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 2023مارس  10املشهد املصري ـ عدد 

 وحدة الرصد والتوثیق 
ع�� رصد أبرز التطورات ال�ي شهد��ا الساحة املصر�ة �� �افة النوا��   2023مارس    10املشهد املصري ـ عدد  يقوم  

 م.2023مارس   10م إ�� 2023مارس  03والعسكر�ة، �� الف��ة من االقتصادية والسياسية واالجتماعية واألمنية 

 أوًال: الوضع االقتصادي:
قال عبد العز�ز السيد، رئيس شعبة الدواجن �غرفة القاهرة التجار�ة، إن استمرار ارتفاع أسعار الدواجن،  •

 أن سعر طن العلف التسم�ن بنسبة  
ً
  22�ن، ارتفع من  % بروت23يرجع إ�� الز�ادة �� سعر األعالف، منوها

  24ألف جنيھ إ��  
ً
 .ألفا

 عن سبب    سعر الدواجن لن ينخفضوأكد رئيس شعبة الدواجن، أن  
ً
إال بانخفاض أسعار املستلزمات، متسائال

،   160آالف و  10ألف جنيھ اآلن، رغم أن هيئة السلع التمو�نية حددت بيعھ مع الر�ح بثمن    17ذرة بـ  بيع طن ال
ً
جن��ا

 خالل مناقصة أجر��ا. 

•   �� املعدنية  وال��وة  الب��ول  وزارة  الوقودقررت  أسعار  رفع  يوم   مصر  صباح  من   
ً
اعتبارا الثالثة  بأنواعھ 

البن�ين  2023مارس    02ا�خميس   بتحديد أسعار  ا�ختصة  التلقائي  التسع��  �جنة  لقانون  �� مخالفة  م، 

جنيھ   0.75وقالت الوزارة �� بيان لها أنھ تم الرفع �� مراجعة ر�ع سنو�ة ألسعار الوقود ا�حلية    .�ش�ل دوري

 للبن�ين  80لبن�ين ل
ً
 . 95جنيھ للبن�ين  0.75و 92وجن��ا

�شاط القطاع    أن امل�ح الذي أجرتھ مؤسسة ستاندرد أند بورز األحد أظهر أن   و�الة رو���ز لألنباءقالت   •

ا�خاص غ�� النفطي �� مصر انكمش للشهر السا�ع والعشر�ن ع�� التوا�� �� ف��اير، �� الوقت الذي أدى  

فيھ ارتفاع الت�خم والعقبات ال�ي �ع��ض االست��اد من ا�خارج إ�� ز�ادة متاعب لقطاع األعمال. وارتفع  

  45.5�� ف��اير من    46.9بورز جلو�ال إ��  مؤشر مديري املش��يات ملصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند  

نقطة. وانخفض املؤشر   50�� يناير، ولكنھ ال يزال أقل بكث�� من ا�حد الذي �ش�� إ�� نمو النشاط وهو  

إ��   يناير وانخفض مؤشر   72.3من    62.7الفر�� ملؤشر مديري املش��يات ألسعار املدخالت اإلجمالية   ��
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ونتيجة لهذا االنكماش فقد انخفضت معدالت التشغيل بأسرع وت��ة لها   .72.7من    63.9أسعار الشراء إ��  

 .2022منذ مايو 

"بلوم��ج": • الشرق  القتصاد  العاملية،    وفقا  االستثمار  بنوك  املصر�ة  للسلطات  األخ��ة  التحر�ات  “تحبط 

 كب��ة مع استمرار تراجع موارد خاصة فيما يتعلق برؤ���م آل 
ً
فاق ا�جنيھ املصري الذي ما زال يواجھ ضغوطا

 .البالد من الدوالر

يتخوف املتداولون وا�حللون من قدرة ا�ح�ومة ع�� تنفيذ اإلصالحات ال�ي جرى االتفاق �شأ��ا مع صندوق النقد  

 .الدو��، ما يخلق فجوة ب�ن سعر ا�جنيھ ا�حا�� والسعر املتوقع

  أك�
ً
 تتوقع أن �ستقر سعر ا�جنيھ عند مستواه ا�حا��، فيما �انت أك�� التوقعات �شاؤما

ً
� بنوك االستثمار تفاؤال

 .جنيھ للدوالر 35عند 

 12و�� إشارة إ�� أن املستثمر�ن يراهنون ع�� مز�د من االنخفاض، تراجعت العقود اآلجلة غ�� القابلة للتسليم ملدة  

لتق��ب املصري  ل�جنيھ   
ً
��    37من    شهرا حاليا  املتداولة  املصر�ة  الشر�ات  إيداع  شهادات  و�عكس  للدوالر.   

ً
جن��ا

 ل�جنيھ املصري عند 
ً
 .جنيھ للدوالر 33.5بورصة لندن سعرا

فهد إقبال رئيس قسم أبحاث منطقة الشرق األوسط �� كر�دي سويس، قال �� تقر�ر إن إعالن برنامج صندوق  

التوقعات االقتصادية ملصر. لكن توقعاتنا تالشت �سرعة �سبب    النقد الدو�� "جعلنا �شعر بتفاؤل  كب�� �شأن 

 عدم إحراز تقدم �� تنفيذ املرونة املتعلقة با�جنيھ املصري و�يع الشر�ات اململوكة للدولة". 
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إ��   • ب��اية األسبوع  بانتظام خالل األسبوع ليصل    30.95ارتفع سعر صرف الدوالر مقابل ا�جنيھ املصري 

جن��ا. انخفاض ا�جنيھ مستمر بوت��ة منتظمة منذ    34جن��ا، مع ارتفاع للسعر �� السوق املواز�ة ألك�� من  

 الرفع األخ��.

• � السنوي  الت�خم  معدل  املا�ىي،  قفز  ف��اير  خالل  قياسية  مستو�ات  إ��  املصر�ة  السوق  إ��  �  ليصل 

% �� الشهر نفسھ من العام املا�ىي، �� ح�ن صعد الت�خم الشهري 10ع�� أساس سنوي، مقابل    32.9%

 من  7.1بمقدار  
ً
 بصعود حاد �� أسعار الغذاء بلغ نحو  26.5%، صعودا

ً
 %14.2% �� يناير املا�ىي، مدفوعا

�� شهر ف��اير فقط. يالحظ أن هذا املعدل تم ��جيلھ قبل الرفع األخ�� ألسعار الوقود، مما ير�ح ملز�د  

 من االرتفاع �� املستقبل. 

  5و�ذلك �ستمر أرقام الت�خم ع�� مدار شهر�ن متوالي�ن �� تخطي �سبة الت�خم العليا ال�ي شهد��ا البالد منذ  

سعر %. و�النظر للسعر السائد للفائدة �� مصر، فإن  21.9�سبة    2017  سنوات، عندما �جل الت�خم �� د�سم��

  %15.65الفائدة ا�حقيقي وصل إ�� سالب 
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إن معدالت الت�خم قد تصاعدت �� املدن املصر�ة بوت��ة أسرع بكث�� مما �ان   و�الة بلوم��ج األمر�كيةوقد قالت  

 حيث أدت موجة انخفاض قيمة العملة إ�� ارتفاع ت�لفة الواردات ودفعت أسعار املواد الغ
ً
ذائية لالرتفاع متوقعا

املصر�ة  املدن   �� املس��لك�ن  أسعار  إن  ا�خميس،  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املركزي  ا�جهاز  وقال  قياسية.  بوت��ة 

% عنھ �� الشهر  25.8% �� ف��اير، وهو األسرع �� أك�� من خمس سنوات و�ز�ادة  31.9قفزت بمعدل سنوي قدره  

 .السابق

دفعة جديدة للبنك املركزي لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، خاصة �عد ارتفاع ومن املرجح أن �عطي هذا االرتفاع  

% عن العام السابق. ومن املرجح  61.8ت�اليف األطعمة واملشرو�ات، وهو أك�� عنصر مفرد �� سلة الت�خم، بنسبة  

 باالرتفاع األخ�� �� أسعار
ً
 أن يتسارع الت�خم �ش�ل أك�� ع�� املدى القص��، مدفوعا

ً
الوقود وز�ادة الطلب   أيضا

 خالل شهر رمضان، والذي يبدأ �� ��اية شهر مارس من هذا العام و�تم�� بالتجمعات العائلية والوجبات الكب��ة. 

�سبة أما معدل الت�خم األسا�ىي، الذي ال يأخذ �� االعتبار أسعار السلع شديدة التقلب، الغذاء والوقود، فقد بلغ  

 نقاط �املة �� شهر واحد.  9% �� يناير، أي بمقدار نحو 31.2ارتفاعا من  %،40.26غ�� مسبوقة مقدارها 
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% لتصل 20.9بة  بنس  2023-2022خالل الر�ع األول من العام املا��    انخفاض تحو�الت املصر��ن با�خارج •

 مليار دوالر.  6.4إ�� 

  5.2(مليار جنيھ مصري    160.2  تراجع صا�� األصول األجنبية ملصركشفت بيانات البنك املركزي املصري   •

مليار دوالر) �� يناير. و�رجع ذلك ع�� األرجح إ�� استحقاق ديون وتصفية املستوردين ألعمال م��اكمة ��  

 .املوا�ئ، وفقا لرو���ز

مليار ��   494.3مليار جنيھ من سالب    654.43بيانات البنك املركزي أن صا�� األصول األجنبية بلغ سالب  وأظهرت  

مليار دوالر، بناء ع�� أسعار صرف البنك املركزي �� ��اية الشهر.    5.2��اية د�سم��. ويع�ي هذا انخفاضا يصل إ��  

 ئة �� يناير. بامل 24وسمح البنك املركزي ل�جنيھ املصري باالنخفاض بنحو  

مليار دوالر   20مليار دوالر �� يناير، من    21.7كما ا�سع صا�� �جز مراكز البنوك بالعملة األجنبية �� مصر لي�جل  

�� د�سم��، عقب شهر�ن من التحسن، وفقا ملذكرة أرسل��ا ا�جموعة املالية ه��ميس لعمال��ا ونقلت عن بيانات 

  1.4ة املسؤولية عن معظم ال��اجع، إذ نمت ال��اما��م بالعملة األجنبية بنحو  للبنك املركزي. وتتحمل البنوك التجار�

 .مليار دوالر   13.1مليار دوالر لتصل إ�� 

للموظف�ن ا�ح�ومي�ن وأ�حاب املعاشات، بت�اليف إجمالية تصل   حزمة إجراءات معيشية  أعلن السي�ىي •

لألجور للعامل�ن �� الدولة. جاء ذلك �عد ساعات من إعالن    مليار جنيھ، أبرزها ز�ادة ا�حد األد�ى  150إ��  

 
ً
عاما استمرت  ا�جنيھ  قيمة  بخفض  قرارات  و�عد  ا�حلية،  السوق   �� البن�ين  أسعار  ز�ادة  الب��ول  وزارة 

، من 
ً
 ل�ل دوالر قبل عام، إ��  15.7�امال

ً
  30.83جن��ا

ً
 حاليا

ً
 .جن��ا

 :جراءات التاليةووّجھ السي�ىي، ا�ح�ومة بالتنفيذ الفوري لإل 

 من  
ً
: الت�جيل بإعداد حزمة لتحس�ن دخول العامل�ن با�جهاز اإلداري للدولة وأ�حاب ال�ادرات ا�خاصة بدءا

ً
أوال

  32.5جنيھ ( 1000، بحيث يزداد بموج��ا دخل املوظف بحد أد�ى 2023أول أبر�ل 
ً
) شهر�ا

ً
 .دوالرا

: ز�ادة ا�حد األد�ى لألجور للعامل�ن بالدول
ً
  113.76جنيھ (  3500ة ليصبح ثانيا

ً
) شهر�ا

ً
 .دوالرا
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نصرفة أل�حا��ا واملستفيدين ع��م لت�ون بنسبة 
ُ
: ز�ادة املعاشات امل

ً
 من أول أبر�ل 15ثالثا

ً
 .2023% بدءا

: رفع حد اإلعفاء الضر��ي ع�� الدخل السنوي من  
ً
)  975.11ألف جنيھ ( 30ألف جنيھ لي�ون بقيمة   24را�عا

ً
دوالرا

 بد
ً
 من أول أبر�ل سنو�ا

ً
 .2023ءا

: ز�ادة الفئات املالية للمستفيدين من برامج ت�افل وكرامة بنسبة 
ً
 من أول أبر�ل 25خامسا

ً
، بدءا

ً
 .2023%  شهر�ا

ح�ى �شعر �ل مواطن �� مصر    تر�ليون جنيھ  70قال مصطفى مدبو�� رئيس الوزراء بأن مصر تحتاج إ��   •

 بمستوى التطور والتنمية ال�ي تصر الدولة ع�� تحقيقھ. 

قرارا   • مدبو��  مصطفى  الوزراء  رئيس  املصر�ةبتعديل  أصدر  ا�جنسية  ملنح  املالية  واإلجراءات   الشروط 

للمستثمر�ن األجانب مقابل شراء املنشآت أو االستثمار �� الشر�ات أو إيداع مبالغ مالية بالدوالر، متضمنة 

�سهيل تلك الشروط �ش�ل م�حوظ، سعيا �جذب املز�د من العملة الصعبة، وجاءت التعديالت ع�� النحو  

 التا��:

 ألف دوالر ل�خزانة العامة ال ترد، أو ٢٥٠دفع  -١

 سن�ن، أو  ٣ألف دوالر �� البنك املركزي �س��د �عد  ٥٠٠إيداع   -٢

 ألف دوالر، أو  ٣٠٠ب مملوك للدولةشراء أي عقار  -٣

 ألف دوالر �� مصر.  ٣٥٠ألف دوالر ال ترد+ استثمار  ١٠٠دفع  -٤

املستثمر�ن اإلسالمي�ن،   • املالية�جذب  للرقابة  العامة  “الص�وك"    الهيئة  السندات اإلسالمية  ببيع  �سمح 

 دون ا�حاجة إ�� تصنيف ائتما�ي. 

 �� سداد الديون ولدينا خطة �� تصر�حات �ح   مصطفى مدبو��قال رئيس الوزراء   •
ً
فية: "لم نتأخر يوما

 وا�حة ملصادر الدوالر ملدة عام".

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://akhbarelyom.com/news/newdetails/4030337/1/%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-70-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%B4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032023&id=c7abc814-1d02-41b7-8488-0d3c1ba0b21a
https://www.elwatannews.com/news/details/6464144
https://twitter.com/MazidNews/status/1633477960807137280
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 عن سداد األقساط    وأضاف مدبو�� 
ً
أن الدولة مل��مة باملرونة �� تحديد سعر الصرف، وأن مصر لم تتأخر يوما

وأشار مدبو�� إ�� أن الدولة تطبق املرونة بالتنسيق ال�امل ب�ن ا�ح�ومة والبنك  والفوائد املستحقة بالعملة الصعبة.  

 املركزي، وتحرص ع�� تلبية االل��امات عل��ا بالعملة الصعبة. 

  
ً
 إضافيا

ً
مليار جن��ا للمواد الب��ولية، وأن املوازنة    45مليار جنيھ لدعم العيش، و  54وأكد أن ا�ح�ومة تحملت عبئا

 �� األساس ل�حماية االجتماعية وأغلب مخصصا��ا ستوّجھ ل�حماية االجتماعية. ا�جديدة تنحاز 

ّح العمالت   •
ُ

�عرض االقتصاد املصري لضغوط شديدة خالل العام املنصرم، مع انخفاض قيمة ا�جنيھ، و�

تقر�ر   و�حاول  الت�خم،  وارتفاع  رو���زاألجنبية،  و�حدد   لو�الة  املصري،  االقتصاد  مشا�ل  غور  س�� 

 .ا األزمةخمسة محاور تكمن ف��

�عود �عض األسباب إ�� عقود مضت، مثل فشل التنمية الصناعية وسياسات التصدير ال�ي خلفت �جزا تجار�ا 

 مستمرا. 

، فيما يقول ا�حللون إن معدل الفقر ارتفع منذ  19-باملئة من الس�ان قبل جائحة �وفيد  30الفقر بلغ نحو  معدل  

مة تحت خط الفقر مالي�ن �س  104باملئة من س�ان مصر البالغ عددهم    60ذلك ا�ح�ن. و�ش�� التقديرات إ�� أن  

 .أو بالقرب منھ

، وأن  % من الشركة املصر�ة لالتصاالت للبيع10طرحت حصة  نقلت و�الة رو���ز عن مصادر أن ا�ح�ومة   •

 .بن�ي االستثمار �ىي آي �ابيتال واأله�� فاروس يقودان عملية البيع

و�س�� ا�ح�ومة �جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوقيع اتفاقات لبيع حصص �� أصول مملوكة لها ضمن خط��ا  

 لتمو�ل الفجوة الدوالر�ة. 

برفع أسعارها بداية من يوم  كشفت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجار�ة أن شركة حديد عز قامت   •

 .جنيھ للطن  2300م، ملنتجات حديد التسليح بقيمة وصلت إ�� 2023مارس  06االثن�ن 

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://rassd.com/526572.htm
https://mubasher.aljazeera.net/news/2023/3/4/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D8%B6-%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%82
https://arabi21.com/story/1497752/60-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1497752/60-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2023/3/6/2379662/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-10-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9
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برفع سعر الطن من  وقال أحمد الز��ي، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجار�ة، إن حديد عز أبلغت تجار  

 جن��ا.  29285جن��ا إ��  26985

قال الفر�ق محمد عباس، وز�ر الط��ان، إن شركة مصر للط��ان تأثرت باملشكالت ال�ي شهد��ا املنطقة  •

الـ   أث  11خالل  الدول،  ب�ن  السفر  وحظر  �ورونا  جائحة  إن   
ً
منوها املاضية،   

ً
الط��ان عاما حركة  ع��  ر 

 .والسياحة 

وذكر أن الشركة بدأت التعا�� من اآلثار السلبية �� الف��ة املاضية، األمر الذي يفتح ا�جال أمام ز�ادة اإليرادات،  

 قب اإلعالمي عمرو أديب بقولھ: "التذاكر برضھ مش رخيصة". ليع

عي�ىىقال   • إبراهيم  عام  اإلعالمي  منذ   
ً
تحديدا مستمرة،  ز�ادة   �� األسعار  إن  تدافع  2016،  كما  وليس   ،

زادت �� الف��ة األخ��ة، �سبب ا�حرب الروسية األوكرانية،  ا�ح�ومة املصر�ة عن نفسها وقولها بأن األسعار

ت �� الف��ات األخ��ة". 
ّ
: "الكالم ده مش حقيقي األسعار ب��يد وعمرها ما قل

ً
 مو�حا

بدأت استعدادات املصر��ن الستقبال شهر رمضان املبارك ع�� غ�� ما اعتاده التجار واألها��، خاصة ��  •

�� أسعار السلع الغذائية والتمو�نية، وفوانيس رمضان، �ش�ل عام، وقبل  ظل ارتفاع تار��� وغ�� مسبوق  

يوم   املتوقع  الكر�م  الشهر  منيا    23حلول   �� الشعبية  األسواق  إحدى  بدت  فقد   ،
ً
فلكيا ا�جاري،  مارس 

القمح، إحدى مدن دلتا مصر بمحافظة الشرقية، خالية من الشوادر ال�ي �انت �غطي �� السنوات املاضية  

 ساحات شارع "القيثار�ة" التجاري، الشه��.أغلب م

عدد قليل من ا�حالت ال�ي بدأت �� وضع فرش "ياميش رمضان"، فيما تأخر الكث��ون وسط عدم حماسة بادية  

معهم، فيما رفض العديد من ا�جزار�ن ا�حديث عن حالة السوق قبيل رمضان وتوقعا��م   "،12"عر�يخالل حديث  

 .مع الشهر الكر�م

"، من مقاطع مصورة مع �عض األها�� الذين  21ي "عر�كذلك �ان ضعف إقبال املواطن�ن، الفتا بحسب ما رصدتھ  

أكدوا ترددهم �� عمليات الشراء، وحديث �عض التجار عن ارتفاع األسعار القيا�ىي، وغياب �عض السلع األساسية 

 مثل األرز.
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https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
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https://arabi21.com/story/1497769/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://arabi21.com/story/1497769/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
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،  أحد العامل�ن �� معرض "أهال رمضان"، أكد أن لد��م أزمة �� سلعة األرز، ال�ي �عد الوجبة األو�� لدى املصر��ن

والسلعة األك�� أهمية �عد رغيف ا�خ��، وال�ي طال��ا أزمة ارتفاع األسعار مع �ح باألسواق واحت�ار التجار و�غول  

 ح�ومي ع�� ا�حصول من الفالح، منذ الصيف املا�ىي، بحسب األها��.

ب�ن   إ�� ما  البلدي املعّبأ  باأل   0.8و  0.75جن��ا (حوا��    25و  23و�صل سعر كيلو األرز  سواق الشعبية وهو دوالر)، 

 السعر الذي يز�د بحسب منطقة البيع والسو�ر ماركت الذي �عرضھ، �عدة جن��ات.

ا�جملة فيھ، ال يوجد  بتواجد تجار  املعروف  "ا�حدادين"  ياميش رمضان �شارع  بادرت �عرض  ال�ي  ا�حال  إحدى 

 .سعار أمامها سوى سيدة وحيدة تقف م��ددة �� شراء أي من السلع نظرا الرتفاع األ 

"، إن "سعر الز�يب �جل هذا 21وحول أسعار الياميش واختالفها عن رمضان املا�ىي، قال صاحب ا�حل لـ “عر�ي 

دوالر)، و�لغ سعر كيلو ب�ح التمر   0.8جن��ا (نحو    25دوالر)، ووصلت لفافة قمر الدين إ��    2.6جن��ا (نحو    80العام  

 دوالر)".  1.1جن��ا (نحو  35غرام   700ح املعبأ دوالر)، وعلب الب� 1.1جن��ا (نحو   35الطري إ�� 

النواب،   • رئيس مجلس  جبا��  حنفي  إ��  إحاطة  بطلب  النواب،  عضو مجلس  النائب محمود قاسم  تقدم 

ھ إ�� رئيس مجلس الوزراء ووزراء ال�حة وقطاع األعمال العام والتجارة والصناعة ورئيس هيئة الدواء   موجَّ

�� عدد كب�� من أصناف الدواء خالل   االرتفاعات الكب��ة ال�ي شهدها سوق الدواء املصري املصري، �شأن  

 69جن��ا بدال من    89.5األيام القليلة املاضية، م��ا مضاد حيوي �ستخدم بصورة مكثفة ارتفع سعره إ��  

 جن��ا. 

ال��از�ل •  �� البقر،  بجنون  إصابة  حالة  اكتشاف  عن  اإلعالن  است��ادها أثار  �سبب  مصر،   �� كب��ا  قلقا   ،

 هناك.  كميات كب��ة من األبقار ال��از�لية، وسط دعوات �حظر االست��اد من 

اكتشاف مرض جنون البقر �� ال��از�ل �ان �حالة فردية وال ينب�� أن ي�ون مدعاة للقلق، وفقا ملا صرح بھ إ��اب 

�� اتصال هاتفي مع برنامج "�لمة أخ��ة". وقال إن   الهيئة العامة �خدمات الطب البيطري،  واردات  صابر، رئيس 

% من ال�حوم ا�جمدة ا�حمراء تأ�ي من ال��از�ل. و�انت 30، مضيفا أن  كما ��   مصر من ال�حوم ال��از�لية ستستمر
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روسيا وتايالند و�يران واألردن قد علقت واردا��ا من ال�حوم ال��از�لية عقب ما أث�� حول تف�ىي مرض جنون البقر،  

 حسبما ذكرت رو���ز �� وقت سابق. 

التعبئة واإلحصاء وال أرقام   إن الشعب املصري ال يصدق أرقام جهاز  ا�خب�� االقتصادي ممدوح الو��قال   •

 إ�� أن “الناس لد��ا مؤشرات شعبية خاصة مثل سعر الدوالر وكيلو ال�حم وطبق  
ً
البنك املركزي، مش��ا

الكشري، ع�� أساسها يحددون الت�خم”، وأعلنت وزارة الب��ول ز�ادة أسعار البن�ين �� السوق ا�حلية، 

% ع�� أساس سنوي، خالل يناير  26.5السوق املصر�ة إ��  �� الوقت الذي قفز ت�خم أسعار املس��لك ��  

 .املا�ىي

 إن 
ً
 بارتفاع األسعار العاملية للنفط والغاز الطبي��، قائال

ً
ونفى الو�� أن ي�ون ارتفاع سعر البن�ين �� مصر مرتبطا

 هذا “غ�� حقيقي”، ع�� حد �عب��ه. 

موا�ئ • �جموعة  التنفيذي  الرئيس  الشام�ىي  محمد  السي�ىي  مصطفى    استقبل  بحضور  وذلك  ظ�ي،  أبو 

أبو ظ�ي،   موا�ئ  مع مجموعة  املش��ك  التعاون  آفاق  مناقشة  اللقاء  تناول  الوزراء،  رئيس مجلس  مدبو�� 

 .قطاعات تطو�ر املناطق اللوجستية واملوا�ئالسيما �� 

  
ً
"�س�� مجموعة موا�ئ أبو ظ�ي، اململوكة لصندوق أبو ظ�ي السيادي أيھ دي   لنشرة "إن��برايز" االقتصادية:ووفقا

صر، وذلك "�� كيو، لتعز�ز التعاون مع ا�ح�ومة املصر�ة، كما س��كز ع�� تطو�ر املوا�ئ واملناطق اللوجستية �� م

الرئيس   تصر�حات  بحسب  وعامليا"،  إقليميا  لوجستيا  مركزا  تجعلها  فر�دة  مقومات  من  مصر  بھ  تتمتع  ما  ظل 

التنفيذي �جموعة موا�ئ أبو ظ�ي محمد الشام�ىي، خالل لقائھ بالسي�ىي ورئيس الوزراء مصطفى مدبو��، وفقا ملا  

 .جاء �� بيان لرئاسة ا�جمهور�ة

خالل الف��ة املاضية ع�� �عز�ز تواجدها �� قطاع ال�حن البحري �� مصر. وقالت ا�جموعة   حرصت موا�ئ أبو ظ�ي

مليون دوالر لتطو�ر محطة متعددة األغراض بميناء الع�ن ال�خنة، ومحطة �حن    500إ��ا �ع��م استثمار    2021��  

العا ميناء  إل�شاء  �عرض  تتقدم  أن  املتوقع  من  أ��ا  كما  سفاجا،  ميناء   �� وأتمت أخرى  ا�جاف.  رمضان  من  شر 

قدرها   حصة  ع��  استحواذها  اإلماراتية  املصر�ة 70ا�جموعة  اللوجستية  وا�خدمات  ال�حن  شركة   ��  %
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مليون دوالر. وقالت الشركة إ��ا تجري محادثات  140إن��ناشونال أسوسييتيد �ارجو �ار�ر (أي أيھ �ىي �ىي) مقابل 

 ا�ح�ومة.  لتطو�ر و�دارة ميناء السويس، وهو ما نفتھ

•   
ً
تو�ح فيھ خروج مصنع    مل��ات السيدتداولت حسابات وصفحات ع�� موقع التواصل االجتما�� منشورا

stainless steel  املصر�ة �سبب مشكالت استثمار�ة. من السوق 

وردت�ي اليوم... ال��اردة خرج آخر  stainless steel قصة حقيقية من صاحب مصنع  جاء �� منشور م��ات السيد: "

مسمار من املصنع وال��اردة أخر يوم لينا كشغل �� مصر كمصنع مح�� بيصنع ماكينات التعبئة والتغليف ب�افة 

 ."ا من الص�ن وتركيا و�يطاليا وفر�سا وأمر��اأنواعها وال�� مصر �ستورده

سنوات كنا بنصدر للسودان والسعودية ونيجر�ا وجنوب أفر�قيا والعراق واألردن وليبيا    8�� خالل  وتا�ع املنشور: "

سنوات الدولة مساعدتناش بوال مليم، بالعكس ضرائب وجمارك وقرف ما �عده قرف و�ان امل�ان مفتوح   8�� خالل  

 الناس إ�� شغالھ معانا ه��وحوا ف�ن". عشان �س

عملنا شركة �� د�ى �س خالص لألسف الوضع مبقاش ينفع واملوضوع بقى صعب جدا إننا نكمل  وأضاف املنشور: " 

األول وكنا فعال ماشي�ن ورايح�ن د�ى خالص �س �لم�ي صديق سعودي أن ليھ تروح د�ى �عا�� السعودية و�عمل  

مصنع هناك ونبقى شر�اء وفعال بدائنا إجراءات من أسبوع و�ل حاجة خلصت �� �ح البصر وا�جميل إ�ى هاقدر 

معايا ونروح السعودية سوا �ستثمر �� بلد فعال عايز منتج مح�� % وأك�� شو�ة من القوة إل�� �انت شغالھ  50اخد  

 بينافس املنتجات العاملية مش مجرد كالم �� الهوا عن استثمار وهري بال جدوى".

، عن إجما�� واردات ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاءكشف تقر�ر التجارة ا�خارجية الصادر من   •

 األو�� من    11مليون دوالر خالل الـ    127مليارات و  6تحدة األمر�كية، وال�ي بلغت  مصر من الواليات امل
ً
شهرا

 .2022عام 

مليار جنيھ لصا�ح شركة السو�دي    ١.٧تمو�ل بقيمة    ــ أك�� بنك ح�ومي ــ منح  البنك األه�� املصري يدرس   •

 .إليك��يك ألعمال البنية التحتية، تبعا لتصر�حات مصادر مطلعة 
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إلصدار   جنيھ  مليار  م��ا  شرائح  ثالث  يضم  عليھ  ل�حصول  الشركة  �س��  الذى  التمو�ل  أن  املصادر،  أضافت 

مليون جنيھ �حساب    ٥٠٠وشر�حة بقيمة    مليون جنيھ لفتح اعتمادات مستندية،  ٢٠٠خطابات ضمان محلية، و

 جاٍر مدين. 

مصرأعلن   • ــ  الدو��  التجاري  خليجية البنك  دول  عمالت  بثالث  مرتفع  �عائد  ادخار  شهادات  طرح  عن   ،

ية واإلمارات وقطر)، حيث تحظى هذه الدول بتواجد مرتفع للعمالة املصر�ة ��ا، وذلك �سعر عائد (السعود

 %. 5.25سنوي 

مليار  4.5، بقيمة إجمالية تصل إ�� 2023مارس  6االثن�ن سندات خزانة، يوم   البنك املركزي املصري طرح  •

بقيمة   خزانة  سندات  �شمل  الطرح،  أن  املركزي،  وذكر  أجال    3جنيھ،  ع��  جنيھ  سنوات،    3مليارات 

 عام. 1.5مليار جنيھ ع�� آجال  1.500وسندات خزانة صفر�ة ال�و�ون بقيمة 

فض قيمة ا�جنيھ،  أنَّ هناك إيجابيات عديدة من تحر�ر سعر الصرف وخ  ناصف ساو�رساعت�� امللياردير   •

والقطاع  ا�ح�ومة  قيام  ع��  االستفادة  تلك  رَهن  ھ  لكنَّ والتصدير،  السياحة  قطا��  استفادة  بي��ا  من 

القطاعات  ودفع  اقتناصها،  يمكن  ال�ي  االستثمار�ة  الفرص  وتحديد  لرصد   
ً
سريعا بالتحرك  ا�خاص 

  .املستفيدة

السبت   الشرق”،  “اقتصاد  ��  ،  2023مارس    5وخالل مقابلة مع  الرئي�ىي  واملساهم  املؤسس  قال ساو�رس، وهو 

“أوراس�وم �و�س��اكشون” إنَّ تحر�ر سعر الصرف “موضوع حيوي، وال يوجد أي اقتصاد �� العالم �س�� �سعر�ن  

 للصرف”، إذ �ساهم ذلك �� اضطراب �افة مراحل اإلنتاج، و�خلق أزمات �� منظوم�ي ا�جمارك والضرائب.

لشؤ  • التنفيذي  الرئيس  األفر�قية،  كشف  التمو�ل  مؤسسة   �� االستثمار  شنودة ون  خطة سامح  عن   ،

جاالت البنية التحتية املؤسسة الستثمار مليار دوالر أو أك��  �� مصر خالل الف��ة القص��ة القادمة، �� م 

 .سواء طاقة متجددة أو غاز أو صناعات ثقيلة وغ��ها
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واملواصالتوافقت   • النقل  بقيمة    �جنة  جديد  ع�� قرض  النواب  من   41بـمجلس  يابا�ي، مقدم  ين  مليار 

 ا�ع مل��و القاهرة. "ا�جاي�ا" لتنفيذ ا�خط الر 

 .بيانا تحذير�ا من التعامل مع العمالت املشفرة واالف��اضية البنك املركزي املصري أصدر  •

وقال البنك املركزي �� بيان لھ، إنھ باإلشارة إ�� األخبار املتداولة خالل األيام املاضية �شأن قيام إحدى املنصات 

�� أ�شطة متعلقة بالعمالت الرقمية املشفرة    اإللك��ونية باالستيالء ع�� مبالغ كب��ة من املواطن�ن بزعم استثمارها

هذه  ملثل  االنصياع  عدم  املواطن�ن  بالسادة  ��يب  املصري  املركزي  البنك  فإن  وسريعة؛  كب��ة  م�اسب  وتحقيق 

 لقانون البنك املركزي وا�جهاز املصر�� الصادر بالقانون رقم 
ً
 وفقا

ً
الدعوات االحتيالية واأل�شطة ا�جرمة قانونا

 .2020لسنة  194

أشاد السف�� الفر��ىي بالقاهرة، مارك بر��ي، بالعالقات املصر�ة الفر�سية �� �افة ا�جاالت وال�ي عكس��ا   •

 .الز�ارة ال�ي قام ��ا الرئيس الفر��ىي، إيمانو�ل ماكرون، إ�� مصر �� ��اية العام املا�ىي

�ى، أن االستثمارات الفر�سية تبلغ  وردا ع�� سؤال حول حجم االستثمارات الفر�سية �� مصر، أو�ح السف�� بار�

، الفتا إ�� أن الشر�ات الفر�سية �ع��م �خ املز�د من االستثمارات �� مليار يورو �� مختلف القطاعات  5.5حوا��  

 مصر.

 ثانیًا: السیاسة الداخلیة واألبعاد املجتمعیة:
إ�� إثارة ا�جدل مجددا، بمقال اعت�� فيھ أن جملة "الوضع تحت   عماد الدين أديبد ال�اتب املصري  عا •

َوهما   املعاصر  التار�خ   ��" إن  ميديا"،  "أساس  بموقع  مقال   �� أديب  وقال  “الوهم"،  لـ   
ً
ترو�جا السيطرة" 

ن من إيصال البالد، أّي بالد، والعباد،  عظ
ّ

م ب�ّل أش�ال القّوة يؤّدي إ�� التمك
ّ

يما، يقوم ع�� قاعدة أّن التحك

ھ "تحت السيطرة
ّ
 ."!"أّي عباد، �� أّي زمان وم�ان إ�� وضع ُيوصف بأن

ھ تحت السيطرة، والقائم ع�� فرض األمر الواقع
ّ
 ما ي�ون الوضع الذي ُ�عتقد أن

ً
بالقّوة اإلجبار�ة،   وأضاف: "غالبا

ت وهّش وقابل لال��يار، طال الزمان أو قصر
ّ
 ."هو وضع مؤق
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الشع�ي واالختيار  الرضا  القائمة ع��  "السلطة  إن  ف��ا  الفر��ىي مونتسكيو، قال  ر 
ّ

للمفك �عبارة  أديب  واستشهد 

 ا�جماه��ي ا�حّر �� املرجعية الضامنة لالستقرار". 

هاشتاج   • سي�ىي"تصدر  يا  تو���،    "ارحل  موقع  ع��  املنصرم،  األسبوع  خالل  مصر   �� الهشتاجات  قائمة 

 .احتجاجا ع�� قرارات ز�ادة أسعار ا�حروقات �� البالد

 0.75ر  وأشعلت قرارات ا�ح�ومة غضبا شعبيا، �عد اتخاذ �جنة التسع��، خطوة برفع أسعار الوقود ا�ح�� بمقدا

 .، فيما بقي سعر السوالر دون �غي��95جنيھ للبن�ين  0.75و 92، وجن��ا �امال للبن�ين 80جنيھ للبن�ين  

 و�ررت ال�جنة قرار رفع أسعار البن�ين، بـ “تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف ا�جنيھ مقابل الدوالر". 

م، شهدت "ا�حركة  2022سي�ىي �� إبر�ل  ع�� وقع حالة التباطؤ �� مسار ا�حوار الوط�ي الذي دعا إليھ ال •

املدنية" املمثلة لـ “املعارضة" �� داخل مصر، اجتماعات داخلية حول االنتخابات الرئاسية املقبلة واملقررة  

 ، و�م�انية تقديم مر�ح منافس للسي�ىي وفرص املنافسة. 2024مطلع عام 

قال �� تصر�حات �حفية إنھ "لألسف �� االجتماع   عالء ا�خيامالسيا�ىي املصري والرئيس السابق �حزب الدستور  

الوط�ي)، �� انتظار وعود ملا �عد بدء (ا�حوار    2024األخ�� ل�حركة تّم تأجيل مناقشة موقف ا�حركة من انتخابات  

 مع رئيس حزب ا�حافظ�ن أكمل 
ً
النظام بتحقيق انفراجھ سياسية حقيقية". ولفت ا�خيام إ�� أن "ما حدث أيضا

 عن مدى قبول النظام الحتمال وجود أسماء لها 
ً
 سيئا

ً
قرطام (التحقيق معھ بقضايا جنائية مفتعلة)، ترك انطباعا

 �� انتخابات ثقلها �� املشهد السيا�ىي تطرح نف
ً
 ".2024سها بديال

مستمر   2024وأضاف ا�خيام أنھ "مع ذلك ورغم موقف ا�حركة املدنية الديمقراطية، إال أن ا�حديث عن انتخابات  

داخل الوسط السيا�ىي املصري �� جميع اللقاءات، وفكرة تجه�� و�عداد فر�ق عمل قادر ع�� تنظيم حملة رئاسية 

 ي وا�ح وحلول جادة لألزمة االقتصادية مستمر ولم ينقطع".منظمة ومرتبة لها مشروع سيا�ى

برنامج �عمل معھ  وأو�ح رئيس حزب الدستور السابق أن "معظم التصورات متوافقة ع�� فكرة اختيار مر�ح لھ  

 ."فر�ق عمل من استشار��ن متخصص�ن لهم صالحيات، و�� الفكرة ال�ي تقارب فكرة ا�جلس الرئا�ىي
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وحول السينار�وهات املتوقعة أشار ا�خيام إ�� أنھ "بطبيعة ا�حال هناك عدد م��ا، سواء تر�ح السي�ىي أو لم يتم  

 ."توضع �� االعتبارترشيحھ، كما أن للوضع اإلقلي�ي حسابات كث��ة يجب أن 

وعن األسماء املطروحة ملنافسة السي�ىي، أكد ا�خيام أن "هناك أسماء عدة ظهرت �� الف��ة األخ��ة واستطاعت أن 

مصطفى  الدكتور  اسم  أن  كما  الطنطاوي،  أحمد  السابق  النائب  وأبرزها  اإلعالن،  قبل  ح�ى  لها  مؤ�دين  تجذب 

 كن التوافق عليھ". حجازي طرح من قبل البعض واعت�� كحل وسط يم 

قال فيھ "مناقشات جرت    "العر�ي ا�جديد"و�حسب قيادي �� أحد األحزاب املمثلة �� "ا�حركة املدنية"، تحدث ملوقع  

خصيات ال�ي من املمكن أن خالل األيام القليلة املاضية �شأن مص�� االنتخابات الرئاسية املقبلة، انحصرت �� ال�

 ."تخوض السباق أو تحظى بقدر من القبول الشع�ي

ولفت القيادي �� هذا اإلطار إ�� "تداول العديد من األسماء ال�ي جاء �� مقدم��ا النائب السابق أحمد طنطاوي،  

ح والتنمية محمد  والدكتور محمد ال��اد�� النائب السابق لرئيس ا�جمهور�ة للشؤون ا�خارجية، ورئيس حزب اإلصال 

أنور السادات، وا�حامي ا�حقو�� واملر�ح الرئا�ىي األسبق خالد ع��، ووز�ر ا�خارجية السابق نبيل فه�ي، وز�اد ��اء  

الدين نائب رئيس الوزراء السابق �� ح�ومة حازم الببالوي. كما ضّمت قائمة األسماء ال�ي تم تداولها خالل لقاءات 

رئيس حزب ا�حافظ�ن أكمل قرطام، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، بحسب   قيادات �� ا�حركة املدنية،

 توضيحھ. 

دعا   • مباشرة  غ��  السادات�عبارات  أنور  والتنمية،    محمد  اإلصالح  حزب  ورئيس  السابق  ال��ملا�ي  النائب 

و  السياسية  واملسؤولية  القوى  الكفاءة  من  قدر  ع��  بمر�ح�ن  االستعداد  إ��  املثقف�ن  وجماعة  ا�حز�ية 

 .2024ملنافسة السي�ىي �� انتخابات 

وقال السادات، الذي دعا السي�ىي من قبل إ�� االكتفاء بمدتھ الرئاسية ا�حالية، �� بيان �عنوان "عودة ل�حديث 

مبكرا بز�ارة    2024ي قد بدأ حملتھ لالنتخابات الرئاسية لعام  ": "من الوا�ح أن الرئيس السي�ى2024عن انتخابات  

املنيا) وصاحب هذه الز�ارات عددا من العروض والوعود (والبقية تأ�ى ��    -�عض ا�حافظات (اإلسماعيلية / سيناء  

 .األيام واألسابيع القادمة)
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جماعة املثقف�ن بمر�ح�ن ع�� قدر وأضاف بيان السادات: "السؤال هو: هل استعدت القوى السياسية وا�حز�ية و 

ورصد  ومشاهدة  ملتا�عة  الدولية  واملنظمات  املتحدة  األمم  منظمات  دعوة  سيتم  وهل  والكفاءة؟  املسئولية  من 

االنتخابات ح�ى تخرج بالش�ل النموذ��؟ وهل الهيئة الوطنية لالنتخابات بقانو��ا ا�حا�� وصالحي��ا قادرة ع�� إدارة 

 "ابات ب�ل نزاهة وشفافية و�معاي�� تطبق ع�� جميع املر�ح�ن؟واإلشراف ع�� االنتخ

مؤسسات  لدينا  (و�أن)  ا�حقيقة  يملك  من  وحده  ليس  أنھ  �علم  أن  يجب  القادم  "الرئيس  أن  السادات  وأو�ح 

إسمية، كما لم �عد هذا زمن الرئيس البطل أو الزعيم صاحب ال�ار�زما، إنما تحتاج مصر إ�� رئيس يؤمن بمشاركة 

وأولو�ا��م الشع أمالهم  �عا�شهم  ح�ى  املستقلة  ومؤسساتھ  املنتخبة  وا�حلية  النيابية  مجالسھ  خالل  من  ب 

سؤالھ  يمكن  رئيس  لدينا  ي�ون  ل�ي  الوقت  حان  فهل  السلطات.  ب�ن  والتوازن  الفصل  خالل  من  وطموحا��م 

 ومحاسبتھ عما يفعل؟" 

منا جميعا ومن اآلن للبحث والتفك�� ح�ى يخرج املشهد واختتم السادات بيانھ بالقول: "أسئلة واستفسارات تحتاج  

 ".االنتخا�ي القادم بالصورة ال�ي تليق بمصر

الوقف الفوري �جميع أ�شطة بيع أصدر مئات من السياسي�ن واأل�اديمي�ن املصر��ن بيانا دعوا فيھ إ��   •

 .وعقد مؤتمر وط�ي جامع لبحث األزمة االقتصادية �� مصر وكيفية تخط��ا أصول الدولة املصر�ة،

�� البيان أن االقتصاد املصري يمر بأزمة خانقة، تبدت مظاهرها �� الفجوة التمو�لية، وال�جوء الدائم من  وجاء  

 قبل النظام املصري إ�� االستدانة ا�خارجية، والدخول �� اتفاقيات مع صندوق النقد الدو��.

جعلت املالي�ن ي�افحون ل�حصول وأشار البيان إ�� أن “هذه السياسات كبدت املواطن املصري الكث�� من العناء، و 

إ�� ا�ساع   ع�� احتياجا��م األساسية �سبب ارتفاع األسعار �� ظل ا��يار قيمة ا�جنيھ مع ثبات األجور، مما أدى 

 .”رقعة الفقر، و�سارع تدهور األوضاع االقتصادية، وز�ادة اعتماد البالد ع�� ا�خارج �ش�ل ��دد أم��ا القومي

رار املصري رهن سياسات اقتصادية رسمها صندوق النقد الدو�� والدائنون من ا�حلفاء  و�حسب البيان “أصبح الق

 اإلقليمي�ن والدولي�ن”.
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و�شأن ا�خطر امل��تب ع�� بيع أصول الدولة قال البيان "إن التفر�ط �� األصول الرأسمالية ملصر، من خالل بيع  

 :ك�� أو جزئي، يتحقق منھ ضرر �امل، يتمثل �� 

 .� أصول مصر الرأسمالية، دون إضافة بدائل �� ش�ل مؤسسات إنتاجية وخدمية جديدةالتفر�ط �-1

استن�اف موارد مصر ا�حدودة من النقد األجن�ي ع�� تحو�ل أر�اح هذه األصول إ�� مش����ا با�خارج، وهو ما أكده -2

يوم   تصر�حاتھ   �� الوزراء  عائق    28رئيس  أي  تضع  ال  مصر  إن  بقولھ:  ا�جاري  أر�اح ف��اير  وخروج  دخول  أمام 

 .املستثمر�ن 

 .حرمان املوازنة العامة للدولة من األر�اح ال�ي �انت تحققها هذه املؤسسات والشر�ات العامة-3

ما يتم بيعھ من أصول مصر الرابحة يتم مقابل أقساط ديون مستحقة للدائن�ن أو ودائع حان أجل استحقاقها -4

 قتصاد املصري".دون �خ أي أموال جديدة �� شراي�ن اال

بمحافظة القليو�ية خطر إلغاء ملكية أراض��م و�جال��م عن منازلهم إلقامة    عز�ة “أبو رجب”يواجھ أها��   •

  �� النظر  بإعادة  تطالب  التواصل  مواقع  ع��  وحمالت  شع�ي  برفض  قو�ل  ما  وهو  جديد،  سك�ي  مجمع 

 .القرار

��ن” التا�ع �جهاز مشروعات أرا�ىي القوات املس�حة ع�� أرا�ىي و�س�� ا�ح�ومة إ�� تنفيذ مشروع “سكن ل�ل املصر 

 العز�ة، وتقول إنھ ��دف إليقاف النمو العشوائي للمبا�ي.

امليناء �عد نقل تبعيتھ ال�حظات األخ��ة قبل هدم من�لھ لتوسعة    س�ان العريش��ذه ال�لمات وثق شاب من   •

 
ً
لصا�ح القوات املس�حة وكتب يقول: "عندما تتيح �� الفرصة ملغادرة هذه البالد مرة لن أشعر بالندم أبدا

 ."ولن أم�� صفحا�ي اإللك��ونية بمنشورات الكذب والنفاق عن مدى شو�� لھ

 للعيش فقد أصبح �ل وأضاف " "و �غرق الشباب ��موم تفوق أعمارهم �عشرات السن�ن.. لم �عد هذ
ً
ا امل�ان قابال

 لآلمال. سأندم ع�� �ل دقيقة قضي��ا �� هذا امل�ان الذي ين��ك األحالم
ً
 و ُمخيبا

ً
 و ُمز�جا

ً
 .�ىيء فيھ بائسا
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وتا�ع " "العيب �� امل�ان، نحن جّيدون، نحن ممتازون، نحن استثنائّيون، ح�ن ص��نا إ�� هذا ا�حد؛ لكننا اآلن �غادر 

 لندم تركناه خلفنا، �غمر امل�ان الذي لم �عد نر�د أن �عطيھ فرصة ثانية." دون ندم، ا

ع��    مؤسسة سيناء �حقوق اإل�سان و�� سياق متصل بت�ج�� وهدم بيوت املواطن�ن �� مدينة العريش، حصلت  

م، 2023مارس    06س��ة ووقفة احتجاجية قام ��ا س�ان �� ميناء العريش يوم االثن�ن  فيديوهات حصر�ة توثق م 

) بنقل تبعية ميناء العريش 2021لسنة    465رفضا لعمليات الهدم ا�جار�ة ملنازلهم، بناء ع�� القرار الرئا�ىي رقم (

 .ونزع ملكية األرا�ىي ا�حيطة بھ لصا�ح القوات املس�حة

ا املنطقة �عد جاءت املس��ة �عد قيام  الهدم ودفعها ل�خروج من  ألها�� بمنع قوات الشرطة من استكمال أعمال 

 منازل، وان��ت املس��ة بوقفة احتجاجية أمام مب�ى محافظة شمال سيناء 6هدمهم لـ 

نھ من العيش أثار سؤال عابر، �شره مصري   •
ّ

مقيم �� ا�خارج ع�� حسابھ ال�خ�ىي عن الراتب الذي ُيمك

 ع�� منصات التواصل، وتحّول السؤال، الذي  
ً
 واسعا

ً
 ونقاشا

ً
�� مصر حياة كر�مة إذا أراد العودة، جدال

بأك�� من   ارتفاع   1600حظي  �� ظل  �عيشو��ا  ال�ي  املأساة  املصر��ن عن  لتعب�� مئات  إ�� وسيلة  �عليق، 

 .�ي ألسعار السلع وا�خدمات ال يتوقفجنو 

 ع�� حسابھ ال�خ�ىي �� فيسبوك، يقول “ان�حوا أخوكم.. لو نو�ت    الباحث رمزي عبد العز�زو�ان  
ً
قد �شر سؤاال

 أرجع مصر اآلن، محتاج مرتب �ام عشان أقدر أعيش حياة كر�مة؟”. 

والقى   • الشهيد،  يوم  بمناسبة ذكرى  املس�حة  القوات  أقام��ا  ال�ي  التثقيفية  الندوة  وقائع  السي�ىي  حضر 

 ز ما جاء ف��ا:السي�ىي كملھ �� ��اية الندوة، وأبر 

أن األزمة ال�ي �عيشها مصر ليست �سببھ، ولكن �ل ما يحدث أثار ملا �عرضت لھ مصر   السي�ىي  قال -1

أن  2011��   �� املدارس وا�جامعات  السي�ىي:" البد أن �عرف الطالب  ��  �انت سبب  2011، وأضاف  ا 

 ضياع البلد"!
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قال السي�ىي انھ �ان أمام خيار�ن للس�� عل��م �عد وصولة لكر�ىي الرئاسة، األول م��م أن ��خر �افة  -2

جهود الدولة مل�افحة اإلرهاب و�وقف �ل األعمال داخل الدولة و�قول انھ يحارب اإلرهاب، والثا�ي هو  

 مع انھ م�لف وصعب. بناء الدولة ومحار�ة اإلرهاب وأنھ أختار ا�خيار الثا�ي 

 .شهرا 90ت�لفت مليار جنيھ شهر�ا ملدة قال السي�ىي إن ا�حرب ع�� اإلرهاب �� سيناء  -3

قال السي�ىي أن ا�جماعات املس�حة �عدما سمعت تصر�حھ بأن مصر قضت ع�� اإلرهاب، قامت �شن  -4

آخر�ن،    �جوم أر�عة عسكر��ن  ال�جوم أسفر عن مقتل ضابط و�صابة  املاضية، وهذا  األيام  خالل 

 وهذا يتناقض مع ما ذكره املتحدث العسكري بأن ما تم �� جنوب سيناء مؤخرا �ان اشتبا�ا مع مهر��ن. 

، وذكرهم باألوضاع األمنية  ال ي�ون مقياسهم الظروف االقتصادية فقطدعا السي�ىي املواطن�ن بأن   -5

م، حيث قال: " 2011. ودعا السي�ىي املصر��ن �عدم تكرار ثورة  2013و    2012ال�ي شهد��ا مصر ��  

 ".أوعوا تخر�وا مصر تا�ي، 2011إوعوا يا مصر��ن تكرروا 

من االنفالت األم�ي وحالة الفو�ىى واالضطرابات، وقال السي�ىي للمواطن�ن:    خوف السي�ىي املصر��ن -6

خافوش، فيھ فيلم واحد "عندنا أفالم كت�� من حاجات حصلت �� مصر مبن�ضاش نذ�عها عشان مت

 �س لو ذعتھ ليكم مش حتعرفوا تناموا من الرعب". 

إن   -7 السي�ىي  إسرائيلقال   �� عمليات  ينفذوا  أن  املمكن  من  �انوا  سيناء   �� ؛ 2011خالل    املس�ح�ن 

ع املش�� طنطاوي وز�ر الدفاع �� ذلك الوقت اتصل باإلسرائيلي�ن  وأضاف السي�ىي أنھ �عد االتفاق م

املس�حة،  ا�جماعات  �حار�ة  ج  ب،  ملنطقة  عسكر�ة  قوات  دخول  م��م  وطلب  لهم،  األمر  لتوضيح 

ورّحبت إسرائيل، مش�ورة، بذلك، وشرطت فقط التنسيق ب�ن مصر وا�جانب اإلسرائي�� ومعرفة قوة 

ال�ي ست القوات املصر�ة  ب�ن مصر وعدد  التنسيق  الوقت زاد  إنھ بمرور  تلك األماكن. وقال  إ��  دخل 

 و�سرائيل مل�افحة ا�جماعات املس�حة النشطة �� سيناء.
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ع��    السي�ىيأكد   • السلبية  وا�ع�اسا��ا  العاملية  األزمة  آثار  تجاوز  أجل  من  �عمل  املصر�ة  الدولة  أن 

مئنا املواط
َ
ن�ن “ال دا�� للقلق ��ائيا ع�� األوضاع الراهنة، الدولة وا�ح�ومة تبذالن �ل  االقتصاد.. وقال مط

 ."ا�جهد لتجاوز األزمات وتخفيف اآلثار االقتصادية الصعبة عن طر�ق اتخاذ �عض اإلجراءات الالزمة لذلك

ھ السي�ىي مارس   02ا�خميس  �� �لمة مرتجلة خالل افتتاح عدد من املشروعات التنمو�ة بمحافظة املنيا يوم    - ونبَّ

 إن هناك قوة شر تحاول �ش�ى الطرق إفقاد املصر��ن الثقة �� أنفسهم و�� القيادة السياسية. -م2023

الدولة  أن  وأضاف   ،
ً
تتضررا األك��  للفئات  ؛ 

ً
آمنا رت غطاء 

ّ
وف ا�حماية االجتماعية  إجراءات  إن  السي�ىي  كما قال 

ب االهتمام  شملت  وال�ي  االقتصادية،  خط��ا  من  وتحقيق طورت  االست��ادية،  الفجوة  وتقليل  الصناعة،  تطو�ر 

 االكتفاء الذا�ي، والتحول لالستثمارات األجنبية. 

: " لسي�ىيووّجھ ا
ً
 املواطن نصب عي�ي وجودة حياتھ هدف ال نحيد عنھ". �لمتھ للمواطن�ن قائال

مور ، وأضاف: "ال خوف وال قلق إلننا بندير األ عدم خوف املواطن�ن من املستقبلكما أكد السي�ىي، ع�� أهمية  

: "إفتكروا 2103بإخالص وأمانة وشرف �� وقت عّز فيھ الشرف"، وناشد املواطن�ن تذكر األحداث �� عام  
ً
، معقبا

املواطن�ن    2013 ع��  االعتداء  أعقاب محاولة   �� و��ي سو�ف  املنيا  وعدت  حقيقة،  بقولھ  ال��  إن  �عرفوا  عشان 

 ن تح�ي". ساعات عشا 10والكنائس با�حماية، وفيھ قوات توجهت خالل 

، وكيل مجلس الشيوخ، "إنھ يجب أن ي�ون هناك حق للدولة ممثلة �� �سبة مئو�ة ��اء أبو شقةالنائب  قال   •

ملا يحصل عليھ املصر��ن با�خارج، ألن الدولة �� من قامت بتنشئتھ و�عليمھ وتر�يتھ، لذا فإننا نر�د منظومة 

قوان�ن حاكمة ملن ير�د أن  قانونية تنظم هذا األمر، وكما أن هناك قوان�ن تنظم العمل �� الداخل، نر�د  

�عمل با�خارج"، وتا�ع خالل جلسة مجلس الشيوخ، "أنھ الشك �� أن ال��وة البشر�ة من أهم ال��وات ال�ي 

تحرص �افة الدول ع�� االهتمام ��ا، وأن ت�ون هناك منظومة قانونية تنظم ما لهم من حقوق وما عل��م  

 من واجبات".
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قليوب • مدينة  شهدتھ  جديد  قطار  الثالثاء    حادث  يوم  عن 2023مارس    07مساء  قطار  خرج  حيث  م،، 

مر النائب  مساره، متجها نحو منوف، ونتج عن ذلك وفاة عدد من الر�اب وسقوط عدد من املصاب�ن، فيما أ

  .العام بالتحقيق �� الواقعة

  100حصول أسرة �ل متو�� �سبب حادث قطار قليوب ع��  و�� سياق متصل أعلنت وزارة التضامن االجتما��،  

 100تعامل معھ مثل حالة الوفاة، إذ يحصل ع��  ، و�النسبة للمصاب�ن فأنھ �� حالة ال�جز الك�� يجرى الألف جنيھ

 ألف جنيھ. 

، خالل األسبوع املنصرم، الرأي العام املصري باعتبارها  قضية احتيال إلك��و�ي بمليارات ا�جن��اتشغلت   •

صب اإللك��و�ي �� مصر وال�ي راح �حي��ا آالف املواطن�ن الذين تورطوا �� التعامل إحدى أك�� جرائم الن

بول   "هوج  تد��  رقمية  منصة  صيت  ذاع  األخ��ة،  اآلونة  و��  لالستثمار،  إلك��و�ي  وتطبيق  منصة   -ع�� 

Hoggpool  من  ، وأقبل عل��ا الكث��  2022" لتعدين العمالت الرقمية االف��اضية، تحديدا �� صيف عام

ا�حلية   بالعملة  سريعة  أر�اح  وتحقيق  والكمبيوتر  ا�حمولة  الهواتف  خالل  من  م��ا  لل��بح  املستخدم�ن 

 والدوالر. 

فصل   • دعاوى  برفض  قضائية  أح�اما  العمالية  ا�حكمة  شركة    4أصدرت   ��   يونيفرسال، عامل�ن 

العامل�ن املق�ىي �عود��م  املالية �املة، ليصل بذلك عدد  العمل مع صرف مستحقا��م   �� واستمرارهم 

 .2022عامال، منذ د�سم��  48إ�� للشركة 

 ثالثًا: السیاسة الخارجیة والعالقات الدولیة:
قرارا �شأن أزمة حقوق اإل�سان �� مصر، مطالبا ا�ح�ومة الب�جيكية    ال��ملان الفيدرا�� الب�جي�ي أصدر   •

اإل�سان،  حقوق  اح��ام  ع��  والتأكيد  املصر�ة،  ا�ح�ومة  استبداد  "مواجهة   �� قوي  موقف  باتخاذ 

 ."والضغط ع�� السلطات املصر�ة لإلفراج عن جميع املعتقل�ن السياسي�ن و�جناء الرأي
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م، ع�� قراره �شأن أزمة حقوق اإل�سان �� مصر،  2023مارس    02، مساء ا�خميس  وانت�ى تصو�ت ال��ملان الب�جي�ي

والذي اعت�� أن قمعا مستمرا ومتفاقما يتنامى ع�� نحو ُمقلق بحق ا�جتمع املد�ي املستقل وحركة حقوق اإل�سان 

 واملعتقل�ن السياسي�ن و�جناء الرأي �� مصر خالل السنوات األخ��ة. 

إن السلطات املصر�ة   العالقات ا�خارجية �� ال��ملان الب�جي�ي سيمون موتك�نعضو �جنة  متصل، قال  و�� سياق  

 .تخاف من كشف ما يجري �� �جو��ا، مطالبا إياها إطالق سراح �جناء الرأي والسياسي�ن

 يقبعون �� ال�جون املصر�ة و�تعرضون لظروف ال يمكن تحّملها، وهو   60وأضاف موتك�ن ل�جز�رة مباشر أن  
ً
ألفا

 .ال��ملان الب�جي�ي للتصو�ت ع�� قرار يدعو القاهرة إ�� اإلفراج عن �جناء الرأي واملعتقل�ن السياسي�ن ما دفع

 عن  
ً
وتا�ع “تمدنا منظمات مصر�ة �حقوق اإل�سان بمعلومات تقول إن الوضع �� ال�جون املصر�ة �ار�ي”، مع��ا

 تضامنھ مع �حفيي ا�جز�رة ا�حتجز�ن �� ال�جون املصر�ة. 

وأعادت   .حفيظة السعودي�ن، بنشرها �غر�دة هاجمت فيھ الوهابية �شدةدار اإلفتاء املصر�ة،  أثارت   •

رهاب تحت ا�جهر" الصفحة الرسمية لدار اإلفتاء ع�� "فيسبوك" و"تو���" �شر منشور من صفحة "اإل 

التا�عة لها، جاء فيھ أن "الوهابية فرقة إسالمية خالفت أهل السنة وا�جماعة �� مسائل، أشهرها: عدم 

 ."جواز التوسل واالستغاثة والت��ك باملنتقل�ن من األنبياء والصا�ح�ن، وأن فاعل ذلك مشرك شر�ا أك��

 ."روا عموم األمةوأضاف املنشور أن "البعض ش��هم با�خوارج، إذ إ��م كّف 

 و�عد ال�جوم السعودي �� مواقع التواصل ع�� دار اإلفتاء، تم حذف املنشور من "فيسبوك" و"تو���".

قال وز�ر ا�خارجية املصري، سامح شكري انھ يجب صياغة رؤ�ة مش��كة تمنع محاوالت العبث بأمن   •

سد ال��ضة يمكن أن �ش�ل "خطرا كب��ا" ع��  الدول العر�ية، مش��ا إ�� أن استمرار املمارسات حول  

 .مصر

وأضاف شكري �� �لمة خالل اجتماع وزراء ا�خارجية العرب بالعاصمة املصر�ة القاهرة أن "العالقات العر�ية مع  

 .الدول ا�جاورة يجب أن ت�ون قائمة ع�� عدم التدخل" 
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 الدول العر�ية للوقوف مع مصر �� أزمة سد ال��ضة بقولھ:  
ً
"�عول ع�� أشقائنا العرب وأضاف سامح شكري مناشدا

 �� حل أزمة سد ال��ضة". 

 ".مصر ستدافع عن مصا�حها إن لم تتح�� إثيو�يا باملسؤوليةوتا�ع شكري بقولھ: "

 ع�� تصر�حات سامح شكري، قال  
ً
ة إ��  : "يجب وقف تمر�ر ملف سد ال��ضاملتحدث باسم ا�خارجية اإلثيو�يةوردا

 مجلس األمن أو ا�جامعة العر�ية وحلھ إفر�قيا".

 ". سنستمر �� استكمال بناء سد ال��ضةوأضاف املتحدث باسم وزارة ا�خارجية األثيو�ية: " 

أن مصر ال �عارض التنمية للشعب اإلثيو�ي، لك��ا تر�د   حنفي جبا�� أكد رئيس مجلس النواب املصري   •

تمثل  ال�ي  املائية  حقوق مصر  ع��   
ً
حفاظا األثيو�ي،  السد  و�شغيل  مللء   

ً
وملزما  

ً
عادال  

ً
قانونيا  

ً
اتفاقا

نور    مسألة آدم محمد  الشيخ  للشعب املصري، جاء ذلك خالل استقبال حنفي جبا��،  وجود وحياة 

 رئيس مجلس الشعب الصوما��.

، رأس خاللها ا�جانب املصري السف�� حازم  مصر وكنداُعقدت بوزارة ا�خارجية مشاورات سياسية ب�ن   •

ومن ا�جانب الكندي ساندرا ما�ارديل مساعد نائب    فه�ى مساعد وز�ر ا�خارجية للشئون األمر�كية،

الكندي السف�� لوي   وز�رة ا�خارجية الكندية للشئون األورو�ية والشرق األوسط، وشارك من الوفد 

 دوما سف�� كندا بمصر. 

الفلسطي�ي   الن�اع  تطورات  م��ا  والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  عدد  حول  النظر  وجهات  ا�جانبان    – تبادل 

األوكرانية، باإلضافة إ�� تناول مسألة األمن الغذائي   –رائي��، وسد ال��ضة، وليبيا وسور�ا، وا�حرب الروسية  اإلس

 و�غ�� املناخ والطاقة. 

مع   • بروكسل   �� مصر  سف��  العاطي  عبد  بدر  لالبحث  العسكر�ة  ال�جنة  أر�ان  األورو�يرئيس   تحاد 

�� مجاالت األمن   ب�ن مصر واالتحاد األورو�ي والسيما  الشراكة االس��اتيجية  بليجو"،  "ه����  الفر�ق 

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://twitter.com/MazidNews/status/1633445306980265984
https://twitter.com/MazidNews/status/1633445306980265984
https://twitter.com/MazidNews/status/1633810162115854340
https://twitter.com/MazidNews/status/1633754120262766594
https://twitter.com/MazidNews/status/1633752897761443841
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032023&id=4854699b-533f-4301-8c0c-11a3ec4a6938
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4030409/1/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/4164056.aspx


Page 24 of 30 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

March 11, 2023      

الفر�ق  أشاد  حيث  املش��كة،  وال��ديدات  التحديات  حول  التقييمات  تبادل  إ��  باإلضافة  والدفاع، 

 نطقة."بليجو" بالدور املصري ا�حوري �� �عز�ز األمن واالستقرار �� امل

ترأس مصطفى مدبو��، رئيس مجلس الوزراء، ونظ��ه العرا��، محمد شياع السودا�ي، جلسة مباحثات  •

التعاون  بآلية  يتعلق  وفيما  املش��ك،  االهتمام  ذات  امللفات  من  عدد  استعراض  تم  حيث  موسعة، 

إ�� دخول   والعراق واألردن، أعرب مدبو�� عن تطلعھ  ب�ن مصر  املش��كة الثال�ي  تم   املشروعات  ال�ي 

 االتفاق عل��ا ح�� التنفيذ �� أقرب وقت.

 إ��  ، دعم مصر الثابت ألمن واستقرار العراق، واالع��از  السي�ىيأكد  
ً
بالعالقات اإلس��اتيجية ب�ن البلدين، مش��ا

ع��   العراقية  ل�ح�ومة  ال�امل  الدعم  وتقديم  العراق  بمساندة  يتعلق  فيما  املصر�ة  للسياسة  الرا�خة  الثوابت 

 .مختلف األصعدة، السيما ما يتعلق بم�افحة اإلرهاب وترسيخ األمن واالستقرار

مارس، التصر�حات التحر�ضية لوز�ر ��    ٣ر عن وزارة ا�خارجية يوم ا�جمعة  �� بيان صاد  مصرأدانت    •

 .ح�ومة االحتالل اإلسرائي��، وال�ي دعا ف��ا إ�� محو قر�ة حوارة الفلسطينية

وأشار البيان، إ�� ما تمثلھ هذه التصر�حات من تحر�ض خط�� وغ�� مقبول ع�� العنف، يتنا�� مع �افة القوان�ن 

. واألعراف والقي
ً
 رسميا

ً
 م األخالقية، و�فتقر للمسئولية ال�ي يجب أن يتح�� ��ا أي مسؤول �شغل منصبا

متصل   سياق  ا�خارجية و��  وزارة  عن  صادر  بيان   �� مصر  جن�ن أدانت  �خيم  اإلسرائيلية  القوات  اقتحام   ،

عن استشهاد عدد من الفلسطيني�ن ووقوع العديد من اإلصابات، وأكدت مصر رفضها الفلسطي�ي، والذي أسفر  

الشعب  أبناء  من  املدني�ن  من  �حايا  سقوط  من  ع��ا  ينتج  وما  اإلسرائيلية  املتكررة  االقتحامات  لسياسة  التام 

لقواعد القانون الدو��،    الفلسطي�ي، و�ق��ن ��ا من تدم�� للممتل�ات وهدم للمنازل و�زهاق لألرواح، �� ان��اك صر�ح

األمر الذي ينذر بتدهور خط�� لألوضاع األمنية واإل�سانية �� األرا�ىي الفلسطينية ا�حتلة و�نذر بزعزعة االستقرار 

 �� املنطقة. 

�  متجهة إ�   ميناء العريش البحري غادرت سفينة إمداد تا�عة لألسطول البحري التجاري املصري، من   •

ميناء الالذقية �سور�ا، وميناء مرس�ن بجنوب تركيا، لتفريغ حمول��ا من املساعدات اإلغاثية املقدمة 
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من وزار�ي الدفاع والتضامن االجتما�� و�يت الز�اة والصدقات املصري التا�ع ملشيخة األزهر الشر�ف 

 وصندوق تحيا مصر.

 رابعًا: الوضع األمني:
حقوقي�ن    4عاما بحق    15إ��    5م، بال�جن ب�ن  2023مارس    05قضت محكمة طوارئ مصر�ة، األحد   •

مصر��ن ب��مة االنضمام إ�� جماعة إرهابية وتمو�لها، بي��م عائشة الشاطر ابنة خ��ت الشاطر نائب 

 .املرشد العام لإلخوان املسلم�ن

امل��م�ن �� القضية املعروفة إعالميا  ع�� موقع تو��� أنھ تم ا�حكم ع��    وأكدت املفوضية املصر�ة ل�حقوق وا�حر�ات

 .بقضية "التنسيقية املصر�ة" من قبل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وال�ي ال ُيطعن �� أح�امها

عاما ل�ل من ا�حامي�ن عزت غنيم ومحمد أبو هر�رة، وا�حكم ضد عائشة    15وأضافت أن ا�حكمة قررت "ال�جن  

بال�جن   الشاطر  و   10خ��ت  إطار أح�ام س  5سنوات،   �� املنعم". وأتت هذه األح�ام  للمحامية هدى عبد  نوات 

 سنوات. 5أخرى ع�� العشرات بمدد ت��اوح ب�ن املؤ�د و 

غولدست�ن،قال   • األوس  إر�ك  الشرق  "أح�ام نائب مديرة  وو�ش:  رايتس  �� هيومن  أفر�قيا  وشمال  ط 

جن القاسية بحق عزت غنيم وزمالئھ �� التنسيقية املصر�ة ل�حقوق وا�حر�ات تقدم دليال آخرا  ال�َّ

ع�� أن ح�ومة الرئيس عبد الفتاح السي�ىي ليست جادة �شأن اإلصالحات. بالنسبة للسلطات، يجب 

 ."قمع النشاط السل�ي ومعاقبتھ

بادرة املصر�ة ل�حقوق ال�خصية بتصر�حات املفوض السامي �حقوق اإل�سان باألمم املتحدة  رحبت امل •

تورك فولكر  سراح   السيد  بإطالق  املصر�ة  للسلطات  ودعوتھ  مصر،   �� اإل�سان  حقوق  أزمة  �شأن 

 املعتقل�ن ورفع القيود املفروضة ع�� ا�جال العام. 

ض السامي استمرار السلطات املصر�ة و�� خطابھ السنوي أمام مجلس حقوق اإل�سان بجنيف أمس، انتقد املفو 

 �� "قمع املعارضة واالعتقاالت التعسفية وفرض الرقابة وحجب املواقع اإللك��ونية".  
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 مطولة بال�جن قد صدرت قبل يوم�ن ضد عدد من املدافع�ن عن حقوق 
ً
كما قال املفوض السامي إن "أح�اما

 لق باإلرهاب، وتث�� القلق �شأن نزاهة ا�حاكمة." اإل�سان، �عد توجيھ ا��امات ضدهم تث�� التساؤالت، تتع

تكشف عن تواصل االن��ا�ات بحق    "،3"بدر  �شرت مواقع حقوقية مصر�ة رسالة مسّر�ة من �جن   •

املواثيق املعتقل� ال�ي نصت عل��ا  ا�حقوق األساسية  للمر�ىى، �أحد  العالج  تقديم  ن، ال سيما رفض 

الدولية، و�سرد الرسالة تفاصيل جرت �� ال�جن املذ�ور يوم الثا�ي من مارس ا�جاري، حول رفض 

ضعوه إدارة ال�جن تقديم العالج ألحد املعتقل�ن املر�ىى، إال �عد أن يز�ل املعتقلون غطاء �انوا قد و 

 .ع�� �ام��ات تراقب حرك��م ع�� مدار الساعة داخل غرفهم

 ع�� األوضاع 3وأكدت الرسالة املسر�ة أن املعتقل�ن �� �جن "بدر  
ً
" يصّرون ع�� �غطية �ام��ات املراقبة؛ اع��اضا

امل واملراقبة  ال��يض،  من  ومنعهم  الز�ارة،  من  حرما��م  سيما  ال  القضبان،  خلف  �عيشو��ا  ال�ي  ستمرة، السيئة 

 والطعام الرديء.

استمرار االن��ا�ات بحق املعتقل�ن من    �� مصر،  "3من �جن "بدر  و�� سياق متصل كشفت رسالة مسر�ة أخرى  

بحق   التعسفية  املعاملة  بوقف  املطالبة  املعتقل�ن  تحر�ات  لوقف  محاولة   �� املصري،  النظام  سلطات  قبل 

آخر�ن إ�� �جون أخرى، إ�� جانب منع أدو�ة املر�ىى   200معتقال وترحيل نحو    55املوقوف�ن، وال�ي أدت إ�� انتحار  

 .حرجةوكبار السن وا�حاالت ا�

معتقال انتحروا    55أيام من األحداث"، مو�حة أن    10.. حصاد  3وحملت الرسالة املسر�ة عنوان: "انتفاضة بدر  

 أيام سواء بالشنق أو قطع الشراي�ن أو ابتالع األدو�ة، احتجاجا ع�� االن��ا�ات ال�ي يتعرضون لها.  10خالل 

ف منصور، إن امل��رات املستخدمة شر� منسق برنامج الشرق األوسط �� �جنة حماية ال�حفي�نقال  •

أو سياسية-�� حبس �حفيي ا�جز�رة مباشر   ب�ن مصر   -سواء �انت قانونية  التقارب  قد زالت �عد 

 .وقطر
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ا�جز�رة  لقناة  بإعطاء وعود و�سهيالت  السلطات املصر�ة  “قامت  ا�جز�رة مباشر  (املسائية) ع��  ل��نامج  وأضاف 

ي م��ر قانو�ي أو أخال�� أو ح�ى سيا�ىي الستمرار احتجاز العامل�ن �� ا�جز�رة بالعمل داخل مصر، بالتا�� ال يوجد أ

 مباشر”. 

�حفيات إ�� ا�حاكمة يتعارض مع حديث السلطات املصر�ة  3كما قال شر�ف منصور، إن إحالة النيابة املصر�ة 

 .”فيھ عن “انفتاح سيا�ىي

�عملن بموقع مدى مصر   �حفيات  3الة النيابة املصر�ة  وندد منصور �� لقاء مع (املسائية) ع�� ا�جز�رة مباشر بإح

 .”إ�� ا�حاكمة ب��م “اإلساءة إ�� أعضاء �� ال��ملان و�ساءة استخدام وسائل التواصل االجتما�� 

إ�� التحقيق مع �حفي�ن �� املوقع خالل السنوات السابقة،   
ً
وقال إن هذا التصعيد ليس باألمر ا�جديد، مش��ا

رابھ من استمرار نظر القضية �� الوقت الذي تتحدث فيھ السلطات املصر�ة عن “انفتاح  وأعرب شر�ف عن استغ

 سيا�ىي”. 

، محاكمة وز�ر 2023مارس    5أّجلت محكمة جنايات شمال القاهرة املنعقدة بالعباسية، يوم األحد   •

يوسف   األسبق  غا�� املالية  بفساد  بطرس  املعروفة  القضية   �� العام  باملال  العمدي  باإلضرار  ب��مة   ،

إ�� جلس  ��م تخصيص “سيارات   7ة  ا�جمارك،  للم��م  النيابة  التقر�ر، وأسندت  لورود  املقبل،  مايو 

�� الدعاية االنتخابية  با�جمارك” �جهات الدولة، باإلضافة الستخدام مطا�ع وزارة “املالية”  محجوزة 

 .2010ل�خصھ خالل االنتخابات ال��ملانية عام  

م، وفاة معتقل سيا�ىي مصري  2023مارس    06ثن�ن  ، يوم االالشبكة املصر�ة �حقوق اإل�سان أكدت   •

يوما �� محافظة دمياط شمال القاهرة،   11نتيجة “التعذيب” �� مقر األمن الوط�ي، �عد اعتقالھ قبل  

) املر�ىي  السيد  املعتقل محمد  بيان، إن   �� ال��بية   52وقالت الشبكة  عاما) مدرس لغة عر�ية بوزارة 

 .��ة �عد أيام من اعتقالھوالتعليم بدمياط، لفظ أنفاسھ األخ
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امرأة   200، إن " هناك أك�� من  مدير مؤسسة عدالة �حقوق اإل�سان (غ�� ح�ومية)، محمود جابرقال   •

السل�ي، أو �و��ن ناشطات حقوقيات،  مصر�ة حاليا رهن ال�جن وا�حبس االحتياطي �سبب التظاهر  

 ."أو زوجات لبعض املعتقل�ن، أو يبح�ن عن أزواجهن ا�ختف�ن، أو بطر�قة عشوائية �عسفية

امرأة مصر�ة �عرضن لالعتقال وا�حبس بأح�ام   2800"، إ�� أن "ما ال يقل عن  21ولفت، �� تصر�ح لـموقع "عر�ي

وح�ى اآلن"، وأكد جابر   2013يوليو    3العادلة، وذلك منذ انقالب  مدنية وأخرى عسكر�ة تفتقر ملعاير ا�حاكمات  

أن "املرأة املصر�ة �عرضت ألنواع ش�ى من االن��ا�ات جراء األحداث ال�ي شهد��ا البالد �� أعقاب االنقالب العسكري،  

 �جنسية". و�ان ع�� رأس تلك االن��ا�ات القتل والضرب وال�حل واالعتقال، فضال عن التحرش واالن��ا�ات ا

وأو�حت “بحسب املعلومات املتوفرة، فقد قامت قوة أمنية من مباحث األمن الوط�ي بدمياط باعتقالھ �عسفيا  

ف��اير املا�ىي، وتم اقتياده إ�� مقر األمن الوط�ي، و�عّرض للضغوط والتعذيب البد�ي والنف�ىي ع�� مدار   21يوم  

 يوما”.  11

، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب األحزاب والسياسي�ن وعضو �جنة طارق ا�خو�� قال النائب   •

محبوسا احتياطيا ع�� ذمة قضايا غ�� متعلقة بالعنف أو   30العفو الرئا�ىي، إنھ سيتم اإلفراج عن  

 اإلرهاب. 

)، الذي يوثق تجر�ة اعتقال (ال��مة.. حيازة �ام��اصدر عن مكتبة األسرة العر�ية �� إسطنبول كتاب   •

يوليو    15در �� الف��ة من  مصور قناة ا�جز�رة مباشر مصر، محمد بدر، �� ال�جون املصر�ة، واعتقل ب

، �� أثناء �غطيتھ لالشتبا�ات ال�ي وقعت ب�ن مؤ�دي الرئيس الراحل محمد مر�ىي ومعارضيھ، 2013

 .ف��اير �عد حصولھ ع�� حكم بال��اءة 5وأفرج عنھ ��  

ر �ستعرض الكتاب الذي كتب مقدمتھ األستاذ أيمن جاب هللا، مؤسس قنا�ي "ا�جز�رة مباشر" و"ا�جز�رة مباش

مصر"، ا�خلفية املهنية �حمد بدر، وقصة التحاقھ بالعمل �� شبكة ا�جز�رة، مرورا بأبرز التغطيات ال�ي أنجزها �� 

يوليو    3مصر خالل الف��ة االنتقالية �عد ثورة يناير، وكذلك �� عهد الرئيس الراحل محمد مر�ىي، وح�ى عزلھ ��  

2013. 
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برتبة "أم�ن" مجزرة مروعة �� مدينة اإلسكندر�ة الساحلية، �عد أن أطلق النار   شرطي مصري ارتكب   •

 .من سالحھ الرس�ي وقتل زوجتھ ووالد��ا وشقيقها وثالثة آخر�ن من أقار��ا ع�� إثر خالف عائ�� 

أب��ا بدائرة الرمل ثان وقالت   مواقع مصر�ة إن ا�حادث وقع خالل جلسة ص�ح ب�ن أم�ن شرطة وزوجتھ �� من�ل 

زوجتھ  ع��  النار  وأطلق  بحوزتھ،  �ان  مسدسا  أخرج  ا�خالف،  إ��اء  محاوالت  �ل  فشلت  وعندما  باإلسكندر�ة، 

 باستث
ً
 ناء ابن واحد تم نقلھ إ�� املستشفى. ووالدها ووالد��ا وشقيقها، وع�� أبنائھ، ما أسفر عن مقتلهم جميعا

 :خامسًا: الوضع العسکري
ق أول محمد  ، بحضور وز�ر الدفاع املصري الفر�وز�ر الدفاع األمر��ي لو�د أوس�ناستقبل السي�ىي   •

 ز�ي، ودانيال رو�نشتاين القائم بأعمال سف�� الواليات املتحدة األمر�كية بالقاهرة. 

وصرح املستشار أحمد فه�ى املتحدث الرس�ي باسم رئاسة ا�جمهور�ة بأن السي�ىي أكد خالل اللقاء حرص مصر 

 عن تكثيف الت
ً
عاون والتنسيق القائم ب�ن البلدين ��  ع�� تدعيم الشراكة االس��اتيجية مع الواليات املتحدة، فضال

مختلف ا�جاالت، والسيما العسكري واألم�ي، �� ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة األمن �� منطقة الشرق 

 األوسط. 

من جانبھ، أعرب وز�ر الدفاع األمر��ي عن تثم�ن بالده عاليا للقيادة املصر�ة والدور املهم ملصر �� الشرق األوسط 

است والشراكة كقوة  التعاون  وتطو�ر  دفع  مواصلة  ع��  املتحدة  الواليات  حرص  مؤكدا  ومسؤولة،  رشيدة  قرار 

 خاصة �� شق التعاون الدفا��، الذي يمثل الرك��ة األساسية للعالقات ب�ن الدولت�ن.االس��اتيجية مع مصر، 

، التقى وز�ر الدفاع األمر��ي لو�د أوس�ن بوز�ر الدفاع املصري الفر�ق أول  و�� لقاء منفصل لم يحضره السي�ىي

 محمد ز�ي بوزارة الدفاع املصر�ة. 

اإلق التطورات  ضوء   �� املش��ك  االهتمام  ذات  املوضوعات  من  عددا  اللقاء  وز�ادة  تناول  الراهنة  والدولية  ليمية 

 البلدين، كذلك دور القوات املس�حة املصر�ة �� مجال تحقيق 
ً
مجاالت التعاون العسكري ب�ن القوات املس�حة لكال

األمن واالستقرار �� املنطقة، باإلضافة إ�� مناقشة ملف التدر�بات املش��كة ب�ن �ٍل من مصر والواليات املتحدة  

 .  األمر�كية
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ز�ي خالل اللقاء ع�� وحرص القوات املس�حة املصر�ة ع�� ز�ادة أواصر التعاون والشراكة االس��اتيجية ب�ن وأكد  

 .مصر والواليات املتحدة األمر�كية �� العديد من ا�جاالت ع�� نحو يل�ى املصا�ح املش��كة للبلدين 

ات العسكر�ة مع مصر �و��ا دولة محور�ة  من جانبھ أكد وز�ر الدفاع األمر��ي حرص بالده ع�� �عز�ز أوجھ العالق

 عن تطلعھ بأن �شهد املرحلة القادمة  
ً
 عن دورها الهام واالس��اتي�� بمنطقة الشرق األوسط، معر�ا

ً
باملنطقة، فضال

 من التعاون املش��ك �� ا�جال العسكري 
ً
 .مز�دا

 ادة القوات املس�حة لكال البلدين.حضر اللقاء الفر�ق أسامة عسكر رئيس أر�ان حرب القوات املس�حة وعدد من ق

آالف) ساعة ط��ان للطائرات الرافال، بحضور ممثل�ن   10احتفلت القوات ا�جو�ة املصر�ة بتنفيذ ( •

 .عن القوات ا�جو�ة وشركة "داسو" الفر�سية وعدد من كبار مسئو�� السفارة الفر�سية بالقاهرة

ة املصر�ة، وألقى ممثل القوات ا�جو�ة املصر�ة �لمة نقل بدأت مراسم االحتفالية �عرض تقدي�ي عن القوات ا�جو�

ت��ز   تلك االحتفالية  أن  إ��   
ً
با�حضور، مش��ا وال��حيب  التحية  ا�جانب�ن املصري  خاللها  ب�ن  املثمر  التعاون  مدى 

 بما �سهم �� �عز�ز العالقات.  والفر��ىي

فعاليات  ش •  �� عسكر  أسامة  الفر�ق  املصري  ا�جيش  أر�ان  رئيس  الدول ارك  أر�ان  رؤساء  مؤتمر 

 الذى نظمتھ القيادة األفر�قية األمر�كية بالعاصمة اإليطالية "روما". األفر�قية
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