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تقديم

األستاذ ادلكتور مصطىف الفيق
مدير مكتبة اإلسكندرية

ل مفهوم »إدارة األزمات« إىل علم هل أراكن وأصول وتطبيقات، ولعل ما تشهده  لقد حتوَّ
مناطق عديدة وىلع  متأججة يف  أزمات  من  مقدمتها مرص،  ويف  األوسط،  الرشق  منطقة 
مستويات خمتلفة، هو خري مثال ىلع مدى اتلنوع يف حجم تلك األزمات وطبيعتها، فضالاً 
عن خطورة اتلوقيتات اليت تثور فيها، وقد تصل إىل حد زعزعة استقرار ادلولة وعرقلة 
مسارات اتلنمية؛ مثل املسار اذلي تشهده ادلولة املرصية بشلك واسع انلطاق. غري أن تعامل 
ادلولة مع تلك األزمات، تتصدرها األزمة الليبية، واتلنظيمات اإلرهابية، فضالاً عن أزمة 
اسرتاتيجية  توافر  يعكس  الُملحة،  كورونا  فريوس  أزمة  مع  بالزتامن  »إيفرجيفن«  سفينة 
واضحة املعالم دلى صانع القرار املرصي يتحرك ىلع أساسها انطالقاًا من حتمية احلفاظ ىلع 
مقدرات األمن القويم املرصي، وتأكيد اثلوابت املرصية اخلاصة باحلفاظ ىلع كيان ادلولة 
وهيبتها، ومحايتها من أية تهديدات اكنت داخلية أو خارجية قد تنال من حضورها الوطين 

أو ماكنتها اإلقليمية وادلويلة.

إن علم إدارة األزمات يهدف إىل احلفاظ ىلع ممتلاكت ادلولة وأصوهلا، وقدرتها ىلع 
تعظيم املوارد، وكذلك محاية املواطن ضد اتلهديدات املختلفة، فضالاً عن ختفيف املخاطر 
املحتملة أو ختفيف آثارها يف حال عدم اتلمكن من جتنبها بالاكمل. ومن ثم، يمكن طرح 
املختلفة  املتغريات  مع  اتلكيُّف  وفن  اتلوازنات،  إدارة  هيئة علم  األزمة يف  إدارة  مسألة 

 اإلدارة المصرية وفن إدارة األزمات: 
كيف أدارت مصر األزمات الكبرى؟
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عنها  انلاجتة  املحتملة  باملشكالت  اتلنبؤ  ىلع  القدرة  مع  األصعدة،  لك  يف  آثارها  وحبث 
داخليًّا وخارجيًّا، وطرح أكرب قدر من احللول العملية هلا؛ بهدف احتواء األرضار انلامجة 

. عنها، وحماولة االستفادة من األزمات املشابهة إذا تكررت مستقبالاً

األزمات،  من  سلسلة  األخرية  السبع  السنوات  خالل  املرصية  ادلولة  شهدت  ولقد 
وإن تنوعت يف طبيعتها وتوقيتاتها، إال أنها تكاد تكون متماثلة يف ثقل خماطرها وحجم 
تهديداتها لألمن القويم املرصي؛ إضافة إىل أهدافها الرامية إىل إجهاض مسار اتلغيري اذلي 
تقود  املرصية  ادلولة  أن  إال  ا.  ملموساً ا  تقدماً اآلن  إىل  وحقق  حايلًّا  املرصية  ادلولة  تشهده 
حتراكت إقليمية للحفاظ ىلع أمنها القويم من خماطر األزمة الليبية اليت حتركها مجااعت 
واتلنظيمات  اإلرهابية  اجلمااعت  القبيل، كما ختوض مرص حرباًا ضد  واتلطاحن  اتلطرف 
السياسات  من  مجلة  انتهاج  مواجهتها  تطلبت  فقد  العاملية،  اجلاحئة  أزمة  أما  املتطرفة. 
الصحية واالجتماعية واالقتصادية جنحت بفضل تكاتف مؤسسات ادلولة يف اتلصدي 

هلا، األمر اذلي حد من آثارها السلبية مقارنة بعدد من دول العالم املتقدم.

ِ تلك األزمات املزتامنة واملتعاقبة ادلولة املرصية عن إجناز مرشواعتها الكربى 
ولم ُتثنْ

أنه رغم لك تلك األزمات، فإن مرص  اليت تشهدها حايلًّا ابلالد؛ تلثبت داخليًّا وخارجيًّا 
أزمة ىلع حدة عرب رؤية اسرتاتيجية  اتلعامل مع لك  ا بفضل  تنتظر مستقبالاً واعداً تظل 
وسالمة  وأمن  املرصية  ادلولة  ىلع  واحلفاظ  املرصي  القويم  األمن  أن  كما  املعالم.  حمددة 

شعبها يمثل أولوية بالنسبة لصانع القرار.



ا ما يُنظر إىل األزمات بأنها عقبة أمام حتقيق ادلول ألهدافها االسرتاتيجية الوطنية؛  دائماً
ونقص  ومفاجأة  للتوازن  واختالل  تهديدات  من  األزمة  طبيعة  عليه  تنطوي  ملا  وذلك 
قد  واملخاطر  األزمات  كربى  أن  جند  اتلاريخ  إىل  بانلظر  لكن  توقع.  وعدم  للمعلومات 
تهدي ادلول إىل إجياد حلول حقيقية ومبتكرة تصنع بها نماذج ناجحة. وهو ما ذكره املفكر 
ِدث تغيرياًا فعليًّا. فعند 

ُ
ميلتون فريدمان أن »وحدها األزمة، الواقعة أو املنظورة، يه اليت حت

حدوث تلك األزمة، تكون اتلدابري املتخذة منوطةاً باألفاكر املحيطة. وتلك يه وظيفتنا 
األساسية أن نطوِّر ابلدائل للسياسات املوجودة، وأن نبيق تلك ابلدائل قائمة ومتوفرة حىت 

يصبح املستحيل سياسيًّا حتمية سياسية«.

وخالل الفرتة املاضية، شهدت مرص سلسلة من األزمات املتتايلة واملتجددة، ويه حايلًّا 
اسرتاتيجية  اجتاهات  أربعة  باألزمات من  بساحة مشتعلة  تارخيها حمفوفة  مرة يف  وألول 
أزموية خمططة اهلدف منها  اختناقات  بل ومنها  القويم؛  أمنها  بما يشلك عبئاًا كبرياًا ىلع 
تعد  اليت  احلايلة  ادلويلة واإلقليمية  الظروف  إىل  باإلضافة  اخلناق ىلع مرص. هذا  تضييق 
بوتقة لصنع األزمات اخلارجية بأنواعها. وال سيما األزمة الشاملة جلاحئة فريوس كورونا 
املستجد وتداعياتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت تواجهها مرص والعالم لكه. 
ا من أزمات طارئة أخرى؛ مثل جنوح سفينة »إيفرجيفن« وتعطيل  كما لم خيل املشهد أيضاً

قناة السويس. 

السياسة المصرية وإدارة األزمات

ريهام صالح خفايج 
باحثة بمركز ادلراسات االسرتاتيجية بمكتبة اإلسكندرية
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قدرة  املتوازية اكشفةاً عن  واتلحديات  اتلهديدات  تلك  فقد جاءت  ذلك لكه،  ورغم 
ادلولة املرصية يف اتلعامل مع األزمات وختفيف وطأة تداعياتها، بل واخلروج منها بفرص 
ختدم خطة اتلنمية الشاملة اليت بدأتها مرص. فإنه بمتابعة ترتيب مرص حسب املؤرشات 
األعمال  ممارسة  سهولة  مؤرشات  يف  حتسناًا  جند  املاضية،  الفرتة  خالل  للحوكمة  العاملية 
بتقدم مرص ست مراتب يف اعم 2020، وأصبح ترتيبها 114 من أصل 190 دولة. هذا باإلضافة 
إىل حتسن ترتيبها يف مؤرش فاعلية احلكومة وسيادة القانون، ومؤرش االستقرار السيايس 
اتلعامل مع فريوس  املسبوقة يف  العنف واإلرهاب. كما حظيت جتربة مرص غري  وغياب 
ا ملا أعلنته  كورونا املستجد بإشادة دويلة، خاصة أداء االقتصاد املرصي أثناء األزمة. ووفقاً
انلقد  صندوق  تقديرات  حسب  فإنه  تقريرها،  يف  االقتصادية  واتلنمية  اتلخطيط  وزارة 
ادلويل، تتصدر مرص األسواق انلاشئة يف معدل انلمو االقتصادي، كما أنها ادلولة الوحيدة 
ا اقتصاديًّا يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا خالل اعم 2020. ومن  اليت حققت نموًّ
ناحية أخرى، أشاد العالم بنجاح املرصيني يف إنهاء أزمة السفينة اجلاحنة بقناة السويس رغم 

ما أحاط بها من تعقيد فين هائل ىلع عدة مستويات. 

 ويف ضوء ذلك، يهدف هذا امللف إىل تسليط الضوء ىلع اتلجربة املرصية يف مواجهة 
األزمات األخرية والراهنة ىلع خمتلف األصعدة، وقدرة اخلروج منها بفرص ممكنة. ومن 
رؤاًى  املقاالت  م  تقدِّ املستقبلية،  األزمات  ملواجهة  واالستعداد  املبكر  اإلنذار  منطلق 
وكيفية  مرص،  تواجه  قد  اليت  املحتملة  واألزمات  للتحديات  مستقبيل  بمنظور  حتليلية 
تعظيم االستفادة من مواجهتها بهدف محاية األمن القويم املرصي وحتقيق اتلنمية الشاملة. 



لم تكن ادلولة املرصية تنفض عن نفسها غبار أعوام الفوىض بقيام الشعب املرصي 
ادلاخل  نوعية يف  بتحديات  حُماطة  نفسها  2013، حىت وجدت  يونية   30 انلبيلة يف  بثورته 
واخلارج، فالرشق األوسط أضىح بيئة شديدة االضطراب واتلعقيد يف تفاعالتها، وأصبح 
يف  ودويلة  إقليمية  قوى  حلساب  بالواكلة  حروباًا  خيوضون  ادلول  غري  من  فاعلون  هناك 
ُخطط تستهدف تقويض بنية وتماسك ادلول العربية وانلظام اإلقلييم العريب، هادفني من 
ذلك إحالل بنية إقليمية جديدة تستبعد املكون العريب من أية ترتيبات إقليمية، وتزامن 
بتضميد جراح  تقوم  أن  املرصية  ادلولة  ا ىلع  لزاماً نوعية، فاكن  داخلية  ذلك مع حتديات 
ادلاخل، وإاعدة ترتيب مؤسساتها الوطنية حىت تستطيع أن تقوم بدورها اتلارييخ يف ترميم 
بنية انلظام اإلقلييم العريب حلمايته من حماوالت اخرتاقه خارجيًّا؛ حيث وضعت ادلولة 
من  وادلويل؛  اإلقلييم  الصعيدين  املرصية ىلع اعتقها صياغة خريطة حتراكت شاملة ىلع 
أجل تعظيم املصالح احليوية املرصية، واتلعايط اإلجيايب مع القضايا اإلقليمية، واتلصدي 
من  اإلقليم  يشهده  ما  العريب، خاصة يف ظل  اإلقلييم  واألمن  االستقرار  مهددات  جلميع 
العسري اتلنبؤ بمآالتها ىلع مجيع األصعدة. ولكن تلك  حالة ضعف وتشتت أصبح من 
اتلحديات غري املسبوقة محلت يف طياتها فرصة لدلولة املرصية الستعادة لواء الريادة عرب 
والعاليم، وذلك يف شلك حتراكت  بل  تهدد األمن اإلقلييم،  اليت  مواجهة تلك اتلحديات 
مرصية مزتامنة يف مجيع االجتاهات، يف ضوء العالقة العضوية بني األمن القويم املرصي 

واألمن القويم العريب واإلقلييم.

استراتيجية إطفاء الحرائق: كيف 
استعادت مصر دورها المركزي 

في اإلقليم؟

عبد اللطيف فاروق
باحث متخصص يف العالقات ادلويلة
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: خريطة التهديدات وبؤر التوتر في اإلقليم 
اً

أوال

1- اإلرهاب واتلطرف وانتشار اتلنظيمات اإلرهابية 

بل  اإلقلييم  االستقرار  عدم  يف  رئيسيًّا  فاعالاً  األخرية  السنوات  يف  اإلرهاب  مثَّل 
األصعدة  تداعيات جسيمة ىلع مجيع  ذات  ومتشابكة  ُمعقدة  فأضىح ظاهرة  والعاليم. 
غري   

اً
أشاكال تتخذ  وأصبحت  أسايلبها،  اإلرهابية  اتلنظيمات  طورت  فقد  واملستويات؛ 

مسبوقة من العنف. كما أنها طورت من مصادر اتلمويل وطرق اتلجنيد، فأصبح اإلقليم 
ا تللك اجلمااعت واتلنظيمات. ثم جاء ظهور تنظيم داعش اإلرهايب  بأرسه ساحة ومرسحاً
ونشأته غري اتلقليدية يلمثل حتدياًا نوعيًّا يف أسايلب املواجهة؛ حيث تمكن تنظيم داعش 
ل من جمرد تنظيم استوىل ىلع مساحات من دوليت  خالل سنوات قليلة من االنتشار واتلحوُّ
العراق وسوريا إىل تنظيم منترش اعمليًّا. وىلع الرغم من انتهاء اتلنظيم يف مقره الرئييس يف 
انتهائه  الفكرية واجلهادية حالت دون  العراق وسوريا، فإن طريقة نشأة اتلنظيم ومنابعه 
مثل  أسبقية؛  فيها  هل  وأصبح  جماالت  اخرتق  اتلنظيم  أن  إىل  بانلظر  وذلك  اكمل،  بشلك 
متطرفة  فكرية  مظلة  إىل  اتلنظيم  حولت  فكرية  جاذبية  هل  َوفَّر  اذلي  اإلعاليم،  املجال 
واسعة االنتشار حول العالم)1)، لك ذلك اتلفرد يف هيلك وخصائص تنظيم داعش وغريه من 
ا من القوى اإلقليمية املعادية الستخدامهم كأدوات تلنفيذ  اتلنظيمات اإلرهابية دفع عديداً
خُمططاتها يف إضعاف وتفتيت ادلول العربية لصالح مشاريع إقليمية بالواكلة، مما حوهلم إىل 

أخطار ومهددات جسيمة لألمن اإلقلييم.

سلبية  وظواهر  آثاراًا  اإلقليم  أرجاء  مجيع  يف  اإلرهابية  العمليات  كثافة  خلفت  وقد 
بالغة القسوة ىلع لك األصعدة االجتماعية واالقتصادية والسياسية واألمنية؛ حيث أحدثت 
ا كبرية يف بنية وتماسك ادلول الوطنية ومؤسساتها، خاصةاً  قوى اإلرهاب والظالم رشوخاً
يف املنطقة العربية والقارة اإلفريقية. فعىل الرغم من الرضبات اليت تلقاها تنظيم داعش، 

 :(2017 )أكتوبر   210 العدد  الدولية،  السياسة  مجلة  داعش«،  على  القضاء  ومعوقات  التنظيم  »خصوصية  بكر،  علي   (1(
.63-62
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وأفضت إىل انتهاء تواجده يف العراق وسوريا، فقد أثبت أنه قادر ىلع اإلبقاء ىلع بنيته الرسية 
ا إلفادة دان كوتس؛ املنسق الوطين  وجهازه ادلاعيئ الذلين يمثالن عنرَصي قوة للتنظيم. فوفقاً
ألجهزة االستخبارات األمريكية، أمام جلنة يف جملس الشيوخ األمريكي يف مايو 2017، 
فقد حذر فيها من أن اتلنظيم قادر ىلع العمل خارج العراق وسوريا وربط فروعه وشباكته 
يف العالم)2)، وهو ما جنده اآلن من تمدد للتنظيم يف منطقة الساحل والصحراء وغريها من 
األقايلم اإلفريقية، بما يؤكد استمرارية تهديد األمن اإلقلييم من تلك اتلنظيمات اإلرهابية 

عرب إاعدة تموضعها وانتشارها.

2- تقويض بنية وتماسك ادلول الوطنية 

املقرونة حبالة  انترشت يف مجيع أرجاء اإلقليم حالة من االضطراب  عقب اعم 2011، 
من السيولة األمنية والسياسية، اليت أفضت إىل حالة من عدم االستقرار، وصلت يف أقىص 
اإلقليم  احلالة من عدم االستقرار يف دول  تلك  درجاتها إىل حد احلرب األهلية، ومحلت 
درجة خطرية من اتلهديد اجلسيم لألمن اإلقلييم، خلقت معه درجة اعيلة من اهلشاشة 
القوى اإلقليمية ىلع انلفاذ  القوى ادلويلة ووالكئهم من  ابلنيوية لدلول، مما زاد من قدرة 
إىل داخل تلك ادلول تلنفيذ خُمططاتها. ويف مرص، جنح الشعب املرصي يف إجهاض تلك 
ا  ا جديداً الُمخططات بثورته ىلع تنظيم اإلخوان يف 30 يونية 2013 يلكتب بتلك اثلورة عهداً
فيه احلفاظ ىلع تماسكها املؤسيس والوطين، وانلجاة من تلك  لدلولة املرصية استطاعت 
من  أشقائها  وإنقاذ  املرشواعت  تلك  ملواجهة  بعد  فيما  احلربة  رأس  تلكون  املخططات، 
الوقوع يف براثنها. فيف احلالة العراقية، استطاع تنظيم داعش اقتطاع جزء كبري من األرايض 
للتنافس  لساحة  العراق  وحتول  ادلاخيل  السيايس  االستقطاب  حالة   

ًّ
مستغال العراقية، 

العراقية  ادلولة  فإن  العراق،  يف  داعش  تنظيم  هزيمة  من  الرغم  وىلع  وادلويل.   اإلقلييم 
ما زالت تعاين من االحتقان الطائيف اذلي ينخر يف جسد العراق واستقراره. وىلع الصعيد 
اللييب، دخلت ادلولة الليبية إىل آتون الفوىض عقب اعم 2011، األمر اذلي حوهلا بفعل تلك 

)2) خالد عكاشة، »ما بعد انحسار داعش: مسارات المقاتلين وإعادة انتشار الخطر«، مجلة السياسة الدولية، العدد 210 
)أكتوبر 2017): 89.
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احلالة من السيولة السياسية إىل حاضنة لوجيستية وفكرية للتنظيمات اإلرهابية، ونقطة 
الليبية  الساحة  شهدت  أن  ذلك  ىلع  وترتب  اإلرهابية.  اجلمااعت  تللك  وتمركز  انطالق 
ادلاخلية نفاذاًا للمرشوع الرتيك ووالكئه يف ادلاخل اللييب من تنظيم اإلخوان واتلنظيمات 
اإلرهابية يف حماولة الختطاف ادلولة الليبية وُمقدراتها وتعويض خسارة املرشوع الرتيك يف 
مرص بفضل ثورة 30 يونية، إال أن صحوة اجليش الوطين اللييب وادلعم املرصي هل جنحا يف 

إجهاض املرشوع الرتيك املعادي يف يلبيا.

نتيجة  العربية  القوة  معادلة  من  سوريا  خرجت  فقد  السوري،  امللف  صعيد  ىلع  أما 
تلصاعد األحداث بها منذ اعم 2011 يلصل إىل حد خسارة اجليش السوري مناطق كثرية من 
األرايض السورية حلساب والكء القوى اإلقليمية وادلويلة من اتلنظيمات اإلرهابية؛ مثل 
تنظيم داعش، اذلي اختذ من مدينة الرقة السورية اعصمةاً للتنظيم قبل أن يسرتدها اجليش 
السوري بفضل ادلعم الرويس. ونتيجةاً ذللك حتولت سوريا لساحة استقطاب بني القوى 
ادلويلة مما قوض من استقاليلة القرار الوطين السوري، وزاد من أزمات ادلولة السورية ىلع 
مجيع األصعدة. ويف احلالة ايلمنية، يُطل املرشوع اإليراين برأسه يف ايلمن عرب دعمه جلماعة 
احلويث اإلرهابية، اليت انقلبت ىلع السلطة الرشعية هناك، فضالاً عن تهديدها واستهدافها 
للمنشآت احليوية باململكة العربية السعودية؛ حيث تسىع مجاعة احلويث إىل السيطرة ىلع 
تلك  تواجد  يمثله  عما  فضالاً  اإليراين،  املرشوع  فلك  يف  دلورانها  ا  تمهيداً ايلمنية  ادلولة 
كما  العاملية.  واتلجارة  العريب  القويم  لألمن  تهديد  من  األمحر  ابلحر  اجلماعة يف مدخل 
تعاين بعض ادلول العربية من أزمات بنيوية مما جيعلها أكرث ُعرضة ألزمات واضطرابات 
سياسية شديدة اتلعقيد؛ مثل احلالة اللبنانية اليت تشهد أزمة حادة مزدوجة ىلع الصعيدين 

السيايس واالقتصادي تهدد بآثار حادة تهدد أمن واستقرار ادلولة اللبنانية. 

3- القضية الفلسطينية

األوىل،  املركزية  وقضيتهم  الغائر  العرب  جرح  تمثل  الفلسطينية  القضية  زالت  ما 
إقامة ادلولة  للقضية يرتكز ىلع  الوصول إىل حل اعدل ودائم  وما زالت تداعيات عدم 
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الرشيف  القدس  1967 واعصمتها  يونية اعم  من  الرابع  املستقلة ىلع حدود  الفلسطينية 
الصدد، تليق بظالهلا ىلع االستقرار اإلقلييم  للقرارات واملرجعيات ادلويلة يف هذا  ا  وفقاً
ا. فاالحتالل اإلرسائييل ما زال يكرس سياساته االستيطانية يف األرايض  بل والعاليم أيضاً
اليت  االستفزازية  اإلجراءات  من  وغريها  القدس  تهويد  حماوالته  عن  فضالاً  الُمحتلة، 
تهدد بتفجر الوضع يف أي وقت، وما زالت ردود أفعال املجتمع ادلويل دون مستوى إلزام 
االحتالل اإلرسائييل بتسوية اعدلة ودائمة للقضية، بل واستغل االحتالل اإلرسائييل حالة 
عدم االستقرار اليت شهدها اإلقليم عقب اعم 2011 يف القيام بمزيد من إجراءاته ابلاطلة 
قانوناًا يف األرايض الُمحتلة. وتفاقم األمر عقب إعالن إدارة الرئيس األمريكي السابق 
دونادل ترامب اعرتاف الواليات املتحدة بالقدس اعصمة إلرسائيل. وقد أثار هذا القرار 
األمريكي موجة كبرية من القلق بشأن اتلداعيات اخلطرية هل حىت يف ادلاخل األمريكي؛ 
حيث تكمن خطورته يف أنه يمثل رشعنة لإلجراءات اإلرسائيلية غري القانونية)3)، فضالاً 
عن أنه يمثل رضبة ُموجعة للقرارات ادلويلة يف هذا الشأن، مما زاد من حدة عدم االستقرار 

اإلقلييم.

برأسها تلعيد  الُمحتلة  القدس  الشيخ جراح يف  أزمة يح  أطلت  األخرية،  اآلونة  ويف 
حماولة  يف  وذلك  أخرى،  مرة  والعاليم  اإلقلييم  املشهد  صدارة  إىل  الفلسطينية  القضية 
من املستوطنني اإلرسائيليني إلخالء منازل الفلسطينيني يف ذلك اليح اتلارييخ بالقدس 
الشباب  بني  عنيفة  مواجهات  الُمحتلة  األرايض  لتشهد  املواجهات  وتطورت  الرشقية. 
الفلسطيين وسلطات االحتالل. كما دخلت الفصائل الفلسطينية ىلع خط األزمة بقصفها 
األرايض الُمحتلة ردًّا ىلع االستفزازات اإلرسائيلية يف القدس، مما دفع إرسائيل إىل إطالق 
عملية »حارس األسوار« ىلع قطاع غزة، األمر اذلي فاقم األزمة وهدد بدخول املنطقة يف 
حالة من اتلوتر واتلصعيد. وهو ما دفع ادلولة املرصية للتدخل للوصول إىل تهدئة ودلعم 
انلار  إطالق  وقف  يف  انلجاح  عن  املرصية  اجلهود  أسفرت  حيث  الفلسطيين؛  الشعب 

 :(2018 )يناير   211 العدد  الدولية،  السياسة  مجلة  الواقع«،  واألمر  القانونية  الشرعية  بين  »القدس  أحمد،  سيد  أحمد   (3( 
.163-162
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واإلعالن عن استضافة جلسات احلوار الوطين بني الفرقاء الفلسطينيني، إلجناز الُمصاحلة 
الوطنية الفلسطينية. كما خصصت مرص مبلغ 500 مليون دوالر إلاعدة إعمار قطاع غزة 
بعد وقف إطالق انلار، وهو ما َمثَّل رسالة مرصية شديدة الوضوح بأن القضية الفلسطينية 
يه قضية مرص األوىل، وأن مرص يه الوحيدة القادرة ىلع قيادة اجلهود حلل اعدل ودائم تللك 

القضية.

واألمن  االستقرار  لدعم  المصرية  طوات 
ُ
الخ الشامل:  التحرك  ا:  ثانياً

اإلقليمي 

بعد سقوط  املرصية  ادلولة  اعرتضت  اليت  انلوعية  اتلحديات  الرغم من جسامة  ىلع 
حكم تنظيم اإلخوان يف اعم 2013؛ حيث إنه ألول مرة يف اتلاريخ احلديث جتابه ادلولة 
املرصية تهديدات غري مسبوقة ىلع خمتلف اجتاهاتها االسرتاتيجية، فإنها محلت يف طياتها 
موازين  وضبط  الاكمنة  احلضارية  قوتها  اكتشاف  إلاعدة  املرصية  لدلولة  اكمنة  فرصة 
ىلع  املرصية  ادلولة  فأخذت  واحلضاري.  واملركزي  اتلارييخ  بثقلها  اإلقلييم،  االستقرار 
ادلولة،  قطااعت  مجيع  تشمل  إصالحية  رؤية  وفق  ادلاخيل  وضعها  معاجلة  مهمة  اعتقها 
وباتلوازي مع خطوات ادلولة املرصية ادلاخلية، اخنرطت ادلولة املرصية إجيابيًّا وبكثافة 
إقليمية طموحة أكدت مرص من  اإلقليم، يف رؤية  اليت جتابه  القضايا واتلحديات  يف لك 
تواجه  أن  املرصية  ادلولة  بأرسها. فاكن ىلع  املنطقة  االستقرار يف  أنها مزيان  خالهلا ىلع 
مشاريع إقليمية معادية تريد القضاء ىلع انلظام اإلقلييم العريب عرب صنع أنظمة موايلة هلا 
تدور يف فلكها. كما استخدمت القوى اإلقليمية اتلنظيمات اإلرهابية كأدوات تساعدها 
يف تنفيذ خُمططاتها إزاء املنطقة؛ حيث يمثل اإلرهاب ظاهرة متعددة اتلداعيات السلبية 
واجلسيمة ىلع أمن واستقرار ادلول واملجتمعات العربية ىلع مجيع األصعدة واملستويات. 
فقد حتولت املنطقة بأرسها إىل كتلة من اللهب تصدت هلا ادلولة املرصية بكل شجاعة 

انطالقاًا من مسئويلاتها اتلارخيية يف اإلقليم.
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1- مرص واإلرهاب: ماكفحة نيابة عن اإلقليم والعالم

عقب ثورة 30 يونية اصطدمت مرص بموجة إرهابية عتيدة كشفت انلقاب عن خُمططات 
إقليمية واعملية تستهدف انلَّيل من أمن واستقرار ليس مرص فحسب، بل واملنطقة بأرسها. 
فقد أفشلت ثورة 30 يونية حماولة مجاعة اإلخوان، كوكيل للمرشواعت اإلقليمية والعاملية 
ا للمؤامرة ىلع اإلقليم بأرسه. إال أن فشل هذا الُمخطط املعادي  املعادية، يف جعل مرص مركزاً
فقط،  ادلاخيل  املستوى  ليس ىلع  املرشواعت،  تلك  ملجابهة  بداية حقيقية  يف مرص شلكَّ 
ا؛ حيث وضعت مرص مقاربة شاملة ونوعية ملواجهة ظاهرة  وإنما ىلع املستوى اإلقلييم أيضاً
اإلرهاب تعالج الظاهرة من جذورها، وال تقف عند احلدود املرصية فقط، وإنما تتعدى 

ذلك إىل اإلقليم والعالم بأرسه.

فقد حرصت ادلولة املرصية يف إطار جمابهتها لإلرهاب ىلع أن تتنوع أدوات املواجهة؛ 
حبيث ال تقترص ىلع املكون األمين والعسكري فقط، وإنما تتعدى ذلك إىل رؤية شاملة 
تستند إىل املواجهة الفكرية لإلرهاب عرب إصالح اخلطاب ادليين، ونرش الفكر اإلساليم 
الُمعتدل، وتقديم الصورة الصحيحة جلوهر اإلسالم احلنيف. وقد اضطلع بهذا ادلور علماء 
األزهر الرشيف واملؤسسات ادلينية املرصية العريقة بما هلم من ثقل يف العاملني اإلساليم 
كما  الُمتطرف.  الفكر  تلفنيد  املهم  ادلور  بهذا  للقيام  تؤهلهم  دويلة  ومصداقية  والعريب، 
بها  اضطلعت  اليت  ادلبلوماسية،  األداة  لإلرهاب ىلع  الشاملة  املرصية  املواجهة  اشتملت 
مرص بمنتىه الكفاءة عرب احلرص املرصي ىلع توضيح رؤيتها ملواجهة اإلرهاب يف خمتلف 
املحافل واملنصات ادلويلة واإلقليمية، وكذا املواجهة السياسية ضد ادلول ادلاعمة لإلرهاب 

اليت توفر مالذات آمنة لوجيستيًّا وتمويليًّا وإعالميًّا تللك اتلنظيمات اإلرهابية.

وبناءاً ىلع ما سبق، جاءت نتائج املواجهة املرصية لإلرهاب وارفة الظالل؛ فقد أصبح 
ادلور املرصي يف ماكفحة تلك الظاهرة حيظى بإشادة ومصداقية إقليمية ودويلة. ولعل تسلُّم 
مرص رئاسة جلنة ماكفحة اإلرهاب بمجلس األمن ادلويل خري ديلل ىلع ذلك؛ حيث نظمت 
ا من جوانب ماكفحة اإلرهاب؛ مثل جتنب  تناولت عديداً مرص سلسلة من االجتمااعت 
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ا جهود جتفيف  استخدام اإلنرتنت ووسائل اتلواصل االجتمايع ألغراض اإلرهاب، وأيضاً
منع  جهود  وكذا  لإلرهابيني،  آمن  مالذ  توفري  ومنع  اإلرهابية،  اتلنظيمات  تمويل  منابع 
حصول اتلنظيمات اإلرهابية ىلع السالح. وىلع الصعيد اإلقلييم، انصبَّت اجلهود املرصية 
ىلع حمارصة اتلنظيمات اإلرهابية يف لك أرجاء اإلقليم؛ حيث مدت مرص يد العون ألشقائها 
واإلفريقية  العربية  ادلول  قدرات  بناء  جمال  يف  مساهمتها  خالل  من  والعرب  األفارقة 
أشقائها  اإلقليمية جتاه  إطار مسئويلتها  استضافت يف  الشقيقة يف ماكفحة اإلرهاب، كما 
األفارقة »املركز اإلقلييم ملاكفحة اإلرهاب دلول جتمع الساحل والصحراء«. ويأيت ذلك يف 
ا من  إطار الرؤية واملراقبة املرصية حلركة وانتشار اتلنظيمات اإلرهابية اليت اختذت مؤخراً
ا إلاعدة تموضعها وانتشارها، مما جعل مرص تنقل  ا جديداً منطقة الساحل والصحراء مرسحاً

مرسح املواجهات مع اتلنظيمات اإلرهابية إىل تلك املنطقة ذات األهمية اجليوسياسية.

2- دعم بنية وتماسك ادلول الوطنية: مهمة مرصية لإلنقاذ اإلقلييم

مثلت حالة السيولة األمنية والسياسية اليت شهدتها عديد من ادلول العربية عقب 
والعاليم لكه، فحرصت مرص  بل  اإلقلييم،  واالستقرار  األمن  ا ىلع  داهماً ا  2011 خطراً اعم 
ىلع أن تستعيد زمخها اإلجيايب كحجر زاوية لالستقرار يف املنطقة، وباتلوازي مع جهودها 
اإلصالحية الشاملة داخليًّا، بلورت ادلولة املرصية رؤية شاملة للحيلولة دون تقويض بنية 
ا يف األزمات اليت طالت  ا دوماً وتماسك ادلول الوطنية. فاكن صوت ادلولة املرصية حارضاً
ادلول العربية الشقيقة من خالل اتلأكيد ىلع احلفاظ ىلع وحدة وتماسك ادلول الوطنية 
ا  ا مبارشاً ومؤسساتها. فعىل االجتاه االسرتاتييج الغريب، جند األزمة الليبية اليت مثلت تهديداً
واجلمااعت  للتنظيمات  تمركز  نقطة  إىل  يلبيا  حتول  عرب  املرصية  ادلولة  واستقرار  ألمن 
اإلرهابية بعد انهيار ادلولة الوطنية هناك. فحرصت مرص ىلع دعم وبناء قدرات اجليش 
الُمنظمة  واجلريمة  اإلرهاب  ىلع  والقضاء  واالستقرار  األمن  حالة  لفرض  اللييب  الوطين 
هناك. كما اخنرطت مرص يف ادلفاع عن وحدة وسالمة األرايض الليبية يف مواجهة املرشوع 
الرتيك اذلي سىع للسيطرة ىلع ُمقدرات ادلولة الليبية، وهو ما تصدت هل ادلولة املرصية 
أية  لعملية سياسية يف يلبيا تستبعد  ا  املحافل اإلقليمية وادلويلة دعماً بكل قوة يف مجيع 
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دوتله  وتماسك  بنية  ىلع  وحيافظ  مصريه  اللييب  الشعب  فيها  ويقرر  خارجية  تدخالت 
الوطنية ومؤسساتها، وهو ما ظهر جليًّا خالل خُمرجات مؤتمري برلني )1) وبرلني )2) حول 

يلبيا.

وىلع صعيد األزمة ايلمنية، وقفت مرص بقوة مع استعادة الرشعية ايلمنية الُمختطفة 
من قِبَل مجاعة احلويث اليت انقلبت ىلع السلطة الرشعية هناك بدعم من إيران كجزء من 
مرشوعها اإلقلييم واملتمحور حول تكوين هالل شييع عريب يدور يف فلكها. ويف هذا 
للمرجعيات  ا  اإلطار، دعمت مرص وبقوة اجلهود اإلقليمية وادلويلة حلل تلك األزمة وفقاً
احلفاظ ىلع  ايلمنية، فضالاً عن  الرشعية  احلكومة  وبما يضمن عودة  ادلويلة،  والقرارات 
وحدة وتماسك ادلولة الوطنية يف ايلمن، باإلضافة إىل تقديم ادلعم الالزم للمملكة العربية 

السعودية يف دفاعها املرشوع عن أمنها ضد اهلجمات احلوثية يف العمق السعودي.

وىلع الصعيد العرايق، حرصت ادلولة املرصية يف إطار اسرتاتيجيتها اجلديدة ىلع بناء 
لَمِّ  م املصالح احليوية املرصية، وتعزز من جهودها؛ من أجل  حماور ورشااكت إقليمية تعظِّ
العرايق األردين  – العربية. فاكن املحور املرصي  العربية  العالقات  العريب وترميم  الشمل 
ا للرشاكة الشاملة ىلع مجيع املستويات، ثم جاءت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح  نموذجاً
السييس األخرية للعراق الشقيق حلضور القمة املرصية العراقية األردنية ببغداد، وما محلته 
من دالالت ورسائل خري ديلل ىلع توجه مرصي جديد يقود اجلهود العربية لعودة العراق 
إىل حميطه العريب، ومد يدها إىل العراق الشقيق إلنقاذه من براثن املرشوع اإليراين، وعودته 
خالل  من  العراق  إعمار  إلاعدة  مرصية  جهود  عرب  العريب  القويم  لألمن  رشقية  كبوابة 
واتلصدي  اإلرهاب  ماكفحة  يف  العراقية  اجلهود  دعم  ا  وأيضاً اإلعمار،  مقابل  انلفط  آيلة 

للمرشوعني الرتيك واإليراين الذلين يهدفان الختطاف العراق وتقاسم نفوذهما فيه.

ا، يمكن القول بأن ادلولة املرصية قد استطاعت حتويل املخاطر واتلهديدات  وختاماً
املتشابكة وغري املسبوقة اليت واجهتها ىلع خمتلف األصعدة واملستويات داخليًّا وخارجيًّا 
إىل فرصة تلعظيم دورها املركزي يف اإلقليم، انطالقاًا من مسئويلاتها اتلارخيية اليت وضعت 
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ا مهمة دعم األمن القويم العريب يف مواجهة خمتلف اتلهديدات اليت تطاهل؛  ىلع اعتقها دوماً
حيث قامت ادلولة املرصية بهذا ادلور يف وقت اكنت جتابه فيه تهديدات نوعية ىلع خمتلف 
اجتاهاتها االسرتاتيجية، األمر اذلي أكد ىلع أن ادلولة املرصية حبق يه حجر الزاوية لألمن 

واالستقرار اإلقلييم.



تعد األزمة الليبية من األزمات املعقدة واملتشابكة؛ ألنها متعددة األبعاد السياسية 
بل  ادلاخيل،  املستوى  فقط ىلع  وليست  واالجتماعية،  واالقتصادية  واألمنية  والعسكرية 
فيها األبعاد اإلقليمية وادلويلة، وتصعب مواجهة هذا انلوع من األزمات  تتداخل  ا  أيضاً
ا مرصيًّا كبرياًا؛ حيث تقع ضمن نطاق  ويتعذر جتنب سلبياتها. ذللك تكتسب يلبيا اهتماماً
عن  فضالاً  واقتصادية،  أمنية  مصالح  ىلع  اخلارجية  العالقات  وتستند  هلا،  املبارش  األمن 
الروابط االجتماعية لكال الطرفني. ويف ضوء ذلك، سيتم تناول رؤية مرص جتاه حل األزمة 

الليبية واجلهود املرصية تلنفيذها.

: الرؤية المصرية تجاه حل األزمة في ليبيا 
اً

أوال

تتبىن مرص احلل السيايس للمشلكة الليبية ادلاخلية من خالل املبادئ احلاكمة اآلتية)4): 

1- احلفاظ ىلع أمن واستقرار ووحدة األرايض الليبية وسيادتها ىلع أقايلمها.

2- رفض أي تدخل أجنيب يف الشئون ادلاخلية الليبية.

السياسية،  للعملية  العام  باإلطار  وادلويلة  اإلقليمية  اجلهود  والزتام  أهمية حيادية   -3
ورضورة تكاتفها دلعم جهود األمم املتحدة.

)4) »وزير الخارجية يلقي كلمة مصر في اجتماع اللجنة اإلفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا«، الهيئة العامة لالستعالمات، 
http://sis.gov.eg/Story/131136?lang=ar ،2016 9 نوفمبر

إدارة مصر لألزمة الليبية

لواء طيار دكتور هشام احلليب
مستشار بأكاديمية نارص العسكرية العليا
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أي  فرض  عدم  مع  اللييب،  الشعب  تطلعات  مع  السياسية  العملية  توافق  أهمية   -4
باعتبارها  ادلولة  مؤسسات  استعادة  من  ن  يمكِّ بما  عليه،  اتفاقات  أو  ترتيبات 
السلطة الرشعية الوحيدة اليت هلا حق استخدام القوة لفرض األمن، والرفض اتلام 

لفكرة امليليشيات العسكرية غري اخلاضعة لسلطة ادلولة.

ا: الجهود المصرية لتنفيذ رؤيتها لحل األزمة الليبية  ثانياً

1- اجلهود املرصية ىلع املستوى السيايس واالقتصادي واإلنساين

سعت مرص إىل اتلوافق اللييب ومرااعة اثلوابت الوطنية وادلعم الاكمل لدلولة الليبية 
للمحافظة ىلع وحدتها، وذلك باتلحرك يف عدة مسارات؛ أبرزها املسار ادلاخيل يف يلبيا، 
اليت هلا مصلحة من  ادلول  اإلقلييم وادلويل مع  الصعيدين  تنسييق ىلع  تشاوري  ومسار 

استقرار يلبيا، وذلك كما ييل:

أ- اجلهود املرصية دلعم األشقاء داخل يلبيا

بناء  أجل  من  الليبية؛  األطراف  بني  للوساطة  متعددة  حماوالت  يف  مرص  سعت 
اثلقة تلحقيق املصاحلة الوطنية الشاملة، واحلفاظ ىلع مؤسسات ادلولة الرشعية، 
واتلوصل إىل تشكيل حكومة مستقلة. وتقف مرص ىلع مسافة واحدة من الفرقاء 
ا ذللك زار رئيس جملس الوزراء املرصي يف إبريل 2021 العاصمة  الليبيني؛ وتأكيداً
من  عدداًا  اجلانبان  ووقع  ا.  وزيراً  11 ضم  املستوى  رفيع  وفد  رأس  ىلع  طرابلس 
السياق  ويف  واالتصاالت)5).  اتلحتية  وابلىن  الطاقة  جماالت  يف  اتلفاهم  مذكرات 
ذاته، قام رئيس املخابرات العامة املرصية بزيارة طرابلس، واكن يف استقباهل رئيس 

حكومة الوحدة الوطنية الليبية، واتلىق برئيس املجلس الرئايس اللييب)6). 

  https://cutt.ly/7EmvxJv ،2021 5) »رئيس الوزراء المصري يزور ليبيا على رأس وفد كبير«، فرانس 24، 20 إبريل(

)6) »شاهد.. رئيس المخابرات المصرية عباس كامل يتجول في العاصمة الليبية طرابلس«، المصري اليوم، 17 يونية 2021، 
 https://cutt.ly/fEmR8Y4
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من  كبري  عدد  نزح  اإلنساين،  للوضع  الكبري  للتدهور  ا  نظراً أنه  باذلكر  واجلدير 
ا تلرصيح  طبقاً املليون  عدداًا جتاوز  منهم  استضافت مرص  وقد  للخارج،  الليبيني 
)7). وأكد ذلك حالة اتلقارب 

امللحق االجتمايع بسفارة يلبيا بالقاهرة يف مايو 2018 
مع خمتلف األطراف الليبية، خاصةاً غرب ابلالد، ورغبة مرص الصادقة يف القيام 
واالقتصادية  األمنية  أبعادها  يف  اللييب  الشعب  األزمة ىلع  فاعل تلخفيف  بدور 

واإلنسانية.

ب- اجلهود املرصية ىلع املستويني اإلقلييم وادلويل

حتركت مرص حلث املجتمع ادلويل إلجياد حلول للمشلكة الليبية، ومنع اتلدخالت 
اخلارجية، فعىل سبيل املثال وليس احلرص، شاركت يف 29 مايو 2018 يف املؤتمر ادلويل 
حول يلبيا بباريس حتت راعية األمم املتحدة ضمن حنو 20 دولة و4 منظمات دويلة؛ 
بهدف وضع خارطة طريق مشرتكة تهدف إىل تنظيم انتخابات رئاسية وبرملانية)8).  

كما شاركت مرص يف مؤتمر بالريمو بإيطايلا يف 12 نوفمرب 2018 حبضور لك أطراف 
الرصاع اللييب. وأقر ابليان اخلتايم دعم جهود مرص إلاعدة بناء القوات املسلحة 
الليبية، وأن ادلور املرصي يمكن ابلناء عليه إلاعدة بناء يلبيا. كما شارك الرئيس 
)9)، وأكد أنه ال سبيل لتسوية األزمة إال 

السييس يف مؤتمر برلني يف 19 يناير 2020 
من خالل حل شامل يتناول مجيع أبعاد القضية.

وشارك وزير اخلارجية املرصي يف االجتماع الوزاري دلول جوار يلبيا، اذلي ُعِقد 
الوزاري  االجتماع  2020 يف  فرباير   16 ا يف  أيضاً وشارك   ،2020 يناير   23 باجلزائر يف 

إفريقيا  بوابة  مفتاح،  حسين  المقابلة  أجرى  بمصر«،  الليبيين  المهجرين  ملف  يفتح  بالقاهرة  االجتماعي  »الملحق   (7(
 https://cutt.ly/UEmTiEB ،2018 اإلخبارية، 8 مايو

)8) »انطالق مؤتمر باريس الدويل حول ليبيا بمشاركة مصر والجامعة العربية«، الهيئة العامة لالستعالمات، 29 مايو 2018، 
 http://www.sis.gov.eg/Story/167677?lang=ar

https://cutt.ly/YEmTLfZ ،2020 9) محمد حبوشه، »المكاسب المصرية من مؤتمر برلين حول ليبيا«، اليوم السابع، 24 يناير(
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للجنة املتابعة ادلويلة املنبثقة عن قمة مؤتمر برلني حول يلبيا)10). وأكد االجتماع 
موقف مرص اثلابت انلابع مع رؤيتها حلل األزمة الليبية، وأكدت مرص يف مؤتمر 
برلني )2) يف 23 يونية 2021 رضورة محاية سيادة يلبيا واستقالهلا، وااللزتام بدعم 
املتحدة إلطالق عملية سياسية شاملة إلجراء االنتخابات املخطط  جهود األمم 
خ ذلك إرصار مرص ىلع أن يكون حل األزمة  تنفيذها يف 24 ديسمرب 2021. ورَسَّ

الليبية من خالل عملية ديمقراطية تنبع من الليبيني أنفسهم.

تم تنفيذ اتفاق ترسيم احلدود ابلحرية بني ايلونان ومرص يف أغسطس 2020، وتم 
نرشه ىلع موقع األمم املتحدة لشئون املحيطات وقانون ابلحار)11). وتكمن أهمية 
ا يف أنه وأد اداعء  هذا االتفاق ليس فقط يف بعده السيايس واالقتصادي، بل أيضاً
تركيا بأن هلا حدود مياه اقتصادية مع يلبيا. ويه تُعد خطوة مهمة تلقليص تدخلها 
االحتاد  مع  مواجهة  يف  تدخل  وجعلها  املتوسط،  وجنوب  رشق  ومنطقة  يلبيا  يف 

األورويب.

2 - اجلهود املرصية ىلع املستوى العسكري – األمين

أ- حماوالت توحيد اجليش اللييب

اجليش  تلوحيد  اتلوفيق  ملحاولة  متواصلة  جهوداًا  مرص  بذلت  السياق،  هذا  ويف 
 2017 سبتمرب  يف  بليبيا  املعنية  املرصية  اللجنة  أعلنت  املثال،  سبيل  فعىل  اللييب. 
االتفاق ىلع تشكيل جلان فنية نوعية مشرتكة مرصية يلبية؛ بلحث آيلات توحيد 
العسكرية  املؤسسة  السادس تلوحيد  االجتماع  ا عقد  وأيضاً العسكرية،  املؤسسة 
امليليشيات  سالح  نزع  بأن  مرص  رؤية  ذلك  وأكد  مارس2018)12).   20 يف  الليبية 

)10)  »مصر في برلين )2)... دعم لمطالب إخراج المرتزقة وانتخابات ليبيا«، العين اإلخبارية، 23 يونية 2021،
https://al-ain.com/article/1624463057

)11)  عبد الستار براكت، »األمم المتحدة تنشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان«، بوابة األهرام، 24 ديسمبر 
https://gate.ahram.org.eg/News//2548659.aspx ،2020

)12)  سعيد قدري، »اجتماع توحيد الجيش الليبي بالقاهرة يتفق على دعم وحدة ليبيا ومدنية الدولة«، بوابة األهرام، 20 مارس 
https://gate.ahram.org.eg/News/1843550.aspx ،2018
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للعملية  عنها  اليت ال غىن  األمنية  ادلاعئم  اللييب رضورة تلوفري  اجليش  وتوحيد 
نهاية  يف  تنفيذها  املخطط  االنتخابات  إلجراء  املناسبة  الظروف  خللق  السياسية 

.2021

ب- االستعداد ادلائم ملواجهة اتلهديدات ىلع االجتاه االسرتاتييج الغريب وابلحر املتوسط

تقوم القوات املسلحة املرصية بالسيطرة الاكملة ىلع احلدود الغربية ملنع انتقال 
األهداف  حلماية  وادلائم  اتلام  االستعداد  إىل  باإلضافة  مرص،  إىل  اإلرهاب 
االقتصادية املرصية يف ابلحرين األبيض واألمحر وتأمني املالحة ابلحرية فيهما. 
ا ىلع ذلك، قامت القوات اجلوية برضبات للبؤر اإلرهابية يف يلبيا، ونفذت  وتأكيداً
باذلخرية  الغريب  االجتاه االسرتاتييج  2020« ىلع  املناورة »حسم  املسلحة  القوات 
احلية)13). وأثبتت املناورة قدرة القوات املسلحة ىلع ردع ومواجهة أي عدائيات 

تقليدية أو غري تقليدية، سواءاً اكنت داخل أو خارج احلدود املرصية. 

ج- خط »رست/ اجلفرة«: فكر عسكري جديد

وأنه سيتم رضب  ا أمحر،  اجلفرة« خطًّ 2020، حددت مرص »خط رست/  يف عـام 
لـفكر  املرصية  املسلحة  القوات  أسـست  وبذلك  جتاوزه.  حال  يف  اإلرهاب 
احلـدود عـىل مـسافـات  الـدفـاعـية خارج  اخلـطوط  عسكري جديـد، وهو 
كـبرية تـصل إىل 1000 كم، وغري املجهزة بتحصينات ثابتة، ولـكنها تعتمد عـىل 
قـدرة القوات املسلحة ىلع الـعمل خارج احلـدود لـمسافـات كـبرية يف توقيت 
حاسم، لـتدمـري أي عـدائـيات تتجاوز هذا اخلط. واجلدير باذلكر أن الـقوات 
اخلـطوط  نـظريـة   1973 أكـتوبـر  حرب  يف  أسـقطت  الـمرصيـة  املسـلحة 
بـاقـتحام خط  وذلـك  الـثابـتة،  الـتحصينات  تـعتمد عـىل  اليت  الـدفـاعـية 

بـارلـيف الـحصني. 

الرئيسية  المرحلة  يشهد  الحريب  واإلنتاج  الدفاع  وزير  المسلحة  للقوات  العام  القائد  زكي  محمد  أول  »الفريق   (13(
 ،2020 يوليو   9 المصرية،  المسلحة  للقوات  الرسمي  الموقع  الغريب«،  االستراتيجي  االتجاه  في   2020 حسم   للمناورة 

www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=40351
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د- اتلدريبات املشرتكة

ىلع  للمحافظة  املشرتكة  اتلدريبات  من  ا  عديداً املرصية  املسلحة  القوات  تنفذ 
ابلحر  منطقة  وخاصة  ا،  عموماً تهديدات  أي  ملواجهة  العايلة  القتايلة  القدرة 
ذ بصورة دورية  املتوسط. وىلع سبيل املثال اتلدريب املشرتك »ميدوزا« اذلي ُينَفَّ

يف رشق املتوسط مع ايلونان وقربص وفرنسا واإلمارات)14). 

ه- اتلعاون االستخبارايت الفاعل

تبذل مرص جهوداًا كبرية يف جمال اتلعاون االستخبارايت. فعىل سبيل املثال؛ ُعقد 
بالقاهرة منتدى رؤساء أجهزة خمابرات ادلول العربية يف فرباير 2020؛ تلنسيق جهود 
ا تم استالم اإلرهايب هشام عشماوي  األجهزة االستخبارية فيما بينهم)15)، وأيضاً
من يلبيا، وحماكمته يف مرص وتنفيذ حكم اإلعدام فيه)16). كما تم حترير 20 شابًّا 
مرصيًّا من أيدي امليليشيات اإلرهابية املسلحة يف يلبيا، اليت اختطفتهم ملدة 18 
ليق القبض ىلع اخلاطفني باتلعاون بني األجهزة األمنية املرصية والليبية. 

ُ
ا، وأ يوماً

ا يف سبتمرب 2020، تم حترير عدد من املختطفني يف يلبيا وإاعدتهم إىل أرض  وأيضاً
الوطن باتلنسيق مع األجهزة األمنية الليبية، وكذا يف يناير 2021)17). 

وممثلو  اليونان،  دفاع  ووزير  الحريب،  واإلنتاج  الدفاع  وزير  المسلحة  للقوات  العام  القائد  زكي  أول محمد  »الفريق    (14(
وزارة الدفاع القبرصية والفرنسية واإلماراتية يشهدون تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك: ميدوزا -10«، الموقع 
www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=40535 ،2020 الرسمي للقوات المسلحة المصرية، 5 ديسمبر

العريب االستخباراتي  المنتدى  المشاركين في  المخابرات  يستقبل رؤساء أجهزة  السيسي  »الرئيس  العليم،  )15)  وسام عبد 
http://gate.ahram.org.eg/News/2375641.aspx ،2020 بالقاهرة: صور«، بوابة األهرام، 24 فبراير

 ،2020 مارس   4 المصرية،  المسلحة  للقوات  الرسمي  الموقع  عشماوي«،  هشام  اإلرهابي  في  اإلعدام  حكم  »تنفيذ   (16( 
https://cutt.ly/MEm2SnF

 ،2021 يناير   25 السابع،  اليوم  ليبيا«،  في  إجرامية  من عصابات  المحررين  المصريين  قائمة  »باألسماء...  أحمد جمعة،   (17(
https://cutt.ly/UEm23VY
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يف ضوء ما سبق يتمزي املوقف املرصي جتاه األزمة الليبية بأنه:

1- موقف قانوين قوي يتفق مع مبادئ احرتام سيادة ادلول وعدم اتلدخل يف شئونها، 
ويتفق مع القانون ادلويل وقرارات جملس األمن ادلويل اخلاصة بليبيا.

2- حتركت مرص يف مستويات ومسارات متعددة؛ بهدف حتقيق استقرار يلبيا، ومرااعة 
املصالح املرصية والليبية ىلع حدٍّ سواء، واتلعامل مع األشقاء الليبيني ىلع اختالف 

توجهاتهم دون تفرقة.

ا ألنه موقف ثابت يعتمد ىلع مبدأ  3- موقف مقبول من معظم املجتمع ادلويل؛ نظراً
أن ما يتم طرحه يف املؤتمرات هو نفسه ما يتم تناوهل يف االتصاالت اثلنائية لدلفع 
باحلل السيايس لتسوية األزمة بما يضمن احلفاظ ىلع وحدة وسيادة ادلولة الليبية 

وسالمة أراضيها.





تلك  وتضمنت   ،2011 منذ اعم  اتلحديات  من  ا  عديداً العربية  شهدت مجهورية مرص 
اإلرهابية  اتلنظيمات  تها  شلكَّ اليت  األمنية  واملخاطر  اتلهديدات  من  جمموعة  اتلحديات 
واملخاطر  اتلهديدات  من  واالستقرار  األمن  تهديد  ىلع  وعملت  املتطرفة،  واجلمااعت 
األمنية اليت هددت أمن واستقرار مرص، سواءاً بشلك مبارش أو غري مبارش. ولقد عملت 
ادلولة املرصية منذ ثورة الشعب املرصي ىلع نظام اإلخوان يف 30 يونية 2013 ىلع اتلعامل 
مع ذلك امللف، اذلي شهد تأصالاً وتطوراًا بسبب راعية نظام اإلخوان لإلرهاب واتلطرف، 
سواءاً من حيث مكوناتهما أو خمرجاتهما. وقد استطاعت ادلولة املرصية حتقيق ذلك بفضل 
تواجهها ادلولة،  اليت  أزمة اإلرهاب واتلطرف  اتُِّبعت منذ اعم 2014 إلدارة  اليت  السياسة 
مروراًا بقانون ماكفحة اإلرهاب الصادر اعم 2015، وبفضل تضحية وفدائية أبنائها واألجهزة 

اليت عنيت باحتواء تلك األزمة وإدارتها بنجاح ملحوظ خالل اثلماين سنوات املاضية.  

استمرارية  لوقف  طوائفه  جبميع  املرصي  الشعب  وتقرير   2013 يونية   30 تاريخ  فمنذ 
الشعب  ملطالب  املرصية  املسلحة  القوات  واستجابة  مرص،  حكم  يف  اإلخوان  مجاعة 
وتدخلها الفوري تلحقيق تلك املطالب؛ بدأت مجاعة اإلخوان املسلمني ومعها عديد من 
اجلمااعت اإلرهابية األخرى واتلنظيمات اجلهادية املسلحة باإلعالن عن تبنيها املسلك 
ادلموي اإلرهايب. وقد تعددت عمليات ذلك املسلك اإلرهايب يف عديد من أشاكل العمليات 

ادلكتور حممود عزت عبد احلافظ
 رئيس فريق عمل مركز ادلراسات االسرتاتيجية
بمكتبة اإلسكندرية، دكتوراه يف العلوم السياسية

ملف  وإدارة  المصرية  السياسة 
والجماعات  اإلرهابية  التنظيمات 

المتطرفة
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اإلرهابية، بدأت باعتصامهم املسلَّح يف ميدان مسجد رابعة العدوية واملسريات املسلحة 
اليت استهدفت مقرات املنشآت احليوية واألمنية لدلولة، إىل عمليات زرع العبوات انلاسفة 
يف شوارع وميادين مرص بكل املحافظات، واستهداف الكمائن اخلاصة بالرشطة والقوات 

املسلحة والكنائس. وامتدت تلك العمليات لتشمل حمافظات مرص وشمال سيناء. 

اإلرهابية، سواءاً من خالل  العمليات  ارتفااعاً كبرياًا يف عدد  وشهد اعما 2014، و2015 
مجاعة اإلخوان اإلرهابية، أو من تنظيم أنصار بيت املقدس، أو تنظيم داعش واجلمااعت 

اليت عملت حتت مظلته.

إن االسرتاتيجية املرصية إلدارة ملف اتلنظيمات اإلرهابية واجلمااعت املتطرفة، أصبح 
هلا عديد من األوجه القانونية والترشيعية والفكرية واالقتصادية واالجتماعية، فضالاً عن 
الوجه األمين العسكري.  وقد بدأت ادلولة املرصية يف العمل ىلع تنفيذ سياسة حمكمة يف 
اتلعامل مع ملف اتلنظيمات اإلرهابية واجلمااعت املتطرفة، بدأت بإاعدة تمكني وتقوية 
مرصية  اسرتاتيجية  ووضع   ،2011 اعم  منذ  كبرية  حتديات  واجهت  اليت  األمنية  األجهزة 
نتاجئه جلية حبلول اعم 2016 واالخنفاض  مستدامة ملواجهة تلك األزمة. وهو ما ظهرت 
الكبري يف كثافة العمليات اإلرهابية، اذلي ازداد اخنفاضه يف األعوام 2017، و2018، و2019، 
و2020؛ مما يؤكد ىلع إدارة ادلولة املرصية ذللك امللف، واتباع اسرتاتيجية مرصية اتسمت 
بالشمويلة واملرحلية والرؤية املستقبلية، وهو ما وضع مرص يف مقدمة ادلول إقليميًّا ودويلًّا 
اإلرهابية،  للعمليات  أقل عرضة  وأصبحت  واتلطرف  لإلرهاب  اتلصدي  بعد جناحها يف 
 عديدة يف املنطقة، وأدت النهيار بعضها بشلك اكمل وسقوط 

اً
تلك الظاهرة اليت هددت دوال

مؤسسات ادلولة بها.

ومن الرؤية الشاملة للسياسة املرصية يف إدارة ملف اتلنظيمات اإلرهابية واجلمااعت 
املتطرفة، يتضح نلا أن ادلولة املرصية جبميع أجهزتها ومؤسساتها قد اتبعت سياسة قامت 

ىلع عدد من االسرتاتيجيات؛ منها ىلع سبيل املثال وليس احلرص: 
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: االستراتيجية األمنية
اً

أوال

ارتكزت السياسة املرصية يف اسرتاتيجيتها األمنية ملواجهة اإلرهاب ىلع رصد وتتبع 
أمنية مسلحة ومداهمات، سواءاً يف  خاليا وشباكت اتلنظيمات اإلرهابية، وشن عمليات 
سيناء أو ادلتلا أو وادي انليل، وذلك بعد تمكني وتقوية األجهزة األمنية املعنية بوزاريت 
تلك  بمواجهة  قادرة  تصبح  ليك  وجتهزييًّا؛  ومعلوماتيًّا  ومعنويًّا  ماديًّا  وادلفاع  ادلاخلية 
مستوى  ىلع  موسعة  عسكرية  حبملة  القيام  تم  كما  والردع.  احلسم  بمنتىه  اتلنظيمات 
اليت  اإلرهابية  األواكر  من  كبري  عدد  وضبط  اإلرهابية  العنارص  ب  تلعقُّ مرص  حمافظات 
املادي  اتلمويل  تم رصد وجتفيف مصادر  كما  اهلجمات.  تلك  لشن  اجلماعة  تستخدمها 
حدود  ىلع  واتلأمني  الرقابة  منظومة  وتطوير  واتلنظيمات،  اجلمااعت  تللك  واللوجيسيت 

مرص باجتاهاتها الرشقية والغربية واجلنوبية والشمايلة. 

بالغ األثر يف مواجهة اإلرهاب  الشاملة يف شمال سيناء  العسكرية  للعمليات  واكنت 
يف تلك املنطقة، وقد بدأت بالفعل مع عملية »حق الشهيد« اليت أعلنتها القوات املسلحة 
املرصية يف انلصف اثلاين من اعم 2019؛ حيث أدت إىل تصفية ومالحقة عدد كبري من 
ا من األسلحة واملعدات  العنارص اإلرهابية وتدمري أواكر ومعسكرات تابعة هلم. وتضم عديداً
نقاط  ضد  سيناء  يف  إرهابية  عمليات  تنفيذ  أجل  من  عدت 

ُ
أ اليت  واملركبات  العسكرية 

تمركز وكمائن اجليش والرشطة. وهو ما يوضح استهداف ابلنية اتلحتية تللك اتلنظيمات 
واجلمااعت وتطهري اجلذور، وليس فقط املالحقة األمنية.

ا: استراتيجية المجابهة الفكرية للتطرف واإلرهاب  ثانياً

ال شك أن املجابهة الفكرية للتطرف واإلرهاب ال تقل يف أهميتها عن االسرتاتيجية 
مرص.  يف  واإلرهاب  للتطرف  الفكرية  املنابع  تلجفيف  مستدامة  اكسرتاتيجية  األمنية 
ع، مع إرشاك مؤسسات ادلولة  فقد اهتمت ادلولة املرصية بتلك االسرتاتيجية بشلك موسَّ
األوقاف  اإلفتاء ووزارة  ودار  املرصية  والكنيسة  الرشيف  األزهر  وادلينية؛ مثل  الفكرية 
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ووزارة اثلقافة ومكتبة اإلسكندرية وغريها من املؤسسات، تلبين برامج ثقافية وفكرية؛ 
وإقامة  املتطرف،  الفكر  ملاكفحة  املخصصة  املراصد  وإنشاء  واإلرهاب،  اتلطرف  ملجابهة 
عديد من امللتقيات واملؤتمرات املحلية وادلويلة، اليت اعتنت بتناول تلك القضية والعمل 
ىلع ملف اتلطرف واإلرهاب بشلك مكثف باملعارك الفكرية وادلينية؛ حيث اختذ األزهر 
الرشيف إجراءات عديدة، باإلضافة إىل املجهودات اخلاصة بتجديد اخلطاب ادليين وقضايا 

الرتاث اإلساليم والرتاث القبطي.

وقد صدرت عديد من الكتب واإلصدارات عن األزهر الرشيف ومكتبة اإلسكندرية 
من خالل »برنامج املجابهة الفكرية للتطرف واإلرهاب«، اذلي نفذته مكتبة اإلسكندرية 
منذ اعم 2015، وأثمر عن عديد من املؤتمرات ادلويلة ودورات اثلقافة اإلسالمية والقبطية، 
وعدد من امللتقيات اليت نفذتها مكتبة اإلسكندرية يف هذا اإلطار يف عدة دول. وكذلك 
اإلسكندرية  بابا  وقداسة  الرشيف  األزهر  يضم شيخ  اذلي  املرصية«  العائلة  »بيت  إنشاء 
ا ضد اإلرهاب«؛  بطريرك الكرازة املرقسية، وانعقد مؤتمره األول اعم 2018 حتت عنوان »معاً
ملناقشة ظاهرة اإلرهاب ودوافعه، إىل جانب إلقاء الضوء ىلع دور بيت العائلة يف حماربة 

الفكر املتطرف.

»املجلس  تشكيل   2017 اعم  السييس  عبد الفتاح  الرئيس  إعالن  إىل  باإلضافة  هذا 
األىلع ملاكفحة اإلرهاب واتلطرف«؛ يلصبح أول جملس مرصي خمتص بصياغة اسرتاتيجية 
وطنية شاملة ملواجهة لك أشاكل اإلرهاب واتلطرف واختاذ اإلجراءات الالزمة تلنفيذها، وهل 
الصالحية الاكملة لوضع اإلطار القانوين وادليين واإلعاليم يف ماكفحة اإلرهاب واتلطرف 

ىلع مستوى اجلمهورية، باإلضافة إىل اقرتاح آيلات وإجراءات أمنية وقانونية جديدة.

ا: استراتيجية التنمية االقتصادية واالجتماعية
اً
ثالث

من  بد  ال  فاكن  واتلطرف،  اإلرهاب  ملف  مع  للتعامل  املرصية  السياسة  إطار  ويف 
تنفيذ خطة تنمية اقتصادية واجتماعية شملت تنفيذ عدد كبري من املرشواعت اتلنموية 
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واالقتصادية الضخمة، اليت هدفت إىل االرتقاء باملستوى املعييش للمواطن، وتطوير ابلىن 
للمواطن املرصي من خالل  باملستوى االجتمايع  اتلحتية يف مجيع أحناء مرص، واالرتقاء 
االقتصادي  املستويني  تلنمية  هدفت  اليت  الضخمة،  واملرشواعت  اخلدمات  من  شبكة 
واالجتمايع باألساس. وهو ما أسهم يف القضاء ىلع الشائعات اليت روجت هلا اتلنظيمات 
بمختلف  العشوائية  ىلع  والقضاء  املختلفة،  قنواتها  عرب  املتطرفة  واجلمااعت  اإلرهابية 
أشاكهلا السكنية واخلدمية واحلضارية، ويه تُعد من أهم أسباب انتشار اإلرهاب واجلرائم 
واألواكر اليت تتخذ منها بعض اجلمااعت اإلرهابية مالذاًا هلا تلنفيذ عملياتها واتلخطيط 
ا يف هذا الشأن؛ أال وهو حتسني ومحاية  هلا.  كما تعاملت ادلولة املرصية مع حمور مهم جدًّ
برنامج »تكافل وكرامة«  اجتماعيًّا ومعيشيًّا وخدميًّا من خالل إطالق  املواطن املرصي 
للحماية االجتماعية، اذلي استهدف حتقيق احلد األدىن من ادلخل األسايس يف شلك دعم 
العمل،  عن  والعاطلني  واأليتام  اخلاصة  القدرات  وذوي  واملسنني  الفقرية  لألرس  نقدي 
فيما  األساسية،  االجتماعية  اخلدمات  تأمني  يف  واإلسهام  اتلأمينية،  احلماية  إىل  باإلضافة 
واملسكن،  الصيح  والرصف  الرشب  مياه  وتوفري  واتلعليمية  الصحية  بالراعية  يتعلق 
املبادرة  وكذلك  ادلخل.  حتسني  فرص  وإتاحة  التشغيل  طريق  عن  االجتمايع  واإلدماج 
الرئاسية »حياة كريمة« اليت تهدف إىل اتلخفيف عن اكهل املواطنني باملجتمعات األكرث 
ا يف الريف املرصي واملناطق العشوائية يف احلرض. وتعتمد املبادرة ىلع تنفيذ جمموعة  احتياجاً
الفئة وحتسني  شأنها ضمان حياة كريمة تللك  اليت من  واتلنموية  اخلدمية  األنشطة  من 

ظروف معيشتهم.

ا: تعاطي اإلعالم المصري مع ظاهرة اإلرهاب رابعاً

اكنت معاجلة وسائل اإلعالم املرصية لظاهرة اإلرهاب بشىت جتلياتها وتداعياتها من 
باتلنسيق مع لك أجهزة  اسرتاتيجية،  استلزمت وضع خطة  اليت  واملعقدة،  املهمة  املسائل 
ادلولة املرصية ومؤسساتها من خالل املهنيني واملرشفني ىلع املؤسسات اإلعالمية واألنظمة 
السياسية ىلع حد سواء.  فقد اكن لإلعالم دور حموري يف تشكيل ويع الرأي العام املرصي 
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ا  برضورة مواجهة ظاهرة اإلرهاب واتلصدي تلداعياتها؛ ألن يف الوقت ذاته قد واجه إعالماً
أداة  شلكَّ  مما  اجلمااعت  تللك  احلاضنة  وادلول  اإلرهابية  اجلمااعت  من   

اً
ومموال ا  مضادًّ

اسرتاتيجية لإلرهاب، ملا توفره تلك ادلول هلم من أدوات ادلاعية والرتويج واإلعالم. ذللك، 
ويف ظل ما شهدته وتشهده املنطقة بأكملها من أحداث انعكست ىلع أمن واستقرار ادلولة 
املرصية، منها ظهور تنظيمات إرهابية جديدة كما هو احلال مع تنظيم ادلولة اإلسالمية يف 
الشام والعراق »داعش«، إضافة إىل اتلطور الكبري ملختلف وسائل اإلعالم وتكنولوجيات 
االتصال؛ سعت ادلولة املرصية حنو تعايط اإلعالم املرصي مع موضوع اإلرهاب وانعاكسه 
ىلع األوضاع األمنية. وسعت االسرتاتيجية املرصية يف هذا الشأن إىل تطوير منظومة العمل 
يف جمال اإلعالم بما يتناسب مع األحداث املتسارعة اليت تشهدها املنطقة العربية والعالم؛ 
ق الوسطية،  للتصدي ومواجهة اتلطرف واإلرهاب. فاكن ال بد من وجود إعالم مرصي يعمِّ
ويعالج موضوع جتديد اخلطاب ادليين بكونه رضورة حتمية يف املواجهة الفكرية للتطرف 
واإلرهاب. ويقوم اإلعالم املرصي بدوره اتلنويري من خالل الرتكزي ىلع أهمية تكوين 
العقل انلقدي، كونه يشلك ابلداية الرضورية تلجديد الفكر ادليين، وإال فابلديل موجود 
وسائل  تكنولوجيا  تطور  مع  سيما  ال  لإلرهاب،  وادلاعية  الفتنة  ينرش  مضاد  إعالم  وهو 
يف  املاكسب  من  ا  عديداً الشأن  هذا  يف  املرصية  السياسة  حققت  وقد  واالتصال.  اإلعالم 

تعاملها مع ملف اجلمااعت واتلنظيمات اإلرهابية واملتطرفة من خالل:

للعنف  مناهض  اعم  رأي  وتكوين  لإلرهاب،  البشعة  باحلقيقة  اجلمهور  تعريف   -1
واتلطرف.

2- تنقية الربامج اإلعالمية من لك ما من شأنه التشجيع ىلع اإلرهاب واتلطرف.

3- جتديد لغة اخلطاب اإلعاليم، وتصحيح املفاهيم اخلاطئة للجهاد، من خالل اتلميزي 
بني اإلرهاب واملقاومة املرشوعة ضد االحتالل، وذلك يف إطار املبادئ املنصوص 
عليها يف الرشيعة اإلسالمية، وغريها من الرشائع السماوية، وكذلك املنصوص عليها 
يف ميثاق األمم املتحدة، وغريها من املواثيق ادلويلة املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان.
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4- إبراز الصور والقيم الصحيحة لدلين اإلساليم من خالل خمتلف الربامج اإلعالمية 
بأن ادلين اإلساليم يدعو إىل التسامح ونبذ العنف والقتل واتلطرف.

5- تكامل العمل اإلعاليم العريب ملاكفحة اإلرهاب واتلطرف، وتعميق اتلضامن بني 
ادلول العربية.

احلديثة،  اتلكنولوجيات  خمتلف  مع  للتعامل  اإلعالمية  الكوادر  وتنمية  تأهيل   -6
وتفعيل دور املاكتب اإلعالمية العربية ومؤسسات اإلنتاج اإلعاليم.

7- تبصري األرس املرصية بمسئويلتها حنو تنمية الويع اثلقايف لألجيال انلاشئة؛ تلفادي 
الوقوع يف رشك وفخ اإلرهاب.

8- ترسيخ الويع حيال انلتائج الوخيمة هلذه الظاهرة، وتزويد املواطن املرصي بكل 
املعلومات اليت حيتاجها يلأخذ احتياطاته.

ه إىل خارج مرص تلغيري الصورة اذلهنية انلمطية  الُموجَّ 9- تكثيف األداء اإلعاليم 
اتلطرف  وماكفحة  مواجهة  يف  ملرص  احلقييق  ادلور  وإبراز  واملسلمني،  العرب  عن 

واإلرهاب.    

صحيحة  صورة  نقل  يف  كبري  دور  اإلعالمية  الرياضية  األنشطة  بلعض  اكن  كما 
اإلرهاب واتلطرف؛  والقضاء ىلع  األمن واالستقرار،  ادلولة املرصية يف حتقيق  ملجهودات 
مثل بطولة مرص ادلويلة لكرة القدم للصحفيني واإلعالميني اليت تُقام منذ اعم 2014 إىل 
ا رياضيًّا ثقافيًّا لعدد من  اعمنا احلايل 2021 ىلع مدار ثماين سنوات متتايلة؛ حيث تُعد جتمعاً
اإلعالميني والصحفيني يف عديد من ادلول األوروبية واآلسيوية والعربية يف صورة بطولة 
مرص،  يف  والرياضية  اثلقافية  السياحة  تشجيع  وهو  منها  احلقييق  الغرض  يربز  قدم.  كرة 
ومواجهة اتلطرف واإلرهاب عرب وسيلتني مهمتني من وسائل القوى انلاعمة؛ وهما اإلعالم 
والرياضة، من خالل جتميع هذا العدد املتنوع ثقافيًّا وجغرافيًّا من الصحفيني واإلعالميني 

ىلع أرض مرص.
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ا: االستراتيجية التشريعية والقانونية خامساً

املهمة  والقوانني  الترشيعات  من  عدد  العربية  مرص  جبمهورية  صدر   ،2015 اعم  منذ 
تنفيذ  ا  وأيضاً اإلرهابية،  واجلمااعت  اإلرهاب  أزمة  مللف  مرص  إدارة  يف  أسهمت  اليت 
السياسة املرصية اليت وضعت يف هذا الشأن. وجاء يف مقدمة تلك القوانني قانون ماكفحة 
 اإلرهاب رقم )94) لعام 2015، وقانون تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيني رقم )8) 
ماكفحة  قانون  أحاكم  بعض  بتعديل   2017 لعام   (11( رقم  قانون  صدر  كما   .2015 لعام 
اإلرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيني. ويف مستهل اعم 2018، صدر 
قانون رقم )22) لعام 2018 بتنظيم إجراءات اتلحفظ واحلرص واإلدارة واتلرصف يف أموال 
اجلمااعت اإلرهابية واإلرهابيني. كما عملت اجلمهورية املرصية ىلع إصدار القوانني اليت 
تسمح هلا بمواجهة شاملة لإلرهاب، وتوقيع عقوبات رادعة ىلع العنارص اإلرهابية؛ حيث 
أصدر جملس الوزراء تعديالت ىلع بعض أحاكم قانون ماكفحة اإلرهاب الصادر بالقانون 
وإقرار  لإلرهابيني  العقارات  بتأجري  اإلخطار  آيلة  القانون  م  وَنظَّ  ،2015 لسنة   (94( رقم 

العقوبات اجلنائية حيال املخالفني.

ا: استراتيجية التعاون الدولي واإلقليمي في مجال مكافحة  سادساً
التطرف واإلرهاب 

يف إطار سياسة اجلمهورية املرصية يف إدارة ملف أزمة اجلمااعت املتطرفة واتلنظيمات 
اإلرهابية، فإن مواجهة إرهابيني مصممني ىلع فرض نمط تفكريهم وحياتهم باإلرهاب، ال 
ا حيال ذلك، وذللك جيب أن تكون اتلدابري اليت يقوم  يمكن للمجتمع ادلويل أن يبىق حمايداً

بها مناسبة حلجم اتلهديدات اإلرهابية.

وقد عملت مرص منذ يونية 2013 ىلع إقناع ادلول ىلع املستويني اإلقلييم وادلويل باتلدابري 
االستثنائية وعدم صالحية اتلدابري الكالسيكية، وباتلايل جيب ىلع ادلول الفاعلة اتلفكري 
يف اسرتاتيجية شاملة الجتثاث أو القضاء ىلع األعمال اإلرهابية. وهذا ما عملت مرص، من 
خالل اسرتاتيجيتها للتعاون ادلويل واإلقلييم، ىلع حتقيقه من خالل أجهزتها املختلفة. فجرائم 
اإلرهاب أضحت تتقاطع مع اجلرائم املنظمة يف عديد من انلقاط؛ حيث االعتماد ىلع جتنيد 
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بعض عنارص اجلرائم املنظمة، واالستفادة من خرباتهم يف تزييف الوثائق واجلوازات وأعمال 
الكمبيوتر، واستعمال وسائل االتصال احلديثة، وجتارة السالح واملخدرات. ذلا، عملت مرص 
 ىلع توحيد اجلهود ادلويلة يف اإلطارين اإلقلييم وادلويل؛ للحد من خطورة اجلمااعت اإلرهابية، 
ال سيَّما مع طبيعة األعمال اإلرهابية املتغرية واملعقدة. فال شك أن اجلهود القانونية ادلويلة 
ملواجهة األعمال اإلرهابية يف جانبها االتفايق، ويف إطار األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية، 
ويف اإلطار املرصي الوطين، قد لكلت املجهودات املرصية يف حتقيق مقاومة األعمال اإلرهابية 

بانلجاح.

كما اشرتكت مرص يف وضع االسرتاتيجية العربية ملاكفحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
يف دورة »جملس وزراء ادلاخلية العرب« احلادية واثلالثني اليت انعقدت بمراكش اعم 2014. ويه 
االسرتاتيجية اليت تهدف إىل حتقيق مجلة من األهداف؛ منها ماكفحة جريمة غسل األموال 
واحلد منها، واحليلولة دون استخدام األموال املغسولة، وتعزيز دور القطاعني األمنـي واملرصيف 
العربيني وتكامل أدوارهما باجتاه املحافظة ىلع أمن االقتصاد العريب من جهة، وحتقيق أمن 
واستقرار الشعوب العربية من جهة أخرى. كما تهدف االسرتاتيجية إىل مواكبة اتلقدم العليم 
اتلقنـي، وتوظيف ذلك يف جمال حتديث األجهزة األمنية واملايلة واملرصفية يف ادلول العربية 
بما جيعلها قادرة ىلع انلهوض بمسئويلاتها يف جمال  فيها،  العاملني  وتطوير قدراتها وتأهيل 

ماكفحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

كذلك االسرتاتيجية العربية ملاكفحة االنتشار غري املرشوع للسالح يف املنطقة العربية، 
اليت اعتمدها »جملس وزراء ادلاخلية العرب« يف دورته اثلاثلة واثلالثني اليت انعقدت بتونس 
منع وماكفحة  منها  األهداف؛  من  إىل حتقيق مجلة  تريم  اليت  االسرتاتيجية  اعم 2016. ويه 
عمليات تهريب السالح بمختلف أنواعه عرب احلدود الوطنية، وتأمني املنافذ املختلفة الربية 
واجلوية وابلحرية، وتعزيز قدرات ادلول األعضاء يف مواجهة اآلثار انلامجة عن االنتشار غري 
املرشوع للسالح، وإجياد اآليلات املناسبة ذللك، باإلضافة إىل توعية املواطن العريب باآلثار 
السلبية لظاهرة حيازة وتداول السالح غري املرشوع وانعاكساتها اخلطرية ىلع أمن املجتمع، 

وحتفزيه ملساندة السياسات احلكومية الرامية ملواجهة هذه الظاهرة.





الرشق  بني  الوصل  حلقة  فيه  العاملية؛  اتلجارة  رشايني  أهم  أحد  السويس  قناة  تُعد 
والغرب والشمال واجلنوب منذ افتتاحها اعم 1869. وترجع أهمية قناة السويس إىل كونها 
ا  معرباًا مالحيًّا اعمليًّا؛ حيث يعرب بها ما يقرب من 10% من إمجايل حركة اتلجارة املنقولة حبراً
ا قد تعدى %92  املنقولة حبراً العاملية  Seaborne Trade. وجدير باذلكر أن حجم اتلجارة 

من حجم اتلجارة من حيث الكم، وتقدر بما يقرب من 11 مليار طن اعم 2019، وتمثل ما 
يقرب من 86% من حيث القيمة. 

ومن هنا، بدأت الرشاكت العاملية واخلطوط املالحية وحكومات ادلول بانلظر يف مدى 
ه  إماكنية ختفيض إمجايل تكايلف هذا احلجم اهلائل من حجم اتلجارة العاليم. فتارة، وُجِّ
ا ملبدأ اقتصاديات احلجم  االهتمام حنو عملقة السفن اتلجارية وزيادة حجم املنقول حتقيقاً
Economies of Scale، وتارةاً حنو العمل ىلع زيادة رساعت السفن اتلجارية تللبية طلبات 

األسواق العاملية، وتارة حنو استحداث تكنولوجيا املعلومات يف عمليات التشغيل وخفض 
انلقل  ممرات  أكرث  ابلحث عن  وتارة حنو  ابلحري،  انلقل  نمط  انلامجة عن  اتللوث  نسبة 
ابلحري أماناًا، وأقلها يف تكايلف انلقل، واألقل من حيث الوقت اذلي تستغرقه السفن 

ابلحرية. 

 أزمة السفينة الجانحة 
وزيادة تنافسية قناة السويس

األستاذ ادلكتور خادل السقطي
 عميد لكية انلقل ادلويل واللوجيستيات بالقاهرة، 
األكاديمية العربية للعلوم واتلكنولوجيا وانلقل ابلحري
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: مميزات قناة السويس وتنافسية القنوات المالحية األخرى 
اً

أوال

وباستعراض القنوات املالحية ىلع خارطة انلقل ابلحري العاليم، فهناك عدة قنوات 
مالحية تُعد ممرات ذات دور حيوي يف تعزيز حركة تدفق ابلضائع بني قارات العالم. ىلع 
سبيل املثال، لـ »قناة كيل« األملانية دور حيوي يف اجلزء الشمايل من الكرة األرضية؛ حيث 
تعرب من خالهلا قرابة 36000 سفينة سنويًّا، وتعتمد عليها عدة موانئ حبرية حمورية؛ مثل 
ميناء هامبورج، مروراًا بقناة بنما يف غرب الكرة األرضية لرتبط املحيط األطلنطي واملحيط 
اهلادي، وتعرب من خالهلا حوايل 13000 سفينة سنويًّا. وىلع الرغم من تعدد القنوات املالحية، 
ا إنشاؤها كقناة نياكراغوا، فإن قناة السويس تُعد من أهم  سواءاً اكنت يف اخلدمة أو مقرتحاً
العالم؛ فيه تربط ابلحر األمحر بابلحر األبيض املتوسط، وتعرب من  القنوات املالحية يف 

خالهلا حوايل 19000 سفينة سنويًّا.

ا،  وباستعراض ممزيات القنوات املالحية ومدى إسهامها يف حجم اتلجارة املنقولة حبراً
السويس يه أطول  قناة  تُعد   ،

اً
املرتبة األوىل اعمليًّا لعدة أسباب. أوال السويس يف  قناة  تأيت 

القناة  املياه بها ىلع طول  العالم بدون أهوسة، ويتناسب مستوى منسوب  قناة مالحية يف 
مما يسهل ىلع السفن العبور بدون عوائق مالحية أو هدر للوقت، وهو أمر تعاين منه »قناة 
ثانياًا، تعمل قناة السويس مالحيًّا نهاراًا ويلالاً ىلع مدار العام دون  بنما« ىلع سبيل املثال. 
األمن  مستوى  ارتفاع  يسهم  ثاثلاًا،  األخرى.  املالحية  القنوات  بعض  عكس  ىلع  توقف، 
والسالمة ابلحرية بالقناة يف خفض تكلفة اتلأمني ابلحري، ويساعد ىلع اختيار القناة 
ا، تُعد قناة السويس أقرص الطرق املالحية؛ من حيث  كممر ماليح آمن لعبور السفن. رابعاً
ا، ومشغيل  الوقت واملسافة وهو ما يعود باملنفعة ىلع لكٍّ من أصحاب ابلضائع املنقولة حبراً
 66 إىل  تصل  بأعماق  القناة  تتمزي  ا،  هلا. خامساً أو مستأجرين  مالكني  سواءاً اكنوا  السفن 
ا، تتناسب خصائص  ا )ما يعادل 24 مرتاًا)، وتتناسب مع اغطس السفن العمالقة. سادساً قدماً
القناة الستقبال 100% من مجيع أنواع سفن احلاويات، بنسبة 92.3% من أسطول سفن الصب 
ا استقبال 100% من مجيع  العاليم، و61.2% من أسطول سفن ناقالت ابلرتول العاليم، وأيضاً
صناعة  ملتغريات  ا  وفقاً وعرضها  القناة  عمق  زيادة  يمكن  ا،  سابعاً األخرى.  السفن  أنواع 
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السفن اعمليًّا. ثامناًا، يعرب القناة 100% من إمجايل اتلجارة ابلينية بني قاريت آسيا وأوروبا، وهو 
ما يزيد من األهمية االسرتاتيجية للقناة وموقعها اجلغرايف بني قارات العالم.

ا: استراتيجية تطوير قناة السويس  ثانياً

ومن هذا املنطق، جاء اهتمام ادلولة املرصية، ممثالاً يف »هيئة قناة السويس« باعتبارها 
وتفايلع  مستمر  بشلك  القناة  عمل  بتطوير  وإدارتها،  القناة  تشغيل  عن  املسئولة  السلطة 
، االهتمام 

اً
مع متطلبات العرص. وتعتمد أعمال اتلطوير املستمر ىلع عدة حماور؛ منها أوال

بتعميق املجرى املاليح اذلي أصبح يستوعب مجيع أحجام السفن املختلفة، ويلتماىش مع 
أي تطور يف أجيال السفن. ثانياًا، االهتمام بتطوير أسطول اإلرشاد والقطر، اذلي هل دور مهم 
يف عمليات اإلرشاد املاليح داخل القناة. ثاثلاًا، احلرص ىلع االستثمار يف ميكنة القناة من 
تركزي  ا،  رابعاً الرابعة.  الصناعية  اثلورة  املعلومات وتطبيقات  استخدام تكنولوجيا  خالل 
ادلولة املرصية ىلع احلد من أوقات انتظار السفن ورفع كفاءة القناة من خالل ازدواج قناة 
السويس حتت مسىم »مرشوع قناة السويس اجلديدة«، وتبعه مرشوع قويم اسرتاتييج آخر 
ا،   من 66 قدماً

اً
ا، بدال وهو »تطوير القطاع اجلنويب لقناة السويس« يلصل العمق إىل 72 قدماً

 من 293 مرتاًا، وزيادة عرض القاع يلصل 
اً

وزيادة عرض السطح يلصل إىل 332 مرتاًا، بدال
اسرتاتييج  للقناة كمعرب  اتلنافيس  الوضع  يعزز  ما   من 127 مرتاًا، وهو 

اً
بدال إىل 167 مرتاًا، 

للخطوط املالحية ومشغيل السفن. 

 «Ever Given ا: أزمة السفينة »إيفرجيفن
اً
ثالث

 ،»Ever Given يف صباح يوم 23 مارس 2021، الساعة 7.40، جنحت سفينة »إيفرجيفن
املليار دوالر،  تعادل  قيمتها  ببضائع  17600 حاوية ماكفئة مملوءة  يقرب من  ما  اليت حتمل 
أثناء عبورها بقناة السويس يف رحلتها القادمة من الصني واملتجهة حنو روتردام يف هونلدا، 
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مما أدى إىل انسداد القناة ملدة 6 أيام متتايلة. وسفينة »إيفرجيفن« يه سفينة حاويات من 
ادلرجة اذلهبية، وتُعد إحدى أكرب السفن يف العالم. حتمل علم بنما، بينما تشغلها رشكة 
توقف  السفينة  نتج عن جنوح  وقد   .»Evergreen »إيفر جرين  اتلايوانية  ابلحرية  انلقل 
حركة املالحة بالقناة مما خلف طابوراًا طويالاً من السفن املنتظرة عند مدخل القناة اجلنويب، 

اذلي شهد مئات السفن املنتظرة عند مدخل قناة السويس.

ا: تعويم السفينة ونجاح اإلرادة المصرية رابعاً

ورغم أن اتلعامل مع جنوح السفينة اكن حمفوفاًا بعديد من املخاطر، فقد اكن ديلالاً 
السويس  قناة  هيئة  قامت  حيث  األزمات؛  حل  يف  ادلءوبة  املرصية  اإلرادة  ىلع  ا  جديداً
بتشكيل غرفة عمليات من خمتلف اتلخصصات لوضع خطة اتلعامل اليت تتعامل بها اهليئة 
ومتابعة  السفينة  والبرشية تلعويم  واملايلة  املادية  اإلماكنيات  تسخري لك  وتم  األزمة،  مع 
الوضع املاليح ىلع لك املستويات. ويف غضون 6 أيام فقط، جنحت هيئة قناة السويس يف 
تعويم السفينة؛ ويه مدة زمنية قصرية ووقت قيايس مقارنة حبجم السفينة العمالقة اليت 
يتجاوز طوهلا 400 مرت، ومقارنة حبجم األعمال اليت تمت ىلع مدار 24 ساعة وملدة 6 أيام 
يف  السفينة  مبارشة جبانب  وادلفع  الشد  أعمال  يف  قاطرات  استخدام  توقف ختللها  دون 
حماولة تلعويمها. وإىل جانب القاطرات، أزالت جمموعة من اجلرافات الرمال والطني من 
السفينة، تم تشكيل غرفة عمليات  اللحظات األوىل جلنوح  السفينة. فمنذ  حتت مقدمة 
الطوارئ  خطط  ودراسة  لوضع  والتشغيلية  واتلنفيذية  القيادية  املستويات  مجيع  مجعت 
وكيفية اتلعامل مع املوقف بكل السيناريوهات املمكنة، وذلك من خالل إطار زمين دقيق 

وحمسوب. فتم حشد القوى البرشية واملعدات الالزمة ورسم اخلطط تلعويم السفينة.

وأخرياًا، جنحت هيئة قناة السويس يف تعويم السفينة تلربهن ىلع عدة حماور اسرتاتيجية 
مثل  عمالقة؛  سفن  ومع  اتلقليدية  غري  األزمات  إدارة  ىلع  اهليئة  قدرة   ،

اً
أوال مهمة. 

»إيفرجيفن«. ثانياًا، يربهن انتظار السفن عند املدخل اجلنويب للقناة ىلع األهمية االسرتاتيجية 
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لقناة السويس يف سالسل اإلمداد العاملية، اذلي أدى إىل تعطل بضائع بقيمة 9.6 مليارات 
دوالر يوميًّا. ثاثلاًا، جنحت عملية اتلعويم دون إحداث أي تلفيات يف بدن السفينة، مما يدل 
تعويم  تم انلجاح يف  ا،  رابعاً اتلعامل مع األزمات.  العامل املرصي يف  ىلع احرتافية وخربة 
السفينة دون اإلرضار بابلضائع املحملة ىلع السفينة أو اللجوء إىل تفريغ الشحنات، وهو 
ا، تم تعويم السفينة دون اإلرضار بمجرى  ا. خامساً السيناريو األسوأ اذلي تم تفاديه تماماً

القناة نفسه، وهو أمر مهم لضمان استمرارية املالحة ابلحرية بالقناة.

وىلع صعيد سالسل اإلمداد العاملية، يتضح جليًّا أهمية قناة السويس؛ من حيث قدرتها 
ىلع تسهيل وصول املنتجات املختلفة لألسواق العاملية وتنافسيتها؛ من حيث وقت وصول 
ضمن  تندرج  اليت  العبور  تكايلف  يف  اتلحكم  قدرة  ا  وأيضاً األسواق،  تللك  املنتجات 
إمجايل تكايلف املنتجات يف األسواق. وذللك، فقد قررت ادلولة املرصية ابلدء يف توسعة 
قناة السويس مرة أخرى يف القطاع اجلنويب هلا؛ لزيادة املزية اتلنافسية للقناة وتلفادي أي 

جنوح أو توقف للمالحة بها. 

يُعد لكٌّ من جناح هيئة قناة السويس يف تعويم السفينة يف وقت قيايس، وكذلك ابلدء يف 
مرشوع توسعة القطاع اجلنويب للقناة، هو أفضل رد ىلع الرتويج الزائف ملرشواعت أخرى 
ونظام  اسرتاتييج  موقع  القناة من  به  تتمتع  فما  السويس.  لقناة  بديل  أو  منافس  أنها  ىلع 
ماليح دقيق وسلس وإدارة مرنة، سواءاً من خالل اتلعامل مع املتغريات العاملية أو طرح 
مثل  املناطق؛  بعض  إىل  وجهتها  أو حسب  السفن  أنواع  بعض  عبور  لرسوم  اتلخفيضات 
أهمية  للقناة  يعطي  األمريكية،  املتحدة  للواليات  الرشيق  الساحل  ىلع  املرتددة  السفن 

اسرتاتيجية كمنفذ اعليم للتجارة العاملية ومصدر دخل قويم ال غىن عنه.





ا لرؤية  بدأت ادلولة املرصية منذ اعم 2016 يف تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي وفقاً
القائم  االقتصادي  انلمو  حتقيق  إىل  الربنامج  ذلك  خالل  من  ادلولة  وتهدف   ،2030 مرص 
الرقيم، وزيادة مرونة االقتصاد وقدرته اتلنافسية، وزيادة معدالت  املعرفة واتلحول  ىلع 
اتلوظيف وخلق فرص العمل الالئق، وحتسني بيئة األعمال وتعزيز ثقافة ريادة األعمال، 
يف  اتلنمية  أهداف  ضمن  واالجتمايع  ابلييئ  ابلعد  وإدراج  املايل  الشمول  حتقيق  وكذلك 

مرص.

ويف ظل القيام خبطوات واسعة تلحقيق أهداف برنامج اإلصالح االقتصادي، اجتاح 
فريوس كورونا املستجد مجيع بدلان العالم، وقد نالت تداعياته السلبية من اتلقدم اذلي 
أحرزه االقتصاد املرصي خالل الفرتة من 2016 إىل 2019. وىلع الرغم من تعدد اتلحديات 
االقتصادية انلاجتة عن انتشار فريوس كورونا، فإن ما حققه االقتصاد املرصي من إجنازات 
ن االقتصاد املرصي من الصمود  منذ اعم 2016 أىت بثماره خالل اعم اجلاحئة، األمر اذلي مكَّ
أمام اتلداعيات السلبية اليت فرضتها األزمة، بل وحتويلها إىل فرصة تلعزيز أهداف اتلنمية 
ىلع  كورونا  لفريوس  االقتصادية  اتلداعيات  املقال  يستعرض  اإلطار،  هذا  ويف  مرص.  يف 
االقتصاد املرصي، مع استعراض آيلات مواجهة األزمة، واقتناص الفرص الاكمنة من تلك 

األزمة دلفع معدل انلمو وانلهوض باتلنمية يف مرص.

 جائحة كورونا: 
التحديات االقتصادية والفرص الكامنة

أسماء رفعت
باحث اقتصادي باملركز املرصي للفكر وادلراسات االسرتاتيجية
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: تأثير جائحة كورونا على االقتصاد المصري
اً

أوال

للحد  جادة  إجراءات  اختاذ  يف   ،2020 مارس  منتصف  منذ  املرصية،  احلكومة  بدأت 
من  عدد  وتفعيل  اجلزيئ،  اإلغالق  سياسة  تطبيق  خالل  من  كورونا  فريوس  انتشار  من 
اإلجراءات االحرتازية. ويف يويلو 2020، تم ختفيض حدة اإلجراءات االحرتازية مع احنسار 
وكذلك  االحرتازية،  اإلجراءات  تفعيل  إجراءات  انعكست  وقد  للفريوس.  األوىل  املوجة 

ختفيفها، ىلع املؤرشات االقتصادية اللكية، كما سيتم إيضاحها فيما ييل:

1- معدل انلمو االقتصادي

ا تصاعديًّا منذ العام املايل 2016/ 2017؛ نتيجة  شهدت معدالت انلمو االقتصادي اجتاهاً
املايل 2016/  العام  فارتفعت من 4.18% يف  االقتصادي؛  الوطين لإلصالح  الربنامج  تطبيق 
2017 إىل 5.56% يف العام املايل 2018/ 2019. ومع تطبيق إجراءات احلد من انتشار فريوس 
كورونا وختفيض سااعت العمل، فضالاً عن تراجع حركة اتلجارة ادلويلة وتوقُّف السياحة، 
تراجعت معدالت انلمو االقتصادي إىل 3.57% يف العام املايل 2019/ 2020. وجتدر اإلشارة إىل 
أنه ىلع الرغم من تراجع معدل انلمو االقتصادي، فقد ظل موجباًا وسط معدالت نمو سلبية 

يف عديد من ادلول.

املصدر: وزارة اتلخطيط واتلنمية االقتصادية.
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2- معدل ابلطالة

ارتفعت معدالت ابلطالة خالل الفرتة من اعم 2010 إىل اعم 2014؛ نتيجة عدم االستقرار 
السيايس واالقتصادي اذلي شهدته ادلولة، وبعد أن وصلت معدالته إىل 13.4% اعم 2014 
أدى برنامج اإلصالح االقتصادي إىل تراجع معدل ابلطالة؛ فوصل إىل 7.9% اعم 2019. إال 
أنه مع تطبيق اإلجراءات االحرتازية وختفيض سااعت العمل وتطبيق إجراءات اإلغالق 
اجلزيئ، ارتفعت معدالت ابلطالة إىل 9.6% خالل الربع الرابع من العام املايل 2019/ 2020. 
ومع بداية احنسار املوجه األوىل من الفريوس، تراجعت معدالت ابلطالة إىل 7.3% و%7.2 
مرة  ارتفعت  ثم  اتلوايل.  ىلع   2021  /2020 املايل  العام  من  اثلاين  والربع  األول  الربع  خالل 
ا خالل الربع اثلالث من العام املايل 2020/ 2021، مع بداية املوجة اثلانية  أخرى ارتفااعاً طفيفاً

من الفريوس لتسجل %7.4.

املصدر: »مرص يف أرقام: 2021«، اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

وبصفة اعمة، يالحظ تراجع معدل ابلطالة خالل اعم اجلاحئة؛ حيث سجلت معدالته 
7.3% خالل الربع الرابع من العام املايل 2020/ 2021، مقارنة بنسبة 9.6% خالل الربع الرابع 
من العام املايل 2019/ 2020. ويمكن إرجاع ذلك إىل سياسة اإلغالق اجلزيئ، وليس اليلك، 
الكربى، فضالاً  القومية  املرشواعت  العمل يف  استمرار  إىل  باإلضافة  ادلولة،  اختذتها  اليت 
الضغوط  القروض تلخفيف  فائدة  أجل سداد  ومد  الرضيبية،  اتليسريات  من  عن عديد 
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والرشاكت  السياحة  وقطاع  الصنايع  القطاع  مثل  ترضراًا؛  األكرث  القطااعت  ىلع  املايلة 
الصغرية واملتوسطة؛ لزيادة قدرة الرشاكت ىلع دفع رواتب العمالة. وقد أدى ذلك إىل احلدِّ 

من معدالت ابلطالة.

املصدر: »مرص يف أرقام: 2021«، اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

3- معدل اتلضخم

اجلنيه  رصف  سعر  حترير  بشأن  قراراًا  االقتصادي  لإلصالح  الوطين  الربنامج  تضمن 
املرصي يف نوفمرب 2016. ومن املعروف أن األثر املبارش تلحرير أسعار الرصف هو ارتفاع 
29.4% اعم  إىل  ارتفع معدل اتلضخم  فقد  واحدة. ذلا،  معدل اتلضخم بصورة كبرية مرة 
استهداف  سياسة  تطبيق  خالل  من  اتلضخم  ملعدل  املركزي  ابلنك  إدارة  وبفضل   .2017

اتلضخم، اخنفض معدل اتلضخم تدرجييًّا حىت سجل 9.2% اعم 2019.
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املصدر: اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

ومع تأثر االقتصاد املرصي بتداعيات جاحئة كورونا، اليت ترتب عليها تراجع اإلنتاج 
والعرض اليلك، قام ابلنك املركزي املرصي باختاذ سياسة نقدية انكماشية، بتخفيض أسعار 
ومع  املرصي.  االقتصاد  اليت حققها  االقتصادي  الربنامج  للحفاظ ىلع مكتسبات  العائد 
فتنخفض تكايلف  املدينة،  الرشاكت  املايلة ىلع  األعباء  تنخفض  العائد  أسعار  ختفيض 
اإلنتاج ومن ثم األسعار. ومن جهة أخرى، ترتاجع االستحقاقات االئتمانية بالنسبة للقطاع 
العائيل، فريتفع االستهالك ومن ثم الطلب. ومع حتفزي العرض اليلك وتشجيع االستهالك، 
ن ابلنك املركزي من حتفزي االقتصاد ىلع انلمو، مع حتجيم معدالت اتلضخم. فوصل  تمكَّ

إىل 4.6% يف يويلو 2021، مقارنةاً بنحو 6.1% يف يويلو 2020.

4- قيمة العملة الوطنية

اخنفضت  حيث  الوطنية؛  العملة  قيمة  ىلع  كورونا  جاحئة  أزمة  تداعيات  انعكست 
ومن  الصادرات،  واخنفاض  ادلويلة  اتلجارة  حركة  تراجع  مع  األجنيب  انلقد  تدفقات 
االستثمارات  تدفق  وتراجع  السياحة  حركة  توقُّف  وكذلك  السويس،  قناة  إيرادات  ثم، 
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يف  ا  جنيهاً  16.2 إىل  ادلوالر  أمام  املرصي  اجلنيه  رصف  سعر  فوصل   األجنبية؛ 
ا يف يناير 2020. ومع احنسار املوجة األوىل للجاحئة، وختفيف  يونية 2020، مقابل 15.94 جنيهاً
اإلجراءات االحرتازية، واستعادة فتح حركة الطريان تدرجييًّا، وانتقال ابلضائع والسياح بني 
ادلول، شهدت الفرتة من يويلو 2020 إىل مارس 2021، حتسن أداء معامالت االقتصاد املرصي 
ا بمقدار 1.8 مليار دوالر،  مع العالم اخلاريج بصفة اعمة. إذ سجل مزيان املدفواعت فائضاً
ا  جنيهاً  15.6 إىل  املرصي  اجلنيه  سعر  فوصل  الوطنية؛  العملة  قيمة  ذلك ىلع  انعكس  وقد 

لدلوالر يف األول من سبتمرب 2021.

املصدر: ابلنك املركزي املرصي.

5- املوازنة العامة لدلولة

ختفيض  إىل  أدى  بما  ادلعم،  منظومة  إصالح  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  تضمن 
إصالح  ا  أيضاً الربنامج  تضمن  كما  ملستحقيه.  ادلعم  وصول  وضمان  العامة  املرصوفات 
انلظام الرضييب، اذلي أدى بدوره إىل زيادة اإليرادات العامة. وكنتيجة لكال السياستني، 
اخنفض عجز املوازنة العامة لدلولة، وتم حتقيق فائض أويل، ألول مرة، يف العام املايل 2017/ 
إىل  أدت  فقد  لدلولة؛  العامة  املوازنة  بنود  كورونا ىلع  تأثري جاحئة  من  الرغم  2018. وىلع 
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ا باألزمة، مع تأجيل االستحقاقات  زيادة املرصوفات دلعم القطااعت والفئات األكرث تأثراً
الرضيبية تلوفري سيولة دلعم النشاط االقتصادي، فإن اإلصالحات اليت تمت قبل جاحئة 
األويل  الفائض  فواصل  العامة؛  املوازنة  ىلع  للجاحئة  السليب  اتلأثري  من  قلَّصت  كورونا 
اجتاهه الصعودي يلحقق 2% يف العام املايل 2019/ 2020، واخنفض العجز اليلك إىل 7.2% يف 

ا بليانات املوازنة العامة لدلولة.  العام ذاته وفقاً

املصدر: وزارة املايلة املرصية.

6- مؤرشات الفقر

عملت ادلولة املرصية ىلع رفع مستوى معيشة املواطنني، والقضاء ىلع الفقر منذ اعم 
وتتمثل  االقتصادي.  الوطين لإلصالح  للربنامج  االجتمايع  الشق  2016، وذلك من خالل 
أبرز حماوره يف إاعدة هيلكة منظومة ادلعم، ومد مظلة احلماية االجتماعية للفئات الفقرية 
من خالل زيادة أعداد املستفيدين من برنامج »تكافل وكرامة«. ويف ظل جاحئة كورونا 
ىلع  املتوقع  تأثريها  هلا  اكن  ثم  ومن  والتشغيل،  اإلنتاج  معدالت  ىلع  بدورها  أثرت  اليت 
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مستوى معيشة األفراد، فقد تم اختاذ عديد من القرارات للحد من اتلأثري السليب للجاحئة 
القروض  أقساط  سداد  وتأجيل  املنتظمة  غري  للعمالة  منح  تقديم  فتم  الفقر؛  معدل  ىلع 
املستحقة. وقد اخنفض معدل الفقر من 32.5% يف العام املايل 2017/ 2018 إىل 29.7% يف العام 
املايل 2019/ 2020. وما زالت املبادرات الرئاسية اليت تستهدف رفع مستوى معيشة األفراد 

والقضاء ىلع الفقر مستمرة تلحقيق أهدافها.

ا؟ ا: كيف أدارت الدولة األزمة اقتصاديًّ ثانياً

كورونا،  جاحئة  ألزمة  السلبية  اتلداعيات  ملواجهة  حماور  ثالثة  ىلع  ادلولة  عملت 
التشغيل  واستمرار  املواطنني  وحياة  صحة  ىلع  احلفاظ  بني  اتلوازن  حتقيق  مستهدفةاً 
األفراد خالل فرتة اجلاحئة.  واإلنتاج وانلهوض االقتصادي واحلفاظ ىلع مستوى معيشة 

وتمثلت املحاور اثلالثة يف السياسات انلقدية والسياسة املايلة والسياسات االجتماعية.

1- حمور السياسات انلقدية

تداعيات  من  للحد  السياسات  من  عدد  وتنفيذ  بصياغة  بدوره  املركزي  ابلنك  قام 
بتداعيات  ا  تأثراً األكرث  والقطااعت  األفراد  ودعم  املرصي  االقتصاد  ىلع  كورونا  جاحئة 
تلك اجلاحئة. وبصفة اعمة فقد انتهج ابلنك املركزي تطبيق سياسة نقدية توسعية، وذلك 
األفراد  وتمكني  باألسواق  السيولة  أساس؛ تلوفري  نقطة   400 بنحو  الفائدة  بتخفيض سعر 
والرشاكت من احلصول ىلع اتلمويل الالزم بتلكفة منخفضة. ومع ختفيض أسعار الفائدة، 
يتم توجيه النسبة األكرب من ادلخول إىل اإلنفاق بشقيه االستهالك واالستثمار، مما يؤدي 
االقتصادي. ومن جهة أخرى،  انلمو  والتشغيل ودفع معدالت  اإلنتاج  إىل رفع معدالت 
قام ابلنك املركزي بتأجيل لك االستحقاقات االئتمانية للعمالء من املؤسسات والرشاكت 
الصغرية واملتوسطة واألفراد، اتساقاًا مع سياسة ختفيض أسعار الفائدة تلوفري السيولة ودعم 
االستهالك. ومن جهة أخرى، فقد قام ابلنك املركزي بتطبيق عدد من اإلجراءات للحد 
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من انتشار فريس كورونا بني األفراد من خالل تيسري وسائل وأدوات ادلفع اإللكرتوين؛ 
فتم إطالق مبادرة السداد اإللكرتوين ونرش عدد كبري من ماكينات الرصف اآليل بلغ حنو 
6500 ماكينة، وهو األمر اذلي من شأنه احلد من تداول انلقود بني األفراد. كما تم العمل ىلع 
إتاحة اتلمويل الالزم السترياد السلع االسرتاتيجية. وقام ابلنك املركزي بإطالق عديد من 
ا باألزمة؛ من بينها مبادرات دعم القطاع السيايح،  املبادرات دلعم القطااعت األكرث تأثراً
اتلمويل  ومبادرة  املقاوالت،  وقطاع  والزرايع  الصنايع  اخلاص  القطاع  دعم  ومبادرة 
العقاري. وتم تعديل سعر العائد ىلع تلك املبادرات؛ حيث اخنفض من 10% إىل 8%، اتفاقاًا 
مع سياسة اتليسري انلقدي، باإلضافة إىل تبين مبادرة العمالء غري املنتظمني من األشخاص 

الطبيعية »األفراد«، واالعتبارية »الرشاكت« جلميع القطااعت.

كما تم السماح باملشاركة يف اجتمااعت جملس إدارات ابلنوك عرب الفيديو أو اهلاتف، 
إىل نهاية اعم 2021، وتعديل بعض القواعد املنظمة نلظام تسجيل االئتمان بابلنك املركزي. 
وتم تمديد فرتة إعفاء ابلنوك من احتساب متطلب زيادة يف رأس املال الرقايب إىل نهاية اعم 
للتقارير  . وتم تطبيق املعيار ادلويل  الرتكزي االئتماين ألكرب 50 عميالاً 2021؛ ملقابلة خماطر 
املايلة )IFRS 9)، فضالاً عن تفعيل دور رشكة ضمان خماطر االئتمان يف مبادرات دعم 
املنظمة  القواعد  بعض  تعديل  وأخرياًا  واملقاوالت،  والزراعة  والصناعة  السياحة  قطااعت 

اخلاصة بالشمول املايل.

2- حمور السياسة املايلة

قامت احلكومة املرصية بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، بما يمثل حنو 1.7% من إمجايل 
انلاتج املحيل اإلمجايل للعام املايل 2019/ 2020. وقد تم توجيه تلك احلزمة اتلمويلية تلقديم 
منح نقدية للعمالة غري املنتظمة، ودعم قطاع الصحة بنحو 14.4 مليار جنيه، ودعم قطاع 
السياحة والطريان املدين بنحو 5 مليارت جنيه، و5.7 مليارت جنيه إلساكن حمدودي ادلخل، 
و28 مليار جنيه دلعم املصدريني. كما تم ختفيض سعر الغاز والكهرباء للقطاع الصنايع، 
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من   %14 من  احلكويم  االستثمار  وارتفع  الرضيبية.  اإلقرارات  تسليم  مهلة  مد  ل  حتمُّ مع 
اإلنفاق احلكويم يف العام املايل 2019/ 2020، إىل 16-18% يف العام املايل 2020/ 2021. وبالنسبة 
لسياسات األجور واملرتبات، فقد تمت زيادة األجور بنسبة 7-12%، وزيادة املعاشات بنسبة 
14% يف موازنة العام املايل 2020/ 2021. وتم إصدار قرار احلد األدىن لألجور يلتم العمل به يف 
األول من يويلو اجلاري بالنسبة للموظفني والعاملني باجلهاز اإلداري لدلولة، ويف يناير 2022 
بالنسبة للعاملني بالقطاع اخلاص. كما تم رفع مستوى اإلعفاء الرضييب من 8000 جنيه إىل 
15000 جنيه، وتم رفع حد اإلعفاء الرضييب؛ حيث اكن ادلخل السنوي أقل من أو يساوي 
24000 جنيه، مع إضافة رشحية رضيبية جديدة بمقدار 2.5% لدلخول اليت ترتاوح من 15000 

جنيه إىل30000 جنيه. 

ويف منتصف مايو 2020، تلقت مرص 2.77 مليار دوالر من صندوق انلقد ادلويل من 
املجلس  وافق   ،2020 يونية  ويف  املرصية.  للحكومة  املمنوح  الرسيع  اتلمويل  أداة  خالل 
اتلنفيذي لصندوق انلقد ادلويل ىلع اتفاق االستعداد االئتماين بقيمة 5.2 مليارات دوالر 
ا، وهو ما يعادل 3.76 مليارت وحدة سحب خاصة. وقد هدف صندوق انلقد  مدته 12 شهراً
ادلويل من خالل ذلك اتلمويل مساعدة ادلول، اليت اختذت إجراءات فعلية ملواجهة جاحئة 
ومزيان  العامة  املوازنة  يف  املتودل  العجز  ومواجهة  اجلاحئة  تبعات  مع  اتلأقلم  يف  كورونا، 

املدفواعت.

3- حمور السياسات االجتماعية

تم اختاذ عديد من السياسات االجتماعية للحد من تأثري اتلبعات االقتصادية جلاحئة 
املنتظمة؛  غري  والعمالة  ادلخل  حمدودي  من  خاصةاً  األفراد،  معيشة  مستوى  ىلع  كورونا 
من  ا  بدءاً وكرامة«  »تكافل  برنامج  من  املستفيدين  100000 اعئلة جديدة ضمن  ضيَفت 

ُ
فأ

إبريل 2020؛ يلبلغ إمجايل عدد األرس املستفيدة من الربنامج حنو 3.4 ماليني اعئلة. كما تم 
دعم العمالة غري املنتظمة، ويه األكرث ترضراًا من تبعات اجلاحئة، من خالل تقديم بدل 
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استثنايئ بمقدار 500 جنيه ملدة 6 أشهر، وزيادة عدد األرس املستفيدة من برامج معاشات 
 900 إىل  ا  350 جنيهاً من  الريفيات  للرائدات  الشهري  اتلمويل  وزيادة  االجتمايع،  الضمان 
جنيه شهريًّا. كما تم دعم هيئات السلع واخلدمات بمبلغ 77.3 مليار جنيه خالل الفرتة من 
يناير إىل نوفمرب 2020، ودعم هيئة السلع اتلموينية بنحو 44 مليار جنيه تللبية احتياجات 

املواطنني من السلع الغذائية األساسية.

ا: الفرص الكامنة في أزمة جائحة كورونا
اً
ثالث

يالحظ أن إدارة ادلولة تللك األزمة تضمن مواجهة اتلحديات االقتصادية واالجتماعية 
من جهة، وخلق عديد من الفرص اليت تدعم اتلوجه اتلنموي لدلولة املرصية، وتزيد من 
رسعة تنفيذ اإلجراءات اإلصالحية الُمتَّبَعة من قبل. وقد تمثلت أهم تلك الفرص فيما ييل:

1- دعم نمو رأس املال البرشي

جاءت أزمة جاحئة كورونا تلعيد توجيه االستثمارات إىل قطاع الصحة؛ لرفع قدرته ىلع 
مواجهة اتلبعات الصحية لفريوس كورونا. كما تم القفز خبطوات رسيعة يف منظومة تطوير 
اتلعليم. وقد جاءت خطة اتلنمية االقتصادية للعام املايل 2020/ 2021 كخطة استثنائية مع 
مواجهة ادلولة جلاحئة فريوس كورونا. وتستند اخلطة إىل عدد من الراكئز، من أهمها زيادة 
األموال املخصصة للتنمية البرشية، وخاصةاً قطايع الصحة واتلعليم، بما يؤدي إىل دعم 
تنمية رأس املال البرشي، اذلي ينعكس ىلع حتقيق انلمو االقتصادي واتلقدم املجتميع ىلع 
املدى ابلعيد. ومع تطوير القطاع الصيح واالهتمام بمنظومة اتلعليم، فضالاً عن اتلطور 
وتلبية  مرونة  أكرث  العمل  سوق  تصبح  القطااعت،  مجيع  شمل  اذلي  اهلائل  اتلكنولويج 

ملتطلبات الوظائف املتاحة يف العرص احلديث.
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2- توسيع شبكة األمان االجتمايع ودعم انلمو االحتوايئ

مع تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي، قامت ادلولة بتطبيق سياسات اجتماعية حلماية 
الفئات الفقرية. وقد ساعدت أزمة جاحئة كورونا ىلع توسيع شبكة احلماية االجتماعية؛ 
تغطية  نطاق  وتوسيع  املنتظمة،  غري  للعمالة  استثنايئ  دعم  تقديم  مرص  يف  مرة  ألول  فتم 
طِلَقت عديد من املبادرات دلعم القطااعت األكرث ترضراًا؛ 

ُ
برنامج »تكافل وكرامة«. كما أ

ا ألهداف ادلولة يف حتقيق انلمو الشامل واالحتوايئ جلميع  مثل قطاع السياحة، وذلك حتقيقاً
األفراد والقطااعت بادلولة.

3- تسديد االلزتامات ادلويلة دون الضغط ىلع االحتيايط انلقدي

دفعت أزمة جاحئة كورونا احلكومة املرصية الختاذ عديد من اخلطوات تلوفري السيولة 
صِدرَت سندات خزانة دوالرية يف 8 فرباير 2020 بمقدار 3.75 

ُ
ودعم قيمة اجلنيه املرصي؛ فأ

ا. وتعد سندات اخلزانة ادلوالرية أحد آيلات تمويل  مليارات دوالر آلجال تصل إىل 40 اعماً
بنود املوازنة العامة لدلولة، اليت تساعد احلكومة ىلع تنويع مصادر اتلمويل دون االقتصار 
تلك  استحقاق  أجل  طول  ومع  اتللكفة.  خفض  ىلع  يعمل  بما  فقط،  املحلية  السوق  ىلع 
ين احلكويم واحلد من خماطر إاعدة اتلمويل.  السندات، يؤدي ذلك إىل إطالة متوسط عمر ادلَّ
ن  العامة لدلولة، وكذلك حتسُّ املوازنة  السندات إىل اخنفاض نسب عجز  تلك  تؤدي  كما 
مؤرشات مزيان املدفواعت مع تدفق االستثمارات األجنبية لرشاء أوراق مايلة حكومية، 
فضالاً عن ارتفاع رصيد االحتيايط انلقدي. ومن اجلدير باذلكر، ارتفاع طلبات الرشاء 
ىلع السندات ادلوالرية بأكرث من أربعة أضعاف قيمة الطرح، األمر اذلي يعكس تزايد 
ن انلظرة املستقبلية من  ثقة املستثمرين يف أداء االقتصاد املرصي، وهو ما انعكس ىلع حتسُّ

مؤسسات اتلصنيف االئتمانية ملرص.
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4- دعم اتلطور اتلكنولويج واتلحول الرقيم

يف ظل سيع ادلولة إىل االهتمام الكبري بقطاع تكنولوجيا املعلومات واتلحول الرقيم، 
واتلقدم  اتلطور  ومواكبة  الرقيم  اتلحول  خطوات  ترسيع  ىلع  كورونا  جاحئة  ساعدت 
اتلكنولويج. وقد شمل اتلطور اتلكنولويج مجيع القطااعت واخلدمات يف ادلولة، باإلضافة 
جاء  وقد  املايلة.  اتلكنولوجيا  من خدمات  واستحداث عديد  تطوير  ترسيع خطوات  إىل 
نموًّا خالل  اليت حققت  القطااعت  رأس  املعلومات ىلع  االتصاالت وتكنولوجيا  قطاع 
ا بلغ 4.4% يف العام املايل 2019/ 2020، مقارنة بنسبة 4% يف العام  اعم اجلاحئة؛ حيث حقق نموًّ

املايل 2018/ 2019، و3.2% يف العام املايل 2017/ 2018. 

5- ميكنة منظومة الرضائب واجلمارك

تعمل احلكومة املرصية ىلع تنفيذ »املرشوع القويم تلحديث وميكنة منظومة اإلدارة 
الرضيبية«، ويف ظل جاحئة كورونا انتهجت ادلولة خطوات أرسع وأكرث فعايلة تلطوير تلك 
املنظومة، فيف األول من يناير 2021 تم إطالق املرحلة األوىل ملنظومة اإلجراءات الرضيبية 
املوحدة املميكنة بمراكز كبار ومتوسطي املمولني، وكبار املهن احلرة. ومن املقرر أن يتم 
»منظومة  تطبيق  تم  كما   . تبااعاً اجلمهورية  أحناء  بمختلف  املأموريات  بايق  ىلع  تعميمها 
الفاتورة اإللكرتونية«، ومن اجلدير باذلكر أن مرص اكنت من أوائل ادلول الرائدة بالرشق 
األوسط وإفريقيا يف تطبيقها. وجبانب أهمية حتديث وميكنة منظومة الرضائب يف احلد من 
اتلعامالت املبارشة اليت تؤدي اىل انتشار فريوس كورونا بني املتعاملني، إال أنه من جهة 
أخرى، يؤدي إىل تبسيط وميكنة وتوحيد اإلجراءات الرضيبية؛ بما يُسهم يف اتليسري ىلع 
املمولني، وزيادة احلصيلة الرضيبية، وحتقيق العدالة الرضيبية، وضم االقتصاد غري الرسيم 

إىل االقتصاد الرسيم.

ومن جهة أخرى، تعمل ادلولة ىلع ميكنة وتطوير منظومة اجلمارك املرصية، وتقليص 
زمن اتلخليص اجلمريك. ويف سبيل ذلك، تم إصدار قانون اجلمارك اجلديد، وتطوير ابلنية 
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منذ  تطبيقه  يف  ابلدء  تم  الواحدة«؛ حيث  انلافذة  »مرشوع  وتعميم  اتلكنولوجية  اتلحتية 
مارس 2019 بمطار القاهرة، ثم يف مايو 2019 بميناء غرب بور سعيد، ويف يونية 2020 بميناء 
العني السخنة، ويف يويلو 2020 بميناء رشق بور سعيد، وتم بدء التشغيل اتلجرييب بميناء 
اإلسكندرية يف نوفمرب 2020. وانعكس ذلك ىلع تقليص زمن اإلفراج اجلمريك جلميع املوانئ 
أيام يف   6.5 مقابل  نوفمرب2020،  املتوسط يف  أيام يف   5.2 إىل حنو  املرصية  اجلمركية  واملنافذ 
ا اعم 2018. ويؤدي تطوير منظومة اجلمارك إىل تسهيل  املتوسط يف يناير 2020، وحنو 28 يوماً
الرقابة، وهو األمر اذلي ينعكس ىلع تيسري  اإلجراءات ىلع املتعاملني، فضالاً عن زيادة 
العامة  اخلزانة  وزيادة حصيلة  االستثمارات،  من  مزيد  املرشوعة، وجذب  اتلجارة  حركة 

لدلولة، ومحاية االقتصاد املحيل من املمارسات الضارة.

خالصة القول، فإنه يتبني أنه اكن لربنامج اإلصالح االقتصادي اذلي تم تطبيقه منذ 
ل االقتصاد املرصي تلبعات وتداعيات أزمة جاحئة كورونا  اعم 2016 عظيم األثر يف حتمُّ
اليت اجتاحت العالم يف أواخر اعم 2019. وقد فرضت األزمة ىلع ادلول اكفةاً املفاضلة بني 
حياة املواطنني واستمرار النشاط االقتصادي، فما اكن ىلع ادلولة املرصية إال اتباع سياسة 
توازنية من خالل اإلغالق اجلزيئ وزيادة اإلنفاق الصيح واالجتمايع لضمان احلفاظ ىلع 
صحة وحياة مواطنيها، مع استمرار النشاط االقتصادي وختفيف العبء ىلع الفئات األكرث 
ا والقطااعت األكرث ترضراًا. وقد انعكس ذلك ىلع املؤرشات االقتصادية؛ فاكنت  احتياجاً
القليلة اليت سجلت نموًّا خالل اعم 2020، وأشادت مؤسسات ادلولة  مرص إحدى ادلول 
باألداء اذلي حققه االقتصاد املرصي خالل اعم اجلاحئة، وحافظت واكلة اتلصنيف االئتماين 
املرصي  لالقتصاد  السيادي  اتلصنيف  ىلع   )S&P Global Ratings( بورز  آند  ستاندرد 
عند مستوى BB ىلع املدى الطويل واملدى القصري. ويف ضوء ما أكدته األزمة من أهمية 
انلهوض بأجندة رأس املال البرشي، وترسيع وترية اتلحول الرقيم، وتدعيم برامج احلماية 
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االجتماعية، جاءت سياسات احلكومة املرصية تلدعم تلك اتلوجهات ليس فقط ملواجهة 
اتلحديات احلايلة اليت أفرزتها األزمة، بل خللق عديد من الفرص أمام رفع معدالت انلمو 

ا لألهداف اتلنموية لدلولة و»رؤية مرص2030«.  واتلنمية ىلع املدى ابلعيد وفقاً

 




