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 :مقدمة

( عدة تطورات، يمكن 6132نوفمبر  13أكتوبر إلى  31شهدت المؤسسة العسكرية خالل الفترة محل الرصد )من 

  :تناولها على النحو التالي

 

 :أواًل: الحدث الرئيس

تقارير معلوماتية في األيام القليلة الماضية نقال عن مصادر سيادية مصرية عن كواليس فصل جديد كشفت 

من فصول الصراع داخل األجهزة السيادية للدولة المصرية. وذلك من خالل وجود وجهتين مختلفتين حول 

المؤسسة العسكرية م. فقد أوضحت المصادر أن قيادات في 6132إمكانية ترشح السيسي لمنصب الرئاسة عام 

باتت ترى في السيسي عبئًا عليها. وأنه ال بد من تداول سلمي للسلطة في االنتخابات الرئاسية القادمة عام 

م؛ تجنبًا للدخول في سيناريوهات صدامية شعبية؛ في ظل تدهور منسوب شعبية السيسي أخيرًا. بسبب 6132

غير مسبوقة في حدتها أهمها ظاهرة اختفاء السلع الفشل الذي طال معظم قطاعات الدولة، وحدوث أزمات 
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المهمة مثل السكر، واألرز، والمتزامن مع ارتفاع حاد على معظم أسعار السلع الغذائية. وتقول المصادر نفسها 

إنه تمت مفاتحة السيسي، من جانب قيادات عسكرية كبرى، في مسألة عدم ترشحه لالنتخابات المقبلة؛ مقابل 

ره أمام الرأي العام على أنه المنقذ والمخلص من اإلخوان، ومنحه الكثير من االمتيازات لتفادي استمراريه تصدي

 حدوث هّبة شعبية جديدة كتلك التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. 

إال أن السيسي وبعض المقربين منه رفضوا بشكل قاطع هذا السيناريو، متمسكين باالستمرار في المنصب 

م. وتلفت المصادر إلى أن السيسي استشعر وجود تكتل ضده في المؤسسة 6132لوالية جديدة في عام والترشح 

العسكرية، وهو ما دفعه "إلى االستعانة بجهاز االستخبارات العامة في مواجهة االستخبارات الحربية، وتقريب 

" وانتهت تلك التقارير في .ئهرئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي منه، وتمكينه من الملفات الكبرى لضمان وال

خالصتها بان المؤسسة العسكرية تسعى الى الخروج اآلمن من األزمات المتالحقة لعدم فتح الباب أمام أي 

 (3) .اضطرابات قد تضر بصورة المؤسسة العسكرية

 

 :أهم تطورات المشهد-ثانيا

 :الزيارات واللقاءات-3

التقى وزير الدفاع صدقي صبحي وفداً من أعضاء مجلس النواب األمريكي برئاسة النائب مايكل كونواي، رئيس  -

شة مناق لجنة الزراعة وعضو لجنتي القوات المسلحة واالستخبارات بمجلس النواب األمريكي. وقد تناول اللقاء

عدد من الملفات والموضوعات ذات االهتمام المشترك في ضوء عالقات التعاون العسكري المشترك بين مصر 

والواليات المتحدة األمريكية، كما تطرق اللقاء للجهود المبذولة للحرب على اإلرهاب وتحقيق األمن واالستقرار 

 (6) .بالمنطقة

التقى وزير الدفاع صدقي صبحي وزير الخارجية والتعاون اإلسباني خوسيه مانويل مارجايو، والوفد المرافق  -

 .لمجاالتاله. وتناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكال البلدين في العديد من 

(1) 

التقي وزير الدفاع صدقي صبحي بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات  -

والوحدات الخاصة. من خالل المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية واألفرع الرئيسية 

منظومة االتصال عبر شبكة الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار لقاءاته الدورية. وأدار "صبحي" حواًرا مع الضباط 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/25/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2018
http://www.elwatannews.com/news/details/1507565
http://akhbarelyom.com/news/578486
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والجنود استمع فيه آلرائهم واستفساراتهم، وأكد في كلمه له قالها أثناء اللقاء على أن الدفاع عن مصر واجب 

المسلحة، وأن القوات المسلحة قادرة على اقتالع جذور اإلرهاب والتطرف.  مقدس يتشرف به كل فرد بالقوات

(4) 

التقي وزير الدفاع صدقي صبحي بعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة  -

تصال عبر شبكة الفيديو كون فرانس؛ وأدار حوارًا مع طلبة الكليات والمعاهد العسكرية. من خالل منظومة اال

رئيسية وعدد من قادة القوات حضر اللقاء قادة األفرع ال (5)استمع خالله إلى آرائهم واستفساراتهم. 

 (2).المسلحة

هيئة اإلمداد والتموين والهيئة الهندسية للقوات التقى وزير الدفاع صدقي صبحي بعناصر الدعم من " -

المسلحة". المكلفة بتقديم الدعم الالزم لرفع اآلثار الناجمة عن السيول، ووجه بتقديم الرعاية الكاملة 

للمتضررين من آثار السيول. وأكد أن دور القوات المسلحة ال يتوقف عند الدفاع عن الوطن بل يمتد ليشمل 

قومات التنمية الشاملة للدولة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في كافة ربوع مصر. المشاركة في دعم م

(7) 

شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي  -

فذه أحد تشكيالت المنطقة المركزية العسكرية واستمر لعدة أيام؛ والذي ؛ الذي ن«65-فاتح »بالذخيرة الحية 

يأتي في إطار خطط التدريب السنوية لتشكيالت ووحدات القوات المسلحة ويتواكب مع احتفاالت مصر والقوات 

 (2).النتصارات أكتوبر 41المسلحة بالذكري 

عقد الفريق أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية المصرية مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة االحتفال بعيد القوات -

مناطق البحرية. وأشار الفريق إلى جهود القوات البحرية خالل عملية "حق الشهيد" بسيناء، ودورها في عزل 

مكافحة النشاط المسلح باتجاه البحر، وقطع اإلمدادات والدعم اللوجيستي عن المسلحين ومنع تهريب السالح 

 (9)أو دخول عناصر مسلحة جديدة لدعم الجماعات اإلرهابية المحاصرة بسيناء

مكتب الدفاع المصري في "أبو ظبي" بمناسبة الذكري الثالثة واألربعين لحرب أكتوبر اهتمامًا شهدت احتفالية  -

خاصًا من كبار قادة القوات المسلحة اإلماراتية؛ والذين حرصوا على المشاركة بها، ومنهم رئيس هيئة العمليات 

اراتية اللواء الركن صال العامري، ومدير بالجيش اإلماراتي اللواء الركن سيف المسافري، وقائد القوات البرية اإلم

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29437
http://www.ahram.org.eg/News/192064/25/557523/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%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%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%89-%D9%85.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/10/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3/2935919
http://www.youm7.com/story/2016/10/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3/2935919
http://akhbarelyom.com/news/581322
http://www.ahram.org.eg/News/192052/25/555624/%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%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%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%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%89-%C2%AB%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD.aspx
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29446
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"التفتيش العام" اللواء الركن سعيد العامري. كما حضر االحتفالية السفير وائل جاد، سفير مصر باإلمارات، 

 (31) .اإلماراتولفيف من السفراء، والملحقين العسكريين، وأعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بدولة 

 ٦٤أكتوبر، أعمال دورة الدفاع الوطني رقم  13عقدت بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، اإلثنين  -

ألكاديمية ناصر العسكرية العليا، بحضور األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة عدد من 

 (33) وباكستان.سين باألكاديمية من الدول العربية واإلفريقية األكاديميين الدار

 

 :التدريبات العسكرية-6

والذي نفذته عناصر من وحدات م، 6132اختتام فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "حماة الصداقة"  -

معدة متوسطة وثقيلة من  61مقاتل و 711المظالت المصرية وقوات اإلنزال الجوي الروسية، بمشاركة أكثر من 

طائرة مصرية وروسية من مختلف الطرازات.  11طلعة جوية مخططة باستخدام  21البلدين تم إسقاطها خالل 

م، قد بدأت بوصول وحدات اإلنزال الجوي الروسية 6132قة" وكانت مراسم التدريب المشترك "حماة الصدا

للمدينة العسكرية بالحمام بقاعدة اللواء محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية في 

 كلم شمال غرب القاهرة.  641منطقة العلمين الواقعة على بعد 

اضرات النظرية والعملية التي هدفت الى التعرف وتضمنت المراحل التمهيدية للتدريب تنظيم العديد من المح

على الخواص الفنية والتكتيكية لألسلحة والمعدات وأليات القيادة والسيطرة. كما شهدت فعاليات التدريب 

الى جانب التدريب على الكمائن والغارات المشتركة  (36)تنفيذ عدد من الرمايات بمختلف األسلحة نهاًرا وليًلا.

في إطار التدريبات التكتيكية وكذلك التدريب على تقنيات التمويه والحركة السرية وتنفيذ عمليات لتحرير 

 (31)الرهائن من أيدي جماعات مسلحة والقضاء عليهم وتدمير مواقعهم.

لرسمية للسفارة البريطانية في القاهرة عبر فيس بوك، تفاصيل التدريبات البحرية نشرت الصفحة ا -

 HMS المشتركة بين مصر وبريطانيا، التي أقيمت في اإلسكندرية. وأضافت السفارة، أن حاملة المروحيات

OCEAN- قوات أكتوبر ولمدة يومين؛ والتي ُتعد جزًءا من فريق عمل  35وصلت إلى اإلسكندرية يوم السبت

وهذه هي المرة «COMATG» .، وتخضع لقيادة قائد فريق عمل المهام البرمائية«البحري»التدخل السريع 

 HMS األولى التي تزور فيها السفينة التي تحمل علم المملكة المتحدة اإلسكندرية منذ ثمانية أعوام. وُتعد

OCEAN المروحيات في البحرية الملكية.  سفينة هجوم برمائية، وهي السفينة الوحيدة التي تهبط عليها

http://www.elwatannews.com/news/details/1513394
http://akhbarelyom.com/news/582039
https://www.youtube.com/watch?v=sFDk3I6ITKk
https://arabic.sputniknews.com/russia/201610221020539024-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
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حضر التدريب السفير البريطاني في مصر جون كاسن، وملحق وزارة الدفاع في السفارة البريطانية، ونائب ملحق 

 (34) .وزارة الدفاع، وممثلون عن الجيش المصري

المشترك خالل نوفمبر « 6132العقبة »سلحة األردنية بالتعاون مع الجانب المصري تمرين تنفذ القوات الم -

من الشهر نفسه. وذلك بهدف تعزيز عالقات  65نوفمبر الجاري ويستمر حتى  5الجاري. والذي سينطلق في 

لحالية التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. والتدريب سيكون على مواجهة التهديدات األمنية ا

والمستقبلية المحتملة. وأوضحت أن فعاليات التمرين سيتم تنفيذها في ميادين التدريب التابعة للقوات 

 (35) المسلحة األردنية بمشاركة مختلف األسلحة البرية والجوية والبحرية.

تأكيد قدرة األجهزة المعنية بالدولة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لتأمين في تجربة من شأنها  -

الجبهة الداخلية ومواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة، نفذ مركز البحث واإلنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة 

ركة وحدات من "؛ والتي تتمثل في إنقاذ ركاب مركب هجرة غير شرعية. وذلك بمشا1التجربة العملية "مصر 

القوات المسلحة والعديد من الوزارات والهيئات واألجهزة المعنية بالدولة كوزارات الطيران المدني، والداخلية، 

والخارجية، والسياحة، والبترول والثروة المعدنية، والتضامن االجتماعي، ووزارة النقل ممثلة في "الهيئة 

ل البحري وهيئة موانئ بورسعيد"، ووزارات التنمية المحلية، المصرية لسالمة المالحة البحرية وقطاع النق

والصحة، والسكان، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والبيئة، وبمشاركة جهاز األمن القومي، ومركز 

المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهيئة قناة السويس، والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، والجهاز المركزي 

 للتعبئة العامة واإلحصاء، إضافًة إلى األجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهالل األحمر المصري

.(32) 

 

 :القرارات العسكرية-1

 32و 35ية فتح معبر رفح البري يومي قرر عبد الفتاح السيسي كونه القائد األعلى للقوات المسلحة المصر -

، وذلك في االتجاهين لعبور العالقين والحاالت 6132من شهر أكتوبر  66إلى  39أكتوبر، باإلضافة للفترة من 

 (37)اإلنسانية، طبًقا لآلليات المتبعة

ج المواطنة "فدوى عبد اهلل محمد المالح" من أهالي محافظة شمال صدق وزير الدفاع صدقي صبحي على عال -

سيناء، بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي على نفقة القوات المسلحة. وأصيبت المواطنة نتيجة انفجار 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1026034
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1033411
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29442
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29442
http://akhbarelyom.com/news/572858
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عبوة ناسفة زرعتها العناصر المسلحة الستهداف قوات إنفاذ القانون علي أحد محاور التحرك بمدينة 

 .(32)العريش

صدق وزير الدفاع صدقي صبحي، على اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي األثر،  -

وحدد اإلعالن الفئات أكتوبر الماضي  ٥١لالنضمام لصفوف القوات المسلحة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 

 ٪٤٦الرياضية( بمجموع  –المهنية -المطلوبة وهم: الحاصلون على اإلعدادية العامة وما يعادلها )األزهرية 

كحد أدنى؛ والحاصلون على دبلوم الثانوي الصناعي ودبلوم صنايع كول ودبلوم التلمذة الصناعية نظام الثالث 

 (39) .٪٤٦السنوات بمجموع كحد أدنى 

 

 :التصريحات والبيانات العسكرية-4

األساسية هي صرح الفريق يونس المصري، قائد القوات الجوية المصرية، إن استراتيجية الجيش المصري  -

الدفاع، ومنع أي عمل هجومي استباًقا ألي تهديد يوجه للبالد؛ وهو ما يستوجب تحديث التسليح بصورة 

مستمرة، مضيًفا: أن الجيش المصري جيش قوي والقوات الجوية المصرية قادرة على تأمين سماء مصر وتنفيذ 

في له مع المحررين العسكريين بمناسبة جميع المهام في أي وقت. جاء ذلك رًدا عن سؤال خالل مؤتمر صح

عيد القوات الجوية، بشأن نوعية منظومة سالح الجوية المصرية وهل هي دفاعية بامتياز أم أن هناك تسليًحا 

 (61) متعدد المهام؟

، إن القوات المسلحة المصرية أصبح لديها أسطوالن بحريان، صرح الفريق أسامة ربيع، قائد القوات البحرية -

هما األسطول الشمالي واألسطول الجنوبي. مشيرا بأن السيسي سيقوم برفع العلم المصري على الميسترال 

؛ كما سيقوم بتدشين األسطول البحري الجنوبي لمصر. وكشف ربيع، خالل اجتماع عقده مع «أنور السادات»

يين بمناسبة االحتفال بعيد القـــوات البحـــرية، أن مصر ستتسلم أول غواصة ألمانية المحررين العسكر

غواصات. مؤكدا وجود أطقم  4من أصل « 619تيب »جديدة مطلع العام المقبل من ألمانيا من طراز دولفين 

مصرية من أجل مصرية بالفعل تقوم بالتمرين عليها اآلن في ألمانيا. لتنضم إلى أسطول القوات البحرية ال

اب ب»حماية األمن القومي المصري والمصالح االقتصادية المصرية. وأضاف "ربيع" إن أمن مصر القومي يبدأ من 

وأن القطع البحرية المصرية الموجودة هناك، هي من أجل وقف إمدادات الحوثيون بالسالح والمواد « المندب

 (63) .اللوجستية، عن طريق السواحل البحرية

http://akhbarelyom.com/news/581705
http://www.youm7.com/story/2016/10/12/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%89/2918613
http://www.youm7.com/story/2016/10/12/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%89/2918613
http://gate.ahram.org.eg/News/1266814.aspx
http://akhbarelyom.com/news/576361
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قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن السيسي، أبلغه هاتفيا بضرورة اإلسراع  -

 (66) .في أعمال رفع وإصالح ما دمرته السيول في مدينة رأس غارب، ووجه بضرورة تعويض المتضررين منها

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة تواجه أي كوارث أو  -

أزمات تتعرض لها البالد بسرعة وفعالية عالية. وأضاف "الوزير" أنه فور سقوط السيول، تم التنسيق مع 

دفع ببعض المعدات الخاصة بالمهندسين العسكريين ليعاونوا محافظي البحر األحمر وسوهاج، لل

المحافظتين على رفع كميات المياه وإزالة األضرار. وأوضح أن اللواء صدقي صبحي، وزير الدفاع، وجه بإيصال 

 (61) .مواد إغاثة للمتضررين جراء الكارثة الطبيعية التي تعرضوا لها

كشف العميد محمد سمير، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عن استكمال مراحل العملية الشاملة )حق   -

أعلن الشهيد( بجهود القوات المسلحة مدعومة بعناصر من الشرطة المدنية بالعريش ورفح والشيخ زويد. و

 (64) .من مقاتلين القوات المسلحة 4مسلحين و 2عن مقتل 

يها ف وصفت السفارة المصرية في موسكو، تصريحات وزير الدفاع البولندي ]أنطوني ماتشيريفتش[، التي قال -

أن مصر باعت حاملتي مروحيات "ميسترال" لروسيا مقابل مبلغ رمزي غير منطقية وببساطة غير صحيحة. 

وقال رئيس المكتب الصحفي في سفارة مصر في موسكو المستشار أيمن موسى، في مقابلة مع وكالة 

تفاوض مع روسيا "نوفوستي"، كيف يمكن التعليق على هذا، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن مصر ت

 (65) .حول شراء األسلحة لـ ميسترال؟

لي متأثرا بجراح أصيب بها خالل عمله بصيانة الجدار األمني على الحدود أعلن راديو إسرائيل عن مقتل إسرائي -

اإلسرائيلية المصرية. وبحسب الراديو فإن إطالق الرصاص جاء من سيناء. ونقل راديو إسرائيل عن مصادر أمنية 

 (62). مهربينمصرية لم يسمها أن المواطن اإلسرائيلي تعرض إلطالق النار من جانب 

 

 :التسليح-5

م،" كشفت صحفية معاريف 6137تحت عنوان "ستحصل مصر على مزيد من الطائرات رافائيل في عام 

طائرات أخرى من فرنسا من  2م.  أن مصر سوف تحصل على 6132أكتوبر  32اإلسرائيلية في عددها الصادر في 

م، وأضافت إن هذا الكالم مقتبس من قائد القوات الجوية المصرية، يونس المصري. 6137عام نوع "رافائيل" 

http://akhbarelyom.com/news/581581
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31102016&id=0c145708-4a20-40ee-a74e-00a52d91e43c
http://www.ahram.org.eg/News/192070/25/558571/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%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%85%D9%82%D8%AA%D9%84--%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87.aspx
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201610211020532897-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201610211020532897-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84/
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69190
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69190
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م، والذي نص على أن تحصل 6135وقالت إن هذه الشحنة جزء من عقد اتفاق مسبق وقع بين مصر وفرنسا عام 

 (67).وعطائرة رافاييل. علما أن مصر استلمت في وقت سابق ست طائرات فقط من هذا الن 64مصر على 

 

 :مشاركات عسكرية دولية-2

ضابًطا وأمين شرطة من وزارة الداخلية، متوجهين إلى الكونغو على متن طائرة  341غادر مطار القاهرة الدولي، 

في إطار مشاركة مصر في القوات الدولية خاصة؛ للمشاركة في بعثة قوات حفظ السالم الدولية شرق الكونغو 

لحفظ السالم بعدة دول إفريقية. وتأتي مغادرة القوات المصرية في إطار اإلحالل والتجديد لكتائب القوات 

المصرية المشاركة في حفظ السالم بالكونغو وتشارك مصر بقوات من الجيش والشرطة ضمن القوات األممية 

م، والذي 6112الصادر في ديسمبر  3241في إطار قرار مجلس األمن الدولي رقم م، وذلك 6119باإلقليم منذ عام 

ألف فرد بقوات إضافية تبلغ قرابة ثالثة آالف فرد من  37أقر تعزيز قدرات القوات األممية البالغ قوامها الحالي 

 (62).شرطي 111عسكريًًّا و 6725بينهم 

 

 :واغتياالت في صفوف ضباط الجيش المصري قتلي-7

حرب عادل رجائي قائد  م، العميد أركان6132أكتوبر  66اغتال مجهولون صباح يوم السبت الموافق  -

حيث قام المجهولين بانتظار خروج "رجائي" من منزله بمدينة  (،69)الفرقة التاسعة المدرعة بالجيش المصري

العبور، وأطلقوا عليه وابال من النيران فأردوه قتياًل. فيما أعلن تنظيم "لواء الثورة" على حسابة الرسمي على 

العميد رجائي كان يخدم في محافظة سيناء التي تشهد . (11)ؤوليته عن اغتيال العميد "رجائي"توتير مس

اشتباكات وصراعات بين الجيش المصري وتنظيم الدولة اإلسالمية في سيناء؛ كما أشارت بعض المصادر 

زوجة العسكرية إلى مسؤولية العميد "رجائي" عن هدم األنفاق بين الحدود المصرية وقطاع غزة. يذكر أن 

القيادي العسكري هي الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، حيث تشغل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة 

المساء اليومية وتغطي أخبار الجيش المصري. كما أنها عضوة فاعلة في االئتالفات المؤيدة للجيش والمناهضة 

 (13).المشير حسين طنطاوي للتحركات التحررية، وتم تكريمها عدة مرات من وزير الدفاع السابق

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/840/742.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/840/742.html
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1296554-140-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1296554-140-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/10/22/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%A8%D9%8A%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-.html
http://www.madamasr.com/ar/2016/10/22/news/u/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85/
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/10/22/-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%87.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/10/22/-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%87.html
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أكد مصدر أمني مصري مقتل العقيد رامي حسانين، قائد كتيبة صاعقة في سيناء إثر انفجار عبوة  -

صاعقة،  311ن العقيد رامي هو قائد الكتيبة ناسفة في مدرعته قرب مدينة الشيخ زويد. وأضاف المصدر إ

بمنطقة شمال سيناء وقتل معه في الحادث جنديا كان يقود المدرعة، مضيفا أن الضابط القتيل تخرج من 

م، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة واألركان، وشغل مناصب 3991الكلية الحربية عام 

صاعقة، ويعمل في منطقة سيناء منذ شهور وأضاف أن  311ائد الكتيبة عدة في الجيش حتى وصل لمنصب ق

عاما من مواليد مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة شمال مصر متزوج ولديه  41الضابط القتيل يبلغ من العمر 

سدة طفلتان. وحول تفاصيل الحادث قال المصدر األمني إنه أثناء مرور مدرعة الضابط القتيل بين حاجزي ال

والوحشي، جنوب الشيخ زويد انفجرت عبوة ناسفة في المدرعة التي كان يستقلها فلقي مصرعه على الفور 

وقتل جندي كان يقود المدرعة كما أصيب جندي آخر كان برفقتهما وتم نقل جثماني الضابط والجندي 

أكتوبر  11األحد الموافق لمستشفى العريش وتم نقلها لمسقط رأسيهما وتمت إقامة جنازة عسكرية لهما يوم 

 (16)م. 6132
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