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 أوال: مقدمة:

يمكن تناولها عدة تطورات،  (3102فبراير  32 إلى 32)من  محل الرصدالفترة خالل شهدت المؤسسة العسكرية 

 على النحو التالي:  

 

 حدث األسبوع:ثانيا: 

تعد هي الرابعة  محاكمة عسكرية جديدةكانت أهم أحداث المشهد العسكري خالل هذا األسبوع اإلعالن عن 

ضباط القوات المسّلحة، بتهمة االنتماء لجماعة من لثالثة  ـ وكانت3102يوليو  2، بعد انقالب (1) نوعهامن 

 طيط لالنقالب على النظام الجمهوري في البالد."اإلخوان المسلمين"، والتخ

                                  
ضابطاً في القوات المسلحة، إضافة إلى اثنين من قيادات  62أعوام سجن على  51و 51كانت أولى هذه القضايا المتعلقة بإصدار أحكام تراوحت بين المؤبد، و( 1)

والعدالة" في محافظة الجيزة حلمي الجزار، وعضو مكتب اإلرشاد في الجماعة محمد عبد الرحمن جماعة "اإلخوان المسلمين"، هما أمين حزب "الحرية 

همين وقد ذكرت لمتباإلعدام على االخارجية وقد حكم فيها  زيارتهأثناء أحدي  طائرتهبتهمة قتل السيسي عن طريق تفجير  الضباطمن  والثانية لثالثة المرسي،

لى خلفية ع عقيد طيار متقاعد هاني شرف القيادي بحزب البديل الحضاري،ضابط برتب مختلفة، والثالثة لل 01 إليالمتهمون فيها القضية قد يصل  هذهتقارير أن 

 السجنوقد حكم علية ب اتهامه بـ"االنضمام إلى التنظيم الدولي لجماعة اإلخوان المسلمين، واحتفاظه بوثائق عسكرية سرية من شأنها اإلضرار بمصالح الوطن"

 أشهر. 2المخفف 
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أوضحت المصادر أن الضباط الثالثة هم: ضابط في القوات البحرية برتبة مقدم، وضابطان بسالح المشاة و

عاما ضد اثنين  32حكمًا بالمؤبد  (32/3/3102) أحدهما ضابط احتياط. وأصدرت المحكمة العسكرية الثالثاء

 (العربي الجديد) بالسجن خمس سنوات. (حتياطاالضابط )منهم، فيما حكمت على الثالث 

 

 :دالالت التوقيت

، والذي تضمن لغة عصبية (3102فبراير  32) لسيسي األخيريمكن الربط بين توقيت هذه األحكام، وخطاب ا

وبين  هذه األحكام بينالربط وكذلك فسرها البعض بوجود انشقاقات داخل المؤسسة العسكرية، تهديدية، 

سيناء على خلفية أحداث التقارير التي تشير بأن هناك حالة غضب شديدة داخل الجيش المصري وخصوصا 

وزير الدفاع المصري وتعدد زيارات لجيش المصري على يد تنظيم الدولة اإلسالمية. من ا القتلىوتزايد عدد 

ود الجيوش والمناطق ضباط وصف الضباط وجن مععقد جلسات مكثفة و حجازيورئيس أركانه محمود 

 هذه األزمة، والتغلب على المشكالت التي تواجههم.ستماع لرؤيتهم لكيفية مواجهة تلفة لالخالعسكرية الم

تتزايد داخل المؤسسة العسكرية وعلى  التيوقد راي بعض المحللون العسكريون ان حالة السخط الشديدة  

بسبب سياسة السيسي في االعتماد على القوات المسلحة في كل األزمات التي تحاصر المحاكمات هذه  أثرها تأتي

كون لعسكر هم وحدهم من يملأمام الشعب وترسيخ فكرة أن ا ضمن محاوالت تجميل صورة النظام البالد،

مطالبات السيسي للجيش بأداء دور الحكومة وأجهزة الدولة  المحللون وانتقد .العصا السحرية لرفع المعاناة

أمر مقلق على األمن القومي،  لسيسيالقوات المسلحة مسئولية فشل ا المختلفة، مشيرة إلى أن فكرة تحميل

وهذا يرفع أيضا من حالة السخط المتزايدة بين  ا االقتصادية.في ظل عدم وجود أفق لحل األزمات، ال سيم

  الوضع الحالي. تجاهالضباط 

، سيسيعن وجود صدع بين ال فورين بوليسيالمحاكمات في ظل ما كشفته مجلة هذه  ربما تأتي وأيضا

حالة عدم ثقة، بل حسد، بين قيادات الجيش ووصفت الحالة داخل المؤسسة العسكرية بلجيش، ومؤسسة ا

أنه باإلضافة إلى التوتر بين السيسي والجيش، فإن هناك انقساما بين القادة أنفسهم، الذين و  .البارزة

 المحاكمات هربما تكون هذ، وأنه المباالة للقادة األكبر منهم في اللقاءات مع المسؤولين األجانب الةيظهرون ح

 داخل المؤسسة. هلما يدور بين القيادات والصراع الدائر فيما بينهم وان لكال منهم رجال ًاإفراز

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/24/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/24/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://arabi21.com/story/883154/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://arabi21.com/story/883154/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9
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مي من ينتبهدف تخويف وتهديد لكل يأتي األحكام وتسريبها للعلن في هذ التوقيت كذلك يثار احتمال أن هذه 

مجرد انتقاد  أومجرد تفكير فى محاولة إنقالب  أوجاه محاولة تسب فى هذا اإلت أيللمؤسسة العسكرية من 

 لقيادات المؤسسة العسكرية.

 

 أهم تطورات المشهد:ثالثًا: 

 ت:االلقاءات والزيارـ 0

بعد زيارة رسمية إلى دولة الكويت، شارك خاللها فى فعاليات  (ركاناألرئيس ) حجازيمحمود القاهرة عاد إلى  -

 (.اليوم السابع)ة الكويتمؤتمر رؤساء أركان دول التحالف المنعقد بدول

زار مصر فى تلك  الذيوالوفد المرافق له  الصومالياللواء محمد آدم أحمد قائد الجيش  حجازيتقبل محمود اس -

 (الشروق) الفترة

 تقييلفى زيارة لمصر تستغرق يومين  القبرصيايديس" وزير الدفاع خريستوفوروس فوك“القاهرة وصل إلى  -

 (اليوم السابع) خاللها بعدد من المسئولين المصريين.

ريستوفوروس فوكايدس وزير دفاع جمهورية قبرص خيلتقي الحربي(  واإلنتاجصبحى )وزير الدفاع  صدقي

)بوابة .والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، والتوقيع على برنامج التعاون المشترك فى مجال الدفاع

 األخبار(

 

 :ومناوراتتدريبات  ـ3

الذى نفذته إحدى الوحدات  التكتيكيحدى المراحل الرئيسية للمشروع إركان األرئيس  حجازيشهد محمود  -

 اليالقتفى إطار الخطة السنوية للتدريب ، الرماية المدرعة بالمنطقة الشمالية العسكرية بإستخدام مقلدات

 (األهرام)لتشكيالت ووحدات القوات المسلحة

السعودية، األنشطة والمهام  فيالمشاركة فى التدريب المشترك "رعد الشمال"  الجيشواصلت عناصر  -

. دولة عربية وإسالمية 31التدريبية المشتركة بالتعاون مع القوات السعودية وقوات درع الجزيرة بمشاركة 

 (لمصريةموقع وزارة الدفاع ا)

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84/2598132#.VtQsEvkrLIV
http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84/2598132#.VtQsEvkrLIV
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022016&id=eb32370b-c2e7-4d59-81fe-68df9449
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25022016&id=eb32370b-c2e7-4d59-81fe-68df9449
http://www.youm7.com/story/2016/2/28/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%81%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2606604#.VtQ2gPkrLIV
http://www.youm7.com/story/2016/2/28/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%81%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2606604#.VtQ2gPkrLIV
http://akhbarelyom.com/article/56d433539e78731764ad27b5/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-1456747347
http://akhbarelyom.com/article/56d433539e78731764ad27b5/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-1456747347
http://akhbarelyom.com/article/56d433539e78731764ad27b5/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-1456747347
http://www.ahram.org.eg/News/131831/25/482299/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%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%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131831/25/482299/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%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%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29026
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 :وتصريحات بيانات-2

أعلن العميد محمد سمير، المتحدث العسكري نجاح الجيش الثالث الميداني في ضبط كمية كبيرة من -

تنظيم  كجم تستخدمها عناصر 22وزن  بإجمالي( جوال من المواد المتفجرة 2عدد )تكونت من ) المتفجرات

أسطوانة حديدية تستخدم كعبوات  2طابات دانات أنواع وعدد  212تصنيع العبوات الناسفة وعدد  الدولة في

 المصري اليوم() «.ناسفة وبندقية آلية وأخرى نصف آلية

ول مارس أعن قبول دفعة جديدة من المتطوعين اعتبارا من  اإلعالنعلى صدق وزير الدفاع صدقي صبحي  -

 3102 الجامعات بالكلية الحربية دفعة مايو خريجياإلعالن عن قبول دفعة جديدة من كما صدق على  ،3102

 األهرام() رئيسات تمريض 012مختلط والدفعة  23مهندسين و 42أطباء و 012والتى تشمل الدفعات 

 

 :التسليح-2

ـ  %24رفعت مصر واردتها من األسلحة بنسبة  - أعوام الماضية، في الوقت الذي سجلت واردات األسلحة  2خالل ال

ذاتها، مع ارتفاع واردات  خالل الفترةوسط صعوداا دراماتيكياا العالمية إلى البلدان الواقعة في منطقة الشرق األ

-3112، قياساا بـ الفترة من 3102وحتى  3100خالل الفترة من العام %342المملكة العربية السعودية بنسبة 

 الدولي ألبحاث السالم المعروف معهد ستوكهولمهذا ما خلص إليه أحدث التقارير الرسمية الصادرة عن  .3101

 (العربية مصر. )اختصارا بـ "سيبري"

 

 ـ أحداث وقضايا:2

نجحت خالل األسابيع القليلة الماضية فى  مسلحينأن أعدادا كبيرة من ال العبري اإلخباري (واال)موقع  نشر -

، المصريبهدف محاربة الجيش  الدولة اإلسالميةعبور األنفاق من قطاع غزة إلى سيناء، واالنضمام إلى تنظيم 

 (الشروق) .على علم بتنامى تلك الظاهرة، ويحاول إيقافها المصري جيشوأن ال

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن هناك خطة جديدة لتعزيز الدعم للقوة المتعددة الجنسيات والمراقبين  -

ي جند 011أن ما يقرب من  وذكرت المتواجدة في سيناء لمراقبة تطبيق اتفاقية السالم بين مصر وإسرائيل.

إلى سيناء لتوفير الدعم الهندسي لبعثة حفظ الحالي من سالح المهندسين البريطاني سيصلون في مارس 

 بوابة األهرام() السالم متعددة الجنسيات.
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 :خالصات واستنتاجاترابعا: 

الماضي، األسبوع مصر ل زيارتهو( 3102مارس  2)الخميس لى إسرائيل إ األمريكيالربط بين زيارة رئيس األركان -

ما يحدث داخل أراضي سيناء والخسائر المتالحقة التي تنالها قوات الجيش المصري علي يد قوات تنظيم بين و

من قطاع غزة إلى  مسلحينأعدادا كبيرة من العبور  حول العبري (واال) موقع ذكرهالدولة اإلسالمية وأيضا بما 

وقوات حفظ وبالتالي وجود تنسيق مشترك بين األطراف الثالثة )أمريكا، مصر، الكيان الصهيوني(، . سيناء

مهامها مهام أخري  إلىن يضاف أنها من الممكن أالسالم المتواجدة فى سيناء والتي صرحت الواليات المتحدة 

لتعزيز الدعم للقوة المتعددة أن هناك خطة جديدة وأيضا إعالن بريطانيا  نتيجة التدهور األمني فى سيناء.

جندي من سالح المهندسين البريطاني  011ما يقرب من  سيناء. وأنت والمراقبين المتواجدة في الجنسيا

 .إلى سيناءالحالي سيصلون في مارس 

شارك  ذيال حجازيرئيس األركان محمود يتناولها التقرير نشاطًا عسكريًا وسياسيًا مكثفًا لالتي شهدت الفترة  -

 ثم شهد، الصوماليبالقاهرة مع رئيس أركان الجيش مباحثات عقد ، ثم فى الكويترؤساء األركان  اتإجتماعي ف

، بجانب لقائه لوحدات المدرعة بالمنطقة الشمالية العسكريةل التكتيكية للمشروع حدى المراحل الرئيسإ

 بالسفير السعودي بالقاهرة.


