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( عدة تطورات، 4102سبتمبر  8أغسطس إلى  42شهدت المؤسسة العسكرية خالل الفترة محل الرصد )من 

  :يمكن تناولها على النحو التالي

 

 أواًل: حدث األسبوع: تحركات أجهزة المخابرات
، 1صحيفة "العربي الجديد" إلى أنه تم عقد اجتماع بين قيادات جهازي االستخبارات العامة والحربية أشارت

لتصفية األجواء بينهما وإنهاء كل الخالفات، تحقيقًا لمصلحة السيسي، بعد وجود حالة من الصراع بين أجنحة 

شكل كبير، بفعل الفشل في نظامه. وتقدمت أجهزة سيادية بتقارير واستطالعات تؤكد تراجع شعبيته ب

 معالجة األزمات المتالحقة، ولكن دون جدوى في تغيير تلك السياسات. 

وأشارت الصحيفة أن شخصيات من المعارضة، تلّقت اتصاالت من أطراف داخل النظام، تحديدًا في أجهزة 

األجهزة السيادية، سيادية، حول رفض استمرار السيسي في منصبه لفترة رئاسية ثانية، وأن "القيادات في 

تحدثت عن الضيق من سياسات السيسي الكارثية، التي ستؤدي في النهاية إلى حدوث اضطرابات في المجتمع، 

وهو نذير خطر". وأضافت أن "السيسي يبدو أنه ال يستمع إال إلى الدائرة المقربة منه فقط، من دون االعتداد 

 بالتالي فإن استمرار هذا التجاهل يعّجل بسقوطه".  بتقارير سيادية أو نصائح من بعض المقربين منه.

                                  
 الرابط لالنقالب، العربي الجديد،مصر: صراع األجهزة ُيترجم بمحاوالت تواصل مع رافضين ( 1)

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/9/2/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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كما أشارت إلى أن "هذه االتصاالت لم تكن بشكل رسمي، ولكنها في إطار ودي بين عدد من الشخصيات المعارضة 

وقيادات في أجهزة أمنية تربطهما عالقات صداقة أو معرفة قديمة" وشّددت على أن "هذه االتصاالت تؤكد 

صراع بين أجنحة النظام، بل داخل األجهزة السيادية ذاتها، وهي أحد العوامل التي تضعف بشكل واضح وجود 

 سيطرة السيسي على األوضاع بشكل عام في الدولة". 

كما لفتت إلى أن "بعض األطراف داخل األجهزة السيادية ربما ال تدين بالوالء للسيسي، لذلك سعى منذ بداية 

ستخبارات العامة، وإحالل عناصر جديدة يكون والؤها له شخصيًا. وعن إمكانية حكمه إلى تصفية كوادر جهاز اال

أن تشكل هذه االتصاالت نقلة في الحراك ضد النظام، شّددت على أنه ال يمكن التعويل عليها في أي تحرك 

أن  معارض مطلقًا، ألن هذه األطراف ال تحمل وجهة نظر المؤسسة التي تنتمي إليها بشكل قطعي. واعتبرت

هذا االتصاالت إما أنها رسالة دعم لتحركات المعارضة بشأن تجهيز بديل للسيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، 

أو مجرد جس نبض لمحاولة معرفة طبيعة أي مشاورات بين قوى المعارضة في هذا الصدد. ورأت أن السيسي 

ي لم تكن يوما محددًا لتوجهات تلك يضمن والء المؤسسة العسكرية ليس فقط من خالل االمتيازات، الت

 المؤسسة، ولكن من خالل صهره رئيس األركان الفريق محمود حجازي.

 

 ثانيًا: الزيارات واللقاءات العسكرية:
وزير الدفاع المصري صدقي صبحي القاهرة، متوجًها إلى جمهورية روسيا االتحادية، يرافقه اللواء محمد  غادر-0

بي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، تشهد العصار وزير اإلنتاج الحر

الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسئولين الروس في ضوء التعاون االستراتيجي المصري الروسي، حيث 

ات وضوعيعقد االجتماع الثالث للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة لمناقشة عدد من الملفات والم

 .2في ضوء عالقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكال البلدين في العديد من المجاالت

صدقي صبحي بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة المركزية  التقى-4

د المفاهيم تجاه مختلف القضايا العسكرية، وذلك ضمن لقاءاته الدورية برجال القوات المسلحة لتوحي

والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة ودورها، حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات 

 3المسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة

" الذي تنفذه 003-تكتيكي "جاسرصدقي صبحي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي ال شهد-3

إحدى تشكيالت الدفاع الجوي بنطاق الجيش الثاني الميداني، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي 

                                  
 الرابطالفريق أول صدقي صبحي يغادر إلى روسيا في زيارة رسمية، ( 2)
 الرابط الفريق أول صدقي صبحي يلتقي مقاتلي المنطقة المركزية ويكرم المتميزين من الضباط وضباط الصف والجنود،( 3)

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29342
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29342
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29336
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29336
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لتشكيالت ووحدات القوات المسلحة حضر المرحلة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة 

 .4مسلحةوقادة األفرع الرئيسية وكبار قادة القوات ال

الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي  شهد-2

الذي نفذته إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، والذي يأتي في إطار 

وناقش رئيس األركان قادة الوحدات  .المسلحة الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيالت ووحدات القوات

المقاتلة والمعاونة المشاركة في أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها، وكيفية التعامل مع المواقف التكتيكية 

 .5المفاجئة التي يمكن التعرض لها أثنـاء إدارة العمليات

ربية للتصنيع والعميد جونه موانجى الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة الع بحث-5

قائد سالح المدفعية لدولة كينيا، عددًا من الملفات والموضوعات ذات االهتمام المشترك بين مصر وكينيا في 

المجاالت التصنيعية المختلفة سواء المدنية أو العسكرية، وكيفية االستفادة من اإلمكانات المصرية وخبراتها 

 .6لينالُمكتسبة في هذين المجا

 

 ثالثًا: تصريحات ومواقف عسكرية:
"مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي زعيم االنقالب عبد الفتاح السيسي، على مطالبة قوى التحالف  حث-0

الدولي ضد تنظيم الدولة بضم شبه جزيرة سيناء ضمن المناطق التي يهاجم فيها التحالف أهدافا للتنظيم، وأن 

وقال المركز إن مشاركة إسرائيلية علنية  .رائيل بدور معلن وواضح في هذه العملياتيوافق على أن تضطلع إس

ضمن أنشطة قوى التحالف الدولي ضد "والية سيناء"، ال تخدم فقط مصالح إسرائيل في سيناء، بل تعزز من 

  .قدرتها على محاصرة المقاومة الفلسطينية العاملة في قطاع غزة

التي أطلقتها "والية سيناء" مؤخرا ضد إسرائيل، تأتي بسبب إدراك التنظيم للدور  وأوضح المركز أن التهديدات

 .7الذي يلعبه جيش االحتالل في مساعدة الجيش المصري على ضرب أهداف التنظيم

بعد الحملة التي شنها النشطاء السياسيون ومستخدمو مواقع التواصل االجتماعي على المؤسسة  -4

ن األطفال" أصدر العميد محمد سمير بيانًا لتوضيح موقف المؤسسة العسكرية من العسكرية بسبب أزمة "لب

تلك األزمة، حيث قال إن القوات المسلحة لجأت الستيراد ألبان األطفال بسبب قيام الشركات المختصة باستيراد 

المواطن البسيط، عبوات لبن األطفال باحتكار العبوات للمغاالة في سعرها، ما تسبب في زيادة المعاناة على 

فقامت القوات المسلحة انطالقا من دورها في خدمة المجتمع المدني، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالتعاقد 

                                  
 الرابط " إلحدى تشكيالت الدفاع الجوي،111-عبوي التكتيكي "جاسرالفريق أول صدقي صبحي يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الت( 4)
 الرابط، "52الفريق محمود حجازي يشهد إحدى المراحل الرئيسية لمشروع تكتيكي باستخدام مقلدات المايلز "نصر( 5)
 الرابط تبحث التعاون مع كينيا في الصناعات العسكرية والمدنية،« العربية للتصنيع( 6)
 الرابط السيسي": اسمح لجيشنا بالعمل علنا في سيناء،“لـ  مركز إسرائيلي( 7)

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29334
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29334
http://www.mod.gov.eg/Mod/ConfDetails.aspx?id=24011
http://www.mod.gov.eg/Mod/ConfDetails.aspx?id=24011
http://www.ahram.org.eg/News/192004/25/547686/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%C2%AB%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%C2%BB-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192004/25/547686/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%C2%AB%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%C2%BB-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7.aspx
http://arabi21.com/story/944792/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://arabi21.com/story/944792/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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( جنيهًا، أي بنسبة 21( جنيهًا بداًل من )31على نفس عبوات األلبان، ليصل سعر العبوة للمواطن المصري إلى )

بضرب االحتكار الجشع لدى التجار والشركات العاملة في . وأن القوات المسلحة تقوم %51تخفيض تصل إلى 

مجال عبوات األلبان من منطلق شعورها باحتياجات المواطن البسيط أسوة بما تقوم به من توفير لكافة السلع 

 .األساسية من لحوم ودواجن وغيرها بمختلف منافذ البيع في كافة المحافظات بأسعار مخفضة

القوات المسلحة أي عبوات مخزنة، وسيتم استيراد أول دفعة من األلبان اعتبارا من  وأضاف البيان: ال يوجد لدى

 8( جنيهًا للعبوة.31ليتم استالمها من الموانئ وتوزيعها على الصيدليات بسعر ) 05/9/4102

العميد محمد سمير المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل  نشر-3

فيس بوك، مقطع فيديو لقوات حرس الحدود أثناء التصدي للمهربين والمخربين والعناصر  االجتماعي

 .9اإلجرامية، وإحباط الهجرة غير الشرعية على الحدود

 

 الجيش: استثماراترابعًا: 
الدكتور محمد عثمان نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطالب، إن الجامعة تعاقدت مع  أعلن-0

هيئة القوات المسلحة لإلشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطالب الجامعة، وأضاف عثمان، 

ابخ ومطاعم مدن في تصريحات صحفية أن الجامعة عقدت مفاضلة بين عدد من الهيئات لإلشراف على مط

المفاضلة"، نظًرا لجودتها في أداء الخدمة وتقديم “جامعة القاهرة، مشيًرا إلى أن القوات المسلحة فازت بـ 

مدن جامعية،  2يذكر أن جامعة القاهرة تضم  .أفضل المنتجات بأقل األسعار، فضاًل عن االلتزام في العمل

، ويتراوح عدد الطالب المقيمين بالمدن من أمبابةنطقة واحدة للبنين وثالثة للبنات، وأخرى شبه خاصة بم

 ألف طالب وطالبة. 51إلى  31

يأتي ذلك بالتزامن مع إعالن الجيش عن بدء الدراسة في أول مدرسة دولية تابعة للعسكر، نظير ما يقرب من 

ات المسلحة أنها ألف جنيه في العام، حيث أعلنت سلسلة مدارس "بدر الدولية" التي تأسست من قبل "القو 34

 تسعي لكي تصبح أفضل مدرسة دولية، ُيقدم فيها أعلى جودة من التعليم".

وأعلنت المدرسة على موقعها الرسمي على اإلنترنت، أنها ستقدم المنهجين البريطاني واألمريكي، و"توفر 

الرسمي للمدرسة  ويظهر الموقع .فرصة فريدة كونها تمثل مجتمًعا من القادة"، مع تبعيتها للجيش المصري

 10على اإلنترنت، وصفحتها على موقع فيس بوك مشاركة ضباط من الجيش المصري في الفعاليات المدرسية.

 

                                  
 الرابطسبتمبر، 12وأول شحنة تصل  ،المتحدث العسكري: نستورد لبن األطفال لضرب االحتكار( 8)
 الرابطالمتحدث العسكري ينشر فيديو لتصدى قوات حرس الحدود للهجرة غير الشرعية، ( 9)
 الرابطتثمارات العسكرية تنتشر في المدارس الدولية والجامعات الحكومية، االس( 10)

https://www.youm7.com/story/2016/9/3/%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%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84/2869080
https://www.youm7.com/story/2016/9/3/%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%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84/2869080
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