، والذي كان مسؤوال عن تقديم تغطيات اعتربت معارضة 

للنظام ومختلفة عن تلك التي تقدمها النسخة املطبوعة من الصحيفة.

 مثال آخر عىل إجراءات مامثلة قامت بها السلطات املرصية، متثل يف إلغاء أحد معارض األثاث الذي تنظمه وكالة 

إعالنية مملوكة لـ«طارق نور« مالك قناة القاهرة والناس، قبل إقامته بأسبوع، وهو ما أدى عىل خسائر لنور مباليني 

الجنيهات، وربطت وسائل إعالم بني هذا اإللغاء وبني هجوم إبراهيم عيىس املذيع يف قناة القاهرة والناس عىل 

)320(  »تجديد الهجوم عىل صالح دياب: عني نظام السييس عىل املرصي اليوم«، العريب الجديد، 21 أغسطس/ آب 2017.
https//:goo.gl/tyTNGr 

)321(  محمود السعيد، »براءة رجل األعامل صالح دياب من تهمة حيازة أسلحة نارية«، مرصاوي، 18 سبتمرب/ أيلول 2017.
https//:goo.gl/nUX1Nb 

)322(  »صالح دياب يكتب: رسالة من مؤسس »املرصي اليوم««، املرصي اليوم، 11 مايو/ أيار 2016.
http//:www.almasryalyoum.com/news/details945597/ 

)323(  »الرشاكة هي الحل«، املرصي اليوم، 22 أكتوبر/ ترشين األول 2016.
http//:www.almasryalyoum.com/news/details1028672/ 

)324(  “رسالة اإلعالم بني الحقوق والواجبات«، املرصي اليوم، 14 أكتوبر/ ترشين األول 2016.
http//:www.almasryalyoum.com/news/details1024564/ 

)325(  مصطفى محيي، »افتتاحية »املرصي اليوم«: مطلوب دعاية.. ال صحافة«، مدى مرص، 14 أكتوبر/ ترشين األول 2016. 
https//:www.madamasr.com/ar/16/10/2016/opinion/u/افتتاحية-املرصي-اليوم-مطلوب-دعاية-ل/ 

)326(  »عبداللطيف املناوي عضواً منتدباً للمرصي اليوم«، املرصي اليوم، 17 يوليو/ متوز 2017.
http//:www.almasryalyoum.com/news/details1163743/ 

https://goo.gl/tyTNGr
https://goo.gl/nUX1Nb
http://www.almasryalyoum.com/news/details/945597
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1028672
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1024564
https://www.madamasr.com/ar/2016/10/16/opinion/u/افتتاحية-المصري-اليوم-مطلوب-دعاية-ل/
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1163743
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النظام يف ذلك الوقت، وهو ما أدى إىل إيقاف برنامج عيىس يف القناة.)327( ورصح األخري أن مالك القناة وضع أمام 

خيارين: إما وقف الربنامج أو وقف القناة نفسها.)328( كام تحفظت السلطات عىل أموال مالك جريديت »البورصة« 

و«دييل نيوز إيجبت« بتهمة االنتامء لجامعة اإلخوان.

رابعا: اإلجراءات املهنية

1ـ الفصل التعسفي

 بعد سيطرة النظام املرصي عىل وسائل اإلعالم عرب امللكية املبارشة لها، امتدت ضغوطه عىل العاملني لتشمل فصلهم 

تعسفيا أو إجبارهم عىل تقديم استقاالتهم، فقد استدعى خالد صالح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، عددا من 

الصحفيني عام 2017، وأخربهم أن مالك الجريدة الجديد هو الرئيس عبد الفتاح السييس، وأن املالك الجدد طلبوا 

منه فصلهم من العمل، بسبب انتقادهم للنظام عىل حساباتهم الشخصية عىل فيسبوك، وقيامهم بتوقيع بيان ضم 

1600 صحفي مناهض التفاقية تريان وصنافري. ثم طلب منهم التوقيع عىل أجازة ملدة عام بدون راتب، وعندما 

رفض الصحفيون التوقيع فصلوا من العمل.)329( كام أمر املسؤولون يف التلفزيون املرصي بفصل املذيعني والصحفيني 

العاملني يف قنوات الجزيرة والقنوات التي تبث من تركيا، بعد اتهامهم بالعمل يف وسائل إعالم »معادية ملرص«.)330( 

كام فصل إعالميون آخرون من عملهم بسبب معارضتهم للسلطة، مثل »عبري حمدي الفخراين« التي فصلت من 

عملها بقناة »الدلتا« وعزة الحناوي التي أحيلت للتحقيق وفصلت من عملها بقناة »القاهرة« بسبب انتقادها 
للسييس ومشاركتها يف قنوات اعتربت »معادية ملرص«.)331(

2ـ املساءلة املهنية

 متارس الهيئات اإلعالمية املتحكمة يف املنظومة اإلعالمية املرصية عملية مراقبة واسعة لوسائل اإلعالم املكتوبة 

نهائية، وتغريم  أو  الربامج بصورة مؤقتة  العقوبات، تشمل منع  واملرئية واملسموعة، وتقرر مجموعة كبرية من 

اإلعالميني ووسائل اإلعالم، وإحالة إعالميني إىل التحقيق. وقد تم تناول تلك اإلجراءات بالتفصيل يف الجزء الخاص 

)327(  » توقف برنامج »مع إبراهيم عيىس« بسبب ضغوط«، دويتشه فيله، 1 يناير/ كانون الثاين 2017.
https//:goo.gl/jQn4Dw 

)328(  محمود رمزي، »إبراهيم عيىس: وقف برنامجي »توافق أجهزة«.. واألمن يريد دم أفكاري«، املرصي اليوم، 25 يناير/ كانون الثاين 2017.
http//:www.almasryalyoum.com/news/details1078254/ 

)329(  غادة قدري، »بعد فشل املفاوضات بني النقابة و»اليوم السابع« إلعادة 3 صحفيني تم فصلهم تعسفًيا«، زحمة، 14 سبتمرب/ أيلول 2017.
https//:goo.gl/zQByXw 

)330(  انتصار إبراهيم، »عصام األمري يوافق عىل فصل املذيعني العاملني يف قنوات »الجزيرة والرشق الرتكية«، روز اليوسف، 30 أكتوبر/ ترشين 

األول 2014.
https//:goo.gl/yqEkqL 

)331(  محمد طه، »فصل عزة الحناوي من ماسبريو«، املرصي اليوم، 1 يناير/ كانون الثاين 2018.
http//:www.almasryalyoum.com/news/details1239466/ 

https://goo.gl/jQn4Dw
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1078254
https://goo.gl/zQByXw
https://goo.gl/yqEkqL
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1239466
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مبهام املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم.

 وتعد تلك اإلجراءات أشد تأثريا من تلك التي تتخذها السلطات، نظرا ألنها تتخذ واجهة مهنية بعيدا عن السلطة، 

وبالتايل تستطيع األخرية التنصل منها، رغم أنها املسؤولة يف النهاية عن تشكيل تلك املجالس والهيئات املتحكمة 

يف املنظومة اإلعالمية، لكن الجدل سينصب يف تلك الحاالت عىل أبناء املهنة الواحدة فقط ولن ميتد للحديث عن 

دور السلطة.

خامسا: عقوبات متنوعة

منع  تشمل  واإلعالميني،  الصحفيني  املتنوعة ضد  العقوبات  من  واسعة  إىل مجموعة  عادة  املرصي  النظام  يلجأ   

الصحفيني من العمل امليداين عرب عدة طرق، مثل االعتداء البدين عليهم من جانب أفراد أمن أو ممن يوصفون 

بـ«البلطجية« التابعني للنظام، وكذلك رفض إعطاء الرتاخيص للتصوير يف الشارع، ومصادرة الكامريات واملعدات أو 

تهشيمها، ومسح ذاكرة الكامريات، ومنع نرش مقاالت تنتقد النظام، ومنع صحفيني من السفر، ومصادرة أعداد من 

الصحف املطبوعة أو تأخري طباعتها وإجبارها عىل أن تستبدل بها موضوعات بعينها، مثل مصادرة عدد جريدة 

»البوابة نيوز« أكرث من مرة بسبب هجومها عىل وزير الداخلية، ومطالبته بالقبض عىل حبيب العاديل وزير الداخلية 

األسبق بعد صدور حكم ضده بالحبس،)332( وكذلك مصادرة أعداد من صحيفة الوطن، وكان سبب املصادرة يف 

إحدى املرات أن الصحيفة تناولت ثروة السييس وقدرتها بـ30 مليون جنيه مرصي. وبلغت حاالت مصادرة الصحف 

أو وقف طباعتها 14 حالة خالل عامني فقط، كام بلغت حاالت منع املقاالت من النرش 6 حاالت.)333(فيام بلغ عدد 

حاالت املنع من التغطية عام 2017 نحو 61 حالة، تنوعت بني املنع بناء عىل قرار من رؤساء املحاكم، أو رئيس 

مجلس النواب، أو بناء عىل أوامر من داخل وسائل اإلعالم نفسها، كام منع 9 كتاب من نرش مقاالتهم، واعتدي عىل 
12 صحفيا، واحتجز 4 منهم بشكل غري قانوين، و13 حالة اعتقال، و5 حاالت استيالء عىل الكامريات وتكسريها.)334(

سادسا: االنتخابات الرئاسية والسيطرة عىل اإلعالم 

 شهدت الساحة املرصية العديد من األحداث الهامة التي مل يتناولها اإلعالم املرصي مطلقا، مثل عرشات الترسيبات 

التي أذيعت للسييس ومجموعة من رجال نظامه، أبرزها ما يتعلق  مبدير مكتبه عباس كامل، وأعضاء يف املجلس 

)332(  »الهارب حبيب العاديل يصادر عدد األحد من جريدة البوابة«، البوابة نيوز، 2 سبتمرب/ أيلول 2017.
http//:www.albawabhnews.com2694134/ 

)333(  تليفون من جهة سيادية.. عن حجب ومصادرة الصحف املرصية بعد صدور الدستور، الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، 6 

سبتمرب/ أيلول 2015.
https//:goo.gl3/mkxb8 

)334(  محمد عبد السالم وحسام فازوال ووسام عطا وسارة محسن، »تقنني القمع: كيف تحكم السلطة حصارها عىل حرية التعبري.. التقرير 

السنوي عن حالة حرية التعبري لعام 2017«، مؤسسة حرية الفكر والتعبري، 25 مارس/ آذار 2018.
https//:afteegypt.org/publications_org-14818/18/03/2018/afteegypt.html 

http://www.albawabhnews.com/2694134
https://goo.gl/3mkxb8
https://afteegypt.org/publications_org/2018/03/18/14818-afteegypt.html
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العسكري، وعدد من الوزراء، وأيضا األخبار التي تتناول العمليات يف سيناء وتأثريها عىل حياة املواطنني هناك، مثل 

القصف العشوايئ الذي يؤدي ملقتل مدنيني، ومشاركة الطريان اإلرسائييل يف قصف أهداف داخل سيناء مبوافقة 

اإلعالمي. كام  السوق  استحوذت عىل  التي  الرشكات  املخابراتية ملالك  الخلفيات  الحديث عن  السييس، وبالطبع 

كشف صحفي بجريدة روز اليوسف عن محاولة الفريق أحمد شفيق املرشح الرئايس السابق إذاعة مقطع الفيديو 

الذي كشف فيه عن تعرضه لالحتجاز يف اإلمارات عىل قناتني فضائيتني، إال أنهام رفضتا، وبالتايل ظهر املقطع يف 

النهاية عىل قناة الجزيرة وعىل مواقع التواصل االجتامعي.)335( وقد لجأ هذا الصحفي إىل كتابة املعلومات التي 

حصل عليها عىل حسابه الشخيص مبوقع فيسبوك، ألنه ال يستطيع-  بالتأكيد - أن يكتب هذا يف صحيفته التي 

يعمل بها، والتي ميكن أن تتعرض لإلغالق وميكن أن يحبس رئيس تحريرها. والصحفي نفسه لو نرش مثل هذا 

الكالم. وقد انترشت ظاهرة لجوء الصحفيني إىل كتابة »الحقيقة« عىل مواقع التواصل االجتامعي، بدال من صحفهم، 

وحتى إعالن تربئهم من املوضوعات التي تنرش باسمهم يف الصحف التي يعملون بها نتيجة تدخل اإلدارة فيام 

يكتبونه ومنعهم من التغطية.)336( وتخطط السلطات حاليا للتوسع يف منع التغطية الصحفية املهنية، عرب تعديل 

الجلسات بصورة  الدستور ينص عىل عالنية  أن  املحاكامت، رغم  الجنائية ملنع عالنية جلسات  اإلجراءات  قانون 
رصيحة.)337(

 وقد تجلت كل تلك السياسات اإلعالمية أثناء تغطية وسائل اإلعالم لالنتخابات الرئاسية يف مارس 2018 وتعامل 

النظام مع تلك التغطية أيضا، فرغم وجود العرشات من الصور ومقاطع الفيديو والشهادات املوثقة عن عمليات 

حشد قامت بها أجهزة الدولة، وتهديدات ملوظفي الحكومة إلجبارهم عىل الذهاب إىل اللجان االنتخابية، وتوزيع 

أموال ورشاوى عىل املواطنني لحثهم عىل املشاركة، فإن أحدا من وسائل اإلعالم املرصية مل تذكر أيا من ذلك، رغم 

حديث وسائل اإلعالم العربية والعاملية عن تلك املظاهر)338(. 

 ليس هذا فحسب، بل تورطت وسائل اإلعالم يف الدعاية بشكل فج للسييس ودعوة الجمهور النتخابه، وقامت 

من  عدد  تورط  كام  املشاركة.)339(  عىل  تحثهم  للمواطنني  املحمولة  الهواتف  عىل  رسائل  بإرسال  الصحف  بعض 

وسائل اإلعالم يف بث ونرش األخبار الزائفة، عرب نرش صور قدمية لطوابري انتخابية عىل أنها صور حديثة لالنتخابات 

)335(  »أحمد العطار صحفي يف روز اليوسف قال إن فيديو ترشح سامي عنان أرسل لقنوات مرصية ورفضت«، 19 يناير/ كانون الثاين 2018.
https//:twitter.com/Ibranagy/status954535598907428864/ 

)336(  محمد الخويل، »اإلعالم املرصي يتخّبط يف جحيم القمع والتقييد واإلنتهاكات«، األخبار، 18 أغسطس/ آب 2017.
https//:al-akhbar.com/Media_Tv236481/اإلعالم-املرصي-يتخب-ط-يف-جحيم-القمع-والتقييد-واإلنتهاكات/

)337(  مصطفى محيي، »»جرمية التغطية الصحفية« يف تعديالت »اإلجراءات الجنائية«.. »مغاالة قانونية« أم أمر مؤقت فرضته الظروف«؟، 

مدى مرص، 10 يناير/ كانون الثاين 2018.
https//:goo.gl25/oApb 

)338(  »عامل الظهرية: مراسلتنا يف املنوفية سايل نبيل: حث املواطنني عىل التصويت عرب مكربات املساجد، وفرض غرامة عىل من ال يديل بصوته، 

ونسبة اإلقبال نحو 20%.«، يب يب يس عريب، 28 مارس/ آذار 2018. 

)339(  إيهاب الزالقي، »رسائل من الخدمات اإلخبارية لألهرام واليوم السابع تحث املواطنني عىل النزول للتصويت”.

https://twitter.com/Ibranagy/status/954535598907428864
https://al-akhbar.com/Media_Tv/236481/الإعلام-المصري-يتخب-ط-في-جحيم-القمع-والتقييد-والإنتهاكات
https://goo.gl/25oApb
https://www.facebook.com/bbcarabic/videos/10156568829215139/
https://www.facebook.com/bbcarabic/videos/10156568829215139/
https://twitter.com/zelaky/status/978597168431890432
https://twitter.com/zelaky/status/978597168431890432
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األخرية)340(، وتزييف وقائع أخرى هدفت بشكل أسايس إىل اإليحاء بوجود إقبال جامهريي عىل لجان االقرتاع.)341(  

الذي  األمر  السييس،  فيديو وهو يسخر من مؤيدي  التحريض عىل شاب نرش مقطع  اإلعالم دورا يف  كام مارس 

أدى إىل القبض عليه بعد تحريض املذيع أحمد موىس)342(، وهو دور ال عالقة له بالعمل اإلعالمي. وبذلك تحول 

اإلعالم من مصدر مفرتض لألخبار عن االنتخابات إىل مادة للصحف العربية والعاملية ومواقع التواصل االجتامعي 

التي رصدت محاوالت اإلعالم املرصي نرش أخبار كاذبة والدعاية للنظام يف هذه االنتخابات)343(، وأصبحت مواقع 

التواصل ووسائل اإلعالم األجنبية تتحدث عن أخطاء وسائل اإلعالم يف مرص وكيف تبث األكاذيب، وأصبح اإلعالم 

املرصي مبثابة »دراسة حالة« ملا ميكن أن يفعله النظام السيايس باإلعالم وكيف يحوله إىل أداة للدعاية ويقيض عىل 

حريته.

 ومل تكتف السلطات بذلك، بل استخدمت ترسانتها من اإلجراءات العقابية ضد وسائل اإلعالم التي خرجت عن 

ذلك السياق؛فقد شنت وسائل اإلعالم املرصية وأنصار النظام عىل مواقع التواصل االجتامعي حملة ضد صحيفة 

املرصي اليوم، ألن األخرية كتبت عنوانا رئيسيا يف صفحتها األوىل يقول إن الدولة تحشد الناخبني)344(، وتم تقديم 

بالغات ضدها إىل النيابة العامة، كام تقدمت الهيئة الوطنية لالنتخابات مبذكرة إىل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم 

تتهم الصحيفة »بنرش أخبار وبيانات كاذبة وتقارير إخبارية غري صحيحة بهدف اإلساءة إىل االنتخابات الرئاسية، 

والهيئة املرشفة عىل إدارتها، والتشكيك يف نزاهة العملية االنتخابية برمتها«.)345( لتجرب الصحيفة عىل سحب العنوان 

يف طبعاتها التالية، وتنرش بيانا تقول فيه إنها قصدت »الحشد اإليجايب« وأكدت أن الصحيفة بكل من فيها تقف 

إىل جانب السييس وتدعمه وتسانده.)346( 

 لكن هذا الرتاجع مل يكن كافيا بالنسبة للنظام، فقرر املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم تغريم الصحيفة مبلغ 150 

ألف جنيه، وألزمها بنرش اعتذار يف نفس املساحة ونفس املكان، كام أحال رئيس تحرير الصحيفة ومحرر الخرب إىل 

)340(  بعد مراجعتك لتواريخ نرش الصور.. برأيك أين يقع الطابور الحقيقي؟!«، الجزيرة مبارش، 26 مارس/ آذار 2018.
https//:twitter.com/ajmubasher/status978334694851805187/ 

)341(  #يب_يب_يس_ترندينغ: أشهر الصور والفيديوهات الزائفة يف االنتخابات املرصية«، يب يب يس عريب، 2 أبريل/ نيسان 2018.
https//:www.facebook.com/bbcarabic/videos/10156582065480139/ 

)342(  خالد األسمر، »أحمد موىس يتقدم ببالغ للنائب العام ضد شاب سب املرصيني باالنتخابات«، الوطن، 28 مارس/ آذار 2018.
https//:www.elwatannews.com/news/details3219328/ 

)343(  »كذبة االنتخابات يف إعالم السييس: نساء وأتوبيسات للحشد وأغاٍن وطنية مزيفة«، العريب الجديد، 27 مارس/ آذار 2018.
https//:goo.gl1/gEBi6 

)344(  »حملة رشسة عىل »املرصي اليوم« بسبب عنوان الدولة تحشد الناخبني«، العريب الجديد، 29 مارس/ آذار 2018.
https//:goo.gl/ghpdZM 

)345(  »الوطنية لالنتخابات تشكو املرصي اليوم ونيويورك تاميز«، العريب الجديد، 1 أبريل/ نيسان 2018.
https//:goo.gl/ZvQKxf 

)346(  »كلمة »املرصي اليوم«.. الحشد اإليجايب«، املرصي اليوم، 29 مارس/ آذار 2018.
https//:www.almasryalyoum.com/news/details1276368/ 

https://twitter.com/ajmubasher/status/978334694851805187
https://www.facebook.com/bbcarabic/videos/10156582065480139/
https://www.elwatannews.com/news/details/3219328
https://goo.gl/1gEBi6
https://goo.gl/ghpdZM
https://goo.gl/ZvQKxf
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1276368
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نقابة الصحفيني للتحقيق معهم.)347( أما النقابة نفسها، التي من املفرتض أن تدافع عن حرية الصحفيني وحقهم 

يف التغطية املهنية، فلم تدافع عن الصحيفة، بل رصح نقيب الصحفيني إن فرض الغرامة عليها »رمبا تكون وقاية 

من أشياء أخرى« يف إشارة إىل عقوبات أشد قد تتعرض لها الصحيفة مثل إغالقها أو اعتقال رئيس تحريرها مثلام 

حدث مع مالكها يف وقت سابق، وهو ترصيح يعرب عن رؤية الدولة ويتحدث بلسانها وليس بلسان شخص مهمته 
الدفاع عن حرية الصحافة.)348(

 عقوبة أخرى قررها املجلس ولحقت مبوقع مرص العربية، إذ قرر املجلس تغريم موقع مرص العربية بسبب قيامه 

برتجمة تقرير لصحيفة نيويورك تاميز األمريكية)349( عن توزيع أموال عىل املواطنني للمشاركة يف االنتخابات)350(، 

وهي عقوبة غري مسبوقة، نظرا ألن التقرير مرتجم عن صحيفة عاملية وال يتحمل املوقع املسؤولية عن محتواه، 

كام أن املوقع محجوب من األساس منذ أشهر، ومل توافق هيئة االنتخابات عىل إصدار تصاريح ملحرريه بتغطية 

االنتخابات بهدف منع املوقع من العمل وتقديم تغطية مناسبة، وبذلك تعرض املوقع لعقوبات متعددة يف نفس 

الوقت، قبل أن تقتحم قوات األمن مقر املوقع وتقوم بإغالقه يف اليوم التايل إلعالن السييس رئيسا لفرتة رئاسية 

ثانية، وتلقي القبض عىل رئيس التحرير املوقع وتأمر النيابة بحبسه عىل ذمة التحقيق.

 وقد لحق موقع »منشور« بقامئة املواقع املحجوبة بسبب تغطيته لالنتخابات)351(، بعد أن كشف عن كذب وسائل 

اإلعالم املرصية التي ادعت أن وفدا من الكونجرس األمرييك زار مرص ملتابعة العملية االنتخابية، وأثبت املوقع أن 

الكونجرس مل يرسل أية وفود إىل مرص.)352( وبذلك كشف املوقع عن تورط اإلعالم املرصي يف ترويج أخبار كاذبة عن 

االنتخابات كجزء من الدعاية لها لصالح النظام.

 وقد وصل األمر إىل درجة القبض عىل أحد األشخاص بتهمة قيامه بـ«محاولة تصوير« إحدى اللجان االنتخابية 

وهي فارغة، رغم أن القانون ال يوجد به أي تهمة من هذا النوع، ورغم أن اللجان االنتخابية كانت فارغة فعال، 

باعرتاف الصحيفة التي نرشت الخرب، وهو ما يشري إىل هوس السلطة مبنع الصحفيني من تغطية أي أحداث حتى لو 
)347(  »»األعىل لإلعالم« يفرض عقوبات مالية عىل »املرصي اليوم« و»مرص العربية« بسبب تغطية االنتخابات«، مدى مرص، 1 أبريل/ نيسان 

.2018
https//:goo.gl/owa1pU 

)348(  محمد فتحي، »نقيب الصحفيني: غرامة »املرصي اليوم« رمبا وقاية من أشياء أخرى«، التحرير، 1 أبريل/ نيسان 2018.
https//:www.tahrirnews.com/Posts/share880491/ 

)349(  »نيويورك تاميز: املرصيون يزحفون لالنتخابات من أجل 3 دوالرات«، مرص العربية، 
https//:goo.gl/oJtDGT 

)350(  بسبب تغطية االنتخابات.. »األعىل لإلعالم « يعاقب »مرص العربية« و»املرصي اليوم««، مرص العربية، 1 أبريل/ نيسان 2018.
https//:goo.gl/iUYg9d 

)351(  »املنصة ينضم إىل قامئة املواقع املحجوبة يف مرص«، مدى مرص، 30 مارس/ آذار 2018.
https//:goo.gl/zjaxao 

)352(  معتز صربي، »عازف بيانو وسمسار: كيف باع وفد »كونجرس املنوفية« الوهم للصحافة املرصية«، املنصة، 29 مارس/ آذار 2018.
https//:almanassa.com/ar/story9616/ 

https://goo.gl/owa1pU
https://www.tahrirnews.com/Posts/share/880491
https://goo.gl/oJtDGT
https://goo.gl/iUYg9d
https://goo.gl/zjaxao
https://almanassa.com/ar/story/9616
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كانت حقيقية متاما وبسيطة مثل تصوير لجنة انتخابية واحدة وهي فارغة، ولذلك ميكن فهم سلوك النظام تجاه 
وسائل اإلعالم التي حاولت تقديم جانب من الصورة التي ال يريدها.)353(

تقريرا  نرشت  التي  رويرتز  وكالة  ومنها  مبالحقته،  لالستعالمات  العامة  الهيئة  اختصت  فقد  العاملي  اإلعالم  أما   

الناخبني، مثل توزيع السلع واألموال ونقل املواطنني بالحافالت،  إليها الدولة لحشد  التي لجأت  تناول األساليب 

وقالت الهيئة إن الوكالة سحبت تقريرها الذي وصفته بـ«املغلوط«)354(، لكن بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة 

لدراسات حقوق اإلنسان أكد أن الوكالة اضطرت لذلك بعد تهديد السلطات املرصية لها بحبس الصحفيني املرصيني 
الذين أعدوا التقرير.)355(

 لكن مالحقة اإلعالم العاملي بأكمله مهمة مستحيلة التحقيق عىل الهيئة، نظرا ألن معظم وسائل اإلعالم العاملية قد 

تناولت االنتخابات باعتبارها »نكتة« أو حدث يستحق السخرية أو الشعور بالعار)356(، ولذلك لن تستطيع الهيئة 

فعل يشء تجاه كافة وسائل اإلعالم األجنبية التي ستصبح مع مرور الوقت –إىل جانب اإلعالم املرصي املعارض 

شبكة  عىل  خاصة  ومتابعتها)357(،  إليها  الوصول  عىل  القادرين  املرصيني  عند  لألخبار  الرئييس  املصدر  بالخارج- 

اإلنرتنت، وحينها ستكون عقوبة »الحجب« جاهزة.

 هذا األداء من جانب وسائل اإلعالم من ناحية، والسلطة من ناحية أخرى، هو نتيجة طبيعية لرتكز ملكية وسائل 

اإلعالم يف يد عدد محدود من األشخاص والكيانات املوالية للسلطة، األمر الذي يقيض بدرجة كبرية عىل تنوع وحرية 

اإلعالم.

 غري أن سيادة إعالم الصوت الواحد مل يؤد باإلعالم املرصي إىل تحقيق أي نجاح يذكر، بل تفاقمت الخسائر والديون  

التي أدت إىل ترسيح املئات من املوظفني يف وسائل اإلعالم، ألن اإلعالم يتطلب تقديم مادة جذابة وحرصية للقارئ 

واملشاهد الذي سيغض الطرف عن مشاهدة أي وسيلة إعالمية ال تتحدث عن همومه ومشاكله، بل تتحدث عن 

إنجازات وأخبار إيجابية ال يجد املواطن أثرا لها عىل أرض الواقع، وبالتايل أصبح اإلعالم نسخة مكررة تردد نفس 

النغمة وتنرش نفس األخبار. وبالفعل يعاين عدد من الفضائيات من الخسائر الحادة التي تكبدتها، وأدت إىل ترسيح 

عاملة وتأخري دفع الرواتب ألشهر طويلة، وخفض رواتب الباقني، ووصل تراكم الديون إىل حد قطع البث عن بعضها 
)353(  منى باشا، »القبض عىل شخص حاول تصوير إحدى اللجان فارغة بالدقهلية«، 26 مارس/ آذار 2018.

http//:gate.ahram.org.eg/News.1856672/aspx 

)354(  »االستعالمات: رويرتز حذفت تقريرها »املغلوط« عن االنتخابات يف مرص«، مرصاوي، 29 مارس/ آذار 2018.
https//:goo.gl/TFuXD9 

)355(  بهي الدين حسن، »إجبار رويرتز عيل سحب تقريرها«، 31 مارس/ آذار 2018.
https//:twitter.com/BaheyHassan/status980023554640175105/ 

)356(  »واشنطن بوست: أشباح الربيع العريب تطارد »انتخابات العار« املرصية والقاهرة تبحث الرد«، العريب الجديد، 29 مارس/ آذار 2018.
https//:goo.gl/gFa4uJ 

)357(  محمد الخويل، مصدر سابق.

http://gate.ahram.org.eg/News/1856672.aspx
https://goo.gl/TFuXD9
https://twitter.com/BaheyHassan/status/980023554640175105
https://goo.gl/gFa4uJ
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والفضائيات  الصحف  قيام مالك  ما ساهم يف  الحياة.)358( وهو  قنوات  مثلام حدث مع  ممتلكاتها،  والحجز عىل 

باملوافقة عىل بيع وسائل اإلعالم التي ميتلكونها لتسديد الديون ووقف الخسائر.

 ومل مير شهران عىل تويل أسامة الشيخ مهام منصبه رئيسا لرشكة إعالم املرصيني اململوكة لرشكة إيجل كابيتال حتى 

قدم استقالته)359(،تزامنا مع أنباء عن خطط وضعتها الرشكة لترسيح 300 من موظفيها بسبب الخسائر)360(.

كام تدل صفقات االستحواذ أيضا عىل أن السييس ال يثق باإلعالميني أو رجال األعامل املالكني لوسائل اإلعالم، حتى 

وإن كانوا مدينني بالوالء له، وأنه يريد اصطفافا كامال من اإلعالم مثلام كان عليه الحال يف عهد عبد النارص، حتى 

يصبح »محظوظا« مثله. وبذلك عاد اإلعالم املرصي ليس إىل عهد املخلوع مبارك فقط، بل انتكس وأصبح كام بدأ 

له، ويصبح مجرد نسخة أخرى  التابعة  للنظام وأحد أذرعه  القرن املايض، مجرد وسيلة دعائية  منذ خمسينيات 

منه. لكن مواقع التواصل االجتامعي والتطور التكنولوجي الذي حدث منذ الستينيات وحتى اليوم سيجعل النهاية 

مختلفة عن تلك التي يريدها النظام مثلام قاد املشهد يف يناير 2011، ما مل يتدخل النظام ويحاول السيطرة عىل 

تلك املواقع هي األخرى، وقد بدأت إرهاصات ذلك من خالل طرح مرشوع قانون ملا يسمى »الجرائم اإللكرتونية« 

ومالحقة عدد من نشطاء مواقع التواصل وسجنهم بتهمة إهانة السييس عىل »فيسبوك وتويرت«، لكن من السابق 

ألوانه الحكم عىل نجاح تلك الوسائل من عدمها.

خالصة

  1ـ استخدمت السلطة وسائل اإلعالم املرصية منذ ثورة يوليو 1952 يف تحقيق أهداف داخلية وخارجية، عرب 

تأميمها وتحويلها إىل أداة للدعاية لصالحها. ورغم إتاحة الفرصة أمام إنشاء وسائل إعالم حزبية وخاصة يف عهدي 

السادات ومبارك، فإن اإلعالم ظل مرتبطا بالسلطة بشكل أو بآخر، وظل مقيدا بالعديد من القيود التي متنعه من 

أداء وظيفته. وتجىل ذلك يف تغطية اإلعالم املرصي لثورة الخامس والعرشين من يناير، والتي اتسمت باالنحياز 

للنظام وتبني روايته مقابل الهجوم عىل الثورة واتهام املتظاهرين بالخيانة والعاملة.

 وحتى بعد تنحي مبارك، وعىل الرغم من إنشاء العرشات من وسائل اإلعالم، فإن معظمها كان مرتبطا إما بنظام 

التضييق عىل عملهم من جانب السلطة االنتقالية. وقد  مبارك أو باملجلس العسكري، كام عاىن الصحفيون من 

اتضح انحياز وسائل اإلعالم الحقيقي يف عهد مريس، بعد إعالنها بشكل واضح معارضتها ملريس ودعوتها إلسقاطه.

)358(  »أزمات مالية ترضب القنوات املرصية.. وقف رواتب وترسيح للعاملة«، عريب 21، 27 فرباير/ شباط 2018.
https//:goo.gl7/grfYk 

)359(  »استقالة أسامة الشيخ من »إعالم املرصيني««، املرصي اليوم، 21 فرباير/ شباط 2018.
https//:www.almasryalyoum.com/news/details1262126/ 

)360(  علوي أبو العال، »أسامة الشيخ عن ترسيح 300 عامل بقنوات ON: »ال أعرف العدد.. لكنه أمر داخيل ال يخص أحًدا«”، املرصي اليوم، 

30 يناير/ كانون الثاين 2018.
https//:www.almasryalyoum.com/news/details1252452/ 

https://goo.gl/7grfYk
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1262126
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1252452
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 2ـ لعب اإلعالم دورا مهام يف صناعة صورة السييس والدعاية له قبل وبعد االنقالب، وساهم يف الرتويج له  باعتباره 

منقذا للبالد، وكذلك تقدميه يف صورة األصلح لقيادة البالد خالل املرحلة املقبلة، واختلفت تغطية وسائل اإلعالم 

لألزمات املعيشية والقضايا الداخلية والخارجية منذ تويل السييس منصب الرئيس اختالفات جذريا وصل إىل حد 

التناقض مع تغطية نفس القضايا يف عهد مريس، إذ ركزت عىل الدفاع عن السييس وتربير قراراته،يف حني كانت 

تهاجم مريس بصورة حادة.

  3ـ بعد االنقالب العسكري 2013، بدأت السلطات يف وضع سياسات جديدة بهدف التحكم يف املشهد اإلعالمي، 

اعتامدا عىل رؤية السييس نفسه لإلعالم، والتي تتلخص يف تكوين أذرع إعالمية تابعة للنظام وتابعة له، وعدم 

تلك  تطبيق  وتم  مبارك،  بها يف عهد  كان مسموحا  التي  تلك  للنظام حتى  انتقادات  أي  بتوجيه  لإلعالم  السامح 

الرؤية بشكل رئييس خالل العامني املاضيني عرب استحواذ رشكات تابعة لألجهزة األمنية واملخابراتية عىل أبرز وسائل 

اإلعالم، لتصبح تابعة للنظام بشكل رسمي. كام استحدث النظام كيانات جديدة لتقوم بدور الرقيب عىل وسائل 

اإلعالم املحلية واألجنبية، وتعاقب من يخرج منها عن الخط املرسوم. فمن يحاول الخروج عىل القواعد التي وضعها 

النظام يتعرض لرتسانة واسعة من اإلجراءات العقابية مثل االعتقال واملصادرة واإلغالق، كام شملت تلك اإلجراءات 

عقوبات غري مسبوقة مثل حجب املواقع. وتعترب االنتخابات الرئاسية يف مارس 2018 منوذجا لعقوبات النظام التي 

أنزلها عىل وسائل اإلعالم التي حاولت تقديم جانب من الحقيقة. وبالتايل استطاع النظام املرصي فرض سيطرته 

الكاملة واملبارشة عىل السوق اإلعالمي املرصي، وأصبح متحكام فيه بدءا من امللكية مرورا بالتعليامت املبارشة 

وانتهاء باإلجراءات العقابية تجاه من يحاول الخروج عن النص.
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املبحث الثاني: تصور الجيش املصري لذاته والدولة والشعب

محمد حسن

 يف مساء الخميس العارش من فرباير عام 2011 كان املرصيون عىل موعد مع »البيان رقم واحد« للمجلس األعىل 

إجراءات  من  اتخاذه  ميكن  ما  لبحث  متواصل  بشكل  االنعقاد  يف  سيستمر  إنه  فيه  قال  الذي  املسلحة  للقوات 

»للحفاظ عىل الوطن ومكتسباته«. ومل يكن البيان الذي جاء بعد أيام من اندالع ثورة الخامس والعرشين من يناير 

سوى إعالن رصيح عن دخول الجيش عىل خط السياسة بعد أن ظل ميارسها عرب وكيله )الرئيس( يف قرص االتحادية 

لعقود طويلة. 

 ومنذ ذلك الحني، مل تتوقف البيانات الصادرة عن الجيش، حتى بعد تويل رئيس عسكري - عبد الفتاح السييس 

- مقاليد األمور يف البالد، حيث مل يستطع الرجل العودة بالقوات املسلحة إىل الحدود التي رسمها الرئيس األسبق 

حسني مبارك للجيش، وقبل بها الجيش، من تحجيم منضبط ملشاركة العسكر يف السياسة بشكل مبارش، يف مقابل 

الخدمة يف  بعد خروجهم من   - الدولة  التغلغل يف جهاز  امتيازات ومناصب متكنهم من  القيادات عىل  حصول 

الغالب - وهو ما أطلق عليه يزيد صايغ »جمهورية الضباط«. 

البيانات خالل السنوات السبع املاضية، مثرية تساؤالت بشأن رشعية الجيش، ودوره يف بناء   وقد تطورت هذه 

الدولة، وإمكانية اإلصالح يف ظل سيطرته عىل البالد، وتصور الجيش للدولة واملجتمع يف مرص، وتصوره لنفسه قبل 

كل ذلك، والعقيدة التي يؤمن بها، ومدى مصداقية الخطاب الذي يقدمه.... إلخ، وهو ما يسعى الباحث لإلجابة 

عليه من خالل تحليل خطاب الجيش الذي قدمه يف بياناته خالل السنوات السبع املاضية. آخذا يف االعتبار املقاربة 

التي تنظر إىل تاريخ مرص املعارص من زاوية عالقة الجيش مبكونات الدولة، وآخذا يف االعتبار أيضا مقاربة زولتان 

باراين التي تفرتض أن القوات املسلحة يف بالدنا لديها مفتاح الحل لفهم الكثري من معضالت االنتفاضات العربية، 

معضالت من قبيل: ملاذا كان املتظاهرون يف ميدان التحرير بالقاهرة أنجح من نظرائهم يف دوار اللؤلؤة باملنامة؟ 

وملاذا استطاع شباب تونس إسقاط بن عيل بسهولة، ومل تستطع املعارضة السورية فعل يشء سوى التخفيف من 

قبضة األسد)361( ؟ 

 لكن قبل تحليل الخطاب يجب أوال إلقاء الضوء عىل رشعية الجيوش ووضعها يف الدولة الحديثة،  ثم التطرق إىل 

عالقة الجيش بالدولة املرصية وموقعه منها، األمر الذي ميكننا من فهم الخطاب بصورة معمقة من خالل وضعه 
)361(   زولتان باراين. كيف تستجيب الجيوش للثورات؟ وملاذا؟، ترجمة: عبد الرحمن عياش، )بريوت، الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 2017( 

ص 15.
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يف سياقه االجتامعي والسيايس املناسب، خاصة أن الباحث سيستخدم يف دراسته أداة “ تحليل الخطاب النقدي “ 

التي متثل جرسا بني التحليل اللغوي للنص، والعلوم االجتامعية.  

عينة الدراسة 

 سيقترص الباحث عىل تحليل البيانات الصوتية أو املصورة الصادرة عن الجيش سواء عن طريق املجلس األعىل 

للقوات املسلحة، أو القيادة العامة، أو ما ُعرف باملجلس العسكري بعد ثورة الخامس والعرشين من يناير، وذلك 

لكون البيانات الصوتية أو املصورة هي األكرث أهمية ضمن مئات البيانات التي أصدرها الجيش خالل فرتة الدراسة. 

باإلضافة إىل عدد من الخطابات املهمة لعبد الفتاح السييس باعتباره ميثل بشكل أو بآخر أحد أهم منجزي الخطاب 

العسكري يف البالد خالل السنوات املاضية، كام تضم العينة عددا من األهازيج التي متجد أعامل الجيش، ويُعتقد 

عىل نطاق واسع أنه يقف خلف عملية إنتاجها وترويجها. وذلك بداية من البيان األول الذي أذيع يف 10 فرباير 

2011، وحتى البيان رقم واحد الصادر من القوات املسلحة بشأن العملية »سيناء 2018« يوم 9 فرباير 2011. 

منهج الدراسة 

 استخدم الباحث أداة تحليل الخطاب النقدي التي تركز عىل التفاعالت االجتامعية، وتحاول الكشف عن املضمرات 

األيديولوجية والثقافية يف الخطاب. وذلك ضمن فهم مقارب لتصور ميشيل فوكو للخطاب، الذي يعترب أن الخطاب 

»ليس فقط ما يرتجم الرصاعات يف املجتمع، لكنه هو ما نصارع من أجله، وما نصارع به، بل هو السلطة التي 

نحاول االستيالء عليها«)362(، فالخطاب عند فوكو يكون نتيجة لنظام معريف شامل أو املنظومة الفكرية السائدة 

)paradigm(. وسيستند الباحث يف الوقت ذاته عىل الدراسات التي تناولت دور الجيش يف السياسة ويف الدولة 

الحديثة بشكل عام. 

 أوال( رشعية الجيوش ودورها يف الدولة الحديثة  

السياسة، وحجم هذا  الجيوش يف  به  أن تقوم  الذي يجب  الدور  الباحثني حول طبيعة   هناك خالف واسع بني 

الدور والديناميات التي يجب أن يعمل من خاللها. فالجيوش حجر الزاوية يف دعم رشعية الدولة، بتويل حاميتها 

من الخطر الخارجي، وفرض سياساتها داخلياً، لكنها يف الوقت ذاته يجب أن تخضع لإلرادة الشعبية املتمثلة يف 

السياسيني املنتخبني من عموم املواطنني. 

 وقد حذر أفالطون من تدخل طبقة »حراس املدينة« – وهي أقرب ملفهوم الجيوش النظامية يف العرص الحديث - 

يف قطاع املال واألعامل معتربا أنه »ليس أرض وال أبعث عىل الخجل بالنسبة إىل الراعي من أن يريب ويغذي من أجل 

حامية قطعانه كالبا تدفعهم رشاستهم وجوعهم، أو أي عادة سيئة أخرى تعودوها، إىل التعرض باألذى للامشية، 

)362(   ميشيل فوكو، نظام الخطاب، ترجمة محمد سبيال )دار التنوير، القاهرة، 1984(. 
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فيتحولون من كالب إىل ما يشبه الذئاب«، »ويغدون سادة رشسني بدال من أن يكونوا حامة يقظني«)363(. وبدوره 

آليات  ولديها  املصالح  تلك  تعي  محددة،  مصالح  ذات  اجتامعية”  “طبقة  العسكر  أن  هنتنجتون  صامويل  يرى 

تعاضد، وتتعامل مع املجتمع وفئاته من منطلق مصالحها)364(. 

فإنها تستند إىل »رشعيتها« كجهة مستقلة ونزيهة، مقابل فساد  السياسة،  التدخل يف  الجيوش يف  تبدأ   وعندما 

وتحزب الساسة املدنيني، واستناداً إىل رصيدها التحديثي وانضباطها. ولكن وصول الجيوش إىل الحكم يحولها، إىل 

أول ضحاياه. ذلك أن الفئة التي تستويل عىل السلطة تجتهد يف إخضاع الجيش ومنع تكرار االنقالب، مام تنتج 

عنه عمليات »تطهري« وإعادة هيكلة، وهو ما يؤدي برسعة إىل تسييس الجيش، وتعميق الخالفات بداخله.  وهذا 

بدوره يزيد من ريبة الحكام فيه، فيسعون إىل مزيد من تفكيك الجيش وإضعافه، ويف الغالب إىل اخرتاقه حزبياً 

وطائفياً. وينتج عن هذا عملية تدمري متسارعة لبنية الدولة ثم املجتمع )365(، لذلك يؤكد موريس يانوفيتس مؤسس 

علم اجتامع الجيش أن هناك عالقة بني النجاعة العسكرية والسيطرة املدنية عىل الجيش )366(. 

 وقد شهد العامل جيوشا مسيسة لكن ال يحكمها العسكر، كام حدث يف االتحاد السوفييتي وسوريا والعراق تحت 

حكم البعث، حيث يقوم النظام الحاكم بأدلجة الجيش من أدىن إىل أعىل عن طريق ضباط التوجيه السيايس أو ما 

كان يعرف يف االتحاد السوفيتي بـ«القوميسار«. حيث يتم تحزيب الجيش وعسكرة النظام بشكل متواٍز. ويتحول 

القرابة  والوالء يف حاالت كثرية من  القرب  ويتقاطع  للنظام يف آن معا.  اجتامعية  أداة قمع وقاعدة  إىل  الجيش 

العائلية واالنتامء العشائري والجهوي )367(. 

 ورغم كل ما سبق يعتقد منظرون غربيون كبار من بينهم هنتنجتون أن العسكر يف املجتمعات املتخلفة كان لهم 

دور مهم يف تحديث الدولة، حيث تم االنتقال من امللكيات التقليدية إىل بريتورية الطبقة الوسطى عن طريق 

الجيش  لذلك فإن عالقة    .)368( القدمية  امللكيات  القوى حداثة ومتاسكا يف بريوقراطية  أكرث  كانوا  الذين  العسكر 

بالدولة يف العامل العريب مشوهة، حيث تم إنشاء الدولة والجيش يف وقت واحد، بل إن الجيش كان أهم مؤسسة 

حديثة يف الدولة، واحتاجت الدولة إىل زمن أطول لبناء مؤسساتها األخرى ولفرض رشعيتها عىل املجتمع. 

 وقد ذهب برهان غليون إىل أن الدولة العربية الحديثة تحولت إىل حاضنة ومنتجة لطبقة طفيلية مفصولة عن 

الشعب ومعادية له، وحولت الحداثة إىل أيدلوجيا ووسائل سيطرة وردع وإخضاع للمجتمعات. وبدال من أن تعمل 

)363(   أفالطون، جمهورية أفالطون، ترجمة فؤاد زكريا )القاهرة: املؤسسة العربية للتأليف والنرش، دار الكتاب العريب، 2000(، ص 117. 
(364)  Huntingdon, S. (1957). The Soldier and the State. (p 79) 

  عبد الوهاب األفندي، مرجع سابق.  (365)

(366)  Janowitz, M. (2017). The professional soldier: A social and political portrait. Simon and 
Schuster.  

)367(   عزمي بشارة، الجيش والساسة.. إشكاليات نظرية ومناذج عربية، )الدوحة، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2017(  ص ص 

.34،35
(368)  Samuel, P. Huntington, Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press. 1996: )1968(.
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لتنظيم حياة األفراد األحرار، تحولت إىل وحش يفتك بهم ويصادر حقوقهم باسم حداثة زائفة تفرض عليهم أجندة 

ال تخدم إال عصبة الدولة أو الطائفة االجتامعية املتحكمة بها )369(. 

 ومن أخطر املشكالت التي ترتتب عىل مامرسة العسكر للسياسة بشكل فج هي أنهم ليسوا حزبا من األحزاب، 

لذلك فإنهم عندما يصلون للسلطة يعتربون أن معارضة حكمهم موقفا عدائيا ضد الدولة والوطن! وغالبا ال يؤدي 

خلع الحكام الثياب العسكرية عند تويل الحكم إىل متدين العسكر، بل إىل عسكرة السياسة )370(. ففقدان الثقة بني 

الجامهري والجيوش يؤدي إىل أن تعمد األخرية إىل استخدام »القوة الغاشمة« – بحسب تعبري الرئيس املرصي عبد 

الفتاح السييس - بعدما تفشل أساليب الهيمنة )Hegemony( التي تحدث عنها جراميش. 

ثانيا( عالقة الجيش وموقعه يف الدولة املرصية  

 بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية وتراجع القوى اإلمربيالية القدمية )بريطانيا وفرنسا(، صعدت الواليات املتحدة 

واالتحاد السوفيتي كقوى عظمى بديلة، وأصبح للنموذج االشرتايك الذي يدعمه السوفيت جاذبية كبرية يف الدول 

النامية، خاصة وأنه تزامن مع انتصار الثورة الصينية، وظهور واسع لحركات التحرر الوطنية الرافضة لالستعامر. 

وقد أدى هذا إىل ظهور مخاوف غربية من متدد الشيوعية يف العامل، فدعمت الواليات املتحدة الجيوش يف عدد من 

الدول باعتبارها قوى منظمة ميكن االعتامد عليها. ويف عام 1952 أيدت واشنطن حركة ضباط الجيش املرصي التي 

سعت إلنهاء امللكية، وحثتها عىل إجراء إصالحات واسعة متمركزة حول اإلصالح الزراعي. 

 وانحدرت أغلبية ضباط الجيش من الطبقة الوسطى، فأقامت النخبة املرصية الجديدة بالتشارك مع فئة واسعة 

من املوظفني والتكنوقراط، وحل هؤالء الضباط بالتدريج محل أبناء العائالت األرستقراطية ومثقفي وفنيي املدن 

املرصية من خريجي الجامعات املمتازة والنخبوية بني الحربني العامليتني )371(. وعىل سبيل املثال فإنه يف عام 1962 

احتل الضباط 72 منصبا من أصل 100 وظيفة عليا يف الخارجية )372(. 

 وإثر هزمية العام 1967 سيطر عبد النارص عىل الجيش بشكل كامل بعد أن نازعه عبد الحكيم عامر عليه لفرتة 

التغيري  وانتهج سياسة  السياسيني  تخلص من خصومه  الذي  السادات،  السيطرة يف عهد  واستمرت هذه  طويلة، 

املستمر لقادة الجيش حتى يضمن أن ال يستقروا يف أماكنهم وميثلوا مراكز قوة تهدده فيام بعد، ومن هؤالء كان 

وزير الدفاع أحمد بدوي الذي قتل مع 13 من ضباطه يف حادث مروحية نجا منه الطيار وحده، لكن األخري قتل 

بإطالق النار عليه يف شقته بعد الحادث بشهور )373(. 

)369(   برهان غليون، املحنة العربية: الدولة ضد األمة) بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1993(. 

)370(   عزمي بشارة، مرجع سابق. 

)371(   عزمي بشارة، مرجع سابق. 
    أنور عبد امللك، املجتمع املرصي والجيش 1952 - 1973، )القاهرة، مركز املحروسة، 2005(، ص 279.  (372)

)373(   عزمي بشارة، مرجع سابق، ص ص 169 – 180. 
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 مع الوقت تم خفض امليزانية العسكرية وتغيري العقيدة القتالية للجيش، وتوافق النظام الحاكم مع الجيش عىل 

وظائف جديدة تحافظ عىل قوته وامتيازاته، ثم جاء امللحق العسكري يف واشنطن عبد الحليم أبو غزالة ليصبح 

وزيرا للدفاع – واستمر مبنصبه طوال العقد األول من حكم مبارك - حامال مرشوع توسيع نشاط الجيش االقتصادي 

واملدين ومضاعفة الرواتب بشكل غري مسبوق. وأصبح للجيش ميزانية منفصلة عن ميزانية الدولة، وحساب خاص 

يف بنك تجاري تودع فيه مداخيل املرشوعات التي ينفذها. 

 لكن يف املقابل حظر مبارك عضوية الضباط يف األحزاب عام 1984، ومع الوقت تم خفض امليزانية العسكرية 

الناتج املحيل يف منتصف السبعينيات، إىل نحو 20% عام 1980، ثم تقلصت مجددا إىل %11  من نحو 33% من 

يف منتصف التسعينيات، أما يف عام 2010، فبلغت هذه النسبة 2.2% فقط )374(. ومتت مراجعة العقيدة القتالية 

للجيش، ففي العام 1987 حدد أبو غزالة مبادئ عقيدة الجيش بالتوازن االسرتاتيجي والردع بالنسبة للدول املحيطة 

ومنها إرسائيل، والحفاظ عىل استقالل الدولة وسالمة أراضيها و«مصالحها االقتصادية«. وبعد مثانية أعوام أضاف 

طنطاوي إىل مهام الجيش: »حامية الجبهة الداخلية« ومواجهة الكوارث )375(. 

 وبعد عام 1991، زادت عملية الدمج يف نظام املحسوبية التابع ملبارك من خالل الوعد مبنح »بدل والء« يحصل 

عليه كبار الضباط عند التقاعد، وذلك مقابل امتناعهم عن االنخراط يف السياسة وقبولهم لرواتب متدنية نسبيا، 

كام يضمن هذا أيضا وظيفة حكومية توفر لهم فرصا مربحة بعد التقاعد. وقد أدت عملية دمج كبار الضباط يف 

دولة مبارك إىل إبعادهم عن واقع مرص االجتامعي والسيايس.  وعىل عكس النمط السائد يف عهد “ أبو غزالة” 

الذي عمل عىل أن يحقق االكتفاء الذايت للقوات املسلحة الفائدة لجميع الضباط بال استثناء، فإن عهد املشري محمد 

حسني طنطاوي متيز بحصول فئة قليلة من أصحاب الرتب العليا عىل القدر األكرب من املكاسب نتيجة دمجها يف 

نظام مبارك )376(. هذا باإلضافة إىل برنامج املساعدات العسكرية األمريكية التي يعتربها بعض الباحثني باألساس 

هبة لكبار الضباط املرصيني.)377( 

 لذلك ميكن القول إنه يف عهد مبارك جرت تسوية كربى صار مبوجبها وزير الدفاع الرجل القوي داخل الجيش 

فحسب، ونشأ كيان سيايس للضباط بغيته الحفاظ عىل االمتيازات التي تتعلق بالجيش واقتصاده ومواقع ضباطه 

بالتعاون مع  البالد  الحكم وإدارة  للرئيس شؤون  تُرك  املقابل  الذين يعينون يف مناصب رسمية، ويف  املتقاعدين 

املخابرات ووزارة الداخلية. ومل ينِف هذا للحظة أن الجيش ظل القوة الرئيسية، وصاحب القدرة إذا أراد تفعيل 

قوته، كذلك ظل األكرث شعبية لدى الجمهور البتعاده عن السياسة. وكان املثل السائر بني كثري من املدنيني يف مرص 
)374(   عزمي بشارة، مرجع سابق، ص ص 184 – 185 

(375)   Kechichian, J., & Nazimek, J. (1997). Challenges to the Military in Egypt. Middle East Policy, 5(3), 128.
)376(   يزيد صايغ، فوق الدولة .. جمهورية الضباط يف مرص، معهد كارنيجي، أغسطس 2012:

 http://carnegie-mec.org/2012/08/01/ar-pub-48996 

http://carnegieendow-  :2015 377(   شانا مارشال، القوات املسلحة املرصية وتجديد اإلمرباطورية االقتصادية، معهد كارنيجي، أبريل(

ment.org/files/Paper_Marshall_Egypt_ARA.pdf
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هو أن الجيش ال يحتاج إىل االستيالء عىل السلطة ألنه يجلس بالفعل عىل قمتها )378(. 

 وظل طنطاوي الذي مل يكن مشغوال بالحرب وال باإلعداد لها، معنيا بالحفاظ عىل مكانة الجيش ومصالح ضباطه، 

فسارت عملية تنحية القوات املسلحة عن املشاركة العلنية واملبارشة يف السياسة يف عهد مبارك جنبا إىل جنب مع 

تغلغل كبار الضباط يف جهاز الدولة. فكانت “هيئة الرقابة اإلدارية” أهم أذرع الجيش للتغلغل يف اإلدارات املدنية، 

وذلك من خالل ترهيب املعارضني ومعاقبتهم، والسيطرة عىل مؤيدي النظام. باإلضافة إىل أن العسكريني يسيطرون 

عىل نصيب األسد من الحكم املحيل كمحافظني ورؤساء مدن وأحياء، كام أنه ضمن مهام قادة املناطق العسكرية 

الداخيل. وفوق كل هذا تدير »جمهورية  التنسيق مع املحافظني والسلطات املدنية لضامن األمن  الخمسة من 

الضباط« اقتصادها العسكري الرسمي الخاص، الذي يدر عليها مصادر دخل ال متر عرب الخزينة العامة للدولة، وال 

تخضع لسيطرة الربملان أو أية هيئة مدنية أخرى )379(. 

 وقد حفز توسع النشاط االقتصادي للقوات املسلحة رصاعا مع الربجوازية املدنية التي أفسح لها االنفتاح االقتصادي 

مجاال للعمل يف مرشوعات بقيت تقليديا مقصورة عىل القطاع العام، لكن رسعان ما تطورت ديناميات تضبط هذه 

املنافسات وتعزز شبكة مصالح مشرتكة بني الجيش ورؤوس األموال. لكن اللربلة االقتصادية املفرطة التي بدأت 

يف املرحلة الثانية من عهد مبارك، وال سيام مع صعود نجم ابنه جامل، ورجال األعامل، قادت إىل رصاع خفي ثم 

علني بني اقتصادين ورؤيتني ونخبتني؛ إنه رصاع بني القطاع العام الذي أصبح قطاعا عاما خاصا بالعسكر، والليربالية 

االقتصادية الخاصة بفئة جديدة من رجال األعامل املوالني لألرسة الحاكمة بوساطة الحزب الوطني )380(. 

 وبعد ثورة يناير تعرضت هذه االمتيازات لخطر مراقبة الربملان والخضوع للقانون املدين، ولتجنب ذلك حرصت 

املؤسسة العسكرية عىل أن يتضمن الدستور مواد ال تنص عىل امتيازاتها فحسب، بل عىل قرارها السيادي عمليا 

أيضا، سميت مبواد تحصني الجيش يف الدستور. لكن بالتوازي عمل الجيش عىل تعزيز سيطرته عىل االقتصاد، األمر 

الذي استمر أيضا يف عام حكم الرئيس محمد مريس، قبل أن تدب الخالفات بني الرئاسة والقوات املسلحة بشأن 

السيطرة عىل مرشوع محور قناة السويس. وأخريا سهلت اإلطاحة مبريس وتعزيز النظام العسكري قدرة القوات 

املسلحة عىل تحويل أموال الدولة إىل املشاريع التي لها مصالح فيها )381(. وزادت عملية توسيع الجيش لنفوذه 

االقتصادي بشكل الفت، وعىل سبيل املثال، فإن جريدة الوطن املقربة من النظام نرشت خربا يوضح كيف وصل 

ذلك النفوذ إىل أصغر املهام، فجاء نص الخرب كالتايل: »يفتتح اللواء كامل الدايل، محافظ الجيزة، الثالثاء املقبل، 

مرشوع تطوير جراج حي العجوزة بشارع السودان وذلك ضمن احتفاالت محافظة الجيزة بعيدها القومي. يشارك 

يف االفتتاح اللواء عالء هراس، نائب محافظ الجيزة، واللواء جامل الشبكيش، رئيس حي العجوزة، وعدد من قيادات 

)378(    )عزمي بشارة، مرجع سابق ص 188. 

)379(   يزيد صايغ، مرجع سابق. 

)380(    عزمي بشارة، مرجع سابق، ص ص 191 – 197. 

)381(    شانا مارشال، مرجع سابق. 



181

محافظة الجيزة« )382(، فاملحافظ لواء ونائبه لواء ورئيس الحي لواء، وهم كل املسؤولني املذكورين يف الخرب، ورمبا 

هناك آخرون مل يتم ذكرهم. 

 وقد أدى كل ما سبق إىل وضع غريب للجيش ركز فيه عىل مصالحه االقتصادية أكرث من مهمته األصلية يف حامية 

البالد، واقرتب من توصيف جامل حمدان الذي انتقد فيه »حل مشكلة األخطار الخارجية والغزو بالحل السيايس 

مطلع  بالكويت  الصحراء  عاصفة  يف  محدودة  مشاركة  فباستثناء  العسكري«.  بالحل  الداخلية  الحكم  وأخطار 

الداخيل  التحدي  القوات املسلحة املرصية يف عمليات حقيقية منذ نحو 45 عاما، وحتى  التسعينيات مل تشارك 

الذي مثله بضع مئات من املسلحني املتمردين يف سيناء تعاملت معه بطريقة أثارت الكثري من عالمات االستفهام 

حول كفاءتها. األمر  الذي  دفع الخبريان يف الشؤون املرصية كليمنت هرني وروبرت رسبنغبورغ إىل اعتبار أن نواة 

الجيش املرصي مكونة من ضباط مدللني تم تسمينهم ضمن نظام املحسوبية الذي أقامه مبارك )383(. 

ثالثا( تحليل خطاب الجيش املرصي يف الفرتة من فرباير 2011 إىل فرباير 2018

يناير  ثورة  بداية  املرصي خالل سبع سنوات متتد من  الجيش  بالتحليل خطاب  الباحث  يتناول  الفصل   يف هذا 

2011 وحتى ترشح الرئيس عبد الفتاح السييس لفرتة ثانية يف فرباير 2018، وذلك من خالل محورين هام الشكل 

واملضمون. 

)أ( من حيث الشكل:

 يف بيان املجلس العسكري األول الذي مل يحمل رقام، ظهر اللواء إسامعيل عتامن عضو املجلس وخلفه رمز لوزارة 

الدفاع املرصية )هيئة العمليات(، ثم يف أول ثالثة بيانات تالية للمجلس كان ملقي البيان )اللواء الفنجري( يقرأ 

من ورقة ويف استديو غري مجهز سوى بعدد من أعالم القوات املسلحة مع خلفية فقرية إىل حد ما، وهو ما يشري 

إىل حالة االرتباك وضعف الخربة النسبي يف التعامل مع اإلعالم، وهذا يرجع إىل ما سبق ذكره بشأن دور مبارك يف 

دفع الجيش إىل خلفية املشهد السيايس بعيدا عن واجهته. لكن هذا تبدل مع الوقت، فبداية من البيان الرابع بدأ 

الحديث من شاشة متحركة متصلة بالكامريا )أوتوكيو(، وتم التصوير يف استديو به خلفية مكتوب عليها »املجلس 

األعىل للقوات املسلحة«، ويضم عددا من أعالم الجيش. ثم تغري املتحدثون مرارا، وبدأت مرحلة البيانات التي 

يظهر فيها رمز القوات املسلحة ويف الخلفية صوت قوي ألحد املتحدثني باسم الجيش. ويف بيان القيادة العامة 

للقوات املسلحة بتاريخ  9-7-2013، تم إزالة الرمز ووضع بدال منه صورة وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السييس 

الذي هنأ - خالل البيان - املرصيني بحلول شهر رمضان. وكان قبلها بأيام وبالتحديد يف 3-7-2013 قد ظهر السييس 

بنفسه إللقاء بيان االنقالب، ثم أخريا وصلنا إىل مرحلة االستديو الكبري الذي أعلن منه املتحدث العسكري عن بداية 

)382(   محافظ الجيزة يفتتح جراج حي العجوزة، موقع صحيفة الوطن، 1 أبريل: 2018
(383)  Henry, C. M., & Springborg, R. (2011). A Tunisian Solution for Egypt’s Military: Why Egypt’s Military Will 
Not Be Able to Govern.  

https://www.elwatannews.com/news/details/3230125
https://www.elwatannews.com/news/details/3230125
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»العملية الشاملة سيناء« يف فرباير 2018.  

مونتاج  لعملية  وخاضعة  مسجلة  الدراسة  محل  السبع  السنوات  طوال  العسكرية  البيانات  جاءت جميع  وقد   

الخطاب بشكل كامل، والتأكد من عدم وجود أخطاء، ورغم ذلك اتسمت  السيطرة عىل  واضحة، وذلك بهدف 

 Kechichian, J., &( بالضعف اللغوي، وهذا رمبا يرجع إىل ظاهرة تقديم الثقة عىل الكفاءة. وقد أشار الباحثان

Nazimek, J.( إىل أن نسبة الضباط الجامعيني عندما وقعت نكسة العام 1967 كانت 1 إىل 60 فقط، قبل أن 

القيادة باألزمة فتجري عملية تجنيد واسع ألصحاب املؤهالت الجامعية، لتصبح %60 من الضباط خالل  تشعر 

حرب 1973 )384(، لكن ظلت الكفاءة مفتقدة بسبب عدم اعتامد معايري صارمة، وعدم اشرتاط التفوق الدرايس يف 

امللتحقني بالكلية الحربية. 

)ب( من حيث املضمون: 

 إنَّ الرتاكم املعريف يف مجال الخطاب أفرز ثالث مدارس أساسية )385(: املدرسة األملانية، املستوحاة من أطروحات 

الوصول  بهدف  نزاعية،  وضعية  يف  للحجج  املنظم  التبادل  هو  الخطاب  أن  وترى  العام؛  املجال  حول  هابرماس 

إىل توافق. يف حني متحورت املدرسة الفرنسية حول التفكري يف العالقة بني اللساين واأليديولوجي. وأخريا املدرسة 

األنجلوسكسونية التي ترى أن إدراك الخطاب يتم عىل مستوى “فعل الكالم” يف وضعية اتصالية محددة. وأسهمت 

املدرسة  هذه  زت  وتعزَّ املجتمع.  داخل  النص  استخدام  تحليل  من  املدرسة  هذه  متكني  يف  الوظيفية  اللسانيات 

نورمان  بينهم  الباحثني  من  العديد  يد  عىل  للخطاب،  النقدي  بالتحليل  يُعرف  أصبح  ملا  اإلمربيقية  بالدراسات 

فاركلوف وروث وداك، وهام الباحثان اللذان سيعتمد الباحث عىل أفكارهام يف هذه الدراسة. 

 حيث يرى فاركلوف أن تحليل الخطاب ال يعتمد فقط عىل التحليل اللغوي للنصوص، بل يأخذ يف االعتبار عمليات 

ويلخص   ،)386( االجتامعية  الثقافية  املامرسات  من  واسع  إطار  ضمن  تتم  التي  واستهالكه  وتوزيعه  النص  إنتاج 

فاركلوف ووداك املبادئ الرئيسية لتحليل الخطاب النقدي فيام ييل: 

يتناول املشكالت االجتامعية.	 

 تكون عالقات السلطة خطابية.	 

ميثل الخطاب املجتمع والثقافة.	 

(384)  Kechichian, J., & Nazimek, J. (1997). Challenges to the Military in Egypt. Middle East Poli-
cy, 5(3), 125. 

)385(   نرص الدين لعيايض، الخطاب الطائفي يف الفضائيات الدينية: كُلَْفة الخالف وتداعياته، مركز الجزيرة للدراسات، أكتوبر 2015:  
http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/10/201510795832214257.html

(386)  Fairclough, N. Discourse and social change, (Polity Press, Cambridge, 1992), p. 73.
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 يفعل الخطاب عمال أيدولوجيا.	 

يكون الخطاب تاريخيا.	 

تكون العالقة بني النص واملجتمع عالقة توسطية.	 

يكون تحليل الخطاب تأويليا وشارحا.	 

الخطاب منط من أمناط الفعل االجتامعي)387(.	 

مالمح عامة لخطاب الجيش املرصي 

 ميثل تحليل الخطاب النقدي منطا من بحوث الخطابة التحليلية التي تدرس سوء توظيف السلطة واستمرارها 

ومقاومتها والهيمنة االجتامعية وعدم املساواة بواسطة النص والحديث يف السياق االجتامعي والسيايس )388(. لذلك، 

فهو يتناسب مع موضوع البحث إىل حد كبري. وبناء عىل ما سبق يعمل الباحث يف الجزء التايل من الدراسة عىل 

وضع مالمح عامة لخطاب الجيش املرصي خالل السنوات السبع املاضية، والتي تتمثل فيام ييل: 

1ـ متثالت الذات واآلخر عند الجيش: 

 إن الخطاب السيايس ال يصف العامل بل ينشئه ويغريه، ومن بني األدوات التي يستخدمها رجل السياسة يف إنشاء 

التي يرسمها الخطيب  الذات واآلخرين واألحداث)389(.  ويقول أرسطو: إن الصورة  العامل وتغيريه عمليات متثيل 

لنفسه داخل خطبته بالغة األهمية يف إنجاز الوظائف التي تسعى إىل تحقيقها، فعندما يضفي الخطيب مالمح 

الصدق واألهلية عىل نفسه، والتجرد والحيادية عىل خطابه، فإن ذلك يسمح لكالمه بأن ينجز أغراضه بسهولة 

نسبية )390(.  لذلك يسعى الجيش دامئا يف خطاباته إىل رسم صورة مثالية لنفسه، حيث يكرث من مدح الذات من 

خالل عبارات مثل: “كانت القوات املسلحة عىل الدوام يف مقدمة صفوف املواجهة للحفاظ عىل الدولة املرصية”، 

و”املجلس األعىل لن يحيد عن الدور الوطني للقوات املسلحة وقيادته الوطنية”، و”لقد استشعرت القوات املسلحة 

انطالقا من رؤيتها الثاقبة أن...”، و”نلتزم بحامية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه”، ويف بيان القوات املسلحة يف 1 

يوليو 2013 جاء نصا: “تحية تقدير وإعزاز إىل رجال القوات املسلحة املخلصني األوفياء، الذين كانوا وال يزالون 

متحملني مسؤوليتهم الوطنية تجاه شعب مرص العظيم بكل عزمية وإرصار وفخر واعتزاز”. وميثل هذا النوع من 

(387)  Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). Critical discourse analysis. In van Dijk, TA (ed.) Dis-
course as Social Interaction (Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction, vol. 2).  
(388)   Van Dijk, T. A. )2008(. Discourse and power. Palgrave Macmillan.p 85.  

)389(   عامد عبد اللطيف، إطار مقرتح لتحليل الخطاب الرتايث، مجلة الخطاب الجزائرية، 2015، العدد )14(، ص ص 187- 216: 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/20555  

)390(   أرسطو،كتاب الخطابة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، )بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 1986(، ص 29. 
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البيانات خطابا مضادا للخطابات التي توجه انتقادات للجيش وسلوكه السيايس، وكلام زاد االنتقاد زادت عبارات 

املديح للذات. 

 وأبعد من ذلك أن هذه الخطابات تنفي االنتقادات التي يتم توجيهها للقوات املسلحة وتؤكد وجود عكسها. وبدال 

من إدارة نقاش بشأن تلك العيوب ومحاولة إصالحها، يتحول الحديث إىل املزايا والسعي إىل تطوير ما هو قائم. 

وهو شكل من أشكال »االستالب الخطايب« بحسب تعبري بعض الباحثني. فمثال يقول بيان للجيش: »املجلس األعىل 

االنتقادات املوجهة للجيش  التي يرتضيها الشعب«، يف رد واضح عىل  للقوات املسلحة ليس بديال عن الرشعية 

بالسيطرة عىل الحكم بالقوة، وقوله: »القوات املسلحة مل تغدر ومل تتآمر« ميثل ردا عىل من اعترب أن ما جرى يف 

الثالث من يوليو 2013 انقالب عسكري. وقوله: »املجلس األعىل للقوات املسلحة يتطلع باحرتام وإجالل لرغبة 

الجامهري العريضة من شعب مرص العظيم يف ترشح الفريق أول عبد الفتاح السييس لرئاسة الجمهورية«، ميثل ردا 

عىل اتهامات بأن السييس مرشح الجيش الذي يدافع عن مصالحه. وقد اتهم السييس نفسه يف خطاب متلفز جامعة 

اإلخوان بأن منطقها يتلخص يف عبارة »يا نحكمكم يا نقتلكم« وذلك بالتزامن مع مجازر واسعة تم اتهام النظام 

بارتكابها عمدا، وقال عن الرئيس املعزول محمد مريس: »أخد السلم معاه فوق« يف إشارة إىل منع تداول السلطة 

وتقويض الدميقراطية، يف حني يقول معارضوه إنه هو من نفذ هذه اإلجراءات عىل نطاق واسع، حتى إنه مل يسمح 

ألحد ذي شأن بالرتشح ضده يف انتخابات 2018. 

 كام الحظ الباحث وجود استخدام مفرط ملفردة »القوات املسلحة« يف الخطابات، وذلك ملا لها من رصيد واسع 

عند الجمهور، لدرجة أن السييس استخدمها أحد عرش مرة يف بيان االنقالب. لكن تأثري هذه املفردة تراجع مع 

الوقت، بالضبط كام تراجع تأثري خطبة مبارك يف العارشمن فرباير 2011 عن نظريتها التي ألقاها يوم 28 يناير، وكان 

لها تأثري كبري وقتها. فأحيانا يؤدي االستخدام املبالغ فيه للغة املشحونة والعاطفية إىل أثر عكيس عىل الجمهور 

يعرف بـ«األثر املرتد عىل صاحبه« )boomerang effect( )391(، خاصة عندما انهار سقف تطلعات الجمهور خالل 

السنوات الخمس التي حكم فيها الجيش بشكل مبارش، وأدت إىل تراجع األوضاع املعيشية لغالبية الشعب املرصي.

 وظل خطاب الجيش يعتمد دامئا عىل ثنائيات متقابلة، بحيث ميثل هو أحد طرفيها، فيام ميثل أعداؤه الطرف 

اآلخر، مثل )الوطنية يف مقابل الخيانة- اإلعامر يف مقابل التخريب – أهل الخري يف مقابل أهل الرش – الجيش يف 

مقابل اإلرهاب األسود -  املواطنون الرشفاء يف مقابل املندسني..... إلخ (.  

2ـ الدولة يف خطاب الجيش: 

 يفرتض الفيلسوف األملاين كارل شميت أن الدولة القومية متثل عند البعض الغاية أو الدين أو حتى اإلله، حيث 

(391)  de Rosa, A. S. (2006). The ”boomerang” effect of radicalism in Discursive Psychology: A 
critical overview of the controversy with the Social Representations Theory. Journal for the Theory 

of Social Behaviour, 36(2), 161-201.  
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يحل الدستور محل الكتاب املقدس، وميثل الجندي املجهول معنى الشهادة، ويحل العلم محل الشعار الديني، 

والنشيد الوطني محل األناشيد أو الرتانيم، كام استبدلت املواطنة بأخوة الدين، وحلت قراءة الصحيفة محل صالة 

الصبح، والذهاب للعاصمة محل الحج )392(. وبينام ينظر الجيش إىل نفسه باعتباره النواة الصلبة للدولة، فإنه يهتم 

بتفعيل أدوات الدولة البريوقراطية األخرى والسيطرة عليها، السيام قوات األمن الداخيل )الرشطة(، والقضاء. وهذا 

يظهر يف أوصاف التبجيل التي متأل البيانات العسكرية من قبيل »الرشطة الوطنية«، و«القضاء الشامخ«، و«القايض 

الجليل«... إلخ. لكن ورغم كل هذا يحرص الجيش عىل إظهار بقية املؤسسات باعتبارها يف درجة أقل منه وتحت 

سيطرته، وقد ظهر هذا يف الصورة التي بثتها الصحف املرصية للقاء بني السييس وقت أن كان وزيرا للدفاع، ومحمد 

إبراهيم وزير الداخلية، آنذاك، حيث ظهر األول جالسا ينظر إىل أمامه بعدم اهتامم، يف حني كان الثاين واقفا يف 

موقف السكرتارية يرشح شيئا ما، وذلك بعد فرتة وجيزة من انقالب 2013 )393(. وهذا يتوافق مع وصف بعض 

الباحثني وزارة الداخلية باعتبارها “منفذة ألوامر الجيش وهي يف الوقت نفسه كبش محرقته” )394(.

 ولكون الجيش متغلغل بقوة يف املكون البريوقراطي من خالل الرقابة اإلدارية عىل الحكم املحيل واألجهزة األمنية، 

وألن هذا التدخل يوفر لكبارالضباط املتقاعدين وللقوات املسلحة كلها دخال ممتازا، فإن الجيش يرى أنه بشكل أو 

بآخر قيِّم عىل الدولة وليس أهم مؤسساتها فحسب، األمر الذي ظهر بشكل واضح يف البيان رقم واحد للمجلس 

األعىل للقوات املسلحة بعد ثورة يناير؛ حيث بدأ البيان بالعبارة التالية: »انطالقا من مسؤولية القوات املسلحة 

ومكتسبات شعب مرص  واملواطنني  الوطن  وأمنه وحرصا عىل سالمة  مصالحه  ورعاية  الشعب  بحامية  والتزاما  

العظيم، وتأكيدا وتأييدا ملطالب الشعب املرشوعة انعقد املجلس األعىل للقوات املسلحة لبحث تطورات املوقف«. 

وأحيانا يتطور األمر ليصف خطاب الجيش القوات املسلحة باعتبارها كيانا فوق الدولة، كام ظهر  يف مصطلحات 

مثل »عرق الجيش« الذي قاله اللواء محمود نرص مساعد وزير الدفاع للشئون املالية واصفا األموال التي ميتلكها 

الجيش، وردا عىل انتقادات اقتصاديني لترصيح له بشأن إقراض وزارة الدفاع مليار دوالر للبنك املركزي! )395(  كام 

حول الجيش عمليات الرعاية االجتامعية والتنمية إىل صدقات - بدل أن تكون استحقاقات – متنح وفقا لتقدير 

للشعب  بأنها »هدية  تصفها  املياه  تنقية  واملخابز ومحطات  الطرق  املسلحة  القوات  تبني  القادة، فحني  ومزاج 

املرصي« متجاهلة حقيقة أن املوارد املستخدمة يف نهاية املطاف تأيت من املال العام )396(.

3ـ الشعب يف خطاب الجيش: 

يقول يزيد صايغ إن الضباط أصبحوا فئة خاصة لها مساكنها ومستشفياتها ونواديها وامتيازاتها، وأصبح االنضامم 

(392)  Silverman, P. (1990). Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty.  
)393(   صورة السييس يف وضع الجلوس ومحمد إبراهيم واقفا.

)394(   شانا مارشال، مرجع سابق. 

)395(   العسكري: مرشوعاتنا )عرق( وزارة الدفاع.. ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها، موقع صحيفة الرشوق، 27 مارس 2012

)396(   يزيد صايغ، مرجع سابق. 

https://www.noonpost.org/sites/default/files/styles/article-main/public/field/image/1373805074.jpg?itok=eh9lrNao
https://www.noonpost.org/sites/default/files/styles/article-main/public/field/image/1373805074.jpg?itok=eh9lrNao
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032012&id=0de8ea0c-136a-4270-9a7c-79b576b91b51
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032012&id=0de8ea0c-136a-4270-9a7c-79b576b91b51
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إىل سلك الضباط يتسم بدرجة أقل بكثري من الدميقراطية. وأدى ذلك إىل إلغاء تدريجي ألحد أهم مظاهر املساواة 

االجتامعية التي متيز بها عهد عبد النارص، والتي سهلت دخول أبناء العائالت الفقرية أو األمية وعائالت الطبقة دون 

الوسطى إىل الكليات العسكرية. وتم التخيل عن السياسات الحكومية االجتامعية الهادفة إىل إعادة توزيع الرثوة 

)397(. ولعل ما يكشف عن طبيعة الوعي الطبقي الجديد لجمهورية الضباط هو أن املنقبات والرجال الذين يرتدون 

الجاالبية الفالحية مينعون من دخول النوادي العسكرية، وقد فرضت القيود نفسها عىل الدخول ملراكز التسوق 

التي متتلكها أو تديرها جمعيات الضباط املتقاعدين، إىل أن تبني أن زوارا أثرياء من دول الخليج يرتدون مالبس 

مشابهة )398(.  لذلك كثريا ما يأيت خطاب الجيش لينفي كل هذا ويركز عىل الهوية املشرتكة بني الجيش والشعب، 

مستخدما عبارات من قبيل »جيش الشعب«، و«الجيش يأمتر بأمر الشعب«، و«قواتكم املسلحة«. 

 وبشكل عام يتعامل الجيش بنزعة أبوية مع املدنيني؛ حيث يتم اعتبارهم مواطنني أقل شأنا، ويظهر هذا يف الصورة 

املتداولة للجندي الذي يحمل طفال، والتي انترشت عىل الدبابات يف مارس 2012. وقد قال السييس يف خطابه يوم 

24 يوليو 2013: إن القوات املسلحة لن تعتدي عىل الشعب ألن »األسد ال يأكل أوالده«!  

  وحينام يهدد الجيش يف بياناته بأن الشعب سيفعل أمرا ما، فإنه يقصد أن القوات املسلحة هي التي ستفعل، 

وهذا ظهر يف البيانات من خالل عبارات مثل: »إن الشعب يختار بإرادته الحرة طريقه نحو مستقبل مطلوب من 

الجميع«، »ليس ألحد أن يخرج عىل إرادة األمة«، ويف بيان 12 يوليو 2011 يقول: »إن القوات املسلحة مؤيَدة 

بثقة الشعب وانطالقا من ثوابتها الوطنية تؤكد أنها لن تسمح بالقفز عىل السلطة وتجاوز الرشعية ألي من كان«. 

 وعندما قرر املجلس األعىل للقوات املسلحة ترشيح السييس، أظهر األمر يف بيان 27-1-2014 باعتباره إرادة شعبية 

فقال: مل يكن يف وسع املجلس األعىل للقوات املسلحة إال أن يتطلع باحرتام وإجالل لرغبة الجامهري العريضة من 

شعب مرص العظيم يف ترشح الفريق أول عبد الفتاح السييس لرئاسة الجمهورية، وهي تعتربه تكليفا والتزاما«، ثم 

قال إنه: »قدر أن ثقة الجامهري فيه )السييس( نداء يفرض االستجابة له يف إطار االختيار الحر لجامهري الشعب«!! 

 وعادة ما تشتمل البيانات التي يوجهها قادة الجيش للشعب عىل الوعد والوعيد يف نفس الوقت، مع ذكر الوعود 

الثاين  الخطاب  التهديدات، ويظهر هذا مثال يف  اللهجة إىل الرصامة مع ذكر  تتغري  بنربة هادئة، وبعدها مبارشة 

للجيش بعد ثورة يناير الذي نص عىل: »تؤكد القوات املسلحة عىل عدم املالحقة األمنية للرشفاء الذين رفضوا 

الفساد وطالبوا باإلصالح«، ثم غري املتحدث نربته قائال: »وتحذر من املساس بأمن وسالمة الوطن واملواطنني«.  

4ـ مصداقية الخطاب: 

 كثريا ما يقرتن االستخدام املكثف ألساليب التوكيد املركبة بوجود فجوة مصداقية بني املتكلم والجمهور تحاول هذه 

)397(   يزيد صايغ، مرجع سابق. 

)398(  يزيد صايغ، مرجع سابق. 
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األساليب تجسريها )399(. وهو ما نالحظه يف جميع خطابات الجيش تقريبا، كام أن هذه الفرضية تفرس استخدام 

ف خالل خطاباته. كام أن بيانات الجيش عادة ما تحتشد  الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس شبه الدائم للحلِ

بالعبارات البالغية التي تعمل عىل تعطيل التفكري النقدي عند الجمهور، مثل عبارة: إن الجيش يعلم أن »رصيده 

عند الشعب يسمح«، وذلك عند اعتذاره عن الهجوم عىل املتظاهرين مبيدان التحرير يف 26 فرباير 2011. وعبارة: 

»إن الشعب مل يجد من يحنو عليه«، وهو األمر الذي يشكك يف مصداقية هذا النوع من الخطابات. 

  وكثريا ما نجد أن الجيش يفعل عكس ما يقوله يف بياناته، كام حدث عندما ترشح السييس للرئاسة رغم تأكيد 

الجيش يف بيان 1 يوليو 2013 أنه »ال يطمع يف سلطة أو حكم«، وقوله يف بيان االنقالب يوم الثالث من يوليو 2013: 

»إن القوات املسلحة كانت أول من أعلن والتزال وسوف تظل، بعيدة عن العمل السيايس«.

 وقد تعهد الجيش بعد الثورة مرارا بعدم قتل املتظاهرين بل ستعمل عىل حاميتهم، يف حني انترشت خالل فرتة 

حكمه عمليات القتل يف العديد من الحوادث مثل ما حدث يف شارع محمد محمود، ومجلس الوزراء، والعباسية، 

ثم توسعت بعد االنقالب بشكل كبري. ففي بيان الجيش يوم 9 -7– 2013 دعا الجميع لالرتفاع إىل »مستوى املبادئ 

التي ميثلها شهر الصيام من تجرد خالص لله ومن إميان ملتزم بالوطن«، ثم ارتكب املجازر  خالل نفس الشهر 

الكريم، وبعده أيضا. 

 وقبل ذلك مارس الجيش – بقيادة السييس - الخداع يف بيان مهلة األسبوع التي كانت تحمل رسائل متضاربة، 

ففي مقابلة شخصية للباحث مع عامد عبد الغفور مستشار الرئيس املعزول محمد مريس قال: إن مريس استدعى 

البيان تم قطعه بطريقة خاطئة خالل عملية  البيان لالستفسار عن مضمونه، فأكد له السييس أن  السييس بعد 

املونتاج األمر الذي أدى إىل فهمه بشكل خاطئ، وأن املقصود من البيان هو التأكيد عىل رشعية الرئيس !! 

 ورغم أن بيان االنقالب العسكري تضمن خارطة طريق من 6 بنود منها »وضع ميثاق رشف إعالمي يكفل حرية 

اإلعالم«، إال أنه مبجرد انتهاء بث البيان أغلق القمر الصناعي نايل سات – بأمر من الجيش بالطبع - كل القنوات 

التي ميكن أن تعرتض عليه، كام تم مداهمتها من قبل قوات األمن واعتقال العاملني بها. 

العسكرية  التحية  الفنجري أدى  اللواء محسن  بالعظيمة، حتى إن  يناير  الجيش ثورة  بيانات   وكثريا ما وصفت 

البالغي« بحسب رونالد كريبس وباترك جاكسون،  يطلَق عليه »اإلكراه  ما  البيانات، وهذا  أحد  لشهدائها خالل 

حيث اضطرت موازين القوى عىل األرض الجيش إىل تقديم خطاب كان مكرها عليه، إال أنه مبجرد أن أصبحت 

تلك املوازين يف صالحه، أصبحت الثورة توصف – خاصة عىل لسان السييس - باعتبارها »أحداث 25 يناير« التي 

يجب أن ال تتكرر. 

)399(   عامد عبد اللطيف، حروب بالغية: مناورات خطاب السلطة يف ساحة الثورة، مجلة ألف، 2012، العدد )32(، ص 287. 
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 وعىل املستوى العسكري، قدم السييس الوعود العسكرية التي تؤكد اقرتاب القضاء عىل اإلرهاب يف سيناء، وهي 

وعود مل تتحقق رغم مرور سنوات عليها، ففي 1 فرباير 2015 عني السييس الفريق أسامة عسكر قائدا للقيادة 

املوحدة ملنطقة رشق القناة قائال: »أنا بشهد الناس عليك يا أسامة أن أحداث سيناء اإلرهابية ال تتكرر مرة أخرى«، 

كام خصص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، ويف 29 نوفمرب 2017 قال السييس لرئيس األركان الفريق محمد فريد 

حجازي: »مسؤوليتك دحر اإلرهاب يف سيناء خالل 3 أشهر«، ويف 23 ديسمرب 2017 قال السييس إنه يف غضون 

سنتني أو ثالث سيتم تنفذ مرشوع عمراين يكلف 5.6 مليارات دوالر يف سيناء، ويف 9 فرباير 2018 أطلق الجيش 

اإلرهاب، كام مل  القضاء عىل  يتم  الوعود مل  اإلرهاب يف سيناء. وبعد كل هذه  عملية عسكرية واسعة ملكافحة 

تتحقق التنمية املوعودة يف سيناء؟!! 

 ومن أبرز األحداث التي أثرت عىل مصداقية الجيش تبنيه الخرتاع السيد إبراهيم عبد العاطي الذي قلدته القوات 

املسلحة رتبة لواء، ورعت الهيئة الهندسية جهازه الذي قال إنه يعالج مرىض االلتهاب الكبدي واإليدز، وذلك يف 

حضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة باإلضافة إىل عبد الفتاح السييس نفسه، وهو األمر الذي مل يقدم 

الجيش عنه اعتذارا حتى اآلن، رغم ثبوت عدم صحته. 

 لكن يف كل ما سبق، يعتقد الباحث أنه كان من املمكن أن يتغاىض املواطن املرصي العادي عنه، مقابل أن يرى 

الحالة االقتصادية للبلد قد تحسنت، إال أن الرتاجع االقتصادي الذي رضب البسطاء، وعزز من نفوذ الجيش، كان 

أخطر ما أثر عىل مصداقية خطاب القوات املسلحة. فبينام يتمتع القادة العسكريون – الذين يحكمون البالد منذ 

عام 1952- بنفوذ واسع عىل املستويني السيايس واالقتصادي، فإن البالد تعاين من تراجع يف جميع املجاالت تقريبا، 

خاصة تلك املتعلقة بصحة املواطن وتعليمه وحياته اليومية. ففي 17 ديسمرب 2014 وعد السييس بتحسن االقتصاد 

خالل عامني قائال »اصربوا معايا سنتني.. وحاسبوين«، ويف نوفمرب 2015 قال: »األسعار ستنخفض يف مرص كلها »، ويف 

مارس 2016 أسند السييس إىل الجيش مهمة ضبط أسعار املواد الغذائية، ويف 13 أبريل 2016 قال خالل اجتامع 

مصور مع مسؤولني وسياسيني: »لن يحدث تصعيد يف األسعار«، ثم مدد املهلة يف ديسمرب 2016 قائال: »من فضلكم 

اقفوا جنب بلدكم 6 شهور بس«،  ويف يوليو 2017 قال أمام مؤمتر الشباب املنعقد يف اإلسكندرية، إنه سيتصدى 

ملشكلة الغالء، غري أن أيا من هذه الوعود مل يتم الوفاء بها!! 

5ـ أهازيج الرصاع:  

 يف النصف الثاين من عام 2013 كانت أغنية »تسلم األيادي« تقرع أسامع املرصيني يف كل شوارع البالد تقريبا، يف 

الشاشات وعىل الهواتف املحمولة ويف حفالت الزفاف..... إلخ، وكانت بشكل أو بآخر تحمل معنى تأييد الجيش 

يف االنقالب عىل مريس، ودعمه يف اإلجراءات التي اتخذها بعد ذلك. إال أنها تراجعت مع مرور الوقت، وبعد عدة 

سنوات ال يكاد يرددها حتى أشد مؤيدي الرئيس الحايل عبد الفتاح السييس بسبب حالة الشك التي عاشتها البالد 

فيام بعد.
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 ومع إحساس النظام العسكري بنشوة النرص، صعد من خطابه لتظهر أغنية احنا »شعب وانتو شعب«، التي جاءت 

بعد أيام من خطاب السييس يوم 24 يوليو 2013 )خطاب طلب التفويض(، والذي قسم فيه املرصيني إىل: تيار 

ديني، وشعب يرفض أفعال هذا التيار. وأصبح املرصيون؛ إما مواطن »من الدرجة األوىل« وضمن القطاع الفاعل 

يف النظام، أو مطيع يحظى ببعض الحقوق، أو معارض يعامل معاملة األعداء، حيث يتم معاملة القسمني األولني 

باعتبارهم شعبا، والقسم الثالث باعتباره شعبا آخر، ولكل منهام رب مختلف »لينا رب وليكو رب« بحسب األغنية 

التي أنشدها املطرب الشهري عيل الحجار. 

 ويف منتصف 2014، وقبيل انتخابات الرئاسة مبارشة، ظهرت أغنية »برشة خري«، يف إشارة ألن انتخاب وزير الدفاع 

عبد الفتاح السييس سينقل البلد ملرحلة الرخاء، وسيكون ذلك »برشة خري« للتقدم والرغد الذي ستعيشه البالد يف 

ظل حكمه، وكسابقاتها اختفت األغنية بعدما تراجعت اآلمال بشأن كل ما سبق أن تم الرتويج له. 

 وأخريا وقبل أسابيع من انتخابات الرئاسة يف ربيع 2018، ظهرت أنشودة »قالوا إيه علينا« والتي تحمل ضمنيا 

ما مفاده أن »الجيش يخوض حربا ضد اإلرهاب، ويحمي الشعب من مصري دول مجاورة – سوريا وليبيا والعراق 

واليمن – وهذا يستدعي من الشعب أن يتحمل الرتاجع االقتصادي الذي وإن كان مؤملا، فإن أرضاره ال تقارن مبا 

ميكن أن يحدث إذا انهار النظام الحاكم، كام ال تقارن بالتضحيات التي يقدمها الجيش. 

تنازلت  يسلم«،  األرض  حامى  »الىل  بالقول:  الجيش  إىل  تشري  األيادي«  »تسلم  أنشودة  كلامت  كانت  وبينام   

السلطات املرصية - ويف قلبها النظام العسكري الحاكم - عن جزيريت “تريان وصنافري” خالل عملية ترسيم الحدود 

مع اململكة العربية السعودية، فيام جاءت أنشودة »قالوا إيه علينا« بكلامت تقول: »قالوا منوت وال يدخل مرص 

خسيس وجبان« و«أبطالنا يف سيناء.. حاميني أراضينا«، يف حني كان الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس يتحدث  يف 

لقاء مع الرئيس األمرييك عن »صفقة القرن« التي تشري مصادر متعددة إىل أنها تتضمن عملية تبادل لألرايض بني 

مرص وإرسائيل!

خامتة:  

 لقد قدم الجيش املرصي خطابا وطنيا بامتياز، بنى أعمدته عىل استقالل القرار والتضحية من أجل البالد والتفاين 

يف خدمة الشعب، لكن هذا الخطاب فقد الكثري من فاعليته بسبب أنه مل يجد ما يصدقه عىل أرض الواقع، وبات 

يحمل الكثري من األساليب الدعائية القدمية التي مل تعد تناسب روح العرص. وبينام كان الجيش يتحدث يف بياناته 

عن املايض وأمجاده بهدف تأكيد رشعيته، وعن املستقبل والرخاء املنتظر فيه تحت حكمه، فإن الرصاع الحقيقي 

الذي يخوضه هو باألساس عىل الحارض وامتالك السلطة والرثوة فيه. 

 ويعتقد الباحث أن هذه الفجوة يف الخطاب تعود إىل كون الربجوازية العسكرية - األمنية يف مرص تختلف عن 

الربجوازية مبفهومها الكالسييك يف أمرين: أوال( أنها ال تسمح للموهوبني بدخولها )إال بالصدفة(، فالولوج إىل الكلية 
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الحربية وكلية الرشطة وسلك القضاء )وهم قلب النظام ومسرييه( يكون بالواسطة غالبا وليس عىل أساس الكفاءة. 

وثانيا( أن النظام ال ميتلك أدوات رقابية فاعلة لها القدرة عىل منع - أو عىل األقل تقليل - الفساد الناتج عنها. 

فحتى املنطق الرأساميل الذي يفرتض أن السوق الحر ومنو الطبقة الربجوازية سيعود بالنفع عىل بقية الطبقات، 

وأنه يستوعب املوهوبني يف ظل السوق املفتوح، غري موجود يف هذه الحالة. فلدينا طبقة تحتكر الرثوة والسلطة، 

ويف نفس الوقت ال متتلك الكفاءة الالزمة لتحقيق التنمية. واألخطر من هذا أنها تتعامل بعنف شديد – سواء عىل 

مستوى الخطاب أو الفعل - مع محاوالت اإلصالح، وهو ما ينطبق أيضا عىل العديد من الجيوش العربية، األمر 

الذي دفع عبد الوهاب األفندي للتساؤل: من يحمي الديار من »حامة الديار« ؟! )400( 

)400(   عبد الوهاب األفندي، مرجع سابق. 
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املبحث الثالث: ما ال يقوله العسكر: حديث التسريبات 

محمد حسن

 ينظر الكثري من الباحثني إىل الجيش املرصي باعتباره »صندوقا أسود« يخفي أكرث مام يعلن، لذلك جاءت الترسيبات 

املتوالية لقادة الجيش بعد انقالب يوليو 2013، تلك التي أذاعتها وسائل إعالم محسوبة عىل املعارضة تبث من 

خارج البالد، لتكشف عن جانب خفي من خطابهم، وتوضح الطريقة التي يفكرون بها، والكيفية التي يديرون بها 

األمور. 

  ورغم أن االعتامد عىل الترسيبات للوصول إىل استنتاجات علمية بشأن خطاب جهة بعينها يحمل بني طياته نوعا 

من املخاطرة، فإن ما يجعل األمر مقبوال أن هذه الترسيبات تعد من الوسائل القليلة التي ميكن من خاللها الوصول 

إىل معلومات بشأن الخطاب غري املعلن للجيش املرصي املتحكم يف مصري أكرب دولة عربية، ويؤثر سلوكه عىل الرشق 

األوسط برمته. كام أن العديد من الترسيبات ثبت صحتها، ليس فقط من خالل تصديق الواقع ملا جاء فيها، ولكن 

أيضا عرب متخصصني يف تحليل األصوات كام حدث مع رشكة »JP” الفرنسية الخاصة التي أكدت صحة عدد من تلك 

الترسيبات)401(، كام أن صحفا عاملية نقلت جانبا من هذه الترسيبات من بينها نيويورك تاميز.  

يف  الباحث  سيناقشها  والتي  الترسيبات،  بشأن  البعض  يقدمها  التي  واألخالقية  املهنية  املالحظات  كل  وبرغم   

الدراسة، فإنهم ال ينكرون أن التواصل مالزم للسياسة، وأن الفعل السيايس ال ميكن أن يستقيم دون اتصال. حتى 

قيل: إن الدمياغوجيا أفضل من غياب االتصال« )402(.

 ويفرتض الباحث يف الدراسة أن هناك خطابا مزدوجا لقادة الجيش، فام يقال يف البيانات الرسمية يختلف بشكل 

كبري عام يقال خلف األبواب املغلقة؛ لذلك ميكننا أن نقسم خطاب كبار العسكريني يف مرص إىل: خطاب ظاهر، 

أهم  عىل  والوقوف  وتوضيح خصائصه  املستور،  الخطاب  ذلك  عن  الكشف  إىل  الباحث  ويسعى  مستور.  وآخر 

سامته، وأخريا مقارنته بـ«الخطاب الظاهر« الذي يقدمه الجيش ممثال يف قياداته العليا. 

البحث استكامال لدراسة سابقة تم نرشها بواسطة “املعهد املرصي للدراسات” تحت عنوان: تصور   ويعد هذا 

الخطاب  من  املعلن  الجانب  الباحث  فيه  حلل   .2011 يناير  ثورة  بعد  والشعب  والدولة  لذاته  املرصي  الجيش 

(401)  Leaks Gain Credibility and Potential to Embarrass Egypt’s Leaders, The New York Times, 
May 12, 2015, www.nytimes.com/2015/05/13/world/middleeast/leaks-gain-credibility-and-poten-
tial-to-embarrass-egypts-leaders.html

)402(  يحيى اليحياوي، يف تجاذبات العالقة بني اإلعالم واالتصال والسياسة، )مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، يونيو 2014(.
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الذي يقدمه القادة العسكريون يف مرص، معتمدا عىل أهم البيانات والخطابات التي صدرت عن القوات املسلحة 

املرصية بعد ثورة الخامس والعرشين من يناير. 

عينة الدراسة ومنهجها 

 سيعمل الباحث عىل تحليل أهم ترسيبات قادة الجيش املرصي التي أذاعتها وسائل اإلعالم املعارضة )قنوات : 

مكملني، والرشق، ووطن( باإلضافة إىل قناين الجزيرة، والجزيرة مبارش، وموقع رصد، وذلك خالل السنوات الخمس 

التي تلت االنقالب يف مرص. 

 وسيستخدم الباحث يف هذه الدراسة تحليل الخطاب النقدي الذي يعود باألساس إىل أفكار مدرسة فرانكفورت 

حيث ال يركز فقط عىل رصد الكلامت واملفردات اللغوية ذات الداللة، بل يأخذ يف االعتبار السياق الذي ترد فيه 

التحليل  أن  اعتربا  اللذان  فاركلوف« و«روث ووداك«  »نورمان  أفكار  الباحث عىل  يعتمد  املفردات. حيث  هذه 

أكد فاركلوف عىل  املفردات يف سياقها االجتامعي والسيايس)403(. كام  النقدي للخطاب، يهتم بشكل كبري بوضع 

أهمية اللغة يف إنتاج عالقات السلطة وترسيخها، ورضورة الوعي بهذا الدور لتحقيق التحرر من هيمنة السلطة 

)404( وهو ما يتناسب مع طبيعة الدراسة التي تركز عىل تحليل خطاب القيادات العسكرية التي تسيطر عىل مقاليد 

األمور يف مرص، وكشف دالالت مفردات خطابهم غري املعلن.  

 وقسم الباحث الترسيبات إىل أربعة أنواع تتمثل يف: الترسيب »املتعمد« لتشكيل املواقف واستدعاء السياسات، 

وهو الذي يقوم به النظام نفسه لتحقيق أهداف بعينها، والترسيب »الفاضح« الذي يعمل عىل كشف مساوئ 

نظام أو شخص نافذ من خالل نرش ما يجري يف الغرف املغلقة، والترسيب الذي ميثل بشكل أو بآخر منطا إلدارة 

أن  ميكن  ما  وأخريا  ما،   مكاسب  تحصيل  أو  الضغط  بهدف  وذلك  املتنافسة،  الكيانات  أو  الدول  بني  العالقات 

نطلق عليه ترسيب »صناعة الحدث« ويتعلق عادة بترسيب بيانات أو معلومات مهمة للتأثري عىل حدث مؤثر 

كاالنتخابات، أو االتفاقات العسكرية، أو التجارية أو ما شابه ذلك. وتنتمي الترسيبات يف هذه الدراسة إىل النوع 

الثاين الذي نطلق عليه اسم “الترسيبات الفاضحة”. 

الترسيبات.. تاريخ طويل مع الصحافة  

 ارتبطت الترسيبات اإلعالمية بالصحافة منذ بداياتها، لكن مع التطور الكبري يف وسائل االتصاالت واالنتشار الواسع 

لشبكة اإلنرتنت وخاصة مواقع التواصل االجتامعي بني الجمهور، تحولت الترسيبات إىل ظاهرة حقيقية يصعب 

تجاهلها أو غض الطرف عنها. 

(403)  Fairclough, N., Critical discourse analysis. R. Wodak (Ed.). (Sage, London, 2013) P12.  
(404)   fairclough, N., language and power. (Longman, London, 1989) Pp 1- 3.
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 Alexander Hamilton ويرجع تاريخ أقدم الترسيبات املعروفة إىل عام 1794 حيث ّسرب ألكسندر هاملتون 

أحد من يعرفون باألباء املؤسسني للواليات املتحدة، معلومات عن معاهدة »جاي« التي تنص عىل إقامة عالقات 

تجارية ودية مع الربيطانيني، وهو ما أغضب فرنسا وقتها. وقد رسب البالشفة يف روسيا وثائق االتفاقات الرسية بني 

الدول االستعامرية )إنجلرتا وفرنسا وروسيا( لرتكة اإلمرباطورية العثامنية بعد الحرب العاملية األوىل، والتي عرفت 

يف منطقتنا العربية باسم اتفاق »سايكس- بيكو«. 

 ويف عام 1960 رسب جون كندي معلومات لصحيفة نيويورك تاميز بهدف تقويض حملة منافسه يف االنتخابات 

الرئاسية األمريكية ريتشارد نيكسون. ويف عام 1971 نرش الصحفيان بوب وودورد، وكارل برنشتاين يف »واشنطن 

بوست« معلومات مرسبة تؤكد تورط الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون يف فضيحة تجسس عىل مكاتب الحزب 

الدميقراطي داخل مبنى ووترجيت بواشنطن، وهو ما أدى الستقالة الرئيس يف وقت الحق، وعرفت هذه الترسيبات 

وما أدت إليه من تطورات بفضيحة »ووترجيت«. 

بأوراق  وقتها  وعرفت   ،1971 تاميز يف  النيويورك  عنها صحيفة  التي كشفت  تلك  الشهرية  الترسيبات  بني  ومن   

البنتاجون Pentagon Papers، وهي تقرير حكومي يضم نحو 7 آالف ورقة تم ترسيبها بواسطة موظف مدين 

يف وزارة الدفاع يدعى دانيال إلسبريغ، وكشف أن إدارة الرئيس جونسون صعدت الرصاع يف فيتنام، وكذبت عىل 

الكونغرس والشعب بشأن ترصفاتها. 

 ويف 1986 نقلت صحيفة صانداي تاميز وثائق كشفها العامل النووي اإلرسائييل املنشق مردخاي فعنونو، وشملت 

صورا عن مرشوع نووي إرسائييل متقدم جدا يف مفاعل »دميونة« إلنتاج مائتي قنبلة نووية خالل عرشين عاما، 

وحكم عليه بالسجن 18 سنة قىض منها عرش سنوات يف وقت الحق. 

 وبني الترسيبات املهمة أيضا ذلك الذي يعود إىل موظفة البيت األبيض »ليندا روز تريب« والتي رسبت مكاملة 

هاتفية كشفت العالقة بني الرئيس األمرييك بيل كلينتون واملتدربة يف البيت األبيض مونيكا لوينسيك عام 1998-

1999، وهي أزمة كادت تعصف بالرئيس الدميقراطي وتزيله من سدة الحكم. 

تعذيب  األمرييك سيمور هريش صورا مفزعة تكشف عن عمليات  االستقصايئ  الصحفي   ويف عام 2004 كشف 

وحشية يف سجن أبو غريب الذي دشنته قوات االحتالل األمرييك يف العراق. ويف مايو 2010 استقال رئيس حزب 

بايقال إثر ترسيب جنيس وصل إىل وسائل اإلعالم.  ويف عام 2010 بدأ موقع  الشعب الجمهوري يف تركيا دينز 

ويكيليكس يف نرش آالف الوثائق الرسية األمريكية عن العديد من املوضوعات الشائكة حول العامل، وكانت أبرز 

هذه الوثائق تتمثل يف برقيات دبلوماسية ومراسالت للخارجية األمريكية. 

 Panama( كام نرشت صحيفة زود دويتيش تسايتونج األملانية من مصدر مجهول يف 2016 ما عرف بترسيبات بنام 

Papers(، وهي وثائق رسية يصل عددها إىل 11.5 مليون وثيقة لرشكة موساك فونسيكا للخدمات القانونية يف 
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بنام التي تعد أحد املالذات الشهرية للتهرب الرضيبي، وكشفت الوثائق عن تهرب عدد كبري من األثرياء واملشاهري 

والحكام حول العامل من الرضائب. 

الخوف: ترامب  لينرش كتابا كامال تحت اسم »  الصحفي األمرييك بوب وودورد مجددا   ويف خريف 2018 عاد 

يف البيت األبيض »، يعتمد باألساس عىل الترسيبات املعتمدة عىل أشخاص مشاركني يف صنع األحداث بالواليات 

املتحدة، سواء كانوا من داخل إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب أم من خارجها. 

 وأخريا جاءت الترسيبات التي نرشتها العديد من الصحف العاملية والرتكية وقناة الجزيرة بشأن قضية مقتل الصحفي 

السعودي جامل خاشقجي يف قنصلية بالده مبدينة إسطنبول وذلك يف أكتوبر 2018، حيث لعبت الترسيبات دورا 

مهام فيام اعتربه مراقبون رسائل مبطنة من الحكومة الرتكية إىل املسؤولني السعوديني واألمريكيني واألوروبيني عىل 

حد سواء، وهو ما نقل القضية إىل أبعاد مل يكن لها أن تصل إليها بدون هذه الترسيبات املتعمدة. يف إطار ما ميكن 

تسميته »اسرتاتيجية التدويل اإلعالمي« وفرض االهتامم بقضية خاشقجي،  ومن ثم فرضت من جهة أخرى عىل 

النظام السعودي أن يعدل روايته أكرث من مرة بعد وضعه يف الزاوية.

 وهكذا، ومع الوقت، أصبحت الترسيبات جزءا ال يتجزأ من العمل اإلعالمي، لدرجة أنه ال يكاد يخلو شهر من 

مواقع  أو حتى حساب عىل  إلكرتوين  موقع  أو  هناك،  تليفزيونية  قناة  أو  هنا  مهم صادر عن صحيفة  ترسيب 

التواصل االجتامعي، وعادة ما تؤثر هذه الترسيبات عىل مسار األحداث. 

الترسيبات يف مرص 

 شهدت مرص بدورها العديد من الترسيبات الصحفية املهمة خالل العقود املاضية، معظمها كان عبارة عن وثائق 

صادرة عن مؤسسات خارجية وتحديدا أمريكية وإرسائيلية، وهذه كانت األكرث أهمية. كام مل يخل األمر من وجود 

ترسيبات مؤثرة حصل عليها وقام عىل نرشها صحفيون مرصيون. 

روز  مجلة  عىل صفحات  القدوس  عبد  إحسان  الشهري  والصحفي  األديب  فّجر   1950 أكتوبر  من  العارش  ففي   

اليوسف التي كان يرتأس تحريرها قضية األسلحة الفاسدة، وقال إن الجيش املرصي تعرض للخيانة يف حرب فلسطني 

عام 1948 واستخدم أسلحة فاسدة قتلته بدالً من قتل العدو، وهو ما تسبب يف الهزمية. وهي قضية تم استخدامها 

كأحد مربرات حركة الجيش ضد امللكية يف يوليو 1952. 

  ومن بني هذه الترسيبات املهمة ما نرشته جريدة الشعب يف 9 يناير 1990، حيث وضعت الجريدة التي كان 

يصدرها حزب العمل، عىل صدر صفحتها األوىل نص ترسيب لوزير الداخلية وقتها اللواء زىك بدر، الذي أطلق 

خالله “شتائم” بألفاظ نابية خالل احتفال بنادي بنها، وهو ما وثقه أحد صحفيي جريدة الشعب الصادرة عن 

حزب العمل، وعندما نفد عدد الجريدة، متت إعادة طباعته. وهو ما أشعر النظام بالحرج، األمر الذي أدى إىل إقالة 
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الوزير. ومل يُغفر للجريدة ما فعلت، فبعد سنوات قليلة حدث لحزب العمل ما حدث، وتم وقف إصدار الجريدة 

.)405(

 ويف عام 1993 كشف الصحفي وائل االبرايش رئيس تحرير »صوت األمة« عن ما عرف وقتها بـ«فضيحة لويس 

أرتني«، والتي افرتض أنها قامت باتصاالت مع عدد من كبار املسؤولني أبرزهم املشري أبو غزالة وزير الدفاع األسبق، 

وقيادات رفيعة يف وزارة الداخلية، ومحافظ سابق، بهدف التأثري عىل حكم قضايئ يف نزاع عائيل مع طليقها، وقد 

رجح البعض أن يكون الترسيب جزءا من رصاع األجنحة داخل النظام.

 ويف واحدة من ترسيبات “ويكيلكس” أظهرت برقية دبلوماسية صادرة من السفارة األمريكية بالقاهرة يوم 23 

سبتمرب  2008 أن وزارة الدفاع املرصية دأبت عىل إبعاد الضباط الذين يبدون كفاءة تلفت األنظار يك ال ميثلوا 

يوما ما خطرا عىل النظام، وتضيف الربقية أنه تم عزل وزير الدفاع السابق املشري محمد عبد الحليم أبو غزالة عام 

1989 نتيجة االزدياد الكبري يف شعبيته )406(. 

أما أبرز هذه الترسيبات فكان كتاب »املالك: الجاسوس املرصي الذي أنقذ إرسائيل« الذي ألفه الصحفي اإلرسائييل 

يوري بار-جوزيف عام 2016 ليحيك عن قصة “أرشف مروان” زوج نجلة الرئيس املرصي الراحل جامل عبد النارص، 

ومدير مكتب خلفه أنور السادات، والذي تحول لفيلم سيناميئ بثته شبكة نتفليكس يف منتصف سبتمرب 2018. 

 وباإلضافة إىل ما سبق، ظهر يف مرص بعد انقالب الثالث من يوليو 2013 سلسلة ترسيبات غري مسبوقة من حيث 

النوع و الحجم، تتعلق معظمها بالجيش ومؤسسة الرئاسة، وتكشف عن أمور سببت صدمة للرأي العام املرصي، 

وهو ما سيقوم الباحث بتناوله بالرصد والتحليل من خالل هذه الورقة البحثية.  

الترسيبات واملعضلة األخالقية 

 هناك ثالثة أنواع من الترسيبات، األول يقوم به شخص يحمل حسا نقديا ويستشعر املسؤولية األخالقية تجاه 

معلومات معينة تخص الشأن العام، وهو ما يدفعه لالنشقاق عن مؤسسته. والثاين تقوم به املؤسسات ذاتها يف 

إطار الخصومة السياسية مع طرف آخر، والثالث نشأ من جدلية العالقة بني املؤسسة السياسية واملؤسسة اإلعالمية، 

حيث يعيش اإلعالم عىل األخبار املرسبة من السياسيني، يف حني يستخدم السياسيون اإلعالم يف إيصال رسائلهم إىل 

اآلخرين )407(. ورغم ما تحتويه األنواع الثالثة من مخاطر عىل الخصوصية وما تضمره من انتهاك للقانون فالجمهور 

عادة ما يغفر لها كل ذلك يف سبيل الوصول إىل الحقائق وترسيخ الشفافية. 

)405(  صورة فوتغرافية من الصفحة األوىل لجريدة الشعب يوم 9 يناير 1990

)406(  ويكيليكس: الجيش املرصي فقد بريقه، الجزيرة نت

الدبلوماسية  واألوراق  اإلنرتنت  عامل  املفتوح يف  املصدر  ندوة  للحقائق، مداخلة يف  االعتبار  وإعادة  والسلطة  الحقيقة  بشارة،  )407(  عزمي 

األمريكية املرسبة كمعطى )املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسية، بريوت، 2011( ص 8-7. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1813517768732496&set=a.632177673533184&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1813517768732496&set=a.632177673533184&type=3&theater
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\Files\S0\2011\2011\3\30%20%20%20%20http:\www.aljazeera.net\archive\pages\4e905f05-b179-4d79-bc6e-09a4ce958353\fd7e96cb-9fe2-4344-b4e4-ba1451543870
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\Files\S0\2011\2011\3\30%20%20%20%20http:\www.aljazeera.net\archive\pages\4e905f05-b179-4d79-bc6e-09a4ce958353\fd7e96cb-9fe2-4344-b4e4-ba1451543870
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 لذلك ال يكاد يخلو قانون لتنظيم العمل اإلعالمي يف بلد دميقراطي من التأكيد عىل حق الصحفي يف عدم الكشف 

عن مصادره التي ينقل عنها معلومات حساسة، وهذا يعد بشكل أو بآخر نوعا من رشعنة الترسيبات التي يعتربها 

البعض غري قانونية، وذلك لهدف أسمى يتمثل يف الحفاظ عىل حق الجمهور يف املعرفة، وحامية املجتمع من سوء 

استغالل السلطة. وقد أكدت املادة )19( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه : “ لكلِّ شخص حق التمتُّع 

بحرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا الحقُّ حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، ويف التامس األنباء واألفكار وتلقيها 

ونقلها إىل اآلخرين، بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود« )408(.

نكتشف  ما  فكثريا  أنفسهم)409(.  الصحفيني  استقاللية  يقوض  ألنه  أخالقي،  غري  عمال  الترسيبات  البعض  ويعترب   

استخدام األطراف السياسية املتصارعة وحتى األجنحة داخل السلطة الواحدة أداة الترسيبات لتحصيل مكاسب 

سياسية أو إلحاق الرضر باملنافسني، واستخدام الصحفيني كأدوات يف أيدي السياسيني واألجهزة املتناحرة.  كام أنه 

كثريا ما يكون الصحفي، أو الوسيلة اإلعالمية، لها أهدافها الخاصة، حتى إن جوليان أسانج أبرز مؤسيس ويكيليكس 

 I’m busy, there are two wars I“ قال ألحد خرباء الوثائق املرسبة إنه مشغول، ألنه يعمل عىل إنهاء حربني

have to end.” يف إشارة إىل حريب العراق وأفغانستان )410(. 

 ويف مقابلة مع صحيفة التايم قال أسانج إنه يكرس عمله لوضع حد للتعسف الحكومي وتحقيق مجتمع أكرث 

عدالة. لكن رغم ذلك، اختارت صحيفة لوموند الفرنسية مؤسس ويكيليكس شخصية العام يف 2010، معتربة أن 

ما يكسبه الجمهور من معرفة الحقائق وما يربحه املجتمع من سيادة مبدأ الشفافية يغطي عىل كل العيوب التي 

ميكن أن تنتج من ترسيب املعلومات بطرق مثرية للجدل )411(. 

 وكل ما سبق من جدل قد يكون معتربا يف ظل األنظمة الدميقراطية، أما يف الدول الدكتاتورية التي تحجب كل 

ما تستطيع من معلومات، وتعترب الرسية وحجب املعلومات عن الجمهور جزءا أساسيا من تعريف النظام، فإن 

محاولة ترسيب املعلومات املهمة إىل الجمهور قد متثل نوعا من أنواع الكفاح من أجل الحرية. 

ب وزير الدفاع رئيسا للجمهورية بعد انتخابات   ويف الحالة املرصية، ويف ظل نظام حكم عسكري جاء بانقالب، ونصَّ

صورية، وصادر الصحف وأغلق القنوات املعارضة وسجن العديد من الصحفيني وأغلق جانبا كبريا من املجال العام، 

فإن النظر إىل املعلومات املرسبة عنه يجب أن تأخذ منحى مختلفا، خاصة إذا ظهرت العديد من األدلة التي تؤكد 

-http://www.un.org/ar/universal-declaration-hu األمم املتحدة، اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، املادة 19:  (408)
man-rights/index.html

)409(  بخيت السيد، أخالقيات العمل الصحفي )اإلمارات، دار الكتاب الجامعي، 2011( ص 274. 
(410)  Kat Stoeffel, Julian Assange in Vanity Fair: ‘I’m Busy, There Are Two Wars I Have To End’, 
observer, 01/06/2011.
(411)   Julian Assange, homme de l’année pour ”Le Monde”, 24 December2010 .
https://www.lemonde.fr/documents-wikileaks/article/2010/12/24/julian-assange-homme-de-l-an-
nee-pour-le-monde_1456426_1446239.html 
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مصداقيتها. 

 ومن أهم تلك األدلة هو تصديق الوقائع لها كام حدث يف قضايا : تحصني وزير الدفاع، وتريان وصنافري، وتربئة 

متهمني يف قضايا بعينها، وتلقني اإلعالميني... إلخ، كام يدل عىل صدقها، رد فعل النظام عىل الترسيبات والهجوم 

الواسع عىل وسائل اإلعالم التي أذاعتها، وحملة اإلقاالت الواسعة يف صفوف املخابرات املرصية. 

 وقد نرشت صحيفة نيويورك تاميز األمريكية واحدا من تلك الترسيبات، وهو ترسيب ضابط املخابرات الحربية 

فرينش  يب  »جي  رشكة  أن  إىل  الصحيفة  أشارت  كام  والفنانني،  اإلعالميني  من  عدد  مع  الخويل  أرشف  املرصي 

أسوشييتس« املتخصصة يف تحليل األصوات خلصت إىل صحة تسجيلني للسييس عندما كان وزيرا للدفاع مع عدد 

من قادة الجيش املرصي من بني ثالثة تسجيالت، قام حزب الحرية والعدالة املنبثق عن جامعة اإلخوان املسلمني 

بتسليمها إىل الرشطة الربيطانية )412(.

 وقد ظهرت عدة فرضيات تتحدث عن مصدر هذه الترسيبات، إال أن أكرثها رواجا هو أنها صادرة عن جناح داخل 

النظام املرصي غري راض عن أداء الرئيس عبد الفتاح السييس خاصة فيام يتعلق مبسألة التنازل عن جزيريت تريان 

وصنافري للمملكة العربية السعودية، ضمن صفقة تعد إرسائيل جزءا منها، باإلضافة إىل حديث السييس نفسه عن 

ما أسامه بـ »صفقة القرن« حول القضية الفلسطينية.  

تحليل خطاب الجيش من خالل الترسيبات يف الفرتة من 2013 إىل 2018 

من  الكثري  عن  التي كشفت  الترسيبات  العام 2018 عرشات  سبتمرب 2013 وحتى خريف  من  الفرتة    شهدت 

األمور الغامضة، لكن أبرز ما كشفته هذه الترسيبات التي كانت يف معظمها صوتية، وجود خطاب لقادة الجيش 

املمسكني مبقاليد الحكم يف البالد يختلف إىل حد التناقض مع ذلك الخطاب املعلن، الذي يتم بثه عرب البيانات 

الرسمية للجيش، ومؤسسة الرئاسة، أو من خالل الخطابات واألحاديث اإلعالمية التي يتم إلقاؤها يف املناسبات 

املختلفة. 

 وجاءت معظم الترسيبات للرئيس املرصي عبد الفتاح السييس، واللواء عباس كامل الذي كان مديرا ملكتب السييس 

منذ أن كان رئيسا للمخابرات الحربية ثم يف وزارة الدفاع ثم يف الرئاسة، قبل أن يعينه السييس رئيسا للمخابرات 

العامة املرصية. وقد ظهر التناقض يف الخطاب الوارد بالترسيبات يف عدد من املوضوعات؛ أهمها : رؤية الجيش 

للدولة، ولإلعالم، وللمنهج االقتصادي املتبع، وللقضاء، وللشعب، ولدول الخليج. وتنتمي هذه الترسيبات إىل النوع 

الثاين من الترسيبات الذي أشارنا إليه يف الجانب املنهجي من الدراسة باسم »الترسيبات الفاضحة«، وهي التي 

تعمل عىل كشف مساوئ نظام، أو شخص نافذ من خالل نرش ما يجري يف الغرف املغلقة. 

(412)  Leaks Gain Credibility and Potential to Embarrass Egypt’s Leaders, The New York Times, May 12, 

2015, www.nytimes.com/2015/05/13/world/middleeast/leaks-gain-credibility-and-potential-to-embarrass-egypts-leaders.html
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 ويود الباحث هنا أن يؤكد عىل الجانب الذايت يف تحليل الخطاب النقدي، حيث يتميز هذا املنهج بأن شخصية 

الكاتب تظهر فيه بشكل واضح، وقد أكد عىل هذا الجانب الدكتور عامد عبد اللطيف عندما رسد جدال وقع خالل 

دراسته يف قسم علم اللغة بجامعة النكسرت اإلنجليزية، حيث يوجد بعض أهم مؤسيس التحليل النقدي للخطاب 

)مثل نورمان فريكلوف وبول شيلتون وروث فوداك(، القصة بدأت عندما وزع عبد اللطيف صورا رسمها الفنان 

الربازييل كارلوس التوف تنتقد الهولوكوست الذي نفذه جيش االحتالل اإلرسائييل يف غزة، فتلقى رسائل من روث 

فوداك وباحثني آخرين تتهم الرسومات مبعاداة السامية!!)413(، رغم أن منهج التحليل النقدي للخطاب يستخدم 

باألساس سالحا ضد االضطهاد وتغول السلطة وأداة ملقاومة الشعوب، وهو ما يؤكد عىل العامل الذايت يف هذا النوع 

من التحليل، واستخدامه بطرق مختلفة حسب رؤية الباحث وتصوراته. 

أوالً: الدولة يف خطاب الجيش غري املعلن: 

 عادة ما يؤكد قادة الجيش، وعىل رأسهم عبد الفتاح السييس يف خطابهم املعلن، أنهم يضحون من أجل الشعب 

ويعتربون توليهم مقاليد األمور يف البالد نوعا من التكليف الذي اضطروا إىل قبوله لتحقيق املصلحة العامة، وهو 

ما يظهر يف عبارات من قبيل: »ال والله ما حكم عسكر« و«ليس لنا طمع يف حكم مرص« و«حامية الشعب أهم 

عندنا من حكم مرص«. وعندما قرر املجلس األعىل للقوات املسلحة ترشيح السييس للرئاسة، قال يف بيان 1-27-

2014: »مل يكن يف وسع املجلس األعىل للقوات املسلحة إال أن يتطلع باحرتام وإجالل لرغبة الجامهري العريضة من 

شعب مرص العظيم يف ترشح الفريق أول عبد الفتاح السييس لرئاسة الجمهورية، وهي تعتربه تكليفا والتزاما”. لكن 

يف املقابل أظهرت الترسيبات خطابا مختلفا متاما يشري إىل أن قادة الجيش ينظرون إىل الدولة ومواردها،نوعا من 

الغنيمة، أو طريقا لتحقيق الطموحات الشخصية، ففي فرباير 2015 بثت قناة »مكملني« ترسيبا من داخل مكتب 

السييس بوزارة الدفاع، قال فيه األخري للواء عباس كامل عبارة الفتة وهي »حالل علينا البلد«. 

 ويف ديسمرب 2013 قال وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبد الفتاح السييس يف ترسيب لحوار صويت مع رئيس تحرير 

صحيفة املرصي اليوم يارس رزق، إنه رأى الرئيس األسبق أنور السادات يف املنام ودار بينهام حوار تنبأ السييس 

خالله بأن يصبح رئيسا للبالد، حيث قال السادات: “أنا كنت عارف إين حا أبقى رئيس الجمهورية، فقلتلوا )والكالم 

للسييس( وأنا عارف إين هأبقى رئيس الجمهورية”.  وقال إنه حلم بأنه يُقال له “هنديد اليل مديناهوش لحد” 

)سنعطيك ما مل نعط أحدا من قبل(، وأضاف أنه حلم بأنه يحمل سيفا مكتوبا عليه ال إله إال الله باللون األحمر.  

وقال أيضا: “حلمت إين يف إيدي ساعة ماركة أوميغا عليها نجمة خرضاء ضخمة جدا، والناس بتسألني إشمعنى 

 Abd(“ وأنا »أبد الفتاح )Omega( »إنت اليل معاك الساعة دي، فقلت لهم الساعة دي باسمي هي »أوميغا

ElFtah(، يعني رحت حاطط أوميغا مع العاملية مع عبد الفتاح”!! 

 وبينام يؤكد قادة الجيش يف خطابهم املعلن عىل أنهم »حامة الوطن«، وأنهم لن يفرطوا يف شرب واحد من أرض 

  عامد عبد اللطيف، مقدمة كتاب مناهج التحليل النقدي للخطاب )القاهرة، املركز القومي للرتجمة، 2014( ص 11. (413)
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مرص، يؤكد ترسيب بثته قناة »مكملني« يف فرباير 2017 عىل العكس متاما، حيث كشف الترسيب الذي كان ملكاملة 

هاتفية بني وزير الخارجية املرصي سامح شكري، واملحامي الشخيص لرئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو، عن 

تنسيق بني الطرفني بشأن جزيريت تريان وصنافري.  ويف التسجيل املرسب يراجع شكري مع املحامي اإلرسائييل إسحق 

مولخو اتفاقية ترسيم الحدود بني مرص والسعودية، التي كان من أبرز بنودها أن جزيريت تريان وصنافري سعوديتان، 

وهو ما يصب بشكل مبارش يف خدمة إرسائيل. 

 وقد كشفت الترسيبات عن مامرسات تعترب شائنة باملقاييس املرصية، حتى إن اسم اللواء عباس كامل أصبح مقرتنا 

بـ«الرتامادول« )نوع من الحبوب املخدرة(، عقب نرش ترسيب له عىل قناة »مكملني« الفضائية خالل حديث له 

مع السييس، قال فيه: »عىل فكرة، بنت خالتي امبارح بتسألني إيه الحبايتني دول، فقولتلها برصاحة يعني نظرا 

للتوتر اليل إحنا فيه، فاحنا كل واحد فينا كل يوم الواحد بياخد حباية ترامدول بيهدي نفسه بيها« !! 

 الخالصة هي أن العسكريني املرصيني املسيطرين عىل مقاليد الحكم يف البالد ينظرون إىل الدولة ويتعاملون معها 

ليس باعتبارهم جزءا من مؤسساتها املعنية بالحفاظ عليها وتحقيق مصالحها، ولكن باعتبارها أداة للسيطرة عىل 

الحديثة،  العربية  الدول  الحال يف معظم  النفوذ. وباختصار وكام هو  للرتبح وفرض  التي تضمها، وفرصة  املوارد 

تحولت الدولة – كام يقول برهان غليون – إىل أداة للسيطرة والقمع بسبب انعدام آليات التداول الطبيعي للسلطة، 

واحتكار مراكز القيادة من نخب ال تتمتع يف أغلبية األحيان بالحد األدىن من األخالق والكفاءة، والخلط الفاضح بني 

الدولة والحزب والقبيلة والطائفة، وتعميم إجراءات التعسف والتمييز املكشوف بني املواطنني والعقاب الجامعي، 

هذه الظواهر كلها متثل الحقيقة اليومية للسلطة يف العامل العريب، وتعكس القطيعة بني الدولة واملجتمع )414(. 

ثانياً: الشعب يف خطاب الجيش غري املعلن:  

يف هذه الجزئية يعمل الباحث عىل الكشف عن حالة الالمساواة بني السلطة واملجتمع بهدف مقاومتها، وتوضيح 

كيف أن النص ينتج هيمنة النظام عىل الشعب، وهذا هو الهدف األسايس من دراسات تحليل الخطاب النقدي 

بحسب فان دايك )415(.

الشعب  خدمة  مهمتها  املسلحة  القوات  أن  عىل  يؤكد  املرصي  الجيش  لقادة  املعلن  الخطاب  معظم  أن  رغم   

وحاميته، كام قال السييس يف خطاب بشهر أغسطس 2013: »نحن ال نخون وال نطمع، ونحن أمناء عىل إرادة 

الشعب«، وكام أفاد بيان القوات املسلحة يف 1 يوليو 2013: »نلتزم بحامية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه«، فإن 

الخطاب يف الترسيبات يشري إىل العكس متاما. 

 ففي فرباير 2015 تساءل عباس كامل يف ترسيب صويت عام إن كانت هناك مستشفيات تربعت بها دول الخليج 
)414(  برهان غليون، املحنة العربية: الدولة ضد األمة )بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1993( ص 125.

(415)  Van Dijk, T. A., Critical Discourse Analysis, The Handbook of Discourse Analysis. Schiffrin, D., Tannen, D and Heidi 

E. Hamilton )2003( . P 352.  
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مقدمة إىل جمهورية مرص العربية أم إىل القوات املسلحة، ورد عليه اللواء أحمد عبد الحليم مساعد رئيس األركان 

للشؤون املعنوية بأن »الشعب املرصي هو القوات املسلحة«!!  وهو اختزال واضح للشعب يف إحدى مؤسسات 

الدولة، حتى إن كانت أهم املؤسسات. 

الرتويج للسييس لدى  الدولة يف  الجيش ملوارد  قادة   وقد كشف ترسيب ملكملني يف مارس 2015 عن استغالل 

الشعب؛ حيث كشف الترسيب عن محادثات هاتفية بني عباس كامل والسييس قال فيها األول إن شخصا يدعى 

ترشحه  عن  السييس  يعلن  أن  قبل  سكنية  وحدة  املليون  مرشوع  عن  اإلعالن  ومتنى  به  اتصل  سميح«  »حسن 

النتخابات الرئاسة، بهدف زيادة شعبيته، وليبدو أن القوات املسلحة هي التي تسعى لحل أزمة السكن يف البالد. 

 ويف يناير 2015 بثت قناة الرشق ترسيبا صوتيا لوزيرالداخلية وقتها اللواء محمد إبراهيم أشار فيه إىل أن أولوية 

التوظيف يف الوزارة ألقارب ضباط الرشطة، وقال الوزيرإنه من املمكن تجاوز متقدم يحمل مجموع عالمات يصل 

إىل 90% وقبول ابن ضابط ال يتجاوز مجموع عالماته 65%.  معتربا أن اليشء الوحيد الذي ال ميكن تجاوزه هو انتامء 

أحد أفراد العائلة لجامعة اإلخوان املسلمني.  

 أما أخطر ما أظهرت الترسيبات فيتمثل يف اعتبار القيادات العسكرية أن الشعب عالة عىل الدولة – باعتبارها 

مختزلة يف الجيش – وبالتايل فإن الجيش عليه أن ينفق عىل الشعب الذي مل يبلغ حد الرشد بعد. ففي ترسيب” 

قناة مكملني” وصف اللواء عباس كامل يف فرباير 2015 الشعب بأنه »جعان ومتنيل بنيلة، وظروفه أنيل«، وهو ما 

تكرر كثريا يف خطاب الجيش املعلن والذي أوضحه الباحث يف دراسة: تصور الجيش املرصي لذاته والدولة والشعب 

بعد ثورة يناير 2011، املشار لها يف املقدمة. 

ثالثاً: اإلعالم يف خطاب الجيش غري املعلن:  

 ذكرت كتب التاريخ أن نريون طاغية روما الشهري أسس مدرسة خاصة لتعليم أصول التصفيق، وقد كان يأمر نحو 

خمسة آالف فارس وجندي من أفراد الجيش بحضور الحفالت املوسيقية التي كان يغني ويعزف فيها، ليصفقوا 

له بعد أن ينتهي!!)416( ويبدو أن ما قام به نريون يتم تكراره يف الحالة املرصية من خالل إجبار اإلعالميني عىل 

»التصفيق« للسلطة العسكرية التي تسيطر عىل البالد. 

 لقد تضمن انقالب الثالث من يوليو 2013 خارطة طريق من 6 بنود أحدها: »وضع ميثاق رشف إعالمي يكفل 

حرية اإلعالم«، كام أن خطابات السييس ال تفتأ تؤكد عىل أهمية اإلعالم ودوره يف بناء البالد. ويف املقابل كشفت 

محادثة هاتفية مرسبة يف يناير 2015 بني اللواء عباس كامل، واملتحدث العسكري األسبق العقيد أحمد محمد 

عيل، كشفت عن تلقني عباس للمتحدث العسكري خطة حملة إعالمية تهدف إىل »تهييج« الناس ملصلحة السييس، 

حني كان مرشحا للرئاسة. وكيفية تلبيس الشعب »العمة« حسب قوله. وخالل ندوة نظمها الجيش لوزير دفاعه 

)416(  عامد عبد اللطيف، ملاذا يصفق املرصيون )القاهرة، دار العني للنرش، 2009( ص 10. 
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وقتها عبد الفتاح السييس قبيل االنقالب، قال السييس : إن القوات املسلحة تعمل عىل تشكيل أذرع إعالمية، لكن 

األمر يستغرق وقتا طويال.  

ويف يناير 2015 أذاعت قناة الرشق ترسيبا منسوبا إىل وزير الداخلية املرصي محمد إبراهيم قال فيه : إنه أوعز 

لإلعالم بالتطاول عىل رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، وذلك إبان اعتصامات طالب الجامعة عقب عزل الرئيس 

محمد مريس. وقال الوزير يف الترسيب الذي تضمن حوارا مع مقدم يف الرشطة إنه سينتظر إىل أن يرصخ طالبا 

املساعدة التي لن يقدمها له. 

 ويف يناير 2018 بثت قناة مكملني تسجيالت صوتية جديدة ملكاملات هاتفية بني ضابط مخابرات مرصي يوجه 

أحد اإلعالمني، هو عزمي مجاهد، بشأن أساليب التعاطي اإلعالمي مع دولة الكويت واألزمة الخليجية، يدعو فيه 

إىل العمل عىل الوقيعة بني الكويت وقطر.

 أما أبرز الترسيبات التي كشفت احتقارا واسعا لإلعالميني أو من يطلق عليهم »األذرع اإلعالمية« فجاء عىل لسان 

اللواء عباس كامل مدير مكتب وزير الدفاع سابقا، عندما وصف اإلعالميني بأنهم »اإلعالميني بتوعنا« مرددا أسامء 

أحمد موىس، ووائل اإلبرايش، وإبراهيم عيىس، وعزة مصطفى، وأسامة كامل، ونائلة عامرة، ومحمود مسلم.... إلخ، 

ووصف أحد املذيعني بـ »الواد يوسف الحسيني«.  

 ومع الوقت بدأ الخطاب املعلن يقرتب من الخطاب الخفي، وأصبحت عملية السيطرة عىل اإلعالن تأخذ شكال أكرث 

وضوحا ورصاحة، حتى وصل األمر بالسييس ألن يحذر، يف مارس وسائل اإلعالم من السامح بـ »اإلساءة للجيش«، 

معتربا أن ذلك ليس »حرية رأي« وإمنا يوازي »الخيانة العظمى«!! 

 والخالصة أن العسكر يف مرص يؤمنون بأن اإلعالم يجب أن يخدم النظام الحاكم الذي ميثل الدولة يف نظرهم، وهو 

 Cultivation( ما يعيدنا إىل مفاهيم قدمية ترجع للنصف األول من القرن العرشين حيث نظرية الغرس الثقايف

theory( التي يفرتض فيها العامل جورج جربرن أن وسائل اإلعالم تغرس القيم داخل األفراد بشكل تدريجي ويومي، 

حتى يرتاكم لديه كم كبري من الرسائل التي تؤثر فيه بشكل كبري عىل املدى البعيد)417(، فهي بذلك أداة تعليم وتلقني 

وسيطرة أكرث من أي يشء آخر. ونظرية االعتامد )Mass Media Dependency( التي تفرتض أن وسائل اإلعالم 

تعتمد عىل موارد تتحكم فيها النظم السياسية واالقتصادية املسيطرة)418(. وبإسقاط ذلك عىل ما نحن بصدده، نجد 

أن هناك مفاهيم تختفي متاما يف خطاب العسكر كمفاهيم خدمة اإلعالم للمجتمع، ومتثيله لألمة باعتباره صوت 

الجامهري املعرب عنها، فهم يعملون عىل تضييق املجال العام وتحويله إىل نطاق تتلقى فيه الجامهري البيانات من 

طرف واحد، بدال من كونه مجاال للنقاش الحر، وتبادل اآلراء، ويهدف للوصول إىل ما يحقق الخري للجميع. 

(417)  Gerbner, G. & Gross, L.(1976). Living with television: The violence profile. Journal of 
Communication, 26(2), 172-199.

(418)  Defleur, M.L. & Ball-Rokeach, S.J., Theories of Mass Communication, N.Y., Longman Inc, 
4th ed, 1989, Pp. 240-253.
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رابعاً: القضاء يف خطاب الجيش غري املعلن:   

 اليكاد يخلوا خطاب لقيادات الجيش يتناول القضاء من التأكيد عىل استقالله وشموخه، واعتباره أحد أهم أعمدة 

الوطن التي يجب أال يتم التدخل يف شؤونها. ويف املقابل تؤكد العديد من الترسيبات عىل وجود تدخل سافر من 

قبل قيادات الجيش نفسها يف عمل القضاء. ففي ديسمرب 2014 أذاعت قناة »الرشق«، ترسيبا منسوبا للواء عباس 

كامل مدير مكتب عبد الفتاح السييس عندما كان األخري وزيرا للدفاع، يطلب فيه من النائب العام السابق هشام 

بركات هاتفيا أن يتدخل لرفع حظر السفر عن نجل الكاتب محمد حسنني هيكل املتهم بقضية فساد يف البورصة 

املرصية. وكانت نفس القناة قد بثت قبلها بأيام ترسيبا صوتيا يطلب فيه كامل من اللواء ممدوح شاهني مساعد 

السييس آنذاك التدخل لدى القضاء من أجل مساعدة أحد الضباط املتهمني بالقتل يف سيارة ترحيالت “ أبو زعبل” 

التي حدثت يف أغسطس 2013، ألنه ابن لواء يف الجيش، وهو ما قابله شاهني باملوافقة مع الوعد بتسوية األمر.  

ويف يناير 2015 بثت قناة »مكملني« الفضائية ترسيبا صوتيا للواء عباس كامل بشأن مجريات محاكمة الرئيس 

املنقلب عليه محمد مريس. ويتضمن محادثة هاتفية بني عباس والنائب العام هشام بركات، يطلب فيها إضافة 

أجزاء للقفص الزجاجي الذي يقف داخله مريس أثناء محاكمته. ويشري الترسيب إىل أن هذه املكاملة جرت بطلب 

مبارش من وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السييس. ويف أبريل 2017 بثت قناة »مكملني« تسجيال مرسبا لضابط من 

األمن الوطني يدعى عمرو مصطفى وشاهد اإلثبات يف القضية املعروفة بأحداث قرص االتحادية عام 2012، يعرتف 

فيه بعمل محرضين متناقضني يف وقتني مختلفني عن امللف نفسه. 

العدالة يف  أداة إلقرار  يكون  أن  فبدال من  يقوم بعكس دوره متاما،  أن  القضاء  العسكريون من  يريد  باختصار   

أرجاء البالد، يتحول ألداة للقمع أو عىل األقل لرشعنته وتربيره. وهو حال كثري من مؤسسات الدولة بعد االنقالب 

العسكري، حيث تحول األمر من الحديث عن »دولة كأن« – يف عهد مبارك - التي ال تقوم بوظائف حقيقية، أو 

حتى رمبا وظائف زائفة تغطي بها عىل الدور األسايس لهذه املؤسسات، إىل »دولة الضد« التي تقوم بأدوار مناقضة 

ألهدافها التي أنشئت لتحقيقها، فتقوم مؤسسات بنقض جملة وظائفها »كالتي نقضت غزلها« )419(. 

خامساً: املنهج االقتصادي يف خطاب الجيش غري املعلن:   

الفتاح السييس،   ال يوجد خالف كبري بني الخطاب املعلن للجيش وخصوصا قائده السابق والرئيس الحايل عبد 

والخطاب غري املعلن الذي كشفت عنه الترسيبات يف جزئية املنهج االقتصادي املتبع يف البالد، سوى أن الخطاب 

املعلن يقدم هذا املنهج بشكل أقل حدة ويغلفه مبربرات من قبيل الحفاظ عىل الدولة وبنائها مصحوبا بالكثري من 

الوعود بالرخاء لكن يف املستقبل. 

)419(  سيف الدين عبد الفتاح، »دولة الضد« بعد »دولة كأن«، موقع مرص العربية، يوليو 2014.
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 ففي نوفمرب 2013 كشف ترسيب للفريق أول عبد الفتاح السييس نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع املرصي مع 

رئيس تحرير صحيفة املرصي اليوم، تحدث فيه عن رضورة رفع الدعم عن السلع يف مرص وحصول املواطن عىل 

السلع بسعرها الحقيقي، وذلك بهدف حل أزمة عجز امليزانية العامة املتواصلة منذ سنوات. ورضب السييس مثال 

بتقبل الناس لتخفيض الرواتب يف أملانيا وجنوب السودان، مشريا إىل أنه تم تخفيض الرواتب يف كال البلدين بنحو 

50% دون أن يواجها اعرتاضات من الناس، وأن السكان هناك استطاعوا التعايش مع رفع الدعم عن السلع األساسية.  

كام أبدى رفضه للمبلغ الكبري املستهلك يف دعم الطاقة مقارنة بدعم رغيف الخبز، مشريا إىل أن الدولة تقدم يف 

العام الواحد نحو 107 مليارات جنيه دعام للطاقة، و17 مليار جنيه دعام للخبز. ويأيت هذا رغم أن السييس خالل 

حملته االنتخابية يف 2014 قال نصا: »ال ميكن رفع الدعم عن املواطن.. الزم أغني الناس األول«، وهو ما مل يحدث. 

كام كشف ترسيب يف مارس 2015 بثته قناة »مكملني« وتحدث فيه اللواء عباس كامل إىل السييس قائال إن وزارة 

الكهرباء تعمل عىل التعاقد لبناء محطات توليد كهرباء يف مرص بتكلفة سبعة مليارات دوالر، عىل أن تباع الكهرباء 

للمرصيني بأسعار عاملية ومن خالل بطاقات مسبقة الدفع. وهو ما حدث بالفعل يف وقت الحق. 

 أما أبرز الترسيبات التي كشفت عن توجهات السييس االقتصادية فكانت خالل توليه وزارة الدفاع وتم ترسيبه 

يدفع.. مبا  بيسمعه  يدفع، واليل  التليفون  بيتكلم يف  اليل  فيه: »لو حكموين هخيل  قال  أكتوبر 2013، حيث  يف 

إنكم عندكم استعداد تتدفعوا فلوس، طيب ما ناخد منكم علشان نبني بلدنا«، وقال: »لو هتدفع هوريك اليل 

الالحقة من حكم  السنوات  البالد يف  ببالش«. وبالفعل شهدت  اسمها  أنا معرفش حاجه  ببالش،  إمنا  مشفتوش.. 

السييس ارتفاعا كبريا يف أسعار الخدمات والسلع دون أن يصاحبها زيادة مامثلة، أو حتى قريبة يف دخول املواطنني 

غري املرتبطني بشكل مبارش بالنظام. 

والواقع أن عجز الدولة العربية عموما – ومرص خصوصا - عن الرد عىل الحاجات واملطالب املجتمعية هو املصدر 

القوة املسلحة  الشديد والدائم إىل تطوير  الضعف هو ما يفرس ميلها  األول لضعفها األخالقي والسيايس، وهذا 

العسكرية املستخدمة يف اللعبة السياسية، وتحويل الجيوش إىل ما يشبه املليشيات الحكومية. فهذه الجيوش هي 

التي تشكل القوة االحتياطية االسرتاتيجية لبقاء الدولة وضامن الحد األدىن من االستقرار لسلطة ال متلك أي قاعدة 

اجتامعية ثابتة وأكيدة )420(.

سادساً: دول الخليج يف خطاب الجيش غري املعلن:   

تُبدي قيادات الدولة املرصية بشكل عام، وقيادات الجيش بعد انقالب 2013 بشكل خاص احرتاما مبالغا فيه للدول 

الخليجية، لدرجة أن الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس صعد إىل طائرة العاهل السعودي الراحل عبد الله بن 

عبد العزيز عندما حطت يف مطار القاهرة يف يونيو 2014 وقَبل رأسه، لينطلق بعدها امللك عبد الله دون أن تطأ 

)420(  برهان غليون، املحنة العربية: الدولة ضد األمة )بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1993( ص 140. 



204

قدمه أرض مرص. وخالل حوار مع فضائية سكاي نيوز يف يناير 2015 قدم السييس وعده الشهري »مسافة السكة«، 

يف إشارة إىل أن القوات املرصية ستعمل عىل حامية الدول العربية وتحديدا دول الخليج يف حال تعرضت لتهديد. 

لكن الترسيبات املنشورة كشفت عن خطاب مختلف متاما عن نظريه املعلن، ففي فرباير 2015 بثت قناة »مكملني« 

ترسيبا من داخل مكتب وزير الدفاع، وتسمع يف الترسيب أصوات اللواء عباس كامل مدير مكتب السييس، واللواء 

أحمد عبد الحليم مساعد رئيس األركان، واملتحدث العسكري السابق أحمد عيل، وهم يناقشون حصيلة ما قدمته 

لهم دول خليجية من أموال؛ حيث قدر عباس كامل أن إجاميل ما تسلمه الجيش من دول خليجية تجاوز ثالثني 

مليار دوالر، ونصح السييس بأال يطلب من السعودية إال مبالغ كبرية حتى ال تحتسب كـ«جاميل« من دون مقابل، 

عىل حد تعبريه.  

ويف حوار دار بني السييس ومدير مكتبه آنذاك عباس كامل، وعضو املجلس العسكري محمود حجازي. وصف عباس 

كامل دول الخليج بأنها »أنصاف دول« متتلك مبالغ ضخمة.  وتحدث مدير مكتب السييس بألفاظ بذيئة عن أمري 

قطر، وقال إن بنك قطر الوطني وحده يتوفر عىل احتياطي بتسعمئة مليار.  ويف ذات الحوار قال السييس، وهو 

يشري إىل الحاجة لعرشة مليارات توضع بحسابات الجيش: »عايزين من اإلمارات عرشة زيهم ومن الكويت عرشة 

زيهم باإلضافة لقرشني يف البنك املركزي.. الفلوس عندهم زي الرز.« ويف حوار بني عباس كامل والوزير اإلمارايت 

سلطان الجابر، طلب كامل من الوزير يف مكاملة هاتفية تحريك وديعة مالية إماراتية بعد أن رفض البنك املركزي 

تسييلها للجيش. 

ويف يناير 2018 بثت قناة مكملني تسجيالت صوتية جديدة ملكاملات هاتفية بني ضابط مخابرات مرصي يوجه 

اإلعالمي عزمي مجاهد  للعمل عىل الوقيعة بني الكويت وقطر، ويتضمن تطاوال عىل الشعب الكويتي والخليجي 

بصفة عامة. وتبارى اإلعالمي املرصي لدى تلقيه تلك األوامر يف كيل عبارات اإلهانة للكويت وقطر، حيث طغى 

السوقية  والتعبريات  النابية  العبارات  بالعامية املرصية-  -التي جرت  الضابط واإلعالمي  الترسيبات بني  لغة  عىل 

البالغة البذاءة والتطاول عىل دول وحكام وشعوب الخليج، أجملها بالقول »كل الخاليجة كدا ويجب التعامل معهم 

بالجزرة والعصا«. 

 ومن القصص الالفتة يف شأن عالقات التبعية املالية بني مرص ودول الخليج يروي الكاتب الراحل محمد حسنني 

هيكل أنه زار أرشف مروان صهر الرئيس الراحل جامل عبد النارص، ومدير مكتب الرئيس السادات، عام 1974، 

للرئاسة املرصية؛ألنه يعتقد أن  القذايف، إلقناعه برشاء طائرة  ليبيا ملقابلة  إنه سوف يذهب إىل  وقال له أرشف: 

الوقت قد حان لتكون للرئاسة املرصية طائرة تليق بها، كام هو الحال مع آخرين من رؤساء الدول العربية!! واتصل 

مروان بقائد سالح الطريان الفريق »حسنى مبارك«، لتجهيز الطائرة والسفر معه عليها. لكن بعد تدهور العالقة 

بني القذايف والسادات رفضت ليبيا رشاء الطائرة، فقرر امللك فيصل أن يكون هو صاحب هدية الطائرة الرئاسية. 

وعندما وصل مبارك إىل رئاسة الجمهورية، كانت الطائرة الرئاسية )هدية السعودية( قد تخلَّفت عام استجد عىل 
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الطائرات، وجرت مفاتحة القذايف مرة أخرى، بعد أن تحسنت العالقات، وكذلك كان!! )421( 

خالصة 

والتي  املرصية  العسكرية  بالقيادات  الخاصة  الترسيبات  اطالعه عىل  عند  الجهد  لكثري من  الباحث  يحتاج  ال   

نرشتها وسائل إعالم مرصية ودولية بدءا من خريف 2013، حتى يدرك أن هناك خطابا مزدوجا )رسي وعلني( 

لقيادات الجيش املرصي املتحكمني يف مصري البالد. وقد لخصت هذه الدراسة أبرز هذه التناقضات يف خطابهم 

بشأن الدولة والشعب، وتعاملهم مع اإلعالم والقضاء، باإلضافة إىل سياساتهم االقتصادية وتعاملهم مع الدول 

العربية، وبخاصة دول الخليج. 

 وقد أدى هذا التناقض يف الخطاب إىل انخفاض ملموس يف املصداقية لدى الجامهري املرصية، وهو أمر ميكن 

مالحظته من خالل التقارير الصحفية املحايدة التي ينفذ معظمها صحفيون وباحثون أجانب.  

 ويعتقد الباحث أن هذا النوع من الترسيبات يصعب وقفه، طاملا استمر النظام العسكري يف الحكم، ليس فقط 

ألن الترسيبات أثبتت قدرتها عىل التأثري يف الرأي العامل وأحيانا مبجريات األحداث، ولكن أيضا ألن أجواء القمع 

السائدة يف البالد والرصاعات الدامئة التي يخلقها النظام حتى مع أقرب أنصاره تجعل من الترسيبات رضورة ال 

مفر منها يف ظل إغالق املجال العام والقضاء عىل كل ما هو سيايس يف مرص. وهو ما يستدعي من الباحثني متابعة 

كل ما يستجد من ترسيبات، وأخذها بعني االعتبار وتحليل ما جاء فيها. 

)421(  محمد حسنني هيكل، مبارك وزمانه.. من املنصة إىل امليدان )دار الرشوق، القاهرة، 2012( ص 245
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املبحث األول: مشروع التأمين الصحي الشامل

أمجد حمدي

 يُعد مرشوع التأمني الصحي الشامل من أهم املرشوعات التي داعبت طموحات وأحالم املرصيني خالل العقود 

املاضية، وهو ما استغله الساسة من أجل تحقيق مكاسب وقتية عرب وعد املواطنني بأنهم باتوا عىل أعتاب تحقيق 

واشتعال   ،2011 يناير  من  والعرشون  الخامس  ثورة  اندالع  ومع  جيدة،  طبية  خدمة  عىل  الحصول  يف  حلمهم 

هتافات العدالة االجتامعية ازدادت توقعات الشعب املرصي، واعتقد أنه قريب من الحصول عىل حقوقه األساسية، 

واالستغالل يف  الحكومية  املستشفيات  الخدمة يف  لعصور من سوء  عاىن  أن  بعد  الصحة،  الحق يف  ويف مقدمتها 

الحكومة  رجال  كبار  يرى  وهو  واالجتامعي،  الوظيفي  التمييز  من  أيضا  وعاىن  الخاصة،  والعيادات  املستشفيات 

يعالجون بالخارج عىل نفقة الدولة، بالرغم من أن لديهم نظم تأمني متطورة بالداخل تتيح لهم ولكثري من العاملني 

بالهيئات الحكومية السيادية العالج باملستشفيات الخاصة املتميزة داخل مرص.

وبعد أن مأل ضجيج التأمني الصحي آذان املرصيني من مبارك إىل السييس بأن مرص بصدد تطبيق نظام جديد للتأمني 

األمراض وخدمات  املرصيني وكافة  كافة  للتمويل، ويغطي  قانوين وهيئات محددة ومصادر مستدامة  له هيكل 

الطوارئ، صدر يف ديسمرب 2017قانون التأمني الصحي الشامل، ويف الخامس من مايو2018 صدرت الالئحة التنفيذية 

للقانون، وحتى اآلن مل يتم البدء يف تنفيذه، عىل الرغم من أن الرئيس املرصي أصدر يف الخامس من يوليو قرارا 

بإطالق املرحلة األوىل من تنفيذ القانون.

التشابه، واالختالف مع  القانون وأوجه  السابقة ملرشوع  التجارب  التعرف عىل  الباحث  الورقة يحاول   ويف هذه 

املرحلة الحالية، كام يحاول تقديم رؤية تحليلية لعدة إشكاليات مهمة، وهي )اإلشكالية املرتبطة بفلسفة املرشوع، 

واإلطار الترشيعي، ومرجعية اإلطار القانوين له يف ضوء دستور 2014 – اإلشكالية املرتبطة بالتمويل وتنوع مصادر 

الدخل – إشكالية العدالة االجتامعية – اإلشكالية املرتبطة بالتنفيذ – إشكالية العالقة بني القطاعني العام والخاص 

يف القطاع الصحى(.

أوال: التجارب السابقة

1 - قانون التأمني الصحي الشامل يف عهد مبارك: 

 يف حديثه بأحد الربامج الحوارية أكد أحمد عامد الدين رايض وزير الصحة السابق أن حاتم الجبيل وزير الصحة 
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األسبق عندما عرض الدراسة اإلكتوارية لتطبيق مرشوع قانون التأمني الصحي الشامل قالت له القيادة السياسية: 

»نكتفي مبا حققته من تطوير يف مجال اإلسعاف وال حديث لتطبيق هذا القانون حاليا«، لعل هذه املقولة املفتاحية 

توضح حقيقة مهمة جدا، وهي أن كل ما كان يقال عن القانون يف عهد مبارك مل يكن يحمل الطابع الجدي من 

الدولة، وأن الترصيحات املتضاربة لوزير املالية األسبق يوسف بطرس غايل، الذي كان يؤكد دوما أن الدولة ملتزمة 

بتطبيق القانون وبالتمويل دون تحميل املواطنني أعباء جديدة ثم يناقض نفسه يف ترصيحات أخرى ويقول: ليس 

هناك أموال لتطبيق القانون، وليس هناك قدرة عىل االستدانة، ثم قام برفض الدراسة اإلكتوارية التي أعدها حاتم 

الجبيل، بالرغم من إرشاف وزارة املالية عىل تنفيذها)422(.

 مع ذلك فإن الخط العام لنظام مبارك من حيث الرؤية والفلسفة مل يكن يختلف عن الخط الحايل يف يشء، بل كان 

االختالف يف الدرجة والجرأة والظرف التاريخي.

محاوالت الخصخصة يف عهد مبارك:

اتجهت حكومة نظيف إىل محاولة خصخصة الخدمات الطبية، وذلك من خالل اإلجراءات التالية:

• أصدر رئيس الوزراء يف ذلك الوقت املهندس أحمد نظيف عام 2007 قرارا بتحويل هيئة التأمني 	

الصحي إىل رشكة قابضة، وهو ما يعني أنها »هادفة للربح«، لكن القضاء اإلداري أصدر حكام 

ببطالن قرار رئيس الحكومة، وجاء يف حيثيات الحكم: »إن كفالة الدولة للرعاية الصحية تحول 

دون أن يكون الحق يف الصحة محال لالستثامر أو املساومة واالحتكار«)423(.

• والذي 	  ،2010 لسنة   67 رقم  والخاص  العام  القطاع  بني  الرشاكة  قانون  صدر   2010 مايو  يف 

يخول للقطاع الخاص املشاركة يف مرشوعات البنية التحتية والتعليم والصحة، وصدرت الئحته 

التنفيذية يوم23يناير 2011، أي قبل يومني فقط من اندالع ثورة يناير، ليتم تجميد القانون.

• فلسفة قانون مبارك هي ذاتها الفلسفة التي قام عليها القانون الحايل، حيث ارتكز قانون مبارك 	

عىل رضورة فصل الخدمة عن التمويل، وعىل رضورة الرشاكة مع القطاع الخاص، ومتويل الخدمة 

من االشرتاكات واملساهامت، واقتصار خزانة الدولة عىل متويل غري القادرين فقط، ونفس الرجل 

محمد معيط وزير املالية الحايل كان يشغل سابقا مساعد وزير املالية، ورئيس اإلدارة اإلكتوارية 

منصب  شغل  الذي  غايل،  بطرس  يوسف  عهد  يف  الشامل  الصحي  التأمني  ملنظومة  الحكومية 

مساعد وزير الصحة للشئون املالية واإلدارية، هو الذي يتحدث عن املرشوع من حكومة نظيف 

إىل حكومة مدبويل، وكأن شيئا يف املنتصف مل يحدث، وأن اليوم هو ابن أول أمس.

)422(   راجع ترصيحات يوسف بطرس غاىل عىل الروابط التالية )1(، )2(، )3(.

)423(   راجع، اليوم السابع، الرابط

https://www.elwatannews.com/news/details/2897874
https://www.vetogate.com/2363384
https://www.masress.com/october/109225
https://www.youm7.com/story/2008/9/5/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89/38667
https://www.youm7.com/story/2008/9/5/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89/38667


209

2 - القانون بعد ثورة يناير:

 تبنت جميع الحكومات التي جاءت بعد ثورة يناير فكرة إنشاء نظام للتأمني الصحي الشامل يعالج تشوهات 

االستقرار  النعدام  نظراً  للدراسة  املوضوع مل يخضع  لكن  للمواطن،  ُمرضية  الحايل، ويؤدي خدمة صحية  النظام 

السيايس واألمني، وتالحق األحداث؛ حيث صدرت نسخة يف عهد املجلس العسكري، وأخرى يف عهد الدكتور مريس، 

وصوال إىل نسخة أبريل 2014، وفرباير 2015، قبل أن نصل إىل النسخة الحالية التي وافق عليها الربملان يف نهاية 

2017. وميكن القول إن كل النسخ التي صدرت يف الفرتة من يناير 2011 وحتى يونيو 2013 يصعب الحكم عليها، 

نظرا ألنها مل يتم بلورتها، لكن الخط العام لها هو أنها كانت تؤكد عىل شعار العدالة االجتامعية باعتباره استحقاقا 

ثوريا أنتجته ثورة يناير.

ثانيا: اإلشكاليات املرتبطة باملرشوع

1 – إشكالية الفلسفة الحاكمة للمرشوع الحايل:

 تنص املادة الثامنة عرش من الدستور املرصي عىل أن لكل مواطن الحق يف الرعاية الصحية املتكاملة، وفقا ملعايري 

التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها،  العامة  الجودة، وأن الدولة تكفل الحفاظ عىل مرافق الخدمات الصحية 

والعمل عىل رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرايف العادل، والتزام الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي للصحة 

ال تقل عن 3% من الناتج القومي اإلجاميل تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع املعدالت العاملية، وتلتزم الدولة أيضا، 

بإقامة نظام تأمني صحي شامل لجميع املرصيني يغطي كل األمراض، وينظم القانون إسهام املواطنني يف اشرتاكاته، 

أو إعفائهم منها طبقا ملعدالت دولهم)424(.

 هذا، وقد حددت املادة الثانية من القانون الفلسفة والرؤية السياسية التي قام عليها، حيث نصت الفقرة عىل أن 

»التأمني الصحي االجتامعي الشامل نظام إلزامي، يقوم عىل التكافل االجتامعي، وتغطي مظلته جميع املواطنني 

املشرتكني يف النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غري القادرين، بناء عىل قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد 

ضوابط اإلعفاء«.. وجاء باملادة أيضا: »وتكون األرسة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كام يقوم 

هذا النظام عىل أساس فصل التمويل عن الخدمة، وال يجوز للهيئة تقديم خدمات عالجية أو االشرتاك يف تقدميها 

.)425(«

 يتضح مام سبق أن القانون حول املرشوع - من إلزامية الدولة كام جاء بالدستور، إىل إلزامية الفرد واملجتمع- هو 

خروج سافر، ومخالفة واضحة ألحكام املادة الثامنة عرش من الدستور سالفة الذكر.

 وقد أقرت الدولة أن القانون سيكون عىل غرار النظام الربيطاين للتأمني الصحي الذي ميول كليا من املوازنة العامة 
)424(  راجع دستور 2014، باب الثاين، املادة 18

)425(  راجع قانون التامني الصحي الشامل الجديد، منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 / 2018،
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للدولة، والتي يتم تحصيل معظمها من رواتب املوظفني والعامل، لكن ما جاء بالدستور والقانون تحدث عن النظام 

التكافيل الذي أقرته منظمة الصحة العاملية، وهو القائم عىل متويل الدولة، وتحصيل اشرتاكات من املواطنني، ثم 

انقلب القانون عىل هذا النظام أيضا، ومل يلتزم مبا جاء يف الدستور وتوسع يف مصادر التمويل، وهو ما سنوضحه 

عند الخوض يف جزئية »مصادر التمويل«، ومن ثم نجد أنفسنا أمام النسخة األكرث رشاسة، واألكرث بعداً عن كل 

أفكار العدالة االجتامعية والتشارك املجتمعي، وإنسانية الخدمة الطبية، ودور الدولة األسايس واملحوري يف تأدية 

هذه الخدمة.

 ويتجه هذا النظام إىل االنفتاح عىل القطاع الخاص، وذلك من خالل فصل الخدمة عن التمويل، وإنشاء هيئة 

للجودة واالعتامد تكون وظيفتها اعتامد املستشفيات املتنافسة، وال تفرق بني ما هو حكومي، وما هو خاص، عىل 

أن يقترص دور وزارة الصحة - فقط - عىل تأهيل املستشفيات الحكومية للحاق بركب املستشفيات الخاصة.

الدواء،  الحال يف مجال  الصحي، كام هو  القطاع  الخارجي يف  الباب عىل مرصاعيه لالستثامر  االتجاه   يفتح هذا 

وذلك من خالل دخول مستشفيات أجنبية للسوق املرصي، نظرا لتحرير الخدمات الصحية، وإتاحتها وفق ضوابط 

السوق والتسعري الذي يشرتك يف تحديده ممثلني للقطاع الخاص، وهو ما حدث بالفعل من خالل دخول “ مجموعة 

أبراج كابيتال اإلماراتية” واستحواذها عىل 11 مستشفى مبرص، منها مستشفى كليوباترا والنيل بدراوي والقاهرة 

التخصيص والرشوق)426(.

 ويسعى هذا النظام إىل تحرير الخدمة الطبية متاما، حيث ستتحول املستشفيات الحكومية إىل مستشفيات تابعة 

إىل الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهي هيئة مستقلة وتحصل عىل مقابل الخدمة وفق نفس األكواد املعمول بها 

يف القطاع الخاص تلك التي تقررها الهيئة العامة للتأمني الصحي الشامل بتحديد نظم التسعري.

 كام أن جعل األرسة - وليس الدولة - محور تطبيق القانون، يؤدي إىل أن تتحمل الدولة - فقط - مصاريف عالج 

غري القادرين، ويتحمل رب األرسة جميع األعباء الخاصة بالحصول عىل الخدمة الطبية.

 كذلك، فإن تحديد غري القادرين وفق نظرية الحد األدىن لألجور يجعل الرشيحة التي تتحملها الدولة قليلة جدا، 

وال تزيد – يف تقدير الباحث - عن 10 مليون مواطن، وهم املواطنون الذين تشملهم الدولة حاليا من خالل نظام 

تكافل وكرامة، علام بأن الدولة أعلنت أن غري القادرين سيتجاوز عددهم الـ20 مليون مواطن، وهو أمر غري واقعي، 

فلو كانت الدولة جادة فعال لحددت غري القادرين وفق مؤرشات واقعية مرتبطة بالتضخم والقوة الرشائية.

2 - إشكالية مصادر التمويل

 اإلشكالية الكربى املمتدة من بطرس غايل وحتى محمد معيط هي مصادر التمويل واستدامتها، ولعل هذا الهاجس 

هو ما دفع النسخة الحالية من قانون التأمني الصحي إىل التوحش يف تنويع مصادر التمويل. فقد أشارت املادة 40 

من القانون إىل أن مصادر التمويل تتكون من:
)426(  راجع يف قصة استحواذ أبراج وتوغلها يف السوق املرصي، الرابط.

http://www.mugtama.com/hot-reports/2014-02-01-12-28-05/item/13304-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-11-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.mugtama.com/hot-reports/2014-02-01-12-28-05/item/13304-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-11-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86
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“أوال: حصة املؤمن عليهم واملعالني، وهم الخاضعون حاليا ملظلة الهيئة العامة للتأمني الصحي من العاملني يف 

الدولة واملعاشات إضافة إىل ذويهم ممن يعولونهم. 

ثانيا: حصة أصحاب األعامل: حيث يلتزم أصحاب األعامل املحددين بقوانني التأمينات االجتامعية بأداء حصتهم عن 

اشرتاكات العاملني لديهم بواقع 4% شهريا من أجر العامل، ومبا ال يقل عن خمسني جنيها شهرياً.

ثالثا: املساهامت: وهي عبارة عن رسوم يدفعها املريض نظري تلقي الخدمة، وهي كالتايل )الزيارة املنزلية 100 

جنيه – الدواء %10 بحد أقىص ألف جنيه، وترتفع النسبة إىل %15 يف السنة العارشة من تطبيق القانون – األشعات 

وكافة أنواع التصوير الطبي )غري املرتبطة باألمراض املزمنة واألورام(، %10 من إجاميل القيمة – التحاليل الطبية 

واملعملية )غري املرتبطة باألمراض املزمنة واألورام( %20، بحد أقىص ألف جنيه للحالة – األقسام الداخلية )فيام 

عدا األمراض املزمنة واألورام( %7، بحد أقىص ألف وخمسامئة جنيه للمرة الواحدة.

رابعا: عائد استثامر أموال الهيئة. 

خامسا: التزامات الخزانة العامة عن غري القادرين: حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة عن غري القادرين نسبة %5 

من الحد األدىن لألجور املعلن عنها بالحكومة عىل املستوى القومي.

سادسا: مقابل الخدمات األخرى التي تحددها الهيئة بخالف ما يتضمنه هذا القانون، وذلك وفقا ملا يحدده مجلس 

إدارتها.

سابعا: املنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.

ثامنا: الهبات واإلعانات والتربعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
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تاسعا: مصادر أخرى، وتوضيحها يف الجدول التايل)427(: 

البيانالقيمة
من قيمة علبة سجائر مباعة بالسوق املحيل، سواء كانت محلية أو أجنبية الصنع.نصف جنيه

من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غري السجائر.10%
ل عند مرور كل مركبة عىل الطرق الرسيعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.جنيه واحد يحصَّ
من قيمة كل مرت مربع )رخام – بورسلني – جرانيت( مصنع محليا أو أجنبيا5 جنيهات
عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.25 جنيها
من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا.20 جنيهاً
عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا.50 جنيهاً
عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيري السيارات التي سعتها اللرتية أقل 50 جنيهاً

من 1,6 لرت.
عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيري السيارات التي سعتها اللرتية 1,6 لرت 100 جنيهٍ

وأقل من 2 لرت.
عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيري السيارات التي سعتها اللرتية 2 لرت 200 جنيهاً

أو أكرث.
عن كل رسير، عند استخراج تراخيص املستشفيات.ألف جنيه

عن كل رسير،  عند استخراج تراخيص املستشفيات.10 آالف
عند استخراج تراخيص الصيدليات.20 ألفاً

عند تجديد تراخيص رشكات ومصانع األدوية واملستلزمات واألجهزة الطبية والتوزيع.250 ألفاً
عند استخراج تراخيص رشكات ومصانع األدوية واملستلزمات واألجهزة الطبية والتوزيع.500 ألفٍ

عند محاولة تحليل مصادر متويل القانون يتبني لنا اآليت:

1- التكلفة املتوقعة للمرشوع 140 مليار جنيه سنويا، لن تتحمل الدولة منها سوى ما يقارب %10 وهي النسبة 

املخصصة لغري القادرين؛ حيث أكد القانون أن الدولة تتحمل مساهامت غري القادرين فقط، وذلك يف حال أن 

يكون عدد غري القادرين 20 مليون مواطن، ومن املتوقع أن يكون العدد أقل من ذلك بكثري، نظرا ألن القانون حدد 

غري القادرين بأنهم من يتقاضون أقل من الحد األدىن لألجور، البالغ 1200 جنيه، وهو ما يعني أن الدولة ستساهم 

بـ 60 جنيها فقط شهريا عن كل فرد وهي نسبة الـ5% املقررة بالقانون لغري القادرين، وهذا يعني أن جملة ما 

تتحمله الدولة من مسامات مالية لن يتجاوز الـ14 مليار جنيه، وهي نسبة ضعيفة جدا، عىل فرض صحة مقولة 

الحكومة بأن غري القادرين عددهم 20 مليون مواطن.

)427(  راجع قانون التامني الصحي الشامل الجديد، منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 / 1 /2018.
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2- تخلت الدولة عن التزامها تجاه األطفال من سن يوم وحتى 6 سنوات، وكذلك أطفال املدارس، وطلبة الجامعات 

والخريجني الذين مل يعملوا بعد، كذلك املرأة غري العاملة، حيث كانت تشمل الفئات السابقة من دون الخريجني، 

بالعالج داخل مظلة التأمني الصحي الحايل، أما الخريجون، فكان يشملهم نظام العالج عىل نفقة الدولة، لكن يف 

القانون الجديد يتحمل رب األرسة نفقات اشرتاكات أبنائه حتى التخرج، والحصول عىل عمل، أو زواج بالنسبة 

لإلناث، كام يتحمل نفقات زوجته غري العاملة، و هذا معناه ببساطة أن الدولة حولت التزاماتها تجاه األرسة إىل 

عبء يضاف إىل رب األرسة، ومولت املرشوع من جيب املواطن، وليس من ميزانية الدولة.

كام   ،2014 لعام  املرصي  الدستور  أقره  الذي  الدولة  عىل  اإللزامي  الصحي  النظام  فكرة  عن  الدولة  تخلت   -  3

تخلت أيضا عن نظام التأمني الصحي التكافيل الذي أقره هذا القانون، والذي يعتمد عىل املزاوجة بني اشرتاكات 

املساهمني، ومشاركة الدولة، وذلك عندما قررت فتح املجال لتعدد مصادر التمويل، ليصبح من بينها عوائد استثامر 

أموال الهيئة العامة للتأمني الصحي، تلك التي يقررها مجلس إدارتها. ومل يتم تحديد طبيعة تلك االستثامرات سواء 

يف القانون، أو الئحته التنفيذية. كذلك قيام الدولة بتحصيل رسوم كبرية خارج نظام الرضائب، كام سبق توضيحه 

يف الفقرة التاسعة ملصادر التمويل، وهو ما يعد تحايال بفرض رضائب خارج نظام الرضائب، وخارج املوازنة العامة 

للدولة، ويف النهاية من يتحمل تكلفة ذلك هو املواطن نفسه، بتحويل تلك األعباء الرضيبية عىل كاهله كقيمة 

مضافة عىل السلعة عند رشاء املنتج النهايئ.

4- يقوم املواطن بالرغم من كل ما يتحمله بدفع نسبة من تكلفة تلقي الخدمة كام تم توضيحه سابقا، وهو ما 

يعني أن ما يدفعه املواطن فعليا ليس قيمة االشرتاكات فقط، بل أيضا يدفع جزءا من تكلفة الحصول عىل الخدمة.

5- الهيئة ستقبل منح وهبات وتربعات، وهو ما يعني أنها قد تلجأ إىل السيطرة عىل مستشفيات املجال الخريي، 

وإخضاع مؤسساته الناجحة، كمستشفى 57357، ومؤسسة مجدي يعقوب إىل مظلة قانون التأمني الصحي الشامل 

قرسا.

6- القانون أتاح للهيئة الحصول عىل قروض، وهو أمر غري مفهوم بالرغم من أن كل هذه املصادر الهائلة للتمويل 

تنذر بأنه سيكون هناك فائض كبري يف امليزانية الخاصة بالتأمني الصحي، كذلك مل يحدد آلية السداد. 

7- هناك مصادر متويل غامضة مثل البند السادس، الذي يتحدث عن مقابل الخدمات األخرى التي تقدمها الهيئة، 

بخالف ما يتضمنه هذا القانون، وذلك وفقا ملا يحدده مجلس إدارتها.

3- إشكالية العدالة االجتامعية:

مفهوما  القانون  ميثل  كام  الجديد،  الشامل  الصحي  التأمني  قانون  يف  الغائبة  الفريضة  االجتامعية هي  العدالة   

جديدا معاكسا لفكرة العدالة االجتامعية، فهو يكرس ملفهوم الظلم االجتامعي، فالقانون أهدر الحقوق االجتامعية 
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معاوية”  و”شعرة  وفقراء،  أغنياء  الشعب  فئات  لجميع  االجتامعية  العدالة  فكرة  محور  متثل  التي  واالقتصادية 

التي يتمسك بها النظام واملتمثلة يف تحمل نفقات غري القادرين، مل تكن سوى التحديد الحقيقي ملفهوم الظلم 

االجتامعي، حيث إنه حدد غري القادرين بالفئات التي يقل دخلها عن الحد األدىن لألجور، بالرغم من أن الحد األدىن 

لألجور يف مرص هو 1200 جنيه، يف ظل تحرير سعر الرصف، إذ إنه مل يعادل 70 دوالرا شهريا.

 كام أضاف هذا القانون أعباء متزايدة عىل رب األرسة الفقرية، نظرا ألنه سيدفع ما ال يقل عن 5 % من دخله 

بشكل ثابت، كاشرتاك شهري له ولذويه يف حال كانت أرسته بسيطة، كام أنه سيدفع نسبة من رسوم العالج، كام 

تم توضيحه سابقا، وهو ما يجعله معرضا إىل عدم القدرة عىل الحصول عىل الخدمة الصحية، نظرا للمبالغ املتنوعة 

التي سيدفعها مقابل الخدمات املتكاملة يف العيادات الخارجية، ومعامل التحاليل وأقسام األشعة واألدوية.

 وميثل القانون بصيغته الحالية ضغطا إضافيا عىل رب األرسة الذي ال تعمل زوجته، فهو ملزم بدفع 3% من دخله 

اشرتاكا شهريا لزوجته، وهو رقم مرتفع جدا، إضافة إىل ارتفاع نسبة املواليد يف األرس الفقرية يف مرص، واألرس األقل 

تعليام، وهذا يكلف رب األرسة أعباء إضافية كبرية عند إضافة املواليد الجدد؛ فهو يدفع عن كل طفل بعد الطفل 

الثاين 1,5 % من دخله، كام ألزم القانون تلك الرشائح بدفع مبالغ بنسب مئوية مرتبطة مبعدل الدخل، وهو ما يعني 

أنهم سيدفعون أمواال كثرية إىل جانب ما يدفعون من رضائب, وبالتايل ميثل القانون عبئا ماليا إضافيا نظرا للمبالغ 

الكبرية التي سيدفعونها لالشرتاكات الشهرية.

4- التمييز الوظيفي واالجتامعي:

والوظيفية  الطبقية  الفجوة  يرسخ  الذي  األمر  العسكرية،  املستشفيات  وال  العسكريني  القانون  هذا  يشمل  ال   

الواسعة بني أغلب طبقات الشعب املرصي من جهة، والطبقة الحاكمة التي تضم ذوى النفوذ، والتي ال تتحمل 

أعباء إضافية. ويف الوقت ذاته ستحصل عىل الخدمة الطبية املميزة يف املستشفيات العسكرية، كام أنه مل يحدد 

موقف الفئات األخرى من رجال الرشطة والقضاء، التي من املتوقع أن يتم استثناؤهم من الخضوع للنظام الجديد، 

كذلك الحال مع الوزراء والربملانيني. يضاف إىل ذلك مسألة إنشاء هيئات اقتصادية إلدارة النظام الصحي الجديد 

وتحول طبيعة املستشفيات الحكومية اململوكة للشعب إىل مستشفيات تنافسية هادفة للربح، مبا ميثل خروجا عىل 

أي مفهوم اجتامعي وتجاوزا لكل معايري العدالة االجتامعية.

5- إشكالية األداء املتعرث: 

 منذ عهد وزير الصحة حاتم الجبيل وحتى اآلن، وسحب الترصيحات الحكومية محملة بأطنان من الكلامت التي 

ال تتحدث سوى عن التجربة االسرتشادية، فحاتم الجبيل الذي أقنع الجميع بأن البنية التحتية يف محافظة السويس 

جاهزة للتطبيق، مل ينقذه من الفضيحة سوى وقوع ثورة يناير وتوقف التطبيق، أما أحمد عامد - الذي أكد يف 

نهاية 2015 أنه انتهى من إعداد القانون، وأنه سيبدأ يف التنفيذ مطلع 2016 بتجربة اسرتشادية يف بورسعيد حتى 
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يتم إقرار القانون، وقام مبا يقرب من 16 زيارة للمحافظة عىل مدار عامني ونصف - فقد خرج من الوزارة وهو ال 

يعرف حتى عدد سكان بورسعيد، حيث إنه رصح يف مايو املايض أن عدد سكانها 550 ألف مواطنا)428(، يف حني أن 

العدد الفعيل 750 مواطنا يف مارس املايض، وفق املركزي لإلحصاء)429(، وعندما جاءت الوزيرة الحالية هالة زايد، 

أصابتها الصدمة عندما وجدت البنية التحتية غري جاهزة لبدء عملية التنفيذ.

 الغريب يف األمر أنه حتى هذه اللحظة هناك حالة من االرتباك والعجز يف الرؤية والتنفيذ، فام تم اعتامده من 

هيئات ثالث مبوجب القانون وهي )الهيئة العامة للتأمني الصحي الشامل – الهيئة العامة للرعاية الصحية – الهيئة 

العامة لالعتامد والرقابة الصحية(، مل يتم إنشاؤه حتى اآلن، ومازالت وزارة الصحة بهياكلها القدمية، والهيئة العامة 

للتأمني الصحي، هي املنوط بها إعداد وتنفيذ املرحلة األوىل.

 مل تبدأ الدولة حتى اآلن يف تحديد الجدول الزمني للمرحلة األوىل، بالرغم من أن تلك املرحلة سيتم تطبيقها عىل 

خمس محافظات فقط، وهي )بورسعيد – اإلسامعيلية – السويس – شامل سيناء – جنوب سيناء(،  ومجموع عدد 

السكان بها ال يزيد عىل %3 من سكان مرص، يف حني أن الدولة تؤكد أن هذه املحافظات يقطنها 4% من السكان، 

لتلك املحافظات، فلن يجدوا املجموع يزيد عىل 3,1 مليون مواطن وفق  السكان  ولو اجتهدوا يف تجميع عدد 

إحصاء مارس 2018.

مل تبدأ الدولة بعُد يف حرص أعداد املنتفعني ببورسعيد، ومل تحدد غري القادرين، ومل تحدد آلية دخول القطاع الخاص 

التي  التأمني الصحي الشامل، ومل تنته من تجهيز املستشفيات والوحدات الصحية  باملحافظة ضمن مظلة نظام 

ستكون أداة التنفيذ الرئيسة يف بور سعيد، كام مل تجهز الكوادر الطبية والتمريض، علام بأن أساس هذا القانون 

يقوم عىل فكرة وجود وحدات “طب أرسة” يكون عامدها املامرس العام، وطبيب األرسة، مع العلم أن نظام الطب 

املرصي فقري جدا يف تخصص املامرس العام، نظرا لسفر معظمهم للعمل بدول الخليج.

 وفق تلك املعطيات، فإن الدولة إذا كانت جادة فعال يف االنتهاء من البنية التحتية، وكشوف املنتفعني والتعاون مع 

املستشفيات الخاصة، وتجهيز الكوادر الطبية، فأمامها عىل األقل عام لبدء تنفيذ املرشوع.

6- إشكالية العالقة بني القطاعني العام والخاص يف القطاع الصحي:

 هناك عدة متغريات متوقعة ستحدث مبجرد امليض يف تطبيق املرشوع مرتبطة بالهياكل الحالية للمنظومة الصحية، 

وكذلك بصنع السياسات الصحية، باإلضافة إىل التشابك املحتمل بني القطاعني العام والخاص للحصول عىل “كعكة” 

تقديم الخدمة الصحية يف ظل سياسات صحية تنافسية:

)428(  راجع ترصيح الوزير، اليوم السابع، عىل الرابط.

)429(  راجع إحصائيات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عىل الرابط.

https://www.youm7.com/story/2018/5/5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3/3779702
https://www.elwatannews.com/news/details/3182357
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)أ( بالنسبة للهياكل الحالية للمنظومة الصحية:

 ستتحول وزارة الصحة من الناحية اإلدارية إىل حالة قريبة  من وزارات الدولة ذات الصالحيات املحدودة )مثل 

وزارة الدولة للشؤون الربملانية(, ولن تكون األداة املركزية لتنفيذ السياسات الصحية، وذلك بعد أن يتم خروج 

جميع املستشفيات التابعة لها من تحت سيطرتها، وأيضا وحدات طب األرسة من تحت سيطرتها، باإلضافة إىل 

مستشفيات التأمني الصحي واألماكن اإلدارية التابعة لهيئة التأمني الصحي، ومديريات الشئون الصحية، واإلدارات 

الصحية، كام سيتم إيقاف برنامج العالج عىل نفقة الدولة املعمول به حاليا، ولن يظل تحت سيطرتها إال مكاتب 

الصحة، والتطعيم، وخدمات اإلسعاف، والخدمات الوقائية، وخدمات تنظيم األرسة والسكان، وهو ما يعد تحوال 

هيكليا كبريا سيغري من الشكل الحايل للوزارة، ومن دورها املستقبيل، وسيؤثر عىل ميزانيتها وأهدافها وأنشطتها 

الغالب  العامة للرعاية الصحية؛ لكنه يف  الهيئة  ودورها، ولن يكون لها دور محوري إال من خالل اإلرشاف عىل 

سيكون ضعيفا، ألنها ستكون هيئة مستقلة يف ميزانيتها وسياساتها.

)ب( بالنسبة لصنع السياسة الصحية:

 تُعد وزارة الصحة هي املسئول األول عن صنع السياسات الصحية يف مرص، وهي املنوط بها الرقابة عىل املستشفيات 

الخاصة، وإعطاء الرتاخيص، ومراقبة جودة الخدمات الصحية املقدمة داخل تلك املستشفيات، ومتلك أيضا الحق 

يف معاقبة تلك املستشفيات واستصدار قرارات بالغلق الكيل، أو الجزيئ، وفقا ملا تراه مناسبا للحفاظ عىل سالمة 

املريض.

 بعد تنفيذ القانون ستتحول مهام صنع السياسات العامة للنظام الصحي املرصي إىل الجهات الثالث التي سيتم 

إنشائها خصيصا لتطبيق القانون.

 حيث ستتوىل الهيئة العامة للتأمني الصحي االجتامعي الشامل، وهي هيئة اقتصادية تابعة ملجلس الوزراء، ولها 

شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، إدارة ومتويل النظام الصحي املرصي، وتكون أموال املشرتكني بها أمواال خاصة 

تقديم  الصحية  للرعاية  العامة  الهيئة  العامة. كام ستتوىل  لألموال  املقررة  الحامية  وأشكال  أوجه  بجميع  تتمتع 

املستشفيات  خارج  أو  داخل  والثالثية  والثانوية  األولية  مستوياتها،  بجميع  والعالجية  الصحية  الرعاية  خدمات 

لجميع املؤمن عليه داخل مرص.

 وستقوم الهيئة العامة لالعتامد والرقابة الصحية - وتكون تحت اإلرشاف العام لرئيس الجمهورية - بضامن جودة 

جميع  عىل  الصحية مبرص  الخدمة  مخرجات  جودة  يف  الثقة  وتؤكد  لها،  املستمر  والتحسني  الصحية،  الخدمات 

املستويات، وتنظيم تقديم الخدمة الصحية التأمينية، وفقا ملعايري محددة للجودة واالعتامد.
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)ج( التحول لسياسات تحرير الخدمة الصحية:

التأمني  قانون  صدور  بعد  الصحية  السياسات  صنع  مجال  يف  إليها  اإلشارة  يجب  التي  املهمة  األمور  من  لعل   

الصحي الشامل هو أن القانون أتاح فرصا تنافسية متساوية للقطاعني العام والخاص، وأتاح للمواطن حرية اختيار 

املستشفى التي سيعالج بها، وتجدر اإلشارة هنا إىل أن أساس السياسات التنافسية هو وجود فرص متكافئة، وهو ما 

سيصعب تحقيقه يف ظل الرتاجع الكبري والرهيب لكفاءة املستشفيات الحكومية، وتدين الخدمة الصحية بها، كذلك 

عدم ثقة املواطن فيها، وثقافته السلبية تجاهها، وهو ما سيجعل املنافسة محسومة لصالح القطاع الخاص، كذلك 

مرونة الهياكل الخاصة وقدرتها عىل التكيف والتطور ومالحقة املستجدات، والدخول يف بيئة تنافسية حقيقية، 

وصعوبة التطوير داخل الهياكل الحكومية، نظرا لتعقد إجراءاتها اإلدارية، ومركزية التخطيط، وبطء االستجابة.

خامتة 

مام سبق ميكن الوصول إىل النتائج التالية: 

1ـ الدولة بالرغم من أنها قامت بتوسيع مصادر التمويل، وبالرغم من أنها ألقت عبء تكلفة الخدمة الطبية عىل 

كاهل املواطن وحملته بأعباء خارج نطاق املوازنة العامة - من اشرتاكات، ومساهامت، وقيمة مضافة عىل بعض 

السلع يتحملها املستهلك، وليس املنتج، باإلضافة إىل رسوم متعددة أخرى- إال أنها غري قادرة عىل تنفيذ املرشوع 

حتى اآلن، ومرتبكة، وال متتلك من الرؤية أو الكوادر ما يؤهلها لتنفيذه بكفاءة.

2ـ الدولة مبوجب هذا القانون املخالف للدستور جعلت اإلنفاق من جيب املواطن، يتحول من 72 % كام أعلنت 

وزارة الصحة املرصية عىل لسان عادل عدوي وزير الصحة السابق يف أغسطس 2014، عندما أطلق الورقة البيضاء 

السرتاتيجية الصحة حتى عام 2030،)430( ليصبح 90% من جيب املواطن، و10% تتحملها الدولة، وهو ما يؤكد اتساع 

الفجوة واستمرار سياسة الدولة يف تحميل فشل سياساتها عىل املواطن، والتحول إىل مجرد رشكة أمن ليس لها عالقة 

بأية مسئوليات خدمية تجاه الشعب. 

3ـ هذا القانون أنهى عرص املستشفيات الحكومية، حتى لو كانت خدماتها بسيطة أو ضعيفة، وفتح املجال إىل 

تحويل الخدمة الحكومية إىل خدمة مقابل أجر تخضع لسياسات تسعري تنافسية.

4ـ افتقر القانون ألي جانب من الجوانب اإلنسانية، حتى إنه رفض معالجة من يتخلف عن دفع االشرتاك إال يف 

حاالت الطوارئ، كام أنه كلف الويص عىل الطفل اليتيم بدفع اشرتاك هذا الطفل من معاشه يف حال كان يتعدى 

الحد األدىن لألجور، علام بأن الدولة كانت دوما من سياساتها االجتامعية أنها تعفي الطفل اليتيم من املرصوفات 

الدراسية بغض النظر عن عامل القدرة املالية.

)430(  راجع ترصيح عادل عدوي وزير الصحة السابق عىل الرابط.

http://www.akhbarak.net/articles/15813598-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9


218

5ـ غموض مصري املستشفيات الحكومية التي لن تستطيع النجاح يف الحصول عىل الجودة واالعتامد، والتي من 

املمكن بيعها للقطاع الخاص، وفق إتاحة القانون إلمكانية استثامر األموال واألصول.

6ـ تراجع النظام عن كل وعوده بأن ما يقوم به من إصالح يف بنية الدعم الهدف منه وصوله ملستحقيه من خالل 

تطوير الخدمات الصحية والتعليمية واملرافق، فهو بذلك يرفع دعم الدولة عن الخدمات الصحية باستثناء مشاركة 

رمزية.
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املبحث الثاني: املشروع القومي لعالج فيروس سي

أمجد حمدي

 حاول نظام 3 يوليو الحصول عىل رشعية من خالل تبني سياسات عامة يف مجاالت مختلفة، والرتويج عىل أنها 

برنامج  مؤخرا  وبرز  املرصيني،  التي متس صحة  الصحية  السياسات  كانت  املجاالت  من هذه  ناجحة،  سياسات 

فريوس يس الذي حظي بدعاية حكومية وإعالمية كبرية. فقد أكد عبدالفتاح السييس يف كلمته مبؤمتر “حكاية 

وطن” يف يناير 2018 أن املرشوع القومي لعالج فريوس يس كان من أهم إنجازات فرتة واليته األوىل، وأن نسبة 

الشفاء من املرض بلغت 97%، حيث تم عالج 4,1 مليون مواطن بتكلفة تصل إىل 7,3 مليار جنيه )431(، كام أشار 

أحمد عامد وزير الصحة السابق إىل أن تجربة مرص يف عالج “فريوس يس” فريدة، وتدرس يف جميع املحافل 

الدولية)432(، حتى وصل األمر إىل القول بأن روسيا االتحادية والربازيل واملغرب ودولة فرسان مالطا، ودول أخرى 

تطلب نقل التجربة املرصية يف العالج وتتطلع إىل الحصول عىل الدواء املرصي لالستفادة من التجربة الناجحة)433(.

 ويف هذه الورقة يسعى الباحث إىل اختبار صدق مقوالت النظام وتقييم السياسات التي تبناها للتعامل مع هذه 

املشكلة، من خالل التصدي لتحليل وتقييم التجربة املرصية يف عالج فريوس يس، وذلك يف إطار السياق السيايس 

الذي متر به مرص، وهل نجح فعال يف ملف مهم من ملفات املعاناة التي واجهها الشعب، وهو الذي تسبب يف 

مرض ووفاة املاليني من املرصيني؟

 وبناء عىل ما سبق، فإن مشكلة الدراسة تظهر من خالل محاولة اإلجابة عن السؤال التايل: »إىل أي مدى ساهمت 

بالكفاءة  السياسات  القضاء عىل فريوس يس؟ وإىل أي مدى متيزت هذه  الصحية مبرص يف  الربامج والسياسات 

والفاعلية عند التعامل مع هذه املشكلة؟ 

 ولإلجابة عىل هذا السؤال سيتم تقسيم الدراسة إىل عدة مطالب، تحاول اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت 

الفرعية. 

- عيل أحمد ) 17 يناير 2018 (، السييس: %97 نسبة الشفاء من فريوس يس، تاريخ االسرتداد 2018، من مبتدى: رابط  )431(

- الصفحة الرسمية لوزير الصحة دكتور أحمد عامد ) 24 أكتوبر 2017 (، خالل افتتاحه املؤمتر السنوي األفريقي .. وزير الصحة يستعرض   )432(

التجارب الناجحة ملرص يف مجاالت فريوس “ يس “ وصحة املرأة والدواء، تاريخ االسرتداد 2018 . رابط

- وليد عبد السالم )25 ديسمرب 2017 ( بعد نجاح خطة مرص إلنهاء “لعنة فريوس ىس”.. 7 دول ترغب يف نقل التجربة أبرزها أسرتاليا   )433(

والصني.. و”الصحة” تعلن توسيع برامج الكشف عن الفريوس خالل 2018.. وتؤكد: إطالق مسح للكشف عن رسطان الكبد قريًبا، تاريخ االسرتداد 

2018، من اليوم السابع: رابط

https://www.mobtada.com/details/689905
https://www.facebook.com/permalink.php?st
https://www.youm7.com/story/2017/12/25/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%89-7-%D8%AF%D9%88%D9%84/3570591
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املطلب األول: التعريف باملشكلة وبرامج العالج السابقة، ويتناول: تعريف “فريوس يس” – توصيف الحالة املرصية 

وأسباب تفيش املرض يف البالد– معدالت اإلصابة بالفريوس يف مرص– برنامج العالج باإلنرتفريون – املسح الطبي 

2008 – أزمة برامج الوقاية » 

املطلب الثاين: تقييم دور الجهاز الذي صنعته القوات املسلحة لعالج فريوس يس، ويتناول دراسة دور الجيش يف 

دعم هذا الجهاز – موقف وزارة الصحة ونقابة األطباء من الجهاز – موقف اإلعالم والدوائر العلمية والبحثية يف 

مرص. 

املطلب الثالث: تقييم برنامج العالج بالسوفالدي، ويتناول املفاوضات مع رشكة جلياد – بروتوكوالت العالج التي 

تم توقيعها – الحاالت التي تعرضت النتكاسة بعد تلقي العالج - حجم اإلنفاق عىل املرشوع – الدواء املرصي وأزمة 

الدوالر – تجارب بعض الدول يف العالج.

 - املالية  التكلفة  بالحملة واملستهدف منها –  التعريف  الرابع: تقييم حملة 100 مليون صحة، ويتناول  املطلب 

مصادر التمويل – تقييم الحملة من حيث التوقيت واألعداد املعلنة – والتغطية اإلعالمية.

املطلب الخامس: تقييم عام للسياسات الصحية الحكومية يف مجال مكافحة فريوس يس.

املطلب األول: التعريف باملشكلة وبرامج العالج السابقة

A silent Epedimic .C أ: تعريف فيوس يس

 تعرف منظمة الصحة العاملية االلتهاب الكبدي يس C بأنه مرض كبدي يسببه فريوس التهاب الكبد C، وميكن أن 

يسبب الفريوس عدوى التهاب كبد حادة ومزمنة عىل حد سواء، وترتاوح يف الحدة بني املرض الخفيف الذي يستمر 

أسابيع قليلة إىل املرض الخطري طيلة العمر)434(. وفريوس يس منقول بالدم، وطرق العدوى األكرث شيوعا تحدث من 

خالل مامرسات الحقن غري املأمونة، وعدم كفاية تعقيم املعدات الطبية، ونقل الدم ومنتجات الدم دون فحص، 

كذلك تعاطي املخدرات بالحقن من خالل مشاركة معدات الحقن.

 وأكدت منظمة الصحة العاملية أن التهاب الكبد C يوجد يف جميع أنحاء العامل، وأن األقاليم األكرث ترضرا باملرض 

هي: أفريقيا، ووسط ورشق أسيا، وأن مرص تحتل املركز األول عامليا يف معدالت اإلصابة باملرض يليها باكستان)435(. 

- منظمة الصحة العاملية، ) 18 متوز / يوليو 2018 (، التهاب الكبد C، تاريخ االسرتداد 2018، من موقع منظمة الصحة العاملية: رابط  )434(

- منظمة الصحة العاملية، ) 11 متوز / يوليو 2018 (، باكستان تعالج ارتفاع معدالت التهاب الكبد من زوايا عديدة، تاريخ االسرتداد   )435(

2018، من موقع منظمة الصحة العاملية: الرابط

http://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/hepa
http://www.who.int/ar/news-room/feature-stories/detail/pakistan-tackles-hi
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ب –أسباب انتشار فريوس يس يف مرص.

القرن  للبلهارسيا يف ستينيات وسبعينيات  الحقن املضاد  التاريخية لفريوس يس مبرص مع حمالت  البداية   ترجع 

املايض يف املناطق الريفية باستخدام محاقن زجاجية ال تعقم عىل النحو السليم، وهذا ما تسبب يف ارتفاع معدالت 

انتشار الفريوس يف املناطق الريفية مقارنة باملناطق الحرضية 12% و7% عىل الرتتيب)436(.

 وتجدر اإلشارة إىل أن السبب الرئيس يف انتشار فريوس يس مبرص بهذا الشكل املخيف الذي يجعلها تتبوأ املكانة 

رقم واحد عامليا من حيث اإلصابة بالفريوس، هو فشل السياسات الحكومية التي سعت إىل التخلص من البلهارسيا 

بتوطني فريوس يس يف أجساد املرصيني، بسبب استخدام املحاقن الزجاجية متكررة االستخدام ألكرث من شخص، كام 

أن ضعف اإلجراءات الوقائية ساهم يف انتشار املرض عن طريق نقل الدم من أشخاص يكمن املرض بأجسادهم 

وهم ال يعلمون، دون أن تخضع عملية نقل الدم إلجراءات التحليل، بل كانت تخضع لنظام توافق الفصيلة فقط.

 ففي عام 1992، قامت الدكتورة مؤمنة كامل أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية بجامعة القاهرة وفريقها البحثي بعمل 

دراسة)437(، ضمت حواىل 2000 متربع بالدم من الشباب األصحاء، وتم إجراء تحليل لألجسام املضادة لفريوس ىس 

للمتربعني، وهنا كانت املفاجأة؛ حيث كانت النتيجة إيجابية يف حواىل 10% من املتربعني، هذا الرقم كان صادما)438(.

 كان من أسباب اإلصابة بفريوس يس أيضا تعاقب املرىض عىل أجهزة الغسيل الكلوي؛ حيث أكدت دراسة تم عرضها 

مبؤمتر جمعية دراسة أمراض الكىل والغسيل الكلوي وأمراض الكبد واملنعقد بكلية طب قرص العيني أن 90% من 

لنصائح  التمريض  اتباع  عدم  بسبب  وذلك  التمريض،  أخطاء  بسبب  بفريوس يس  أصيبوا  الكلوي  الغسيل  مرىض 

منظمة الصحة العاملية، فيام يخص التعامل مع املرىض من ارتداء قفاز واحد لكل مريض، وتوافر عربة غيار واحدة 

لكل مريض، وكذلك التنظيف الدوري لجهاز الغسيل الكلوي، باإلضافة إىل رضورة االحرتاز من رزاز الدم املتطاير 

من املرىض عند الجراحة حيث يسبب انتقال الفريوس)439(.

  من العرض السابق يتبني أن تحالف )الجهل واالستبداد( وفساد السياسات الصحية وتفيش )األمية والفقر(، كذلك 

)انعدام الوعي حتى بني األطباء أنفسهم( هو السبب املرجعي لتفيش املرض يف مرص.

 تجدر اإلشارة إىل أن هناك العديد من األسباب األخرى املجتمعية، نظرا ملا يعانيه املجتمع املرصي من تخبط يف 

التعقيم،  أهمية  وإدراك  للغري،  الشخصية  األدوات  استخدام  تقدير خطورة  النظافة، وعدم  مفاهيم  التعامل مع 
للحقوق  املبادرة املرصية   ،) األوىل  الطبعة  )إصدار  ؟،  التكاليف تحديا  ملاذا تظل  -  هبة ونيس )2014(، عالج فريوس يس يف مرص:   )436(

الشخصية .. صادر عن وحدة العدالة االقتصادية واالجتامعية، ص 5

)437(  -  د جامل سليامن، د محمود صالح الزلباين، نوفمرب 2006، فريوس يس يف مرص – املايض والحارض واملستقبل -، تاريخ االسرتداد 2018، 

من موقع حملة ال لفريوس يس، ص، الرابط

- حملة ال لفريوس يس، فريوس يس يف مرص، تاريخ االسرتداد 2018، من موقع حملة ال لفريوس يس: الرابط  )438(

- محمد شعبان  ) نرش يف جريدة روز اليوسف اليومية 16 سبتمرب 2010 (، %90 من مريض الغسيل الكلوي أصيبوا بفريوس »C« بسبب   )439(

التمريض، تاريخ االسرتداد  2018، من موقع مرص س: رابط

http://www.no4c.com/wp-content/uploads/2016/11/hcv_egypt_booklet.pdf?fbclid=IwAR2u145oRU_n9wEmDwtc8Vz4MP8e6rG3kLoBHUabmhshrw6V4eP3XXX6NKo
http://www.no4c.com/about_hcv/hcv_in_egypt/?fbclid=IwAR3MfsskPz1DziwkJZ7wfruKiVRopEvFnwWCt5mOwxo7Xmlae3ydDvTTplg
https://www.masress.com/rosadaily/82526?fb
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وأهمية برامج الوقاية من العدوى؛ حيث ساهمت تلك العادات املجتمعية يف رسعة انتشار املرض مبرص، كذلك 

تنترش  الشعبية واملستوصفات. كام  العيادات  التعقيم، خصوصا يف  األسنان، وسوء مستوى  تردي أحوال عيادات 

الوشم عىل  الحالقة، وبني أوساط متعاطي املخدرات، والطرق غري اآلمنة وقائيا لرسم  اإلصابة أيضا يف صالونات 

الجلد)440(، ومع ذلك فإن الدور الوقايئ والتوعوي الغائب لوزارة الصحة ساهم يف تفيش تلك السلوكيات، كذلك خلل 

القدرات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة عىل العيادات واملستشفيات الخاصة.

ج – معدل اإلصابة بالفريوس يف مرص

 بالرغم من تصدر مرص عامليا مرتبة الدول األعىل إصابة بفريوس يس، فإن مرص مل تقم عىل مر تاريخها بعمل مسح 

طبي شامل حقيقي لتحديد عدد املصابني بشكل فعيل، كام أن الدولة ليس لديها قاعدة بيانات عن حجم املرض وال 

متتلك سجالت طبية إال لـــ 190 ألف مريض تم عالجهم من خالل برنامج اإلنرتفريون - وذلك كله قبل بدء العالج 

بالسوفالدي -، وتجدر اإلشارة إىل أن كل ما تم يف ذلك اإلطار هو مجرد أخذ عينات عشوائية، وإطالق أرقام ونسب 

وهمية ومتضاربة مل تعكس حقيقة حجم املرض يف مرص.

 ويف هذه الدراسة سنقوم بتقييم ترصيحات مسئويل وزارة الصحة حول حقيقة حجم املرض مبرص، ومعرفة حقيقة 

املسوح الطبية التي قامت بها وزارة الصحة.

املسوح الصحية:

 قامت وزارة الصحة املرصية يف عام 2008 بعمل ما أسمته ) املسح السكاين الصحي ملرص، والذي يعد أول مسح 

الذي  األسايس  املرجعي  اإلطار  ويعترب مسح 2008 هو  بفريوس يس مبرص،  اإلصابة  للكشف عن معدل   ) سكاين 

تعاملت معه وزارة الصحة املرصية بوصفه الداللة االسرتشادية لوضع السياسات الصحية بشقيها العالجي والوقايئ 

ملواجهة فريوس يس، وبناء عىل نتيجة هذا املسح قال حاتم الجبيل وزير الصحة املرصي يف ذلك الوقت إن نسبة 

اإلصابة بالفريوس بني املرصيني تقدر بـــ 9 مليون مواطن، بواقع 8,9 % من إجاميل نسبة السكان)441(، علام بأن 

هذا اإلجراء تم عىل عينة عشوائية تقدر بأحد عرش ألف شخص فقط)442(.

 وتجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن ما تم من 2008 وحتى 2017 من مسوح سكانية مل تكن مسوحا باملعنى 

العلمي، وإمنا كانت عينة مسحية يرتاوح عدد من وقع عليهم الكشف ما بني 10 إيل 30 ألف مواطن فقط، فاملسح 

الطبي السكاين الذي تم يف عام 2014، ذلك الذي شمل 26 ألف مواطن من 25 محافظة باستثناء جنوب سيناء- 

- أمل عالم )28 يوليو 2016 (، احذر.. 11 طريقة لنقل عدوى “فريوس ىس”، تاريخ االسرتداد 2018، من اليوم السابع: رابط  )440(

- حسام زايد )8 يونيو 2009(، يف املسح السكاين الصحي لعام 2008: ارتفاع أعامر املرصيني إيل 65  سنة  و 9  ماليني مصابون بااللتهاب   )441(

الكبدي يس، تاريخ االسرتجاع 2018، من بوابة األهرام، الرابط

)442(  - جامل سليامن، محمود صالح الزلباين، نوفمرب 2006، فريوس يس يف مرص – املايض والحارض واملستقبل -، تاريخ االسرتداد 2018، من 

موقع حملة ال لفريوس يس، ص 8، الرابط

https://www.youm7.com/story/2016/7/28/%D8%A7%D8%AD%D8%B0%D8%B1-11-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%89/2819165
http://www.ahram.org.eg/Archive/2009/6/8/Egyp2.htm?fb
http://www.no4c.com/wp-content/uploads/2016/11/hcv_egypt_booklet.pdf?fbclid=IwAR2u145oRU_n9wEmDwtc8Vz4MP8e6rG3kLoBHUabmhshrw6V4eP3XXX6NKo
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كام أنه أكرب من مسح 2008- أثبت أن نسبة اإلصابة يف مرص قد تراجعت إىل 4،4 % فقط من إجاميل عدد السكان 

مقارنة باملسح الذي تم عام 2008، الذي أكد إصابة 8% من املرصيني بالفريوس )443(.

 أما أول مسح حقيقي يأخذ الشكل االسرتشادي، فقد تم يف الفرتة من سبتمرب 2016، وحتى يناير من العام الجاري، 

وفيه تم فحص خمسة ماليني مواطن وفق ما أعلنته وزارة الصحة والسكان )444(، والالفت للنظر أن وزارة الصحة 

بالرغم من أن هذا اإلجراء أكرث واقعية فإنها مل تحدد نسب إصابة، أو أرقام، حول املرض، بل اكتفت باإلشارة إىل 

ضخامة الرقم الذي قامت مبناظرته.

  وبناء عىل ذلك، ميكن تفسري األرقام املتضاربة حول املرض التي رددها مسؤولو وزارة الصحة واللجنة القومية 

وزير  أباظة مساعد  الحميد  عبد  الدكتور  نجد  فمثال  اآلن؛  منذ 2008 وحتى  الكبدية مبرص  الفريوسات  ملكافحة 

اإلدارة  رئيس  قنديل  يقول عمرو  بفريوس يس)445(، يف حني  مليون مصاب  بها 11  أن مرص  يؤكد  السابق  الصحة 

املركزية للطب الوقايئ أن مرص بها 3،8 مليون مواطن مصاب بفريوس يس)446(. )األول يسرتشد باملسح الصحي لعام 

2008 والثاين يسرتشد مبسح عام 2014(.  

 مل يكن ما أعلنته وزارة الصحة عن تراجع حجم اإلصابة بالفريوس يف مرص إىل 3،8 مليون مواطن ناتجا عن سياسات 

نتائج مغلوطة ناتجة عن مقدمات  صحية حقيقية، أو ناتجا عن تقييم حقيقي لحجم املرض، ولكن كان مجرد 

غري علمية يف التعامل مع العينات العشوائية، عىل اعتبار أنها مسوح حقيقية. ومع ذلك تراجع عادل عدوي وزير 

الصحة السابق عن تلك الترصيحات، عندما تم استضافته يف برنامج صالون املحور عام 2017، وقال إن املسح أكد 

الرؤية متاما لدى وزارة الصحة هو  )447(. وإن مام يؤكد غياب  وجود خمسة مليون مواطن مصاب بفريوس يس 

عدم مقدرة املسؤولني فيها عىل التفريق بني تراجع معدل اإلصابة باملرض وهو مرتبط بالشق الوقايئ، وتراجع عدد 

املصابني نتيجة برامج العالج.

ويف ذلك التوقيت )عام 2015 ( مل يكن تم البدء يف برنامج العالج بالسوفالدي، وكل ما كان يتم هو ما يسمى بالعالج 

التحفظي الذي يتعامل مع الفريوس عىل أنه مرض مزمن وال ميكن التخلص منه، وكل ما ميكن القيام به هو التعايش 

واتباع إجراءات عالجية تحافظ عىل عدم تدهور الحالة الصحية للمريض، وبالتايل فإن التضارب الفج يف أعداد 

املصابني بني صانعي السياسة الصحية يف مرص، وعدم الثبات عىل أرقام محددة يعكس تراجع مؤرشات إمكانية بناء 
- حملة ال لفريوس يس، فريوس يس يف مرص، تاريخ االسرتداد 2018، من موقع حملة ال لفريوس يس: الرابط  )443(

- طاهر محمد ) 11يناير 2018 (، “الصحة”: مسح 5 ماليني مواطن خالل 14 شهرا للكشف عن فريوس “يس”، تاريخ االسرتداد 2018،   )444(

من الوطن: الرابط

- وليد مجدي ) 12أغسطس 2012 (، »الصحة«: 11 مليون مصاب بفريوس »يس« و2 مليار تكلفة العالج سنويًا، تاريخ االسرتداد 2018،   )445(

من املرصي اليوم: الرابط

-  وليد عبد السالم )2فرباير 2017(، الصحة: 3.8 مليون مصاب بفريوس ىس يف الفئة العمرية من سنة لـ 59 سنة، تاريخ االسرتداد 2018،   )446(

من اليوم السابع، الرابط

)447(  - انتصار الغيطاين، )13 أبريل 2017(، مكافحة فريوس يس يف صالون حسن راتب، تاريخ االسرتداد 2018، من اليوم السابع، الرابط

http://www.no4c.com/about_hcv/hcv_in_egypt/?fbclid=IwAR3MfsskPz1DziwkJZ7wfruKiVRopEvFnwWCt5mOwxo7Xmlae3ydDvTTplg
https://www.elwatannews.com/news/details/2952158
https://www.almasryalyoum.com/news/details/156688
https://www.youm7.com/story/2017/2/2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-3-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%25
https://www.elwatannews.com/news/details/
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سياسة صحية حقيقية عليها.

 وتعد ظاهرة تضارب األرقام، والتعتيم عليها، والتعامي عنها، بعدم تسليط الضوء عىل األرقام املهمة، أو التحايل 

السويس ومقارنتها  الصادرة عن دخل قناة  البيانات  الحال مثال مع  من خالل عمل مقارنات وهمية – كام هو 

بالدوالر لرسم خريطة إنجازات وهمية لدى املواطن – من أهم أدوات النظام االحتيالية للحديث والرتويج عن 

حالة تقدم زائف يف العالج.

 ويف خضم هذا السيل من الترصيحات املتناقضة للقامئني عىل صنع السياسات الصحية يف مرص، تطل علينا الحقيقة 

الشمولية واإلحصائية  للطبيعة  املتعارف عليه  العلمي  باملعنى  أن ما تم يف مرص مل يكن مسوحا سكانية  لتؤكد 

للمسوح، وأن ما تم مل يكن سوى مجرد مناظرة عينة عشوائية بسيطة من املرصيني، غري معربة بأي حال عن الواقع 

الفعيل للمرض، بل ميكن استخدامها دليال اسرتشاديا فقط للوصول مبؤرشات احتاملية عن حجم املرض. وكانت 

األمانة العلمية تقتيض من مسؤويل الوزارة أن يصارحوا الشعب بحقيقة العينات العشوائية، وأن يقولوا مثال إن 

نتيجة العينة املسحية العشوائية التي تم أخذها من أحد عرش ألف مواطن لعام 2008، تعطي مؤرشا احتامليا إىل 

أنه من بني كل عرشة أفراد يحتمل أن يكون هناك شخص مصاب بفريوس يس.

 وهنا نقف أمام ظاهرة غريبة، وهي أن الحكومة نفسها، هي من يقوم بتقديم أرقام غري حقيقية مبالغ فيها، 

وتقوم بتصدير حالة من الرعب ليس إىل الشعب املرصي فقط، بل إىل العامل كله، بأن الشعب املرصي يتعرض 

لجائحة، ومبا يرتاوح ما بني 10 إىل 15 مليون مصاب بفريوس يس، وال يقترص هذا فقط عىل مرض فريوس يس، بل 

يعد ذلك هو التوجه الرسمي لوزارة الصحة تجاه جميع األمراض، ومنهم مثال مرض السكر؛ حيث أعلنت وزارة 

السكر يف مرص  السكر أن عدد مرىض  الحفناوي عميد معهد  أبريل 2018 عىل لسان هشام  الصحة املرصية يف 

يقدر بحوايل 8 مليون مواطن، و8 مليون آخرين يجهلون إصابتهم بالسكر ) 16 مليون إصابة مؤكدة، وفق ترصيح 

املسئول رقم واحد عن ملف مرض السكر مبرص ( )448(.

 وميكن تفسري حالة الفشل هذه يف التعامل مع تحديد حجم اإلصابة بفريوس يس بني الشعب املرصي إىل عدة 

أسباب، هي:

ضعف متويل القطاع الصحي من جانب الدولة، وبالتايل لجوء املسؤولني إىل إجراءات غري مكلفة متمثلة يف 	 

العينات املسحية العشوائية البسيطة.

تربير الفشل يف التصدي لألمراض، وتقليل الضغوط التي يتعرضون لها، سواء من اإلعالم، أو من جانب الرأي 	 

العام، وذلك بتضخيم حجم املرض.

تاريخ  إصابتهم،  يجهلون  آخرون  و8 ماليني  8 ماليني مصاب مبرص،  للسكر«:  »القومي  عميد   ،) يوليو 2018   18( الطيب،  إبراهيم   -  )448(

االسرتداد 2018، من املرصي اليوم، الرابط

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1308262
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السياسات 	  بتقييم  منوطة  جهات  وجود  وعدم  املساءلة،  وعدم  الصحية يف مرص،  السياسات  صنع  عشوائية 

الصحية.

النظام إىل الشعب، وبهذا يكون 	  املتلقي وناقل وجهة نظر  ضعف املكون اإلعالمي يف مرص، واكتفائه بدور 

الشعب محارصا بسياسات صحية فاشلة، وعشوائية تسببت يف تفيش اإلصابة بفريوس يس لديه، وأجهزة إعالمية 

هدفها تربير تلك السياسات من خالل أرقام وزارة الصحة غري الدقيقة، التي ال تستند إىل أي أسس علمية كام 

سبق التوضيح.

 النتيجة املهمة التي ميكن استخالصها من هذا املوضوع، هو أن وزارة الصحة حتى اآلن ال متتلك رقام حقيقيا حول 

عدد املرىض املصابني بفريوس يس، كام أن كل السياسات الصحية التي اتخذتها يف هذا الشأن، سواء كانت وقائية  

أو عالجية، مبنية عىل أسس غري علمية،  وال تستند إىل أي حقائق ميدانية عىل أرض الواقع.

د – اسرتاتيجيات الوقاية من فريوس يس

  يف تعريف فريوس يس أرشنا إىل أنه مرض ينتقل عرب الدم، وأن سبب انتشاره يف مرص يرجع اىل ضعف اإلجراءات 

الوقائية املتبعة يف مرص، سواء من خالل إجراءات نقل الدم، أو من خالل املحاقن الزجاجية التي تم حقن مرىض 

البلهارسيا بها، أو من خالل عدم تعقيم األدوات املستخدمة يف عيادات األسنان، وضعف الرقابة والتوعية.

 ونحن هنا سنقوم باستعراض جهود الدولة يف مجال الوقاية من العدوى بفريوس يس، عىل اعتبار أن الوقاية هي 

األساس، وأن إجراءات العالج حتى اكتشاف السوفالدي كانت تحفظية، وأن املريض كان يتعايش مع املرض حتى 

وفاته.

معدل اإلصابة السنوي بفريوس يس يف مرص

 تقول الدكتورة منال حمدي السيد – عضو اللجنة القومية ملكافحة الفريوسات الكبدية إن متوسط حجم اإلصابة 

السنوي مبرص يصل إىل 200 ألف حالة سنويا، نصفهم يحدث داخل القطاع الصحي نظرا لسوء إجراءات مكافحة 

العدوى باملستشفيات )449(. يف حني أشار عادل عدوي وزير الصحة السابق يف أكتوبر 2014 إىل أن مرص بها أعىل 

معدل إصابة سنوية يف العامل، وأن هذا املعدل يرتاوح بني 200 إىل 300 ألف حالة سنويا، وبذلك، فنحن أمام نفس 

املشهد املتكرر من تضارب ترصيحات املسؤولني بخصوص معدل اإلصابة السنوي مبرص، فهناك من يتحدث عن 

100 ألف إصابة سنوية، ومن يجزم بوجود 150 ألف إصابة سنوية، وتبقى النتيجة الوحيدة املوثوق بها، هي أن 

مرص ليس لديها أي إجراء حقيقي ناتج عن قياسات علمية بهذا الشأن، وأن معدل اإلصابة السنوي يف مرص غري 

معروف.

- داليا حسني ) 25 يوليو 2018 (، عضو اللجنة القومية للفريوسات: أكرث من 3 مليون مواطن يحملون فريوس يس وال يعلمون، تاريخ   )449(

االسرتداد 2018، من بوابة الفجر: الرابط

https://www.elfagr.com/3188722
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إجراءات الدولة الوقائية

 التقييم األسايس لجهود الدولة يتمثل يف قدرتها عىل ) احتواء املرض (، ) تخفيض معدل اإلصابات السنوية ( كل 

عام، مقارنة باألعوام السابقة عليه، وهو ما مل يحدث مطلقا يف الحالة املرصية، ومن األمور املثرية للدهشة أيضا 

أن الدولة املرصية ) مل يكن لديها أي سجالت للمرىض املرتددين عىل مستشفياتها (، ومل تقم يوما بحرص عددهم، 

) كام أنها مل تقم مطلقا برصد عدد الحاالت السنوية للوفيات جراء فريوس يس (، وكان خطابها املتكرر دوما ) أن 

حجم املرض ال يقل عن 10% من تعداد الشعب املرصي (، وأن هناك حاالت كثرية مل يتم اكتشافها، نظرا ألن املرض 

كامن بداخلهم، وهم ال يعلمون.

 وعموما، تفتقر إجراءات الدولة الوقائية التي تقوم بها إىل وجود أقسام أو وحدات يف القطاع الوقايئ بوزارة الصحة 

مخصصة لقيادة اسرتاتيجيات هذا القطاع وتوجيهه وتنسيقه. وأنها ال متتلك موظفني متخصصني يف مجال مكافحة 

التهاب الكبد الفريويس يس، كام أن برامج وبيانات اإلدارة العامة للرتصد الوبايئ)450( ضعيفة وغري فعالة، وتعاين من 

العشوائية.

 ومازال انتهاك حقوق اإلنسان، وانتشار الوصم)451( والتمييز، يحوالن دون إتاحة خدمات الرعاية الصحية أمام بعض 

املجموعات التي تتعاطى املخدرات أو متارس أنشطة إجرامية.

 هذا، وقد أعلنت الدولة يف سبتمرب 2014 االسرتاتيجية القومية ملواجهة فريوس يس، تلك التي كانت تهدف إىل 

خفض معدل اإلصابة السنوي بنسبة 50% بواقع 150 ألف من إجاميل 300 ألف هو معدل اإلصابة السنوي، وفق 

ترصيح وزير الصحة السابق عادل عدوي، وكانت االسرتاتيجية تستند عىل ستة محاور، وهي ) الرتصد، ومكافحة 

العدوى  من  الوقاية  بطرق  الوعي  ورفع  »يب«،  فريوس  ضد  والتطعيم  الدم،  وسالمة  الطبية،  باملنشآت  العدوى 

بالفريوسات الكبدية، وتقديم العالج الالزم للمرىض(. وأوضحت االسرتاتيجية أن تطبيق تلك املحاور سيتم بالتوازي 

معدل  منها، وهو خفض  الهدف  لتحقيق  االسرتاتيجية خمس سنوات  واحد، كام حددت  آن  وبشكل مجمع يف 

اإلصابة إىل النصف.

 وبرصف النظر عن املحور السادس الذي يعد مكونا عالجيا وليس وقائيا، فإنه مل يتم تطبيقه، كام أن وزارة الصحة 

مل تعلن، عام تم تحقيقه يف املحاور الخمسة الوقائية. فحتى كتابة هذا البحث مل تعلن وزارة الصحة عن نتائج 

الخطة القومية للوقاية من فريوس يس.

 والطريقة األهم لتقييم الربامج الوقائية يف مجال مكافحة فريوس يس مبرص، ميكن أن تكون من خالل تصنيف 

تتبع وتعقب األوبئة  الصحة والسكان املرصية بهدف  الوقايئ بوزارة  القطاع  بها  التي يوم  الوقائية  الربامج  الوبايئ هو أحد  الرتصد   -   )450(

ورصدها، ويوجد بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان ما يسمى باإلدارة العامة للوبائيات والرتصد .

)451(  - الوصم : هو مصطلح يستخدم يف املجال الطبي بشكل عام، و هو يعرب عن الرفض االجتامعي الشديد لبعض فئات املرىض مثل مرىض 

اإليدز، واملريض النفيس .
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منظمة الصحة العاملية ملرص بأنها الدولة األكرث تعرضا لإلصابة بفريوس يس عىل مستوى العامل، وهو ما يعني فشل 

املنظومة الوقائية يف مرص يف التعاطي مع ملف الوقاية من فريوس يس، بشهادة أهم منظمة دولية يف هذا املجال.

  ويتمثل أحد أهم العوامل التي تسهم يف فشل اإلجراءات الوقائية يف مرص، يف طبيعة النظام الحاكم وسياساته 

الدعائية التي تسعى دوما إىل تكريس وهم اإلنجازات، و يسعى إىل اإلنفاق عىل املنشآت العالجية التي سيقوم 

بافتتاحها السيد »الرئيس«، وبالتايل فإن أولويات اإلنفاق ال تهتم باملجاالت غري امللموسة، التي تتطلب سنوات كثرية 

لتؤيت املردود الخاص بها؛ ومنها اإلنفاق عىل القطاع الوقايئ، الذي يتطلب إنفاقا مبارشا وإنفاقا غري مبارش.

 كام أن اإلجراءات الوقائية ترتبط مبستوى التعليم وتحرض السلوك املجتمعي العام، وخصوصا سلوكيات النظافة، 

مالية  تكلفة  وبالتايل  مكثفة،  توعوية  برامج  أيضا  ويتطلب  الغري،  أدوات  استخدام  وعدم  الخصوصية،  ومفهوم 

العام  املجتمعي  السلوك  لدى  مفاهيمية  نقلة  السنني، حتى يحدث  تراكمي ميتد لعرشات  بنايئ  مرتفعة، وعمل 

بأهمية الوقاية، وهو ما مل تستطع الجهود الوقائية لوزارة الصحة القيام به من خالل دورها بتغيري ثقافة املجتمع، 

ونرش التوعية الصحية لديه.

ه– مرحلة العالج باإلنرتفريون

 أنشأت وزارة الصحة والسكان اللجنة القومية للفريوسات الكبدية عام 2006، وذلك بهدف وجود هيكل مؤسيس 

ملكافحة  قومية  خطة  وضع  يف  يتمثل  وبتفويض  الفني،  الشق  يف  خصوصا  يس  فريوس  عىل  القضاء  يف  يساهم 

الفريوسات الكبدية. وتعمل الهيئة من خالل 26 مركزا يف جميع املحافظات، يتم عالج املرىض فيهم من خالل حقن 

االنرتفريون )452(.

 هذا، وقد قامت اللجنة بوضع الخطة األوىل يف عام 2008، مبوازنة سنوية قدرها 80 مليون دوالر أمرييك، وكان 

العالج يعتمد عىل عقار اإلنرتفريون يف توليفة مع عقار الريبافريين، واستهدفت الخطة معالجة 20% من املرىض 

بحلول 2012، مبوجب برامج مدعومة ماليا، إال أنها اقترصت عىل املرىض من ذوي فرص الشفاء األعىل نسبا، أما 

رعاية الكبد املتقدمة فلم تتمكن من عالجها.

 وهناك عدة انتقادات ُوجهت للخطة، أهمها ما أثرناه سابقا يف الشق الوقايئ، وهي أنها اتجهت إلنفاق الــ80 

مليون دوالر سنويا عىل العالج، ومل تعط للوقاية أي قدر من االهتامم. أما بالنسبة للعالج، فلم يستفد منه سوى %2 

فقط من مرىض فريوس يس، يف حني تم تجاهل 98% من مرىض فريوس يس، ومل يستطع الربنامج الوصول إىل نسبة 

ال20 %  التي كان يستهدفها، وبالرغم من ارتفاع التكلفة، فإن الحكومة مل تتحمل سوى 40 % فقط من النفقات، 

- هبة ونيس )2014(، عالج فريوس يس يف مرص: ملاذا تظل التكاليف تحديا ؟، )الطبعة األوىل (، املبادرة املرصية للحقوق الشخصية ..   )452(

صادر عن وحدة العدالة االقتصادية واالجتامعية، ص 6
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وتحملت هيئة التأمني الصحي ورشكات التأمني واإلنفاق الخاص تغطية الـ 60 % الباقية )453(.

 مل تنجح الخطة يف الوصول إىل النتائج املرجوة؛ فعىل مدار أربع سنوات من 2008 إىل 2012، استقبل الربنامج 

العالجي 190 ألف مريض، متكن منهم 114 ألف مريض فقط من تحقيق استجابة فريوسية سلبية دامئة للفريوس، 

وهو ما يعد إخفاقاً شديداً نظرا لعدم قدرة الربنامج عىل استقبال سوى هذا العدد الضئيل جدا بالنسبة إىل حجم 

الجوانب  إهامله  و  اهتاممه،  ولعدم  واملتقدمة،  الحرجة  الحاالت  مع  التعامل  عىل  قدرته  ولعدم  مبرص.  املرض 

الوقائية التي شملتها الخطة، املتمثلة يف ) الرتصد والتقيص - الوقاية – األبحاث (، وذلك إىل جانب العالج.

املطلب الثاين: جهاز العسكر لعالج فريوس يس

 عند دراسة جهاز العسكر لعالج فريوس يس؛ علينا تحديد أطراف العملية برمتها وتحديد السياق السيايس الذي 

متت فيه تلك العملية، وتحديد املسئوليات، وتحليل املواقف العلمية من الجهاز ما بني مؤيد ومحايد ومعارض 

للجهاز، ثم نصل إىل التقييم للموضوع وعرض النتائج.

أوال: اإلطار الزمنى والظروف السياسية

 يف صبيحة يوم 22 فرباير 2014 عرض التليفزيون املرصي تقريرا مصورا عن نجاح الهيئة الهندسية للقوات املسلحة 

املناعي  الجهاز  للمصابني بفريوس يس واإليدز من خالل كبسوالت تعمل عىل رفع كفاءة  ابتكار عالج جديد  يف 

لإلنسان إىل جانب جهاز »يس يس دي« للقضاء عىل الفريوسات من النوعني، وظهر يف هذا الفيديو املذاع اللواء 

إبراهيم عبد العاطي، وهو يفحص مريضا بواسطة الجهاز ويبلغه »تحاليلك زي الفل كان عندك إيدز وراح«.

 تم اإلعالن عن الجهاز بحضور رئيس الجمهورية السابق عديل منصور، ورئيس الوزراء حازم الببالوي، ووزير الدفاع 

عبد الفتاح السييس، ورئيس أركان حرب القوات املسلحة صدقي صبحي، وذلك أثناء افتتاح عدة مرشوعات قامت 

بتنفيذها القوات املسلحة، كان أهمها افتتاح كلية طب عسكري، كذلك إقرار االكتشاف املرصي املتمثل يف جهازي 

اكتشاف وعالج فريوس يس واإليدز)454(.

 وعرف وقتها الجهاز بأنه جهاز الهيئة الهندسية للقوات املسلحة. وكان اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية 

السابق هو من يتوىل عملية التعريف بالجهاز، وأشار إىل أن فكرة الجهاز تم تعميمها، وتم استخدامه للكشف عن 

املتفجرات، وأيضا تم استخدامه بالتعاون مع وزارة املالية لكشف أجولة األرز املهرب، كام تكرر التعاون مع وزارة 

الزراعة لكشف النخل املصاب مبرض » إيدز النخيل ».

  وتحدث د جامل شيحة – رئيس لجنة التعليم مبجلس النواب الحايل - عن التجارب التي مر بها الجهاز يف مرص 
- املصدر السابق  )453(

- مها سامل )23 فرباير 2014 (، مؤمتر للكشف عن جهاز اإليدز و”فريوس ىس”: االخرتاع بدأ رًسا يف املخابرات الحربية منذ 22 عاًما، تاريخ   )454(

االسرتداد 2018، من بوابة األهرام: الرابط

http://gate.ahram.org.eg/News/459905.aspx
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وخارجها، حتى أنها شملت دراسة استكشافية أجريت يف جامعة نيو مكسيكو عىل 33 حالة، ومتكن الجهاز من 

كشف 30 حالة بنفس كفاءة جهاز »يب يس آر«، وأشار إىل أنه جاري أخذ موافقة هيئة القيم الطبية األمريكية 

إلجراء تجارب موسعة عىل الجهاز بأمريكا)455(.

السياق السيايس

  ال ميكن دراسة جهاز عالج فريوس يس بدون النظر إىل الظروف السياسية التي كانت متر بها البالد، فالبالد كانت 

العسكري عىل  لالنقالب  املصاحبة  االجتامعية  االقتصادية واالضطرابات  األوضاع  نتيجة لرتدي  متر مبرحلة حرجة 

ثورة يناير وإجهاض حلم الدميقراطية، وبالتايل كان النظام الجديد يبحث عن رشعية مؤقتة داخل الشارع املرصي 

تساعده عىل تقديم نفسه إىل الشعب، من خالل تحقيق االستجابة إىل حاجة حياتية ملحة يشعر املواطن مبردودها 

النظام إىل موضوع الجهاز وربطه بالقوات املسلحة، ليكسب مزيدا من الرشعية، وكان  الفور، وبالتايل لجأ  عىل 

الهدف من املوضوع برمته هو إحداث حالة من التفاؤل لدى املواطن، وكسب مزيد من الوقت حتى تنتهي وزارة 

الصحة من التفاوض مع رشكة جلياد وتحصل مرص عىل العالج، ثم تبدأ األذرع اإلعالمية يف تجاهل ونسيان موضوع 

الجهاز والحديث عن العالج الجديد.

مفاوضات وزارة الصحة مع رشكة جلياد

 بدأت مفاوضات وزارة الصحة مع رشكة جلياد للحصول عىل أقراص السوفالدي يف ديسمرب عام 2013، أي قبل 

اإلعالن عن جهاز القوات املسلحة بشهرين، لكن الالفت للنظر يف املوضوع أن وزارة الصحة أنهت التفاوض مع 

رشكة جلياد بعد عرشين يوما فقط من إعالن القوات املسلحة عن الجهاز املعالج لفريوس يس؛ حيث أعلن عادل 

السوفالدي،  عقار  لتوفري  جلياد،  رشكة  مع  املفاوضات  نجاح   2014 مارس   14 يوم  السابق  الصحة  وزير  عدوي 

والوصول إىل اتفاق تاريخي، ينص عىل تقديم العقار للمرىض الذين يتم عالجهم داخل مراكز الكبد التابعة للجنة 

القومية للفريوسات الكبدية بوزارة الصحة عىل مستوى الجمهورية، وذلك خالل النصف األخري من عام 2014 )456(. 

وهو ما كان يثري تساؤالت عدة حول جدوى التفاوض مع رشكة جلياد، يف حني أن مرص متتلك جهازا سيعالج العامل 

كله.

ثانيا: ردود األفعال حول الجهاز.

 ميكن تقسيم ردود األفعال داخل املجتمع املرصي إىل اآليت:

- حوار حسام زايد ) 1 مارس 2014 (، الباحث الرئييس لجهاز تشخيص فريوس »ىس« لألهرام ..شيحة: جامعة أمريكية أكدت تفعالية   )455(

جهاز »يس فاست«، تاريخ االسرتداد 2018، من األهرام: الرابط

- دانة الحديدي )14 مارس 2014(، اتفاق “تاريخى” مع “جلياد” األمريكية لتوفري عقار فريوس ىس بعد 3 أشهر من املفاوضات.. خفض   )456(

سعر الكورس العالجى الكامل من مليون إىل 13 ألف جنيه فقط.. وتداول العقار بعد 3 أشهر من التوقيع، تاريخ االسرتداد 2018 ومن اليوم السابع: 

الرابط

http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/265512.aspx
https://www.youm7.com/story/2014/3/14/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%82%25D
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املؤيدون للجهاز:

 مل يلق الجهاز رواجا داخل األوساط الطبية والعلمية يف مرص، وكان هناك حذر شديد يف التعامل مع املوضوع عىل 

اعتبار أنه كان مفاجئا للجميع، ومل يعط أية تفاصيل أو تصورات علمية، وأن كل ما تم كان مؤمترا صحفيا وليس 

علميا، وبالرغم من ذلك فقد كان الدكتور جامل شيحة – أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة املنصورة - من أشد 

املؤيدين واملنارصين للجهاز، بل كان يعترب أحد أهم األسامء البارزة يف الفريق البحثي الذي قام بابتكار الجهاز.

 أما الدكتور هاين الناظر - الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث - فقد قال يف يوم 10 يونيو 2014 » كتبت عىل 

هذه الصفحة مؤيدا ومؤكدا عيل نجاح جهاز القوات املسلحة لعالج فريوس ›‹يس‹‹ واإليدز. مل أكن أكتب بناء عىل 

تخمينات أو متنيات أو أحالم، وإمنا كتبت بناء عىل يقني من النتائج، بسبب متابعتي الدامئة للمرشوع ونتائجه، 

واتصايل املبارش بالفريق البحثي واملسئولني عنه من أبناء القوات املسلحة والهيئة الهندسية‹‹)457(.

أيام قليلة، حيث يتم اآلن وضع  يتبق سوى  ›‹واآلن مل  الخاص مبوقع فيسبوك:   وأضاف يف تدوينة عىل حسابه 

اللمسات النهائية لبدء العالج الفعيل عىل نطاق واسع للمرىض، من كل أنحاء الجمهورية وخارجها، بعد انتهاء 

جميع االستعدادات الالزمة للتنفيذ طبقا للموعد املحدد متاماً، وهو يوم 30 يونيو الحايل بإذن الله‹‹. 

الرافضون للجهاز:

 مل يكن فريق الرفض كبريا يف األوساط العلمية والبحثية، نظرا لضيق مساحة الحرية يف مرص والتكلفة املرتفعة التي 

من املمكن أن يدفعها املنتقدون، وعىل اعتبار أن كل ما يرتبط بالقوات املسلحة ال يخضع للنقد أو حتى مجرد 

التقييم، وهذا قد يعرضهم للمحاكمة العسكرية.

 مع ذلك، فإن من أهم الذين وجهوا النقد للجهاز الدكتور عصام حجي – املستشار العلمي لرئيس الجمهورية 

املؤقت يف ذلك الوقت – عديل منصور، حيث وصف عصام حجي، هذا االخرتاع بأنه »فضيحة علمية ملرص«. وأضاف 

لجان علمية  بالجهاز عىل  املتعلقة  األبحاث  نتائج  الرئاسة قررت عرض  أن مؤسسة  فيسبوك  عرب صفحته مبوقع 

متخصصة، والتواصل مع مراكز بحثية عاملية للتأكد من النتائج، وتجدر اإلشارة إىل أن حجي استقال من منصبه يف 

17يونيو 2014 وهاجر خارج مرص)458(.

 ومن الشخصيات املؤثرة التي تناولت الجهاز بنقد الذع اإلعالمي »باسم يوسف« يف برنامج “الربنامج”، وتناول 

املوضوع بطريقة ساخرة، وكان يف كل حلقة يذكر مبوعد بداية العالج بالجهاز يف 30 يونيو 2014 )459(.
-  باسل محمود )1 يونيو 2014 (، هاين الناظر: وضع اللمسات النهائية لبدء عالج ’’سيواإليدز’’.. ومربوك ملرص، تاريخ االسرتداد 2018،   )457(

من مرصاوي: الرابط

- سامح حسن وسلوى الزغبي ومحمد مجديو محمد شنح )26 فرباير 2014 (، ترصيحات عصام حجي لـ”الوطن” حول اخرتاع الجيش   )458(

تثري جدل العلامء وغضب القوات املسلحة، تاريخ االسرتداد 2018، من الوطن: الرابط

- وليد العريب )18 فرباير 2016 (، باسم يوسف يرد: ملاذا يواصل هجومه عىل “جهاز الكفتة”؟، تاريخ االسرتداد 2018، من مرصاوي،   )459(

http://www.masrawy.com/news/news_essays/details/2014/6/10/262507/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AF
https://www.elwatannews.com/news/details/426081
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 لكن الالفت للنظر أن أساتذة الكبد مبرص وقفوا موقفا محايداً، حيادا إيجابيا تجاه الجهاز، ومل تكن هناك أسامء 

المعة يف هذا املجال ترفض الجهاز، حتى أن عمرو حلمي وزير الصحة السابق واملحسوب عىل التيار املدين وجبهة 

اإلنقاذ أخذ موقفا سلبياً، وقال - فقط - إن املوضوع بحاجة إىل توضيح علمي)460(.

 مواقع التواصل االجتامعي 

 تلقى مستخدمو مواقع التواصل االجتامعي يف مرص اإلعالن عن الجهاز بسخرية بالغة، وربط البعض بينه وبني 

ترويج السلطات يف ستينيات القرن املايض لتطوير أسلحة محلية للرد عىل ما لدى إرسائيل من طائرات وصواريخ، 

#الكفتة، يف إشارة إىل  قبل أن يتلقى الجيش هزمية يف حرب يونيو/حزيران 1967. ومبوقع تويرت انترش هاشتاغ 

الجديد  العالج  أسلوب  إن  قال  بعدما  ذلك  الجهاز. وجاء  العاطي، مخرتع  عبد  اللواء طاهر  بها  أدىل  ترصيحات 

يتضمن سحب اإليدز من املريض ووضعه يف قطعة من »الكفتة« ليتغذى عليه املريض. كام ربط مستخدمون 

مبواقع التواصل االجتامعي الجهاز الجديد مبصطلح »الفنكوش«، وذلك يف إشارة إىل فيلم كوميدي مرصي يحيك 

قصة اخرتاع منتج وهمي أطلق عليه اسم »الفنكوش«. وبدا ربط املستخدمني للجهاز الجديد بهذا املصطلح نوعا 

من التهكم من الجهاز باعتباره عديم القيمة )461(.

املواقف الرسمية

 وتتمثل يف موقف وزارة الصحة والسكان، التي أخذت موقفا محايدا، ومل يتورط مسؤولوها يف اإلدالء بأي أحاديث 

خاصة باملوضوع، ومع ذلك فإنهم مل يقوموا بنفي ما كان ينسبه إليهم أعضاء الفريق البحثي، وما قام بنرشه من 

مستندات عىل صفحته، وجاء بهذه املستندات، موافقة لجنة أخالقيات البحث العلمي عىل أسلوب عالج فريس يس 

واإليدز. وكان ذلك بعد االنتهاء من تنفيذ ونجاح جميع التجارب املعملية، وقرار اللجنة العلمية املتخصصة بوزارة 

الصحة باستخدام الجهاز)462(.

موقف نقابة األطباء

 طالبت نقابة أطباء مرص، كل من قام مبحاوالت دعاية أو الرتويج للجهاز الذي تم االدعاء أنه قادر عىل عالج 

فريوس )C ( بتقديم اعتذار واضح للشعب املرصي، موضحة أنها بدأت يف اتخاذ إجراءات املساءلة التأديبية لألطباء 

القانونية لكل من شارك يف جرمية تضليل  الالزمة للمحاسبة  الجرمية، وأنها تبحث اإلجراءات  املشاركني يف هذه 
الرابط

- نادية الدكروري )9 مارس 2014 (، وزيرالصحة األسبق  يدعو لتشكيل لجنةعلمية ملناقشة الفريق البحثي “اخرتاع القوات املسلحة”،   )460(

تاريخ االسرتداد 2018، الرابط

- B C عريب )26 فرباير 2014 (، جهاز جديد لـ »عالج اإليدز« يثري السخرية والشكوك يف مرص، تاريخ االسرتداد 2018، من B C  عريب،   )461(

الرابط

-  باسل محمود 0 25 مارس 2014 (، باملستندات.. وزارة الصحة توافق عىل جهاز القوات املسلحة لعالج ’’سيواإليدز’’، تاريخ االسرتداد   )462(

2018، من مرصاوي: الرابط

http://www.masrawy.com/news/-/details/2016/2/18/754940/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%87%D8%A7%25D
https://www.elwatannews.com/news/details/433448
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/02/140226_controversy_over_egyptian_aids_device
http://www.masrawy.com/news/News_Egypt/details/2014/3/25/201397/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%87%D8%A7%25
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املرصيني. وأوضحت النقابة خالل بيان أصدرته أن االفرتاضات العلمية لكيفية عمل هذا الجهاز، مل متر باملراحل 

الرضورية التي يستلزمها أي بحث علمي، والتي تبدأ بالتجارب املعملية، ثم التجارب عىل الحيوانات، وأنه يف حالة 

النجاح تنتقل للتجارب عىل متطوعني من املرىض، قبل أن يتم اإلعالن عن أي نتائج يف مؤمترات ملناقشة الفاعلية 

يف مقابل املخاطر، وأخرياً فإنه يف حالة ثبوت الفاعلية، يتم اإلعالن عن أسلوب العالج الجديد يف وسائل اإلعالم 

للجمهور واملرىض. 

 وأضافت النقابة: »لكن لألسف، تم اإلعالن عن الجهاز فوصفه أسلوب عالج جديد دون أن يكون هناك أي التزام 

بالقوات املسلحة،  الهندسية  للهيئة  املنتمني  العلمي الرضورية، وروج للجهاز بعض  البحث  بخطوات وأخالقيات 

الفريويس لعالجهم  الكبدي  العديد من مرىض االلتهاب  والعديد من اإلعالميني وبعض األطباء وهو ما أدى لرتك 

بعقار اإلنرتفريون املعروف بإجهاده الشديد للمرىض، وانتكاس حالتهم الصحية حيث ضللوا باالعتقاد يف عالج جديد 

رسيع وساحر وغري مجهد«)463(.

ثالثا: اإلعالن الرمزي عن فشل الجهاز:

 يف الثامن والعرشين من يونيو 2014، أعلنت القوات املسلحة يف مؤمتر صحفي أنه تم تأجيل بدء تطبيق العالج 

بجهاز القوات املسلحة ملدة ستة أشهر، وقال اللواء طبيب جامل الصرييف مدير اإلدارة الطبية بالقوات املسلحة 

»يف املؤمتر الطبي اإلعالمي للقوات املسلحة لعرض النتائج املبدئية لربوتكول التطبيق العالجي لاللتهاب الكبدي 

الفريويس )يس( بواسطة جهاز ccd واألقراص العالجية مبشاركة أساتذة الجامعات املرصية واملركز القومي للبحوث 

القوات  عىل  بالنفع  يعود  ما  بدراسة  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  توجيهات  عىل  بناء  إنه  الصحة«،  ووزارة 

املسلحة واملجتمع املرصي يف ضوء ارتفاع معدالت اإلصابة بفريوس«c”، تم تسخري جميع اإلمكانيات للقضاء عىل 

هذا الفريوس، وأن األمانة العلمية تقتىض تأجيل إعالن العالج للمواطنني بجهاز ccd لعالج فريوس c، حتى انتهاء 

الجهاز، والتي تستغرق ستة أشهر، ألن  بالفعل بواسطة  الذين يخضعون للعالج  التجريبية ملتابعة املرىض  الفرتة 

صحة املواطن املرصي أهم يشء)464(.

التقييم

 أشار اللواء إبراهيم عبد العاطي مخرتع الجهاز إىل أن الجهاز بدأ رسا منذ 22 سنة داخل املخابرات الحربية.. - 

واملخابرات الحربية هي ذراع السييس األسايس الذي يلجأ إليه إلدارة جميع امللفات غري الرسمية، وهذا ما أشار إليه 

املستشار هشام جنينة عندما تحدث عن الطرف الثالث يف مذكرات عنان.

- آية دعبس )1 فرباير 2015(، “األطباء” تبدأ املساءلة التأديبية للمشاركني ىف الرتويج لجهاز فريوس ىس، تاريخ االسرتداد، 2018، من   )463(

اليوم السابع، الرابط

- آية دعبس )28 يونيو 2014 (، القوات املسلحة تعلن تأجيل العالج بجهاز فريوس يس ملدة ستة أشهر، تاريخ االسرتداد 2018، من اليوم   )464(

السابع: الرابط

https://www.youm7.com/story/2015/2/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%258
https://www.youm7.com/story/2014/6/28/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A%25D
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 وبالنظر إىل السياق السيايس العام، وتيقن النظام من نجاح عالج السوفالدي بالخارج، وحصوله عىل موافقة هيئة 

الغذاء والدواء األمريكية يف نهاية 2013، بات لديه اليقني بأن مرص قريبة من التخلص من فريوس يس، وبالتايل فإن 

النظام سار يف مسارين متوازيني يف نفس الوقت، األول هو مسار كسب الوقت وإلهاء الشعب وإحداث زخم يف 

الشارع املرصي بالرتويج للجهاز، والثاين هو تفاوض وزارة الصحة بشكل جاد ومكثف إلنهاء االتفاق مع جلياد، وهو 

ما تم بالفعل يف سبتمرب 2014. وكانت هناك إشارات إىل أن مرص ترسعت يف عقد االتفاق حيث كان السييس يبحث 

انتخابات الرئاسة التي أجريت يف نفس الفرتة الرتويجية للجهاز، ومل يعلن عن فشل مرشوع  عن حشد كبري يف 

الجهاز إال يف 28 يونيو 2014 بعد انتهاء االنتخابات الرئاسية مبارشة.

 ويعترب موضوع الجهاز هو أكرب تورط للقوات املسلحة يف عملية خداع للشعب املرصي، مل تجن من ورائها القوات 

املسلحة سوى اإلهانة العلمية، والخصم من رصيد مصداقيتها لدى املواطن املرصي، وهو ما يؤرش إىل أن االنقالب 

العسكري له مردود يسء عىل الجيش والشعب معا.

املطلب الثالث: برنامج العالج بالسوفالدي

 قرب نهاية عام 2013، استطاعت “رشكة جلياد” الحصول عىل موافقة هيئة الغذاء والدواء األمريكية عىل عقارها 

الجديد املسمى »سوفوسبوفري«، وهو مضاد للفريوس، مبارش املفعول، يؤخذ بالفم، يف حني أن العالج التقليدي 

لفريوس يس وهو “اإلنرتفريون “ يحقن تحت الجلد. وتكمن أهمية مستحرض” جلياد”، يف أنه يعالج كافة األمناط 

الجينية من الفريوس، مبا فيها النمط الجيني الرابع األكرث انتشارا يف مرص.

اتفاقا يف 14 مارس 2014،   وقد أرشنا فيام سبق إىل أن مرص أعلنت نجاح مفاوضاتها مع الرشكة، وأنها وقعت 

استطاعت مبوجبه الحصول عىل عقار السوفالدي مبا يعادل 1% من السعر السوقي، الذي حددته الرشكة يف الواليات 

املتحدة األمريكية، وهو ما اعتربته الحكومة املرصية نجاحا ملسار تفاوضها مع الرشكة.

 يف الخامس عرش من سبتمرب تم طرح عقار السوفالدي ألول مرة يف مرص من خالل مراكز الكبد التابعة للجنة 

لعالج  الناجح  القومي  تتحدث عن مرشوعها  املرصية  والحكومة  الحني  ذلك  الكبدية، ومنذ  للفريوسات  القومية 

فريوس يس، وعن قدرتها عىل تصنيع الدواء محليا، واستغنائها عن الدواء املستورد، وعن تجربتها يف العالج الذي 

حصلت بشأنه عىل إشادات دولية، وعن رغبة العديد من الدول يف االستفادة من التجربة املرصية.

  يف األعوام الثالث السابقة، وحتى يناير 2018 أعلنت الحكومة املرصية أنها استطاعت عالج 4,1 مليون مواطن 

بتكلفة بلغت 3,7 مليار جنيه مرصي. ونحن يف هذا املطلب نحاول تحليل مقوالت النظام للتأكد من مدى صحتها، 

وفق مؤرشات علمية ويف إطار مقارن ميكننا من اختبار مقوالت النظام وتحليل اإلشكاليات السابقة. كام سنقوم 

بعد  انتكاسة  لها  حدث  التي  للحاالت  التعرض  خالل  من  واجهتها  التي  واإلخفاقات  التجربة  عىل  الضوء  بإلقاء 
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الحصول عىل العقار.

إشكالية السعر املنخفض

 عىل عكس ما تم الرتويج له يف اإلعالم املرصي من متكن الدولة من الحصول عىل العقار بسعر منخفض وأرخص 

بكثري مام هو متداول يف بلد املنشأ الواليات املتحدة األمريكية، فإن تحديد سعر السوفالدي يرجع لعدة أمور وهي:

سياسات رشكة جلياد، التي رأت أن تخفض السعر يف الدول األكرث فقرا واألكرث احتياجا واألعىل يف نسب اإلصابة، 	 

خصوصا بعد االنتقادات الحادة، التي تم توجيهها للرشكة يف الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا، نظرا للسعر 

املرتفع للعقار، فقررت الرشكة اتباع تلك السياسة.

وجود مام يسمى باألدوية )الجنيسة Generic( والتي تعود إىل إمكانية تصنيع الدواء محلياً، يف أي دولة دون 	 

الدولة املستوردة، مبا يحافظ عىل حقوق  أنه ليس هناك براءة اخرتاع يف  وقوع أي مسؤولية قانونية، طاملا 

ملكيتها الفكرية للدواء، وبالتايل ميكن تصنيعها محليا دون الحصول عىل ترخيص من املبتكر)465(.

وجود رشكات أخرى عاملة يف نفس املجال، كانت تجري تجارب يف ذلك الوقت عىل عقارات مامثلة، وقد تكون 	 

أكرث تطورا من السوفالدي.

الدور الحاميئ الذي توفره منظمة التجارة العاملية للدول النامية يف مجال الدواء، تلك التي تقر بعدم تعارض 	 

إعالن  عليه مبوجب  االتفاق  تم  ما  وهو  الرتيبس،  اتفاقية  توقيع  بعد  املرىض  حياة  مع  الحامئية  اإلجراءات 

الدوحة بشأن اتفاقية الرتيبس والصحة العامة)466(.

 وبناء عىل ما سبق، اتخذت الرشكة سياساتها التسويقية، فقد أعطت العقار ملرص، والهند مثال، مقابل 300 دوالر، 

عىل  حصلت  مرص  بأن  املرصي،  الطرح  يدحض  وهذا  فقط)467(،  دوالر   50 مقابل  بنجالدش  عليه  حصلت  فيام 

املنتج بسعر منخفض مل تحصل عليه أي دولة أخرى، ويدحض أيضا فكرة براعة التفاوض، ألن التفاوض قائم عىل 

آليات السوق املحددة، وهي العرض والطلب، ومرص هي الطرف األكرث احتياجا، وبالتايل رغبته يف الحصول عىل 

السوفالدي أكرب من رغبة الرشكة يف فتح سوق لها مبرص.

إشكالية تصنيع الدواء محليا:

- هبة ونيس )2014(، عالج فريوس يس يف مرص: ملاذا تظل التكاليف تحديا ؟، )الطبعة األوىل (، املبادرة املرصية للحقوق الشخصية ..   )465(

صادر عن وحدة العدالة االقتصادية واالجتامعية، ص 11

)466(  - د باسم أحمد عوض، 13 ديسمرب 2008، مكتبة اإلسكندرية، ص 13،14،15 .

- آية دعبس )1 أبريل 2015 (، “الحق ىف الدواء” تطالب رئيس الوزراء بالتحقيق ىف مخالفات صفقة سوفالدى، تاريخ االسرتداد 2018،   )467(

من اليوم السابع، الرابط
- Gilead.com،August 2015، Chronic Hepatitis C Medicines Pricing، link

  

https://www.youm7.com/story/2015/4/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9
https://www.gilead.com/~/media/files/pdfs/other/hcv%20medicines%20pricing.pdf?fbclid=IwAR3VtfM6uO7OT6zSzfL6h-jBhvPTxzj7qSEHDcu1n34KLc1aNuEf5ticnmM


235

يف بداية عام 2016، قررت الحكومة املرصية وقف استرياد السوفالدي، واالعتامد عىل الدواء املصنع محليا، وروجت 

لألمر عىل أنه كام لو كان هناك يف مرص نهضة صناعية، أو أن مرص استطاعت االعتامد عىل نفسها وتحقيق االكتفاء 

الذايت من سلعة اسرتاتيجية مهمة. والحقيقة يف هذا املوضوع أن مرص كانت تعاين من أزمة اقتصادية حادة، وكانت 

تعاين من نقص يف العملة األجنبية، وبالتايل عدم قدرتها عىل توفري النقد األجنبي، وكان هذا هو الدافع األول ألن 

تلجأ إىل تلك السياسة.

 العامل الثاين الذي ساعد عىل ذلك، هو ما أرشنا إليه سابقا، وهو فكرة “األدوية الجنيسة “، ومرص لها تجربة 

سابقة يف هذا املجال مع اإلنرتفريون. فحتى عام 2004 كان سوق اإلنرتفريون حكرا عىل رشكتني دوائيتني متعدديت 

الجنسية، وهام » روش » و« رشينج – بالو » وكان سعر املنتج 1400 جنيه مرصي للجرعة الواحدة، ويف عام 2004، 

قامت رشكة محلية خاصة، وهي »مينا–فارما« بإنتاج نسخة محلية من املنتج باسم »ري إنفريون ريتارد« بسعر 

370 جنيها فقط.

هذا، ويجب التفريق بني الحصول عىل براءة اخرتاع، و التسجيل يف السوق املحيل؛ حيث إن تسجيل السوفالدي يف 

مرص ال مُيثل إجراء حامئياً ضد تصنيعه محليا، وبالرغم من أن جلياد سعت إىل حامية منتجها يف مرص من خالل 

تقديم طلب براءة اخرتاع يف مكتب براءات االخرتاع املرصي بوزارة البحث العلمي، لكن الطلب قوبل بالرفض عىل 

اعتبار أن املنتج مل يستوف رشوط اإلبداع، ومل يقدم شيئا جديدا.

 وبناء عىل ذلك استطاعت رشكة »فاركو الدوائية« إنتاج الدواء محيل الصنع، ثم تبعتها رشكات أخرى كثرية، وتم 

تصنيع عقارات أخرى مثل: الهارفوين، والدكالنزا.

3 – تجربة العالج الفريدة عاملياً

 دور وزارة الصحة يف عملية توفري عالج فريوس يس، يقترص عىل تقديم الدواء للمريض الذي يذهب للحصول عليه 

مرة واحدة يف الشهر، وهو ما ساهم يف تفعيل قدرة الوزارة عىل تقديم الدواء ألكرث من 1،4 مليون مواطن يف ثالث 

سنوات، ففي السابق عندما كان املريض يرتدد أسبوعيا عىل مراكز الكبد للحصول عىل حقن اإلنرتفريون، مل تستطع 

الدولة عىل مدار أربع سنوات التعامل سوى مع 190 ألف مريض فقط. والسؤال هنا هو ما اإلنجاز يف ذلك؟ وما 

اإلجراءات غري العادية التي حققتها وزارة الصحة املرصية ليجعلها تتحدث عن التجربة التي تدرس يف املحافل 

الدولية، وما هي التجربة املرصية أصال يف مجال العالج؟

 عىل الرغم من أن مراكز وزارة الصحة مجرد منفذ لتسليم املرىض الجرعات الشهرية، فقد كان لديها قوائم انتظار، 

وارتباك إداري يف التعامل مع املرىض حتى عام 2016. ومجال التقييم األهم عند التعامل مع فريوس يس يكون 

يف اإلجراءات الوقائية، ومرص حتى اآلن مل تعلن أن إجراءاتها الوقائية ساهمت يف تقليص نسب اإلصابة السنوية 
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بالفريوس.

 أكد وزير الصحة السابق أحمد عامد أن هناك دوال عديدة تسعى إىل االستفادة من التجربة املرصية، بل أشار يف 

أحد املرات إىل أن دولة فرسان مالطا تسعى إىل تطبيق التجربة املرصية، علام بأن فرسان مالطا منظمة وليست 

دولة)468( !. عموما، وعىل الرغم من الحديث الدائم عن رغبة دول عديدة يف الحصول عىل التجربة املرصية فإن 

وزارة الصحة مل تعلن حتى اآلن أنها وقعت اتفاق ما مع أي دولة من تلك الدول لنقل تلك التجربة إليها!!

 وبالرغم من كل الدعاوى املرصية، فإن منظمة الصحة العاملية مل تتحدث يوما عن تجربة العالج املرصية الفريدة، 

بل تحدثت عن قرب رواندا من التخلص من فريوس يس، وأشادت بالتجربة الباكستانية يف مقاومة فريوس يس من 

عدة زوايا، وهي الوقاية عىل اعتبار أن الوقاية أساس التقييم، ثم الرتصد والكشف املبكر، وأخريا برنامج العالج)469(.

4 – تكاليف برنامج العالج.

 أعلنت وزارة الصحة يف يناير 2018 أن الربنامج العالجي لعالج 1،4 مليون مواطن قد تكلف 3،7 مليار جنيه مرصي، 

وهذا يعني أن جملة اإلنفاق السنوي عىل برنامج العالج ال تتعدى مليار ومائتي مليون جنيه مرصي، وهو مبلغ 

صغري جدا مقارنة بأي مرشوع آخر. وعىل الرغم من صغر حجم الرقم، لكن السؤال املهم يف هذا اإلطار هو ما املبلغ 

الفعيل الذي تتحمله الدولة من هذا الرقم؟

 وهذا يدفعنا إىل التعرف عىل مصادر التمويل للربنامج العالجي، لتحديد اإلنفاق الفعيل، أو الوصول إىل أرقام 

تقريبية، خصوصا يف ظل عدم إعالن وزارة الصحة عن مصادر التمويل بشكل واضح، والخلط بني العالج عىل نفقة 

الدولة والعالج من خالل برنامج التأمني الصحي املمول من اشرتاكات األعضاء، أي أنه ميول خارج ميزانية الدولة.

 وقبل الخوض يف هذا املوضوع علينا التفريق بني ما تتحمله وزارة الصحة من خالل برنامج العالج عىل نفقة الدولة 

وهو حجم اإلنفاق الفعيل للدولة، وما تتحمله هيئة التأمني الصحي التابعة لوزارة الصحة أيضا، التي يتم متويلها 

من اشرتاكات املنتفعني من برنامج التأمني الصحي؛ حيث تعمدت وزارة الصحة خلط األوراق وجمع نفقات العالج 

عىل نفقة الدولة مع نفقات هيئة التأمني الصحي، وهو ما حرصت وزارة الصحة عىل عدم توضيحه، وتؤكد دوما 

أن الدولة تتحمل مجمل النفقات.

- وليد عبد السالم )25 ديسمرب 2017( بعد نجاح خطة مرص إلنهاء “لعنة فريوس ىس”.. 7 دو ل ترغب ىف نقل التجربة أبرزها أسرتاليا   )468(

والصني.. و”الصحة” تعلن توسيع برامج الكشف عن الفريوس خالل 2018.. وتؤكد: إطالق مسح للكشف عن رسطان الكبد قريًبا، تاريخ االسرتداد 

2018، من اليوم السابع: رابط

-  منظمة الصحة العاملية، )11 متوز / يوليو 2018(، باكستان تعالج ارتفاع معدالت التهاب الكبد من زوايا عديدة، تاريخ االسرتداد   )469(

2018، من موقع منظمة الصحة العاملية: الرابط

https://www.youm7.com/story/2017/12/25/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%89-7-%D8%AF%D9%88%D9%84/3570591
http://www.who.int/ar/news-room/feature-stories/detail/pakistan-tackles-hi
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 وإذا أخذنا برنامج العالج باإلنرتفريون باعتبار ذلك تجربة اسرتشادية نجد أن الحكومة تحملت 40% فقط من 

اإلنفاق الفعيل، يف حني تحملت هيئة التأمني الصحي، ورشكات التأمني، واإلنفاق الخاص تغطية 60% من التكلفة 

اإلجاملية.

فاعال مهام من فواعل  تحيا مرص”، أصبح  أن “صندوق  إىل  اإلشارة  للربنامج تجدر  التمويل   عند تحديد جهات 

اإلنفاق األساسية لربنامج العالج من فريوس يس؛ حيث قال محمد عشاموي املدير التنفيذي لصندوق تحيا مرص 

)القائم عىل مساهامت وتربعات املواطنني، وليس جزءا من املوازنة العامة للدولة( : إن الصندوق ساهم بقيمة 500 

مليون جنيه من إجاميل نفقات 1،4 مليون مواطن تم عالجهم من فريوس يس)470(.

 أما بالنسبة لإلنفاق الخاص ورشكات التأمني، فمن املمكن الوصول إىل رقم تقريبي؛ حيث إنه وفقا لترصيحات وزير 

الصحة، أحمد عامد بأن هناك 200 ألف حالة عالج نفقات خاصة حتى مايو 2018، فالرقم األرجح الذي من املمكن 

أن تكون تلك الجهات تحملته حتى نهاية 2017 هو 150 ألف مواطن، أي تقريبا 10% من إجاميل عدد املواطنني، 

وبهذا نصل إىل مبلغ تقريبي، وهو 370 مليون جنيه.

 وبذلك يكون إجاميل ما تم إنفاقه من خالل نفقة الدولة، وبرنامج التأمني الصحي بغرض عالج 1،4 مليون مواطن، 

ثالثة مليار جنيه عىل أقىص التقديرات التقريبية يف ثالث سنوات، مبعدل مليار جنيه فقط سنويا، أي أقل مام كان 

يتم إنفاقه عىل برنامج العالج السنوي لإلنرتفريون، الذي كان يتكلف 80 مليون دوالر سنويا، أي ما يعادل مليار 

وأربعامئة ألف جنيه سنويا، شامال اإلنفاق الخاص.

 النتيجة النهائية ملوضوع حساب التكاليف أن الدولة ال تتكلف ميزانيتها سنويا أكرث من 500 مليون جنيه، لإلنفاق 

العامل  شباب  مؤمترات  يف  الدولة  تنفقه  مبا  مثال  مقارنة  جدا،  مبلغ ضعيف  وهو  فريوس يس،  عالج  برنامج  عىل 

التي تعقد برشم الشيخ، ويحرضها خمسة آالف شاب من مختلف دول العامل، باإلضافة إىل جيش من املسؤولني 

واملوظفني املرموقني بالدولة، واملمثلني للوزارات والهيئات الحكومية، باإلضافة إىل نفقات اإلقامة وبدالت السفر، 

كذلك إجراءات التأمني املبالغ فيها، والحمالت اإلعالمية والرتويجية للمؤمتر؛ حيث أشار يوسف الورداين – معاون 

وزير الشباب – إىل أن الوزارة توفد شبابا إىل مختلف دول العامل للرتويج للمؤمتر بني شباب العامل، وأن املشاركني 

يف مؤمتر 2017 عددهم 25 ألف شاب، وأنه سيتم توزيع هدايا تذكارية عليهم)471(!!

5 – الصعوبات التي واجهت الربنامج العالجي.

 ميكن رصد ثالث عقبات مهمة مثلت انتقادا حادا لقدرة الدولة عىل تنفيذ برنامج العالج، وهذه الصعوبات هي:

- منال املرصي )25 سبتمرب 2017(، مدير الصندوق: “تحيا مرص” ساهم يف عالج 1.4 مليون مريض بفريوس يس، تاريخ االسرتداد 2018،   )470(

من مرصاوي: الرابط

- محمد خميس )20 أكتوبر 2017(، بالفيديو.. “الرياضة”: توزيع هدايا تذكارية عىل املشاركني مبنتدى شباب العامل، تاريخ االسرتداد   )471(

2018، من البوابة نيوز: الرابط

http://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2017/12/25/1227831/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-1-4-%D9%85%D9
http://www.albawabhnews.com/2764949
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االنتكاسات:

 وهو مصطلح تم تداوله يف اإلعالم وتحدثت عنه وزارة الصحة واللجنة القومية للفريوسات الكبدية، واملقصود به 

هو عودة الفريوس بعد أن يتم عمل تحليل الـ » يب يس آر “، ويتم التأكد من خلو جسم املريض من الفريوس، ثم 

يقوم املريض بعمل تحليل آخر بعد ثالثة أشهر، فيكتشف إيجابية املرض لديه، وعودته مرة أخرى، وهو ما يعد 

انتكاسة مرضية.

 كعادتها مل تقدم مرص تقريرا واضحا حول حاالت االنتكاسات التي واجهتها جراء تنفيذ الربنامج القومي لعالج 

فريوس يس، لذلك سنبحث أيضا عن أرقام تقريبية؛ حيث أشار خالد مجاهد املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة 

والسكان يف أكتوبر 2015 إىل أن اللجنة القومية للفريوسات الكبدية أعلنت أنه بعد عالج 200 ألف حالة، فإن هناك 

12% من املرىض حدثت لهم انتكاسة، وأرجع السبب إىل تأخر حالتهم الصحية، وليس إىل العقار )472(.

 والسبب األكيد لالنتكاسات ليس العقار نفسه، ولكن الربوتوكول العالجي، حيث إن السوفالدي ال يؤخذ منفردا، 

عند  االنتكاسات  حدثت  وقد  مناسب.  عالجي  بروتوكول  وفق  يستخدم  أن  برشط  وآمن  فعال  دواء  فسوفالدي 

استخدام سوفالدي مع  بعد  االنتكاسات  ثم قلت عدد  ريبيافايرين(،  الثنايئ )سوفالدي مع  الربوتوكول  استخدام 

رغبتها يف  إىل  األول،  الربوتوكول  التوقيع عىل  الصحة يف  وزارة  ويرجع ترسع  أوليسيو، وسوفالدي وهارفوين)473(. 

التغطية عىل أزمة أن جهاز العسكر هو السبب األكرب لحدوث تلك االنتكاسات.

قوائم االنتظار.

 من املعضالت املهمة التي واجهتها وزارة الصحة ظاهرة قوائم االنتظار، والتي أعلنت وزارة الصحة يف يوليو 2016 

القضاء عليها بجميع املحافظات. وترجع أسباب أزمة قوائم االنتظار إىل طول الوقت املستخدم يف استصدار قرار 

عىل نفقة الدولة، فقد أشار مسؤويل وزارة الصحة إىل أن قوائم االنتظار كانت ترتاوح ما بني 3 إىل 5 أشهر، وميكن 

تفسري وجود قوائم االنتظار وطول املدة إىل مركزية استصدار القرار؛ حيث إن املجالس الطبية املتخصصة املنوطة 

باستصدار القرارات توجد بالقاهرة، وتحول إليها جميع القرارات من مختلف محافظات الجمهورية للعرض عىل 

اللجنة املركزية الستصدار القرار.

 فيام أشار وحيد دوس رئيس اللجنة القومية للفريوسات الكبدية إىل طبيعة اإلجراءات، حيث إن املريض بعد إجراء 

الفحوصات الطبية والتأكد من إصابته بالفريوس يتم تخيريه بني العالج عىل نفقته أو نفقة الدولة، وهذا ما يساهم 

- آية أرشف )24 أكتوبر 2015 (، “الصحة” توضح حقيقة انتكاس 25 ألف حالة عالج  بـ”السوفالدي”، تاريخ االسرتداد 2018، من دوت   )472(

مرص: الرابط

- آية أرشف ) 26 ديسمرب 2015 (، »الشاذيل«: هذه رشوط معالجة مرىض فريوس يس بعقار جديد، تاريخ االسرتداد 2018، من دوت   )473(

مرص: الرابط 

- وكالة أنباء أونا، 25 نوفمرب 2015، »نقيب الصيادلة«: عقار »السوفالدي« سبب انتكاسة ملرىض فريس »يس«، تاريخ االسرتداد 2018، الرابط

http://www.dotmsr.com/news/196/386381/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B3-25-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9
http://www.dotmsr.com/news/196/428837/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%A7%25
http://www.dotmsr.com/news/196/428837/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%A7%25
http://onaeg.com/?p=2428701
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يف تطويل مدة االنتظار. يف حني أشار مسؤولو املجالس الطبية املتخصصة إىل أن هناك حاالت مرضية حصلت عىل 

القرار، ومل يتم عالجها باملستشفيات، حتى مر عىل صدور القرار ثالثة أشهر، وبالتايل عادوا مرة أخرى للمجالس 

الطبية الستصدار قرار جديد.

تتطلب وقتا كبريا  التي  البريوقراطية املرصية  االنتظار هو طبيعة  الرئيس لوجود قوائم  السبب  فإن  نرى،   وكام 

إلنجاز األعامل، كذلك عدم تطور فاعلية األداء يف ظل التعامل مع أعداد كثرية، وعدم االستعداد الجيد لهذا املوقف، 

والدليل عىل ذلك أن بداية العالج يف 2014، كانت الصحة تتلقى عرشات اآلالف من طلبات التسجيل اليومي عىل 

موقع الوزارة، ويف األسبوع االول لفتح التسجيل، كانت تتلقى 100 ألف طلب تسجيل يوميا، ويف منتصف 2016 يف 

الوقت الذي تم فيه اإلعالن عن انتهاء قوائم االنتظار، كانت تتلقى 400 حالة يوميا فقط، ويعد السبب الحقيقي 

النتهاء قوائم االنتظار هو انخفاض عدد املرىض بشكل ملحوظ بعد عامني من بدء برنامج العالج بالسوفالدي.

الخالفات بني وزارة الصحة ونقابة الصيدلة.

 العالقة بني وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة دامئا متوترة منذ بدء برنامج العالج بالسوفالدي. حيث حذرت نقابة 

الصيادلة مرارا من أن الربوتوكول العالج الثنايئ الذي كان يتمثل يف سوفالدي مع ريبافارين غري آمن وقد تنتج عنه 

انتكاسات كبرية وهو ما حدث بالفعل، لكن األزمة األكرب بني الوزارة والنقابة، تلك التي مرت مرورا عابرا، ومل تخضع 

ألي تحقيق من أي جهة مسؤولة داخل الدولة، هي اتهام نقابة الصيادلة لوازرة الصحة يف أغسطس 2017 أنها 

وردت 49 ألف عبوة من عقار » كالتازيف » منتهي الصالحية إىل هيئة التأمني الصحي لرصفها للمرىض، وطمس 

تاريخ انتهاء الصالحية عىل رشيط الدواء يف يونيو 2017، وتغيريه إىل ديسمرب 2017، مطالبة رئيس مجلس الوزراء، 

ومجلس النواب، وهيئة الرقابة اإلدارية بالتحقيق يف األمر، وعرض النتائج للرأي العام، وهو ما مل يحدث)474(؟!!

6 – تقييم برنامج العالج بالسوفالدي

 برنامج العالج بالسوفالدي هو برنامج بسيط ومحدود وميزانيته بسيطة، كان دور الدولة فيه هو كونها مجرد 

منفذ يرتدد عليه املريض مرة كل شهر للحصول عىل عبوة بها 30 قرصا الستخدامه الشهري. والربنامج ال ميكن بأي 

حال تقييمه عىل أنه برنامج فريد أو معجز، كام يروج له يف الداخل، فهو برنامج عالجي تقليدي حقق نجاحات 

وإخفاقات، وتلقت مرص مساعدات مادية وفنية من جهات عدة؛ فمنظمة الصحة العاملية دوما ما تذكر مرص بأنها 

ساعدتها هي والبنك الدويل يف الحصول عىل السوفالدي ب 1% فقط من قيمته يف السوق العاملية.

 كل ما قيل عن نجاح عملية التفاوض منقطع النظري، ال أساس له من الصحة، فسياسة الرشكة التسويقية هي 

- ريهام سعيد، محمد الدمرداش، محمود محمدي ) 6 أغسطس 2017 (، بالفيديو واملستندات.. خناقة بني »الصيادلة والصحة« بسبب   )474(

أدوية »فريوس يس«.. النقابة تتهم الوزارة بتصدير أدوية فاسدة للتأمني الصحي.. و»مجاهد« يرد: النقابة تتعامل مع الرشكات بدون فواتري، تاريخ 

االسرتداد 2018، من بوابة فيتو: الرابط

https://www.vetogate.com/2820129?fbclid=IwAR05yhwH05k2ftbBfPRs5EWhsmOQJ0aSBoAGd4BTC3JFWE3FE1MlKOkcS2A
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الفيصل يف املوضوع. وتصنيع الدواء محليا ظاهرة معروفة ومعمول بها، نظرا لعدم وجود آليات حامئية دولية 

حقيقية يف هذا املجال، ومن ثم انترشت ظاهرة األدوية الجنيسة. إن تكلفة عالج الفريوس محدودة جدا، وجملة 

ما تحملته الدولة من ميزانيتها خالل األربع السنوات مل ميثل أي أعباء مالية جديدة، نظرا الستخدام برنامج العالج 

بالسوفالدي. مع ذلك، قام النظام الحاكم يف مرص بالرتويج لنجاحات وهمية مستغال حالة الرعب التي خلقها نظام 

مبارك عن املرض وأعداد املرىض، ومستغال ظروف توفر العالج للظهور مبظهر حامي حمى أكباد املرصيني، وهو 

يرسف يف الدعاية املروجة إلنجازه الوهمي أكرث بكثري مام تم إنفاقه يف برامج العالج ذاته.

املطلب الرابع: حملة 100 مليون صحة

 يف 30 سبتمرب املايض أطلقت الحكومة املرصية ما أسمته أكرب مسح طبي يف التاريخ، وذلك تحت شعار » 100 

مليون صحة » تنفيذا ملبادرة رئيس الجمهورية للقضاء عىل فريوس يس بحلول عام 2020.  هذا، وقد بدأت الحملة 

يف مرحلتها األوىل يف تسع محافظات، هي ) اإلسكندرية – القليوبية - جنوب سيناء – مرىس مطروح – بور سعيد 

- البحرية – دمياط - أسيوط – الفيوم (، وستستمر املرحلة األوىل ملدة شهرين تنتهي بنهاية نوفمرب، ثم تعقبها 

املرحلتان الثانية والثالثة، وتنتهي الحملة يف أبريل 2019.

ولتقييم هذه الحملة وقدرتها عىل تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، فإن هذه الجزء سيقدم إجابات عن خمسة 

أسئلة رئيسية وهي كالتايل:

1ـ ما هي تكلفة املسح الطبي الشامل؟

 تكلفة مبادرة عبدالفتاح السييس لتنفيذ أكرب مسح طبي شامل بلغت 140 مليون دوالر، أي ما يعادل مليارين 

وخمسامئة مليون جنيه مرصي، فهل من الرشادة أن تنفق الدولة من ميزانيتها يف أربع سنوات 2،5 مليار جنيه 

تقريبا عىل عالج فريوس يس - باإلضافة إىل مليار ونصف املليار عىل نفقة التأمني الصحي وصندوق تحيا مرص لعالج 

أكرث من مليون ونصف املليون مواطن من فريوس يس -، ثم تقرر أن تنفق يف ستة أشهر فقط 2،5 مليار جنيه يف 

مسح طبي الهدف منه االكتشاف املبكر للمرض فقط، وليس العالج.

2ـ ما هي مصادر الدولة لتمويل الحملة؟

 حجم املبلغ املنفق عىل الحملة الجديدة يدفع للتساؤل عن مصادر التمويل، خاصة أن مرص تعاين نقصا شديدا 

يف اإلنفاق عىل الخدمات الصحية، وهو ما ظهر جليا يف لجوء الدولة لصندوق تحيا مرص ملساعدتها يف عالج املرىض 

بتوفري 500 مليون جنيه، باإلضافة إىل مساعدتها يف املسح الطبي السابق، وهو الذي أجري عىل 5 مليون مواطن 

مببلغ 250 مليون جنيه. فالدولة هذه املرة مل تلجأ إىل املساعدات، بل لجأت إىل االقرتاض من البنك الدويل لتمويل 

الحملة، حيث حصلت وزارة الصحة عىل أكرب قرض يف تاريخها من البنك الدويل بقيمة 500 مليون دوالر لالرتقاء 

بالخدمات الصحية، تم توجيه 140 مليون دوالر - فقط -  للمسح الطبي، باإلضافة إىل 129 مليون دوالر أخرى 
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للعالج)475(.

3ـ هل توقيت الحملة مناسب؟

د سليمة، متكن   املسح الطبي هو أحد وسائل الدولة االسرتشادية لتحديد حجم املرض من خالل بناء آليات ترصُّ

من وضع خطط وقائية وعالجية مناسبة ومبنية عىل مؤرشات حقيقية، وبناء عىل ذلك، فإن مثل هذا النوع من 

املسوح الكبرية واملكلفة من املفروض أن يتم قبل التفاوض مع رشكة جلياد، وقبل بدء الحصول عىل العالج، وذلك 

لبناء اسرتاتيجية ورؤية سليمة، وحساب التكلفة املتوقعة، واالحتياجات الفنية واللوجستية، وتأهيل مرافق الصحة 

للتعامل مع معطيات املسح.

4ـ هل مدة ستة أشهر مناسبة؟

السابق أحمد عامد، وانتهى يف  الوزير  الصحة عىل 5 مليون مواطن يف عهد  الذي أجرته وزارة  الصحي  املسح   

بداية العام الجاري، استمر 14 شهرا. وأشارت الوزارة إىل أن هذا املسح كان ميثل مرحلة أوىل، وأنها كانت تنوي أن 

تستكمل عىل مدار العامني املقبلني مبرحلتني ثانية وثالثة. لكن هذا البحث استمر ملدة أقل بكثري من السابق، عىل 

الرغم من أنه أكرب منه. والسبب وراء قرص مدة املسح هو أن مرص مل تقم من قبل بهذا النوع من املسوح، وبالتايل 

ليس لديها الخربة إلدارة ملف بهذا الحجم لتوقيع الكشف الطبي عىل 50 مليون مواطن فهذا يعني أن الدولة 

بحاجة إىل جيش من املوظفني إلعداد 50 مليون سجل للمرىض الذين سيتم توقيع املسح الطبي عليهم، كام أن 

طبيعة النظام البريوقراطي املرصي بطيئة وال تجيد التعامل مع األعداد الكثيفة، وليس لديها الوسائل التكنولوجية 

الحديثة، أو العاملة املدربة للسيطرة عىل املوقف وكل ذلك يؤرش عىل  أن املوضوع غري مدروس بشكل جيد، وأن 

الجداول الزمنية غري واقعية.

5ـ ما الفرق بني املسح غري املوجه، واملسح املوجه؟

 من األمور املهمة التي يجب االنتباه إليها هي الطبيعة اإلجرائية للمسح، فاملسح الناجح هو املسح املوجه الذي 

يستهدف الوصول إىل األشخاص املستهدفني بعد تحديدهم وتحديد األماكن التي يرتددون عليها، أما ما تم اإلعالن 

عنه من إجراءات فيمثل الطابع املتمركز الذي ينترش يف املسوح الروتينية التي تنتظر أن يأيت إليها املواطن وال 

تستهدفه، والتي غالبا ما يكون تردد املواطن عليها ضعيفا. أما املسوح املوجهة، فلها طبيعة مختلفة مثل ما يقوم 

به القطاع الوقايئ بوزارة الصحة يف حمالت التطعيم ضد شلل األطفال، فبمراجعة آخر حملة عقدت يف الفرتة من 

11 وحتى 14 فرباير 2018، تم تطعيم 16،5 مليون طفل دون سن الخامسة يف خمسة أيام فقط، ويرجع ذلك إىل 

أن فرق التطعيم تتحرك من خالل 90 ألف شخص مدرب ويرشف عليهم فريق آخر مكون من 15 ألف مرشف، 
تاريخ  لـ»الصحة« سبتمرب املقبل،  الدويل  البنك  أبريل 2018(، 140 مليون دوالر من قرض  - مصطفى فهمي ومحمود مصطفى )26   )475(

االسرتداد 2018، من البورصة، الرابط هل ميكن الوصول إىل هذا الترصيح من رابط لوزارة الصحة؟

https://www.alborsanews.com/2018/04/26/1101177?fbclid=IwAR2vEpS6fsgCZjq4rw_-yWXMlYn2RjXZ6j523sKvesTYWhtruzXa7opFBuI
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حيث ينترشون يف جميع أنحاء البالد، ويتحركون من منزل إىل آخر ويرتددون عىل املدارس والحضانات.

 وبالنظر إىل حملة 100 مليون صحة نجد أن املوارد البرشية وفق ما أعلنته هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتشكل 

من فرق عمل تضم نحو 5484 فردا، حيث يتكون كل فريق من 3 أفراد، وأنه تم تخصيص نحو 1412 مقرا إلجراء 

الحملة، منها وحدات الرعاية األساسية ومستشفيات وزارة الصحة، وسيارات العيادات املتنقلة، ومراكز الشباب)476(. 

ومبقارنة الأعداد بني الحملتني يبدو فارق اإلمكانيات البرشية لصالح حملة التطعيامت، رغم استهدافها لعدد أقل، 

مام يشكك من قدرة هذا املسح فعليا للوصول إىل العدد املستهدف من املواطنني بسبب نقص الكوادر البرشية. 

املطلب الخامس: تقييم حملة 100 مليون صحة

أوال: ما مدى مصداقية األرقام املعلنة باملرحلة األوىل؟

 أعلن الدكتور خالد مجاهد املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان يف الحادي عرش من نوفمرب 2018 أن 

حملة ال 100 مليون صحة قامت مبسح 9 ماليني مواطن عىل مستوى محافظات املرحلة األوىل خالل عرشين 

يوما)477(. هذا الترصيح الصادر عن وزارة الصحة كان ينبغي أن يصاحب بطوابري من املواطنني، وزحام شديد عىل 

مقرات الفحص، ومع ذلك مل تقدم الوزارة صورة واحدة أو فيديو واحد يوثق هذا الزحام، وعىل العكس فكل الصور 

الحملة ال يظهر فيها إال تفقد وزيرة الصحة للمقرات برفقة املحافظني، وصور لبعض  التي قدموها لإلعالم عن 

املواطنني املرتددين.

 هناك أيضا غموض وتكتم إعالمي وعدم وجود تغطية حقيقية لهذا الحدث الذي من املفرتض أنه مفعم بالزخم 

واالحتشاد الوطني. ولو تم مراجعة ما ينرش بالصحافة املرصية واملواقع اإللكرتونية لوجدنا فقرا شديدا يف املادة 

اإلعالمية عن الحملة، وملا وجدنا سوى ترصيحات وزارة الصحة.

يوما فقط،  مليون مواطن يف عرشين  أقل من 2000 موظف 9  يناظر فريق عمل عدده  أن   ويصعب تصديق 

الوحدات  الصحة ضعيفة، وبها مشاكل هيكلية كبرية. وكثري من  العمل املرصية داخل وزارة  بيئة  أن  وخصوصا 

الصحية مغلقة أو معطلة، وبها عجز شديد يف اإلمكانات واملوارد البرشية.

ثانيا: الحملة سياسية وليست فنية

 حملة بهذا الحجم، وبهذه التكلفة الضخمة ال يتم اإلعداد لها بالشكل املناسب وال يتم تهيئة اإلعالم واملواطن لها، 

وتأخذ هذا الشكل املركزي، وال يكون لها إطار موجه مثل املسح السابق الذي استهدف 5 مليون مواطن، كل ذلك 

- هند مختار )30 سبتمرب 2018 (، تحت شعار “100 مليون صحة”.. الحكومة تطلق مبادرة السييس للقضاء عىل فريوس ىس والكشف   )476(

عن األمراض غري السارية.. تدشني موقع إلكرتوين والخط الساخن 15335.. وزيرة الصحة: 1412 مقرا للحملة يف أوىل مراحلها بـ9 محافظات.. صور، 

تاريخ االسرتداد 2018، من اليوم السابع: الرابط

- شيامء حمدي )نوفمرب 2018(، خالد مجاهد: مسح 9 ماليني مواطن حتى اآلن بحملة 100 مليون صحة.. فيديو، تاريخ االسرتداد 2018،   )477(

من صدى البلد، الرابط

https://www.youm7.com/story/2018/9/30/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8
https://elbalad.news/3567146
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يؤكد غلبة الطابع التسيييس للحملة عىل الجوانب الفنية.

تسييس الحملة يرجع إىل عدة أمور أهمها، أن الحملة جاءت مبادرًة من عبدالفتاح السييس - باملخالفة للواقع -، وبالتايل فإن الرقم الذي طلب تحقيقه 

البد من إعالن الوصول إليه، بغض النظر عن تحقيقه من عدمه، لكن أحدا لن يسأل »كيف« ميكن الوصول إىل 

هذه األرقام؛ فأداة االستفهام » كيف » غري موجودة يف قاموس االستبداد.

مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 - حاول الباحث تتبع سياسات القضاء عىل فريوس يس يف مرص، معتمدا عىل األرقام الرسمية الصادرة عن وزارة 

الصحة املرصية، ومن خالل رصد أهم الترصيحات، وتتبع تنفيذ السياسات، واختبار مدى صدق املقوالت الرئيسة 

التي يحاول النظام تصديرها للشعب، توصل الباحث إىل النتائج التالية:

-  السبب الرئيس يف انتشار فريوس يس مبرص هو اإلجراءات الوقائية والعالجية التي اتبعتها وزارة الصحة والسكان، 

وضعف دورها الرقايب والتوعوي مبخاطر انتقال فريوس يس عرب الدم؛ فقد قامت وزارة الصحة، كام أسلفنا بنقل 

اإلصابة للمواطنني من خالل املحاقن الزجاجية متعددة االستخدام، ومن خالل عدم اتباع اإلرشادات واملواصفات 

األسنان،  عيادات  عىل  رقابتها  وضعف  الدم،  نقل  عمليات  خالل  ومن  الكلوي،  الغسيل  ملرىض  بالنسبة  الوقائية 

ومحالت الحالقة.

 - وزارة الصحة قامت بخداع الشعب بعد إجراء فحص عينة عشوائية ال تتعدى ال20 ألف مواطن يف عام 2008، 

واالدعاء أن ما قامت به ميثل اإلطار املرجعي للتعرف عىل نسبة املرض يف مرص، ومنذ ذلك الحني ونحن نسمع 

أرقاما مبالغا فيها ومتضاربة من مسئويل وزارة الصحة، وبناء عىل ذلك، فإن مرص ال متتلك حتى اآلن أي تقدير 

حقيقي لحجم اإلصابة بالفريوس لديها.

-  نفس الحال يف مجال اإلصابة السنوية، مل تستطع مرص أن تضع إطارا إجرائيا ينظم أو عىل األقل يوصلها إىل أرقام 

تقديرية حول معدل اإلصابة السنوي. بل حتى الوفيات السنوية جراء الفريوس مل تقم بحرصها وتسجيلها، وهو ما 

يفرس حجم التخبط يف ترصيحات املسئولني بالصحة حول معدالت اإلصابة السنوية بالفريوس.

 - اهتمت الحكومة املرصية بالشق العالجي، وروجت له،  وتجاهلت اإلنفاق عىل الشق الوقايئ الذي هو أساس 

التقييم ألي مجهود للدولة يف مجال مكافحة فريوس يس، وهو ما جعل نتائج مرحلة العالج باإلنرتفريون مخيبة 

لآلمال، ومل يعالج خالل أربع سنوات من 2008 وحتى 2012 سوى ) 114 ألف مريض (.

- قام نظام السييس الحايل بتوريط القوات املسلحة يف أزمة ما عرف إعالميا بجهاز القوات املسلحة لعالج فريوس 

يس، و كان الهدف من هذا الرتويج، هو اكتساب بعض الرشعية لدى الشعب، وإلهاء الشعب وتشتيت ذهنه عن 
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الجرائم التي كانت ترتكب يف ذلك الوقت.

- استغل النظام نجاح بروتوكول العالج بالسوفالدي، وأخذ يروج أن النظام قام بعالج الشعب والتخلص من فريوس 

يس، وأن ما يتم يف مرص معجزة ينظر لها العامل بعني التقدير واالحرتام، وأن مرص استطاعت أن تحصل عىل العقار 

ب 1% من مثنه متفوقة عىل جميع دول العامل، وأن مرص لديها تجربة يف العالج تدرس يف جميع املحافل الدولية، 

قامت  أن مرص  نصابها هو  األمور يف  تضع  التي  املهمة  والحقيقة  أحمد عامد.  السابق  الصحة  وزير  تعبري  وفق 

باسترياد وتقديم العالج للمواطن، ومل يكن دور وزارة الصحة أكرث من منفذ لتسليم الجرعات للمواطنني الذين 

كانوا يرتددون عليها بشكل شهري، وأنه ال يوجد لديها برنامج للعالج كام تدعي، وبالتايل فمن العبث تقييم ظاهرة 

ليست موجودة عىل أرض الواقع، وأن التقييم الوحيد املعرتف به يف مجال مكافحة فريوس يس هو تقييم السياسات 

الوقائية، ومرص قد حصلت عىل املركز األخري عىل العامل يف هذا املجال بشهادتها قبل شهادة منظمة الصحة العاملية.

   - من أهم أسباب فساد الربنامج املرصي لعالج فريوس يس اللجنة القومية للفريوسات الكبدية والتي أنشئت عام 

2006   ويرأسها وحيد دوس، عىل مدار 12 عاما، وأعضاؤها ثابتون ال يتغريون؛ فقد أخفقت إخفاقا فنيا شديدا 

يف ملف اإلنرتفريون، وملف الوقاية، وساهمت يف ترويج اإلشاعات حول نسبة املرض، بل ميارس أعضاؤها التضليل 

حاليا حول املسح الطبي الشامل الوهمي لحملة 100 مليون صحة.

- من األمور املستغربة أيضا هو أن كل بيانات وزارة الصحة بخصوص حملة 100 مليون صحة تركز عىل الرقم 

فقط، وال تذكر أي نتائج. فعندما أعلنت وزارة الصحة أنها قامت مبسح 9 مليون مواطن يف 20 يوما فقط مل تذكر 

نتائج هذا املسح، أو حتى مؤرشات أولية عن األعداد املحتمل اكتشاف إصابتها بالفريوس، كام أن فكرة أكرب مسح 

يف التاريخ وأكرب مسح يف العامل التي تروج لها هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وربط املسح مببادرة الرئيس ومن 

ثم شعبية الرئيس تدل عىل تسييس هذه الحملة )478(.

  - هناك عالمات استفهام حول قرض البنك الدويل، ومدى االستفادة منه؛ فتضارب الترصيحات الصادرة من عمرو 

الشلقاين ممثل البنك الدويل يف مرص، والذي أكد مرة أن قيمة القرض ) 133 مليون دوالر للوقاية و129 للعالج ( 

)479(، ثم عاد وقال إن البنك الدويل قدم ملرص 429 مليون دوالر لتنفيذ الحملة )480(، باإلضافة إىل أن الدكتور عمرو 

الشلقاين هو نفسه  مدير املكتب الفني السابق لوزير الصحة املرصي، وليس بعيدا عن صنع القرار داخل وزارة 
)478(  - تؤكد انفصال النظام عن الواقع وشعوره باالنعزال والفشل، ورغبته يف محو صورة العزلة الشعبية وتبييض وجهه أمام العامل، فالخطاب 

السيايس للنظام يصدر مقوالت: ) قناة السويس هدية الرئيس للعامل – منتدى شباب العامل – أكرب مسح صحي يف العامل – مرص تحارب اإلرهاب 

نيابة عن العامل -  أكرب  مزرعة متور يف العامل ( .

)479(  - هند مختار، )30 سبتمرب 2018 (، تحت شعار »100 مليون صحة«.. الحكومة تطلق مبادرة السييس للقضاء عىل فريوس ىس والكشف 

عن األمراض غري السارية.. تدشني موقع إلكرتوين والخط الساخن 15335.. وزيرة الصحة: 1412 مقرا للحملة يف أوىل مراحلها بـ9 محافظات.. صور، 

تاريخ االسرتداد 2018، من اليوم السابع، الرابط

)480(  -  محمد عبد العاطي وإبراهيم الطيب، ) 30 سبتمرب 2018 (، البنك الدويل: قدمنا ملرص 429 مليون دوالر ملواجهة فريوس يس واألمراض 

غري السارية، تاريخ االسرتداد 2018، من املرصي اليوم، الرابط

https://www.youm7.com/story/2018/9/30/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1328115
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الصحة.

 - السامح لرأس االنقالب باستغالل القرض للرتويج لنظامه من خالل إطالق مبادرة إعالمية تروج للمرشوع عىل أ 

ساس أنه مرشوع الرئيس للحفاظ عىل صحة املرصيني، وغض الطرف عن تلك املامرسات من جانب البنك الدويل.

- ويعتقد الباحث أن املالحظة األهم والجديرة باالهتامم هي أن قرض البنك الدويل، الذي يقدر إجامال ب 530 

مليون دوالر، والذي يستهدف إىل جانب مجال مكافحة فريوس يس، تطوير العديد من املستشفيات الحكومية، 

ووحدات الرعاية الصحية األولية، والعمل عىل زيادة معدالت استخدام وسائل منع الحمل، يعترب امتدادا التفاقيات 

قرض صندوق النقد الدويل التي أبرمتها مرص، والذي من املتوقع أن ميثل عامل ضغط عىل النظام املرصي لتحرير 

الخدمة الصحية، وإلغاء الدعم عىل الخدمات الصحية من خالل نظام التأمني الصحي الشامل)481(، الذي تناولناه 

يف تقرير سابق.

)481(  - أمجد حمدي، )20 سبتمرب 2018 (، مرشوع التأمني الصحي الشامل يف مرص، تاريخ االسرتداد 2018، من املعهد املرصي للدراسات، 

الرابط

https://eipss-eg.org/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
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املبحث الثالث: تسرب األطباء: أزمات وتداعيات

أمجد حمدي

 يُعترب ترسب األطباء يف مرص من أهم الظواهر الجديرة بالدراسة واملالحظة العلمية، نظرا ملا متثله من خطر 

كبري عىل صحة املرىض، وما تعكسه من فشل للسياسات الصحية للحكومات املتعاقبة، وخلل يف أولويات النظام 

أنه  اعتبار  والنامية عىل حد سواء، عىل  املتقدمة  الدول  األولويات يف  فالطبيب يكون عىل رأس سلم  الحاكم؛ 

صاحب مهنة دقيقة ومعقدة تتطلب إعدادا كبريا وتدريبا كثيفاً، باإلضافة إىل تعليم مستدام، وبالتايل نفقات 

كبرية. لذلك فإن صانع السياسة الصحية العامة الرشيد يضع دوما نصب عينيه أن األطباء ميثلون موردا مهامً، من 

أفضل املوارد البرشية بالدولة، التي مُتثل حجر الزاوية يف تحقيق أحد أهم وظائف الدولة وهو القضاء عىل املرض. 

 وخالل هذه الورقة يحاول الباحث مناقشة ظاهرة ترسب األطباء من العمل داخل مستشفيات وزارة الصحة، 

وذلك من خالل عدة محاور رئيسة كالتايل:

املحور األول: 

يتناول إشكالية التمييز الوظيفي الذي متارسه الدولة ضد األطباء، وذلك ضمن إطار مفهوم العدالة االجتامعية، 

وفكرة الهيكل النسبي لألجور.  ويعاين األطباء يف مرص من عدة أشكال للتمييز الوظيفي وهي:

التصنيف باعتبارهم قطاعا خدميا يف مقابل قطاع اإلنتاج حسب سياسات الحكومة املرصية.	 

 التصنيف بوصفهم عامال بالقطاع املدين بشكل عام يف مقابل العاملني بالقطاعني السيادي والعسكري.	 

 التمييز الداخيل ضمن القطاع الصحي بني طبيب املستشفيات الجامعية وطبيب وزارة الصحة.	 

وتعد إشكالية التمييز هذه من أكرب اإلشكاليات التي يواجهها الطبيب يف مرص، بل يشعر معها باالغرتاب وعدم 

التقدير، وهو ما ظهر كثريا يف مطالبه، خصوصا فيام أطلق عليه قضية بدل العدوى أو قضية الكادر. 

املحور الثاين:

 يناقش أهم أشكال الترسب، وميكن تقسيمها إىل ثالثة أنواع وهي: 

الترسب بالهجرة إىل الخارج: وسيتم تقسيمها إىل نوعني، األول يتمثل يف الهجرة بقصد الدراسة، سواء إىل الدول . 1
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األوروبية أو الواليات املتحدة، وكندا، وأسرتاليا. أما النوع الثاين، فيتمثل يف الهجرة إىل الدول الخليجية بقصد 

الحصول عىل عائد مايل أكرب.

العيادات . 2 أو  املستوصفات،  أو  الخاصة،  املستشفيات  خالل  من  كان  سواء  الخاص  بالقطاع  للعمل  الترسب 

الخاصة. 

الترسب اإلداري من خالل السعي إىل العمل بوظيفة إدارية داخل ديوان عام وزارة الصحة، والهيئات واملديريات . 3

الدفاتر فقط، وهو ما مثل ظاهرة يف املجتمع  املزيف يف  الحضور  الوهمي من خالل  العمل  أو  له،  التابعة 

املرصي متت مناقشتها يف الربملان، ووسائل اإلعالم بشكل موسع خالل الفرتة املاضية.  

املحور الثالث: 

يتناول أهم أسباب ترسب األطباء التي تؤدي إىل تفضيل العمل خارج وزارة الصحة، حيث سيتم مناقشة مشكلة 

األجور املتدنية، ومشكلة التكليف وما يرتتب عليه من معوقات ملسرية الطبيب وتطوره املهني السليم، ومشكلة 

التدريب والتعليم الطبي املستمر، وفشل نظامي الزمالة والبورد املرصي، وارتفاع تكاليف الدراسة السنوية بالبورد 

املستشفيات  داخل  العمل  بيئة  وسوء  الطبية،  واألجهزة  املستلزمات  ونقص  الصحية،  املنظومة  وتهالك  املرصي، 

أحيانا  واالعتداءات  للضغوط  وتعرضه  مبهامه  القيام  يف  للطبيب  فشل  من  عليه  يرتتب  وما  الصحية  والوحدات 

من أهل املرىض، باإلضافة إىل مشكالت أخرى مرتبطة بالظروف االقتصادية التي متر بها مرص بعد تعويم الجنيه، 

وتفضيل األطباء للعمل بالخارج، نظرا الرتفاع أجور األطباء، وفارق العملة الكبري. 

املحور الرابع:

تقييم السياسات الصحية يف مرص تجاه أحد أهم عنارص املنظومة الصحية ممثال يف األطباء، والعمل عىل تصويب 

وتقويم تلك السياسات من خالل وضع أيدينا عىل مناطق الخلل يف إدارة ملف األطباء، مبا يساهم يف إصالح الخلل 

الناجم عن ظاهرة الترسب يف حال توافرت اإلرادة السياسية، ووجود نظام حكم دميقراطي يغلب مصالح الشعب 

عىل مصلحة استمراره يف الحكم، ويسعى إىل تحقيق قيم العيش، والحرية، والعدالة االجتامعية، والكرامة اإلنسانية 

التي أطلقتها ثورة يناير. 

املحور األول: إشكالية التمييز الوظيفي

 بينام يتمتع الطبيب يف مرص بقدر كبري من التقدير املجتمعي، لكنه ظل يعاين تهميشا متعمدا من جانب الدولة، 

وازداد شعوره بالتمييز الوظيفي والرتاجع املهني، نظرا الستمرار الدولة يف تعميق حالة التهميش لكل ما هو مدين 

يف مرص. فالطبيب يتمركز بني ثنائية تكدير الدولة وتقدير املجتمع. 



248

ويسعى الباحث إىل دراسة أهم مظاهر التمييز ضد الطبيب املرصي، تلك التي تعد من أهم عوامل هجرة األطباء 

والعزوف عن العمل، وذلك من خالل التقسيم اآليت: 

)1( قطاعات خدمية يف مقابل قطاعات انتاجية

)التعليم  املجتمعي  النهوض  جناحا  رأسها  وعىل  الخدمية،  للملفات  التصدي  يف  املرصية  الحكومات  فشل  أدى   

والصحة( إىل اتباع سياسات تربيرية قامئة عىل خلق قناعات وهمية لدى املواطن بأن ضعف الخدمات سببه الرئيس 

هو الدعم وعدم تحمل املواطن لتكلفة الخدمة، وأن ضعف الرواتب يف بعض القطاعات الخدمية سببه أنها غري 

منتجة، وبالتايل ليس لديها فائض أرباح، كام أنها قطاعات مستهلكة وكثيفة العاملة وتستنزف موارد الدولة، وبهذا 

والبنوك والرضائب  والكهرباء  البرتول  العاملون يف قطاعات  الذي يحصل عليه  الكبري  األجور  فارق  الدولة  بررت 

واالتصاالت.

ولسنا هنا بصدد تفنيد تلك املزاعم، لكن ما أود اإلشارة إليه هو أن كل تلك الوزارات والهيئات تقدم خدمة وليس 

منتجا، وأن أدوار الحكومة ال ينبغي أن تنحرص يف الجانب اإلنتاجي فحسب، كام أن ناتج الخدمة املايل الذي يقدم 

باملستشفيات واملدارس لو تم تحصيله خارج مظلة الدعم لحقق أرباحا كبرية، وبالتايل، فهل يتم معاقبة الطبيب 

أهم  أن  كام  مدعومة؟  أو  بسيطة  بتكلفة  للمواطن  والصحية  التعليمية  الخدمات  بتوفري  قيامهم  عىل  واملدرس 

قطاعات الدولة التي تعاين من العجز الدائم يف املوارد البرشية هي قطاعات التعليم والصحة، وبالتايل فإن فكرة 

كثافة العاملة ليست يف محلها. فهناك فرق بني قطاع مثل التعليم أو الصحة ذلك الذي يتطلب عاملة كثيفة، كآلية 

من آليات التشغيل الكامل، وكون هذا القطاع يعاين من نقص يف العاملة الكلية املطلوبة لقيامه مبهامه بكفاءة 

وفاعلية. لكن يف التحليل األخري تبقى القطاعات التي ترتبط بحق املواطن يف الحياة والكرامة اإلنسانية غري مدرجة 

عىل أولويات النظام الحاكم. 

)2( القطاع املدين يف مقابل القطاع السيادي 

 نظرا ألن قطاعات الدفاع والرشطة والقضاء قطاعات خدمية غري منتجة، بل يف كثري من األحيان متثل عبئا كبريا 

عىل ميزانية الدولة، كام أنها أصبحت تقوم بوظيفة مختلفة عن وظيفتها األساسية؛ حيث تحولت إىل جهات لحامية 

النظام وليس الشعب، وأصبحت تقوم بوظيفة التجنيد السيايس والنخبوي واحتكار السلطة والرثوة والنفوذ )482(فقد 

محصنة  قطاعات  كذلك  هي  بل  فقط،  سيادية  ليست  وهي  السيادية،  القطاعات  نظرية  املرصي  النظام  ابتكر 

بكهنوت الهيبة وعدم الخضوع للنقد أو التقييم، ورواتب أعضائها غري معلن عنها، وكذلك ميزانياتها وحجم اإلنفاق 

فيها.

بأنهم  القطاعات من خالل االدعاء  العاملون من رواتب ومعاشات ضخمة بتلك  الدولة ما يحصل عليه    وتربر 

)482(  إمرباطورية الجيش املرصي االقتصادية تبتلع الدولة. )23 يوليو, 2017(. تاريخ االسرتداد 2018، من الخليج أون الين: الرابط

http://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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ميثلون سيادة الدولة، ويتولون مهمة الدفاع واألمن، وأن مهنهم تحتوي عىل مخاطر عالية، وأنهم يحظر عليهم 

القيام بأعامل أخرى إضافية لعملهم الحايل، وأنهم من يتحملون رضيبة الدم نيابة عن الشعب، وبالتايل ال ميكن 

مضاهاتهم بأصحاب أي مهن أخرى. وهنا تكمن االزدواجية التي يعاين منها الطبيب، تلك التي أرشنا إليها سابقا 

التحقري  بهذا  األطباء  شعور  ظهر  وقد  مدين(  هو  ما  ولكل  للطبيب،  الدولة  واحتقار  املجتمع  احتفاء  )ازدواجية 

والتعامل معهم باعتبارهم رشيحة أدىن من الرشائح السيادية يف مطالباتهم الدامئة باملساواة يف الرواتب مع القضاة 

بالتحديد، خصوصا يف قضية »بدل العدوى«)483(حيث يحصل الطبيب عىل 19 جنيها فقط، يف حني يحصل القايض 

عىل بدل عالج 3500 جنيه شهريا، باإلضافة إىل متتعه بخدمات تأمني صحي عالية يف أرقى املستشفيات الحكومية 

والخاصة، وكذلك سهولة الحصول عىل العالج بالخارج، يف حني أن الطبيب يلجأ إىل نقابة األطباء للحصول عىل 

برامج عالجية متوسطة، وبالتايل فهو يف رعاية نقابته، وليس يف رعاية وكفالة الدولة. 

)3( مظاهر التمييز داخل القطاع الطبي:

أ –التمييز داخل مستشفيات وزارة الصحة

 أدت السياسات الصحية الفاشلة إىل خلق كيانات ونظم ومؤسسات صحية متفاوتة يف اإلمكانات واملوارد واللوائح 

واألجور، حيث تنقسم وزارة الصحة إىل عدة هيئات )مستشفيات( تعمل كل منها وفق لوائحها املالية واإلدارية 

املستقلة، ومن أهم هذه الهيئات )القطاع العالجي الذي يتبعه مديريات الشئون الصحية واملستشفيات العامة 

واملركزية – قطاع الرعاية الصحية األولية الذي تتبعه الوحدات الصحية ومراكز طب األرسة – أمانة املراكز الطبية 

املتخصصة ويتبعها 42 مستشفى متخصصا، مثل : رشم الشيخ الدويل، ومعهد نارص – مستشفيات وعيادات هيئة 

التأمني الصحي – أمانة الصحة النفسية، ويتبعها مستشفيات الصحة النفسية – املؤسسة العالجية(

 والتفاوت بني تلك الهيئات ليس كبريا بالنسبة للحوافز املالية، لكنه يسبب مشكلة متييز داخيل نظرا لشعور بعض 

املستشفيات والهيئات بأن ما يتقاضونه أقل من الهيئات األخرى، لكن اإلشكالية األهم ليست فيام هو معلن من 

لوائح لألجور، بل ملا يرتدد من حصول بعض الهيئات عىل امتيازات مالية أكرب، وهنا تربز إشكالية الشفافية يف األجور 

والرواتب )484(.

املختلفة، يف حني   اإلدارية  والهياكل  »النوباتجيات«  وبدل  الداخلية،  العمل  لوائح  الهيئات يف  تلك  تتفاوت   كام 

يظهر االختالف األهم يف التجهيزات الطبية وتوافر املستلزمات والبنية التحتية للمستشفى، كذلك تفاوت نسب 

)483(  عاطف بدر. )28 يوليو, 2018(. نقابة األطباء: بدل العدوي حق أصيل ولن نتوقف عن املطالبة به. تاريخ االسرتداد 2018، من املرصي 

اليوم: الرابط  

)484(  عاطف بدر. )28 يوليو, 2018(. نقابة األطباء: بدل العدوي حق أصيل ولن نتوقف عن املطالبة به. تاريخ االسرتداد 2018، من املرصي 

اليوم: الرابط  

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1310809
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1310809
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1310809
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1310809
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العجز من خالل قدرة املستشفيات عىل التعاقد مع أساتذة جامعيني لسد االحتياجات الطبية كام هو الحال يف 

مستشفيات أمانة املراكز الطبية املتخصصة. 

ب – التمييز بني طبيب الصحة وطبيب املستشفيات الجامعية 

 قبل التعرض لتلك اإلشكالية علينا أوال تحديد الفرق يف التعريف بني طبيب وزارة الصحة وطبيب الجامعة، فطبيب 

وزارة الصحة هو الذي يتم تكليفه ومن ثم تعيينه مبستشفيات وزارة الصحة، وعادة ما يكون من األطباء أصحاب 

التابعة لوزارة التعليم العايل،  املجموع األقل، أما طبيب الجامعة فهو الذي يتم تكليفه باملستشفيات الجامعية 

وتحصل الجامعات عىل احتياجاتها من الطلبة األوائل واملتفوقني دراسيا للعمل مبستشفياتها. 

 من اإلشكاليات الكبرية التي يعرفها كل من يعمل باملجال الصحي يف مرص، انعدام تكافؤ الفرص بني طبيب وزارة 

الصحة وطبيب الجامعة، ووجود خلل يف ميزان بناء القدرات وخلق مسار وظيفي سليم بني الطرفني، حيث يعاين 

طبيب الصحة من الحصول عىل راتب ضعيف جدا مقارنة بطبيب الجامعة الذي يحصل عىل راتب مناسب إىل حد 

كبري، كام يحصل طبيب الجامعة عىل فرص كبرية للتدريب عىل يد أساتذة كبار نظرا لعمله مبستشفيات الجامعة 

ذات الطابع املركزي والزاخرة بأساطري مهنة الطب يف مرص.

 أما طبيب الصحة فيجد نفسه أمام معوقات التكليف والنيابة والعمل بالوحدات الصحية واألماكن النائية، والغرق 

فيام هو إداري وروتيني عىل حساب ما هو مهني، كام أن هناك فارقا كبريا يف األجهزة الطبية واملستلزمات املتوفرة 

باملستشفيات الجامعية التي صممت لتكون العمود الفقري للمستشفيات الحكومية يف البالد، وتم توزيعها جغرافيا 

ومراكز  واألطفال  الطوارئ  مستشفيات  وجود  وكذلك  التخصصات،  كافة  يف  املواطنني  احتياجات  يحقق  بشكل 

األورام ومراكز الجهاز الهضمي الكربى باملستشفيات الجامعية، وهو ما مكن مستشفيات قرص العيني، وجامعة 

عني شمس، واملنصورة، واإلسكندرية من الحصول عىل مكانة جيدة لدى املواطن، وأصبح لدى الجامعات املرصية 

الدولة  أهملت  املقابل  الصحي يف مرص، ويف  للقطاع  الفقري  العمود  تعترب هي  أكرث من 80 مستشفى جامعي 

املستشفيات العامة واملركزية، وتحولت الوحدات الصحية املنترشة يف جميع أنحاء الوطن  - يزيد عددها عن 5000 

وحدة - إىل أماكن ال يهتم بها املواطن يف بحثة عن الرعاية الصحية بسبب ضعف كفاءتها وانرصاف املواطنني عنها، 

وأصبحت متثل نقطة ضعف كبرية يف هيكل وزارة الصحة وسببا مهام من أسباب مشاكل األطباء يف مرص. 

 ويرجع ذلك كله إىل طبيعة الدولة املركزية يف مرص وإشكالية )املركز واألطراف(، وضعف مفهوم اإلدارة املحلية 

وهشاشة نظام املحافظات، وضعف ميزانياتها، وغياب دورها الرقايب، وبالتايل تراجع املنظومة الصحية يف األماكن 

الحرضية والريفية، عىل عكس النشأة املركزية للمستشفيات الجامعية، وكل ذلك يضعف من فرص طبيب الصحة 

أمام طبيب الجامعة. 

  يعاين أيضا طبيب الصحة من عدم قدرته عىل استكامل الدراسات العليا، والحصول عىل منح دراسية بالخارج، كام 
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هو متاح بالنسبة لطبيب الجامعة، وهو ما يجعله دوما يشعر بالدونية والرتاجع املهني وعدم القدرة عىل الدخول 

يف إطار تنافيس مع طبيب الجامعة)485( الذي يحصل عىل فرص متنوعة لالختيار بني التخصصات النادرة والدقيقة 

تخرجه من  الجامعية مبجرد  باملستشفيات  يعمل  الجامعة  أن طبب  الجامعية، كام  باملستشفيات  إلتاحتها  نظرا 

الجامعة، وهو ما يضمن له استقرارا وظيفيا وتدرجا مهنيا يساعده عىل الرتقي بشكل منتظم. 

 وقد ساهمت الدولة يف تكريس الفجوة بني طبيب وزارة الصحة وطبيب املستشفيات الجامعية مام أدى إىل تراجع 

دور طبيب الصحة املهني ودوره الوظيفي يف سلم هرياركية السلطة، فنظرا لشح ونضوب الكفاءات بوزارة الصحة، 

وبدال من أن تلجأ الدولة إىل االرتقاء باملوارد البرشية بالوزارة، تلجأ الدولة دوما إىل اختيار منصب وزير الصحة 

وكبار مساعديه واملستشارين من أطباء وعمداء كليات الطب املختلفة، فلو نظرنا مثال إىل آخر عرشة وزراء صحة، 

وأولهم حاتم الجبيل وآخرهم الوزيرة الحالية، نجد أن تسعة منهم أتوا من الجامعات، وواحدة فقط، وهي الوزيرة 

الحالية من داخل منظومة وزارة الصحة، وهذا يعد مؤرشا خطريا عىل نضوب وزارة الصحة من الكفاءات، وعجزها 

عن القيام بآليات الفرز النخبوي، كام يؤدي ذلك إىل تقزم طموح أبنائها، ونقص الخربات التي تتطلبها إجراءات 

تطوير املنظومة الصحية، وتعد عملية اختيار قيادات وزارة الصحة من خارج املنظومة من املؤرشات الخطرية عىل 

عدم إمكانية تطوير القطاع الصحي مبرص، نظرا ألن القادم من خارج املنظومة غالبا ما يكون بحاجة إىل مزيد من 

الوقت لإلملام مبلفات وزارة الصحة، واستيعاب املشاكل والتحديات، وتحديد األولويات.

املحور الثاين: مظاهر الترسب من قطاع الصحة

 تعترب مرص من أعىل الدول عىل مستوى العامل طردا لألطباء، وهناك إحصاءات تؤكد أنها ثاين أكرب دولة طاردة 

لألطباء يف العامل )486(، ليس ذلك فقط، بل تعاين مرص من ظواهر أخرى للترسب من العمل داخل القطاع الحكومي، 

سواء باالستقالة أو تقديم إجازة بدون راتب للعمل بالقطاع الخاص. وقبل أن نرصد أهم مظاهر الترسب التي تعاين 

منها مرص يجب التذكري بعدة أرقام مهمة، فعدد األطباء يف مرص وفق ما أعلنته النقابة العامة لألطباء يرتاوح ما بني 

220 إىل 230 ألف طبيب مقيدين بسجالتها بعد حذف الوفيات واملحالني للمعاش. وعدد األطباء املهاجرين للعمل 

خارج مرص حوايل 110 ألف طبيب أي 50% من قوة األطباء املقيدين بجداول النقابة العامة لألطباء )487(، فيام 

يرتاوح عدد األطباء املهاجرين للمملكة العربية السعودية فقط ما بني 60 إىل 70 ألف طبيب، وحجم االستقاالت 

السنوي ال يقل عن 500 استقالة، وعدد األطباء املنتظمني عىل رأس العمل بوزارة الصحة ال يزيدون عىل 70 ألف 

)485(  ربيع السعدين. )22 فرباير, 2018(. تفاوت األجور بني أساتذة الجامعة وأطباء الصحة يشعل املعركة مع الوزير. تاريخ االسرتداد 2018، 

من التحرير: الرابط

تاريخ  والبيع )حوار(.  باإلغالق  نوفمرب, 2017(. منى مينا: مرص دولة طاردة لألطباء.. و500 مستشفى مهددة  السعدين. )18  )486(  ربيع 

االسرتداد 2018، من التحرير: الرابط 

)487(  آية دعبس. )7 مارس, 2015(. مرص تواجه عجزا يف »األطباء«.. النقابة: طبيب لكل 800 مواطن يف مرص مقابل 350 لكل مواطن عامليا.. 

ونعاىن عجزا باملستشفيات.. و1800 قرية دون طبيب واألقرص بها أخصاىئ تخدير واحد.. و69 ألفا يعملون بالسعودية. تاريخ االسرتداد 2018، من 

اليوم السابع: الرابط

https://www.tahrirnews.com/Story/871707/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.tahrirnews.com/Story/852017/%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88500-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.tahrirnews.com/Story/852017/%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88500-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.youm7.com/story/2015/3/7/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%84-800-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86/2095181
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طبيب فقط عام 2014، يف حني تعاين مرص من نقص شديد يف تخصصات مهمة مثل الطوارئ، والقلب، والتخدير،  

واألوعية الدموية، واملخ واألعصاب. ومن أهم مظاهر ترسب األطباء يف مرص اآليت:

– الهجرة إىل الخارج 

 تعد ظاهرة الهجرة إىل الخارج هي أكرب مظهر من مظاهر ترسب األطباء يف مرص، وميكن تقسيمها إىل نوعني: 

الهجرة بقصد العمل. 

 ويعد السوق الخليجي القبلة األساسية لألطباء املرصيني، حيث أكدت هالة زايد وزيرة الصحة الحالية أمام الربملان 

أن حجم اإلعارات للمملكة العربية السعودية فقط ميثل 60% من حجم األطباء العاملني بوزارة الصحة، وأنها ال 

تجد أطباء للعمل باملستشفيات الحكومية )488(.

 ويعد ارتفاع املقابل املايل الذي يحصل عليه الطبيب بالدول الخارجية والذي قد يرتفع إىل 30 ضعف ما يحصل 

وتحرير سعر  املرصي  الجنيه  قيمة  تراجع  بعد  بالخليج، خصوصا  للعمل  الهجرة  أسباب  أهم  عليه يف مرص هو 

الرصف، كذلك توفر اإلمكانات هناك، ووجود بيئة عمل مناسبة وآمنة. 

الهجرة بقصد الدراسة والعمل 

 وتحدث يف نطاق ضيق جدا وبشكل فردي، وذلك نظرا لرتاجع دور التعليم يف مرص، والتقييم السلبي للجامعات 

املرصية. فمثال عدد األطباء السوريني يعادل 3 أضعاف األطباء املرصيني يف أملانيا، حيث ال يتجاوز عدد األطباء 

املرصيني األلف طبيب)489(. كام أن األطباء الجزائريني ميثلون نسبة 30% من األطباء األجانب يف فرنسا، وعددهم 

يقارب خمسة آالف طبيب، ويأيت بعدهم يف الرتتيب الطبيب السوري، ثم التونيس. يف حني أن عدد املرصيني ال 

يزيد عن بضع مئات. وبالرغم من أن عدد األطباء املهاجرين إىل الدول األوروبية والواليات املتحدة وكندا وأسرتاليا 

قليل من ناحية العدد؛ ويرتاوح بني 15 إىل 20 ألف فقط)490(، لكن من ناحية الكيف والنوعية يجتذب هذا النوع 

من الهجرة الرشيحة األكرث تفوقا والتي تعمل بتخصصات طبية نادرة ومتميزة، وهو ما يعود بالسلب عىل مناخ 

العمل الطبي العام يف مرص بتفريغ البالد من الكوادر املميزة والنادرة.

2 – العمل بالقطاع الخاص 

)488(  محمد املنيس - محمد حسني. )18 سبتمرب, 2018(. وزيرة الصحة: »معندناش ناس تشتغل و60 % من األطباء يف السعودية«. تاريخ 

االسرتداد 2018، من فيتو: الرابط  

)489(  السوريون يف أملانيا يحتلون املرتبة األوىل بني مامريس مهنة الطب من الجنسيات العربية. )19 يونيو/حزيران, 2017(. تاريخ االسرتداد 

2018، من السورية: الرابط 

)490(  آية دعبس. )7 مارس, 2015(. مرص تواجه عجزا يف »األطباء«.. النقابة: طبيب لكل 800 مواطن يف مرص مقابل 350 لكل مواطن عامليا.. 

ونعاىن عجزا باملستشفيات.. و1800 قرية دون طبيب، واألقرص بها أخصاىئ تخدير واحد.. و69 ألفا يعملون بالسعودية. تاريخ االسرتداد 2018، من 

اليوم السابع: الرابط 

https://www.vetogate.com/3305690
https://www.alsouria.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2015/3/7/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%84-800-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86/2095181
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بها عيادات شعبية معروفة باسم  الخاص يف املجال الصحي، فمرص  القطاع   هناك تنوع كبري يف شكل منظومة 

تسعرية  قيمة  وترتاوح  املرتفعة،  السكانية  الكثافة  ذات  الشعبية  األحياء  يف  منترشة  وهي  السلم«  برئ  »عيادات 

تلك  وخطورة  األعضاء)491(،  وتجارة  رسقة  وأحيانا  إجهاض  عمليات  بها  وتتم  فقط،  جنيها  و20   10 بني  الكشف 

العيادات ال ترجع فقط ألنها يف الغالب ال تكون مرخصة، بل يف كثري من األحيان يعمل بها أطباء حديثي التخرج، 

وأحيانا طلبة بكليات الطب، وال تضم اشرتاطات مكافحة العدوى، كام أن هناك ضعفا شديدا يف رقابة الدولة عىل 

تلك العيادات، ومتثل العيادات كارثة تهدد صحة املرصيني، ومصدرا من مصادر تفيش األمراض الوبائية، كالفشل 

الكلوي وفريوس يس، كام تعد بابا خلفيا لعمليات الختان واإلجهاض وتجارة األعضاء. 

 أما بالنسبة للعيادات الخاصة املرخصة، التي متثل الحلقة األسوأ يف املنظومة الصحية يف مرص، ومتثل أكرب منظومة 

طب عشوائية نظرا لضعف الرقابة عليها، وانفالت التسعرية التي تصل يف بعض التخصصات إىل أكرث من 500 جنيه 

)492(. كام أن تلك املنظومة العشوائية هي منظومة الطب  يف املتوسط، وتصل يف بعض األحيان إىل 1200 جنيه 

الرئيسية يف مرص، حيث يتم فيها عمل عمليات جراحية، وعمليات الوالدة القيرصية باملخالفة للقانون، ودون أن 

يكون فيها غرفة عمليات مجهزة، أو إجراءات التعقيم واإلفاقة والعناية املركزة واالشرتاطات االحرتازية ملكافحة 

العدوى.  

 كام أن الدولة تتساهل بشكل كبري يف حجم الرضائب التي تفرضها عىل تلك العيادات، كمعوض لألطباء عن تدين 

الرواتب باملستشفيات الحكومية، وتعد خطورة تلك العيادات التي متثل أهم مؤرشات الفساد بهذا القطاع، نابعة 

من كونها تحمل وجها مهام من أوجه تعارض املصالح؛ ألن الطبيب يسعى إىل اجتذاب املريض إىل عيادته الخاصة، 

وبالتايل ال يهتم باملريض يف املستشفى الحكومي، وال يحسن التعامل معه، ويجربه أحيانا عىل الذهاب لعيادته 

الخاصة لتلقي العالج، فيكون الطبيب بذلك أحد أهم أسباب انهيار منظومة الصحة. 

 ويعد الوجه األكرث تنظيام للعمل الخاص بالقطاع الطبي يف مرص هو املستشفيات الخاصة، التي حققت سمعة 

طيبة إىل حد كبري، واستطاعت العمل من خالل إطار مؤسيس لجذب تعاقدات التأمني الصحي للجهات الحكومية 

لكنها تظل  الخاص،  الصحي  النظام  داخل  التوازن  نوعا من  الخاصة، وأحدثت  واملؤسسات  والنقابات والرشكات 

بعيدة املنال بالنسبة للمواطن البسيط ومحدود الدخل، وتعد مؤرشا عىل التوجه نحو خصخصة الخدمات الصحية. 

كام أن اتساع حجم السوق الخاص يف مرص وزيادة الطلب عليه يساهم بشكل كبري يف تفريغ وزارة الصحة من 

األطباء، وميثل هرما مقلوبا وسلبيا لناتج السياسات الصحية، فقاعدة الهرم يجب أن تكون مستشفيات الدولة التي 

ينبني عليها النظام الصحي العام الذي يكفل للمواطن حقه الدستوري واإلنساين يف الحصول عىل العالج. 

3 – الترسب اإلداري  

الرحمن عيل عطية - طلعت الصنادييل. )22 أغسطس, 2017(. ننفرد بنرش صور املستوصف الذي شهد سقوط شبكة االتجار  )491(  عبد 

باألعضاء البرشية. تاريخ االسرتداد 2018، من بوابة األهرام: الرابط  

)492(  ربيع السعدين. )17 أغسطس, 2017(. »مافيا العيادات الخاصة«.. الفيزيتا بـ 2000 جنيه. تاريخ االسرتداد 2018، من التحرير: الرابط 

http://gate.ahram.org.eg/News/1570457.aspx
https://www.tahrirnews.com/Story/822656/%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%80-2000-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 الترسب اإلداري هو الترسب الناتج عن خلل يف هيكل العمل اإلداري داخل منظومة وزارة الصحة، وضعف آليات 

الرقابة واملتابعة وتقييم األداء، وميكن تقسيمه إىل حالتني: 

الحضور املزيف:  

 قد يشعر الباحث بالخجل عند مناقشة تلك الظاهرة، لكن لألسف فإن ظاهرة حضور األطباء عىل الورق، والتخلف 

عن الحضور للمستشفيات يف مرص ظاهرة كاملة األركان ومستقرة ومتكررة، ويتم اإلشارة إليها من حني آلخر يف 

وسائل اإلعالم. كام أن الربملان الحايل ناقش تلك الظاهرة يف جلساته وخلصت املناقشات إىل أنها تحولت إىل أزمة، 

وطالب مبواجهتها بشكل حاسم دون أن يناقش آليات تلك املواجهة، وإعداد الحلول املقرتحة والترشيعات املتوقعة 
ملواجهة ظاهرة الغش يف دفاتر الحضور واالنرصاف )493(

الترسب إىل العمل اإلداري:  

 من أهم املشكالت املركزية يف هيكل صنع السياسة الصحية داخل وزارة الصحة، إسناد العمل اإلداري لطبيب 

برشي دون غريه من التخصصات األخرى، فجميع املديرين يجب أن يكونوا حاصلني عىل بكالوريوس طب وجراحة، 

وال يسمح لصيديل مثال أن يسند إليه أي ملف إداري، بالرغم من دراسته لنظم اإلدارة، وبالرغم من أن الطب 

مهنة فنية قامئة عىل املامرسة والتعلم املستمر، ويصعب معها القيام بأي عمل آخر، فإننا نجد جميع اإلدارات 

ومكاتب املسؤولني واإلدارات الفنية التابعة لوزير الصحة، أو رؤساء الهيئات، أو مديري مديريات الشئون الصحية 

باملحافظات، واملكاتب الفنية ذات الطابع اإلداري البحت، يديرها أطباء متفرغون للعمل اإلداري، ويحصلون عىل 

كادر األطباء، بالرغم من عدم عملهم مبهنة الطب أو املستشفيات أصال، وترجع أهمية تلك املشكلة إىل عاملني، 

أولهام هدر الطاقات البرشية بتحويل املسار إىل عمل إداري، وفقدان مرص لألطباء لصالح العمل اإلداري الروتيني 

الذي من املمكن أن يقوم به أي شخص يحمل مؤهال مناسبا، كذلك احتساب األطباء اإلداريني ضمن قوة العمل 

الفعلية لألطباء، وبالتايل يكون لديك أعداد غري حقيقية ملن ميارسون مهنة الطب بشكل فعيل. 

املحور الثالث: أسباب ترسب األطباء 

تلك  دراسة  وسيتم  الصحة،  وزارة  إىل هجرة  بالطبيب  تؤدي  التي  األسباب  رصد  املحور  هذا  من خالل  نحاول   

األسباب من خالل تحليل هيكل السياسات العامة، وتحديد محتوى تلك السياسات التي تعد العامل األهم يف تفيش 

ظاهرة هجرة األطباء، نظرا لعدم توفري بيئة عمل مرضية لهم سواء من الناحية املادية، أو من الناحية املهنية، كذلك 

نقص اإلمكانات واألجهزة واملستلزمات الطبية.  وميكن تقسيم أهم أسباب ترسب األطباء إىل اآليت)494(: 

)493(  محمد نصار. )10 مايو, 2018(. طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن غياب أطباء مستشفيات قنا. تاريخ االسرتداد 2018، من مرصاوي: 

الرابط 

)494(   آية نبيل. )12 فرباير, 2014(. الهروب الكبري ألطباء مرص.. الهجرة هى الحل هربا من سخرة التكليف.. راتب الطبيب يف الثالثني وبعد 

7 سنوات دراسة ال يتعدى 1000 جنيه. تاريخ االسرتداد 2018، من اليوم السابع: الرابط 

http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/5/10/1343479/%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-
https://www.youm7.com/story/2014/2/12/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9/1502837
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خيارات العمل البديلة 

 من أهم أسباب هجرة األطباء خارج وزارة الصحة هو وجود طلب عليهم للعمل بالخارج والداخل، وعدم احتكار 

الدولة للخدمات الطبية بالداخل، وهو ما ساهم بشكل كبري يف هروب أعداد كبرية من العمل داخل وزارة الصحة، 

والحصول عىل فرص عمل أخرى تحقق لهم الطموح املادي واملعنوي، وهنا يكمن خلل صنع السياسة الصحية لدى 

صانع القرار الذي ال يستوعب طبيعة املهنة التنافسية، ويرص عىل أن العمل مبستشفيات وزارة الصحة بكل سلبياته 

هو تأدية للواجب الوطني تجاه الدولة التي تحملت تكلفة إعداد الطبيب!

العدالة االجتامعية وتفاوت األجور 

 يعرف الدكتور ابراهيم العيسوي مفهوم “العدالة االجتامعية” بأنها تلك الحالة التي ينتفي فيها الظلم واالستغالل 

االجتامعي،  والتهميش واإلقصاء  الفقر  فيها  يغيب  والتي  كليهام،  أو من  السلطة  أو  الرثوة  والقهر والحرمان من 

وتنعدم الفروق غري املقبولة اجتامعيا بني األفراد والجامعات واألقاليم داخل الدولة )495(، ومن أهم مؤرشات العدالة 

االجتامعية يف مرص ظاهرة تفاوت األجور، ويعاين األطباء من تدين مستوى األجور، وقد خاضت نقابة األطباء كفاحا 

مريرا من أجل الحصول عىل أجر عادل ومناسب، لكن دون جدوى، وانتهى املطاف بقانون الكادر الذي ال يثمن 

وال يفيد)496(. فام يحصل عليه الطبيب من راتب ال يتعدى الـ 2000 جنيه للطبيب حديث التخرج، وهو من أقل 

هياكل األجور عىل مستوى العامل حيث إنه ال يتجاوز الـ 120 دوالرا شهريا. يف نفس الوقت هناك تفاوت رهيب 

لصالح رجال القضاء والجيش وفئات كثرية سبق اإلشارة إليها عند رصد مظاهر التمييز الوظيفي. والحل األمثل لتلك 

املشكلة التي يعاين منها موظفو القطاع العام بشكل عام هو إعادة النظر يف الهيكل النسبي لألجور، وليس مجرد 

تحديد الحدين األقىص واألدىن لألجور، وبناء عليه يتم اعتامد مفهوم الدخل )مجمل ما يتقاضاه العامل من مكافآت 

وحوافز وبدالت( وليس األجر أو الراتب األسايس، وهو ما يساهم يف توفري الحد األدىن من العيش الكريم للعاملني 

أي  مكونات  من  أساسيا  مكونا  تشكل  والدخول  األجور  سياسات  فإن  ملزمة. وهكذا  من خالل ترشيعات  بأجر 

مسعى جاد لتحقيق العدالة االجتامعية يف صفوف العاملني بأجر داخل املجتمع املرصي بقطاعيه العام والخاص.

أزمة تكليف األطباء   

 تكليف األطباء هو بداية التعيني اإللزامي لكل خريجي كليات الطب باملستشفيات العامة والجامعية والخاصة، 

وتكون مدته عامني. وتأيت أزمة التكليف يف مرص لعدة أسباب أهمها أن الطبيب املكلف يتم توزيعه عىل الوحدات 

الصحية باملحافظات البعيدة والنائية، ويكون مسئوال عن إدارة الوحدة التي تعاين من عدم وجود أية تجهيزات 

طبية، ويغرق يف املسئوليات اإلدارية، وال يجد فرصة للتعليم أو حتى مامرسة مهنية مناسبة. ويكون دور الطبيب 

- إبراهيم العيسوي. )2014(. العدالة االجتامعية والنامذج التنموية: مع اهتامم خاص بحالة مرص وثورتها )اإلصدار الطبعة األوىل (.   )495(

بريوت: املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات. ص 14

)496(  عبري عبد املجيد. )16 ابريل, 2016(. ننرش الالئحة التنفيذية لقانون املهن الطبية بعد إقرارها من مجلس الدولة.. زيادة البدل إىل 150 

جنيها يف يوليو القادم.. ووزارة الصحة تتحمل رسوم الدراسات العليا ألعضاء النقابة. تاريخ االسرتداد 2018، من اليوم السابع: الرابط 

https://www.youm7.com/story/2014/4/16/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/1616560
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الذي يدير الوحدة الصحية هو إجراء الكشف األويل ومتابعة مهام طب األرسة وخدمات تنظيم األرسة إن وجدت 

والتحويل إىل أقرب مستشفى عام أو مركزي يف حاالت الطوارئ، أو الحاالت التي تتطلب الخضوع للعالج واملالحظة. 

كذلك يعاين نظام التكليف من عدم تطبيق الشفافية والعدالة يف التوزيع، حيث إنه يعتمد يف التوزيع عىل املجموع 

من خالل تنسيق عام لكل خريجي الدفعة، ثم يفتح باب التظلامت وتعديل الرغبات، وهو ما يفتح مجاال كبريا 

للواسطة والفساد اإلداري)497(، ثم تأيت فرتة النيابة بعد انتهاء فرتة التكليف، تلك التي تزيد من األعباء امللقاة عىل 

عاتق الطبيب، نظرا ألنه يكون ملزما بالتسجيل يف الدراسات العليا خالل فرتة النيابة.

تهالك املنظومة الطبية 

 ليس بالطبيب وحده تنجح املنظومة الصحية، فاملنظومة الصحية قامئة عىل عدة ركائز متكاملة يجب توافرها 

جميعا لتقوم مبهمتها بكفاءة وفاعلية. فالطبيب بدون أجهزة طبية أو تجهيزات ومنشآت آمنة ومبواصفات جودة 

مناسبة وأطقم معاونة واشرتاطات صحية ونظام جودة مناسب، يكون غري قادر عىل القيام مبهام وظيفته. وقد 

عاىن القطاع الصحي يف مرص من إهامل جسيم وترٍد يف اإلمكانات وتراجع لحجم اإلنفاق واإلنشاءات، ونقص حاد 

يف األجهزة واملستلزمات الطبية واألدوية، وعدم وجود فرق للصيانة واملتابعة، وترهل املنظومة بأكملها وخلل يف 

اللوائح اإلدارية، وانتظام سري العمل، وهو ما أدى إىل تردي سمعة مستشفيات وزارة الصحة. ومن املؤرشات املهمة 

عىل ذلك أن الوزارة لديها أكرث من 500 مستشفى عىل مستوى الدولة مل يحصل منها سوى مستشفى واحدة فقط 

عىل نظام الجودة واالعتامد)498(. كل تلك األسباب ساهمت يف هجرة األطباء نظرا لعدم وجود بيئة عمل سليمة، 

وعدم القدرة عىل العمل بشكل طبيعي وعدم القدرة عىل النهوض باملنظومة وتطوير األداء.

مشاكل التدريب والدراسات العليا  

 تعترب مهنة الطب من املهن القليلة التي تتطلب التعليم املستمر إىل جانت خربات العمل والتدريب، وبالتايل 

فإن مشكلة الدراسات العليا التي يعاين منها طبيب الصحة هي مشكلة مرتبطة بتطور مساره الوظيفي ومستقبله 

التدريب  استحداث هيئة  تم  امللف، حيث  آليات عالج هذا  الوزارة بشكل كبري يف تحمل  املهني، وقد أخفقت 

اإللزامي )البورد املرصي( بدال لشهادة الزمالة )وهي شهادة إكلينيكية للتخصصات الطبية تعتمد عىل التدريب 

أثناء العمل(، وتستمر الدراسة بالبورد املرصي ملدة خمس سنوات، وقد القى إنشاء البورد املرصي رفضا كبريا من 

نقابة األطباء؛ حيث أكدت “منى مينا” عضو نقابة األطباء أن البورد املرصي يعمل عىل تحميل الطبيب املتدرب 

البورد املرصي مل  بالنسبة ملا يتقاضاه من أجر، كام أن قانون إنشاء  العام، وهو مبلغ كبري  مبلغ 6000 جنيه يف 

يحدد الجهة التي يرصف منها الطبيب راتبه أثناء فرتة الخمس السنوات التي يتدرب خاللها الطبيب داخل نظام 
)497(  مينا غايل. )9 مارس, 2016(. »أطباء التكليف« يحتّجون أمام »دار الحكمة« للمطالبة بعدالة التوزيع وتحسني ظروف العمل. تاريخ 

االسرتداد 2018، من املرصي اليوم: الرابط  

تاريخ  والبيع )حوار(.  باإلغالق  نوفمرب, 2017(. منى مينا: مرص دولة طاردة لألطباء.. و500 مستشفى مهددة  السعدين. )18  )498(  ربيع 

االسرتداد 2018، من التحرير: الرابط  

https://www.almasryalyoum.com/news/details/907167
https://www.almasryalyoum.com/news/details/907167
https://www.tahrirnews.com/Story/852017/%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88500-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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البورد)499(.

 و يأيت نظام الزمالة ومن ثم البورد بهدف سد فجوة نظام الدراسات العليا؛ حيث إن الجامعات ال تستوعب أكرث 

من خمسة آالف دارس فقط بالدراسات العليا، وهو نصف عدد الخريجني سنويا تقريبا، وقد أشارت نقابة األطباء 

إىل أن نظام الزمالة الذي تم تطبيقه مل يلمس له أثر إيجايب حتى اآلن، وأكدت منى مينا أن هناك برامج تعاون 

العليا ملن  بالدراسات  تتيح االلتحاق  الخاصة واملجلس األعىل للجامعات  مشبوهة بني وزارة الصحة والجامعات 

يدفع رسوما ترتاوح بني 25 إىل 20 ألف جنيه سنويا، وهو ما يعد اتجاها إىل خصخصة التعليم الطبي)500(.

 كل تلك املعوقات تدفع الطبيب إىل الهروب من جحيم العمل داخل الوزارة والهجرة إىل الخارج، أو التفرغ للعمل 

الخاص للحصول عىل الربح الرسيع، فيكون ذلك عىل حساب تطوره املهني بشكل مؤسيس.

املحور الرابع: تقييم سياسات الدولة 

 اعرتفت الدولة بوجود أزمة كبرية وعجز شديد يف األطباء، نظرا لرفض العمل داخل وزارة الصحة، وناشدت الوزيرة 

هالة زايد األطباء بالعودة إىل مرص، وحددت مجمل السياسة الصحية الفاشلة للنظام املرصي يف كلامتها القصرية، 

فقالت إن لبلدك التي علمتك عليك حقا، وإن الدولة ليس لديها ما تقدمه من زيادة يف الرواتب أو تغيري بيئة 
العمل، وإن أقىص ما تستطيع فعله هو السامح لألطباء بالعمل يف القطاع الخاص إىل جانب القطاع العام )501(

وبتحليل رسالة الوزيرة لألطباء ميكن استنتاج اآليت:  

الدولة ال تعرتف بوجود عجز يف األطباء إال عند وقوع األزمات الكربى، حيث ارتبط ترصيح الوزيرة بأزمة الغسيل 

الكلوي التي حدثت يف مركز ديرب نجم بالرشقية، والتي أودت بحياة ثالثة مواطنني أثناء جلسة الغسيل الكلوي 

وإصابة  21 آخرين. 

الدولة ال تقدم حلوال، بل تلجأ للخطاب العاطفي املتمثل يف حق الدولة، واللعب عىل مشاعر الواجب الوطني 

وبالتايل، إما تقبل العمل وفق الرشوط الحالية، أو تكون مقرصا يف حق الوطن، وقد يتطور األمر لو ازدادت األزمة 

إىل التخوين واالتهام بالعاملة بقصد اإلرضار.

الدولة يف حالة إنكار، فهي تحمل مسئولية فشل وانهيار املنظومة الصحية إىل هجرة األطباء للعمل خارج الوزارة، 

وبذلك تثري حفيظة املواطن تجاه الطبيب، عىل اعتبار أن الطبيب يبحث عن املال فقط، وال يهمه الشأن العام، 

)499(  أسامء رسور. )21 مايو, 2018(. شكاوى من رفع هيئة التدريب اإللزامي مرصوفات األطباء لـ6 آالف جنيه. تاريخ االسرتداد 2018، من 

الرشوق: الرابط  

)500(  خلف عيل حسن. )18 مايو, 2015(. وقفة صامتة لعرشات األطباء لحل »أزمة الدراسات العليا«. تاريخ االسرتداد 2018، من املرصي 

اليوم: الرابط 

)501(  هدير شعراوي. )24 سبتمرب, 2018(. وزيرة الصحة لألطباء: »الدولة علمتكم بدون تكلفة فهى أوىل بكم«. تاريخ االسرتداد 2018، من 

ستوديو: الرابط  

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21052018&id=c31af996-d556-4293-9270-20994a1ba8f4
https://www.almasryalyoum.com/news/details/735728
http://www.studio-dostor.org/42092
http://www.studio-dostor.org/42092
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وبذلك فهي ال تعرتف بالفشل أو حتى بوجود مشكلة. 

الدولة ال تنوي أن تفتح ملف رواتب األطباء مرة أخرى، حيث أكدت الوزيرة عىل أن الوزارة ليس لديها ما تقدمه 

يف هذا امللف.

الدولة تعلن سياستها القامئة عىل التخيل عن املواطن وتهميش دورها يف ملف الخدمات الصحية، والتي انتهجتها 

منذ عهد مبارك بأن تتخىل عن الخدمة الطبية وترتكها للقطاع الخاص؛ فقد ترك مبارك املجال لألطباء لالستفحال يف 

العمل الخاص عىل حساب العمل العام مقابل الرضاء بالحصول عىل الراتب الضعيف داخل وزارة الصحة، ويعد 

هذا التوجه الرسمي للدولة هو السبب األكرب يف تردي أوضاع املستشفيات الحكومية وانتشار ظاهرة العيادات 

الخاصة املتوحشة والعشوائية، التي أنهكت املواطن واستنزفت موارده، وأصبح أسريا البتزاز منظومة العمل الطبي 

الخاص، نظرا لغياب املنظومة الحكومية. وهنا تؤكد الوزيرة هالة زايد أن النظام سيسمح لهم بالجمع بني العمل 

يف القطاع الخاص، بجانب  مقابل العمل يف القطاع العام، يف حال موافقتهم عىل  العودة وعدم املطالبة بأي تحسني 

لألجور. 

 ملف األطباء ليس ضمن أولويات السياسات العامة للحكومة الحالية، فام يحدث يف مرص حاليا من ظاهرة ترسب 

األطباء يعد خطرا كبريا عىل مستقبل املستشفيات، وينذر بتوقف بعض املستشفيات واألقسام، كام أن هناك أكرث 

من 450 وحدة صحية مغلقة  يف الصعيد واملناطق النائية بسبب نقص األطباء )502(.

 ومن املنتظر أن تتفاقم األزمة يف ظل السياسات الحالية العاجزة، ويف ظل عدم قدرة الدولة عىل تنفيذ مرشوع 

التأمني الصحي الشامل، ومع االنهيار والرتاجع االقتصادي، وغموض مستقبل مهنة الطب يف مرص، وهو ما يعد 

مبصري مرعب للمريض املرصي، وسيناريوهات مؤملة يتعرض من خاللها أكرث من 500 مستشفى عام ومركزي إىل 

الغلق الكيل أو الجزيئ، كل هذا يحدث يف ظل غياب تام لدور الدولة، وفشل ذريع يف إدارة ملف األطباء ))503((.

)502(  آية دعبس. )7 مارس, 2015(. مرص تواجه عجزا يف »األطباء«.. النقابة: طبيب لكل 800 مواطن يف مرص مقابل 350 لكل مواطن عامليا.. 

ونعاىن عجزا باملستشفيات.. و1800 قرية دون طبيب واألقرص بها أخصاىئ تخدير واحد.. و69 ألفا يعملون بالسعودية. تاريخ االسرتداد 2018، من 

اليوم السابع: الرابط 

)( اآلراء الواردة تعرب عن كتابها، وال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر املعهد املرصي للدراسات  )503(

https://www.youm7.com/story/2015/3/7/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%84-800-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86/2095181
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املبحث الرابع: آثار مصر ـ اكتشافات وسرقات

د. حسين دقيل

 تستحوذ أخبار اآلثار املرصية وأرسارها عىل اهتامم رشيحة كبرية من املرصيني وغري املرصيني؛ سواءكانوا مهتمني 

أو مراقبني، مواطنيني عاديني أو مسؤولني، فلآلثار املرصية - بوجه خاص- سحرها وبريقها الذي يشدإليها انتباه 

السائحني، ويجذب نحوها أفئدة العلامء واملختصني، ومن أجل ذلك حاولنا جاهدين أن نضع بني يد القارىء 

تقريرنا هذا شامال أهم أخبار وقضايا وأرسار اآلثار املرصية خالل عام 2018.

 والحقيقة أن وزارة اآلثار كانت قد أكدت يف بيان لها عن حصادها خالل 2018، موضحة أن هناك طفرة يف 

الرأي  أثارت  التي  األثرية  االكتشافات  من  العديد  مرص شهدت  أن  وذكرت  العام،  هذا  حدثت  األثري  املجال 

العام، وأنها قامت بافتتاح العديد من املرشوعات، وكرست  جهودها لتوفري اإلمكانيات لعمل الحفائر من أجل 

استخراج العديد من الكنوز املرصية القدمية من باطن األرض، باإلضافة إىل اسرتداد 222 قطعة أثرية و21660 

عملة معدنية)504(.

التي  تلك  أنفسهم  املسؤولني  بيانات وترصيحات  الواقع من خالل  الحقيقة ونرصد  أن نكشف   وسنحاول هنا 

جاءت يف معظمها إما مختلفة أو متناقضة، أو تتسم بعدم الشفافية، فترصيحات معظم املسئولني طغت عليها 

هذه السمة، وقد جاء رصدنا هذا من خالل، محاور ثالثة، جاءت كالتايل:  

املحور األول: االكتشافات األثرية:

 وتم الحديث من خالل هذا املحور؛ عن حقيقة االكتشافات األثرية وحجمها خالل عام 2018، وعن آلية العثور 

عليها؛ وهل متت من خالل بعثات مرصية أم بعثات أجنبية، أم تم العثور عليها مبحض الصدفة.

املحور الثاين: اآلثار املرصية بالخارج:

 وجرى التعرف من خالل هذا املحور عىل اآلثار املرصية التي وصلت إىل الخارج عام 2018، إما عن طريق املعارض 

الدولية، أو املزادات العلنية، أو عمليات التهريب بأشكالها املختلفة.

املحور الثالث: قضايا ساخنة: 

 ودار هذا املحور حول أهم عرش قضايا أثرية مرصية شغلت الرأي العام خالل عام 2018، كنقل املنابر األثرية، 

وحريق املتحف الكبري، والفيلم اإلباحي بالهرم.   

- مرص العربية، حصاد اآلثار 2018.. 16 اكتشاًفا.. واسرتداد 222 قطعة، 22 ديسمرب 2018   )504(
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املحور األول: االكتشافات األثرية يف عام 2018:

 نالت االكتشافات األثرية التي تم اإلعالن عنها خالل عام 2018 زخام إعالميا مل يسبق له مثيل؛ لدرجة أن املؤمترات 

التي أقيمت لتلك اإلعالنات بلغت ما يقرب من مؤمترين لكل شهر، والغريب أن الوزارة كانت وكأنها تعلم بحجم 

الوزيري،  الدكتور مصطفى  لآلثار  األعىل  للمجلس  العام  األمني  عنها، حيث رصح  البحث  قبل  االكتشافات  هذه 

مع بداية العام؛ أنه سيكون عام االكتشافات األثرية)505(، ففي يوليو أعلنت الوزارة رصدها لعدد من االكتشافات 

األثرية منذ بداية 2018 معلنة أن هذا كان يف إطار خطة الوزارة)506(، ومع بدء الربع األخري من السنة، أكدت أنها 

استطاعت أن ترصد اكتشافا أثريا جديدا مبعدل موقع أو موقعني شهريًا)507(.

 وبتفحصنا لالكتشافات املعلن عنها يتضح لنا؛ أن بعضها حقيقي وبعضها إعالمي، كام يتضح لنا أن معظم هذه 

التنقيب غري  الصدفة من خالل  عليها مبحض  العثور  تم  أو  األجنبية،  البعثات  إما من خالل  االكتشافات جاءت 

املرشوع الذي يقوم األهايل به، وهذا ما نبينه بالتفصيل، كالتايل:

أوال: اكتشافات أثرية من خالل البعثات األجنبية:

عىل الرغم  من وجود أكرث من عرشة آالف آثاري مرصي بوزارة اآلثار املرصية؛ وبالرغم من حصول العديد منهم 

عيل دورات متعددة يف الحفائر والتنقيب، بل بالرغم من أن تاريخنا القريب يُثبت لنا بأن هناك علامء مرصيني 

كانت لهم اكتشافاتهم املذهلة، كــ “أبو اآلثاريني محمد كامل “ صاحب الفضل األكرب يف اكتشاف خبيئة الدير 

البحري التي ضمت مومياوات ملوك عرص الدولة الحديثة، وسليم حسن صاحب »موسوعة مرص القدمية« الذى 

فالبعثة  األجنبية)508(،  البعثات  خالل  من  الحفائر  معظم  تتم  كله  ذلك  من  بالرغم  أثرية،  مقربة   200 اكتشف 

األمريكية املشرتكة التابعة للمعهد الرشقي بجامعة شيكاغو« والعاملة مبنطقة تل إدفو بأسوان هي التي كشفت 

عن مجمع إداري جديد يعود لنهاية األرسة الخامسة)509(، كام أن البعثة األثرية األملانية التابعة لجامعة توبنجن، 

هي التي نجحت يف الكشف عن ورشة كاملة للتحنيط وملحق بها حجرات للدفن، ومومياوات تعود إىل عرص 

األرستني الـ 26 والـ27، أثناء أعامل املسح األثري مبنطقة مقابر العرص الصاوي، مبنطقة سقارة األثرية بالجيزة)510(، 

بل حتى االكتشاف األخري الذي أعلنت عنه الوزارة يف منتصف ديسمرب بالعثور عىل مقربة كبرية يف جنوب البالد؛ 

تعود لعهد توت عنخ آمون، وأنها تضم رفات أكرث من 50 مسؤوال من املعارصين لتوت عنخ آمون وفراعنة آخرين، 

- التحرير، األثار: 2018 سيكون عام االكتشافات األثرية واالفتتاحات )فيديو(،03 فرباير 2018   )505(

-  مرصاوي، “اآلثار” تعلن عن 14 اكتشاًفا منذ بداية 2018.. تعرف عليها، 03 يوليو 2018  )506(

- اليوم السابع،  فيديو جراف.. 2018 عام االكتشافات لآلثار املرصية، 15 يوليه 2018   )507(

- املعهد املرصية للدراسات، البعثات األجنبية يف مرص: اكتشافأماحتالل؟، 18 مايو2018   )508(

- البوابة، الكشف عن مجمع إداري يعود لألرسة الخامسة و4 قطع أثرية بأسوان، 11/يناير/2018  )509(

- البوابة نيوز، أهم االكتشافات األثرية يف 2018.. تعرف عليها 21/يوليه/2018   )510(

https://www.lebanon24.com/entity/61145/%D8%AA%D9%88%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%D8%AE%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/61145/%D8%AA%D9%88%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%D8%AE%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/61145/%D8%AA%D9%88%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%D8%AE%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/61145/%D8%AA%D9%88%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%D8%AE%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86/ar/
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جاء من خالل بعثة سويدية برئاسة ماريا نيلسون)511(.

 والغريب أن الوزارة كانت قد أعلنت مع نهاية العام أن إجاميل عدد البعثات األجنبية لعام 2018 بلغ أكرث من 200 

بعثة من 25 دولة، باإلضافة إىل عدد من البعثات املرصية)512(، رغم أنها يف يوليو من نفس العام ذكرت أن عدد 

البعثات بلغ 238 بعثة أجنبية، بل ذكرت أنها تنتمي لـ 24 دولة، كالتايل: الفرنسية )49(، األمريكية )40(، األملانية 

)34(، اإلنجليزية )21(، اإليطالية )19(، البولندية )17(، اليابانية )9(، اإلسبانية )7(، السويرسية )6(، النمساوية 

)5(، البلجيكية )5(، األسرتالية )4(، الهولندية )4(، الروسية )4(، املجرية )3(، اليونانية )3(، الكندية )2(، األرجنتينية 

)1(، التشيكية )1(، الربازيلية )1(، الدومينيكية )1(، املكسيكية )1(، البلغارية )1(، وهكذا فإن ما يقرب من ربع 

لسان وزيرها  الوزارة عىل  أن ذكرت  ذاته  العام  مايو من  فرنسية)513(، وسبق ذلك يف  بعثات  البعثات هي  عدد 

الدكتور خالد العناين أن عدد البعثات األجنبية أكرث من 250 بعثة من فرنسا، وأملانيا، وبولندا، والنمسا وإيطاليا، 

وأمريكا، وسويرسا، وغريها من مختلف دول العامل)514(، فأي األرقام نصدق؟!

األجنبية،  البعثات  مميزات  من  لكن وبالرغم  مميزة،  نجاحات  حققت  قد  البعثات  هذه  بعض  أن  والحقيقة   

فمخاطرها وأرضارها - بشكل عام - كبرية، ومنها ما ميس أمن وسالمة الوطن؛ ومن هذه املخاطر:

أن لكل بعثة من هذه البعثات مناطق خاصة بها ال يجوز ألحد أياً كان - مبا فيها وزارة اآلثار ومفتشيها - من 	 

االقرتاب منها دون علمهم، وهذا أمر خطري يجعل من مناطق الحفائر وكأنها قطعة من بلدان هذه البعثات.

 أن هذه البعثات، تعمل وفق أهوائها، فليس هناك من يُّقيم أعاملها، وىف حالة وجود من يقيم تلك األعامل؛ 	 

فال يُقبل رأيه يف غالب األحيان من قبل مسؤويل وزارة اآلثار، خوفا من إساءة العالقة مع البعثة!

قيام بعض هذه البعثات برسقة بعض القطع األثرية املكتشفة، وتُعد واقعة بعثة متحف اللوفر يف مثانينيات 	 

القرن املايض من أشهر تلك الرسقات، حيث تم اقتطاع 5 لوحات من مقربة »طيبة 15« باألقرص من قبل البعثة 

الفرنسية العاملة باملقربة، وبيعها للمتحف)515(.

كام أن رؤساء هذه البعثات يقومون بكتابة أبحاثهم وتقاريرهم بلغتهم األم، وال يكتب أحد منهم شيئا عن 	 

تلك البعثات وأعاملها باللغة العربية ليستفيد منها املرصيون؛ إال القليل.

وهذه البعثات تعمل ملصالحها الخاصة، مبا يعود عىل جامعاتها ومعاهدها بالفائدة، وتنقسم أهداف هذه البعثات 
- املرصي اليوم، اليوم.. وزارة اآلثار تعلن عن كشف أثرى ضخم بجبانة سقارة األثرية، 15 ديسمرب 2018   )511(

- بوابة أخبار اليوم، 2018 عام االكتشافات  15 كشف أثري لـ200 بعثة عاملية، 20 ديسمرب2018  )512(

3 - األهرام العريب، اآلثار: 2017 عام الحصاد لآلثار املرصية واالكتشافات األثرية،  19-12-2017 |  )513(

بقائها..  السابع، وزيراآلثار: حريصون عىل وجودالبعثات األجنبية.. يؤكد: أكرثمن 250 بعثة تعمل يف مرص و”الجدية” رشط  اليوم   -  )514(

خالدالعناىن: البحث عن مقربة نفرتيتى مل ينته.. وجامعة القاهرة تستعد لإلعالن عن كشف جديد، 08 مايو 2018 

- البوابة نيوز، نهب آثار مرص بـ”رعاية حكومية”.. االستعانة بـ250 بعثة أجنبية للتنقيب تحت شعار »املرصي مش كفء«.. إرسائيليون   )515(

هّربوا 230 قطعة أثرية.. واقتطاع 5 لوحات من مقربة »طيبة 15« وبيعهالـ»اللوفر«  03/يناير/2015 
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إىل ثالثة أنواع: بعثات علمية من أجل العلم والتعلم وهذه ال غبار عليها، وبعثات من أجل رسقة اآلثار وهذا أمر 

خطري، أما األخطر فهي البعثات التي حرضت إىل مرص من أجل تزييف التاريخ، مثل البعثات اليهودية يف مرص، 

التي تحاول إثبات أن اليهود هم من بنوا آثار مرص، وهذه البعثات اليهودية تُرَسل تحت ستار جنسيات أخرى 

حتى ال ينكشف أمرها)516(.

ثانيا: اكتشافات أثرية مبحض الصدفة: 

 أما عن االكتشافات األثرية التي جاءت مبحض الصدفة، فهي ما يقوم به لصوص اآلثار أثناء قيامهم بالحفر غري 

التي ساعد  األثرية  االكتشافات  تلك  أبرز  األمة« رصدت  أن جريدة »صوت  لدرجة  ومتزايد  كثري  املرشوع؛ وهو 

اللصوص يف الكشف عنها، خالل عام 2018، وأكدت عىل أن معظم االكتشافات األثرية األخرية كشفت عن الدور 

الذي يلعبه لصوص اآلثار)517(، ويف يناير متكنت اإلدارة العامة لرشطة السياحة واآلثار بالرشقية من ضبط شخصني 

للعرص  يرجع  برئ  عبارة عن  أثرى  اكتشاف  إىل  اآلثار، وتوصال  والتنقيب عن  البحث  بقصد  بالحفر  قيامهام  أثناء 

الروماين وينتهى برسداب، وُعرث عىل بعض األحجار الرومانية)518(، كام قادت الصدفة يف أكتوبر من العام ذاته إىل 

كشف أثري يف منطقة التل األثري بسوهاج، حيث عرضت وزارة الداخلية مقطع فيديو عن عملية ضبط 3 أشخاص 

أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن مقربتني فرعونيتني يف هذه املنطقة)519(.

 لكن ما هو أهم وأخطر يف هذه االكتشافات ما أُعلن عنه يف يوليو؛ حينام استطاع اللصوص العثور عىل مدينة 

أثرية ترجع للعرص اليوناين الروماين يف املنيا منحوتة يف الصخر بعرض 600 مرت وبطول 2 كيلو مرت، وتضم العديد 

من املقابر األثرية يف أبو قرقاص، فقد نجحوا يف الحفر خلسة بنطاق قرية شيبا الرشقي وتوصلوا للموقع، واملدينة 

األثرية تحوى أعمدة وكنيسة رومانية يونانية بها محراب وعمودان  وصليب)520(.

 وبشكل عام يعترب عام 2018 من أكرث األعوام التي شهدت رسقات لآلثار، حتى أن »بسام الشامع«، عامل املرصيات 

واملؤرخ املعروف أشار إىل أن هذا العام يعترب األجرأ يف بيع اآلثار)521(، بل حتى وزير اآلثار اعرتف بأن هناك 33 ألف 

قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة واملجلس األعىل لآلثار)522(، ويف فرباير ذكر موقع »البوابة نيوز« أن حوادث 

رسقة اآلثار، أصبحت أمرًا معتاًدا بصورة مثرية للتساؤالت، وأرجع املوقع زيادة الرسقات إىل الفراغ األمني)523(، ويف 

- املعهد املرصي للدراسات، البعثات األجنبية يف مرص: اكتشاف أم احتالل؟، مرجع سابق  )516(

- بدأت بسيتي الثان وانتهت مبقربة تونا الجبلب املنيا، “وراء كل اكتشاف لص«.. املنقبون يسهلون مهمة الحكومة يف االكتشافات األثرية،   )517(

24 فرباير 2018 

- أهل مرص، لصوص اآلثاريقودون املباحث لضبط كنز أثرى بالرشقية )صور(، 05/يناير/2018  )518(

- مرصاوي، بالفيديو.. لصوص اآلثار وراء كشف أثري بسوهاج، 02 أكتوبر 2018  )519(

- بوابة األخبار، بجهود »الحرمية«.. اكتشاف مدينة أثرية باملنيا، 10 يوليه 2018  )520(

- النهار، 2018 السنة األكرث جرأة يف نهب اآلثار املرصية القدمية وبيعها، 10 نوفمرب 2018  )521(

- جريدة التحرير الجديد، »التحرير« تكشف كيف يتم اخرتاق ورسقة اآلثار من املخازن األثرية؟، 1 يناير 2018  )522(

-”رسقات اآلثار عرض مستمر”.. املنيا تتصدر عمليات التهريب يف الصعيد.. وخرباء يطالبون بتغليظ العقوبات وتنمية الوعي.. والفراغ   )523(
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يوليو قال الوزير أمام الربملان” لألسف املخازن بتترسق من بعد يناير 2011 وتحتاج لتأمني أكرب”)524(، كام أكد الوزير 

خالل اجتامع لجنة الثقافة واإلعالم مبجلس النواب، بأن لديه اآلن قضية حول قطعة أثرية تم رسقتها من املتحف 

املرصي وبيعها)525(، قبل أن يعود وينكر تأكيده، متهام جامعة اإلخوان، بأنها دأبت خالل األيام املاضية عىل ترويج 

شائعات وأكاذيب حول رسقة قطع أثرية من داخل املتحف املرصى بالتحرير، وتحريف ترصيحاته أمام اللجنة 

مبجلس النواب)526(.

أشخاص  ثالثة  لقى  أكتوبر  املواطنني حتفهم. ففي  العديد من  لقي  أن  املرشوع؛  الحفر غري  نتج عن هذا   وقد 

مرصعهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن اآلثار مبنزل بقرية عرب الصوالحة التابعة ملدينة شبني القناطر)527(، ويف أكتوبر 

أيضا لقى أربعة أشخاص مرصعهم بناحية بنى خالد التابعة ملركز دار السالم جنوب رشقي محافظة سوهاج أثناء 

أثناء تنقيبه عن اآلثار، يف منزله  قيامهم بالحفر والتنقيب عن اآلثار بالقرية)528(، ويف نوفمرب لقى عامل مرصعه 

املكون من طابقني بكفر الجبل، حيث حدث تصدع يف موقع الحفر ونتج عنه وفاة العامل)529(، ويف ديسمرب أمرت 

النيابة العامة بجنوب الجيزة باستعامل تحريات املباحث حول واقعة مرصع شخصني سقطا داخل حفرة ذات عمق 

كبري أثناء تنقيبهام عن اآلثار بإحدى قرى الصف)530(.

املحور الثاين: أثار مرص يف الخارج:

املعارض  إما عن طريق  الخارج عام 2018،  التي وصلت إىل   ونتعرف من خالل هذا املحور عن اآلثار املرصية 

الدولية، أواملزادات العلنية، أوعمليات التهريب بأشكالها املختلفة، كالتايل:

أوال: املعارض الدولية: 

أعلنت وزارة اآلثار يف بيان لها يف ديسمرب 2018؛ أن عدد املعارض الخارجية خالل العام بلغت 6 معارض كان أولها، 

يف 11 مارس، حيث استقبلت مدينة تورنتو بكندا معرض اآلثار اإلسالمية املؤقت تحت عنوان »عامل الفاطميني« 

الفن مبدينة سانت لويس  الغارقة مبتحف  اآلثار  افتتاح معرض  تم  باملدينة، ويف 21 مارس،  األغاخان  يف متحف 

بالواليات املتحدة األمريكية، ويف 23 من نفس الشهر، تم افتتاح معرض ملجموعة من آثار توت عنخ آمون مبعهد 

كاليفورنيا للعلوم بلوس انجلوس بالواليات املتحدة األمريكية، ويف 30 يونيو تم افتتاح معرض للمستنسخات األثرية 

يف إيطاليا، ويف 7 يوليو تم افتتاح معرض »ذهب وكنوز الفراعنة« بإمارة موناكو، أما املعرض السادس فقد أقيم 

األمني وراء تزايد “النهب” الثالثاء 20/فرباير/2018 

- الوطن، وزير اآلثار أمام الربملان: مخازن اآلثار تتعرض للرسقة منذ يناير 2011، 02-07-2018   )524(

- الوطن، العناين: قطعة أثرية رُسقت من املتحف املرصي.. وصاحبها لديه سند ملكية، 09-12-2018  )525(

- صوت األمة، وزير اآلثار يفضح أالعيب اإلخوان ويكشف “كذبة” رسقة املتحف املرصي بالتحرير )التفاصيل كاملة(، 15 ديسمرب 2018   )526(

- الوفد، مرصع 3 أشخاص أثناء التنقيب عن اآلثار يف منزل بقرية يف شبني القناطر، 16 أكتوبر 2018   )527(

- اليوم السابع، مرصع أربعة أشخاص خالل التنقيب عن اآلثار يف سوهاج،  16 أكتوبر 2018   )528(

- اليوم السابع، مرصع عامل أثناء تنقيبه عن اآلثار مبنزله يف كفر الجبل، 08 نوفمرب 2018   )529(

- الدستور، استعجال التحريات حول مرصع شخصني بسبب اآلثار بالجيزة، 24 ديسمرب 2018  )530(
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بوالية مينيابوليس بأمريكا يف29  أكتوبر، وهو معرض لآلثار الغارقة)531(. 

 وعىل الرغم من كرثة املعارض خالل العام، والتي كان من أهدافها العمل عىل تنشيط السياحة وزيادة املوارد املالية 

للوزارة، فإنها القت كثريا من االنتقادات بسبب عدم الوضوح من قبل املسؤولني، فمثال معرض »الكنوز الذهبية 

للفراعنة« بإمارة موناكو؛ الذي افتُتح يوم 6-7-2018 بحضور عدد كبري من املسؤولني املرصيني، منهم: وزير اآلثار، 

ووزيرة السياحة، وسفري مرص بفرنسا، والذي استمر لشهرين، واحتوى عىل149 قطعة أثرية)532(، ُوجه له العديد من 

االنتقادات ألنه  مل يحقق ما وعد به املسؤولون، وعىل إثر ذلك قامت السيدة إلهام صالح، رئيس قطاع املتاحف 

بالوزارة، واملرشف عىل املعرض باإلشادة به، وقالت إنه حقق نتائج زيارات ودعاية كبرية للغاية يف فرنسا)533(. 

 كام سادت مخاوف عديدة، من تعرض 166 قطعة أثرية نادرة للرسقة أو التلف، مبعرض »كنوز الفرعون الصغري« 

الذي ضم املجموعة امللكية الخاصة بامللك توت عنخ آمون، وهو املعرض املتنقل الذي سيطوف دوال أجنبية ملدة 

7 سنوات، فقد أعلنت الوزارة، أن حصيلة الدخل املتوقعة من املعرض تصل إىل نحو 50 مليون دوالر، وأن القيمة 

التأمينية لهذه املعرض تصل إىل نحو 600 مليون دوالر، وهو ما زاد من حدة االنتقادات املوجهة للخطوة، واعترب 

املعارضون بنود االتفاق مجحفة للطرف املرصى متاما، وال ترقى لقيمة اآلثار املرصية التي ال تقدر مبال، فضال عن 

مخاوف الرسقة أو التلف)534(.

ثانًيا: املزادات العلنية:

 لقد كان عام 2018 حافال باملزادات العلنية لبيع اآلثار املرصية، ففي 25 مارس ذكرت جريدة الرشوق أن موقع 

»كريستيز« الخاص بإحدى رشكات املزاد العاملية أعلن عن بيع 27 قطعة أثرية مرصية ضمن 115 قطعة أثرية 

فريدة عىل مستوى العامل، وأشارت الجريدة إىل أن املوقع املتخصص يف املزادات العاملية، قد أعلن عن أسعار بعض 

اآلثار املرصية املعروضة يف املزاد مبدينة نيويورك األمريكية، حيث وصل سعر بعضها إىل أكرث من مليون و500 

ألف دوالر أمرييك، وأن من بني القطع املعروضة للبيع متثال نادر لـلوزير الشهري )سخيم عنخ بتاح( الذي يرجع 

ألكرث من 2200 عام قبل امليالد، وقُدر مثن بيعه ما بني مليون إىل مليون ونصف دوالر)535(، ويف الثالث من يوليو 

أبرز  القديم«، وكان من  آثار مرصية ورومانية تحت عنوان »النحت والفن  ببيع  قطع  بلندن  قام مزاد سوثبى 

القطع األثرية؛ متثال  مرصي من الحجر الجريي يسمى »نخت عنخ«، من أواخر األرسة الثانية عرش والثالثة عرش، 

يرجع تاريخه لحوايل 1800 إىل 1700 قبل امليالد، يبلغ طوله 27 سم، ويقدر مثنه من بني مليون إىل مليون ونصف 

املليون جنيه إسرتليني،  كام قدم املزاد قناع مومياء خشبي متعدد األلوان يرجع تاريخه لألرسة الحادية والعرشين 

- الفجر، حصاد 2018.. نرصد معارض اآلثار التي سافرت حول العامل خالل عام  18/ديسمرب/2018  )531(

- أخبار اليوم، »الكنوز الذهبية للفراعنة«.. معرض لآلثار يف موناكو، 7 يوليو 2018   )532(

- مرصاوي، “اآلثار” ترد عىل انتقادات معرض كنوز الفراعنة مبوناكو، 15 يوليو 2018  )533(

- الخليج الجديد، آثار مرصية نادرة للعرض بالخارج.. وخرباء يحذرون من رسقتها، 20-02-2018   )534(

- الرشوق، بالصور.. 27 قطعة أثرية مرصية نادرة تباع مبزاد علني يف نيويورك، 25 مارس 2018  )535(
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والثانية والعرشين، من بني 1075 إىل 1716 قبل امليالد، فوجه القناع بيضاوي وأنفه مستقيمة وعيونه عىل شكل 

اللوز والحواجب طويلة، ويقدر مثن القناع ما بني 100 إىل 150 ألف جنيه إسرتليني )536(، أما مزاد صلة »بونهامز« 

للمزادات العاملية، والذي تم يوم 28 نوفمرب، فقد عرض نحو 60 قطعة آثرية، من أبرزها جدارية مرصية قدمية 

عن اإلغاثة، يقدر مثنها مابني 5 إىل 7 آالف جنيه إسرتلينى، إضافة إىل عرض قطعتني من الفخاراملرصى القديم يقدر 

مثنها ما بني 1000 إىل 1500 جنيه إسرتلينى)537(.

ثالثا: التهريب وأشكاله املتعددة:

 ذكرت جريدة األهرام يف تحقيق لها يوم 12 يونيو 2018، متعجبة من أنه يف الوقت الذي تتهافت فيه دول العامل 

عيل أصغر حجر من آثارنا وتتمناه وتنفق عليه ماليني الدوالرات وتنشئ من أجله معارض ومتاحف عيل أعيل 

مستوي، نفرط نحن يف كثري من القطع الثمينة التي ال ميكننا تعويضها إيل األبد.. وتساءلت الجريدة قائلة: هل هذا 

بسبب الجهل أم الطمع أم االستهتار أم الفساد أم جميعها؟ وأضافت: أمل يحن الوقت أن نحافظ عيل آثارنا التي 

عاشت طوال هذه القرون ليأيت أشخاص يفرطون فيها مبنتهي االستهانة؟ وأين تفعيل القانون وتنفيذ العقوبات 

التي يجب أن تردع كل من تسول له نفسه خيانة شعب ورسقة تاريخ وطن؟)538(، وقضايا تهريب اآلثار خالل عام 

2018 عديدة، نذكر أهمها: 

تهريب غطاء التابوت إىل الكويت:

 فقد ضبطت الجامرك الكويتية يوم الثالث من مارس 2018 غطاء تابوت فرعوين، وذكرت أن أحد املواطنني تقدم 

الستالم »كنبة« واردة من مرص عن طريق الشحن الجوي وتم الشك بها، وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تبني وجود متثال 

يشتبه أنه )فرعوين( بطول يصل 170سم تقريباً وتم إخفاؤه بطريقة مبتكرة ورسية)539(، بعد ذلك تم اإلعالن يف 

مرص أن كامريات مطار القاهرة أظهرت أن أمني رشطة مسؤول عن جهاز التفتيش باملطار تشاغل بحديث وهمي 

يف التليفون لحظة مرور الكنبة التي تحوي بداخلها غطاء التابوت)540(، ويف أكتوبر أعلنت السفارة املرصية لدى 

الغطاء إىل  بإجراءات شحن  السفارة املرصية يقومون حاليا  التابوت، وأن مسؤويل  استلمت غطاء  أنها  الكويت، 

القاهرة)541(. 

- اليوم السابع، صور.. مزاد سوثبى يتنافس مع كريستيز عىل بيع اآلثار املرصية بلندن 3 يوليو.. متثال نخت عنخ بـ1.5 مليون إسرتليني..   )536(

جدارية ملونة من زمن أمنحتب األول بـ180 ألفاً.. وقناع مومياء خشبي متعدد األلوان بـ150، 01 يوليه 2018 

- اليوم السابع، اآلثاراملرصية للبيع يف 3 مزادات عاملية وعىل عينك يا تاجر.. صالة بونهامز تعرض 60 قطعة أثرية.. “سوثبى” تقدم متثااًل   )537(

برونزيًا لإلله أوزوريس.. و”كريستز” تبيع امللك أخناتون بربع مليون جنيه إسرتلينى، 25 نوفمرب 2018 09:00 م

- جريدة األهرام، بعد تكرار عمليات التهريب..، حامية اآلثار.. مهمة عاجلة، 12 يونيو 2018  )538(

- املرصي اليوم، ضبط غطاء تابوت فرعوين يف تجويف كنبة بالكويت )فيديو(، 2018-03-03   )539(

- مصادر بقرية البضائع تكشف تفاصيل جديدة عن تهريب تابوت الكويت، 14 مارس 2018   )540(

- الوطن، السفارة املرصية بالكويت تتسلم غطاء تابوت أثري ُهرّب مارس املايض، 08-10-2018   )541(
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آثار مرص تصل إيطاليا:

 وبعد شهرين من تهريب غطاء التابوت الفرعوين إىل الكويت، تم تهريب آالف القطع األثرية عرب ميناء اإلسكندرية 

إىل إيطاليا، فقد أعلنت الصحف والقنوات التلفزيونية اإليطالية مساء الثالثاء 22-5-2018عن قيام سلطات الجامرك 

مبيناء سالرينو بضبط حاوية دبلوماسية مرصية قادمة من ميناء اإلسكندرية؛ تحتوي عىل كمية كبرية ومثينة لقطع 

آثار مرصية تعود للعرص الفرعوين، ومن أهم هذه القطع كام ذكرت صحيفة “La Citta” اإليطالية، قناع مرصي 

اوجى«  ال  »اميو  صحيفة  قالت  حني  يف  منقوش،  حجري  وتابوت  مجدفًا،   40 له  أثري  وقارب  بالذهب،  ُمغطى 

اإليطالية إنه تم ضبط عرشات القطع األثرية األخرى خالل تلك العملية التي نُفذت من قبل رشطة حامية الرتاث 

الفني من نابويل وروما)542(.

حاوية  ضمن  تم  التهريب  بكون  مرتبط  كالم  بأي  البداية  يف  تعلق  مل  املرصية  السلطات  أن  األمر  يف  الغريب   

دبلوماسية، فالسفري هشام بدر سفري مرص بروما؛ خرج  يوم األربعاء 23-5-2018، بترصيٍح عجيب معلناً أن ما 

تناولته الصحف اإليطالية عن الكشف عن آثار فرعونية مبيناء سالرينو يف إيطاليا بعد تهريبها من مرص كان قد تم 

قبل شهر، وأوضح بأن مرص كان لديها علم بذلك، وأن السفارة املرصية بروما تتابع مع السلطات اإليطالية تلك 

الواقعة، أما وزارة اآلثار املعنية أساساً بهذا األمر، فقد نحت منحى بعيداً؛ حني رصح شعبان عبد الجواد، رئيس 

إدارة اآلثار املسرتدة بالوزارة معلنا أن الجانب اإليطايل يجرى تحقيقاته بشأن الواقعة، وأن التقدير األويل لعدد 

القطع األثرية 118قطعة مرصية من بني الـ23700 قطعة التي ضبطت، وأن الجانب املرصي تأكد من أثرية القطع 

وخضوعها للقانون املرصي)543(، ويف األول من يوليو تم اإلعالن عن وصول القطع األثرية املرصية من إيطاليا، ولكن 

العجيب أيضا أن الدكتور مصطفى وزيري أعلن أن القطع املسرتدة تتكون من 21,660 عملة معدنية، إضافة إىل 

195 قطعة أثرية منها 151 متثال أوشابتى صغري الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها 

مطىل بالذهب، وتابوت خشبي، ومركبني صغريتني من الخشب، و2 رأس كانوىب، و3 بالطات خزفية ملونة تنتمى 

للعرص اإلسالمي)544(، وهذا طبعا مخالف ملا تم ذكره يف البداية من حيث عدد القطع ونوعياتها!

متحف لوفر أبوظبي:

 شغلت قضية متحف لوفر أبوظبي الرأي العام لفرتة من الزمن مع أو اخر 2017 وأوائل 2018، حيث قامت دولة 

اإلمارات العربية املتحدة بافتتاح هذا املتحف الذي ضم 55 مبنى، وحوى أكرث من 25 ألف قطعة أثرية اشتملت 

عىل العديد من قطع اآلثار املرصية املتعددة العصور، بل إن مام يثري الشك أن النظام منع نرش مقال للكاتب 

الصحفي عبدالنارص سالمة بعنوان: »بالغ إىل النائـب العـام«، بصحيفة »املرصي اليوم«، فقام بنرشه عىل صفحته 

- اليوم السابع، صحيفة إيطالية: ضبط آثار مهربة يف حاوية دبلوماسية من اإلسكندرية إليطاليا، األربعاء، 23 مايو 2018   )542(

- موقع سبوتنيك، األثار املرصية تكشف مصري الحاوية املهربة إىل إيطاليا، 25.05.2018  )543(

- اليوم السابع، شاهد.. اآلثار املرصية املضبوطة يف إيطاليا بعدعودتها إىل مرص، 01 يوليه 2018   )544(
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عىل الفيسبوك ونقلها عنه موقع »وطن« بتاريخ 16 سبتمرب 2017، وكشف من خالله عن هذه الفضيحة مبكراً 

وقبل قيام دولة اإلمارات بعرض آثار مرص يف متحفها، واتهم اإلمارات برسقة آثار مرص، متسائالً: متى خرجت هذه 

القطع األثرية من مرص، وخاصة أن من بينها توابيت كاملة كبرية الحجم؟، ومن هو صاحب القرار يف هذا الشأن؟، 

وإذا كان مصدرها ليس مرص مبارشًة، مبعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب املرصي عىل ذلك؟)545(، 

يف حني جاء الرد السلبي من قبل وزارة اآلثار املرصية يف بيانها الذي نقلته عنها املواقع اإلخبارية بتاريخ 19 سبتمرب 

2017، حني نفت الوزارة إرسال أي قطع أثرية تعود للعرص الفرعوين، لعرضها مبتحف »اللوفر أبو ظبي«، وقالت إن 

مرص مل ترسل أية قطع أثرية مرصية لعرضها باملتحف، أو بدولة اإلمارات عامة منذ أكرث من 20 عاماً)546(.

 هذا بالرغم من أنه ومنذ عرش سنوات وبالتحديد عام 2008؛ قام الدكتور زاهي حواس حني كان يشغل منصب 

األمني العام لوزارة اآلثار بحملة موسعة لوقف مرشوع متحف أبوظبي، لورود معلومات تفيد بأن املتحف سوف 

يعرض آثاًرا مرصية، حيث قال حينها: إن املصالح مع بلدان العامل املختلفة ال تربر نهب اآلثار املرصية، وتحويلها إىل 

بضاعة تباع وتشرتى يف مرشوعات متحفيه تقام يف دول أخرى، مثلام يحدث اآلن بني باريس وأبوظبي، وأشار حواس 

يومها إىل أن املجلس األعىل لآلثار لن يتعامل مع اإلمارات يف هذا الصدد إال يف حدود ضيقة، ألن الُكرة يف امللعب 

الفرنيس، وإنه سوف يرسل خطابا إىل الحكومة الفرنسية، ملنع سفر آثارنا املرصية املوجودة مبلكية متحف اللوفر 

إىل اإلمارات، خوفاً عليها من التعرض للتلف وأرضار النقل)547(، هذا يف الوقت الذي نرشت فيه صحيفة »اإلمارات 

اليوم« يف 8 فرباير من العام نفسه 2008 ردا من نائب رئيس “هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث” زيك نسيبة عىل زاهي 

حواس، قائالً: ليس هناك قسم خاص باآلثار الفرعونية يف الوقت الحايل مبتحف اللوفر أبو ظبي، وأكد أن هناك سوء 

فهم مبارش لطبيعة مرشوع املتحف أدى إىل خلق انطباع لدى بعض األوساط الثقافية واألثرية بأن املتحف سيقوم 

بعرض آثار فرعونية، وهو أمر خاطئ من األساس ويدل عىل جهل كبري باملرشوع، ونفى أيضاً وجود توجه لدى 

لوفر أبو ظبي لجلب قطع أثرية فرعونية من فرنسا لعرضها يف املتحف، مشريا اىل أنه يف حال وجود رغبة لدى أبو 

ظبي الستضافة وعرض جانب من اآلثار الفرعونية، سيتم ذلك من خالل التنسيق الكامل مع املسؤولني يف مرص)548(.

 وبالرغم من اعرتاف نائب رئيس “هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث” بأحقية مرص بالدخول يف أية اتفاقية تخص 

اآلثار املرصية، فإن وزارة اآلثار يف بيانها يف 18 سبتمرب2017 قالت: إنه ويف حال قيام متحف لوفر أبو ظبي بعرض 

قطع أثرية مرصية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس؛ بناًء عىل االتفاقية املوقعة بني الطرفني، 

باعتبار متحف اللوفر أبو ظبي مبثابة معرض دائم ملتحف باريس، وأن مرص ليس من حقها التدخل لوقف عرضها 

طبقاً للقانون)549(.!!
- املرصيون، »سالمة«يطالب بفتح تحقيق حول اآلثار املرصية باإلمارات،16 سبتمرب 2017  )545(

- بوابة فيتو، »القصة ومافيها«.. متحف اللوفر يف أبوظبى يتحول إىل واقع، 19 سبتمرب 2017  )546(

- بوابة الرشق، حواس: دعم أبوظبي للقاهرة اليربر نهب آثارمرص، 02-04-2018   )547(

- االمارات اليوم، زيك نسيبة: لوفر ابوظبي اليحتوي آثارا فرعونية، 06 فرباير 2008  )548(

- املرصي اليوم، ماحقيقة إرسال قطع أثرية مرصية لإلمارات منذ 20 عاًما؟،  18-09-2017   )549(



268

حريق اآلثار املرصية مبتحف الربازيل: 

 ويف حادثة عاملية تكاد تكون األوىل من نوعها؛ استيقظ العامل يوم الثاين من سبتمرب 2018 عىل حريق ضخم دّمر 

متحف الربازيل يف »ريو دى جانريو« عن آخره؛ فقىض عىل جميع محتوياته األثرية التي تقدر باملاليني، منها ما 

يقرب من 700 قطعة آثار مرصية فريدة؛ مثل املومياوات والتوابيت والتامثيل واملنحوتات الحجرية؛ والتي تعترب 

من أكرب املجموعات التي تعود للحضارة املرصية يف أمريكا الالتينية، منها؛ متثال برونزي للمعبودة »إيزيس« وهي 

تُرضع ابنها حورس يف وضع الجلوس، ومتثال آخر للمعبود »بس« عىل شكل قزم يُخرج لسانه، ومتثال آخر نادر 

للملك »سيتى األول« من األرسة التاسعة عرش، هذا فضاًل عن وجود 58 متثااًل من متاثيل »األوشابتي« التي كانت 

تُوضع مع امليت يف قربه من أجل خدمته، وهي تعود إىل عرص األرسة الحادية والعرشين، كام كان يحتوي عىل أواين 

كانوبية متثل أبناء حورس األربعة؛ تم استخدامهام لتخزين األحشاء املحنطة، واشتمل املتحف أيًضا عىل عدد من 

املومياوات والتوابيت الخاصة ببعض الحيوانات كالقطط، واألسامك، والتامسيح)550(.

  ومن املمكن أن يتساءل البعض عن؛ كيف وصلت قطع اآلثار املرصية إىل متحف الربازيل؟ وملاذا مل تقم مرص 

اآلثار املرصية  الفصل يف ذلك هو أن  آثارها املحرتقة؟ والقول  التعويض عن  الحق يف  بإعادتها؟ وهل ملرص اآلن 

املُحرتقة مبتحف الربازيل، هي آثار مرصية اساًم ومضمونًا؛ ولكنها ليست مرصية ِملكية وال إرشافًا؛ فمعظم هذه 

القطع خرجت من مرص خالل القرن التاسع عرش بطرق اإلهداء أو من خالل ناهبي اآلثار األجانب؛ الذين جاءوا 

إىل مرص فحملوا معهم عند مغادرتها كل مثني؛ وذلك مبوافقة السلطات الحاكمة حينها؛ سواًء يف فرتة حكم أرسة 

محمد عىل، أو فرتة االحتالل اإلنجليزي)551(.

املحور الثالث: قضايا ساخنة:

 وهناك العديد من القضايا األثرية التي شغلت الرأي العام خالل عام 2018، فضال عن القضايا األخرى التي تضمنها 

املحوران السابقان، وسنتناول هنا الحديث عن أهم وأبرز عرش قضايا ظهرت عىل الساحة، هي:

منابر القاهرة التاريخية: 

 فاجأتنا وزارة اآلثار يف الثامن عرش من أبريل 2018، بنقل منرب مسجد »أبو بكر مزهر« األثري مبنطقة الجاملية 

بالقاهرة إىل مخازن الوزارة بالقلعة، وقد جاء هذا النقل بناًء عىل قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 

110 بتاريخ 20-2-2018، وينص القرار عىل نقل 55 منربًا أثرياً من مساجد القاهرة التاريخية وتخزينها يف مخزن 

متحف الحضارة املزمع افتتاحه نهاية العام الجاري، ويشمل القرار أيضاً نقل 60 قطعة أثرية أخرى من مشكاوات 

- الرشق األوسط، حريق هائل يلتهم متحف الربازيل الوطني، 03 سبتمرب 2018 مـ  )550(

- مدونات الجزيرة، 700 قطعة فرعونية اختفت!، 2018/9/11  )551(
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وكريس املقرئ والرثيات، موزعة عىل 58 مسجدا من مساجد القاهرة التاريخية)552(، لكن املفاجأة األغرب أن الوزارة 

وعرب ترصيح من أمينها؛ العام الدكتور مصطفي وزيري؛ يوم 21 ابريل 2018، نفي فيه صدور هذا القرار، قائالً: إن 

ما أشيع يف وسائل اإلعالم مؤخرًا عن اعتزام  وزارة اآلثار  نقل 55 منربا أثريا من املساجد للمخازن باملتاحف غري 

صحيح)553(، هذا بالرغم من أن القرار املذكور كان محدداً وبدقة، لدرجة أنه وضع جدوالً مبواعيد نقل لهذه التحف، 

حيث حدد نهاية أبريل 2018 إمتام نقل عدد 19 مشكاة، ونهاية مايو 2018 لالنتهاء من نقل عدد 15 كريس مقرئ، 

ونهاية يونيو لالنتهاء من تسجيل عدد 13 ثريا؛ عىل أن تنقل ملخازن متحف الحضارة مع نهابة أغسطس، وعدد 

55 منرباً يتم االنتهاء من تسجيلها نهاية أغسطس، وحسب الجدول فإن كل القطع يجب إنجاز توثيقها وتفكيكها 

ونقلها مع نهاية العام الحايل)554(.

 والواقع يؤكد أنه عىل مدى خمسة عرش عاما تعرض حوايل 17 منرباً من منابر مساجد القاهرة التاريخية لحوادث 

رسقات ما بني أجزاء صغرية وأجزاء أخرى مهمة، ففي الرابع من يناير 2017 تم رسقة عدد 6 مشكاوات أثرية من 

مسجد الرفاعي بالقاهرة، أثناء تصوير مشاهد من فيلم »الكنز« ملحمد رمضان، داخل املسجد، وقالت الوزارة بعد 

ذلك بثالثة أسابيع أنها أعادت املشكاوات املرسوقة، وعىل إثر هذه الرسقات قررت اللجنة الدامئة لآلثار اإلسالمية 

والقبطية تسجيل وتوثيق اآلثار املنقولة باآلثار اإلسالمية املهددة بالرسقة)555(.

تعديل قانون اآلثار:

 ويف الـ 23 من أبريل، وافق مجلس النواب وبشكل نهايئ، عىل مرشوع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل 

إىل  بالفعل  يحتاج  كان  القانون  أن  من  وبالرغم   .1983)556( لسنة   )117( رقم  اآلثار  حامية  قانون  أحكام  بعض 

تعديالت كبرية، كان من شأنها أن تقوم مبنح وزارة اآلثار سلطة أكرب مُتكنها من الحفاظ عىل اآلثار، فإن التعديالت 

جاءت مخيبة لآلمال، ففي املادة الثانية من القانون تم تغيري مسمى »اللجنة الدامئة لآلثار اإلسالمية والقبطية« يك 

تصبح »اللجنة الدامئة لآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية«، رغم أن الرتاث اليهودي يف مرص ال يضم أكرث من عرشة 

معابد؛ كلها عبارة عن مباين صغرية ال يتجاوز عمر أكرثها مائة عام، وهي مهجورة منذ زمن طويل)557(.

 أما املادة العارشة، فقد ُحذف منها لفظ هام وخطري من ألفاظ القانون األصيل الذي كان ينص عىل: »يجوز بقرار 

من رئيس الجمهورية، عرض بعض اآلثار غري املتفردة والتي تحددها اللجان املختصة يف الخارج ملدة محددة...«)558(، 

- بوابة فيتو، 18 صورة ترصد فك ونقل منرب مسجد أبو بكر مزهر األثري ملخازن القلعة، 19/أبريل/2018  )552(

- بوابة أخبار اليوم، اآلثار توضح حقيقة نقل 55 منربا من املساجد، 21 أبريل 2018  )553(

- األهرام، وزارة اآلثار طلبت.. ومجلس الوزراء وافق مساجد القاهرة التاريخية بالمنابر!!، 20 أبريل 2018  )554(

- املعهد املرصي للدراسات، هل تصبح مساجد القاهرة التاريخية بدون منابر؟!،، 24 أبريل 2018  )555(

- األهرام، الربملان يوافق عىل مرشوع قانون حامية اآلثار، السجن املؤبد وغرامة تصل إىل 10 ماليني جنيه ملهرىب أو سارقى اآلثار، 24   )556(

ابريل 2018

- مرصاوي، ما تبقى من يهود مرص قلة من السيدات العجائز ومعابد خاوية،  26 مارس 2017  )557(

- بوابة األهرام، ننرش قانون حامية اآلثار بعد إقراره من الربملان | نص كامل، 23-4-2018   )558(
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واللفظ املحذوف هو »غري املتفردة«، وهذا سيفتح الباب واسعاً إلخراج أية آثار من مرص مهام كانت نادرة أو 

مهمة، وهذا بالفعل حدث قبل إقرار هذا القانون؛ عندما تم إخراج مقتنيات الفرعون الصغري »توت عنخ آمون« 

يف  أضيفت  والتي  مكرر(   18( املادة  أن  هذا يف حني  مقبلة،  سنوات  وملدة خمس  خارجية،  معارض  يف  لعرضها 

اإلرشاف  أعامل  ومهام  مسئوليات  كافة  العسكرية  املتاحف  إدارة  “تتوىل  أن  عىل:  نصت  قد  األخرية  التعديالت 

واإلدارة والتأمني فيام يخص املتاحف العسكرية«)559(، أما املادة )31( فقد جاء البند كالتايل: »يرتب املجلس بعد 

الرجوع لوزارة الدفاع والجهات األمنية املعنية أولويات الترصيح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن اآلثار...«، حيث 

أُضيفت بعد الرجوع لوزارة الدفاع، ومقصود )باملجلس( هنا - بعد التعديالت- وزارة اآلثار حالياً، وتشرتط املادة 

رجوع وزارة اآلثار إىل وزارة الدفاع قبل الترصيح للبعثات والهيئات املختصة بالتنقيب عن اآلثار، أما املادة التي 

نادى معظم املختصني بتعديلها وهي املادة )30( والتي مل متكن وزارة اآلثار من السلطة الكاملة عىل كل اآلثار 

اإلسالمية والقبطية بكل من وزارة األوقاف والكنيسة املرصية، فقد ظلت عىل حالها، مام يعرض كل من اآلثار 

االسالمية والقبطية التي ما زالت تحت سلطة األوقاف والكنيسة للضياع، أما امليزة الوحيدة التي جاءت بالتعديالت 

- والتي تكاد تكون الوحيدة - فهي ما ذكرته املادة )47( مكرر)أ( والتي تنص عىل أن: »جرائم اآلثار أو اإلتجار فيها 

ال تسقط بالتقادم«)560(.

املتحف الكبري )االفتتاح – والحريق(: 

 واملتحف الكبري هو  متحف  حديث  لآلثار املرصية القدمية ال يزال تحت اإلنشاء، وقد ُوضع حجر أساسه عام 

ويُقام  فداناً،  الجيزة، وعىل مساحة 117  قليلة غرب القاهرة بالقرب من أهرامات  أميال  بعد  2002، ويقع عىل 

لتمويل  أطلقت مرص حملة  وقد  الجيزة،  أهرامات  زائره  يري  حيث  حافة وادي النيل،  عيل سهل صحراوي عيل 

املرشوع الذي قدرت تكلفته يف البداية بحوايل 550 مليون دوالر، وتم افتتاح املرحلتني األوىل والثاين منه يف 25 

يونيو 2010 )561(، قبل أن تزداد التكلفة بسبب التأخر ويرصح الوزير بأنها بلغت مليار دوالر، وأن الجانب الياباين 

قدم قرضني ملا يقرب من 800 مليون دوالر)562(.

 وقد سبق أن أعلن املسؤولون عن افتتاح املتحف بشكل كامل يف نهاية 2018، كام  أشار إىل ذلك وزير اآلثار)563(، 

وأكد عىل ذلك أيضا يف نوفمرب2017 خالل مؤمتر صحفي، الفتا إىل أن العمل باملرشوع بلغت نسبته 70% حاليا)564(، 

أما يف يونيو 2018 فقد أعلن الدكتور طارق توفيق، املرشف العام عىل املتحف الكبري، إنه من املتوقع افتتاحه يف 

غضون الربع األول من عام 2019، حيث تُعرض وألول مرة مجموعة امللك توت عنخ آمون مجتمعة يف مكان واحد، 

- املرصي اليوم، الربملان يوافق نهائًيا عىل »تعديل قانون اآلثار«: املؤبد عقوبة تهريب اآلثار )تفاصيل الجلسة(، اإلثنني 23-04-2018   )559(

- مدونات الجزيرة، قانون عسكرة اآلثاريف مرص، مقال: حسني دقيل، 26/4/2018  )560(

- املعهد املرصي للدراسات، املتاحف األثرية يف مرص: الواقع واملأمول، 13 يوليو، 2018  )561(

- أخبار اليوم، وزير اآلثار يوضح تكلفة إنشاء املتحف املرصي الكبري، 27 يناير 2018  )562(

- صحيفة املال،وزيراآلثاريستبعد خصخصة منطقة األهرامات، 14 نوفمرب 2016  )563(

- أخبار اليوم، وزير اآلثار: افتتاح املتحف املرصي الكبري نهاية 2018،  26 نوفمرب 2017   )564(
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والتي يصل عددها إىل أكرث من 5000 قطعة)565(، ويف ديسمرب 2018، أعلن الوزير نفسه أن افتتاح املتحف سيكون 

يف منتصف عام 2020، وقال إن املوعد تم تقدميه إىل هذا املوعد بناًء عىل توجيهات القيادة السياسية)566(. 

 وقد تعرض املتحف الكبري لحريق يوم 29 أبريل من العام 2018، اندلع بالحائط الرشقي، والتهمت النريان سقاالت 

البناء وتركت آثارا واضحة عىل طول الحائط،  وقد حّمل عيل األصفر، عضو اللجنة الدامئة لآلثار املرصية مسؤولية 

الحريق للرشكة القامئة عىل عملية اإلنشاء، يف حني خالفه الرأي اللواء رفعت عبدالحميد خبري العلوم الجنائية، 

معتربا أن املسؤولية عن حريق املتحف جنائية، وتعود أوالً عىل الجهة املالكة واملرشفة عىل التنفيذ، وهي يف هذه 

الحالة الدولة ممثلة يف وزارة اآلثار ومن ينوب عنها يف إدارة املتحف)567(، أما النيابة فمن جهتها أصدرت قرارها 

تجاه  التحقيقات  بحفظ  اإلدارية،  النيابة  هيئة  رئيس  الرافعي  أماين  املستشارة  أمرت  عندما  يوليو 2018   16 يف 

املسؤولني بوزارة اآلثار، وتحميل الرشكة املنفذة للمرشوع بكافة اآلثار والتلفيات املرتتبة عليه)568(.

تابوت االسكندرية:

 أما حادث تابوت اإلسكندرية الشهري، فقد أعلنت عنه الوزارة يف األول من يوليو 2018، وكان الكشف من خالل 

قيام شخص بالحفر يف منزله، حيث قالت الوزارة إنه تم العثور عىل مقربة أثريه ترجع للعرص البطلمي، أثناء أعامل 

حفر مجسات بأرض أحد املواطنني مبنطقة سيدي جابر حي رشق اإلسكندرية، ووجد باملقربة وعىل عمق 5 مرت؛ 

تابوت مصنوع من الجرانيت األسود، ويُعد من أضخم التوابيت التي تم العثور عليها باإلسكندرية، ويبلغ ارتفاعه 

185 سم وطوله 265 سم وعرضه 165سم، ويقرتب حجمه من 30 طن)569(، ومبجرد أن أعلنت الوزارة عن هذا 

الكشف؛ تحدثت الصحف األجنبية واملحلية عنه باستفاضة، ولكن الغريب يف تغطية تلك الصحف أنها تحدثت 

بتوجس عام يكون موجودا داخل التابوت الحجري األسود، وحذروا من أن يكون فتحه قد يسبب لعنة تصيب العامل 

أجمع، كام أن مواقع التواصل االجتامعي بادرت وخمنت بأن يكون التابوت لإلسكندر األكرب، وانترش عىل مواقع 

التواصل االجتامعية يف مرص وغريها أن فتح الصندوق ورفع الغطاء سيصيب العامل بلعنة، وسيؤدي إىل أن يسود 
الظالم العامل، وسيغطي عىل ضوء الشمس مام سيجعل األرض تعيش يف ظالم دامس ملدة 1000 عام تقريبا.)570(

 وأثناء عملية فتح التابوت تصدرت أخباره وكاالت األنباء والصحف العاملية، التي تابعت بشغف واهتامم كبري 

عملية فتحه، حيث تم العثور بداخله عىل ثالثة هياكل عظمية ترجع للعرص البطلمي أو الروماين، كام أنه مل يحتو 

عىل مومياء اإلسكندر األكرب، أو أية لعنات قد تصيب العامل بالظالم ملدة ألف عام، كام زعم البعض، حيث نرشت 

- مرصاوي، “اآلثار” تؤجل افتتاح املتحف املرصي الكبري لعام 2019، 08 يونيو 2018  )565(

- الوفد، وزير اآلثار: افتتاح املتحف الكبري منتصف 2020، 09 ديسمرب 2018  )566(

- الوطن، عىل من تقع املسؤولية يف حريق املتحف الكبري؟، 29-04-2018  )567(

- اليوم السابع، النيابة اإلدارية تحفظ التحقيقات يف واقعة حريق املتحف املرصى الكبري، اإلثنني، 16 يوليه 2018   )568(

- اليوم السابع، اآلثار: التابوت املتكتشف يف اإلسكندرية يرجع للعرص البطلمى، 01 يوليه 2018   )569(

- الرشق األوسط، تابوت اإلسكندرية يشكل لغزاً... وتحذيرات من »لعنة« فتحه، 18 يوليو 2018 ـ  )570(
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صحيفة »النيويورك تاميز« مقااًل بعنوان »التابوت املرصي خاٍل من اللعنات«، أما صحيفة »اإلندبندنت« فقالت: 

فتح التابوت الغامض صاحب اللعنة لكن مل نجد فيه سوى هياكل عظمية)571(.

فرح الكرنك:

األوىل من صباح  الساعات  لعروسني حتى  قران  إقامة حفل عشاء وعقد  الجدل حول حادثة   سادت حالة من 

الجمعة 7 أكتوبر 2018، داخل معابد الكرنك وبني أعمدته ومعامله التاريخية، وظهرت ردود أفعال واسعة عىل 

موافقة  أن  واعتربوا  الواقعة،  لهذه  رفضهم  الذين عربوا عن  اآلثار  بعض خرباء  وبني  االجتامعي،  التواصل  مواقع 

وزارة اآلثار عىل إقامة حفالت خاصة يف قلب املعابد التاريخية، وتحويلها إىل صاالت أفراح، إهانة كبرية للرتاث 

باآلثار يف  واملهتمني  السياحة،  بقطاع  العاملني  الغضب عىل  املرصية)572(، كام عّمت حالة من  والحضارة  املرصى 

أسوان، بعد أن تم حجز معبد فيله، إلقامة حفل زفاف أو حفل عشاء البن أحد رجال األعامل املشهورين، وقال 

عاملون بالسياحة إن وزارة اآلثار ترضب بسمعة مرص عرض الحائط، وتدمر آثارها الخالدة بعد أن سمحت بتحويل 

معابدها إىل صاالت لألفراح أو قاعات لتقديم الطعام)573(.

 والحقيقة أن األمر ال يستحق كل هذه الضجة، فهناك الئحة قانونية موضوعة من قبل وزارة اآلثار، بإقامة حفالت 

مقابل مبالغ مالية تحدد عىل حسب نوع الحفل، سواء موسيقى أو فرحا أو حفالت العشاء، وعىل حسب عدد 

األفراد؛ ولكن عىل أن تقام خارج املباين األثرية، فإنه وإن كان هناك من خطأ فهو يف كيفية إقامة الحفل ال عن 

األمر بجملته.

الحكم يف رسقة لوحات متحف الفن:

اللوحات من  القضية رقم 226 لسنة 59 املعروفة بقضية رسقة  العليا، يف  التأديبية   ويف أكتوبر قضت املحكمة 

الثقايف  النشاط  مسئول  من  كلٍّ  ترقية  وتأجيل  للمعاش،  املتحف  مديرة  بإحالة  الحديث؛  املرصي  الفن  متحف 

باملتحف، ومسئول األمن به ملدة عامني عند استحقاقها، كام قضت املحكمة برباءة اللواء مدير عام اإلدارة العامة 

التشكيلية بالوزارة، بالرغم من كونه من قام بالترصيح للمخرج السيناميئ )أحمد يوسف(  الفنون  لألمن بقطاع 

بتصوير لوحات فنية مبتحف الفن وغريه من املتاحف لعدد من رواد الفن التشكييل)574(.

بالدخول وبحوزته صندوق خشبي  يوم 2017-1-11  املذكور  للمخرج  بالسامح  قامت  قد  املتحف  إدارة  كانت   

طوله 160سم×160سم، ومل يتم تفتيشه مستنًدا لخطاب موقع عليه من مدير اإلدارة العامة لألمن بتاريخ قديم 

مؤرخ بـــ 21-4-2016، وظل داخل قاعة املتحف ملدة 4 ساعات متصلة، ومل يرُشف عليه أو يراقبه خاللها أحد؛ 

- البوابة نيوز، تابوت اإلسكندرية يتصدر عناوين الصحف العاملية،  20/يوليه/2018   )571(

- التحرير الجديد، من وراء تحويل املعابد املرصية إىل صاالت أفراح؟، 7 اكتوبر 2018  )572(

- مرصاوي، هل تتحول املعابد الفرعونية إىل قاعات أفراح وحفالت يف أسوان؟، 17 أكتوبر 2018  )573(

- بوابة فيتو، إحالة مديرة متحف الفن املرصي للمعاش بعد رسقة لوحات بـ50 مليون جنيه، 27 أكتوبر 2018  )574(
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)محمود  املرصي  التشكييل  للفنان  أخرى  بخمس  بالصندوق  معه  كانت  مقلدة  لوحات  خمس  باستبدال  فقام 

سعيد(، ثم خرج من املتحف، وبرفقته الصندوق الذي ساعده يف حمله خمسة من العامل كانوا برفقته، وبالرغم 

من ذلك عاد املخرج مرة أخرى للمتحف بعد أسبوع وبالتحديد يوم 17-1-2017، وقام بتغليف اللوحات املقلدة 

أمن  4 حراس  به غري  يوجد  ال  فإنه  اللوحات؛  كل هذه  املتحف عىل  اشتامل  من  وبالرغم  بالستييك)575(،  بغطاء 

يعملون بالليل، و4 آخرون يعملون بالنهار، أما يف يوم الحادث فلم يكن باملتحف غري حارس واحد ال يتعدى راتبه 

1200جنيه، لدرجة أنه وغريه كل همهم - ومبجرد انتهاء مواعيد العمل الرسمية - أن يذهبوا مرسعني نحو العمل 

يف مكان آخر يك يستطيعوا تحمل أعباء الحياة الصعبة)576(.

الفيلم اإلباحي فوق سطح الهرم:

 ويف اوائل ديسمرب نرش املصور الدمناريك “Andreas Hvid” فيديو له يف حسابه عرب »إنستجرام« مع صديقته، 

خالل تسللهام ليال ليتسلقا الهرم األكرب، وعلق عليه قائالً: أواخر نوفمرب 2018، تسلقت أنا وصديقتي هرم خوفو 

األكرب يف الجيزة، وخوفاً من رصدنا من قبل الحراس، مل أصور ساعات عدة من رحلة الصعود التي تسللنا خاللها إىل 

قمة الهرم، والفيديو جاء صادماً خاصة أنه يتضمن بعض املقاطع اإلباحية بني املصور الدمناريك وصديقته، وهو ما 

اعتربه البعض؛ استهانة بتاريخ الفراعنة)577(، العجيب أن الدكتور  مصطفى الوزيري، األمني العام للمجلس األعىل 

لألثار، أكد أن من يدقق النظر يف خلفية الفيلم اإلباحي الذي يّدعي البعض أنه تم تصويره فوق األهرامات، سيتأكد 

أنه »فوتو شوب«)578(، واألعجب أن وزارة الداخلية بعد ذلك بأيام أعلنت إلقاء القبض عىل شخص يعمل باملنطقة 
األثرية بالهرم، وفتاة بتهمة عىل أثر القضية، وأعلنت أنه ومبواجهتهام اعرتفا بارتكاب الواقعة.)579(

 والحقيقة أن واقعة التصوير العاري يف األهرامات ليست األوىل من نوعها، حيث تكررت أكرث من مرة ويف كل مرة 

كانت تثري ردود أفعال غاضبة، حيث شهد العام 2017، زيارة سائحة بلچيكية تدعى »ماريسا بابني« األهرامات، 

والتقطت صورة عارية، حيث أكدت أنها التقطتها يف إحدى املناطق املهجورة بجوار األهرامات وظهر خلفها الهرم 

الكرنك  أعمدة معبد  بجوار  األقرص،  األمر يف  تكرار  أنها حاولت  الهولندية  الصحف  تؤكد إلحدى  أن  قبل  األكرب، 

الشاهقة، إال أن األمن ألقى القبض عليها، وقضت 8 أيام يف السجن)580(.

تأجري املناطق األثرية:

 ويف قرار غريب، وبعد أقل من أسبوع عىل حادث الفيديو اإلباحي بالهرم؛ أعلنت وزارة اآلثار عن تعاقدها مع 
- األدب، رسقة 5 لوحات للفنان العاملي محمود سعيد من متحف الفن الحديث بترصيح مزور!، 8/8/2018  )575(

- مدونات الجزيرة، متحف الفن الحديث.. أين املخرج السارق؟!، 2018/10/30  )576(

- النهار، فيديو إباحي عىل قمة الهرم األكرب يثري جدالً يف مرص، 7  ديسمرب 2018  )577(

- املرصيون، “اآلثار” تكشف: تفاصيل مثرية عن الفيلم الجنيس “فوق سطح الهرم”، 08 ديسمرب 2018  )578(

- أخبار اليوم، القبض عىل املتورطني يف »الفيلم اإلباحي« فوق الهرم، 13 ديسمرب 2018  )579(

- اليوم الجديد، شاهد| بعد تعريها أمام األهرامات.. أول تعليق من السائحة البلجيكية، 8 سبتمرب 2017  )580(
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رشكة »أوراسكوم« لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين مبنطقة أهرامات الجيزة، والخدمات موضوع التعاقد تشمل 

والخيالة  الحرف  الرشكة ألصحاب  العقد تدريب  الخدمات، كام يشمل  للمنطقة، وغريها من  التسويق والرتويج 

والجاملة والباعة واملصورين وأصحاب عربات الخيول املوجودين حاليا باملنطقة األثرية)581(.

 ومل يكن هذا هو األثر الوحيد الذي يتم تأجري خدماته لرشكة خاصة، فقد جاء يف رد وزير اآلثار عىل سؤال عن 

إمكانية وجود رشكة لتشغيل الخدمات يف متحف الحضارة، يف حواره مع »اليوم السابع« يف الـ 16 من ديسمرب 

2018: بالفعل جاء عرض من رشكة مرصية بتشغيل الخدمات باملتحف، ولتشغيل املرسح والسينام، كام أن  املركز 

التجاري يف متحف الحضارة خارج جدران املتحف، حيث يوجد 42 محال وموقفا للسيارات، ومتت املوافقة من قبل 

لجنة التعاقد بشكل مبديئ)582(، ومل يكن التأجري لرشكات مرصية فقط بل كانت هناك رشكات أجنبية؛ فقد حصلت 

رشكة إماراتية عىل عقد ملدة 20 عاما؛ حيث أعلن سامح سعد، رئيس مجلس إدارة والعضو املنتدب لرشكة الصوت 

والضوء والتنمية السياحية، إىل أنه قد تم توقيع عقد تطوير وإدارة عرض الصوت والضوء مبنطقة األهرامات وأبو 

الهول بني رشكة مرص للصوت والضوء، ورشكة برييزم إنرتناشيونال الفرنسية اإلماراتية بعد اتخاذ كافة اإلجراءات 

القانونية للطرح)583(، لكن التناقض الظاهر يتضح لنا من ترصيح لوزير اآلثار قد سبق أن أعلنه يف عام 2016 أنه لن 

يتم خصخصة منطقة األهرامات، مشددا عىل استحالة إسناد إدارتها لرشكة خاصة)584(.

ترميم اآلثار اليهودية:

 وقد ظهر الهدف من تعديالت القانون بعد أن أكد الدكتور خالد العناىن وزير اآلثار، خالل اجتامع لجنة الثقافة 

واإلعالم واآلثار مبجلس النواب يوم الـ 9 من ديسمرب، أن الرتاث اليهودي جزء من الرتاث املرصي، وأضاف قائال: “أنا 

مش هستني حد يقويل خد فلوس ورممه ألنه أولوية عندي زي الرتاث الفرعوين والروماين واإلسالمي والقبطي، 

قوبلت  وملا  اليهودي”)585(،  الرتاث  لرتميم  جنيه  و270مليون  مليار  مبلغ   خصص  قد  السييس  أن  الوزير  وأعلن 

ترصيحات الوزير بنقد الذع من قبل املرصيني تراجع عن قوله موضحا: أن ما تردد عن تخصيص مليار و300 مليون 

جنيه لرتميم املعابد اليهودية ال أساس له من الصحة، مشريًا إىل أن املبلغ تم تخصيصه لرتميم 5 مناطق أثرية مرصية 

متوقف العمل بها لنقص التمويل)586(.

الرتاث العاملي مبرص:

- الوطن، “اآلثار” تتعاقد مع “أوراسكوم” لتشغيل خدمات الهرم: سينام و”واي فاي”، 13-12-2018  )581(

- وزير اآلثار لليوم السابع: رشكة خاصة لتشغيل خدمات يف منطقة الهرم األثرية برشوطنا.. حصيلة التذاكر يف خزينتنا.. خالد العناىن:   )582(

جرد املخازن ينتهى يف 2019.. وافتتاح املتحف اليوناين الروماين وقرص البارون أواخر 2019، 16 ديسمرب 2018

- الرشوق، تفاصيل التعاقد مع رشكة إماراتية لتطوير عروض الصوت والضوء باألهرامات، 17 يناير 2018  )583(

- صحيفة املال، وزير اآلثار يستبعد خصخصة منطقة األهرامات، 14 نوفمرب 2016  )584(

- الوفد، وزير اآلثار: مليارو270 مليون جنيه لرتميم الرتاث اليهودي، 9 ديسمرب 2018   )585(

- الوطن، وزير اآلثار يكشف حقيقة ترميم املعبد اليهودي مبليار و300 مليون جنيه 15-12-2018  )586(

https://www.almalnews.com/Pages/tag.aspx?ID=190
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 ويف 14 ديسمرب أصدر عبدالفتاح السييس قراراً جمهورياً رقم 550 لسنة 2018، نصت املادة األويل منه عىل تشكل 

واالسرتاتيجية،  القومية  للمرشوعات  الجمهورية  رئيس  برئاسة مساعد  العاملي  الرتاث  مواقع  العليا إلدارة  اللجنة 

ولكن الغريب أن القرار رغم االحتياج الرضوري ملثله ضم يف عضوية اللجنة - فضال عن وزراء اآلثار والسياحة 

القومي وممثلني عن  األمن  الجمهورية لشؤون  رئيس  - مستشار  أعضاء طبيعيني  والبيئة وهم  املحلية  والتنمية 

وزارات الدفاع والداخلية واالستثامر وممثل لجهاز املخابرات العامة)587(. 

 ومن املعروف أن مرص ال يوجد لها بقامئة الرتاث العاملي مبنظمة اليونسكو غري سبعة مواقع - ثالثة منها معرضة 

للسحب - ألن مرص مل تلتزم بنصوص االتفاقية، ومواقع الرتاث العاملي؛ هي تلك املعامل الثقافية أو الطبيعية التي 

تديرها منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، التي من أهدافها الحفاظ عىل الرتاث الثقايف 

والطبيعي الذي يحتوي عىل قيمة عاملية متمِيـزة)588(، وبالرغم من مرور 46 عاما عىل االتفاقية، و40 عاًما عىل 

إنشاء القامئة، بل مرور 39 عاًما عىل وضع خمسة مواقع أثرية مرصية عىل هذه القامئة، فإن القامئة التي تشتمل 

عىل ما يقرب من 1100 موقع ومعلم عاملي؛ ال يوجد بها غري سبعة مواقع - منها ستة مواقع أثرية، آخرها تم 

ضمه منذ أكرث من ستة عرش عاما - واملواقع السبعة هي: منطقة أبو مينا األثرية باإلسكندرية، ومنطقة القاهرة 

التاريخية، ومنطقة آثار منف، ومدينة طيبة القدمية، ومدينة النوبة ومعابدها، ودير سانت كاترين، ووادي الحيتان 

مبحافظة الفيوم، وهو املوقع الوحيد املسجل باعتباره تراثا طبيعيا.

- أخبار اليوم، قرار جمهوري بتشكيل لجنة إلدارة مواقع الرتاث العاملي، 14 ديسمرب 2018  )587(

- موقع منظمة اليونسكو، إدراج 19 موقعاً جديداً يف قامئة الرتاث العاملي لليونسكو، 4 يوليو 2018  )588(




