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Introduction:
on megaprojects and development-induced displacement
Development entails a complex of policy packages designed to drive social change and improve
people’s quality of life. Assets, capital, and resource management are all needed in order to start
implementing any developmental plans. One of the significant ways in which states set their
development plans is through resource management and reorganization. Understanding these
development plans in the context of larger economic processes is vital, whereby the rationale of
these transformation processes unfolds from the motive of increasing the economic value of areas1.
Such transformation processes occur through increasing investments in areas that are perceived to
have economic potential in the future; thus, driving urban reconfigurations through reinventing
spaces2. The reinvention of spaces unfolds as a way in which capital owners reorganize resources.
Therefore, resource management is at the core of the process. Generally, resource management
would not be problematic if the social cost is taken into account. However, with particular
megaprojects seen as part of a larger developmental goal, one sees high social costs particularly in
the form of human displacement. In 2020, we saw a high focus on mega national projects in state
discourses and practices.
Reviving one’s civilization is important, particularly to free it from being fixed in a certain past. It
opens possibilities for it to converse with the present. Broadening pubic interest in our long history
can generate conversations between the past and the present in interesting ways3. The current trend
is the redevelopment of particular sites as part and parcel of a broader development strategy through
the reconfiguration of urban space. Within such a framework, the question is, how can local
populations be engaged rather than alienated from these reconfigurations? For example, the
objective of growing tourism, local or global, to increase economic revenues is important. However,
it cannot be seen in isolation from its social cost. Neither should it be reproduced through another
form of cultural patrimony. Efforts in reconfiguring landscapes need to prioritize local neighborhoods
that are part and parcel of the reconfiguration rather than establish national goals at local
neighborhoods’ expense.
This paper examines two of these national megaprojects focusing on reviving the Egyptian civilization
through two of its primary resources: the river Nile and ancient Egyptian monuments. Both of these
can be seen as ways in which the state reorganizes current resources to optimize their use. Through
surveying two major patterns of human displacement that are resulting of two national
megaprojects, the first of which is the ‘Mamsha ‘Ahl Masr’ megaproject, an example of water
resources management (the river Nile), and the second is the ‘reviving the Rams road,’ an example
of historic monuments management. The paper seeks to raise questions relevant to examining the

These areas are seen as assets and signify potential opportunity for increasing wealth
See also David Harvey’s A Brief History of Neoliberalism (2005)
3 See also Fabian, J. (2014). Time and the other: How anthropology makes its object. Columbia University Press.
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have economic potential in the future; thus, driving urban reconfigurations through reinventing
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spaces2. The reinvention of spaces unfolds as a way in which capital owners reorganize resources.
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Therefore, resource management15is at the core of the process. Generally, resource management
Resources and Irrigation website . Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April
would not be problematic if the social cost is taken into account. However, with particular
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megaprojects seen as part of a larger developmental goal, one sees high social costs particularly in
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya,
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مقدمة
ً
وهبوطًا ى ًًى مًًدخ اا ولهًًاب ولًًو اتبع ًًا م
شهدت احتجاجات العمال في مصر صعودًا
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م
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المب ًًر ب ًًا فًًي م تصًًا العقًًد امول مًًم املثيًًة الحا يًًة اسدوًًدًا مًًا موجًًة احتجاجًًات ىمًًال
اتصًًاىد حتًًى ًًو

و ًًاور 2011ب ًًا الموجًًة

المس ًًة و فًًا شًًعا السًًد امد ًًى لألجًًو والتًًي ت ً
العا مًًة ءعًًد الحًًو التًًى شًًهدت صًًعودا مًًبه ً ا ىًًامي  2011و2012ب ًًا ءًًد ت ااحتجاجًًات فًًي
التراجا ىام  2013ما صدو ىدد مم التشروعات المقيد ل سروًًاتم محًًن نًًا وم ا حًًيا السًًة فًًي
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http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/law_107_of_2013_-_public_assembly_-_nov_24_2013.pdf1
https://manshurat.org/node/65792
https://www.youm7.com/story/2012/9/3/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-3
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وكبلك الثيدوو ى ى اليوايو
https://www.youtube.com/watch?v=PZWutacmksY
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ا ها كًًا وا وعًًاودوم ااحتجًًاج حتًًى امً
ش يًا ء ق ها مًًم التبعيًًة ل قًًا وم  12ل

ًًام شًًرطة دم هًًو وال

اااًًتجاءة جرئيًًا لم
ً ة  2003لًًى نًًا وم  81ل

ًًيد زو ًًب ونصًًر ال يًًن

ًًبهاب ف قًًن امً

5

اااًًتجاءة

ً ة  2016المعًًرو

اللدمًًة المد يًًة وى ًًى ثًًس الثئًًة فئًًة العمالًًة المونتًًة وهًًو مًًا اًًو
الم ادوبب

مًًا

ءقًًا وم

ًًراا مًًم شًًهادات

م ادوب اوزوا اللبر ءالبسير
ءد ت مشا وا فصن تاج اللبًًر ىًًم التوزوًًا ءقًًرا اًًياد
القًًرا وم مًًا وروًًد ى ًًى ىشًًر

وا تهً

ءقًًرا اًًياد

ىًًوام هًًي مًًد ىمًًن ىًًدد كبيًًر مًًم امشًًلا

المشا وا التاءعة ل مسافحات و المس ياتب وح

ً
وضًاب وءًًيم

ىم ًًوا فًًي هًًبا

ب شهادات ءعق م ادوب اللبر ءًًالبسير

ءًًد

ءعضها العمن مًًا المشًًروع م ًًب  1994والًًبعق م ًًب 2000ب ل ًًم ءعًًق المصًًاد الًالا ا ًًك
الشهادات الشثهية محن كتا
واانتصًًًًادوة الصًًًًاد

الجمهو وة حًًوال وطًًم الًًب

صًًد هًًا القًًرا ات ال

يااًًية

فًًًي مصًًًًر اًًًًدل هًًًًبا العًًًًام ءشًًً ن وًًًًومى ءمًًًًا فيهًًًًا اعيًًًًيم الًًًًوز اب

والمسافحيمب و صد كبلك امزمات ال برخ فًًي حيًًا المًًواط يم وى ًًى اًًها زمًًة اللبًًر4ب وفًًي
 17ما س  2008شرت جرود المصرخ اليوم ابرًا حول اثانا زمة اللبر اممر الب اضً ر وزا
التضامم ااجتمًًاىي لًًى فصًًن اف تًًاج ىًًم التوزوًًاب ًًا اًًوالى م ًًب لًًك السًًيم شًًر امابًًا ب فثًًي
لبسًًم زمًًة اللبًًر مًًا ئًًيس الًًوز اب

اليوم التالي مباشر شا ت ثس الجرود اجتماع مبًًا
دب حمًًد حيًًا وىًًدد مًًم الًًوز ابب وفًًي  18مًًا س ً
وض ًا طالًًب ئًًيس الًًوز اب ءافاًًراع ءثصًًن
م حومة اف تاج ىًًم التوزوًًا فًًي كافًًة الملًًاءر و ءدغً ءعًًدد الملًًاءر التًًى ا ثًًب هًًبا ال حًًام فًًي
كافة المسافحاتب
مًًم ه ًًا

ًًت تح م الم حومًًة القدومًًة ءًًد ت م ًًب هًًبا الثتًًر فًًي مساولًًة ل

ًًي ر ى ًًى

امزمًًة حيًًم ءًًد فيهًًا فصًًن اف تًًاج ىًًم التوزوًًا وونًًا اوزوًًا الملًًاءر لم تجهًًاب وارجًًا امزمًًة
ءًًال با مكحًًر مًًم اًًبب ا ً ساول ف ًي ىجالًًة اوضًًيسها نبًًن ا اول ًًا لشًًهادات المستجًًيم مًًم
م ادوب اوزوا ابر البسير ب

م حومة اللبر والتعدودت الهي ية اانتصادوة
ارجًًًا زمًًًة اللبًًًر مكحًًًر مًًًم ىامًًًنب ونًًًد ا ًًًوم زوًًًاد ال
الم

ً ً ام حًًًد اماًًًبا ب و غًًًا هًًًبا اقًًًا

وولية امكبر في اعحر كحير مم م ًًاحي السيًًا فًًي مصًًر ى ًًى الدولًًةب فبًًدبً ا مًًم ال

ًًًاب ح ًًًا ال

ًًًادات اهيًًًر التوجً ً اانتصًًًادخ ل دولًًًة ءتب ًًًي ايااًًًة ال

ًًبعي ات

ًًًوت السًًًر واا ثتًًًا

اانتصًًاد ب واراجًًا دو الدولًًة فًًي الًًتس ا ءعمًًن ىدوًًد مًًم الق اىًًاتب وشًًهدت ال

ًًبعي ات

 - 4ىحمام الدل جاوخ مصر  2008حوال وطم (الجرب ااول) كتا الجمهو وة
https://books.google.com.eg/books?id=bN8lDwAAQBAJ&pg=PT291&lpg=PT291&dq=%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B
9+%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8
%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B
8%D8%A7%D8%AA&source=bl&ots=BeyyOIyydX&sig=54h6VSp8T4GfW3j88V6VAY_RvL0&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwiI7rqC5svc
AhWBUlAKHUqBoQQ6AEwD3oECAkQAQ#v=twopage&q=%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%
D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86
%D8%A7%D8%B2%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA&f=false
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والحما ي ًًًات زوًًًاد م ًًًرد فًًًي ىجًًًر المواز ًًًة وىجًًًر ميًًًرام التجًًًا
الصاد ات البترولية و التضلاب ووصث
وااتلدام الموا د 5ب و ا

الدوليًًًة وااىتمًًًاد ى ًًًى

المرح ة ءل هًًا شًًهدت ىًًدم كثًًاب و اشًًوا فًًي اوزوًًا

هبا العوامن ما ها في هيئة زمًًة دوًًوم فًًي ءداوًًة الت

ًًعي ات حيًًم

اضً ً رت الس ومًًًة ل جًًًوب لًًًى الب ًًًك الًًًدولي و صً ً دوت ال قًًًد الًًًدولي وء ًًًك الت ميًًًة امفروقًًًي
ف قا هًًا مًًم شًًثا اففًًدسب واشًًترط

حرمًًة اف قًًا ا بيًًة صًًدحات انتصًًادوة و اع ًدودت
ًوليااها اانتصًًادوة وااجتماىيًًة واصلصًًة

هي ية اجبر الدولة ى ى التراجًًا ىًًم مروًًد مًًم م

مرود مم ال شاطات اانتصادوة و الشركاتب وفي طا هبا التراجا ءد ت صول امزمةب
وى ًًى اًًبين المحًًال لهيً
مصر ل

الًًدو

الر اىيًًة ءقًًرا وزا

يااة اسرور اانتصادب واا هبا اس

م

فًًي ءداوًًة الت

ًًعي يات ى ًًى ًًر اب ًًى

مى اسرور الق اع الر اىًًيب وحيًًم كا ً

الًًدو

الر اىية اع ي اسدود ما وجًًب ز اىتً مًًم المساصًًين فقًًد ا ع ًًس لهاؤهًًا اً بًا ى ًًى مساصًًين
مهمة محن الق م والقما والقصبب و م لا شعر كحيرا ءافتقاد البهب امءيق و هًًا
ز اىت فارائين في م

6

قة الشرت امواط

ىًًر

ا م ام ر كام واضًًسً ا فًًي مجًًال الهًًباب ااصًًة
والقصًًبب و تيجًًة لهًًاب الًًدو

المساصًًين اماااًًية محًًن القمًًا وام ز والًًب

ا ثتًًا ال حًًام اانتصًًادخ اعًًرا الثًًد المصًًرخ لم اف

الر اىيًًة مًًا

ًًة ىالميًًة ا نبًًن ل ً ءهًًا ااصًًة م

الًًدول التًًى اًًر ع مساصًًين غبائيًًة مشًًاءهة محًًن مرو ًًا و واًًيا القمًًا والبرازوًًن القصًًب
ادىا ك ها الثد

في

ت يا م و تح مساصي

ءلنن مًًم الثًًد المصًًرخب وءالتًًالى كًًام افنبًًال

ً
ىالميً ًا ومس ًيً ًا ى ًًًى المسصًًًول الم ًًًتح اًًًا ج مصًًًر ولًًًيس الم ًًًتح ءًًًداا هاب فشًًًهد الثًًًد
المصر

زمات في ز اىة نصب ال

ر ءعد م صبا ال

ر البرازو ي اللًًام اً

مًًم ال

ً ر

المصرخب فصا اااتيراد ءا مءًًاطر اااًًتيراد فمًًات مسصًًول القصًًب7ب وحًًيم صًًا القمًًا

 5الب ك الت مية اافروقى جمهو وة مصر العرءية نرا ااصد الهي ى 1994-1991
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/ADB-BD-IF-99-130-EN-EGYPT-PCR-SAL.PDF
صثسة 4
 6صد ءدوو الل ة اممرو ية – افارائي ية ل قضاب ى ى الق م المصرخ ءسم م شو ى ى مونا المعهد المصر ل د ااات 14
ءرون 2016
 https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
و وضا :احمد ىادل والشسات حمد مقال شا الموامر بب ارائين ا و الق م فائة ال ول ومصر ءدوم ءبو المواا المقبن
ااهرام الر اىى  19كتوءر2015
http://agri.ahram.org.eg/NewsContent/2417.aspQx7
وواا جب السر ى ى القصب ااهرام الر اىى  21دو مبر 2010
http://www.ahram.org.eg/Archive/388/2010/12/21/57/54231.aspx
و وضا  :ىر ال وءى  10ابا

اهدد ز اىة ءونا ز اىة القصب واشرود  500لا ار المصرخ اليوم  28ما س 2015

https://www.youm7.com/story/2015/3/28/10-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%8F%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D9%82%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF500-%D8%A3%D9%84%D9%81/2120162
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الرواي واممرو ي ا

مًًم القمًًا المصًًرخ اًًا ااىتمًًاد ى يهمًًا واًًر

العًًًراب8ب واًًًا ت اممًًًو دوم ال حًًًر لضًًًساوا هًًًبا ال
العالمية في  2008،التًًي دفعً
في المواد الهبائيةب اممر الب
وت المصر

وما كام ال

يااًًًات دااًًًن مصًًًر حتًًًى كا ً ً

دخ ا اثاع اعا القماب
ليتًًل ر كحيًًرا ءهًًبا اا اثاىًًات ونتهًًا حيًًم كا ً
ً وات مقب ًًةب فبًًدا

اعا القما شركات ج ي و لتجا

فلوىرت لروايا ءااًًتلدام موجًًة جثًًا

ًًا اًو

جميا المسافحات حيم و
امزمة مم السد

المواد اماااية ى ى اااتثاد مم امزمًًةب
الًًبدد ك

طثيثًًة فًًي ج ًًو

ًًبب طبيعًًي نهًًر

وس هًًا

اًًًعا القمًًًا ى ًًًى ح

ًًًا

وصًًاحب ن ًًة المعًًروا ازدهًًا ءيًًا الًًدنية فًًي ال

ابا ها الصسا المس ية.9

الملًًاءر ولًًا ارجعهًًا ل

ًًوت ال

ًًودابب فل جع ً

الس ومًًة زمًًة

يااًًااها اانتصًًادوة الثاشً ة التًًي ا جً

المواطم لرغيا اللبر المدىوم  -حتى لو كام الدىا جرئيا -ء
ولًًا ارجعهًًا ءًًالق ا ل

ً ءاماًًعا الجدوًًد ب

المعًًروا مًًم القمًًا فًًي مصًًرب و ًًر هًًبا ى ًًى الثقًًراب فًًي
قً
تلدموم غيا اللبًًر م و ًًا اااًيًا ى ًًى موائًًدها الثقيًًر ب وكا ً

ءسيم ونا ضسيتها نت ى في طواءير اللبر ق

اللبًًر لتجًًا الًًدنية و صًًسا

الس ومًًة المصًًروة

عبًًر هًًبا امزمًًةب ول ًًم

مًًًم اعانًًًدااها ال ًًًاءقةب لت ًًًتثيد واًًًيا و ج ي ًًًو مًًًم زوًًًاد
المواطم المصر ب ولتجبر الس ومة المصروة احق ًا ى ى شراب القمًًا ث
وفًًي غضًًوم هًًبا الحًًرو

امزمًًًة

ال حًًام فًًي مرو ًًا ءعًًد اًًقوا اًًوت العقًًا ات لًًى المضًًا ءة

متعاند ى ى ااتيراد القما الرواًًي ل
حثرت زواد

الثًًد المصًًر

فًًي

بب ا اثاع اعا غيًًا اللبًًر السًًرب

يااًًتها الر اىيًًة الثاش ً ة التًًى ءًًد اها مًًم ال

اكتثاب مصر اايا مم القما ءسوالي  %80اراجا في هاوة ىهد ال

ًًبعي اتب فبعًًد م كًًام

ادات حيم نر ت الدولًًة فًًا

ودوها ىم التس ا في المر وع ءام اضي الر اىية المصروة الشًًسيسة صًًد ءس ًًا شًًروط الًًوادخ
الضيةب وارك

اجا

المساصين ل

ًًوت المثتًًو

حيًًم لجًًل الثًًد المصًًرخ ااتيًًا المسصًًول
الدولة اممر دوم نيًًبب وفًًي

ؤوة ىامة حيم ارك
الب ود ى ي ىائدًا كبر ءصر ال حر ىم
اضًًًا زمًًًة اللبًًًر ال اح ًًًة ىرفً ً الدولًًًة طوو ً ً ًا ى ًًًى واًًًر جشًًًا المًًًو دوم و صًًًسا
 8دب ىادل ىامر ابا

زمة القما في مصر مونا الثد اليوم وهو مونا اابا

مصر

م

الملًًًاءر

تقن وهتا ءشووم الثدحيم  14ماوو 2017

https://alfallahalyoum.news/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1.html/
و وضا وزور التمووم ورخ م ااتيراد القما ا ا

ءر امح ما ايرخ مضام في ماوو 2016

https://www.youtube.com/watch?v=-6euUKc3Cuc
 -9زمة اللبر اهدد ءحو شعبية في مصروالجيش وتدان لتوزوا الرغيا متاءعات ى ى مونا ابتبمبر
http://www.26sep.net/news_details.php?sid=39417،
واوضا
زمة اللبر في مصر وفتين اا ثجا ااجتماىي القادم مونا امابا  20ما س 2008ب
دو ا حشم
https://al-akhbar.com/Opinion/170464،
345
واوضا :ىحمام الدل جاوخ مصر  2008حوال وطم كتا الجمهو وة مرجا ااءة
https://books.google.com.eg/books?id=bN8lDwAAQBAJ&pg=PT291&lpg=PT291&dq=%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9+%D8%A7
%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2+%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D9%81%D9%89+2008&source=bl&ots=Bey
yQNxzhV&sig=UW0JhEXTeWHVgTEsw-U1fG1-FN4&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjg9YORhtPcAhWhK5oKHZdBq8Q6AEwCHoECAIQAQ#v=onepage&q=%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2%2
0%D9%81%D9%89%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D9%81%D9%89%202008&f=false
 13ما س 2008ب
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واكتح

المساكا ءقضاوا مساكمة هواب الثاادوم

10

ًًبب السقيقًًى و اب

لتشهن ال اس ىم ال

امزمةب
و ااًًًتثس

زمًًًة غيًًا اللبًًًر فًًًي 2008ب وحاولًً

التوزوا وءإداال ملًًاءر الجًًيش ووزا

الدولًًًة الًًًتس ا فيهًًًا فصًًًن اف تًًًاج ىًًًم

الداا يًًة حتًًى وًًرداد المعًًرواب وفًًي ا ًًك الثتًًر تهًًرت

مشًًا وا اوزوًًًا اللبًًًر ى ًًًى الم ًًًازل فًًًي المسافحًًًاتب و لسًًًة العًًًام وم ءهًًًبا المشًًًا وا ى ًًًى
الص ادوة اللاصة التاءعة ل مسافحات ءما اسم
صاحب القرا لث ر التحبي

و التعييم التى كا

هبا المشا وا الق ين الحاء

ء

هبا الص ادوة مًًم ف
ند ا ته

ًًاد و الًًبطب ولًًا وتجً

اميا في 1984ب واىتبر العمًًن فًًي

بب ن ة ما ود ا مم دان وصً ا فقًًط لًًدفا وجًًا

فوااير ال هرءاب و المياا لشقة العام يم ال

و اه يًًة

ية لقاب ااىتيم صبا كن ووم في اوزوًًا اللبًًر

ى ى المواط يم في القرخب وه با و وم العامًًن حًرًا ءًًانى اليًًوم وءإم ا ً العمًًن فًًي ىمًًن اًًر
ود ى ي ىائدًا ارًا وعي

ى ى المعيشةب

ودام هًًًبا حتًًًى لهًًًاب هًًًبا الم حومًًًة فًًًي  2014ءقًًًرا وزا

وا

ًًًروا العمالًًًة فً ًي هًًًبا

م ا ًًك المشًًا وا كا ً

فًًي كحيًًر مًًم

المشا واب وىرف ا مم شهادات م ادوب اللبر في البسير
ً
افًا مًًم العًًام يم ء ًًع ىًًددها ى ًًى اًًبين المحًًالم
المسافحات وليس ك هاب ءما وع ي ا روا
 3600ىامًًن فًًي البسيًًر فقًًط و 1500ىامًًن فًًي مسافحًًة الثيًًوم و  5536ىامًًن فًًي مسافحًًة
11الم ياب لى جا ب مسافحات الشرنية و ايوا وغيرهما التي كام ءها ىداد مما ةب

م حومة اللبر الجدود
اقًًر العمًًن ءم حومًًة اللبًًر الجدوًًد 12ىبًًر ىًًدد مًًم القًًرا ات الوزا وًًة الممهًًد ل م حومًًة
الجدوًًًد امح ً ً

فًًًي القًًًرا نًًًا  149ل

ً ً ة  2012والتوجيً ً الًًًوزا خ نًًًا  9ل

ًًً 2وفمبر والقًًًرا نًًًا  1/14/60/3ءتًًًا و  2014/6/5و ايًًًرا التوجيًً الًًًوز ا
الصاد ءتا و  2014/11/22الب ن م ا ك الم حومة ءال

ً ً ة  2014ءتًًًا و

نًًًا  10ل

ًً ة 2014

ى ى:

 -1اقوم الم حومة الجدود ى ى اسرور اًًعر الًًدنية (ءمع ًًى شًًراب الًًدنية ء

ًًعر ال

ًًوت السًًر)

مم الم سم المتعاند ما الملبرب
 -2وفق ًا ل م حومًًة الجدوًًد ا وجًًوز لصًًاحب الملبًًر شالب ًًدخ شًًراب كميًًة الًًدنية التًًي وروًًدها
دوم التقيد ءسصة ووميةب

 343مرجا ااءة
 -10كتا احوال وطم
 -11اادم فهمى ا يا و ات  350ىامد مونتا لً الت حيا وافدا لتحبيتها في الم يا ءواءة الوطم اال ترو ية  28ابتمبر201
https://www.elwatannews.com/news/details/1448207
 -12اوجي ادا خ م ا PDF http://www.msit.gov.eg/ar/files/___1__2015___.pdf
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 -3صاحب الملبًًر شال بًًانى وعامًًن فًًي الم حومًًة الجدوًًد وفقً ًا لمًًا هًًو ى يً حاليً ًا مًًم حيًًم
القواىد والسصة اليومية مم الدنية ى ى م وتا ء
الملبر الب دخ ءعد تهاب الم انصة ال

ءالم احم مباشر ومعام تً معام ًًة

ا وةب

 -4اًًيتا السصًًول ى ًًى اللبًًر فًًي الم حومًًة الجدوًًد ءوااًً ة الب انًًة التموو يًًة و ء انًًة
اللبر اللاصةب
ً
وومي ًا ى ًًى م ا وروًًد مًًا اسصًًن ى ي ً اماًًر
 -5صًًيب الثًًرد فًًي الم حومًًة الجدوًًد  5غثًًة
الواحد وومي ًا ىم  40غيا وى دما وقًًوم الثًًرد ءتًًوفير جًًرب مًًم حصًًت مًًم اللبًًر وسصًًن فًًي
المقاءن ى ى ا ا اموو ية ارخ و لك ادل امابوع امول مم الشهر التالىب
 -6وجوز لألار الواحد م اسصن ى ى حصتها في اللبر مقدم ًا لمد ا اتجًًاوز الحد ًًة وًًام ى ًًى
م و ًتح ى مًًم لًًك الًًحد وًًام امايًًر فًًي الشًًهر حيًًم ا وجًًوز ادلهًًا صًًر
مجما مقدم ًا ووتا ادلها صر اللبر وومي ًا فقطب

صًًيب ابًًر

 -7وزم الرغيًًا فًًي الم حومًًة الجدوًًد  100جًًرام شمجًًرخ مًًلوخ م ًًدم ى ًًى م وًًتا تًًاج 1160
غيا مم الجوال البخ ورم  100كي وب
 -8وزم الرغيا (ماوخ)  110جرام ءسيم الجوال الب وز
 -9ال عر الرامي ل رغيا والبخ لم وتهير ءد ًا هو  5نرو
التمووم فرت ال

 -10اتسمن وزا
 -11وًًتا ووميًً ًا صًًر

 100كي و و تح  1200غياب
ب

عر ءيم ا ثة الرغيا وءيع ل جمهو ب

فًًرت الت ثًًة ءًًيم اًًعر ءيًًا وشًًراب الرغيًًا ى ًًى ح

ًًا

صًًاحب الملبًًر

13

ءالب كب

ووفقا ل ب د  4مم هبا الم حومة وسصن المواطم ى ى حصًًت مًًم اللبًًر مًًم الملبًًر مباشًًر
ىًًًًم طروًًًًة الب انًًًًة البكيًًًًة دوم حاجًًًًة لمًًًًوزع وهًًًًو مًًًًا هًًًًدد جميًًًًا مشًًًًا وا اوزوًًًًا اللبًًًًر
ءالمسافحًًات ءًًافغدت ءصًًر
اوزوا اللبر و كا

ال حًًر ىًًم العًًام يم فيهًًاب ومًًم ه ًًا جًًابت احتجاجًًات م ادوًًب

كحرها ا حيما احتجاجات م ادوب البسير ب

م ادوب ابر البسير
لًًا و ًًم مشًًروع اوزوًًا اللبًًر مقصًو ا ى ًًى مسافحًًة البسيًًر فقًًطب وكمًًا شًًر ا اًًاءقا فقًًد
طبة في مسافحات اًًرخ حيًًم كًًام مشًًروىً ا ى ًًى م

ًًتوخ الجمهو وًًةب و م لًًا و بًًة ءًًبعق

المسافحًًات محًًن القًًاهر وااا ً د وة ا ً طبًًة فًًي وج ً نب ًًى وءسًًرخ ءاش ً ال ملت ثًًةب
وكام الم ادوب في البسير ااءعوم لقا وم  2003/12خ نا وم العام يم ءالق اع اللا

 - 13قد ىم مونا مصر فاوا الب

قن ىم مونا وزا

التمووم البخ لا و

14

ب

تجب ل ثتا ى ى المتصثا

https://misr5.com/215005/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/
14مقاء ة جر و
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 .س ءمدو ة ادكو ءتا و 2018/8/18

الدولًًة ل عًًام يم ءمشًًروع اوزوًًا اللبًًر الًًبوم ءًًد ىمًًن ءعضًًها مًًم  2004ومًًم

ولًًا ا تث ً

 2006خ نضًًًًوا فًًًًي هًًًًبا المشًًًًا وا ءًًًًيم ما يًًًًة وىشًًًًر

ىًًًًوام ءشًً ً ن م

المشًًا وا ءقًًرا وزا واًًرح العمالًًةب ولًًا وًًراع الم
نواىد نا و يًًة فًًي هًًاب اعانًًدات هًًواب الم ادوً ت
ًب ءًًن كًًادت اصًًروساا

ًًًًتقرب و لهيًً ً

ًًئول الت ثيًًبخ امكبًًر فًًي البسيًًر

ءتهمًًًة جمًًًا ء انًًًات التمًًًووم مًًًم المًًًواط يم وهًًًو الشًًًرا الًًًب

م اًًودخ ءهًًا ل

ءًًًط ءً ً مسًًًاف

خ
ًًجم

البسيًًًر

ااتمرا العام يم ءالمشروعب
وىم ءداوة العمن ءالمشروع وبدو مم الشهادات م الم ادوب لا و و ًًوا ى ًًى وىًًى ءوضًًعها
ً
دائم ًاب ل ًًم كا ً
الًًوتيثي ب ولًًا وعتبًًروا العمًًن ءالمشًًروع ىمًًد
اًًاىات العمًًن ءال يًًن و الصًًبا البًًاكر حيًًم ام ًًم الم ًًدو
ال ها ووبقى الدان الق ين مم المشروع ل

الميًًر ال بًًرخ ل عمًًن ءً فًًي

مًًم العمًًن فًًي م ًًام اًًر طًًوال

د ااحتياجات اماااًًية ماًًرا محًًن وجًًا الم ًًرل

و مقاءًًًن ااًًًتلدام ال هرءًًًاب والميًًًااب واضًًًمم العمًًًن ءالم حومًًًة القدومًًًة اوصًًًين اللبًًًر
ل م ازل مقاءن اشترا

شهر

والم حومة ك ها ااءعة لوزا

ند ا  4ج يهات ء ًًاب ى ًًى ااثًًات ءًًيم المًًواطم وصًًاحب الملبًًر
التموومب ووتمحن دو الم دو

فًًي اااثًًات مًًا العًًدد الًًب وسًًددا

الملبًًر التًًاءا لً واوصًًين اللبًًر لهًًبا العًًددب وءعًًد او وًًد ااشًًترا

افجمًًالي لعًًدد المًًواط يم

وسصًًن الم ًًدو ى ًًى ااب ً الًًب ءًًد صًًهيرا فًًي حًًدود  200او  300ج ي ً فًًي الشًًهرب ل ًًم مًًا
ا اثًًاع اماًًعا زاد مًًا وتقاضًًاا الم ًًدو ليصًًبا الرااًًب مضً ً
ًافا ليً ج يهًيم ىًًم كًًن مشًًتر
حتى وب ع ىدد المشتركيم  200مشًًتر

ًًبة

و ا اجًًاوز ىًًدد المشًًتركيم لًًك و ًًوم ل م ًًدو

ضافيب وه با ى دما وصير ىًًدد المشًًتركيم  400مشًًتر

اقد ءسوالي 5ب 1ج ي ىم كن مشتر
15
ااب ا ءلس ء ب
مح ً ا وصبا ل م دو
و غًًا تًًرو

العمًًن والتوزوًًا الصًًعبة ءالترواًًي دت حيا ً ًا و ىرءًًات ال ًًا و حيا ً ًا اًًرخ

16

ًً
ادوبًا ل لبًًر لعًًدم
نبن كن هواب العام يم ءالعمن ووسمن معحمها دء ومات ز اىةب وىم وا م
التعيًًًيم ءمًًًوهداهاب حتًًًى كا ً ً

اًًًوفر فًًًر

هاوًًًة الم حومًًًة واصًًًروسات مسًًًاف

البسيًًًر

المتوافقًًة ءًًال با مًًا ا ثيًًب نًًرا الم حومًًة الجدوًًد ب ولًًوا مونًًا م ادوًًب اللبًًر ءًًالبسير مًًا
التث

حد ل رد ا

وطبق

العام يم ءالبسير وغيرها مم المسافحاتب

الم حومة الجدود في 2015/1/1ب و ء ع الم ادوًًب ءًًلم التوزوًًا اًًيتا ءًًال روت البكيًًة

مم خ ملبر دوم وايط مع ب واشترا المساف

لمم ورود مم الم ادوب اااًًتمرا فًًي العمًًن

معها م وجما  250ء انة اموو يةب وهًًو مًًا فضً ممح ًًو الم ادوًًب فًًي اجتمًًاع المسًًاف
حيًًًًًازاها مو ات اًًًًًمية ا الصًًًًًها ( خ الب انًًًًًات التموو يًًًًًة التًًًًًى ا و
لصًًاحبها) نًًد اعرضًًها ل

15المصد ال
16المصد ال
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اءة
اءة

ًًجمب ل ًًم هًًبا مًًا اشًًترط مسًًاف

مم

ًًًًًما ءسيازاهًًًًًا ا

البسيًًر مص ً ثى هًًدهود م

و ًًوم الم ًًدو

ءًًدود ىًًم المًًواطم و ا فًًرار فرصًًة ل م ادوًًب هاوًًة مًًا سب ووتقاضًًوم اًًدل

هبا امشهر الحد ة واابها وءعدها ى يها البسم ىم ىمن.17
ووضيا ب س  :نال ل ا في انترا لو ا توا ىاوروم ا م وا معا ا كن واحد مً ا وجمًًا 250
ء انًًة وًًو د لًًى  1000ج ي ً دو ً م ً ها  700دا المراًًب ءتاىًًك واثضًًن شًًهال ب ًًا  :ا ت ًو
وع ًًى
م ًًام اًًد
ك توا شهاليم ى ًًى المشًًروع والمشًًروع اا هًًى فلصًًبا ا تًًو مًًا ل ًًو
اصبس  3600اار في الشا ع."18
وفصًًرا م سًًاف

البسيًًر ى ًًى حًًن جمًًا الب انًًات و فًًق الم ادوًًب لًًبلك كا ًً

ال تيجًًة

الستميًًة صًًرفها مًًم اللدمًًة اًًدل  3شًًهو اقاضًًوا ادلهًًا ج ًرًا ءًًد ىمًًن ًًا اًًا اااًًته اب
ى هاب
وقول الم دو مبع" :هو كام ءيصًًر مراًًب الشًًهو دخبب ا فيً مراًًب ءًًس ا ً
وع ى هو ءيدوك الث وسببنالك ا ا ح دوك ءس  3شهو وااصر ءعد كد ب

ترو

العمن في مشا وا اللبر ءالمسافحات

ووعرا الم دو

م بع وجها ار مزمة م حومة اللبر وهو ا تقا

ى يهًًا ءدئسًًة المشًًروع حيًًم ا ً
وصر

ىاطًًنببب

لها مر في ال

الدئسًًة ى ًًى صًًر

حتى السقًًوت الم صًًو

وجبًًة ووميًًة ل ًًن م ًًدو

وزخ موحًًد

ة:

ا ك ا ء شو الر الرامي وا الوجبةبب وحثن ا و اس ااا وًًوم الوفًًاب اًًوزع فيً ى ًًى
د ة م ادوب محالييم ى ى م توخ مشروع اللبر شهاد اقدور وشهاد ااًًتحما بكًًن ال ًًدم دا
ما شث اهو ."19
ولا وقتصر اممر ى ًًى مجًًرد حرمًًا ها مًًم الوجبًًة و الًًرخ و م افًًل الم ًًدو

المحًًالى ل ً ها

كا وا وسرموم وضا مم م افرت الموااا :
اح ًًا ول
ما كا ش في موااا ء اادها وما كًًا ش فيً ىيًًاد مًًا عًًرفش اخ حاجًًة اًًال
ف وس اد اها كا ى ى اوام مرايبب ول مًًر اىًًر ام ليًًا فًًي المواًًا  300ج يً اًًداها مًًر
واحًًد بب كًًام فيهًًا حاجًًة ااًًمها حًًافر ءي ًًا ل مسافحًًة كًًن ا ً ة فًًي اقثيًًن ال ً ة الماليًًة
ءياادوا مجموىة مم كن مركر وروحوا وقًًاء وا المسًًاف واًًياد المسًًاف و ًًا لهًًا  %10مًًم
20
ء ااداب
اا ءا ودوها لها ىشام وشته وا ءرض ح ا ما ك ا
ءافضافة لسرما ها مم م افًًرت الموااًًا اعًًرا الم ادوًًب مضًًرا ماليًًة ء
اللاصة وافتقا ها ل رناءة والشثافيةب فيضيا
17مقاء ة جر و
 . 18س
19م.ع
 20بس
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مبع ءادكو ءتا و 2017/8/18

با ىم الص ادوة :

ًًبب الصً ادوة

اًًا اوزوع ًًا ى ًًى المس يًًات متًًوزىيم ى ًًى الص ً ادوة مع ًًى التوزوًًا ى ًًى الص ً ادوة م ا ً
ءتااد مم الص دوت ءتااد و مم الص دوت؟ ءتااد شًًة اللرطًًوم ااايًًر ءتااًًد البلًًة امايًًر بب
ك م ا ىضاب مج س شعب كتير و ىضاب مج س الشعب جالة هيحا السرورخ مم ااً د وة
وىاصا الثقى مم دم هًًو نالول ًًا الموضًًوع كبًًر م ًًا دخ ىصًًاءة دخ اًًبوءة زخ اح ًًا مًًا ن ًًا
نبًًن كًًد و ااتضًًافو ا فًًي الت يثروًًومبب الص ً ادوة دخ اًًبوءة ومًًا احترامًًى ءرض ً لمج ًًس
الشعب اسية لعضًًو مج ًًس الشًًعب هشًًام والًًى ال ًًى هًًو لسًًد ال هًًا د ءي ًًتهد ا ً وضًًا
21
الص ادوة ل مواز ةب
ما ىم ش ن التعاند ف ام ىقدًا ا ووًا وتجدد ا قائيًا ول م ءثاصن وًًوم كمًًا اثعًًن كحيًًر مًًم
ً
مثتوحًًًا ولًًً الترامًًًات لصًًًالا العامًًًن فًًًي حالًًًة
المصًًًالا الس وميًًًة حتًًًى ا وصًًًبا العقًًًد
ل ب

ف

22

احتجاج الم ادوب
ءد ااحتجاج م ب ووم ااجتماع امول ءالمسًًاف
البا

وهًًو الموافًًة  2015/1/1حًًيم غ ًًة المسًًاف

في وجوا الم ادوب الساضروم ااجتماع كما ور و

حدها

اط عًًوا
فًًي المسافحًًة نًًالوا هًًو دا ال ًًى ى ًًد ا ىًًاجب ا اهًًد واًًهد مًًش ىًًاجب ا اًًد
شوف ا شهد ة اا يةبب المشروع ا تهىببا تًًو مثصًًوليم كًًد
اشته وا في الق اع اللا
ءًًيم الم ادوًًب المتثًًرنيم ى ًًى القًًرخ فًًًي
وكًًام هًًبا ااجتمًًاع ءداوًًة ااحتجًًاج وءداوًًة التعًًًا
البسيًًر ودوم اًًاءة معرفًًة اجمًًا م ادوًًب اللبًًر اًًووا لد ااًًة وضًًاىها واًًبن التعامًًن
معها:

23

عًًًر ءعًًًق وا
لمًًًا نًًًالوا الم حومًًًة ااهيًًًرت المسًًًاف ءعت ًًًا ااًًًتدىاب اح ًًًا مًًًا ك ًًًا
ءعًًق ىدنت ًًا مسًًدود ءًبعق وم ًًم
ااقاء ا حتى زماو ا ال ى فًًي ثًًس المركًًر مًًا عرفًًو
عرفًًوا ءعًًق صًًد ءًًس فًًي اليًًوم دا ااشًًا مًًا ك ًًتش جاوًًة لي ًًا اح ًًا كم ادوًًب ،افشًًا
مبعواً لمًًدور التمًًووم والمشًًرفيم همً ال ًًى وروحًًوا ف ًًن مشًًر نالًًك ىشًًام العًًدد فًًي
القاىة كن ملبر و كن مركًًر و ًًا ءتًًاع  15 -10واحًًد وروحًًوا ودخ الس ً ة الوحيًًد ال ًًى ىم وهًًا
24
ول مر عر ءعقب
معا ا كا
وفًًي ناىًًة ااجتمًًاع ءالمسًًاف

ابًًادل الم ادوًًب نًًام الت يثو ًًات وحًًيم احًًتح ءعضًًها ءعًًد

ااجتماع وحاولوا التعبير ىم غضبها لقى مم المسافحة القبق ى ى ءعضها:

 21مقاء ة جرو
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ما الم دو

ب ا ءادكو ءتا و 2017/8/18

وًًوم القاىًًة ث ً واح ًًا ناىًًدوم دا كًًام وًًوم 2015/1/1ببب في ً ًًاس ط عًًوا هًًاجوا ونعًًدوا
ورىقوا فاممم ادهابب شس ها في ىرءية اممم ىشام ولًًوفها ".وكًًام الهًًرا وصًًال اًًالة
اعم وا كد اا ى ال ى حيتااد مش حيرجا ،واوفوها".25
ل مستجيم :ما ىداو
الم ادوب و ما حاولوا طر ح ًًول نًًد ابقًًى ى ًًيها فًًي المشًًروعب اممًًر الًًب ا ًًر

لا و

فًًًي معحًًًا ااحتجاجًًًات العماليًًًة فلصًًًسا
ال

المصًً سة كًًًام لًًًدوها دائمًًًا ح ًًًول لمًًًا ا

ًًًون

ة الت ثيبوة مم مبر ات لتهيير ال حام وهو في الهالب ضًًعا الميرا يًًةب وقًًول الم ًًدو

مب ع ا ها ءالثعن كام لدوها اصًًو وسًًاف
المساف

ى ًًى ااًًتقرا ها الًًوتيثي وااًًتقرا ىًًائداها ل ًًم

والقائميم ى ى المشروع لًًا ولاًًبوا ءً فًًي جا بً اللًًا

ءالعًًام يم ءًًن طبقًًوا فقًًط

مًًا وًًد ى ًًى ا ًًك الص ً ادوة مرو ًدًا مًًم اممًًوال مصًًيرها غيًًر معًًرو

حيًًم ا ووجًًد حتًًى هًًبا

ال سحًًة ىًًدم ىًًم صًًداها و كيثيًًة ثانهًًا لًًيس فًًي المسافحًًات فقًًط ول ًًم فًًي جميًًا
وزا ات مصر:
لما المساف نال ا ًًا مًًاليش ميرا يًًة ى ًًدها ح جيًًب ل ًًو ف ًًوس م ًًيم ؟ ن ً لً وًًا معًًالي
الوزور ا ى د ءتصر ش اور دنية ل ملبًًر لًًو كًًن شً ا دنيًًة زودت ى يهًًا ج يً واحًًد ءًًس
ااءا ل مش روع ءتاى ا حتدا ا مدويم ليكبب اح ا ح اادوا حاجًًات ء ًًي ةبب مدلًًيا ءال ًًبة ل ًًابب
الب انة البكية دخ لو زودت ى يها ج ي واحد ءًًس لي ًًا اح ًًا كم ادوًًببب ل ًًم هًًو طبًًة الم حومًًة
26
وزود الج ية ل ص دوت ى دا و ا ما اداش ا ا ما ااتثداش حاجة ءرض ب
ولم وم في الجين ا بيًًة الم حومًًة الجدوًًد

تن الم ادوب ءعد ال قاب امول ما المساف

ا

اجمعوا ً
معًا واسركًًواب ف ًًا وا وجتمعًًوم فًًي الح ًًم امول مًًم شًًهر و ًًاور  2015ووميًًا ووتوجهًًوم
لى دم هو ىاصمة المسافحةب ل م القرا كام ند االب ءالثعن وءد ا بية الم حومًًة الجدوًًد
فًًًي 2015/1/11ب وى ًًًد ا بيًًًة الم حومًًًة نًًًر الم ادوًًًب ا حًًًيا ول ونثًًًة احتجاجيًًًة اللمًًًيس
 2015/1/15مًًًام دوًًًوام ىًًًام المسافحًًًةب وكًًًًا وا وتونعًًًوم م و
و ى ًًائها ءصًًي

مًًن فًًي حًًن مش ً ة الب الًًة التًًى صًًاء

ا ك الونثة جابها وكين وزا
 4م ً ها ل قًًاب المسًًاف

ًًًتدىيها المسًًًاف
 3600م ًًدو

ل تثًًًًاها

ه ًًبا فجًًل ب وفًًي

التمووم ومدور مباحًًم التمًًووم ومًًدور مًًم المسافحًًة وفوضًًوا

هًًا مب ع و تب

و اب د ًًا وب هًًًب ل ًًم اممًًم لًًا و

ًًما لهًًا ء قًًاب

المسًًاف ب واًًا اجمًًيعها فًًي غرفًًة اممًًم ءالمسافحًًة وتًًن القًًرا كمًًا هًًو الثصًًن و هاوًًة
التعامن ما المسافحةب

27

فقًًًر الم ادوًًًب التسًًًر

ل قًًًاهر وا حًًًيا ونثًًًة احتجاجيًًًة مًًًام مج ًًًس الًًًوز اب وًًًوم امحًًًد

2015/1/18ب وكًًام ى ًًى س الًًوزا

ءًًراهيا مس ًًبب وت ً

لقاب ئيس الوز اب البخ حاول احتواب المونًًاب

اسًًد

الونثًًة ممتًًد حتًًى ااًًت اىوا ايًًرا
شلصًًيا معهًًا ونًًال ً ا ورضًًى م

وج ًًس فًًي م تبً و وادا مًًم البسيًًر وقضًًوم لي ًًتها فًًي ال روًًة العًًامب وااًًتما لهًًا ًًا
 25ث
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لًًًى مسًًًاف

اسًًد

البسيًًر ب وط ًًًب اوزوًًًا الم ادوًًًب ى ًًى ىمًًًال اًًًرخ فًًد

ًًًب لهًًًا ءتهييًًًر

الم حومةب ومم ه ا ىاد الم ادوب ل بسير حتى وتوجهوا في اليًًوم التًًالي مباشًًر  1/19ء ًًاب ى ًًى
كدم ئيس الوز اب ءًًراهيا مس ًًب ل مسًًاف ب ا م المسًًاف

فًًق مقًًاء تها غًًا اثووضًًها

ىدد مم الرمدب الًًبوم احتجًًروا وضًًا فًًي غرفًًة اممًًم ولًًا وتم ًًوا مًًم مقاء ًًة المسًًاف ب وءعًًد
والم البات ءلروج الرمدب و لقاب المساف ب جاب مم وليرها ءيم  3ااتيا ات:

الهتا

ندام م ا  3ااتيًًا ات وًًا امًًا اجمًًا لًًى  250ء انًًة واًًو د لًًى 000 1ج يً وا ًًت ى معاوًًا فًًي
وا ءالت ية مًًا القًًوخ العام ًًة شًًو لًًك اًًثروة ءًًر
الشهن وا احولك ى ى الق اع اللا
28
ا كدا مثصول ".
ارو ليبيا ارو العرات ارو اخ م ام وا كدا وا اد
ف ر ال جوب ل عمن ءالق اع اللا
شهاد

حد صسا

المصا ا

التي هًًي حًًد اااتيًًا ات التًًي نًًدمها المسًًاف

كام صروسا ح

ب شهاد

الم دو

ضًًرءتها

مب ع:

وفي اس ااقالهًًا ءً ثس ال ثً كًًد  :وًًا حبيببًًى اح ًًا
في اس فعد اح الق اع اللا
ا وحتيجوا ح ااًًد مً ا الًًو ت وح شًًه وكوا شًًهر وءعًًد كًًد ح ثصً وكوا دا مجام ًًة
ح
ل ياد المساف ا ااصًًن ءي ًًا فاح ًًا ح شًًه وكا شًًهر وح ثصً وكا ومًًر امزمًًة ءًًس ا زوًًد
29
وا نن فدا جا كن ال ى كام اوا ع الق اع اللا ب
وكا

كرخ و

و اور ى ى امءوا

فائًًًًد ب فاااتيًًًًا ات جميعهًًًًا م

وامجواب م تهبةب ل م لقاب المسًًاف

لًًا و

ًًثر ىًًم شًًيب

ًًًًتسي ةب فقًًًًر الم ادوًًًًب العًًًًود ل قًًًًاهر وًًًًوم الحد ًًًًاب

 2015/1/20ب واصو وا ا ها كالمر ال اءقة او وقاء وم ئًًيس الًًوز اب الًًبخ نًًد وصً وم معً
لسن مم جدود وساف ى ى لقمة العيش الشسيسة ص ً اب ل ها هبا المًًر كًًا وا ى ًًى موىًًد مًًا
ن

ام شرطة ال

يد زو ب ونصر ال ين،

غ ة اممم ى يها الشا ع الجا بى لمج ًًس الًًوز اب

ىصر لك اليوم وطا دوا الم ادوب البوم اثرنوا هر ءًا مم امممب ل م لقى القبق ى ًًى  41مً ها
ا ا ى ابي ها في اليوم التالي ومعها االة واضسة:
ما اجيش ه ا اا ى ا ا ما ليش دىو ءيكب ا ا ك
اجي ى ا ا لي ؟ ئيس الوز ا ك ا المساف

ءاىام ك كووسب و ل مساف

ءتاىك ندام م ك ءالت يثوم فلد

ءتاىك

ايجي ى ا ا لي ؟

مش تك ى دا."30
ىاود الم ادوب المساولًًة مًًر
فوجئوا ءااتدىاب الم دو

اًًرخ مًًا مسًًاف

البسيًًر اماًًبة ال ًًواب مصً ثي هًًدهودب و

مب ع لمقاء ة المساف ب ل

لا وقاء

ءن احتجر في ىرءًًة التًًرحيدت

داان مسيط المسافحة ا ءد مم المسافحة في السركة مامهاب وىمن كردوم ى ى المجموىًًة
المستجةب و لقوا القبق ءالثعن ى ى  18م دو ب
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"لقيًً

اًًياد ال ًًواب طًًالا ءي

المساف ب ا دا ً
دا

ناءًًن اًًياد المسًًاف

م البواءة وط ع
افا ال

ىي ي

ا ا ما ارن ا

لًً

وط عً

ء ًًانتى ىشًًام وااًًدوها فًًي اممًًم جًًواب

م البواءة التا ية ى ى طول ع المد ىة كبًًو ى فيهًًاب ولقيً

د في وشى نعدت ضسكبب نالى ءتضًًسك ى ًًى اوً ؟ ن ً

اياد المساف ؟ واا
ااىة كد لقي

ًًلل ى يًًا ن ًً

ًًاب نًًال ى ااثضًًن حضًًراك ناءًًن اًًياد

جاخ اقبق ى يًًا؟ شًًووة واًًدو ى ى ًًى ن

 17واحًًد جًًاويم اًًا ي ءقي ًًا  18ااسول ًًا ل
نا وم التحاهر ل

بب

لً

واحًًد مهمًًى
ًًا دااًًن ناءًًن

ًًا دم هًًو بب مثًًيش ويجًًى

ًًجم طًًر  :اًًرت نًًا وم التحًًاهر مًًا

ها هم ال ى ءاىتيم ل ا.31

تًًًن الم ادوًًًب شًًًهو ًا د ًًًة وتقاضًًًوم مرابًًًااها دوم ىمًًًن ودوم مًًًن وضًًًا فًًًي الرجًًًوع
لعم ها:
فض ا اح ا  3شهو ناىدوم في ءيوا ا ما ء شته شبب ءق

ءال

بة ل ا حيا او موتب

32

ءداوةالسن
وفي ما س ىاود الم ادوب السركة فتوجهًوا لًًدووام ىًًام المسافحًًة فًًي  15مًًا س 2015ب فًًي
هًًبا التوني ً

حًًا فًًي شًًرم الشًًي المًًوامر اانتصًًادخ ءرىاوًًة ئًًيس الجمهو وًًةب ولًًا و ًًم
مام جال امىمال القادميم مم اللا ج:

ال حام في حاجة مخ احتجاجات اسرج

ااوجه ا لدووام ىًًام المسافحًًة وونث ًًا ءرضً ب هتث ًًا ءًًس مًًا لسق ًًا
ح

مًًن جال ًًا العقيًًد

م المهازخ ونال وا جماىة ا ا م ا مم وااة الجمهو وًًة ءسًًن مشً ت ا وً المشً ة؟

ح ي ا الوضا نال اعالوا ااثض وا معاوا دان قاءن اياد المساف

وسن المش ةب

كام الم ادوب ند ااتوىبوا د س الداول ل مسافحة ا ااىتقًًال ًًا ا شًًىب وتهيًًر فرفضًًوا
الداول ل م هبا المر وىد الساكا الع

رخ ءسن المش ة:

اًًدل  15وًًوم مًًم ال هًًا د حيًًتا اًًوزوع ا ى ًًى مجًًالس القًًرخ ءًًس ءرجًًاب مًا حًًد

مً ا

وعمًًن ونثًًات اًًا ى وا ًًا ال ًًى نًًدام م ً ا ومش ً ت ا ى ًًدخ وحتتًًاءعوا معاوًًا وم تبًًى مثتًًو
وال ى ىاور نًًا ا يثًًو ى ووتًًاءا معاوًًاب ءالثعًًن فضً ا متًًاءعيم معًًاا الًًً  15وًًوم دول لسًًد مًًا ء ًًا
اهن وااوزى ا طبعا ءرض التوزوا امول ك ا ى ى نا وم  12ءقي ا ى ى نا وم 47ب
ءد ءالثعن اوزوا الم ادوب كن ح

ب موه

33

ى ى مجالس القرخ والمدم التًًى و

ً وم فيهًًا

فًًي مسافحًًة البسيًًر ب وصًًد نًًرا اًًوزوعها ءتًًا و 2015/4/1ب واوزىًًوا ى ًًي وتًًائا ملت ثًًة فًًي
الس ومًًًة المس يًًًةب فيًًًرو
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حًًًدها ا ًًًا ىًًًم ث

ًًًى اشًًًته

فًًًي مج ًًًس القروًًًة فًًًي الق

ًًًا

اله داًًى ءعًًد م هًًا م

ً

ًًئول كهرءًًا ىًًم الوحًًد

م

معاوًًا دء ًًوم ز اىًًة وحاليًًا مااًًك

الرناءة والمتاءعة ءتاىة مج س نروة دوبة مركر دم هو مسافحة البسير ب"34
وها التهيير :اعييم ومش اعييم
ب س اا اعيي

ءااات اد لشهاد الم دو

ءدوم جميا ميرات المعيمب فبعد مرو ىًًام ى ًًى

اونيًًا العقًًد وااًًتدم العمًًن فًًي  2016/5/1ومم مشً ة الم ادوًًب كا ً

ءاماًًاس التحبيً

حًًاول بس اااًًتثهام ىًًم حقيقًًة وضًًع الًًوتيثي الجدوًًدب فًًلابروا م اعيي ًً لًًيس ى ًًى
المواز ة العامة ءن ى ى د جة م
الوفًًا
حالت

تق ةب خ

ءلروجً مًًم اللدمًًة مخ اًًبب كًًام ءالمعًًا

و

و اااًًتقالة التثًًي هًًبا الد جًًة وا وعًًيم ى يهًًا اًًوااب و هًًا مجًًرد ا ًًو لمًًم فًًي
و ًًانش فًًي مج ًًس الشًًعب لضًًا الصً ادوة اللاصًًة

وى ي ا تحا القًًا وم الًًبخ اًًو

ل مواز ة العامةب وما لك لا وثقد د ء فًًي مساولًًة الثهًًاب فبعًًد ا تهًًاب ال

ً ة الماليًًة التاليًًة

وجد م الرمدب المعي يم لها اقا ور كثاوًًة اً ووة ا هًًوب و ابًًروا م شًًئوم العًًام يم لًًا ولاهًًا
م شًًو اًًمى لعمًًن اقروًًر ل ً  :طًًب ازاخ ؟ ا تًًو اثض ً وا زخ مًًا ا تًًو ا اقًًا ور وا جًًاز ءًًدوم
مراًًب وا ا تًًدا

ا تًًو ءالًًبات مب ا ًًو ص ً ادوة مًًا عرف ًًو

مشً ة اا يً ةببب ااًًمى ااعي ً
ا

وضًًا ."35ووضًًيا :كًًد في ً

ل ًًم ااًًللببب طيًًب واجماىًًة ءعًًد كًًد

وً ال ًًى حيسصًًن؟ نالًًك

ما ل ش ارنية مال ش حوافر حتاادها ما فيش اقرور ارخب ف سًًد كًًد اح ًًا وانثًًيم مًًش
36

ىا فيم وضع ا و ؟ب

والسقيقة م م ادوب اللبر اا ق ها مم العمالة المونتة التاءعة ل قًًا وم  2003/ 12ل عمالًًة
المونتًًة التاءعًًة لقًًا وم العًًام يم ءالدولًًة خ نًًا وم اللدمًًة المد يًًةب وهًًا فًًي السًًالتيم ىمالًًة
مونتًًة ءًًد د جًًاتب وفًًي السًًالتيم ى ًًى مشًًا وا ااءع ًة ل صًً ادوة اللاصًًة فا تقًًن بس مًًم
مشروع اوزوا اللبر لمشًًروع اسصًًين فًًوااير ال هرءًًاب لمشًًروع حافًًة اقًًوم ءلىمالً شًًركات
ج بية اتعاند معها الس ومةب
ووضيا الم دو
الموتا

مب ع مش ة ارخ مهمة وهي اجاهن الًًد جات الع ميًًة التًًى وسصًًن ى يهًًا

اب ىم ب وهو ءًًال با و

بًًة ى يً نًًا وم اللدمًًة المد يًًة نًًا 2016/ 81ب وءالتًًالى ا

وسصن الموتا البخ اجتهد و ال د جة ى مية ى ى مم موه ً ى ًًى حًًافر مًًاد مقاءًًن لًًكب ءًًن
امكحًًر مًًم هًًبا ىًًدم ضًًا مًًدد اللدمًًة ال

ًًاءقة  :ونًًالى موتًًا شًًئوم العًًام يم كمًًام ا ً

مًًال ش ضًًا مًًد وع ًًى مًًا ا ًًالب يش ءضًًا المًًد ءتاىتًًك كًًام المثًًروا وضًًا لًًى  5اً يم
والمثروا ا ى نضي

ا تيم جيش وضمهم ى كمام فبتثرت معاوا ارفع ى د جة مًًم الراءعًًة

ط ًًا التالتًًة المثًًروا ًًى ط ًًا الد جًًة التالتًًة ى ًًى طًًول ومرابًًى وروًًد العًًدو ءتًًاىتى اروًًد
اماااى ورود كد
34م .ع
 35ث
 36ث
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ا اد

مثيش

".

مبع حًًول مًًا اكتشًًثوا ءعًًد م اسولًًوا ل تبعيًًة لقًًا وم اللدمًًة

ولعن هاوة شًًهاد الم ًًدو

المد ية ادىو ا فلقاب حر اروعة ى ى لك القا وم نا وم  81ل
وو

تهد

ًًب الس ومًًة اس

نا وم اللدمة المد يًًة ءس

ة 2016ب
ًًتوخ اللًًدمات العامًًة مًًم

ًًيم م

ادل اضاع الموتثيم ل حا كحر اقدمً ا في اقييا امدابب كما وعدل مًًم حًًام امجًًو لي
امجر اماااي ى ى  %75مم جمالي امجر مما وعالح اشوهات حام امجو ال
امجو المتهيًًر امحًًن فيً ال

اءة الًًب

ً
امامًاب ووفًًة ا
ًًبة امكبًًر . 37ا م الوانًًا جًًاب ى ًًس هًًبا

مًًم المقًًاات ل باححًًة العماليًًة فاطمًًة مضًًام شًًرت ى ًًى مونًًا مًًدخ مصًًر حًًول م
القا وم فقد ا تق
ً
بقًا ى ًًى العًًام يم المًًد ييم ءالدولًًةب وطًًال ول مًًا طًًال امجًًو ء
م

ًًتسو
كا ً
ًة
ًًودات

القا وم ىددًا كبيرًا مم السقًًوت التًًى كث هًًا نًًا وم  47لعًًام  1978الًًب كًًام

ب مئووة مم امجر لى فئات مالية مق وىة خ اءتةب و غ ة ءا
موهدت ى يا
فوت اللم

ًًبب اسووًًن السًًوافر مًًم

الترنًًى مًًام الساصً يم ى ًًى
المب ًًر ءتشًًجيع مًًم

اب اللدمةب وشجا العام يم ل لروج ى ى حًًام المعًًا

يم ى ًًى اللًًروج مًًم اللدمًًة ل سصًًول ى ًًى ميًًر ضًًا  5اً وات لمًًد اشًًتراك فًًي

التلميم ااجتماىى و ين ارنية في اليوم ال
والقا وم الب وتضا الهد

م

اءة للروج ى ى المعا

ب

في اق ين حجا العام يم المد ييم للثق

الميرا ية وءالتالي اثق العجر في المواز ة هًًبا القًًا وم فًًتا البًًا
اللدمًًًة الثصًًًن

38

بة امجًًو فًًي

ى ًًى مصًًراىي

مًًام هًًاب

ا مًًًا حصًًًن الموتًًًا ى ًًًى اقروًًًروم اً ً وويم ءتقًًًدور ضًًًعيا دوم ال جًًًوب

ل مس مة التلدوبية وهو ما وضا مصير الموتا ءيد ئي

39

المباشر فقطب

ووجًًو القًًا وم وضًًا ى ًًى حًًة العامًًن المًًروق ووحًًن ج ًرا وت ًًان

ءااًًتمرا مرض ً ءعًًد

الحد ة شهر امولى مم المرا وكل ما وعانب ى ى صست التي ف اها في العمنب
م ادوًًب اوزوًًا اللبًًر فًًي البسيًًر لي

40

ًًوا وحًًدها ضًًساوا القًًا وم الجدوًًد فقًًد طًًال القًًا وم

المدوًًيم مًًم المًًوتثيم الًًبوم احتجًًوا محًًن المع مًًيم وامطبًًاب وهًًا ضًًمم ااحتجاجًًات التًًى
ا ت اولها فيما ءعدب

 37مسمد جاد هن ا تب ح ومة مس ب فصد جدودا في ىدنة الدولة ءالموتثيم؟ مونا صوات مصروة  11غ
http://aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=38c59e8c-7b1c-4264-8393-bebdfd098c6c
 38فاطمة مضام م ود اللدمة المد ية ( :)1ابقى المشاكن ى ى ما هي ى ي مدخ مصر  28ماوو 2016
/https://madamasr.com/ar/2016/05/28/opinion/uم ود -اللدمة-المد ية-1-ابقى-المشاكن-ىن/
 39فاطمة مضام م ود اللدمة المد ية( :)2اجثيا م اءا الموتثيم مدخ مصر  1وو يو 2016
/https://madamasr.com/ar/2016/06/01/opinion/uم ود -اللدمة-المد ية-2اجثيا-م اءا-الا/
 40فاطمة مضام ثس المرجا ال اءة

18

س2015،

ها الثعاليات
▪ اسرور مساضر في ن
▪

ا شرطة دم هو ءتا و  2015/1/10ضد المساف ب

ول ونثة احتجاجية في دم هو ووم اللميس 2015/1/15ب

▪ ونثة احتجاجية مام مج س الوز اب  18و اور 2015ب
▪ ونثة احتجاجية مام دووام ىام المسافحة  19و اور 2015ب
▪ ونثة احتجاجية مام ئااًًة مج ًًس الًًوز اب القًًاهر الحد ًًاب  2015/1/20القًًبق ى ًًى 41
م دو ب
▪ ونثة احتجاجية مام دووام ىام المسافحة  21و اور  2015القبق ى ى  18م دو
▪ ونثة احتجاجية مام دووام ىام المسافحة في  15ما س 2015ب

19

ب

