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( العديد من التطورات 6152فبراير  51 إلى 8التقرير )من  التي يغطيهاالفترة خالل شهدت المؤسسة العسكرية 

 رصد أهمها على النحو التالي:التي كانت محاًل الهتمام وسائل اإلعالم، والتي تم 

 

 :6152فبراير  8تطورات 

رئيس  الرميثيالفريق الركن حمد محمد ثان ورئيس أركان حرب القوات المسلحة  حجازيالفريق محمود لقاء  -

الملفات ذات االهتمام المشترك  لبحثية المتحدة والوفد المرافق له أركان القوات المسلحة لدولة اإلمارات العرب

 (1) اإلرهاب.ومكافحة  العسكريفى المجال خاصة 

تناول اللقاء عالقات الشراكة و الرميثيحمد محمد ثان الفريق التقى وزير الدفاع المصري صدقي صبحي ب -

 .2البلدينتجمع  التياالستراتيجية والعمل المشترك 

 

                                  
 الرابط، القائد العام ورئيس األركان يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة اإلماراتية( 1)

 الرابط، القائد العام يلتقي برئيس أركان القوات المسلحة اإلماراتية (2)

http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=28985
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=28985
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=28985
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استقبل الفريق محمود حجازي السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب السعودية  -

 (3) المشترك.الموضوعات ذات االهتمام واستعراض العالقات الثنائية  وتم الدائم لدى الجامعة العربية.

ربعة أفواج عسكرية تابعة للجيش العراقي إلى أعلنت مصادر عسكرية عراقية عن انتهاء إجراءات إرسال أ -

بعد زيارة وزير الدفاع العراقي خالد وذلك  مصر، لتدريبهم وفق اتفاق رسمي بين البلدين يتضمن أجرًا ماليًا.

 الجانب المصري أبلغ العراق السيسي ونظيره المصري الفريق صدقي صبحي.بالعبيدي، إلى مصر ولقائه 

 (4) لمصر.الجنود العراقيين وفق التزام مالي من بغداد تدفعه ه الستقبال اداستعدب

 

 :6152 فبراير 51تطورات 

 (5) العسكرية.عدد من قادة وضباط وضباط الصف والجنود بالمنطقة الغربية صدقي صبحي التقي  -

لفنيين وعمال التشغيل لد من فرص العمل لذوي ندسية للقوات المسلحة عن توفير عدأعلنت الهيئة اله -

 .(6) والصيانة

ه بالدر يقديعلن توزير الدفاع وشئون قدامى المحاربين بدولة جنوب السودان الفريق "كوال مانيانج جوك"  -

وثمن الوزير دور القوات المسلحة  هفي األزمة الراهنة التي تمر بها بالد افي مساندته المصريلدعم والدور ل

 7.بالمنشآت التعليمية للقوات المسلحة المصرية السودانيين المصرية في تأهيل الكثير من الضباط

رة سيزيد وتي« داعش»إن تنظيم  "فنسنت ستيوارت"قال مدير وكالة المخابرات العسكرية األمريكية الجنرال  -

ارت ستيو الجنرالوربط  .دوليهجماته العابرة للحدود وقدرتها الفتاكة فى األشهر المقبلة سعيا لتأجيج صراع 

وتونس والصومال  ماليفى « فروعا ناشئة»ؤتمر أمنى تحذيره بتأسيس التنظيم المتشدد فى خطاب أمام م

وقال ستيوارت إنه لن يفاجأ إذا وسع داعش، عملياته من شبه جزيرة سيناء المصرية  وبنجالدش وإندونيسيا.

 8إلى مناطق أعمق داخل مصر.

 

                                  
 الرابط، بالقاهرة العالقات الثنائيةيبحث مع سفير السعودية  حجازيالفريق  (3)

 الرابط، مصر تدرب جنوداً عراقيين مقابل أجر (4)

 الرابط، القومياألمن لتحديات  التصدي: القوات المسلحة قادرة على صدقي (5)

 الرابط، القوات المسلحة تعلن عن فرص عمل بالمشروعات القومية العمالقة التي تنفذها الهيئة الهندسية (6)

 الرابط، ونثمن دورها في دعمنا للعقوبات.وزير دفاع جنوب السودان: نشكر مصر على موقفها الرافض  (7)

 الرابط، عمق مصر« داعش»المخابرات العسكرية األمريكية: لن نتفاجأ إذا ضرب  (8)

http://akhbarelyom.com/article/56b9c97d9e787329170cfb8f/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1455016317
http://akhbarelyom.com/article/56b9c97d9e787329170cfb8f/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1455016317
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/9/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D8%B1
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/9/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D8%B1
http://www.ahram.org.eg/News/131812/25/475826/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131812/25/475826/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/853424/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/853424/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/35/219/853422/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/35/219/853422/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6-.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022016&id=5a6f5b08-1aa6-443a-b28c-46a4caa6d9ee
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022016&id=5a6f5b08-1aa6-443a-b28c-46a4caa6d9ee
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ؤول أمني إسرائيلي عن زيادة التعاون األمني المصري مع إسرائيل وكالة "بلومبرج" نقال عن مس تكشف -

يل ئيلي" فإن مصر وإسرائوفقا لما ذكره الجيش "اإلسراو خصوصا في الفترة األخيرة بسبب تهديد تنظيم الدولة.

 ممع تنظيالقوات العسكرية على الحدود في الجانبين ردا على الهجمات المتزايدة من قبل المتحالفين دعمتا 

 9الدولة، وما قد يحدثه من عنف على الحدود.

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع مركز القاهرة اإلقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السالم  -

في إفريقيا التابع لوزارة الخارجية، دورة تدريبية لعناصر القوات المسلحة المقرر سفرها ضمن بعثة األمم 

م بكل من كوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى، والتي تضم عناصر تخصصية من المتحدة لحفظ السال

 10.المهندسين العسكريين ووحدات النقل الثقيل

رأس ماشية الدفعة األولى من عجول  5511، فيديو لوصول العسكرينشر العميد محمد سمير، المتحدث  -

يدها فى إطار االتفاق المبرم بين الشركة تم التعاقد على تور صفقةالتسمين قادمة من أسبانيا، ضمن 

القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع إحدى الشركات العاملة فى 

 11مجال الثروة الحيوانية.

في التدريب تفقد محمود حجازي العناصر المخطط سفرها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة  -

 12."رعد الشمال" المشترك

 Global Fireالجزائري، وفق آخر تصنيف لموقع  الجيش المرتبة األولى عربيًا تاله يمصرالجيش الاحتل  -

Power  ويعتمد الموقع في إعداد الترتيب، عددًا من المعايير، مثل قدرات الدول  دولة. 561شمل ترتيب

العتاد الحربي المتوّفر لدى هذه الدول، والموارد والمتعّلقة بخوض الحروب المتعارف عليها في الجو والبر والبحر، 

 13المالية الخاصة بالتسّلح والجغرافيا.

 

 

 

                                  
 الرابط، بلومبرج: تهديد تنظيم الدولة يزيد من التعاون العسكري المصري اإلسرائيلي (9)

 الرابط، المسلحة تعقد برنامجاً لتأهيل عناصر حفظ السالم بكوت ديفوار وإفريقيا الوسطىالقوات  (10)

 الرابط، رأس ماشية من إسبانيا 0011القوات المسلحة: وصول  (11)

 الرابط، «رعد الشمال»لفريق حجازي يتفقد العناصر المشاركة بالتدريب المشترك ا (12)

 الرابط، المركز األول فى تصنيف أقوي الجيوش العربيةمصر تحتل  (13)

http://rassd.com/176597.htm
http://rassd.com/176597.htm
http://akhbarelyom.com/article/56bb0cf19d78735f29cbce52/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-1455099121
http://akhbarelyom.com/article/56bb0cf19d78735f29cbce52/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-1455099121
http://www.youm7.com/story/2016/2/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-1100-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86/2579414#.VrxBqvkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/2/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-1100-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86/2579414#.VrxBqvkrLIU
http://akhbarelyom.com/article/56bca6059e787392553a1da2/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-1455203845
http://akhbarelyom.com/article/56bca6059e787392553a1da2/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-1455203845
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/11/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/11/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 : 6152فبراير  56تطورات 

من اكتشاف وتدمير نفق خرساني بعرض تمكنت قوات الجيش الثاني الميداني أن  أكد المتحدث العسكري -

 6وعدد )كابالت فردية(  9كابل كهرباء( وعدد ) 6مترا( ومزود بعدد )51أمتار( وبطول )9عمق ) وعلىسم(  561)

حدودية، موتور سحب + وايرات سحب( بمنطقة الدهلية بمدينة رفح ال 6خط تليفون +  6كابل إنارة( وعدد )

 14.الحدود مع قطاع غزة علىوكان يستخدم في أعمال التهريب لألفراد واألسلحة والذخائر 

فبراير الجاري في االتجاهين بنفس  51و 55قرر السيسي فتح معبر رفح يومي السبت واألحد، الموافقين  -

 15اآلليات المتبعة والمتفق عليها بين الحكومتين.

عناصر قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة بالغفار وزير الداخلية عبد  ومجدي صبحي صدقيالتقى  -

ر أسامة عسكر قائد قيادة شرق القناة لمكافحة اإلرهاب واللواء أركان وحضب شمال سيناءفي والشرطة المدنية 

 16.ومدير أمن شمال سيناء الميداني الثانيقائد الجيش  العاصيحرب ناصر 

 

 :6152فبراير  55تطورات 

عناصر وضباط في وصفوف الشرطة المصرية  فيالتذمر والشكوى من حالة وجود شفت تقارير إعالمية ك -

الجيش، مع توّغل تنظيم "والية سيناء" ونقل مسرح عملياته العسكرية إلى قلب مدينة العريش، التي كانت 

  الحتوائها.تعتبر المنطقة اآلمنة، ما استدعى تدخاًل سريعًا من قبل وزير الدفاع صدقي صبحي 

على خلفية تصاعد عمليات التنظيم المسلح بشكل كبير خالل  جاءتحالة التململ واالعتراضات الشديدة 

الشهرين الماضيين. والتخّوف من استهدافهم في ظل عدم وجود خطة وآليات محددة لتفادي الوقوع فريسة 

  لعناصر.سهلة لعناصر التنظيم، فضاًل عن عدم وجود رؤية لإلجهاز على تلك ا

تطالب رسائل إلى القيادات العليا في الجيش، بنقل الضباط والجنود  التقارير لقيام بعض وأشارت بعض

بضرورة التدخل لوقف نزيف الدماء داخل القوات، وإعادة وضع خطة التأمين، وتأمين اإلمداد بآليات وأسلحة 

قديمة. وذهبت المطالب إلى ضرورة االعتماد  حديثة لمواجهة التنظيم المسّلح، بداًل من االعتماد على آليات

بشكل كبير على فرق العمليات الخاصة والصاعقة بداًل من الجنود الذين لديهم ضعف في القدرات القتالية، 

نظرًا ألن حروب العصابات تتطلب أفرادًا أكفاء، تلقوا تدريبات مكثفة وخاصة. وشددت المصادر على أن هناك 

                                  
 الرابط، وضبط مخازن أسلحة للعناصر المسلحة في سيناء خرسانينفق  اكتشاف: العسكريالمتحدث  (14)

 الرابط، فبراير الجاري 01و 01فتح معبر رفح يومي  (15)

 الرابط، وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء (16)

http://www.ahram.org.eg/News/131814/136/476202/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%81%D9%82-%D8%AE.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131814/136/476202/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%81%D9%82-%D8%AE.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/854122/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A--%D9%88-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/854122/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A--%D9%88-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A.aspx
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28994
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28994
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"، ألن كلفة إعداد تلك 999“الـ " أو 777“الـ لدفع بعناصر من الفرق الخاصة، مثل رفضًا من جانب الجيش ل

العناصر كبيرة للغاية. وأضافت أن قوات الجيش ال يمكن أن تتراجع عن أداء مهامها، ولكن ال بد من تدخل 

 . القيادات العليا لوضع حلول قبل تفاقم األزمة

ى سيناء لالجتماع مع قيادات الجيش المسؤولة عن سير توجه صدقي صبحي، إلوتعاطيًا مع هذه الحالة 

 .(17) تفاقمهاقبل  عتراض التي انتابت قوات الجيشحتواء حالة الغضب واالفي محاولة الالعمليات العسكرية. 

فإن أغلب بين الجيش وتنظيم الدولة اإلسالمية أحد شيوخ عشائر سيناء إنه "في إطار الصراع القائم قال  -

موقفًا محايدًا، خصوصًا في ظل استهداف الجيش المدنيين عبر القتل العشوائي بقصف  القبائل اتخذت

وضح أن "التنظيم يضم عناصر أالمدفعية والطائرات الحربية، واالعتقاالت والتصفيات الجسدية المستمرة". و

 18من كل قبائل سيناء من السواركة والترابين والرميالت".

 

 : 6152فبراير  51تطورات 

 التيوصول قوات الجيوش المشاركة فى عملية "رعد الشمال" عن ة العربية السعودية أعلنت المملك -

دولة عربية وإسالمية، وذلك بعد  61وصفتها بأنها "أكبر مناورة عسكرية فى تاريخ المنطقة" إذ تشارك فيها 

 تلويحها بإمكانية إرسال قوات برية إلى سوريا. 

دولة  61نة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر الباطن، شمال المملكة، بمشاركة تنفيذ المناورة فى مدييتم 

: مصر، والسعودية، واإلمارات، واألردن، والبحرين، والسنغال، والسودان، والكويت، والمالديف، والمغرب، هي

وموريشيوس،  ، وسلطنة عمان، وقطر، وماليزيا، وموريتانيا،وجيبوتيوباكستان، وتشاد، وتونس، وجزر القمر، 

 19إضافة إلى قوات درع الجزيرة.

ل المحافظة ومجموعة من المهتمين بالعمل ئاللواء سيد الحبال مدير أمن شمال سيناء بمشايخ وعوا التقى -

 20.الميداني لبحث األوضاع األمنية واالستماع لمشاكل وقضايا المواطنين مع األمن

 

 

                                  
 الرابط، بوادر تذّمر في الجيش المصري: وزير الدفاع يستنفر الحتوائها (17)

 الرابط، "قبائل سيناء تلتزم الحياد في حرب الجيش و"والية سيناء (18)

 الرابط، دولة بينها مصر 01مناورة "رعد الشمال" بمشاركة السعودية تعلن بدء  (19)

 الرابط، مدير أمن شمال سيناء يلتقي شيوخ قبائل العريش (20)

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/13/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/13/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/13/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/13/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.youm7.com/story/2016/2/14/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-20-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/2585205#.VsHFS_krLIV
http://www.youm7.com/story/2016/2/14/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-20-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/2585205#.VsHFS_krLIV
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/927966-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/927966-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
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 :6152فبراير  51تطورات 

ثالث الجيش ال مقاتليالعسكريين من والقادة والضباط والصف والجنود ب حجازيمود محولتقي صدقي صبحي ا -

 21.عن األوضاع الراهنة آرائهم واستفساراتهم حول للنقاش الميداني

 

 خالصة:

من خالل التطورات التي تم رصدها خالل هذا األسبوع، نجد أنها تشير إلى الترتيب ألوضاع جديدة وتحوالت 

 شبه جزيرة سيناء، يدعم ذلك العديد من المؤشرات األساسية، في مقدمتهاجذرية مستقبلية في 

جلسات نقاشية معهم  وإدارةوالجنود  الضباطه المتكررة مع ءاتسيناء ولقا إليوزير الدفاع المصري  زيارات-5

ة ؤيور ث في سيناء بسبب عدم وجود خطةباط والجنود مما يحدضمر الذت إلىوالتقارير اإلعالمية التي تشير 

  .مناسبة لكيفية التعامل مع تنظيم الدولة اإلسالمية

« داعش»ن تنظيم حول أ "فنسنت ستيوارت"مدير وكالة المخابرات العسكرية األمريكية الجنرال  تصريحات-6

وربط  .دوليسيزيد وتيرة هجماته العابرة للحدود وقدرتها الفتاكة فى األشهر المقبلة سعيا لتأجيج صراع 

ن وقال إنه ل« فروعا ناشئة»تيوارت فى خطاب أمام مؤتمر أمنى تحذيره بتأسيس التنظيم المتشدد س الجنرال

 .داخل مصر يفاجأ إذا وسع داعش، عملياته من شبه جزيرة سيناء المصرية إلى مناطق أعمق

 حفظ السالم وزارة الدفاع األمريكية "البنتاجون"، فكرة توسيع مهام قوات مناقشةالمتداولة حول  التقارير-5

األمريكية المتمركزة في سيناء، لتشمل جمع معلومات استخباراتية حول الجماعات المؤيدة لتنظيم "داعش" 

 القوات قيامسيدفع ب تنظيم الدولة اإلسالمية فى سيناءأن تزايد العمليات التي يقوم بها ، وفي المنطقة

 حفظ السالم في سيناء.  ى جانب مهمتها فيمهام جديدة إلب (فرد ٠٧٧البالغ قوامها ) األمريكية هناك

وكالة "بلومبرج" نقال عن مسؤول أمني إسرائيلي عن زيادة التعاون األمني المصري مع  ت عنهكشف ما-1

هد مرتبك تطور ملحوظ ومش .في سيناء إسرائيل خصوصا في الفترة األخيرة بسبب تهديد تنظيم الدولة

 فى القريب العاجل. إجراءاتب علية تللجيش المصري ربما سيتر

 

                                  
 الرابط، وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي الجيش الثالث الميداني (21)
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