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( عدة تطورات، يمكن 6182مايو  62إلى  81خالل الفترة محل الرصد )من المصرية شهدت المؤسسة العسكرية  (1)

 :تناولها على النحو التالي

 

 الطائرة المصرية: حدث األسبوع:أواًل: 

شخصا قادمة من باريس إلى  22طائرة تابعة لشركة مصر للطيران وعلى متنها تحطمت  6182مايو  81في 

إسقاطًا، لكن مسرح سقوط الطائرة على ، تكهنات كثيرة عن مالبسات الحادث، وهل كان سقوطًا أم 2القاهرة

درجة يمينًا،  ٠٦٩درجة يساراً ثم  ٠٩المصرية فرض أيضاً الحديث عن سيناريو انحراف الطائرة ـ  الحدود اليونانية

وكأنها طائرة حربية تتفادى خطرًا يقترب منها، وفي نفس وقت سقوط الطائرة كانت هناك مناورة لطائرات 

طة تدريب الطيران الحربى اإلسرائيلي باستخدام المجال الجوي اليوناني المتاخم مقاتلة إسرائيلية ضمن خ

 .3الليبية -للحدود المصرية

                                  
 .اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية"( 1)
 لرابطراكبًا فوق "المتوسط"، موقع العربية نت، ا 66( تحطم طائرة مصرية تقل 2)
 الرابط، موقع المصريون، ( هل سقطت الطائرة في محيط المناورات اإلسرائيلية؟3)

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/05/19/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84-59-%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/05/19/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84-59-%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3.html
http://www.almasryalyoum.com/news/details/951852
http://www.almasryalyoum.com/news/details/951852
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عة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة ُفقدت اإلشارة الصادرة عن الطائرة، على بعد سبعة أميال بحرية افي السف

لم يصدر عن الطائرة أي نداء استغاثة، ، و، التي تندرج ضمن نطاق المراقبة لمطار القاهرة"كومي"عن نقطة 

مما يشير إلى حدوث أمر مفاجئ على متنها أفقد  .4كما قال المتحدث العسكري المصري العميد "محمد سمير"

 .طاقمها حرية إرسال استغاثة

التصريحات الرسمية الصادرة من اليونان عن الحادثة ومالبساتها لم تتطرق إلى خطة التدريبات الجوية 

بحسب -العسكرية التي بدأتها إسرائيل جنوب جزيرة كريت اليونانية، والُمعلن عنها هذا الشهر، والتي بدأت

تأتى مناورة الطائرات المقاتلة  .إشعار للطيارين" قبل ليلة واحدة من سقوط الطائرة المصرية "-NOTAM أل

لمجال الجوي اليوناني المتاخم للحدود اإلسرائيلية ضمن خطة تدريب الطيران الحربي اإلسرائيلي باستخدام ا

الليبية، وذلك بعدما أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام تدريبات الطيران الحربي اإلسرائيلي بعد حادثة -المصرية

مايو  81وأعلن عن بدء مناورات سالح الجو اإلسرائيلي  .قبل ستة أعوام-أسطول كسر حصار غزة-المركب مرمرة

 لمقبل من جنوب جزيرة كريت وحتى شمال ليبيا. يونيو ا 2الجاري وحتى 

المتخصص في الشؤون العسكرية ومواقيت المناورات  ON Alert وبحسب صحف قبرصية ويونانية وموقع

بتوقيت »قد حدد مواعيد المناورة الجوية من الساعة الثالثة صباحًا  NOTAM-الحربية، فإن النوتام

-81-81وتم تحديد المناورات الجوية أيام  .ي الحادية عشرة صباحاً وتنتهي ف-الثانية بتوقيت مصر-« اليونان

 .٦٩٠٦يونيو  2و 2و 6و 8مايو. وأيام  61-62-62-62-62-62-21-28

 صورة من إشعار خط سير التدريبات اإلسرائيلية ومواعيدها قبل حذفها من موقع خطوط سير المالحة الجوية

                                  
 الرابطتغاثة من الطائرة المصرية المفقودة، موقع المصريون، ( الجيش: لم نتلق أي اس4)

http://www.almasryalyoum.com/news/details/950536
http://www.almasryalyoum.com/news/details/950536
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الطائرة المصرية كان في مجالها، ومن المقرر أن تكون المناورة قد وتوضح خريطة لمحيط المناورة أن خط سير 

بدأت بحسب جدول إشعارات المالحة الجوية بالتزامن مع دخول الطائرة للمجال الجوي اليوناني، والتي ُفِقدت 

المتخصص  ON Alertووفًقا لموقع  .دقيقة من بدء المناورة الجوية بالطائرات الحربية اإلسرائيلية 62بعد 

 NOTAM A0992في الشؤون العسكرية فإن السلطات اليونانية حددت مواعيد المناورة العسكرية تحت رقم 

، ويمنح هذا التصريح للطائرات اإلسرائيلية حرية ممارسة تدريباتها الجوية المقررة في المجال الجوي 16 /

طاق التدريب الجوي جنوب جزيرة كريت وشمال يونيو، كما تم تحديد ن 2مايو وحتى  81اليوناني في الفترة من 

 أفريقيا بدًءا من حدود اليونان مع اإلسكندرية وحتى بنغازي في ليبيا.
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من موقع إدارة الطيران الفيدرالي  A0992ونشر الموقع المتخصص في الشؤون العسكرية صورة لخطة الطيران 

يؤكد محرك البحث جوجل وجود نفس البيان  الجوي، وفيما NOTAMاألمريكي المختص بنشر أجندة النوتام 

على الموقع األمريكي، إال أنه بزيارة الموقع بعد حادثة الطائرة المصرية فقد ُحذف رقم خطة المالحة الجوية 

  A0993و A0991فيما أبقى الموقع على التسلسل الزمنى للخطط األخرى  A0992الموضحة لمناورة إسرائيل 

يونانيتان، طائرة أميركية تابعة لشركة  F16 ثة وقوع الطائرة اعترضت طائرتايذكر أن بعد يومين من حاد

وجاءت  .دلتا إيرالينز، بعد أن ضلت طريقها في المجال الجوي فوق البحر المتوسط، وفقا لوسائل إعالم يونانية

من حادث  عملية االعتراض قرب الموقع الذي أعلن أن طائرة "مصر للطيران" سقطت به، وبعد ساعات قليلة

راكبا، ثم اختفت  22الطائرة المصرية المنكوبة التي كانت متجهة من باريس إلى القاهرة، الخميس، وتحمل 

ويحيط الطائرة األميركية الكثير من الغموض، إذ أن الطائرتين  .قبل ساعة من موعد هبوطها في القاهرة

لتعريف عن أنفسهما أكثر من مرة، إال أنهما لم الحربيتين اليونانيتين، طلبتا من طياري الطائرة األميركية ا

 5يقما بذلك.

                                  
 .لرابط( مقاتالت يونانية اعترضت طائرة أميركية قرب مكان سقوط المصرية، سكاى نيوز عربية، ا5)

http://www.skynewsarabia.com/web/article/843066/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.skynewsarabia.com/web/article/843066/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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التخبط الواضح التي كانت علية القوات المسلحة منذ الوهلة األولى وفي إطار هذه االعتبارات يمكن القول أن 

من وقوع الحادثة والذي ترتب علية ظهور محمد سمير المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية سريعا 

ة لما قالته شركة مصر للطيران "إنه تم اإلبالغ عن طريق البحث واإلنقاذ التابع للقوات المسلحة باستقبال ونفي

  6محلي بتوقيت القاهرة".  12:62رسالة استغاثة من أجهزة الطوارئ بالطائرة الساعة 

المصري صدقي صبحي والتدريب العسكري للطيران اإلسرائيلي في منطقة وقوع الطائرة ومكالمة وزير الدفاع 

، وإصرار الجانب المصري أن سبب وقوع 7السريعة لوزير الدفاع اليوناني لبحث حادثة وقوع الطائرة المصرية

لي إيشير كل هذا يشير  ،ليس كما يقول الجانب الفرنسي أن السبب هو عطل فنيوالطائرة هو عمل إرهابي 

تكون الطائرة بالفعل قد تعرضت لقصف أو أن  ، يثير احتماالتوجود شيء غامض حول سبب وقوع الطائرة

 .إلسقاط بشكل متعمد

 

 ثانيا: أهم اللقاءات والزيارات:

 حجازي يجرى مباحثات عسكرية في الواليات المتحدة، و)الوطن( وزير الدفاع المصري يلتقي وفدا برلمانيا

وفد روسي يصل القاهرة ، و)العربي الجديد(حفتر يصل القاهرة للتنسيق بشأن عملية تحرير سرت و، )األهرام(

 :)مصر العربية(لبحث دعم التعاون العسكري 

برلمانيا  وفدشهدت الفترة محل الرصد لقاء هو األول من نوعه حيث التقى صدقي صبحي، وزير الدفاع، بـ 8

نائبا بينهم رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، وممثلي الكتل والتيارات المختلفة بالبرلمان، بأحد  611ضم حوالي 

الفنادق بالقاهرة ورافق صدقي أثناء االجتماع مدير المخابرات العامة اللواء "خالد فوزي" ورئيس جهاز الخدمة 

 .الوطنية بالقوات المسلحة

بو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وأحد حاضري اللقاء إن "صبحي" تحدث خالل وقال أسامة أ

اللقاء عن أبرز التحديات والتهديدات التي تهدد األمن القومي المصري بالداخل والخارج، وأكد على أهمية اتحاد 

اث يبالغ فيها بالخارج رغم تكرار الشعب المصري ألن هناك أجندات خارجية وتربص بمصر وأن الكثير من األحد

 حدوثها في كثير من دول العالم. 

                                  
 الرابط( مصر للطيران: الجيش تلقى إشارة استغاثة من الطائرة المفقودة فجر الخميس، المصري اليوم، 6)
 الرابط( وزير الدفاع يتلقى اتصاال من نظيره اليوناني حول الطائرة المصرية، أخبار اليوم، 7)

http://www.elwatannews.com/news/details/1194272
http://www.elwatannews.com/news/details/1194272
http://www.ahram.org.eg/News/181911/25/516438/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.aspx
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/23/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/23/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AA
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1063889-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1063889-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://www.almasryalyoum.com/news/details/950524
http://www.almasryalyoum.com/news/details/950524
http://akhbarelyom.com/article/573dc550a29174bf19054732/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1463666000
http://akhbarelyom.com/article/573dc550a29174bf19054732/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1463666000
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بينما تحدث مدير المخابرات المصرية عن التحديات والمخاطر التي تواجه مصر، كما تحدث خالل اللقاء رئيس 

جهاز الخدمة الوطنية ومساعد الوزير للمشروعات عن المشروعات القومية وأهم المشروعات، التي تنفذها 

ج تلك الجلسة أنه في اليوم التالي من اللقاء وافق مجلس الشعب في جلسته ئوكان من نتا .وات المسلحةالق

المسائية، من حيث المبدأ، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد 

ضمن التعديل، منح رئيس . وت٠٠٩١لسنة  ٠٩والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 ٤الجمهورية الحق في مد خدمة رتبة اللواء بعد بلوغه السن المقررة لإلحالة إلى التقاعد في هذه الرتبة لمدة 

 8سنوات بدال من سنتين. 

الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة مباحثات عسكرية مع رئيس هيئة األركان  ىجرـ أ6

ت توقي وجاءية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام بدعوة من رئيس هيئة األركان األمريكية. المشتركة األمريك

مع إعالن القوات المسلحة المصرية عن بدء المرحلة الثالثة من عملية حق الشهيد  ًاتزامنمزيارة حجازي ألمريكا 

 في سيناء.

الكرامة"، إلى القاهرة، بشكل غير معلن عملية “وصل الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، قائد ما يسمى بـ ـ 2

للقاء مسؤولين عسكريين وسياسيين مصريين في زيارة تستغرق يوما واحدا، اللقاء يهدف بشكل أساسي إلى 

تنسيق الجهود مع غرفة عمليات مصراته المعروفة إعالميا بالبنيان المرصوص، والتي شكلها المجلس الرئاسي 

القاهرة على حفتر آخر ما تم التوصل إليه في إطار . وطرحت ايز السراجلحكومة الوفاق الوطني برئاسة ف

المشاورات الدولية بشأن الوضع في ليبيا، وكذلك بشأن اتفاقات وتنسيق حول عملية تحرير سرت من أيدي 

 ".تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش

 "البنيان المرصوص"تعزيزات عسكرية لقوات عملية  لووصفي هذا السياق أشارت بعض المصادر إلى 

المتمركزة غرب وجنوب مدينة سرت استعداًدا لتحريرها، وذلك أثناء تواجد حفتر في القاهرة، وأفادت الصفحة 

، بأن التعزيزات وصلت عن طريق البر والبحر والجو، قادمة من مناطق جنزوري وصرمان  الرسمية للعملية

المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص، العميد محمد الغصري، إن القوات المكلفة من  وقال .والجفرة وسبها

                                  
 /الرابطسنوات 4وافق على مد العمل للواءات الجيش مجلس النواب ي8 

http://www.vetogate.com/2202257
http://www.vetogate.com/2202257
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المجلس الرئاسي تستعد لخوض المرحلة الثانية لتحرير سرت بعد نهاية المرحلة األولى وتحرير أبو قرين 

 والوشكة وزمزم وأبو نجيم.

يام، يبحث خاللها دعم عالقات التعاون في زيارة لمصر تستغرق خمسة أ ،وفٌد عسكري روسيزار القاهرة ـ 2

من المقرر أن يلتقي والوفد يضم سبعة من كبار المسؤولين العسكريين في روسيا،  .العسكري بين مصر وروسيا

الوفد عدًدا من كبار المسؤولين بالقوات المسلحة المصرية؛ لبحث دعم عالقات التعاون بين البلدين وبخاصًة 

 ك والتسليح.في مجاالت التدريب المشتر

 

 التدريبات العسكرية:ثالثًا: 

 :)بوابة األخبار(« المايلز»رئيس األركان يشهد مشروع تكتيكي باستخدام مقلدات 

ر محمود حجازي إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالجيش حض

ت الرماية "المايلز"، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي الثاني الميداني باستخدام مقلدا

تضمنت المرحلة دفع األنساق المدرعة والميكانيكية القتحام الحد األمامي  .لتشكيالت ووحدات القوات المسلحة

للدفاعات الرئيسية، وتطوير الهجوم لالستيالء على خطوط ذات أهمية حيوية، وصد الهجوم المضاد والوصول 

  .إلى خط حيوي وتأمينه واستكمال تنفيذ باقي المهام
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