ﺗﻘـــﺮﻳـــﺮ

ﺗﺎرﻳــﺦ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﺮاﻣﻴﻜﺎ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮا

advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning” 9.
The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s
governorates1314.
As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya,
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in
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ممكتتتم م،1983مأشتتتاتبماتتتاااواوممترا أتتتمصاامفت ت مو تتتبم
افتتحتتتجموعة كتتتبمترا أتتتمصاامها مومتتتم
ال مشتتاموتتضمنو تتمن ماتتتمنمها موم ت يما ت فملرصتتاااوا مف ت مومتتا مه تتا موتتضم ت موشتتاا م
وشتتتابمأتتاضموعة كتتبمترا أتتمصاامالةمتتا بماشتتاتبماتتمتة ) (SACMIماإل طملاتتبمكهت تتامشتتاتبمف ت م
ال تتمل مو تعتتبملة تت اصماتت مكبمالصتتاااوا ) ماأتت همالةمتت يمأ تتتم م1,277,500موتتتامواأتتيماتت مم
أ ااطبمهنأ بم ط طما300مكمول مااكت امها موم يملم مكبمالصتتاااوا مفت مومتتامأماتتتر م م
ماف ت ت م
التمتتتةاةمصماواناأاتتتب ماالات ت ،م ةتتتلمأةعة كتتتبمترا أتتتمصاامهت تتتاموتتتضم25مهلتتتهمو ت ت
اكموتتتل ماصمتتتلماتتتمىناص مم لت ت م108مىالتتتبمات ت مال تتتمل ماصت تتتةضموعة كتتتبمترا أتتتمصاامشتتتاتمصم
موعة تتممالمت مك م
ااااواوم هل اناىاماااااواوممفم ص ماااااواوممجملاا ممالتمأ بمل م ما
17موم ممف مشةم مغابمالص سماال مشاموضمنو من ماص مثملفمهت امشاتبمف مال تتمل مفت م
وعم م تم مالصاااوا ماال ناراضمااوىااصمالمحاب،ماوزاناملاؤامءموخترهمىا مال مل مم

اافقمملرة
•

ي 1م ص

مالةعة كبمهنأيمشاتمصمت اىمه :

ااااواوممترا أمصاا مال ناراض
اأ طمالح ائطمااونضامص

صقتتيماتتاااواوممترا أتتمصاا ف ت مو تتبمال مشتتاموتتضمنو تتمن ماه ت مشتتاتبمومتتا بمنائ ت مفت ما ت مكبم
أ طم الصتتاااوا ماال ناتتراضملرعت نانمااونضتتامصمااوىااصمالمتتحابماهاقت مالحةموتتمص مصتة تتلم
فرصفت ممف مالت مولمويمو تعمص ممت ةتتلمف ت ،ملتقت مصشتتواربمااات بموتتضماو اا مااو ةتتمطم
االتمتتةاةمصمالاا اتتبمالةصتتت ام موتتضمالتتيا ماإل طتتمل ماصصتتتطايماتتاااواوممترا أتتمصاامصمتتةا م
وشااكمصماوعة كمصماصبمالطربماصم ا مما تمج م

أ طمالصتتاااوا مااوىااصمالمتتحاب ةتت موعةتتيمومتتم يماتتاااواوممالت اناىاموت تتاموتتضمتارت موتتتام
واأيمف مو طقبمالص س ماافتتحممكم م،1999مازاىمأأا ثمالتق امصمفت م تتتم مأت طمالصتتاااوا م
ااوىااصمالمحاب ماص مومم يمااااواوممال اناىامال اات مفت مالشتتا ماوااتتطمالتت مصصتتتخ م
صق اتتبمالراتتزنمال ملاتتبمف ت متتتلمواارتتبموتتضمواااتتلمكةراتتبمالتمتتةا مااإل تتتم متةتتممه تتمموتتزاى مأتتأت ام
اوفاانمالةزىاجبمف مال مل ،موةممامه مف م قلمالةمتتم يم لت م فتتم مج ت مافت مضتتةمنمالعت ى م
الةةتمز
https://www.cleopatraceramics.com/ar/international-top-player-ceramic-industry/1

صقتتتيماتتتاااواوممفم صت ت ممفت ت مو طقتتتبموعةتتتيمالت ت اناىامالمت ت مك ماهت ت م
الصتتتاااوا مالةز تتتا
وتخممتتب،موتتضم ت مكشتتا م ط ت ط،مف ت م تتتم مالصتتاااوا مالةز تتا مأماتتتخ ا مصق اتتمصمف اتتبم
ا ب ماصتةازمااااواوممفم ص مأتق امصمال قشماا ءماواطحمالةرصمء ماص توتتامهت تتامصمتتموا م
الصاااوا مصط ناماص قا ا،ماص تجما ممهت اموتتضم8مو تتاضموتتتامواأتتيموتتضمأت طماونضتتامص،ما18 5م
ورا نموتامواأيموضمال ناراض

ط طمالط ءماوورسملألاطح
ص ت تتامجملاا تتمم ترا أتتمصاامها ت ثموم ت يمف ت مكمئرتتبموعة كتتبماتتاااواوممترا أتتمصاا ماتتةتتلمأ تتمء مكتتم م
، 2007موةتتممنفتتتيمالةعة كتتتبم لتت مووم تتتبمكملةاتتتبمهكرتت مفتت م تتتتم مأتت طمالصتتتاااوا مكتتتمل مالعتت ى م
االتتيا ما قتتيمالةم ت يمكر ت موصتتمابم1 5مورا ت نموتتتامواأتتيمىا تتلموعةتتيمال ت اناىا ما تة ت مكر ت م
صو ل جاممف ابمكملاب،ما انمو ظ ماإل تم مأمل ظ ماآللاب
ل ت مصت ت فامهبمه تتمنمكتتضماج ت ىمااتعمجتتمصمل ةتتم ماتتاااواوممترا أتتمصاام تتلمث ت ن م تتم ام 2011مالوتتضم
صفعاصماالاتعمجمصمأ هم،ماصاتزصمف مواارتاضمزو اتاض،م،2012ما2014م
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م
م
م
م
م
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االاتعمجمصماوال م2012
مصمتتمك صماوا ت اثمأةم ت يمال مشتتاموتتضمنو تتمنمفعتتأ مف ت موتتمن م،2011مك ت ومماملتتبمال ةتتم م
أمتتا مالحتت افزمالشتت ا بمالةتتتتأ ا مو تتيم6م هشتت ا،مأمإلضتتمفبم لتت ماونأتتم.مالصتت ب مالتت م وتفتت ام
أملةطمل بمألمااتعزاامنجلماوكةتتم موحةت مهأت مال ا تتاضماشتتقاقتخمكمئشتتبمىا تتلمالةمت ي ما ت ام
هنمنا.م تتتتم ام2011م اتتتتمهةجمفتت ت م لتت ت مالةصتتتتر مغاتتتتامالة تتتتتمىملر ةتتتتم ماا ت تتتتجمالةطمل تتتتمصم
ت هةمم
الةشااكبمل مأ املبمهأت مال ا تتاضماتتمابمالشتتاتبماشتتقاقتخم لت مال مئتتبمال تتم ،مأ ت مص
2
لر ةم مأملفمل م
م
ا تتلمااتعتتمزمهأتت مال ا تتاضماشتتقاقتخ،ماكتمتت مال ةتتم مملةتت م تت واضمااتعمجتتممكرتت موتتمماكت تتاا م
« جتتتااءاصمص صتمتفاب»ماصختتتيص ممكمئشتتتبمهأتت مال ا تتتاض،مااتتتفمفمتتترجمكتت ىموتتتضمال ةتتتم مىانم أتت اءم
ها مب،مااج جمملرةحتعاضم يانامش مالر عبمأ اان مال حفمكضمكةتتلمفت مووتتمنم تتامأت الموتتضم
وفمجتتأص مأملفمتتل مماتم تتجمه تتمءم ت ممصصتتاأجمملر تتموراضما ت موحتتماالصم غ ت مالةم ت يملتتتأ ام
اا مالة اىمالخم مو يمهت اموضم7مهش ا م
اتم جمشقاقبمهأ مال ا اضما ممف مصممك مغ تتبمال ةتتم ،مااتتفم ملتتج،ماصتتبمشت مى مهات ه ،م
«ه ت ما ت مكر مااتقمالصموق وممك مالت ااض،مالاسملو ماق مك م" م
ا مص موضمكةم مو يمالةمتتم يمأتتمل اضمالصتتخ بمفت مالصت سموتتيمزو ئ ت مفت مال مشتتاموتتضم
نو تتمن،ماااتعتتزااموصت ال ماإلىان مىا تتلمالةمت ي،مافشتترجمجةاتتيمالةحتتماالصمأ تتم مال تتموراضم
أفتتتعماكتمتتتمو ،مااشتتتتاا امالت اتتتيمل ت ت مكرت ت مشتتتاومصمو ف كتتتبمأةصتتتتحقمص مالةتتتتأ ا ،م
3
اضةمنمك مفمر ،ماااتةاانمال ةلمأملةم ي
ال م قهماووامك ما مالت موض،مأتتلماصختتيصماوزوتتبماج تممهشت مفت مومتتم يمال تتاضمالصتتخ ب،مااتتفم
ااتعزمال ةم مه مبمكشا موضمالخ ااءماوجم بمال موراضمأملةمتتم ي،ماصت لمالرت اءمكتتمى منف تتج،م
مهمشت ،موحتتمفيمالصت سما ت تتم،مأملت تتمانموتتيم
و امهوضمالص س،ماالر اءموحة مك مالةت
و ا بمالق ىمال موربمإل مءماالاتعمزماصأواضما وبمالخ ااء
،م الم
انغ مااتعمأبمال ةم مإل ءما المالخ ااء،مالي ضماصخياه مان تتبمضتتتطملتحقاتتبموطتتمل
هنم لتت ملتت م تت ىم لتت م تتتمئجمواضتتابمأمل صتت بملةطملتتبمال ةتتم موتتضم ىان مالشتتاتب،ماأملتتتمل مهاتتتام
ال ةم مكر مو ااربم ضتتااأ ماوت مهات كم،مل قت ملقتتمءم تتامأتتاضمال ةتتم ماوحةت مهأت مال ا تتاض،م
نئاسموعرسم ىان مالشاتب،مل حفموشمتر

2مو يمالةماىمالا ،موم م.مالحعز،م3مومن م2012م
https://www.almasryalyoum.com/news/details/164655
3مم فصخم

انأةمم و نمالت اماال تممىبماليبمامابمها اثمثت ن م تتم ام2011ماص هتتممو تتانام ظا تمملت تتامىفتتيم
وصتحقمصمال ةم ملوضمو اصتتبمأ تتخموبماتتاااواوممترا أتتمصاا،مصمت نمو تعمص تتمم لت م108مىالتتب،م
الم ةوضمأأىمام موضماوا ا مصمت نمكعزهتتممكتتضمصتتأواضموصتتتحقمصمال ةتتم ،م ماتتبماه ت موتتمزال ام
ةرت نمالت م ت تتهمال ةتتلمأملةمتتم ي،م الم ت ماصختتياامهتتيامالة تتهمأصت بمالاغ تتبمفت مصصتتاا م
صامنموح طملر ةم ماااتعمجمص مف مالص اصمالقراربمالصتتمأقبمكهث تتمءمال ت ن ماأ ت هم)،ماموحمالتتبم
إل متتم مناتتملبمااضتتحبم"لتتضم اض ت لةطتتمل و " ماتم تتجمناتتملبموتتضمهاتتحمبماوكةتتم مااإلك ت م
كة وم،مصحةلموزا مكر ماالاتعمجمصمال ةملاتتبمالتت ماجتماتتجمومتتامفت متتتلمووتتمن،مأ ت مهنمفتتم م
الواتتلمأمل ةتتم م مهلقتتجم تتتمئجم مخمتتبمالقطتتم مال تتم مأ ت ال موتتضمكةملتتخم ل ت مالطا تتب،مااتتما م
ماشتتاتمص ،مفمفتاشت امناتتاهموعرتتسمالت زناءماشتتمن م
مالحفتتمعمكرت مومتتم
الةت ق نمو
القمامال ا م ا مموضمال الةمن،مت مالم رق اموماامزو ئ ت موةتتضماتتفاجمشتتاتمص مهامأا تتج،مام
تتمصمال ز رتتبماأقاتتجم
اج ت املرة تتمممالة وتتاماا تتة املط ت اأاامال تتماراض،مااتتفمص ختتاصمالت
ال طملب
اا تتتا ماإلكتت مك تتمن م"االاتعمجتتمصمالفل تتب"مصقرارتتمموتتضمشتتأنماالاتعمجتتمصمالةشتتاماكبملر ةتتم ،م
ا ظ منهتتممأمكت منهتتممااتعمجتتمصمفلتتمصموحت اى ماه م اتتب،مالمص ظتتاملةمتترحبمالت اضمفت مهزوتتتخ مااتتفم
نهاامث ن م م امهزوب،مال م ااامفا مموحمالبملرت اامكضمالت تتبما ات .ماواضتتم مال مئصتتبملعةت م
الش ب
تمنموحة مهأ مال ا تتاضم تتمىنامكرت مصر اتتبموطملتتبمال ةتتم مأمل صت بملألجت نمالةتتتأ ا مااونأتتم،.ملو تتخم
ويمغاا موتتضمهاتتحمبماوكةتتم ،منف ت اماال ح تتمءملر ةتتم ماتت مالمصتتتقرةمهنأتتما مالفماشتتب،مكرت م
اصمبماحبمال ةم مااامص ،مف ما مكبمص ماوت امصر مملر البما ضتتاانامأمتتحبمال ةتتم ماتتتمنم
لممابمالشاتبماومم خموخملفمصمت اا ،منا ص ممازان مال البمف م2010؛م متشفجمالت زان مكتتضم
وخملفتتتتمصمأالاتتتتبمجصتتتتاةبمك تتت مفتتت موعة كتتتتبمومتتتتم يماتتتتاااواوممترا أتتتتمصاامأة طقتتتتبمكتم تتتتبم
ماةربمش ت ممهج ز مالتفتاشمال الت ،مااتتانصمأ تتمءمكرا تتمموحمضتتام
أملص س،ماتمنم ل موضم
لةص ت ال مالشتتاتب،ماهلزوتتجمال ت زان مالشتتاتبمأصتتاكبم زالتتبمالةخملفتتمصموتتضم ت مأا تتموجمهام طتتبم
لت فابماواضم مال الابمل م
اتشفجمو م مصمهج ز مالتفتاشمال ال ،موتتضم ت مكةتتلمالقاماتتمصمال زوتتبماه تتيمال ا تتمص،مكتتضم
كتت ماهتةتتتم م ىان مالشتتاتبمكة وتتممأملةتمأ تتمصمال ان تتتبمااتتع ص ممو تتتلمالقاماتتمص،ماالمأت فاتتتيم
كق ت ىمنفتتيمالةخرفتتمصمالمتتر ب،مأتتلمل ت م وتتضماتتعلمالةخرفتتمصمالخطتتا مووتةتتلمال ام تتمص،ماتتتيل م
اتتعلمالحملتتبمال الاتتبملرة شتتأ متةتتممهث تتتجمالة م تتمصمكتت مانصتت اءمال تتموراضملة ةتتمصمال م تتبم
ال زوبمل نءموخماامالة ب،ما اعم مالشتتاتبمكتتضمالتتتخرةماآلوتتضموتتضمالةخرفتتمصمالخطتتا ،ماو تتمم
الحةتتأ ،مهبم« ت اصجمالمتتا مالمتتح »مالمتتر ب،مااتتفمصخز تتممالشتتاتبملحتتاضمالتتتخرةمو تتم،منغ ت م
مومج ت مج ت ن ،م
طت ن م ل ت مالات ائ تتممكرت مو تتمىنمثقارتتبمأ صتتبمكملاتتب،ماصتتبمصمتتا حمالة ت
4
از امال البمالةماىما ت م

4مو يمالةماىمالا ،مأ انمتمصبم،مأتمن م11مهأا ل2010.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/40167
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اهضم مال ز ام نمالةخملفمصمال الابمص تتة جمز تتمى ماوصاأتتبمالوراتتبمأةتتمم ختتملهم تتم نمال التتبمن ت م4م
ضتتمءم
لص ت بم1994ماالئحتتتخمالت فاي تتب،مالة ت مأملقتتم نمن ت م9ملص ت بم 2009ماص ت صمش ت مال
المتتمىن موتتضمىا تتلمك تتامالةعففتتمصما صت ماوفتتاانماو طقتتبمالةوتتمأسمالحت اىمالةصتتة .مأ تتم م
هتتيامأمإلضتتمفبم ل ت مص ت ىمصاتاتتزماوصاأتتبمال ملقتتبمالةصت شتتقبمالح ت اىمالقم ت ىمال ت انى مأملقتتم ن،م
اك ت موطمأقتتبمالمتتا مالم ت مك ملرقتتم نمن ت م93ملص ت بم،1962مالة ت مأتتملقاانمال ت زانبمن ت م44م
لصت بم2000ماصعتتماز مالحت اىمالةصتتة .مأ تتم ما تتم ماز تتامال التتبم نموة تتلمالة شتتأ مصقت أخطتتب
لت فاتتبماواضتتم مال الاتتبمل تتم،مأمل ص ت بملرقاماتتمصمالة ةراتتبمالةخملفتتب مااتتتت موتمأ تتبمص فاتتيهمم
5
مهج ز مالتفتاشمال ال مأمل زان
وضم
اهىىمصعمهتتلموطملمتبمال ةتتم م ل ت مهنم تتأص ما فعتتمنه مش ت ا،ما نمص مك ت صمفتااصتتخمالزو اتتب ماهوتتيام
ااتعتتزاامهأ ت مال ا تتاضماشتتقاقتخمأةمتتم يمال مشتتاموتتضمنو تتمن،مث ت مااتعتتزاامالخ تتااءماوجم تتبمف ت م
ومم يمال اضمالصخ بمأ هممأأ م
أتتلمصوتتانماالاتعتتمزموتتا مه تتاىمأ ت م ل ت مأأا ت مف ت موقتتامازان مالق ت ىمال مورتتب،م ت مالعة تتبم16م
وتتتمن م 2012؛مك ت ت وممهج تتتامولتتتمصموتتتضمكةتتتم مومت ت يماتتتاااواوممترا أتتتمصااماتتتمابمالةمت ت يمكرت ت م
مأ مااتعمز ،ماو خمال تت نمفتح مفوابماز امالق ىمال مورب،مىا لمالت انم
االاتعمأبملةطمل
6
ال م ملر زان ،مات مالصمىابموضما م.مالا مالتمل
نمالر اءماة بمأ ض،م مئ مالشاابمال صتتوا بمفت مال اات م
ا يتاموضمصفماالمصر مال ا ب،ما
ا مامم ل مازان مالق ىمال مورب،مأ مفشلموفماضمصمكةم مااااواوممترا أمصاامأتتمل اضمالصتتخ بم
وتتيمهأت مال ا تتاضمااز تتامالق ت ىمال مورتتب م مهاتتامنجتتلماوكةتتم مكر ت مك ت ماتتا مهنأتتم.مال ةتتم مأتتأثام
نج مكضم ةسما اص،ماصملم اةت مم ح م47مورا نمج اخ
اصط ت نماووتتا،مفحماتتام ح ت م2000مكموتتلموقتتامال ت زان مامنف ت اموتمىنص تتمم المأماتتطحمبماتتمابم
الةمت ت يمأتتتملق ملةقتتتامالشتتتاتبمأملصت ت س،مو ر تتتاضماكتمتتتمو مالةفتت ت .مهوتتتم مالت ت زان متةتتتمم
اات ل امكر ماقمئبموحمو مامابمالةم ي مفاةممااتةامااتعمزمامابمالةمت يموتتيمالت ز امفت م
ووت تتخماتتت مالصتتمكمصماوالتت موتتضمالمتت م .مافتت مال تتجم فصتتخ،متتتمنمالرتت اءمأتت ضم تفتتما موتتيم
مهال تم،م
الطتتافاضما ت م ت ءما ت المهأ ت مال ا تتاض،م المهنمال ةتتم مهاتتااامكر ت ماالاتتتعمأبملةطتتمل
اص ا خمكرا مم لم ااجخ
اف مالصمكبمالصمىابما مام،ما يمهأ مال ااضمكر موطملتتبمال ةتتم مااافتتبمكرت مهنم وت نمأت م
ال ج تتتبملر ةتتتم م10مج ا تتتمص،ماأتتت مالةختتتمااموتتتممأتتتاضم300مام200ما150مج اتتتخ،مأحصتتتبمالتاصاتتتبم
ال ظاف متةمما يمكر ماا ماونأتتم.مالةتتتأ ا ملر ةتتم ،مأ ا تتيمهنأتتم.مات بمصتتتااا.موتتممأتتاضم3ما5م
7
مها
ال ملر مولمال اا ،مكر مهنم ت مالما م

5م فصخم
6مو يمالةماىمالا ،مالا موع ىمال انى،م16مومن م 2012م
https://www.almasryalyoum.com/news/details/166709
7م فصخم
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ماصظتتتمهامهلفتتتممكموتتتلموتتتضم
التت م ةتتتعمشتت اانماتتت مكتتتمىمك ةتتتم ماتتتاااواوممترا أتتتمصاامالاتعتتتمج
"ااااواوممترا أمصاا"مهوم مى انمكم موحمفظتتبمالصت س،مااتعمجتممكرت م غت مالةمت يمفت موتتم م
،2012ماو ح م جمز موفت اب
ا تتتتامهاةت ت م اتتته،مالةتحت ت ثمأمات ت م قمأتتتبمال تتتموراضمأملشتتتاتب،م نم ااأتتتبمهلتتتهمكموتتتلمص ج ت ت ام
أمح تخم ل م ص مشاابمكتم ب،ملتحا اموح امض مومل مالشاتب،مأ ماص موتتخمأ ات انمص راةتتمصم
8
م نام ماوص أاصمصم ل مال ةم ماو ح م جمز موفت اب
ل مو امش انمال موراضمأ
اكرت م ثتتامصحا تتامال ةتتم موحمضتتاامضت مهأت مال ا تتاض،مااتتت كتخمال امأتتبملصت الخمفت ماالص موتتمصمالتت م
اج مملخمكةم م"ااااواوممترا أمصاا"،ماوضمأا ممص فخمكضم نام مالة اىمالخم ملرةمت يمأ ت م
م
ا همال ةل،ماغامبم"اوص أاصمص"مالت مص قلمال ةتتم م لت مالشتتاتب،ماكت موت حمال ةتتم ماقت
الةملابمتمورب
اأملت ازبمويمالتحقاقمص،مصظمهامومم قابموضم3م ال مكمولمهوم مى ت انمكتتم موحمفظتتبمالصت س،م
9
ااتعمجممكر موةمنامصماإلىان ،مالت م مل ام نمه ف مم غ مالةم يماصصا حمال ةم
اه ت ت مهأت ت مال ا تتتاضمأملف تتتلمكرت ت م غت ت مومتتتم يمالصت ت سم ت ت مالخةتتتاسم10موتتتم مفتعت ت ىصم
مالةتتتأ ا م
وظتتمهااصمكةتتم مالشتتاتب،منغ ت ماك ت ى مأ كتتمى مصشتتتالمالةم ت يما كطتتمئ ماق ت
اهاتت نمالةصتشتتتمنمهاةتت مك تت مالحرتتتا مالةحتتتمو مال تتتم مل امأتتتمصمالصتت سم تتتاانامأماتتتت كمءمهأتت م
10
ال ا اضمالاتع اأخمكضمها مبم غ مالةم يماصشا مال ةم
م لت ماال تقتتم مأماتعتتمج م لت م
ااضطامال ةم مهوم م ااانمامابمالةمت يمكرت مصعمهتتلموطتتمل
مهوتتم مالقمتتامالعة ت نبمأةمتتامالع ت ،ملرةطمل تتبمأةقمأرتتبم
القتتمها مااتتفمصظتتمهامولتتمصمو ت
ماشتتو اه موتتضموملت مالشتتاتب،منجتتلماوكةتتم موحةت مهأت م
الائاسموحة مواات مل تتا موطتتمل
ال ا اض
الت م ت تتهمالش ت ماالعتتيبماالةفماضتتمصمأتتاضمهأت مال ا تتاضماكةملتتخ مافت مها ت مهتتي مالةفماضتتمص،م
الت مصااجيمهأ مال ا اضمكضم تمئع ممفاةتتممأ ت ،مااتتتةامالعت ملةتتمم قتتابموتتضم17ماتتمكبمأتتاضموة رت م
ال ةم ماومل مالشاتب ماتم جمأةقام اتتمى مالعتتاشمال ملتتفمالةات ا مأح ت نم اتتمىاصموتتضمالقت اصم
8مالةماىمالا ،م رالمك مىىم،م10موم م2012
https://www.almasryalyoum.com/news/details/177840
9مالةماىمالا ،مهولمك م م،م14موم م2012م
https://www.almasryalyoum.com/news/details/178721
10مو يمال ف ،مك هللامضاهمااالءمااا ما صا ضمالةماب،م17موم م. 2012
https://alwafd.news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/212128-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%C2%AB%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87
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الةصتتترحبماأ تتتعمهك تتتمءموعرصت ت مالشت ت بماالشت ت نىماالقاتتتمىاصمال ةملاتتتبمفت ت مالةحمفظتتتب،م
نمجةايمهاام مالحاتتتبمال ةملاتتبماالصاماتتابمه تم ماا ت تتجم لت مص اتتيمهأت مال ا تتاضمكرت م
اأح
تتاانم ىانبمأتأجاتتلمص فاتتيمأ تت ىماالصفم اتتبمالتتت ما تتيمكرا تتممأتت زان مالقتت ىمال مورتتبمفتت م18موتتمن م
الةمض ت ،مأح ت نمال ت تت نمفتح ت مفوتتاب،ماز تتامالق ت ىمال مورتتبمالصتتمأب،ماالر ت اءماة ت بمأ ت ض،م مئ ت م
الشاابمال صوا ب،ما مص ة جماا مهنأم.موضم2009م ل م2011مأتتأثامنج ت مأ ا تتيمشت ا ضمكرت م
الااصبمالشمول،مأح مهى ت م3م ال مج اتتبماه مت م5م ال مج اتتخ،موتتيماتتا مأت موختتمااماأت مانى تتبم
اش ت ا ضمو حتتبموقصتتةبمكرتت م4مواااتتل،م متتا متتتلم متتهمش ت امو تتممأملة ما ت مصمهامأمتتفبم
فمراب
اتمنما ىمكةا،مالقامىىمال ةمل موضمالص س،مامضاامكضمال ةم ماش مكرت مهنماالصفتتم مصت م
كر مك ى مال ةم م ل مكةر موتتضمج ت م ت ماونأ تتمء،مأ ت مص تتهمال ةتتلمأملشتتاتبموت م11م وتتم،م
وتتيمصح ت مجت ا مزو ت موتفقتممكراتتخملت فاتتيمأ ت ىماالصفم اتتب،مكرت مهنمصمتتا ملر ةتتم موصتتتحقمص م
وضماونأم.ماال الصماالة ح
يم
اهاضحمهاة م اه،مالةتح ثمأما مالرع بمال قمأابملر موراضمفت مالشتتاتب،م نمهأتتممال ا تتاضما ت م
كر ت م تتاانم ىانبمو فتتاىامأمتتفتخمنئتتاسموعرتتسم ىان مالةعة كتتب،مجتتمءمفاتتخمه تتخم«أ تتمءمكر ت ماجتةتتم م
العة اتتبمال ة واتتبملشتتاتبماتتاااوا مترا أتتمصاامجتتااب،ماكر ت م تتاانمالصتتا منئتتاسموعرتتسم ىان م
الشاتب،مصقانماآلص :ماا مالقصطمال م موضماونأم.مفت م31موتتم مالعتتمنبمأتتتأ اامشت امكتتضمو كت م
اواما ،مااا مالقصطمال ملفمف م25م لا مالقمى ما رغم اةبمالقصطمال اا م6مو اضمج اتتخ،م
ص ز مكر م6م ال مكمول،مااا مالة حبمكر مكر م4موااص،مأ ا يم مهمشت امفت متتتلموتتا ،ما وت نم
القصطماوا مف م25موم مالعمنب،ماال م مف م22ما تة ا،ماال ملتتفمفت م22م ت فة ا،ماالااأتتيمفت م22م
ى صتتة ا،موتتيماتتا م متتهم اةتتبمال تت الصماال ج تتبمالا واتتب،ماال متتهمال تتم مفتت م27موتتضم فتتسم
الش ا،مفاةمم اماا مالااصبمالش ابملة مها مكر مهنم ما مف م10م ا مالقمى
اأمل صت ت بمل ت ت مالةختتتماامالتتتيبمص تتتة تخماصفم اتتتبمازان مالقت ت ىمال مورتتتب،م تتتم م« اتتته»م نمهأتتتمم
ال ا تتاضمارتتبمصشتتوالملع تتبموحم تت موتتضمازان مالقتت ىمال مورتتبمصقتت نماعتت مالةختتماامأملةمتت يم
،مكر مهنم ما مأأثامنج موضمصمن مص ايماالصفم اب مافاةتتمم ت رتتبمأأنأتتم.مكتتم م
اصح ىم اةبمال
،2012مجتتمءمف ت مالقتتاانم نجتتمءماتتاف مم ل ت مال تتم مالعتتمنب،موتتيمصعزئت تتممكر ت م3مه صتتمط،ماوا مف ت م25م
تتم ام،2013ماال تتم م25م لا ت ،ماال ملتتفم25ما ت تة ا،مف ت ماتتاضمتتتمنموفتتتا ماتتاف ممكر ت م صتتطاضم
11
فقطمف مومن ما لا
انغ ماالصفم اب،ماضطامال ةم م لت مالرعت ءملرقمتتامالعة ت نبمفت مالقتتمها ،م ماتتا.مهاةت مات ،.م
مئبمنئاسم قمأتتبمال تتموراضمأصتتاااواوممترا أتتمصاا:م« نمال ةتتم مجتتمءاام لت مالقمتتامالعة ت نبمأ ت م
هنمفم ممالوالم أ موضمصااجيمهأ مال ا اضمكضماكت ى مالتت مهتت هممهت تتاموتتضموتتا مهوتتم م اتتمىاصموتتضم
العاشمال ملفمالةا ا ،ماهوم موص الاضمف مازان مالق ىمال مورب،ماووتبمالق ىمال مورب،مانغت م
12
ل مل م همأ م»
ِ
11مالةماىمالا ،م رالمك مىى،م21موم م2012
https://www.almasryalyoum.com/news/details/180323
ى،م2م لا م،2012ممhttps://www.almasryalyoum.com/news/details/191345
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تتبمفت موتتم ،مصااجتتيممهأت مال ا تتاضمك تتممأ ت مه تتلموتتضمش ت ام
هىمهنمصرت ماالصفم اتتبمالةفمتتربمالة
ا متته،ماصتتبموتتمم شتتاصخمجا ت مالشتتاا ماجتتابمال ةتتم متتتلمال اتتمئل مفعاأ ت ام طتتيماا تتبم
م
ال تتاضمالصتتخ ب،ماص ج ت املرقتتمءماز تتامالق ت ىمال مورتتبماال عتتا ،مالتتيبمش ت م أتتاا ماصفم اتتبمأا ت
مافق تمملتتخ م
اأتتاضم ىان مالشتتاتب،مالت ت م متتجمكر ت مصح ت مج ت ا مزو ت مالاتتتاجم مال ةتتم ملحق ت
الوضم ىان مالشاتبمل مصرتز مأمالصفم ابمالة اوب مفت ج املرقمءموحة مواات ،منئتتاسمالعة ن تتبم
م٤٨ماتتمكب،موك شتتوربموتتضم
ما انمالائاسمصشوالملع بم م ابمل ح مم
اا م،مل ا مشو ص
ازاناصماالات ةمنماالم مكب م المهنمالرع بمالت مه جمكةر ممف م5م لا م،2012م«لت مصوتتضمفت ماتتهم
ال ةتتم » ما ل ت ماصتتبموحتتم مأملشتتاتب،مهت ت مص اتتابمالرع تتبمكر ت مصقمض ت مال ةتتم موصتتتحقمص م
ر
مهنم تقمضت امال ت الصماال صت بموتتضماونأتتم.مفت ما تتجمالاتتب ماهضتتم م:م
الةملاتتبمالةتتتأ ا ماملاتم،مكرت
امهي مالت ااب،ماهاااامكر مص فايماالصفم ابمالة اوبمأح ت نماز تتامالقت ىمال مورتتبم
«ال ةم منف
13
االحمت مال صواى،ماالت مشةرجمج الممزو امموتومورممل ى ماق مال ةم »
ا ت مهشتتمنموحتتمو مال ةتتم مالاتتتخ ا ماتتمابمالشتتاتبملحق ت مال ةتتم مااماتتام ما نمالةةمارتتبم
ال ائا مو يمش نمتم جموحمالبموضمنجلماوكةتتم مالفت تتم مهزوتتبموتتيمال ةتتم ،ملا تتجملرحو وتتبمهنم
صحتتجم ت م١٣مهلتتهمكموتتل،م ةو تتخمالتتتحو مفتتا موتتضم ت مو تتيماتتا مهج ت نه » مو ت تتاامهنمهتتي م
14
«اوزومصمالصاماابمالةفت رب،مان بمضتطمكر مالحو وبماالق مءملت حاتخموضمالق اب»
تتبمالعةتتلم
ا تتيتامهنمهأ ت مال ا تتاضمتتتمنمها ت منجتتم ماوكةتتم مف ت مك ت مو تتمنبمالةت ةتتاضمأت ت أاامو
إلفتتاامموا ت انمالتحا تتاموتتضمالةمتتا اض ماالص موتتمصمالت ت ماتتما مهأ ت مال ا تتاضم ومنهتتمماالر تتبمأ ن تتبم
15
غ مالةمم يماصصا حمال ةم مالت مصح ثمك مموحمو مال ةم م
كتتماىمال ةتتم مااتعتتمج مف ت م ت فة ام2012مأص ت بمصتتأ اماتتا موصتتتحقمص مالش ت ا بموتتيما تتهم
نااصتتبمهك تتمءمالرع تتبمال قمأاتتب ما ظة ت اما فتتبمااتعمجاتتبمأملص ت س ما تتانمكةتتم مال نى تتبماوال ت م
التتتي ضمصعتتتمازمكت ت ىه مهلفتت مكموتتتل،مالت جتتتخم لتت مى ت ت انمكتتتم مالةحمفظتتتبملت اتتتالموشتتتورت م لت ت م
وحتتمفيمالصتت س مااتتا.مهاة ت م اتته،مالةتحتت ثمأماتت م قمأتتبمال تتموراضمأملشتتاتب،مهنموملتت م
الةم يمل م ما مل موصتحقمص مالش ا ب،مأ ك ىمهنم تتاانمالوصتتبمغاتتامالةشتتاا مأتتملتحفيم
كر ت مهو التتخمجة ت مهنا ت صخمأتتمل ب،ماالم ع ت زملتتخمالتمتتا مفا تتم ماهشتتمنم ل ت ملقتتمءمهك تتمءمالرع تتبم
ال قمأاتتتبمأةمت ت يمالصت ت سموتتتيم ملت ت ماوزهتتتاب،ماز تتتامالقت ت ىمال مورتتتب ماصت ت ماالصفتتتم مكرت ت ماتتتا م
هاما ت مالةاصتتبملر تتموراضموتتضما ت ا ماوزوتتمصماالو ت انثمأتتمل زان  ،ملوتتضمل ت م متتا مل ت مأتتم م
الةاصتتبماال تت الص،مف تت مكتتضمص تتهمنااصتتتبمجةاتتيمهك تتمءمالرع تتتبمال قمأاتتب،متتتأنماإلىان مص م تتتبم
م
وة ر ت مال ةتتم مالةطتتمل اضمأحق ت مزو ئ ت ماتتتيل مل ت م تصتتر مك ت ىمت اتتاموتتضمال ةتتم منااص ت
موتتضمومتا تتمصمالمتتا مأتتمل ب مهتتيام لت م
ظتتاامل ت مامت ل مكرت متتتااصم تاتتبملصتتحبمنااصت
جم بمنفعمالةمل م كمى متلموضمفا مفتتمنا ماكتتموامنات ن،مال تتموراضمالةفمت لاض،م لت مال ةتتل م

13مو يمجا مالشاا ،م ىمالخ ل ،م6م لا م2012
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06072012&id=8cd6fa88-ffea-4306-829c-1f3e4a8d9655
14م فصخم
15مو يمالشاا ،م10ما تة ام2012مhttps://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10092012&id=d54bbf41-9e59-461f-
9de2-e613f5800fb9
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اص ملموضمال ك ماليبم ط خمكر م فصخ،موةممزاىمغ
16
هوم مالةحمفظب

بمال ةم ماىف

ت مالصختتم م متاانمالتظتتمهام

اصخر ت ماو تتمنموةتتمم فا ت مأموت تتم مهأ ت مال ا تتاضملةطملتتبمال ةتتم ماوتتيم ل ت ،مص فتتجماالاتعمجتتمصم
لت ىموتتضمج ت مفت م 2014مانأةتتممهىىمال ضتتيمالصامات مالةاص ت مفت مصرت مالفتتتا ،مااتتطما تشتتمنم
االاتعمجمصمال ةملابمف متلمووتتمن،مافت مو اج تتبمهأمت مال ا تتاض،مهات منجتتم مو تتمنبماك ت موعرتتسم
الشتت بمالصتتمأب،ماتتتيل مأملتأتاتت موتتيمضتتت طمالعتتاشمال ملتتفمالةاتت ا مفتت مجةاتتيمااتعمجتتمصم
تتبمالت ت مااتتتةاصمكتتم م2013مأملوموتتل،مثت مكتتمىصملرظ ت نم
الص ت س،م ل ت ملع ت ءمال ةتتم ملتر ت مال
أق مف مهأا لم 2014م

ااتعمجمصم2014
تم جماالنص مطمأموا اثمالصاماابمو ةممج امف مهي ماالاتعمجمص م ماصمرجمالةاارتتبماوالت موتتيم
مأمالاتعتتم ،موتتيم
مالحمت مكرت ماقت
ص اكامصمث ن م م ام،2011ماهاصم مال ةتتم مهنمأ ووتتم
،مااىكمئتتخمهنمال تت ن مهثتتاصماتتر ممكرتت ماإل تتتم ملوتتضمم
ها مأتت اىنما تقتتملموملتت مالةمتت يملحقتت
ا ت تتجمواارتتبمااتعمجتتمصم2012مىانمصتااتتام تتيتامفت مو اج تتمصمهأت مال ا تتاضموتتيمال ةتتم مثت متم تتجم
ك
،ماهتت ىاام
الةاارتتتبماواتت همااو صتت ،مواارتتتبمااتعمجتتتمصم،2014مالتتت م ك ةتتتيمفا تتتمم اتتتمىاصمال ةتتتم
مهج ااامكر ماالاتقملب
أمإل ممءم ل مو مزل ،ماات مه
ا ت اعماعتتبمالخصتتمن مالت ت ماىكمهتتممهأ ت مال ا تتاض،ما ت أبمصتتأثامالتص ت بمف ت مشتتاتمصخ،مونمل تتخم
و مفتتيملر اتتيممفت م108م ىالتتب،ماصتتبموتتمم تتتا مو تتيمالشتتاتبمااللوتاا ت ،مامأا تتم مفت مأ ا تتبمالتقا تتا م
تةتتممهنم موتتبمالصتتاااوا ماواماتتاب،ماه ت مالفرص ت مناص،موت ت فا مأو تتا مف ت مومتتا مافاةتتمم ت رتتبم
أأومتضمالفرص مناصمف موما،مصتطت مالمتتخ نمالعاا اتاتتب،مههت مومتتمىنماجت ىمالفرصت مناص،م صت بمم
55م%موتتتضموصتتتمابمالت ت ن مال اأت ت مال ملتتتتبمات ت ال مم600مهلتتتهمتت ت ما لت ت مجم تتتبماجت ت ىمالفرصت ت مناصم
تة تتمىنمف ت مالتو ت ضماواما ت مل تتي مالمتتخ ن،مص ج ت مه تتممكر ت مهالتتبمكتتاا م قاتتبمهاموخترطتتبم
أة تتمىنمه تتاب،مو تتلم"مالوملصتتاجمهامال من تتج" ما ةوتتضمصقصتتا م موتتمصمالفرص ت مناصمف ت مومتتام ل ت م
كاضمنئاصاض؛مهةمممفرص مناصمكاا مال عةمصیص افرص مناصمالاااابمال ى م اب
م اصت ت فامفرص ت مناصمال تتاا مف ت مالمتتحااءمالشتتا ابمف ت منا مكشتتمب،ماوتتاا مالص ت فج،ماااىبم
العةم ،مااىبمالع ب،ماج تتلمه منشتتا ،ماه مالخاتتم ،مانا مالرقتتم،.ماهأت مااجتتل،ماألتتامهأا تتب،ماج تتلم
اتتان ،اهاجاتتج،ماج تتلمالوحفتتمء،ماج تتلماةتتااصموو ت ،مماج تتلمالخاتتا ،ماااىبم تتا ط،ماااىبمك تتتا،م
انا مكمأ ،ماج لماةا ،اكومن ،ماااىبمالعاان ما قيمالفرص منمال ى م مأملمتتحااءمالشتتا ابمفت م
ه مشت اى،ماج تتلمه مالطا ت ن،ماه مال قتتمط،ماالقطتتمن،ماهأت مشتتةم مال تتش ما ج ت مالفرصت منمال ى تتم م
ه ممفت مج ت بماتتا مءمأوةاتتمصما تمتتمى بمهمئرتتبماجت ى مكملاتتب،م م اتممفت مالااااتتبمال ى م اتتبم
اافماالاتاماامصمال ملاتتب متةتتمم جت مفت مااىبمال اةتتمص،ماااىبمزغتتا ،ما هتتبم تتمب ،اااىبمتات -م
16ما منمالا ،ماصم ماملحم،م12م فة ام،2012مكضماتملبمه مءمالشا ماوااطم
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/232198/1/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1.html
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ه مكت اب،ماااىبمزا تتا ،ماااىبمثة تتب،ماج تتلم ت ا،ماه ماىاب،ماالختتاا ،ممانوا ت م-مج تتلمه ماتتاملح،م
17
اااىبمالشا ،ماااىبمفااان،ماااىبما نب،ماااىبمثةمن
اوضمأاضمك ماامالتورفبمالتت م ت مصاهتتبمالةمتتم يمك متتامالطم تتب،مأا ةتتمم فتتعمات امالتتتمزموتتاصاضم
لةمم يمالصاااوا مف موما م م ف جمالحو وبما امالتمزملةمم يمالصاااوا مهتتت أام،2019م
18
وضم7مىاالناصم ل م5 5مىاالنملرةرا نماا مااان ب
الوض،مل مصوتهمش بمالصاااوا مأيل ،مألمهنمشا همكفاف ،منئاسمش بمالصتتاااوا مأمصحتتمىم
الم ت مكمص،ماتتا.مأ ت نمالش ت بمأم ت ىمنفتتيموتتيتا م ل ت موعرتتسمال ت زناء،ملرةطمل تتبمأخفتتعمج ت م
واتتت منمص ن تتت مالتتتتتمزمالط ا تتت ،م لتتت م3م ىاالناصملرةراتتت نمااتتت مااان تتتتب،مهاتتت مأتتتتتملةت اطمصم
الصتت ا بملرتت ا مالةحاطتتتب مو تتتافم،مهنمالحو وتتتبمصتت ل ماهتةموتتممت اتتتااملحتتتلموشتتتو صمالقطتتتم م
الم مك ماوصمك صخمكر ماال ط
ك
تاسمش ت بمالصتتاااوا مه تم،مهنمالصتتاااوا مالةمتتاىمصةوتتضموتتضمغتتزام
اوتتضمأتتاضموتتمماتتا.مأتتخمنئت
ها ا مال مل ،ماص فاامكمئ اصمضخةبموضمالتم ا،ما ربم ال مفتتالمال ةتتل ماتتتمنم لت مأصت بم
الةزا تتممالت مفصتتابمل تتي مالم ت مكب،موتتضم ت مالحم ت مكر ت مالو اأتتمءماالتتتمزمالط ا ت مأأا ت منم
19
و مفصب،ماص فامو ظ مالخمومصمالةحرابماال ةملبمالةمها
اتم تتجماا تتبمااتعتتمزم31مكمور تمموتتضمكةتتم مشتتاتبماتتاااواوممترا أتتمصاامأتتمل اضمالصتتخ ب،مف ت مها ت م
الة ا تتتيمالتمأ تتتبملرعتتتاشمأملصت ت سم تمت ماوات ت م3موتتتمن م،2014مإلج تتتمنه مكرت ت مالت اتتتيمكرت ت م
ااتتتقمالصموقمأتتلمص تت عمالفمتتل،مأة مأتتبمفمج تتبمأ تت مثتت ن متتتمنمالشتت بمالةمتتاى،ما ماتتبم
ال ةم ،م أور نمف مصحقاق مملةمم طةح نم لاخموضمكاشتتبمتا ةتتب،مىانمامجتتبم لت مالةطمل تتبمأحتتبم
ماأا تتجمال ا تتبما ت تتممأ ض ت .ما حاتتمزمهج تتز مالحو وتتبم
مااتتحت
ت ف نموقمأرتتخموتتضمكتتا
مال ات ن ب م
وعتة بمواحمبماوكةم ،ماا ف ممف مو اج بمال ةم مأ لمموضماةم بماق
اص ت رجمالق ت اصمالةصتترحبملألاتتهمف ت ممهتتي مال ا تتبماالتخطتتاطملرتتتخرةموتتضمال ةتتم متماتتتمنم
م9م كةتتتتم م ة رتتت نممهك تتتتمءموعرتتتتسم ىان مال قمأتتتتبمأملوموتتتتلمتماااتتتتتخ وجمجةاتتتتيمااتتتتمئلم
أاتتت
ال تتتتطملمتتتملحمهأت ت مال ا تتتاض،مأ ا تتتبموتتتضمالخت ت ا مأماتتتت كمءمال ةتتتم م لت ت مهات ت موقتتتااصمالعتتتاشم
أملص سملرتفما ،مأا ةممالم تتتتتتلمهياماووتتامف ما تمماتتمصمالق اصمالةصتترحبموضم ا بمهام

17مالا مالصمأي،مواا مالت ،مف اا ام2021م
https://www.youm7.com/story/2021/2/18/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D8%B1%D8%A9/5211951
18مالةماىمالا ،م ماةاضمتا ،م م ام2020م
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1459088
19م فصخم
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مكتتضماآل تتا ض،ماوةمناتتبمال تتتطمكراتتخمو فتتاىا م
أ ات مثت مالصت ملتتزن مالفا تتب،ما أ تتمىمتتتلموت
متيل موضماالصمم مأزو ئ مف مالشاتب،مالي ضمأ هااماكتمموم،مصطت نمفاةتتممأ ت م
اهيامويمو
ل م ضاابمكضمال ةل،مكر م ثامو افت مأ ج منمزو ئ مكر ماالاتقملب م
تةمم عمه
ابم
كر م
الق م ممال

مأتتملح سمااتتت مىام
م ا ماهك ىمأ
ممكر ماأضمنئاسمال قمأبمازاجتخ،مااال مك
ةبمورفقبمنف ممومل مالةم يمهث مءماإلضاابمالصمأب ماتلمهيامف مظتتلمص مات م
20
مالت منف ممال ةم مض مهأ مال ا اض

ىمالنص مطمااتعمجمصمال ةم مويموتتمم حت ثمكرت مالصتتمابمالصاماتتاب م متتتمنملصتتق طمو تتمنبم
ا
مك ات ملت ىمهأت م
مكةم مااااواوممترا أتتمصاا،مالتتي ضمشت ااام ت مكمتتا مأتتأ
هثام عمأ مف م ف
ال ا تتاض ماتتتمنماتتمابمالشتتاتبمهات مهه ت منجتتم ماوكةتتم مالةقتتاأاضملة تتمنب،ماظتتلم شتتتلمو م ت مم
ك
طشتخموتتضمالةطمل تتبمأتتأبم
امى ممف مازأخمالت ا ،موةتتممج رتتخم صتتتق بمكرت مال ةتتم ما حتتاو مأ
ماصاج مال ةم مهياماوثاماإل عمأ م ل م"ف ل"تماافمأ هاامف مالتحتتاب،ماجمتمءم ضتتااأ م
وضماق
ِ
تأا مهأازمالة مل ملرحاتبماالاتعمجابمالةما بمف مكمو رم2011ما،2012مالتت مأرتتتجموتتضمالقت مىنجتتبم
ىف تتتجمكت ت ىموتتتضمو اصتتتمصمال التتتبم لت ت مال االتتتبملف ت ت م ماتت ت ملعتتتأصمالحو وتتتبم لت ت مارقتتتمصم
الااتتتتمل،ماااتتتتتخ وت ممضتتت مال ةتتتتم ما تعتتتتجماصفم اتتتتمصمكةتتتتلمجةمكاتتتتبمكتتتتضم اتتتتاانمال ةتتتتم م
ماتم جمالة اصبمال صوا بماافتممفا تتمما ت تتم،ملت م تتا مهتتياموأت مال ا تتاض،مالتتيبم
اوفماضمص
21
ك
مهج امكر مالت اي
ا ماا ممأتما حمغا ب،م م مفاخم خم
اار مال ةم مه مماا بمالتقمض مفحمر امكر ماو م مئ مأ كمى مالةفم لاضملر ةلماىفتتيم
تتتجموحوةتتتبمااتتتتل م م
تتتمصموملاتتتبمل تت ماأ ت ت موتتتاانماتتتتبمهكتت ا مكرت ت مهتتتي ماوات ت اث،م
ص
القتتمها مىائتتا مالعاتتز ،مأ ت لزا ماتتمابمالةم ت يمانجتتلماوكةتتم ،مأ كتتمى مكةتتم ماتتاااواوممترا أتتمصاام
أملص ت سم لتت مكةر تت متةتتممهلزوتتتخمالةحوةتتب،مأمتتفتخمنئتتاسموعرتتسم ىان موعة كتتبمشتتاتمصم
تتمصمالةملاتتبملر ةتتم ملوتتضماوت تتجموعة كتتبمهأت مال ا تتاضماوملو تتمم
ااااواوممترا أتتمصاا،مأملت
كضمص فايمالحو مهت اموضموا مانفعمجةايماإلشومالصمالت م وت ممالشاتبما ممف مالت فاي
ااتتا.مكمتتم مالط تتميموحتتمو مال ةتتم ،م تتخمف ت ماملتتبمنفتتعمالشتتاتبمالت فاتتي،مااصتتتةامأ تتا م
الشاتبماوممصةروخموضمها ماومم يملر ايمف مالةزاىمال ر ”

 20فماةبمنو من،مالة مىن مالةما بملرحق مالشخماب،م3ماأا ل2014
https://eipr.org/blog/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/2014/04/%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%88%D9%86%D8%9F
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اهاضتتحمالط تتميمفتت مصمتتا حمصماتتحفاب،م نمالقتتم نم ع تتامهأتت مال ا تتاضمكرتت م كتتمى مال ةتتم م لتت م
كةر تت ،ما الماتتتتخيماإلجتتااءاصمالقم اتتبمفتت مالشتتبمالع تتمئ مأعا ةتتبماالوت تتم مكتتضمص فاتتيماوتت م
22
الةحوةب
انغت موتتاانمكتتم مكرت مهتتي مالتمتتا حمصمالمتتحفابملةحتتمو مال ةتتم ،مل ت م صتتةيمكتتضمص فاتتيمالحو ت م
ف لم عحمالقم نمأ متلمهي مالص اصمف م نجم مالحق ؟

22مو يم افيم،ما تة ام2020
https://nwafez.com/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7

15

