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 تمهيد:

( عدة تطورات، يمكن 1122إبريل  21 إلىأبريل  4شهدت المؤسسة العسكرية خالل الفترة محل الرصد )من 

 تناولها على النحو التالي:  

 

 أواًل: حدث األسبوع:

القوات المسلحة مدت فترة قالت مصادر مطلعة "للمعهد المصري للدراسات السياسية واإلستراتيجية " أن 

وهي  1122مارس  21على أن تنتهي المدة فى  1122فبراير  21استقبال طلبات التوظيف والتي أعلنت عنها فى 

 -عبارة عن وظائف مدنية داخل أجهزة مشروعات وزارة الدفاع المصرية المختلفة وهي كالتالي )مهندس مدني

 -زراعيين-مهندس إتصاالت-مهندس ديكور-كيمهندس ميكاني -مهندس كهرباء -مهندس جيولوجي

خريجي كلية خدمة  -خريجي كلية تربية رياضية -خريجي كلية أداب -إداريين -محاسبين -مساحين
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كذلك فنيين -بعض الوظائف فى الشئون المعنوية للقوات المسلحة إليباإلضافة -سائقين-اجتماعية

لعميقة )دق الخوازيق( وماكينات حفر آبار المياه للعمل وعمال تشغيل وصيانة للعمل على ماكينات األساسات ا

تنفذها القوات المسلحة بالمحافظات، كما أعلنت الهيئة الهندسية عن توفر  التيبالمشروعات القومية 

المعدات األخرى للعمل على ماكينات األساسات العميقة وماكينات حفر اآلبار لمدة  سائقياإلمكانية لتدريب 

 ر( شهر مدفوع األج

كما أعلنت فى نفس الوقت أيضا الهيئة العربية للتصنيع التابعة للقوات المسلحة عن احتياجها لبعض 

نائب مقيم "تخدير، باطنة، كلي  طبيب-عامللعمل لديها وكانت على النحو التالي )طبيب ممارس  التخصصات

ريجي علوم الصيدلة، خريجي "، خصيدلي-عصبيةوغسيل كلوي، جراحة مخ وأعصاب، باطنة وأورام، أمراض 

  1أخصائي جلدية، تخدير، عظام، جراحة انف وأذن وسمعيات، جراحة، مسالك".-تمريض  فني-عاليتمريض 

 الاستقب مكاتب ان وأضافت فقط الذكور من والمتوسطة العليا للمؤهالت متاحة ن الوظائفأوضحت المصادر أو

ر إدارة المهندسين العسكريين بشارع منظمة الوحدة بمق وهي األن إلى مستمرة مازالت التوظيف طلبات

دار المياه بشارع حسن مأمون خلف  وبمقر- العباسية- التخصصياإلفريقية بجوار مستشفى عين شمس 

 .2نصر مدينة-مدرسة المنهل 

 "للمعهد المصري" وثيقة رسمية من وثائق التقديم للوظائف: وقد أرسلت المصادر

 

 

 

                                  
 الرابط ، فبراير 52 حتىللتصنيع تعلن عن وظائف خالية للذكور واإلناث والتقديم وظائف الهيئة العربية ( 1)
 موقع وزارة الدفاع المصرية، وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة( 2)

http://www.misr5.com/495864/%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%88/
http://www.misr5.com/495864/%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%88/
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28989
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28989
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ان قيادات المؤسسة العسكرية تستهدف بتلك الوظائف الشباب من القطاع العريض الغير وضحت المصادر أو

علن هذا للضباط لإلنقالب العسكري فى مصر وقد ُأ المعارضينوتحديدا  1/7/1121راضي باألوضاع بعد 

ة الشريحعلى كل ضابط له قريب أو صديق من تلك و ،هؤالءن تلك الوظائف مقصود بها أداخل القوات المسلحة 

لتحاق بوظيفة من وظائف القوات المسلحة المتاحة حاليا كنوع ن يتواصل معه ويعرض عليه فكرة االأيحاول 

ختالف توجهاتهم وقد احتواء وتوصيل رسالة من القوات المسلحة بأنها ترعي جميع الشباب بنواع االأمن 

 بالمناص هلشباب الراغبين فى التقدم لهذن تتجاوز في التحريات مع ابأأعطت التعليمات للمخابرات الحربية 

ل كثير من ااعتقشهدت ن الفترة الماضية أدون مضايقات أمنية وخصوصا يحصلون على تلك الوظائف  كي

ك فى تل يتم تعيينهمن الرواتب التي سيتقاضاها من سأضافت المصادر أالشباب على ذمة قضايا سياسية و

 جنيه مصر، وفقا للمصادر. 22111أكثر من  إلىجنيه مصري  4011الوظائف تبدأ من 

مصادرنا بتلك المعلومات كشف رئيس الشركة الهندسية للقوات  هلينا فيإوفي نفس الوقت الذى أشارت 

المسلحة، اللواء أركان حرب كامل الوزير، أن السيسي كلفه بدراسة إقامة مصنع جديد للحديد والصلب أو الدخول 

بالفعل في عمل تقييم لمصنع الحديد  بدأوا، أن خبراء الجيش "الوزير"في شراكة مع مستثمرين، وأعلن 

شركة  إلنتاجحلوان إلعادة الحياة له من جديد وإعادة تأهيله وتشغيله، وأعلن الوزير إضافة خطين والصلب ب

العريش لألسمنت المملوكة للجيش وطالب الوزير هيئة السلع التموينية بسرعة تدريب وتأهيل العاملين 

 المصريد الوزير الشباب وناش إماراتيبتمويل  إنجازهالديها لتولى العمل بمشروعات صوامع القمح التي تم 

بمرتبات مجزية، مؤكدا أن هناك أزمة  الشاغرةبالتوجه لمقار مشروعات الهيئة الهندسية لإللتحاق بوظائفها 

تتعلق بنقص بعض المهام  في مشروع أنفاق بورسعيد وأن الجيش يؤهل حاليا عدد منهم لسرعة إنجاز 

 3التي تحتاج إلى بناءين وعمال محارة وتشطيبات. العمل ونفس المشكلة في مدينة اإلسماعيلية الجديدة

"البرنامج الرئاسي  ما أسماهفشل السيسي فى استقطاب الشباب عبر  إنه بعدوفي هذا اإلطار يمكن القول 

يتم من خالله توفير قاعدة من الشباب  والذي 1120سبتمبر 22أعلن عنه فى  والذيلتأهيل الشباب للقيادة" 

 إلىوهو مستمر  ،ى أعمال سياسية وإدارية فى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكوميةالكفاءات لتول ذويمن 

 . 4سم الرئاسة المصريةاتصريحات عالء يوسف المتحدث ب لىن بناء عاآل

                                  
 الرابط، بحلوان« الصلب»وا عادة الحياة لمصنع  الحديد.الوزير: الجيش سيدخل صناعة ( 3)
 الرابط، لتأهيل الشباب للقيادة الرئاسيتفاصيل البرنامج ( 4)

http://www.almasryalyoum.com/news/details/925105
http://www.almasryalyoum.com/news/details/925105
https://www.youm7.com/story/2015/9/16/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89/2350583
https://www.youm7.com/story/2015/9/16/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89/2350583
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هو  1122ن عام أوإعالنه  1122يناير  9يناير وتحديدا فى  10لمؤتمر الشباب قبيل إحياء ذكري ثورة  هثم عقد

ه عن حزمة من القرارات تهدف إلى تشغيل الشباب ورفع إمكانياتهم التعليمية والعلمية عام الشباب وأعلن في

  5والرياضية.

ن أتمام العلم  يعلموننهم أو شجكأنه لم يفعل ت ظل الشباب فى معزل عن السيسي وكل تلك القرارا ورغم

حتواء الشباب ولكن ال جديدةفكرة  ليإت القوات المسلحة أحبر على ورق، فلج إالتلك اإلجراءات المزعومة ما هي 

قتصاد الدولة امن  %21القوات المسلحة التي تمتلك فعليا أكثر من فبطريقة أخري وهي فكرة التوظيف، 

ن أن بإمكانيات القوات المسلحة أو ،ن البطالة فى مصر من أكثر المشكالت التي تواجه الشبابأالمصرية تعلم 

 ،ن أكثرية المعارضين للحكم العسكري فى مصر هم من فئة الشبابأ تعلمكما  تساهم في حل هذه المشكلة،

 للحد من معارضتهم للعسكر.الشباب هؤالء ن تستوعب أفرأت 

القاهرة  محافظتين الوظائف الشاغرة متواجدة فى كل المحافظات وتأتي أالمصادر  ذكرتومن ناحية أخري 

من أجل تحفيز الشباب على التقدم فى الوظائف  ًاسيأخذ فيهما الشاغر للوظيفة راتب ينوالجيزة أقل محافظت

أردت ان تذهب للعمل فى  إذانه يقال للمتقدم فى البداية أ ذكرتو ،الكبرىالشاغرة خارج نطاق القاهرة 

أ و التي ستنشأ غير القاهرة والجيزة ستأخذ راتب أكبر وتحديدا فى المشروعات المتواجدة بالفعل أخريمحافظة 

 .فى محافظة شمال سيناء

بالشباب  دفعأن تالمؤسسة العسكرية تريد ، ومحافظة شمال سيناء خارج سيطرة الجيش المصريعلمًا أن 

ن الدولة المصرية تريد أ هظاهر ،غير باطنه همشهد ظاهرمغرية، في  رواتب وحوافزللعمل بتلك المحافظة ب

م العسكري عن طريق توظيفهم وتشغليهم ودمجهم بالمؤسسات للحك المعارضينالتصالح مع الشباب 

ى ل، بإرسالهم إلديهم نشاط سياسي ينوباطنه ان القوات المسلحة تعمل على تصفية الشباب الذ، الحكومية

  ،خط النار فى سيناء

                                  
 الرابط، السيسى يطلق ثورة الشباب من دار األوبرا( 5)

https://www.youm7.com/story/2016/1/9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A/2530233
https://www.youm7.com/story/2016/1/9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A/2530233
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 ثالثا أهم تطورات المشهد:

 عسكرية: تصريحات-2

  بوابة األهرام("سي إن إن": واشنطن تدرس إمكان تغيير مكان انتشار جنودها في سيناء( 

  بوابة المتحدث العسكري: لم يصل من اإلدارة األمريكية أي طلب لنقل القوات متعددة الجنسيات(

 األهرام(

على  د أن السيسي عرضيكشف الباحث اإلسرائيلي والضابط السابق في سالح االستخبارات العسكرية ماتي ديف

-الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة إلقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء. وتقضي الخطة 

من األراضي المصرية  1كلم 2211ما مساحته  بنقل-"ز ون اإلخباريد في مقال له بموقع "نيويحسبما أورده ديف

 في سيناء إلى السلطة الفلسطينية. 

وذكر الضابط السابق في سالح االستخبارات العسكرية أنه من المقرر أن ُيستقدم إلى هذه الدولة الفلسطينية 

هذه الدولة منزوعة السالح. وتحدث بسيناء الالجئون الفلسطينيون من مخيمات لبنان وسوريا، على أن تكون 

الكاتب في المقال ذاته عن خطة أخرى للجنرال غيورا آيلند الرئيس السابق لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي 

والرئيس السابق لقسم التخطيط في الجيش، تقضي باعتبارها بديال عن حل الدولتين. وتقضي خطة "آيلند" 

نخرطة في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، بحيث تقوم مصر بنقل ما بإجراء تبادل أراض بين عدة أطراف م

على طول ساحل البحر المتوسط،  1كلم 14من أراضي سيناء إلى الفلسطينيين، بما فيها  1كلم 711مساحته 

 من مساحة الضفة الغربية.  %21وهو ما سيضاعف مساحة قطاع غزة إلى ثالثة أضعاف، وهذه المساحة تساوي 

الخطة أنه مقابل ما سيقدمه المصريون للفلسطينيين في سيناء، سيتنازل الفلسطينيون  وتذكر هذه

 1كلم 711من مساحة الضفة الغربية، على أن تحّصل مصر من إسرائيل ما مساحته  %21إلسرائيل عما مساحته 

ة معاريف وصحيف اإلسرائيليفإذاعة الجيش  نوعهالكالم ليس هو األول من  هذامن أراضي صحراء النقب. 

إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يحاول التغطية  1120نوفمبر  9اإلسرائيلية، أعلنوا أعلنت فى 

على مقترح تقدم به السيسي في سبتمبر من العام الماضي وتضمن إقامة دولة فلسطينية داخل سيناء مقابل 

الواليات  فيهأعلنت  الذيي فى نفس الوقت . جاء كالم الباحث اإلسرائيل6تنازل الفلسطينيين عن حق العودة

 المتحدة أن واشنطن تدرس إمكان تغيير مكان انتشار جنودها في سيناء.

                                  
 الرابط، السيسي يقترح دولة فلسطينية بسيناء مقابل التنازل عن حق العودة( 6)

http://gate.ahram.org.eg/News/903325.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/903325.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/903726.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/903726.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/903726.aspx
http://arabi21.com/story/871765/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86
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نها تدرس إمكانية تغيير مكان انتشار جنودها أإعالن واشنطن متزامنًا مع الباحث اإلسرائيلي  مقالجاء وقد 

قوة الدولة اإلسالمية فى سيناء وتتزايد عملياتها ضد الجيش  هتتنامى وتقوي في الذيفى سيناء فى التوقيت 

وأيضا فى نفس توقيت التسريب الذى كشف عنه موقع "ديبكا اإلسرائيلي" في تقرير له عن . المصري هناك

أن السيسي وّجه مؤخرا برقية سرية يقترح فيها على الرئيس األميركي باراك أوباما أن يشكل الجيشان المصري 

ي معا جبهة مشتركة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية بشبه جزيرة سيناء، وأن يقيما مقرا مشتركا للحرب واألميرك

بسيناء وذهب موقع ديبكا إلى أن السيسي وصل الستنتاج مفاده بأن الجيش المصري عاجز على االنتصار على 

راتيجيا على كل مصر، وهذا تنظيم الدولة، أو على األقل كبح جماحه بعدما بات يشكل في سيناء تهديدا إست

الواليات المتحدة  إلىما يسبب القلق للكيان الصهيوني وقوات حفظ السالم المتواجدة فى سيناء وبالتالي 

 الحامية األولي للكيان الصهيوني.

من ، وصورته فى القريب العاجل قيد التشكيل ستكتملمشهد  إننا أماميمكن القول  التحوالتوأمام هذه 

بعد استغناء ، ولمواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية فى سيناء ًاوشيك ًاأمريكي ًاعسكري ي تدخاًلن نرأالممكن 

الممكن أن يتنازل عن سيناء إلقامة دولة فلسطينية من فللسعودية السيسي عن جزيرتي "تيران وصنافير" 

 تركها بالكامل لتخضع لإلدارة الدولية. أو

 

 عسكرية: تدريبات-1

 موقع وزارة الدفاع " 1 –صرية والكويتية تنفذان التدريب الجوى المشترك "اليرموك القوات الجوية الم(

 المصرية(

  بوابة الشرقية" وال خسائر مادية أو بشرية “بـ هبوط طائرة عسكرية اضطرارًيا  عسكري:مصدر(

 األهرام(

وحدات من القوات الجوية المصرية، للمشاركة فى تنفيذ  جابر الجوية بدولة الكويتوصلت إلى قاعدة أحمد ال

مشتركة للقوات فى إطار خطة التدريبات ال يأتي والذي"، 1-المشترك "اليرموك  الكويتي المصريالتدريب الجوى 

 المسلحة مع الدول المختلفة. 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29106
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29106
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29106
http://gate.ahram.org.eg/News/902746.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/902746.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/902746.aspx
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وشهد التدريب العديد من األنشطة والفعاليات، من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات 

الجوية المصرية والكويتية، وقيام المقاتالت متعددة المهام من الجانبين بالتدريب على أعمال الدفاع والهجوم 

هي مناورات عسكرية جوية مشتركة تقام بين كل من ومصر اليرموك  رةومناو المخططة. المشترك عن األهداف

 والكويت مرة كل عام.

خالل جاء حادث هبوط الطائرة المصرية فى الشرقية الحادث المماثل الرابع لتلك الواقعة ومن ناحية ثانية 

 وجاءت الحوادث السابقة على النحو التالي: العامين الماضيين،

  سقوط إحدى الطائرات العسكرية  العسكريأعلن العميد محمد سمير المتحدث  1124 ديسمبر 21فى

بالطائرة، ما أدى إلى استشهاد طاقمها  فني( نتيجة خلل إماراتي/  مصريأثناء تنفيذ تدريب مشترك )

 إماراتيان". ضابطان-المكون من أربعة ضباط "ضابطان مصريان 

  من عناصر القوات الجوية إثر تحطم طائرتهم  4لمصري مقتل أعلن الجيش ا 1120أغسطس  21فى

  7أثناء مطاردة مسلحين بالقرب من واحة سيوة في الصحراء الغربية.

  تحطمت أيضا طائرة تدريب عسكرية مصرية في منطقة فايد باإلسماعيلية شرق  1122يناير  11في

، وسقطت نتيجة عطل فني لحظة 22-وذكرت المصادر أن الطائرة من طراز أف .القاهرة وقتل طاقمها

فرج  عبد العزيزهبوطها بقاعدة فايد الجوية، ما أدى إلى مقتل طياريها وهما الرائد طيار محمد جمال 

 .8والنقيب طيار محمود فؤاد محمد مرسي

 

 

 

                                  
 الرابط، من طاقمها بالقرب من واحة سيوة 4تحطم طائرة عسكرية مصرية ومقتل ( 7)
 الرابط ، سقوط طائرة عسكرية مصرية ومقتل طاقمها بالفيديو.( 8)

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/08/150813_egypt_military_aircraft_crashed
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/08/150813_egypt_military_aircraft_crashed
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/01/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9.html

