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 رصد املتغیرات املتعلقة بالوضع املصري وعالقتها بالسیناریوهات الثالث 

 2023ینایر   27الی 2023ینایر   20
الساحة املصر�ة �� �افة النوا�� االقتصادية والسياسية يقوم هذا التقر�ر ع�� رصد أبرز التطورات ال�ي شهد��ا  

 م.2203يناير   27يناير ا��  20واالجتماعية واألمنية والعسكر�ة، �� الف��ة من 

 أوًال: الوضع االقتصادي:
رو�رت  • ال��وفيسور  االقتصادي  ا�خب��  مع  تليفز�ونية  مقابلة  جاويش  أسامة  املصري  اإلعالمي  أجرى 

أذ�عت   أبرز تصر�حات س��ينجبورج، 2023يناير    25-24  واألر�عاء  الثالثاءيومي  س��ينجبورج،  م، وجاءت 

 ع�� النحو التا��: خالل اللقاء

أزمة هبوط ا�جنيھ أمام الدوالر دليل ع�� فشل ا�ح�ومة املصر�ة اقتصاديا، وخالل ف��ة قص��ة س��بط  -1

نھ. للدوالر. الوضع يزداد سوءا، وال يوجد ما ُ�ش�� إ�  35ا�جنيھ إ��   � تحسُّ

مؤشرات  -2 عطي 
ُ
� م��ابطة  اقتصادية  سياسة  غياب  ظل   �� االنحطاط؛  سيواصل  املصري  االقتصاد 

 وا�حة ع�� ما ينب�� فعلھ وم�ى وكيف.

بيع األصول املصر�ة لدول ا�خليج هو بمثابة "القشة ال�ي قصمت ظهر البع��"؛ ألنھ ُ��در  رأس املال،  -3

 وُ�ف�ىي إ�� نتائج عكسية تضر بالتنمية.

ع��   -4 االعتماد  سلبية  تتج��  وهنا  املصري،  السيادي  الدين  شراء  أخطار  من  مرعو�ون  املستثمرون 

 األموال الساخنة قص��ة املدى ل�حفاظ ع�� االقتصاد.

اقتصاديا  -5 هائل  �ش�ل  قو�ا  غدا  فقد  نفسها،  والقيادة  البلد  رخاء  ُ��دد  خطرا  صار  املصري  ا�جيش 

 ال وا�جيش الفاعل األبرز فيھ.وسياسيا واجتماعيا، وال يوجد مجال إ

�ل العوامل ا�حالية تجعل املواطن املصري �شعر باإلقصاء، وا�جتمع الدو�� تزداد خيبتھ تجاه ح�ومة  -6

 السي�ىي؛ �سبب ان��ا�ا��ا لـ حقوق اإل�سان وأدا��ا االقتصادي وهيمنة ا�جيش.
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ا�خطأ، وليسوا متخصص�ن،    سوء إدارة االقتصاد املصري أصبح مؤسساتيا، وقيادتھ غدت �� األيدي -7

 و�أتمرون بأمر ا�جيش و السي�ىي، وال توجد لد��م أد�ى فكرة عن املوضوع. 

أل��م �علمون أنھ �س�� لتحقيق مصا�حھ ال�خصية، وما ير�دونھ هو    دول ا�خليج ال تثق �� السي�ىي -8

 ئھ رهن قيدهم، ولو بادر بتحد��م لقطعوا عنھ املعونات. إبقا

إدارة االقتصاد املصري �ش�ل �ىيء أصبحت مؤسساتية، وقيادتھ أصبحت �� األيدي ا�خطأ، وليسوا  -9

 متخصص�ن، و�أتمرون بأمر ا�جيش و السي�ىي. 

ال -10 يوفر  بل  ا�جيش ع�� االقتصاد،  تقليص سيطرة  بتعهداتھ �شأن  يفي  لن  السي�ىي  أن  ت��ير  األرجح 

الور�� لـ صندوق النقد، و�� عبارة عن ستار من الدخان �جذب املستثمر�ن األجانب. لكن الزال هناك  

احتمال أن �س�� لذلك بالفعل ��دف تقليص هيمنة ا�جيش ع�� �ل منا�� ا�حياة �� مصر بما قد  

 �ش�ل ��ديدا لسلطتھ. 

بفكرة أنھ مت�خم �عدد املوظف�ن    السي�ىي يزدري قطاع ا�خدمة املدنية منذ وقت طو�ل؛ القتناعھ  -11

و�تمتع بكث�� من االمتيازات بينما أداؤه م��ٍد ومنعدم الكفاءة. لذلك فإن السي�ىي أ�شأ كيانا مواز�ا لهذه 

 الدولة ليدين بالوالء املطلق لھ. 

�شعر   -12 العادي  املصري  تجعل  الناس؛  ��ا  السي�ىي  �عامل  ال�ي  والقسوة  االقتصادية  األوضاع  ظل   ��

 ء، و�� نفس الوقت ثمة نظام قمع مرعب ح�ى املوت. باإلقصا

، أن ا�جيش املصري أصبح خطرا ��دد السي�ىي، �عدما غدت املؤسسة العسكر�ة  رو�رت س��نبورغأكد   -13

وقال، س��نبورغ إن: "ا�جيش املصري لم �عد خطرا   .اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا  قو�ة �ش�ل هائل

هائل   �ش�ل  قو�ا  غدا  فقد  نفسها،  ا�حالية  بالقيادة  محدق  خطر  هو  بل  فحسب،  البلد  رخاء  ��دد 

 اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

 �خمة. مقولة أن "مصر أك�� من أن تفشل" لم �عد �حيحة، وتداعيات هذا الفشل ست�ون  -14
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%  22أسعار فائدة ع�� أدوات الدّين قص��ة األجل "أذون ا�خزانة" تق��ب من  البنك املركزي املصري،وضع  •

، أجل "عام"، �عد ز�اد��ا من  
ً
ة املالية، % األسبوع املا�ىي، وطرح البنك املركزي، نيابة عن وزار 21.5تقر�با

  6مليار جنيھ، لإلنفاق ع�� بنود املوازنة العامة للدولة ع�� أجل�ن، األول    43.5أذون خزانة بقيمة إجمالية  

 مليار جنيھ.  23مليار جنيھ، والثا�ي أذون ملدة عام بقيمة  20.5أشهر بقيمة 

الذين تخارجوا من السوق املصر�ة العام املا�ىي مرة أخرى إ�� سوق الدين ا�حلية   املستثمرون األجانبعاد   •

% ألذون ا�خزانة، حسبما 22�ش�ل حذر ع�� خلفية انخفاض ا�جنيھ والعائدات القياسية ال�ي وصلت إ��  

ألسبوع ذكرت بلوم��ج. وا�سع الفارق ب�ن أذون ا�خزانة املقومة با�جنيھ وديون األسواق الناشئة األخرى ا

املا�ىي إ�� أع�� مستوى لھ ع�� اإلطالق، بينما أدى ال��ام البالد �سعر صرف مرن إ�� إزالة �عض مخاطر 

 العملة وجعل األصول با�جنيھ أرخص للمستثمر�ن األجانب، بحسب الو�الة. 

الدوالر مقابل  باالنخفاض  ل�جنيھ  املركزي  البنك  سمح  أن  �عد  الشهر  هذا  بالفعل  التدفقات  �خ  ارتفعت   .

��    925املستثمرون األجانب     11مليون دوالر خالل ف��ة الثالثة أيام ال�ي أعقبت التخفيض األخ�� لقيمة ا�جنيھ 

مقابل الدوالر خالل التداوالت، قبل أن   32.20يناير وال�ي شهدت تراجع العملة ا�حلية إ�� أد�ى مستوى لها عند  

تدر�جي االنخفاض  ا�جنيھ  وواصل  االرتفاع.  عند �عاود  ا�خميس  تداوالت  ليغلق  ا�ح�ن،  ذلك  منذ  الدوالر  أمام  ا 

 مقابل الدوالر، وفقا لبيانات البنك املركزي. 29.89مستوى 

، أرى أخ��ا تحسنا يدعو للعودة إ�� السوق ا�حلية"، حسبما 2022اإلبقاء ع�� تخفيف املراكز خالل معظم  "�عد  

قال أحد محل�� شركة �ولومبيا ثر�د نيدل إنفستمنتس لبلوم��ج. كما يرى أن ا�جنيھ مقوم بأقل من قيمتھ بنسبة 

إ��   م25تصل  أحد  وقال  ا�حقيقي.  الفع��  الصرف  �سعر  قياسھ  عند  فيديلي�ي %  شركة   �� الصناديق  ديري 

نتوقع   أن  "يمكننا  البداية".  من  أك��  اآلن  العملة  قيمة  تخفيض  عملية  ��اية  من  اق��بنا  أننا  "يبدو  إن��ناشونال: 

 استئناف الطلب، خاصة �� بيئة ي��اجع ف��ا الت�خم العاملي والعوائد العاملية والدوالر". 

أحد مديري ا�حافظ �� اف أي إم بارتن�ز ومقرها لندن "مع ارتفاع الت�خم    إال أنھ ع�� ا�جانب األخر، حسبما قال 

% �� األشهر املقبلة وعدم وجود يق�ن �� سوق العمالت نظرا للتغي�� �� السياسة النقدية، ما زلنا 30إ�� ما يقرب من  

فع سعر الفائدة).  ورفع البنك  �عتقد أن البنك املركزي املصري يجب أن يظهر مز�دا من القوة" (أي يقوم باملز�د من ر 
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%، وهو أع��  16.25نقطة أساس خالل العام املا�ىي، ما دفع سعر الفائدة الرئي�ىي إ��    800املركزي أسعار الفائدة  

. و�رى البعض أن ا�جنيھ أمامھ املز�د من ال��اجع مقابل الدوالر قبل أن يصبحوا 2019مستوى لها منذ أوائل عام  

أمام    33وق مجددا، ومن بي��م دو�تشھ بنك الذي يتوقع أن ي��اجع ا�جنيھ إ�� مستوى  ع�� استعداد لدخول الس

 الدوالر قبل أن �ستقر.

تحاول الدولة إعادة املستثمر�ن إ�� السوق ا�حلية لتخفيف أزمة نقص العملة األجنبية. و�حب املستثمرون نحو 

��   مليار دوالر من الديون املقومة با�جنيھ خالل الف��ة ب�ن  22 مارس وسبتم�� العام املا�ىي، ع�� خلفية ا�حرب 

 أوكرانيا، و�شديد األوضاع املالية، وارتفاع الت�خم، مما دفع أسعار الفائدة ا�حقيقية إ�� املنطقة السلبية. 

   �� املاضية، حسبما ذكر  ال�ي شهد��ا خالل األشهر  الدوالر  الدولة املصر�ة تجاوزت أزمة نقص  السي�ىي أن  أكد 

وقال السي�ىي: "�انت لدينا مش�لة �� تأم�ن الدوالر ع�� مدار الشهر�ن املاضي�ن.. لكن �� الوقت ا�حا�� ليس  خطابھ.  

لدينا مشكالت تتعلق بتوافر الدوالر". وقال: "األمور صعبة، ولكن �حسن ا�حظ �سيطر عل��ا وقادر�ن ع�� تجاوزها 

 وامل�ىي قدما معا". 

ال الساخنة نظرا ملا تم اتخاذه من إجراءات مؤخرا، مما ساعد �� اإلفراج : هناك تدفقات حقيقية من األمو �عليق(

عن الكث�� من البضائع ال�ي �انت محجوزة �� ا�جمارك، وأمن استقرار �س�ي �� سعر الدوالر. إال أن ا�خاطر املتعلقة 

املالية نفسھ ذكر أننا    بذلك مازالت محدقة، فهذه األموال يمكن أن تتدفق ل�خارج ثانيا كما حدث من قبل، ووز�ر

�علمنا من هذا ا�خطأ، لكن تم تنا�ىي �ل هذا الكالم، و�التا�� فاال��يار القادم سي�ون أك�� شدة، فضال عن أن هذه 

الديون قص��ة األجل جدا، وذات فوائد مرتفعة، ولن يمكن سدادها إال باملز�د من إصدار السندات، أي االستدانھ، 

يمكن   لن  حلقة مفرغة  و�عو�م وهذه  الفائدة  رفع سعر  األخ��ة من  اإلجراءات  فإن  أخرى  جهة  ومن  م��ا.  ا�خروج 

املواطن�ن   معاناة  معها  وسيتفاقم  الت�خ�ي،  للر�ود  ا�جهنمية  الدائرة   �� الوقوع  املز�د من  عل��ا  ا�جنيھ سي��تب 

 �ش�ل حاد). 

، األستاذ بجامعة جونز هو�كن� ، �سبة الت�خم  ستيف هانك قدر ا�خب�� األمر��ي �� الشأن االقتصادي   •

أضعاف من معدل الت�خم الرئي�ىي    5%، وهذا أع�� بنحو  102السنوي �� مصر  �� ��اية األسبوع عند  

د�سم�  �� املصري  املركزي  البنك  من  بنسبة 21.27والبالغ    2022�  املعلن  األسا�ىي  والت�خم  سنوً�ا   /  ٪
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والبنك املركزي يضعان 24.45 البنك املركزي حسن عبد هللا  ٪ / سنوً�ا، وقال ستيف هانك أن محافظ 

 أرقاًما �عيدة �ل البعد عن الواقع.

خالل األيام    األسواق ز�ادة جديدة �� األسعارتوقع عدد من التجار والعامل�ن �� قطاع ا�حديد، أن �شهد   •

جنيھ �� الطن الواحد مع عدم استقرار أسعار صرف الدوالر أمام ا�جنيھ، مو�ح�ن   1000املقبلة، بنحو  

ديد عز والسويس للصلب واملصر��ن، بينما با�� الشر�ات لم ترسل  أن الشر�ات ال�ي أعلنت الز�ادة �� ح

 ح�ى اآلن خطابات رسمية بالز�ادة ا�جديدة. 

جن��ات دفعة واحدة و�ش�ل    10�� املزارع، �عد استقرارها أسبوعا �امال، بنحو    أسعار الدواجن ارتفعت   •

جن��ات، و�حقت الدواجن البلدي «بالبيضاء» لت�جل   5�، بينما زادت قيم��ا �� البورصة الرئيسية  مفا�

 جن��ات.   8ارتفاعا بلغ 

املا�ىي، حسب أحمد  % �� �عض األصناف، خالل الشهر  75بنسبة وصلت إ��    ارتفعت أسعار ألبان األطفال •

 السقا، نائب رئيس الشعبة العامة للصيادلة �� االتحاد العام للغرف التجار�ة. 

، أنھ سيتم وقف العمل �شهادة "طلعت حرب" ا�جديدة  رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد األتر�يأكد   •

ب��اية هذا الشهر كما سبق التنو�ھ عنھ من قبل، و�ان األتر�ي قد صرح منذ    25ذات العائد السنوي     %

%  قد حققت الهدف املنشود م��ا، وأنھ سيتم وقف  25أسبوع�ن أن الشهادة ا�جديدة ذات العائد السنوي  

 .هذا الشهر العمل ��ا بحد أق�ىى ��اية

�عائد سنوي   الت�خم والدولرة مد��ا عام واحد  بن�ا مصر واأله�� قد طرحا شهادة ادخار�ة ملعا�جة  % 25و�ان 

 % يصرف شهر�ا. 22.5تصرف ب��اية املدة أو عائد 

م، ملتا�عة آليات اإلسراع 2023يناير    26، رئيس مجلس الوزراء، اجتماًعا يوم الثالثاء  مصطفى مدبو�� عقد   •

بإ��اء اإلجراءات وخروج ا�حاو�ات باملوا�ئ، واس��ل رئيس الوزراء االجتماع باإلشارة إ�� أن ا�ح�ومة �عمل  
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� املوا�ئ املصر�ة ا�ختلفة، مع التأكد من عملية حالًيا لإلسراع من عمليات اإلفراج عن السلع والبضائع �

سبق �ش�ل فّعال ُ�سهم �� اإلسراع و�سهيل إجراءات اإلفراج. 
ُ
 س�� منظومة ال�حن امل

وصرح السف�� نادر سعد، املتحدث الرس�ي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن االجتماع تناول استعراض املوقف 

)، وأيًضا إجما�� ACIوكذا قيم البضائع امل�جلة ضمن منظومة ال�حن املسبق (  ا�حا�� للبوالص امل��اكمة �� املوا�ئ،

فرج عنھ من البضائع خالل الف��ة من يوم 
ُ
 مليار دوالر.  1.5، والذي بلغ ما يز�د ع�� 2023يناير  23ح�ى  18امل

تدب��   • تم  أنھ  املالية،  وز�ر  معيط  محمد  ا�  ٢.٣أكد  وا�حسابات  الصناديق  لدعم  جنيھ  خاصة  مليار 

ح�ى   سنو�ة؛  ر�ع  دفعات  ع��  صرفها  يتم  ا�حا��،  العام  موازنة  خالل  مرتبات با�حافظات  صرف  يتس�ى 

، ع�� ٢٠٢٣أشهر ح�ى مارس    ٩مليار جنيھ خالل    ١.٦��ا �� املواعيد املقررة، مو�ًحا أنھ تم إتاحة    العامل�ن

ل واالجتما��  الوظيفي  االستقرار  تحقيق   �� ُ�سهم  الذي  ا�خاصة النحو  وا�حسابات  بالصناديق  لعامل�ن 

 وألسرهم، خاصة �� ظل التحديات االقتصادية العاملية الراهنة، وما تفرضھ من موجھ ت�خمية حادة. 

ستثمار األورو�ي، لتش�� إ�� التعاون  ، مع وارنر هو�ر، رئيس بنك اال رانيا املشاط وز�رة التعاون الدو�� التقت   •

، وأشارت املشاط إ�� ا�جهود املبذولة مع بنك  2022املثمر ب�ن وزارة التعاون الدو�� والبنك ع�� مدار عام  

أتاح    2022االستثمار األورو�ي �� ضوء تحف�� مشاركة القطاع ا�خاص من خالل التعاون اإلنمائي، وخالل  

 تنموً�ا بقيمة  بنك االستثمار األورو�ي تمو�
ً

  500مليون يورو لبنك اإلسكندر�ة، وتمو�ل آخر بقيمة    15ال

مليون يورو لبن�ي األه�� ومصر، �� إطار إتاحة التمو�الت التنمو�ة امليسرة للقطاع ا�خاص واملشروعات 

 الصغ��ة واملتوسطة. 

السن • العمل  برنامج  إن  والتنمية االقتصادية،  التخطيط  السعيد وز�رة  الدولية  قالت هالة  للمؤسسة  وي 

 .مليار دوالر  1,5اإلسالمية لتمو�ل التجارة �� مصر، �س��دف تقديم حلول تمو�لية مت�املة ملصر بمبلغ 

الدولية  واملؤسسة  املصر�ة  ا�ح�ومة  ب�ن  والتنمو�ة  االس��اتيجية  الشراكة  أ�عاد  التخطيط  وز�رة  واستعرضت 

، مش��ة إ�� أن مس��ة املؤسسة مع مصر أثَمَرت ح�ى اآلن عن محفظة �عاون تمو��� ب�ن  اإلسالمية لتمو�ل التجارة

 مليار دوالر.  14,5مصر واملؤسسة، بإجما�� بلغ 
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يدرس املساهمة �� مشروع لطاقة الر�اح بمصر تبلغ    الصندوق السيادي العما�يقال “بلوم��ج الشرق”، إن   •

% من املشروع، 10ووفق مذكرة التفاهم، سيمتلك جهاز االستثمار العما�ي �سبة    مليار دوالر،  1.5ت�لفتھ  

تبلغ   حصة  القابضة”،  عالم  “حسن  شركة  ستمتلك  ح�ن  باور” 25��  “أ�وا  شركة  تمتلك  ح�ن   ��  ،%

بحلول عام   اكتمالھ  الذي سي�ون عند  املشروع،  املتبقية من  ا�حصة  ر�اح   2026السعودية  أك�� مزرعة 

    2.4� منطقة الشرق األوسط، ويسهم بتخفيف  �عقد واحد �
ً
مليون طن من ثا�ي أكسيد الكر�ون سنو�ا

 و�مداد ما يفوق مليون من�ل بالكهر�اء. 

الدكتور   • الصاديقال  ع��    حسن  شديًدا  تكّتًما  هناك  إن  القاهرة،  بجامعة  واالستثمار  التمو�ل  أستاذ 

رب البيانات، و�نھ ال أحد �علم شيًئا عن املستقبل، مستقبل مصر االقتصادي والتنموي �� ظل غياب وتضا 

وحول الر�ط ب�ن املشروعات القومية واألزمة االقتصادية ال�ي �عيشها مصر، قال ا�خب�� االقتصادي عز  

األمراض   و�عض  املصري  االقتصاد  ضعف  لنقطة  �اشفة  �انت  األوكرانية  ا�حرب  إن  حسان�ن،  الدين 

 ملوارد الدوالر�ة. املوجودة فيھ مثل عدم استدامة ا

نفى املركز اإلعالمي �جلس الوزراء، ما تداولتھ �عض املواقع اإللك��ونية وصفحات التواصل االجتما��،   •

، الفتا إ�� أنھ تواصل مع وزارة الط��ان املد�ي، وال�ي نفت  مصر للط��ان  بيع شركة�شأن اع��ام ا�ح�ومة  

 .تلك األنباء

وشددت مصر للط��ان، ع�� أ��ا شركة وطنية ستظل مملوكة للدولة وال يمكن التفر�ط ف��ا بأي حال من األحوال 

 باعتبارها أحد أذرع الدولة الرئيسية �� منظومة النقل ا�جوي. 

، ة �جموعة عبد ا�حسن عبد العز�ز ا�حك�� القابضة السعوديةشركة ماجيك الند ا�حك��، التا�عوقعت   •

% 65مليون جنيھ مع البنك األه�� املصري اململوك للدولة، لتمو�ل    723.5اتفاق قرض طو�ل األجل بقيمة  

مليار   1.1من الت�لفة االستثمار�ة ملشروع تطو�ر وتحديث املنطقة ال��ف��ية "ماجيك الند" البالغة ت�لفتھ  

 حسبما أعلن البنك �� بيان لھ، و�بلغ أجل القرض سبع سنوات، بحسب البيان.جنيھ، 
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املستوردين قال   • شعبة  عضو  شيحة  موجودةأحمد  زالت  ما  الدوالر  ع��  املضار�ات  إن  خالل    .،  وأضاف 

ب��نامج «ع�� مسئولي�ي»، تقديم أحمد مو�ىى، املذاع ع�� قناة «صدى البلد»: "إذا استمر البنك  حواره  

 املركزي �� إجراءاتھ املتعلقة �� �غي�� التعامل مع الدول بالدوالر، فال�� معاه دوالر؛ �شر�ھ". 

وأ�خاص ليس لد��م وتا�ع أحمد شيحة عن أسباب وجود أزمة �� الدوالر بمصر أن: "هناك مضار�ات ومتاجرة،  

 ضم��، فضال عن أن هناك من ير�د إسقاط االقتصاد املصري".

واختتم أحمد شيحة بقولة أن "تحدث مضار�ات وتالعب �� الدوالر، فضال عن ��ر�ب الدوالر �عيدا عن املصارف 

 الشرعية، و�أرقام مخيفة، أسبوعيا".

واملقابالت املنشورة �� أهم منافذ اإلعالم الدو��  عدد املقاالت والتحقيقات  تزايد خالل األسبوع �ش�ل كب��   •

، وت��ز العوامل السلبية وا�خاطر ا�حادة النتعلقة تنتقد األداء االقتصادي ا�ح�ومي �� مصر �ش�ل حاد

 ��ذا األمر، ومن ذلك ع�� سبيل املثال:

إن دولة السي�ىي ا�جديدة ال�ي وعد ببنا��ا قد فشلت بالفعل، ع��    "فاينا�شال تايمز"،أكدت �حيفة   .1

 .الرغم من مساعدات دول ا�خليج واملانح�ن

وقالت ال�حيفة ال��يطانية: "كث��ا ما يف��ض أن مصر أك�� بكث�� من أن تفشل، وأن املانح�ن أو دول ا�خليج سوف 

إلنقاذ القاهرة. ولكن الواقع هو أنھ بوجود ما يقرب من ست�ن مليون �سمة تحت خط الفقر، أو ��بون باستمرار  

فوقھ بقليل، و�زدادون فقرا، فإن الدولة قد فشلت بالفعل"، وأضافت: "إذا �ان حلفاء القاهرة جادين �� مساعدة 

 البلد، فإنھ يتوجب عل��م الضغط ع�� السي�ىي ح�ى يفي بتعهداتھ". 

اليوم"ة  سلطت �حيف .2 ال�ي دخلت     "إسرائيل  اإلسرائيلية، الضوء ع�� األزمة االقتصادية ا�حتدمة 

مصر��ن   مواطن�ن  شهادات  بحسب  األمور  وصلت  ح�ى  السي�ىي،  زمن   �� مصر  رغبة ف��ا  وجود  إ�� 

شعبية ل�خالص من السي�ىي، ونقلت ال�حيفة �� تقر�ر لها أعدتھ ال�اتبة اإلسرائيلية دانا بن شمعون،  

أن  وذكرت  هناك،  االقتصادية  األوضاع  سوء  �عكس  ال�ي  املصر��ن  املواطن�ن  شهادات  من  العديد 
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القاهرة وخطط  �� ل�حصول ع�� درجة   املواطن املصري "محمد"، �ان ح�ى قبل بضع سنوات طالبا 

 الدكتوراه، "لكن ا�حياة �� مصر لم تبش لھ وجهها فقرر املغادرة لدولة عر�ية أخرى".

�حيفة   .3 اال   "هآر�س"رجحت  ح�ومة  سياسات  تتسبب  أن  اليمينية  اإلسرائيلية،  اإلسرائي��  حتالل 

ا�جديدة بزعامة بنيام�ن نتنياهو ضد الشعب الفلسطي�ي، بال��امن مع سياسات السي�ىي ال�ي �سبب 

بأزمات اقتصادية �� مصر، �� إثارة الشعب املصري ودفعھ لتنظيم احتجاجات وا�خروج إ�� الشوارع 

 .�ش�ل ال يمكن السيطرة عليھ

اإلسرائيلية   "هآر�س"  ا�حا��  وأو�حت  املصري  الوزراء  مجلس  رئيس  أن  برئيل،  �سفي  لل�اتب  �شرتھ  مقال   ��

مصطفى مدبو��، عمل خالل األيام املاضية من أجل "التمهيد لرفع سعر ا�خ�� والوقود والسلع ا�حيو�ة"، �� ظل  

�� الدولة، أزمة اقتصادية كب��ة �شهدها مصر، إال أن "رفع أسعار هذه السلع يمكن أن يؤدي ملظاهرات حاشدة  

والسي�ىي توقع حدوث ارتفاع أك�� �� األسعار، بما يمكن أن يؤدي إ�� احتجاج جماه��ي واسع النطاق ��دد استقرار 

 مصر النس�ي".

، إن السي�ىي، ال يمكنھ أن يز�د صا�غقال كب�� الباحث�ن �� مركز �ارني�� للشرق األوسط �� ب��وت،   .4

و�� مقالھ املنشور �� "فايننشال تايمز"،   �غض الطرف عن الدور االقتصادي ل�جيش املصري إ�� األبد.

  10قال يز�د صا�غ إن "اتفاقية القرض ا�جديدة ب�ن صندوق النقد الدو�� ومصر، وال�ي أعلن ع��ا ��  

 هلة األو�� واسعة وطموحة بقدر ما �� موضع ترحيب".يناير، تبدو للو 

و�حسب ما أوردت هيئة اإلذاعة ال��يطانية "�ي �ي �ىي"، تا�ع صا�غ القول إنھ "باإلضافة إ�� إجراءات معا�جة أزمة  

العملة املتفاقمة �� البالد وتفاقم الديون، وعدت ا�ح�ومة املصر�ة بإعادة هي�لة كب��ة �حصص القطاع�ن العام 

االحتفاظ  و  متوخية  االقتصاد،   �� ز�ادة -ا�خاص  �عض   - بل   �� االستثمار،  من  األسد  نصيب  لها  الدولة  أن  سمة 

 القطاعات بما �� ذلك العقارات والنقل".

وأشار صا�غ إ�� أنھ "إذا أوفت ا�ح�ومة بوعودها، فسي�ون التأث�� أك�� من تأث�� عملية ا�خ�خصة ال�ي بدأت ��  

 ."1991عام 
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ل��امات ال�ي تم التعهد ��ا لصندوق النقد الدو��، بحسب املقال، ع�� سياسة ملكية الدولة ا�جديدة ال�ي و�عتمد اال

قطاعا اقتصاديا وتخرج جزئيا من   79وضع��ا ا�ح�ومة العام املا�ىي. وتتعهد الوثيقة بأن تخرج الدولة بال�امل من 

إ��    30القطاع ا�خاص �� االستثمارات العامة من    قطاعا آخر �� غضون ثالث سنوات، �� مقابل ز�ادة مشاركة  45

65%. 

ل�جهات  ��ديدا  أيضا  �ش�ل  فإ��ا  ال�اتب،  حقيقية، بحسب  �عد م�اسب  املق��حة  التغي��ات  أن  ح�ن   ��" و�تا�ع: 

الفاعلة املؤسسية القو�ة ومجموعات املصا�ح. ومع ذلك، فال ا�ح�ومة وال الرئيس املصري، عبد الفتاح السي�ىي، 

 ."دا األرضية علنا لن�ع فتيل الصدمة ا�حتمية أو كسب أنصار رئيسي�نقد أع 

و�و�ح املقال أن حقيقة موافقة السي�ىي ع�� سياسة ملكية الدولة ا�جديدة رسميا ال �غ�� األمور. فقد �ان هدفھ 

ان من مصادر  مليار دوالر إضا�� �ائتم  14املباشر إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدو�� يتيح ملصر ا�حصول مبلغ  

 دولية و�قليمية أخرى. 

إ��ا  صا�غ  قال  املاضية،  القليلة  السنوات  مدى  ع��  الرسمية  واملراسيم  للسي�ىي،  العلنية  التصر�حات  و�شأن 

غرض مختلف جوهري: "هو رسملة املؤسسات واألصول اململوكة للدولة مثل البنية التحتية عن طر�ق تكشف عن  

 ."أيدي الدولة�خ األموال ا�خاصة، مع تركها �� 

و�ضيف صا�غ أن التشريع ا�جديد �سمح ملقدمي ا�خدمات واملرافق اململوكة للدولة "بتحو�ل إيرادا��م املستقبلية 

 .املشاريع واألشغال العامة ال�ي تمولها ا�ح�ومةوتداولها للبيع للمستثمر�ن"، ويسمح للقطاع ا�خاص بإدارة 

وعن أصول الدولة، قال ال�اتب إن السي�ىي ينقل قائمة م��ايدة من أصول الدولة من أيدي ا�ح�ومة إ�� سيطرة 

 .عدد م��ايد من الهيئات املنشأة حديثا ال�ي تخضع لھ مباشرة

ادي، الذي ظهر �أداة مفضلة للسي�ىي �جذب رأس ولفت صا�غ إ�� أن "أحد هذه الصناديق هو صندوق ال��وة السي

املال ا�خاص، بدال من �عو�م الشر�ات ا�ح�ومية بحر�ة �� البورصة. و�التا��، فإن تأييده لسياسة ملكية الدولة هو 

 ."تضليل قد �ستخدمھ مع ذلك إلخفاء اس��اتيجيتھ الفعلية
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ية تبدو جيدة ع�� الرغم من عدم توفر اإلرادة أو القدرة  وأشار إ�� أن ا�حقيقة �� أن كال ا�جانب�ن يحتاج إ�� اتفاق

 ."ع�� فرضها، ألن �ل ما سبق يبدو أنھ "يضع إطار السياسة املتفق عليھ مع صندوق النقد الدو�� موضع شك

وقال صا�غ إن ا�ح�ومة املصر�ة "س��اوغ �� ال��اما��ا تجاه صندوق النقد الدو�� ع�� أي حال"، ولن يضطر ا�جيش  

 .القتال ل�حفاظ ع�� حصتھ االقتصادية، لكن الشر�اء األجانب لن ي�ونوا متسامح�ن، ال سيما دول ا�خليجإ�� 

وختم صا�غ بأن "ما هو مؤكد، هو أنھ �� الوقت ا�حا��، لن �سمح السي�ىي بحدوث خالف خط�� مع ا�جيش، ع�� 

ال غ��  املصري  ا�جمهور  مع  التعامل  عبء  تحمل  من  ا�ح�ومة  تتمكن  أن  ومناشدة أمل  م��ايد،  نحو  ع��  را�ىي 

 املانح�ن األجانب. لكنھ ال �ستطيع تأجيل مواجه��م إ�� أجل غ�� مس�ى". 

نو�ي للت�خم �� مصر جعل حصول املواطن�ن  إن االرتفاع ا�ج   �حيفة نيو�ورك تايمز األمر�كيةقالت   .5

 للتعب�� عن األزمة  
ً
 من الرفاهية، مما جعل صوت املصر��ن أك�� ارتفاعا

ً
ع�� بيض املائدة �� وجبا��م در�ا

االقتصادية املتفاقمة ال�ي تضرب البالد، �عد شهور من تصاعد الت�خم وهبوط قيمة العملة ا�حلية. 

لشرائية للمصر��ن إ�� النصف، وأصبح البيض بالنسبة لكث��ين اآلن  وع�� إثر ذلك، تناقصت القوة ا

من الكماليات، وال�حوم غ�� مطروحة من األساس ع�� املائدة. و�ينما الطبقة الوسطى ترزح تحت ن��  

الرسوم املدرسية والنفقات الطبية والت�اليف املعيشية اليومية، فإن حياة تلك الطبقة املهمة آخذة  

 �� فأك��، إ�� ما هو أ�عد من قدر��م ع�� االحتمال؛ فكيف بالفقراء ومحدودي الدخل؟. �� التدهور أك 

أن األزمة االقتصادية املستفحلة �� مصر قد تحيلها إ�� ا�حالة   دو�تشھ فيلھ األملانية�شرت �حيفة   .6

ال�ي وصلت لها لبنان �عد اال��يار ال�ار�ي القتصادها. وقالت �اثر�ن شاير إن أسعار املواد الغذائية قد 

نخفضت قيمة الرواتب إ�� النصف، وقّيدت البنوك عمليات ال�حب. و�ذلك تضاعفت �� البالد، وا

فإن املصر��ن اآلن أصبحوا �عانون من نفس املشا�ل ال�ي �عا�ي م��ا اللبنانيون.  ولكن إذا ساءت األمور 

 بكث�� عما حدث بلبنان. فقد انخفضت قيمة العملة 
ً
�� مصر عن ذلك، فست�ون التداعيات أك�� ضررا

 أك�� من    املصر�ة
ً
% حسب البيانات 20بنحو الثلث، منذ أواخر أكتو�ر فقط، و�بلغ الت�خم حاليا

الرسمية، بينما �عتقد �عض االقتصادي�ن أن األمر أسوأ من ذلك، وأن النسبة ا�حقيقية للت�خم قد  

ث�� من  %، مما ينذر با��يار اقتصادي كب��. و�بدو السقوط املا�� ا�حر الذي �عا�ي منھ ك101وصلت إ��  
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 �ش�ل كب�� لألزمة االقتصادية ال�ارثية ال�ي �عا�ي م��ا املواطنون 
ً
الناس العادي�ن �� مصر اليوم مشا��ا

 .2019�� لبنان ا�جاور منذ عام 

ضاءل �� الس�� إليجاد مخرج لألزمة االقتصادية  أن خيارات السي�ىي تت  "إي�ونوميست"،أكدت مجلة   .7

املتفاقمة �� البالد، مؤكدة أن العديد من املصر��ن فقدوا الثقة �� قيادتھ. و�� تقر�ر موسع عن تدهور 

األوضاع االقتصادية، تحت عنوان "أزمة ثقة �� مصر"، قالت ا�جلة: "�� ظل هذا الوضع ال تتوفر سوى 

 خيارات قليلة. 

جلة: "عندما تو�� السي�ىي السلطة، �ان العديد من املصر��ن ممتن�ن للتخلص من فو�ىى ما �عد الثورة. وأضافت ا�

و�� ح�ن ال توجد استطالعات رأي موثوقة �� مثل هذا البلد القم��، إال أن القصص املتداولة �ش�� إ�� أن العديد  

يد سماع انتقادات للسي�ىي �� األسواق وسيارات من املصر��ن قد فقدوا الثقة �� قيادتھ، إذ من الشائع �ش�ل م��ا

األجرة واملقا��. و�حثھ قليل من املصر��ن الذين يمتل�ون عالقات قو�ة ع�� عدم ال���ح لالنتخابات الرئاسية السنة 

 املقبلة". 

وأو�حت ا�جلة أنھ قبل عقد من الزمان، ومع اضطراب االقتصاد �عد انقالب عسكري قاده السي�ىي ضد أول  

مليار دوالر للمساعدة �� ضمان االستقرار. ومن    25، �خت دول ا�خليج  2013يوليو    3س مد�ي منتخب ملصر ��  رئي

مصر�ة   
ً
أصوال ا�خليج  دول  �ش��ي  املساعدات،  تقديم   من 

ً
و�دال ال�ىيء.  بنفس  املرة  هذه  يقوموا  أن  املرجح  غ�� 

السي�ىي   إم�انية خ�خصة  ا عن 
ً
بثمن بخس. كما أن هناك حديث إدارة قناة السويس ر�ما لصا�ح شركة مر�حة 

عت�� قضية نموذجية �� تار�خ 
ُ
خليجية. ومن املمكن أن �سبب األمر انفجارا سياسًيا، نظرا ألن السيطرة ع�� القناة �

 مصر ا�حديث.

: من املهم متا�عة ردود أفعال املنظومة املالية الدولية فيما يتعلق �عليق عام ع�� التطورات االقتصادية •

االقتصاد املصري وعودة األموال الساخنة للتدفق بما ش�ل دعما مؤقتا لهذا االقتصاد و ساعد ��  بدعم  

إخراج جزء مهم من البضائع ال�ي �انت محتجزة �� املوا�ئ، فضال عن دعم سعر ا�جنيھ جزئيا، وذلك �� 

صري برفع سعر الفائدة  أعقاب االتفاق مع صندوق النقد الدو�� واإلجراءات ال�ي أتخذها البنك املركزي امل 

التطورات واألهداف   تلك  يكتنف  الذي  املسار  الوا�ح االن �ش�ل �امل  غ��  ا�جنيھ. ومن  وخفض سعر 
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ا�حقيقية وراءه، حيث توجد عدة احتماالت قد يؤدي أي م��ا إ�� ترجيح أحد السينار�وهات الثالث ا�جاري 

 متا�ع��ا: 

واستغاللھ   .1 السي�ىي  نظام  لدعم  بأخر  أو  �ش�ل  عودة  األموال  هذه  عودة  �ش�ل  أن  األول  االحتمال 

أر�اح سريعة، مع وجود  الفرصة لتحقيق  الدولية سواء باستغالل  للمنظومة  بتحقيق أهداف أخرى 

دمات، اتفاقات ومصا�ح أخرى �� ملفات دولية و�قليمية يقدم ف��ا السي�ىي املز�د من التنازالت أو ا�خ 

ل�ي �ستمر دعمھ �� التواجد �� السلطة مع استمرار تحقق املصا�ح الدولية واإلقليمية ��ذا التواجد.  

 هذا املسار يصب �� صا�ح السينار�و األول (استقرار األوضاع للسي�ىي)، ولو �ش�ل مؤقت. 

لكسب املز�د من  االحتمال الثا�ي أن ي�ون هذا السلوك مؤقتا لالستفادة بالفرصة السريعة املتاحة، و  .2

الوقت لتمك�ن من يمكن أن يطلق عل��م "با�حتل�ن ا�جدد" من إح�ام السيطرة ع�� مصر واالستحواذ 

ع�� املز�د من أصولها، وا�حصول من تنازالت كب��ة من املؤسسة العسكر�ة ل�خروج بأك�� قدر ممكن 

��يار االقتصادي، تبدأ �عدها من الهيمنة ع�� االقتصاد، وذلك ح�ى �حظة معينة عند االق��اب من اال

األموال الساخنة �� ا�خروج مرة أخرى، و�رفع الغطاء ا�خلي�� باإلصرار ع�� �حب الودائع ال�ي �ش�ل 

معظم االحتياطي األجن�ي، بما �ش�ل ضغطا كب��ا ع�� السي�ىي ل�خروج من املشهد ووضع بديل لھ ي�ون  

� املسار يصب  ا�جديدة. هذا  للمرحلة  الناعم واالحتالل غ��  أك�� مالءمة  (التغي��  الثا�ي  السينار�و   �

املستقبلية   باالحتياجات  يفي  أن  يمكن  بحجم  دعم  توافر  استحالة  االحتمال  هذا  يدعم  املباشر). 

لالقتصاد املصري و�حل مشا�لھ �� ظل وجود النظام ا�حا��. من الشواهد ع�� ترجيح هذا السينار�و 

 أن االقتصادي املصري �� اإلعالم الدو�� الرئيس.أيضا التغطية السلبية املكثفة للش

االحتمال الثالث أن ت�ون ا�خطوات املتخذة من املؤسسات املالية الدولية مدفوعة بمجرد استغالل   .3

الفرصة لالستفادة من األر�اح السريعة للمال الساخن بدون تخطيط أو رؤ�ة حقيقية للوضع �� مصر،  

عن نطاق السيطرة نتيجة تفاقم الضغوط الشديدة ع�� املواطن    أو أن ي�ون األمر مخططا لكنھ يخرج

االقتصادية   مكتسبا��ا  عن  بالتنازل  العسكر�ة  املؤسسة  تقبل  أال  أو   ، لالنفجار  يدفعھ  بما  املصري 

البالد، أو أن يتسارع اال��يار االقتصادي   �� �� مقعد املسيطر ع�� األوضاع  ال�ي تضعها  والسياسية 
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ئھ، أو أن ت�ون الفو�ىى �� ا�خططة �� األصل. أي من هذه االحتماالت سيدفع  �ش�ل ال يمكن احتوا

 �� اتجاه واحد وهو السينار�و الثالث (سينار�و الفو�ىى والتقسيم ا�حتمل). 

ونظرا لهذه االحتماالت والتأث��ات ال�خمة املنتظرة ع�� األوضاع �� مصر باختالف املسارات ذات العالقة، فإنھ 

ان املتا�عة الدقيقة لسلوك ا�جتمع الدو�� واملؤسسات املالية العاملية وتطوره مع الوقت فيما يتعلق  من املهم بم�

 بدعم االقتصاد املصري، فضال عن متا�عة الوضع االقتصادي عن قرب �ش�ل عام. 

 ثانًیا: السیاسة الداخلیة واألبعاد املجتمعیة:
مصر�ةدعت   • سياسية  وكيانات  فشل    �خصيات  ظل   �� مبكرة  رئاسية  انتخابات  إلجراء  السي�ىي  نظام 

 النظام ا�حا�� �� إدارة االقتصاد �عدما كبد مصر ديون هائلة وقام ببيع كث�� من أصول مصر ا�حيو�ة. 

ن عمرو واكد، واتحاد القوى الوطنية املصر�ة عنھ دكتور أيمن نور، مجموعة واملوقعون ع�� هذا البيان هم (الفنا

نيو�ورك، مجموعة نظرة مستقبلية ع��ا دكتور أم�ن محمود، حزب غد   –تكنوقراط مصر ع��ا دكتور محمود وهبة  

بدوي   فابيوال  عنھ  ها  – الثورة  ساميھ  دكتورة  ع��م:  الديموقراطية  أجل  من  أمر�كيون  مصر�ون    – ريس  فر�سا، 

السو�د، ائتالف مصر   –مال��يا، دكتور معاذ عبد الكر�م    –واشنطن، ا�حوار الشع�ي عنھ: دكتور محمد حافظ  

: املعلومات تفيد أن املوقع�ن يخططون أللية �جمع توقيعات أك��  عليق(�نيوز�الندا).    –العظ�ى عنھ : إ��اب سور�ال  

 عدد من املواطن�ن ع�� هذا البيان). 

السي�ىي �� فيديو �شره ع�� حساباتھ ع�� السوشيال ميديا،    أحمد طنطاوي ال��ملا�ي السابق  هاجم النائب   •

ووصفھ بانھ أفشل البالد وأوصلها ا�� أسوأ مرحلة �� تار�خها، وقال أنھ لن يكتفي بت�خيص الواقع، بل 

يناير   25وم بطرح رؤ�ة للمستقبل فيما �عد لتحقيق أهداف الشعب املصري الذي أراد تحق��ا �� ثورة سيق

 ، من العيش وا�حر�ة والعدالة االجتماعية، وقال أنھ يتحرك بخطوات ثابتھ لتحقيق تلك األهداف. 2011

 شيخ األزهر أحمد الطيب، تقدم  2011�� ظل تجاهل رس�ي الفت لذكرى ثورة ا�خامس والعشر�ن من يناير   •

املصري، لكنھ سبقها بال��نئة وجموع الشعب    السي�ىي ووزارة الداخلية،بال��نئة بمناسبة ذكرى الثورة، إ��  

 يوافق اليوم نفسھ. �عيد الشرطة الذي 
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م: " ي�ئ األزهر الشر�ف الرئيس وجموع املصر��ن بذكرى  2023يناير    24وقال األزهر الشر�ف، �� بيان يوم الثالثاء  

 املو��   25ثورة  
ً
 �� تار�خ النضال املصري والس�� نحو ال��وض بالوطن، سائال

ً
 جديدا

ً
يناير ا�جيدة، ال�ي كتبت فصال

إ�� مواصلة مس��ة البناء والتنمية، وأن ي�ئ ملصرنا �ل أسباب الرخاء واالستقرار، وأن   أن يوفق رئيسنا  -عز وجل -

 يحفظ مصر وشع��ا من �ل مكروه وسوء".

، وجاءت تصر�حات السي�ىي �عيد الشرطةيناير ا�حفل ا�خاص    23حضر السي�ىي يوم الثالثاء املوافق   •

 خالل ذلك ا�حفل ع�� النحو التا��: 

السي�ىي -1 الدولة   قال  أن  وأضاف  محلية،  بأ��ا  البعض  يروج  كما  وليس  عاملية  االقتصادية  األزمة  أن 

مل��مة بدعم محدودي الدخل �� مواجهة األزمة االقتصادية، وأضاف السي�ىي انھ ال يوجد عالقة ب�ن 

الر املشروعات القومية ال�ي شهد��ا البالد واألزمة االقتصادية ا�حالية، وأضاف بأن فجوة توف�� الدو 

 سب��ا ضعف اإلنتاج ا�ح�� وا�ح�ومة املصر�ة �عمل ع�� حل ذلك بأسرع وقت.

مليارات دوالر �عد التطو�ر، وأضاف "لم نكن نمتلك   8قال السي�ىي أن دخل قناة السويس وصل إ��   -2

 رفاهية تجاهل املشروعات القومية ألننا كنا بأمس ا�حاجة لها". 

 العريش و رفح بمناسبة القضاء ع�� "ال��ديدات اإلرهابية". قال السي�ىي أ��م سيقومون باحتفالية ��   -3

 ح�ى ال ندخل �� صدامات مع أحد".   2013و 2012قال السي�ىي "ص��نا كث��ا خالل عامي  -4

�ان هدفها هدم الشرطة وا�جيش، ما أثار غضبا من قبل �شطاء   2011يناير    25اد�� السي�ىي، أن ثورة   -5

االجتما��  التواصل  مواقع  ا   .ع��  منذ وقال  مستمرة  وا�جيش  الشرطة  هدم  محاوالت  إن  لسي�ىي 

سن�ن أو أك��  إن الهدم يحصل وا�جناح ده (ا�جيش    10سنوات. مستطردا بأنھ "�انت هناك محاولة من  

 والشرطة) مايبقاش موجود علشان البلد تتاخد". 

"��  السي�ىي وجھ   -6 قائال:  �� مصر،  االقتصادية  األزمة  لتداعيات  تناولها  �شأن  اإلعالم  لوسائل  عتابا   ،

عتاب ع�� اإلعالم، ليھ بتصوروا املصر��ن إ��م مرتاع�ن ع�� األ�ل والشرب؟! مي�حش كده، إنك تب�ن  
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؟ و�أن آخر الدنيا، يقولك ا�حاجة زادت، مبقولش إنھ مش �حيح، لكنھ إننا مرعو��ن أوي ع�� إيھ

مش آخر الدنيا �� مصر، الدولة هتفضل وتك�� بينا و�ت�حياتنا". وأضاف: "إحنا جزء من االقتصاد 

كب��ة   دولة  فيھ  مش  وتتأثر،  بتعا�ي  كب��ة  دول  اقتصاديات  ع��  األخبار   �� بتسمعوا  ملا  طب  العاملي، 

دفعش الدين بتاعها؟ دي حاجة، باملناسبة ال�� بيت�لم �� ده مؤسسات التمو�ل الدو��،  معرضة إ��ا مت

وتداعياتھ لو حصل ��ز االقتصاد العاملي، بقول ده عشان ماشي�ن �� طر�قنا ور�نا هيقدرنا، احنا جزء 

 من الدنيا، الكالم ده محتاج�ن نبقى متا�ع�ن". 

أن السي�ىيقال   -7 أمان وسالم، وأضاف   �� الدولة  لتعيش  الت�حيات  الكث�� من  الشهداء قدموا  إن   ،

الشهداء �حوا بأرواحهم �حماية الوطن من األشرار، متا�عا: "مش عاوز�ن نن�ىى ا�حالة ال�� عش��ا ف��ا 

 ة سن�ن.. لو قدروا علينا �انوا دبحونا". ملد

وع��    .، إن تحقيق اآلمال يتطلب جهدا وص��ا وقوة تحمل وروح التحدي املصر�ة ا�خالدةالسي�ىيقال   -8

 سبحانھ �عا�� و�� الشعب، ع�� قدرة العبور من األزمة االقتصادية العاملية وآثارها، من  عن ثقتھ �� هللا

 خالل العمل ا�خلص وا�جهد الذي ال ينقطع واإليمان بأن هللا ال يضيع أجر من أحسن عمال. 

ظروفنا مش بتاعتنا ال�� عملناها، دي ظروف القدر سبحانھ ، قدر هللا سبحانھ و�عا��  "  السي�ىي قال   -9

 سن�ن ال�� فاتو، و�مكن �ستمر معانا شو�ة كمان".   3شاء إن الدنيا تبقى كدا الـ

” إن السي�ىي، قدم خالل �لمتھ �� االحتفال الذي أقيم بمناسبة عيد الشرطة، “ذا ناشيونال قالت �حيفة   •

توليھ  منذ  �خصًيا  عل��ا  أشرف  ال�ي  املشاريع  سيما  ال  االقتصاد،  مع  �عاملھ  عن   
ً
تفصيال األك��  دفاعھ 

منصبھ قبل ما يقرب من �سع سنوات، وأضافت ال�حيفة “دافع السي�ىي منذ شهور بال �لل عن سياساتھ  

السبع االق السنوات  مدى  ع��  الدوالرات  مليارات  األمة  �لفت  ال�ي  الوطنية  املشاريع  إن   
ً
قائال تصادية، 

 املاضية لم تكن مسؤولة عن مشا�ل مصر ا�حالية، كما يقول العديد من منتقديھ”. 

�� الدولة املصر�ة خالل �لمتھ أثناء تفقده األ�اديمية العسكر�ة املصر�ة    عن الوضع ا�حا��   السي�ىيتحدث   •

ال�� فاتوا، �ان �� مش�لة   4أو    3قائال: «�عا�ي لكن ا�حمد � عا�ش�ن وهنقدر �عيش، وأضاف: "�� الشهر�ن  
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تو بتسمعوا كب��ة �� الدوالر، لكن ا�حمد � رب العامل�ن، أنا بقول للناس �� مصر إن األمور اتحسنت، كن

إن �� سلع باملوا�ئ، ا�حمد � إننا وعدنا الشعب املصري خالل شهر�ن سننن�ي هذه املسألة، وا�حمد � 

 أ��ينا جزًء كب�ً�ا م��ا، وماشي�ن ومعندناش مش�لة �� الدوالر". 

سنة   20ي عن مشروع العاصمة اإلدار�ة أثناء حديثة �� األ�اديمية العسكر�ة، حيث قال "القاهرة �� الـ  السي�ىدافع  

��    5و  4املقبلة ستنمو بمعدل   تانية؟ هل ت�لفة إ��م يقعدوا  مالي�ن مواطن ه��وحوا ف�ن؟ هل �� فرصة �� حتة 

، واستطرد "هل �ان عندنا خيارات أخرى أقل ت�لفة؟ مكنش عندنا خيارات أخرى غ��  القاهرة أك�� وال ننقلهم؟"

 كده، ولو مكناش عملنا كده يبقى قصرنا �� حق بلدنا". 

ا�خالققال   • جودة عبد  ثورة  الدكتور  إن ذكرى  الوط�ي،  ا�حوار  التمو�ن األسبق، وعضو  وز�ر  يناير    25، 

  .� بلد آخرأصبحت تمر مرور الكرام، وتخلو من أي مظاهر احتفالية و�أ��ا حدثت �

م: “ارتفعت ��  2023يناير    25يناير.. املع�ى واملغزى)، بجر�دة األها��، يوم األر�عاء املوافق    25وتا�ع �� مقال �عنوان (

السنوات األخ��ة أصوات �شكك �� طبيعة ما حدث �� ذلك اليوم العظيم، و��يل ال��اب ع�� ما جرى. وحمل �عضهم 

بالد من مصاعب ومتاعب اقتصادية واجتماعية. كما أن هناك ما يبدو أنھ التباس �� الثورة املسؤولية عما �عانيھ ال

 املوقف الرس�ي من هذا ا�حدث الوط�ي العظيم”. 

، املواطن�ن �عدم شراء ال�حوم ومقاطع��ا، طاملا أ��م غ�� قادر�ن ع�� ثم��ا، مؤكدا  اإلعالمي سيد ع�� طالب   •

أنا عاوز أقول �حضراتكم مش الزم  أن دعوتھ هدفها توعية املصر��ن ملواجهة غالء األسعار، وقال ع��: "

مش خالص، أعمل أ�ل بدون السمن املهدرج، طبعا الناس هتاخد كالمي وتقول إ�ي أدعو الناس مش الزم 

تأ�لوا، وهذا الكالم لم �عد �عني�ي، ألننا اكتشفنا أن السمن املهدرج �� منت�ى ا�خطورة، ونحن نحذر منھ،  

 .”ألننا مصدر و�� وتنو�ر ألهلنا

االثن�ن  وأضاف أمس  اليوم”، مساء  “ا�حدث  قناة  ع��  املواطن”  “حضرة  برنامجھ  خالل  “ناس 2023يناير    23،   :

جابت �� فيديو بقول متا�لوش �حمة، آه متا�لش �حمة طاملا �� غالية وأنت مش قدها، وتقاطعها علشان الناس 

 تح��م نفسها، إيھ الغلط �� الكالم ده؟”. 
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مع مصطفى مدبو�� رئيس الوزراء، ومحمد مختار جمعة وز�ر األوقاف، ونيف�ن القباج وز�رة   لسي�ىيااجتمع   •

التضامن االجتما��، ووجھ السي�ىي بوضع خطة مت�املة إل�شاء مساجد ك��ى تا�عة لوزارة األوقاف ع��  

رآن الكر�م، مستوى �افة محافظات ا�جمهور�ة، بحيث ت�ون جامعة ل�افة األ�شطة الدعو�ة ومقارئ الق

 ومنارة "لنشر �حيح الدين" ع�� حد قولھ. 

 ثالثًا: السیاسة الخارجیة والعالقات الدولیة:
م،  2023يناير    19خالل �لمة لھ يوم ا�خميس املوافق    األم�ن العام لـحزب هللا اللبنا�ي حسن نصر هللادعا   •

م مع إسرائيل وال��امها ��ا، لم َيُحْل دون إ�� مراقبة األوضاع �� مصر، معت�ً�ا أن إبرام القاهرة معاهدة سال 

وأضاف نصر هللا:   .�جو��ا إ�� االق��اض من صندوق النقد الدو��، �� إشارة إ�� تردي الوضع االقتصادي

"دول محور املقاومة �عا�ي أل��ا ترفض ا�خضوع لإلمالءات األمر�كية، فماذا عن الدول ال�ي �س�� �� ركب  

 واشنطن؟". 

 : “الواليات املتحدة ال تر�د دولة قو�ة �� املنطقة، بل تر�د أن يبقى شعو��ا يركضون وراء رغيف ا�خ��". وقال نصر هللا

ورًدا ع�� تصر�حات حسن نصر هللا ردت وزارة ا�خارجية املصر�ة، حيث نقلت و�الة األنباء الرسمية املصر�ة عن  

�عليًق  املصر�ة،  ا�خارجية  باسم  املتحدث  ز�د  أبو  أحمد  بأ��ا السف��  هللا  نصر  تصر�حات  فيھ  وصف  مقتضًبا  ا 

 "عبثية، وليست سوى محاولة الستدعاء بطوالت زائفة". 

تاجا�يبحث   • أنطونيو  اإليطا��  ا�خارجية  مسؤول�ن وز�ر  مع  خاللها  التقى  ال�ي  مصر  إ��  ز�اراتھ  خالل   ،

مصر��ن وجامعة الدول العر�ية �� القاهرة، ملفات مقتل الطالب اإليطا�� جوليو ر�جي�ي �� القاهرة عام 

  .واألمن اإلقلي�ي والصراع �� ليبيا ا�جاورة، باإلضافة إ�� قضية ال�جرة ،2016

وأثار تاجا�ي مع السي�ىي قضية جوليو ر�جي�ي، طالب الدراسات العليا اإليطا�� الذي تم اختطافھ و�عذيبھ وقتل ��  

�ان قد تم اعتقالھ ملا   ، وقضية باتر�ك جورج ز�ي، الناشط املصري الذي يدرس �� بولونيا، الذي2016القاهرة عام  

 ."يقرب من عام�ن، بحسب ما كتب وز�ر ا�خارجية اإليطا�� ع�� "تو���
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�� قضي�ي ر�جي�ي   القوي  بالتعاون  تأكيدات  "تو���" قائال: "طلبت وتلقيت  القضية ذا��ا، فإنھ أو�ح ع��  و�شأن 

شكري أن القاهرة "مستعدة   وز�ي"، قبل أن يؤكد خالل مؤتمر �حفي مش��ك مع وز�ر ا�خارجية املصري سامح

 .إلزالة ا�حواجز" �حل القضيت�ن، دون تقديم أي تفاصيل

وقال تاجا�ي إن اجتماعھ مع السي�ىي تناول أيضا أمن الطاقة والتعاون االقتصادي �� البحر املتوسط، لكنھ ركز 

 �� النظامية" من ذلك البلد."قبل �ل �ىيء" ع�� عدم االستقرار السيا�ىي �� ليبيا وا�جهود املبذولة لوقف "ال�جرة غ 

املوافق   • اإلثن�ن  يوم  السي�ىي  االتحادية  2023يناير    23استقبل  قصر   �� ب��نزم،  و�الة  و�ليام  مدير   ،

اللقاء  شهد  العامة،  ا�خابرات  رئيس  �امل  عباس  اللواء  بحضور  وذلك  األمر�كية،  املركز�ة  االستخبارات 

 عن تبادل وجهات النظر �شأن التباحث حول سبل �عز�ز  
ً
التعاون األم�ي واالستخبارا�ي ب�ن البلدين، فضال

: هناك �عض �عليق. (املستجدات املتعلقة، �عدد من القضايا الدولية واإلقليمية ذات االهتمام املش��ك

�كية الصنع التكهنات أن اللقاء تطرق إ�� طلب أمر��ي من مصر ب��و�د أوكرانيا بدبابات من طراز إبرامز أمر 

 املتوفرة لد��ا بأعداد كب��ة).

، �ع��م وز�ر ا�خارجية األمر��ي أنتو�ي بلينكن و�� سياق متصل بالعالقات املصر�ة األمر�كية، قالت وسائل إعالم إن  

 .2023يناير  30إجراء جولة �� الشرق األوسط يزور خاللها مصر و�لتقى السي�ىي يوم االثن�ن املقبل  

كري ونظ��ه األمر��ي مؤتمرا �حفيا مش���ا بمقر وزارة ا�خارجية يوم ومن املقرر أن �عقد وز�ر ا�خارجية سامح ش

 .االثن�ن

  �� الوضع  مقدم��ا  و��  والدولية،  اإلقليمية  امللفات  من  عددا  للقاهرة  ز�ارتھ  خالل  بلينكن  يبحث  أن  املقرر  ومن 

 الشرق األوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات األوضاع �� ليبيا وسور�ا والعراق. 

 هاتفًيا مع وز�ر خارجية "إسرائيل" إي�� �وه�ن، هنأه خاللھ ع�� وز�ر ا�  سامح شكري جرى  أ •
ً
خارجية اتصاال

توليھ منصب وز�ر ا�خارجية �� ا�ح�ومة "اإلسرائيلية" ا�جديدة، نقل شكري خالل االتصال تمنياتھ لنظ��ه 

ين، و�عز�ز آليات "اإلسرائي��" بالتوفيق �� مهامھ، السيما املرتبطة م��ا بدعم العالقات الثنائية ب�ن البلد

 التشاور حول مختلف القضايا ال�ي ��م البلدين.
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"اإلسرائي�� قال   • االقتصادي  "غلو�ز"  جز�ر�ي موقع  �جعل  تخطط  السعودية  إن  وجهة   "،  وصناف��  ت��ان 

 .سياحية، �شمل فنادق و�از�نوهات، يمكن لإلسرائيلي�ن ز�ار��ا

�� ت��ان وصناف��، وتخطط ونقل املوقع عن مصادر مطلعة أن السعودية ستسمح "لإلسرائيلي�ن" بقضاء اإلجازة  

 .لبناء جسر ير�ط ا�جز�رت�ن بمصر

وأشار إ�� أن رؤ�ة و�� العهد، محمد بن سلمان، تق�ىي بفتح البالد ع�� العالم، ع�� مشاريع سياحية �خمة ع��  

 طول البحر األحمر، وصوال إ�� إيالت.

م، إ�� مدينة نيودل�ي عاصمة جمهور�ة الهند، تلبية لدعوة  2023يناير    24غادر السي�ىي صباح الثالثاء   •

، للمشاركة كضيف شرف �� احتفاالت الهند بيوم ا�جمهور�ة، الذي  رئيس الوزراء الهندي، نار�ندرا مودي

 .1950العمل بدستور جمهور�ة الهند عام  يناير الذي بدأ فيھ 23يوافق يوم 

 .، توقيع اتفاقيات تفاهم و�عاون ب�ن البلدين، �� إطار ز�ارتھ إ�� الهندالسي�ىي ورئيس وزراء الهند، نار�ندا موديشهد  

 ي��:وجاءت مذكرات التفاهم ال�ي تم توقيعها، كما 

 .مذكرة �عاون �� مجال األمن السي��ا�ي، ب�ن وزارة نظم املعلومات الهندية ووزارة االتصاالت املصر�ة -1

عها وز�ر الثقافة الهندي ووز�ر الزراعة املصري  -2
ّ
 .مذكرة تفاهم �� مجال الزراعة، وق

وشؤن  -3 الر�اضة  وز�ر  الهندي  ا�جانب  من  عها 
ّ
وق الشباب،  شؤون   �� تفاهم  ا�خارجية مذكرة  ووز�ر  الشباب، 

 .املصري 

عها من ا�جانب الهندي وز�ر الر�اضة وشؤون الشباب، ووز�ر ا�خارجية   -4
ّ
اتفاق �عاون بمجال اإلعالم واإلذاعة، وق

 املصري.

مورمو،   بدرو�ادي  ز�ارتھ  أثناي  السي�ىي  التقى  الهند  رئيسة  كما  ا�جمهوري   جمهور�ة  ��افان  راش��ابا�ي  قصر   ��

 بنيودل�ي. 
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نھ يجب ع�� السلطات الهندية واملصر�ة معا�جة أزمات أثناء ز�ارة السي�ىي ا�� الهند، إ  منظمة العفو الدوليةوقالت  

حقوق اإل�سان واإلفالت من العقاب املستمرة �� البلدين، وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأ�شطة كسب التأييد  

�� برنامج الشرق األوسط وشمال إفر�قيا بمنظمة العفو الدولية: “تتسم أزمات حقوق اإل�سان ا�حالية �� الهند 

باإلفالت املستحكم من العقاب، و�ساءة استخدام �شريعات م�افحة اإلرهاب لتضييق ا�خناق ع�� ا�ح��  ومصر  

منتقدي   جميع  وترهيب  ملضايقة  محاوال��ما   �� بارزة  �شابھ  أوجھ  البلدين  كال  يظهر  السلمية.  واملعارضة  املد�ي، 

د لهذا االعتداء بال هوادة ع�� حقوق  ومعار�ىي ا�ح�ومة الفعلي�ن أو املف��ض�ن إلس�ات أصوا��م. يجب وضع ح

 اإل�سان”. 

و  • ال���يقال  الطاقة  شرق    ز�ر  غاز  تور�د  أجل  من  و�سرائيل  مصر  مع  التواصل  "يمكننا  مباشر:  ل�جز�رة 

 املتوسط إ�� أورو�ا".

ال��هاناستقبل   • الفتاح  املوارد   الفر�ق عبد  الدكتور ها�ي سو�لم وز�ر  السودا�ي،  السيادة  رئيس مجلس 

املائية والري، واملهندس ضو البيت عبد الرحمن وز�ر الري واملوارد املائية السودا�ي، والسف�� ها�ي صالح 

 .السف�� املصري با�خرطوم

الس مجلس  رئيس  ال��هان  الفتاح  عبد  الفر�ق  التعاون وأو�ح  استمرار  ع��  السودان  حرص  السودا�ي،  يادة 

 والتنسيق املش��ك مع مصر ع�� اع�� املستو�ات و�� �افة املوضوعات املتعلقة بمجاالت املياه والري.

ا�جديدةاستقبل   • العاصمة اإلدار�ة  للط��ان رقم    مطار  راكبا قادًما من    263ت��ا  ع�� م  411طائرة مصر 

 .األقصر ��ا وفد رفيع املستوى من كبار رجال األعمال واألثر�اء بالعالم 

والتقى الفر�ق محمد عباس، وز�ر الط��ان املد�ي، بالوفد واستعرض خالل اللقاء أهم املشروعات ال�ي تم تنفيذها  

 �� العاصمة اإلدار�ة. 

وقعت   أخر  سياق  رو و��  �جموعة  التا�عة  العقار�ة  ماجنوم  القابضةشركة  األعمال   ا�ي  مجلة  مع  تفاهم  مذكرة 

الشه��ة "فور�س" لتشييد برج خال من االنبعاثات الكر�ونية يحمل اسم "فور�س إن��ناشيونال تاور" �� العاصمة 

 اإلدار�ة ا�جديدة، وفق بيان الشركة. وجاء ذلك ع�� هامش املنتدى االقتصادي العاملي �� دافوس األسبوع املا�ىي.
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(الز�ارة �عد غر�بة، وخاصة فيما يتعلق ��بوط الطائرة مباشرة �� مطار العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة دون املرور   �عليق

أو   الناعم  �� سينار�و االحتالل  يأ�ي  ر�ما  وهدفها  نوعها  األو�� من  والز�ارة ��  دولية رسمية،  أي جهة وصول  ع�� 

 ذي يبدو منبت الصلة عن الواقع املصري).التقسيم، حيث من غ�� املفهوم عمل مثل هذا املشروع ال

 رابًعا: الوضع األمني:
فقت مع عمليات دهم ، فقد نفذت أجهزة األمن املصر�ة حملة اعتقاالت واسعة تراتقار�ر �حفيةبحسب  •

 يناير. 25وتفتيش �� عدد من مدن وقرى محافظة الشرقية، استباقا لذكرى ثورة 

يناير    21، يوم السبت املوافق  رجل األعمال املصري صفوان ثابت ونجلھ سيفأفرج النظام املصري عن   •

 ."م، �عد اعتقالھ ب��م تتعلق بتمو�ل "اإلرهاب2023

 .وقالت النيابة العامة �� مصر، إ��ا أخلت سبيل رجل األعمال صفوان ثابت، ونجلھ سيف الدين 

.. است ّمِ
َ
غ

ْ
ْيَناُه ِمَن ال جَّ

َ
ُھ َون

َ
اْسَتَجْبَنا ل

َ
جاب هللا وكتبت مر�م نجلة رجل األعمال املصري ع�� حسا��ا �� "فيسبوك": “ف

الدعوات.. أبو�ا (والدي) صفوان ثابت وأخو�ا (شقيقي) سيف الدين ثابت معانا.. أقسمنا عليك يا رب تفرجها ع��  

 �ل املظاليم عن قر�ب 

، أنھ لم يحدث أي �غ�� �� مجلس إدارة الشركة، وذلك ردا ع�� استفسار إدارة  شركة جهينةو�� سياق متصل أكدت  

البورصة، وقالت جهينة �� إفصاح للبورصة، إنھ حال وجود أي تطور جديد �� �شكيل مجلس اإلدارة فإ��ا سوف 

 تخطر إدارة البورصة بھ فورا حرصا ع�� مبدأ الشفافية واإلفصاح. 

، رئيس حزب اإلصالح والتنمية، سلطات بالده بإصدار عفو عام عن  محمد أنور الساداتمتصل طالب  و�� سياق  

ا الذين لم ُيحالوا إ�� ا�حاكمة، مشيًدا باإلفراج عن رجل األعمال صفوان ثابت ونجلھ  .ا�حبوس�ن احتياطي�

م، إن صفوان 2023يناير    22د املوافق  وقال السادات خالل مقابلة مع برنامج املسائية ع�� ا�جز�رة مباشر، يوم األح

ثابت رجل وط�ي ورجل صناعة و�ان يدير شركة ناجحة، معت�ً�ا أن قرار اإلفراج عنھ خطوة إيجابية قو�لت ب��حاب  

 واسـع �� مـصر وخارجها.  
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السادات بإصدار عفو عام عن �ل من هم مثل حالة صفوان ثابت ونجلھ، �� إشارة إ�� من هم رهن ا�حبس وطالب  

 االحتياطي منذ سنوات من دون محاكمة. 

جلسة من  الصباحية  التعامالت   �� الغذائية  للصناعات  جهينة  شركة  سهم  قفز  نفسھ  السياق  األحد    -و��  يوم 

%، عقب اإلفراج عن مؤسسها املهندس صفوان ثابت ونجلھ  13بنحو  بالبورصة املصر�ة -م2023يناير  22املوافق 

 .سيف

جنيھ. وقررت البورصة إيقاف   9.98% عند مستوى  12.9صباًحا ارتفع سهم الشركة بنسبة    11:05و�حلول الساعة  

 %. 10دقائق �عد تجاوز السهم �سبة ارتفاع  10ملدة التداول ع�� السهم مؤقًتا 

�� مصر، ضرورة  السف��ة مش��ة خطابوأكدت   اإل�سان  القومي �حقوق  ا�جلس  رئيسة  املعتقل�ن  ،  إغالق ملف 

 .�ش�ل ��ائي، مش��ة إ�� أن اإلفراج عن رجل األعمال صفوان ثابت ونجلھ سيف خطوة �� االتجاه ال�حيح

 .وأيدت مش��ة خطاب مطالب أحزاب ا�حركة املدنية الديمقراطية بإغالق ملف �جناء الرأي ��ائيا

سنوات،    5ملدة    حسن راتبمال  قضت محكمة النقض، بتخفيف حكم محكمة ا�جنايات ��جن رجل األع  •

سنوات فقط، فضال عن �غر�مھ مليون جنيھ، �عد قبول الطعن الذي قدمتھ هيئة الدفاع عنھ ع��    3إ��  

  .”ا�حكم السابق �عد إدانتھ �� قضية االتجار والتنقيب عن اآلثار، املعروفة باسم “قضية اآلثار الك��ى 

سنوات للنائب السابق   5� القضية، بال�جن  كما قضت ا�حكمة، �� أو�� جلسات نظر الطعن املقدم من امل��م�ن �

عالء حسان�ن وغرامة مليون جنيھ، وال�جن ملدة عام�ن لبا�� امل��م�ن، والتحفظ ع�� مواقع ا�حفر، و�راءة عالء 

 حسان�ن من ��مة إتالف قطع أثر�ة. 

بمعاقبة   • بدر،  محاكم  مجمع   �� املنعقدة  ا�جنايات  بمحكمة  إرهاب،  الثالثة  الدائرة  ��  م�  6قضت  �م�ن 

، �عد ورود رأي مف�ي الديار �� إعدامهم، باإلعدام شنًقاالقضية املعروفة إعالمًيا بـ “خلية مصر ا�جديدة"،  

 كما عاقبت امل��م السا�ع بال�جن املؤ�د.
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أحمد نديم، إن املنظمة رصدت �� وقت متأخر من   املدير التنفيذي ل�ج��ة املصر�ة �حقوق اإل�سانقال   •

م، ظهور اثن�ن من ا�ختف�ن قسرً�ا منذ ما يز�د ع�� ثالث سنوات،  2023يناير    25مساء يوم األر�عاء املوافق  

 سنة، أمام نيابة أمن الدولة العليا، 34ة، سنة، ومصطفى جمع  35هما مصطفى شعبان، 

 خامًسا: الوضع العسکري:
•   �� أبرامز أمر�كية الصنع املتوافرة بأعداد كب��ة  الدبابات  بيع  نائل الشاف�� عن إم�انية  تحدث الدكتور 

مصر ا�� أوكرانيا �� إطار التجه�� لصد �جوم رو�ىي كب�� متوقع الر�يع القادم، �عد أن خسرت أوكرانيا 

قد س الصعبة  بالعملة  كب��ة  مالية  مبالغ  سيوفر  مما  املاضية،  األشهر  خالل  بال�امل  تقر�با  دبابا��ا  الح 

�ساعدها �� تجاوز األزمة، وكتب الكسندر نازاروف "ع�� ما يبدو، لن يتم تزو�د دبابات أبرامز من القوات  

و�سائل نازاروف عن سبب ز�ارة مدير    األمر�كية.  حيث تمتلك مصر والعراق عدًدا كب�ً�ا من دبابات أبرامز.

“هل يمكن أن يأ�ي ب��نز مدير و�الة االستخبارات    و�الة االستخبارات املركز�ة األمر�كية ا�� مصر، وكتب 

 املركز�ة األمر�كية إ�� مصر ملناقشة �سليم دبابات أبرامز (والدبابات السوفيتية) من مصر إ�� أوكرانيا؟".

شر األر�عاء    الفر��ىي  Africa Intelligenceملوقع  حسب تقر�ر   •
ُ
ر ب�ن لواءات  2023يناير    25� ، فهناك تذمُّ

الشركة  ألصول  ا�حتمل  البيع  أن  ا�جيش  ضباط  كبار  �عض  يرى  حيث  السي�ىي،  تجاه  املصري  ا�جيش 

الواقع األرا�ىي  من  ال��وة الوطنية  صندوق  لالستثمار،  اإلمارات  جهاز  إ��  السويس  قناة  من  بالقرب  ة 

السيادي لدولة اإلمارات، ينطوي ع�� انتقاص من السيادة املصر�ة. مع ذلك، ُ�عتقد أن عملية البيع جار�ة  

الصندو  بقيادة  ل�جيش)   
ً
أيضا (اململوكة  املعدنية  املياه  لتعبئة  "صا��"  شركة  ومعها  "الوطنية"  ق  لشركة 

 السيادي املصري.

 خطوة إصدار قانون بإ�شاء صندوق سيادي إلدارة أر�اح قناة السويس، ال�ي تأ�ي ب�ن  
ً
ومما أثار �عض ا�خالف أيضا

خ�خصة هيئة قناة السويس ال�ي يرأسها قائد أك�� مصادر الدخل األجن�ي �� البالد. واستد�� ذلك مخاوف من  

 القوات البحر�ة السابق، الفر�ق أسامة من�� ر�يع.
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(هناك ضغوط ع�� السي�ىي من ا�جيش لعدم املساس بأي امتيازات تخص    معلومات من مصادر خاصة •

املس�حة القوات املس�حة املصر�ة، وتتكهن هذه املصادر أنھ إذا مس السي�ىي �ش�ل فع�� امتيازات القوات  

فسي�ون هناك مواجهة ب�ن السي�ىي وا�جيش، مما قد يدفع ا�جيش للعمل ع�� اإلطاحة بالسي�ىي والدفع  

 ).2024بمر�ح أخر �� انتخابات 

العسكر�ة املصر�ة إن   السي�ىيقال   • األ�اديمية  تفقده  أثناء  و�التعاون مع    خالل �لمتھ  القوات املس�حة 

الشرطة املصر�ة نجحت �� تحقيق الكث�� من النجاحات �� تأم�ن الدولة املصر�ة، بما ف��ا محافظة شمال  

"قعدنا   قال:  حيث  الصف    9سيناء  وضباط  الضباط  من  أبنائنا  من  كب��ة  ت�حيات  ف��ا  نبذل  سنوات 

ة نجحت �� تحقيق نجاحات عده، وقر�با سيتم اإلعالن  وا�جنود وح�ى املدني�ن"، وأضاف: "أن الدولة املصر�

سنوات، "قر�با بفضل هللا �علن أن املوجة ال�� قابل��ا   10ع�� انقضاء موجھ اإلرهاب ال�ي عان��ا مصر طيلة  

 سن�ن األخر�ن تم االن��اء م��ا والسيطرة عل��ا".  10مصر خالل الـ 

اء ع�� اإلرهاب �� هذا التوقيت �عد �ل هذه السنوات، ور�ما (من الغر�ب أن تأ�ي تصر�حات السي�ىي بالقض �عليق  

�� سياق   القرن تأ�ي  و�ناء سور خرسا�ي من شرق مطار   صفقة  �� مناطق معينة  ت�ج�� ألها�� سيناء  تم من   وما 

 العريش ا�� مدينة رفح كما كشفت مؤسسة سيناء كما يأ�ي �� النقاط التالية).  

(�جان السي�ىي اإللك��ونية �عليًقا ع�� ما ذكرتھ مؤسسة سيناء �شرت ديباجة موحدة �ش�� ا�� أن ما تم �� سيناء  

وق اإل�سان بأ��ا جاء ��دف تحو�ل شمال سيناء �جتمع حضري، وا��مت ال�جان اإللك��ونية مؤسسة سيناء �حق

تدار من بلد الضباب راعية اإلرهاب مع قطر و إسرائيل، نفس الكالم مكرر من عدة حسابات وهذا قد يؤكد �حة 

 ما ذكرتھ مؤسسة سيناء).

وق اإل�سان بخصوص قيام نظام السي�ىي ببناء سور حول  ما ذكرتھ مؤسسة سيناء �حق  النشطاء  وقد أكد �عض

 . google earthمناطق معينة �� محافظة شمال سيناء، وذلك عن طر�ق استخدام 

مخطط إلعادة تقسيم مدن ع�� خرائط ح�ومية مسر�ة تكشف عن    حصلت  مؤسسة سيناء �حقوق اإل�سان�انت  

شرق سيناء �� ش�ل تجمعات سكنية ال ترا�� هو�ة ا�جتمع وعاداتھ، كما تكشف عن مخطط إلعادة توط�ن بدو 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.elwatannews.com/news/details/6410156
https://twitter.com/caeser1977/status/1222971611210489861?t=QeJQUKAdM0znX3MwTnegGA&s=35
https://twitter.com/SherifFree/status/1617860342981480449
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1615381898704080897


Page 26 of 28 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

January 27, 2023      

سيناء قسر�ا ع�� نزع ملكية أراض��م و توطي��م �� أماكن أخرى غ�� ال�ي يجب أن �عودوا لها �عد ان��اء العمليات 

 العسكر�ة. 

مؤسسة سيناء �حقوق اإل�سان أن مخططات ا�ح�ومة ��دف إ�� تحو�ل مدينة رفح و    تظهر ا�خرائط ال�ي �شر��ا

و    11 [  45قر�ة  إ��  لها  تا�ع�ن  لبناء    76810تجمعات س�انية] �ستوعب    6تجمع  إطار زم�ي  �سمة، بدون تحديد 

جنو�ا ا��    كم، يمتد من أبو زماط  ١٢التجمعات، كما تظهر مخطط ال�شاء جدار �عزل رفح عن الشيخ زو�د بطول  

 الس�ادرة شماال. 

تجمع تا�ع�ن لها   144قر�ة و    14كما تظهر ا�خرائط أن مخططات ا�ح�ومة ��دف إ�� تحو�ل مدينة الشيخ زو�د و  

م��    6كم وارتفاع  38كما تظهر بناء ا�جيش �جدار آخر بطول    .�سمة  63069تجمعات س�انية �ستوعب    10إ�� [

 شيخ زو�د محاطة بأسوار من جميع االتجاهات. يفصل الشيخ زو�د عن العريش، لتصبح ال 

  .أمتار، �شبھ �� مواصفا��ا ا�جدار ا�حدودي مع قطاع غزة  6كما تؤكد ا�خرائط قيام ا�جيش ببناء جدران بارتفاع  

 هذه ا�جدران �عد االن��اء من بناءها ستحيط باملدن الرئيسية شرق سيناء و�عزلها عن �عضها.

رد �ش�ل غ�� مباشر ع�� ما كشفتھ مؤسسة سيناء وقال �� خطابة أثناء احتفاالت عيد    السي�ىيجدير بالذكر أن  

 أرض من مصر وال �سيطر عل��ا". الشرطة "محدش يقدر ياخد حتة 

، قراًرا ب��قية كال من: اللواء أر�ان حرب أحمد فت�� خليفة رئيس هيئة العمليات بالقوات السي�ىيأصدر   •

املس�حة، واللواء أحمد الشاذ�� رئيس هيئة الشئون املالية للقوات املس�حة، واللواء أشرف سالم زاهر مدير  

 �ة، إ�� رتبة الفر�ق. األ�اديمية العسكر 

 �عقيب:

األر�ان،  رئيس  بمنصب  القانونية  املدة  عسكر،  أسامة  إتمام  اق��اب  مع  التصعيد  �غرض  ال��قية  هذه  تأ�ي  ر�ما 

 سنوات.  4وم�وث محمد ز�ي بمنصب وز�ر الدفاع ألك�� من 
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احتمالية �غي�� أسامة عسكر، أو ز�ي، �� أي ف��ة من الف��ات فإن هذا من املؤكد سيحدث طبقا للقانون بخصوص  

الذي صدق عليھ السي�ىي، من أهم �عديالت ذلك القانون، تحديد مدة بقاء رئيس األر�ان وقادة األفرع �� مناص��م 

 أعوام.  4�عام�ن، �عد أن �انت 

ثبيت القيادات العسكر�ة �� أماك��ا ملدة طو�لة، فاس��اتيجيتھ السي�ىي ال�ي �ش�ل عام يحرص السي�ىي، ع�� عدم ت

يتبعها �� التحر�ك السريع للقيادات، بخالف اس��اتيجية حس�ي مبارك، وذلك ح�ى ال تت�ون مراكز قد �ش�ل ��ديدا 

 لھ �� ف��ة من الف��ات عند االختالف حول قضايا معينة، أخذا للدرس مما تم مع مبارك. 

يناير، الذي بدأ فيھ    24�� االحتفاالت بيوم ا�جمهور�ة، والذي يوافق يوم    القوات املس�حة املصر�ةركت  شا •

عام   الهند  بدستور  نيودل�ي،   .1950العمل   �� أقيمت  ال�ي  االحتفاالت  خالل  املصر�ة  القوات  وظهرت 

 .بمشاركة السي�ىي

 

 

 

 

 

 

 

 

 أثر التطورات ع�� السينار�وهات: 
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يمكن بدراسة التطورات �� امللفات ا�ختلفة القول بأ��ا تصب جزئيا �� السينار�وهات ال�ي تم استعراضها من خالل 

 تقدير املوقف، وذلك ع�� النحو التا��:

 السیناریوھات  المؤشرات الرئیسیة

1 2 3 

 ✔ ✔  الوضع االقتصادي
 

  ✔ ✔ السیاسة الداخلیة 

 
   ✔ السیاسة الخارجیة والعالقات الدولیة

 
   ✔ الوضع األمني

 

  ✔ ✔ الوضع العسكري 

 
 

 السينار�و األول: استقرار األوضاع لنظام السي�ىي لبعض الوقت.

 السينار�و الثا�ي: التغي�� الناعم املنضبط، املصاحب �حالھ أشبھ باالحتالل الناعم.

 السينار�و الثالث: الفو�ىى والتقسيم ا�حتمل.
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