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 تطورات المشهد العسكري

 محمود جمال

 

 تمهيد:

، وذلك على 6102يتناول هذا التقرير تطورات المشهد العسكري المصري خالل النصف األول من شهر ديسمبر 

 :النحو التالي

 الزيارات الخارجية:أوال: 

 ـ السيسي في البرتغال:0

ألقي عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى البرتغال محاضرة في األكاديمية العسكرية البرتغالية في لشبونة 

حول اإلرهاب واألمن وسيادة القانون، بحضور كبار قادة الجيش البرتغالي وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد 

من الشخصيات العامة البرتغالية. وكان فى استقبال السيسي عند وصولة إلى األكاديمية فى لشبونة وعدد 

 .1وزير الدفاع البرتغالي، ورئيس األكاديمية

 

 ـ حجازي في اليونان:6

غادر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، متوجًها إلى العاصمة اليونانية )أثينا(، على 

رفيع المستوى في زيارة رسمية استغرقت عدة أيام. وشهد الفريق حجازي، خالل الزيارة، رأس وفد عسكري 

، والذي شارك فيه عناصر من «6102ميدوزا »فعاليات يوم كبار القادة للتدريب المصري اليوناني المشترك 

ة على صعيد التعاون القوات البحرية والجوية من الجانبين. كما جرى خالل الزيارة العديد من المباحثات الهام

 .2العسكري والتدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكال البلدين

 

 

 

                                  
 الرابطالسيسي: قلقون إزاء قصور النهج الدولي في التعامل مع ظاهرتي اإلرهاب والتطرف/  1 
 الرابطالفريق حجازي يغادر لليونان في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام/ 2 

http://www.ahram.org.eg/News/202092/136/563685/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202092/136/563685/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA.aspx
http://akhbarelyom.com/news/601218
http://akhbarelyom.com/news/601218
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 :العسكريةشكري  اتـ لقاء3

وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان، وذلك على هامش  6102ديسمبر  01استقبل سامح شكري صباح يوم 

ـ  عهد الدولي للدراسات االستراتيجية خالل الفترة لمنتدى "حوار المنامة"، الذي نظمه الم 06مشاركتهما بالدورة ال

، حيث استعرض الجانبان مواقفهما تجاه القضايا اإلقليمية الهامة وعلى رأسها الوضع 6102ديسمبر  00إلى  9من 

في ليبيا. وقد أعرب الوزير الفرنسي عن تقدير بالده للتحرك المصري لجمع الفرقاء الليبيين للتوصل إلي توافق 

اظا على تماسك الدولة في ليبيا، كما اتفق الجانبان على ضرورة دعم الجيش والحرس الرئاسي الليبي بينهم حف

في مواجهة خطر المسلحين، كما تطرقا إلى أهمية منع وصول السالح إلى المسلحين في ليبيا عبر أي أطراف 

ي "نج إنج هين" وزير الدفاع بدولة ستقبل شكرا. كما 3ن كذلك األزمة السوريةاوتناول الوزير .إقليمية أو دولية

 .4سنغافورة، وتناول اللقاء العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك بين البلدين

 

 ـ مصر وباكستان:4

 عاد وزير الدولة لإلنتاج الحربي اللواء محمد العصار، إلى القاهرة قادما من باكستان بعد زيارة، حضر خاللها

 62- 66الذي يقام خالل الفترة ) (IDEAS 2016) افتتاح معرض المؤتمر الدولي التاسع لمعدات الدفاع

وجاءت زيارة العصار استجابة لدعوة من نظيره  .وفدا رسميا 32دولة و 33شركة من  333نوفمبر(، بمشاركة 

. يذكر أن معرض الدفاع 5تمرالباكستاني، عقد اللواء "العصار" عدت لقاءات ثنائية على هامش حضوره للمؤ

مدينة كراتشي لعرض أحدث االبتكارات التكنولوجية بمجال معدات الدفاع والمخصص  فييقام كل عامين 

 للزائرين التجاريين وأعضاء وفود الدفاع الرسمية.

 

 ـ التراس في اإلمارات:2

الدفاع الجوي المصري، الفريق تم خالل فترة محل الرصد هو توجه قائد قوات  كان أبرز تحرك عسكري خارجي

إلى دبي، في زيارة وصفت بأنها تأتي  6102نوفمبر  63عبد المنعم التراس، بشكل مفاجئ، يوم االثنين الموافق 

                                  
 الرابطوزير الخارجية يستقبل وزير الدفاع الفرنسي/ 3 
 الرابط درة الرئيس لتجديد الخطاب الديني خالل لقاءه بوزير الخارجية/وزير دفاع سنغافورة يبدي تقديره لمبا4 
 الرابطي يعود إلى القاهرة بعد زيارة باكستان/ وزير اإلنتاج الحرب5 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Minister/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d3839d28-a05f-4682-9721-07ee64fa1229
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Minister/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d3839d28-a05f-4682-9721-07ee64fa1229
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=46bdef7f-0520-4831-b33e-dbcf28b85594
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23112016&id=155412b5-3c09-443a-813d-8940ac8f0b99
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23112016&id=155412b5-3c09-443a-813d-8940ac8f0b99
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والتقي   .في إطار الزيارات الخارجية للقادة المصريين، لدعم التعاون العسكري بين مصر ومختلف دول العالم

ين والشخصيات اإلماراتية؛ لبحث دعم عالقات التعاون العسكري خاصة في مع عدد من كبار المسؤول التراس

 .6مجاالت التدريب المشترك والتسليح

وتأتي هذه الزيارة في ظل استمرار التوتر بين القاهرة والرياض على خلفية المواقف المصرية المناوئة للموقف 

وريا والعالقة مع إيران، وفي ظل رغبة وساطة الخليجي تجاه ملفات المنطقة وال سيما فيما يتعلق باليمن وس

أبو ظبي في إنهاء الخالف السعودي المصري، وفيما يتواصل التعاون اإلماراتي المصري في الدعم الجوي للواء 

بعد انتهاء زيارته إلى  6102ديسمبر  7خليفة حفتر في ليبيا، وعاد الفريق التراس إلى القاهرة في تاريخ 

 . 7أيام 01مرت لحوالي األمارات والتي است

تعد هذه الزيارة من الزيارات الخارجية القليلة التي يقوم بها الفريق عبد المنعم التراس حيث كانت أخر زيارة و

حيث سافر وقتها إلى روسيا فى زيارة التقي خاللها مع  6104أغسطس  30خارجية معلنه للفريق "التراس" في 

 . 8لمشترك بين القاهرة وموسكوعدد من المسئولين فى إطار التعاون ا

 

 ـ مصر والبحرين:2

استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، العقيد أركان حرب 

محمد العابد الملحق العسكري المصري المقيم في الرياض والمعتمد لدى البحرين، بمناسبة تعيينه ملحقا 

وأعرب العقيد العابد عن سعادته باللقاء، مؤكًدا على عمق العالقات  .السعودية والبحرينللدفاع المصري في 

 .9بين مصر والبحرين، مشيًرا إلى التعاون المتميز في القطاع العسكري

 

                                  
 لرابطقائد الدفاع الجوي يطير إلى اإلمارات لبحث التعاون المشترك/ ا6 
 دفاع الجوي يصل القاهرة قادما من دبى عقب زيارة استغرقت أسبوعا/قائد قوات ال7 
 الرابطقائد قوات الدفاع الجوي يغادر القاهرة متجها إلى موسكو/ 8 
 الرابطقائد دفاع البحرين يستقبل ملحق الدفاع المصري بالرياض والمنامة/ 9 

http://www.tahrirnews.com/posts/574150/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D8%B1++%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85+%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://www.tahrirnews.com/posts/574150/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D8%B1++%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85+%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://gate.ahram.org.eg/News/531439.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/531439.aspx
http://akhbarelyom.com/news/598089
http://akhbarelyom.com/news/598089
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 ثانيا: الزيارات واللقاءات الداخلية:

وقالت  .بزيارة إلى القاهرةقام اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ما يعرف بـ "الجيش الوطني الليبي"، -0

وضاع في ليبيا، خاصة مع دعم ألمصادر إن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع القيادة المصرية حول ا

الجيش الوطني الليبي في مواجهة الجماعات المسلحة، وأضافت المصادر أن حفتر التقي خالل زيارته، 

. وعندما انتهي حفتر من زيارته إلى القاهرة توجه 10بيبمسؤولين عسكريين مصريين يتابعون الملف اللي

 .11مباشرة إلى العاصمة األردنية عمان

، اجتماعًا حضره كال من شريف إسماعيل رئيس 6102ديسمبر  06عقد السيسي، صباح يوم اإلثنين الموافق  ـ6

إدارة المخابرات الحربية مجلس الوزراء، ووزير الدفاع صدقي صبحي، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ومدير 

واالستطالع، ورئيس هيئة األمن القومي، ورئيس جهاز األمن الوطني، وذلك لمتابعة الموقف األمني في ضوء 

 .12الحادث الذي استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية

المية ان اإلسالتقى وزير الدفاع صدقي صبحي بالسيد "رانا تانوير حسين" وزير اإلنتاج الحربي لدولة باكست ـ3

والوفد المرافق له الذي زار مصر في الفترة محل الرصد. تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز آفاق الشراكة والتعاون 

العسكري بين البلدين في العديد من المجاالت، وتطرق اللقاء إلى تباحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام 

 .13المشترك إقليميا ودوليا

لدفاع صدقي صبحي ورئيس األركان محمود حجازي مراسم االحتفال بتكريم المنتسبين شهد كال من وزير ا ـ3

"، وكذا 6102البرازيل  – 6106لندن  – 6113للقوات المسلحة الحاصلين على ميداليات أوليمبية في دورات "بكين 

 .14رةالحاصلين على مراكز متقدمة في البطوالت الدولية واإلفريقية والعربية في الفترة األخي

التقى الفريق محمود حجازي الفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية للقيادة المركزية األمريكية والوفد  ـ4

 فيتناول اللقاء مناقشة الموضوعات ذات االهتمام المشترك  ،المرافق له الذي زار مصر في فترة محل الرصد

م أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة ضوء تطورات األوضاع التي تشهدها المنطقة، وكذا تنسيق ودع

                                  
 الرابطحفتر إلى مصر: البحث عن دعم عسكري/ 10 
 الرابطخليفة حفتر يختتم زيارة سرية لمصر متوجها إلى األردن/ 11 
 الرابطستعداد القتالي حفاًظا على الوطن/ السيسي يوجه األجهزة األمنية باستمرار العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة واال12 
 الرابطصدقي صبحي يبحث تعزيز العالقات العسكرية مع وزير اإلنتاج الحربي الباكستاني/ 13 
 الرابطوزير الدفاع: االهتمام بالرياضة والكفاءة البدنية أحد ركائز بناء المقاتل المصري/ 14 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/12/6/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/12/6/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://arabi21.com/story/965591/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://arabi21.com/story/965591/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/1339628.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1339628.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202106/25/566065/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%89-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202106/25/566065/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%89-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5.aspx
http://akhbarelyom.com/news/600419
http://akhbarelyom.com/news/600419
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لكال البلدين خاصة فيما يتعلق بالتدريب ونقل وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة التحديات المختلفة 

 .15خاصة التهديدات اإلرهابية حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة

القوات الجوية للقيادة المركزية األمريكية،  التقى الفريق محمود حجازي بالفريق جيفري هاريجين قائدـ 2

والوفد المرافق له الذي زار مصر في الفترة محل الرصد. تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات 

ذات االهتمام المشترك في ضوء عالقات التنسيق والشراكة المصرية األمريكية، وكذا دعم سبل التعاون 

لحة لكال البلدين في العديد من المجاالت. وتطرق اللقاء إلى تبادل الرؤى تجاه ما العسكري بين القوات المس

تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقي بظاللها على األمن واالستقرار بمنطقة الشرق األوسط. حضر اللقاء 

 .16عدد من قادة القوات المسلحة

للقوات المسلحة، وأكد على أهمية تطوير العملية التقي محمود حجازي بأعضاء هيئة تدريس المعهد الفني ـ 2

التعليمية بالمنشآت العسكرية كأحد المحاور الرئيسية لالهتمام بالفرد المقاتل، مشددا على ضرورة إعداد 

أجيال من المقاتلين تتمتع بالقدرات العلمية والقتالية والفنية التي تمكنهم من أداء مهامهم، في حماية األمن 

 .17ري على الوجه األكملالقومي المص

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربي السيد "رانا تانوير" وزير اإلنتاج الدفاعي ـ 7

المنطقة ذات االهتمام المشترك، وبحث  فيالباكستاني، حيث تم مناقشة القضايا والتطورات السياسية الجارية 

 .18كيفية سبل دعم التعاون بين مصر وباكستان في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية

ستقبل الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع وزير اإلنتاج الحربي لدولة باكستان، ـ ا3

المنطقة ذات االهتمام المشترك،  فيتطورات السياسية الجارية رانا تانوير حسين، حيث تم مناقشة القضايا وال

 .19وبحث كيفية سبل دعم التعاون بين مصر وباكستان في مجال الصناعات الدفاعية

تفقد اللواء ياسين طاهر محافظ اإلسماعيلية، واللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية ـ 9

وشملت الزيارة  .فاق الجديدة أسفل قناة السويس، ومتابعة سير العملللقوات المسلحة، موقع مشروع األن

تفقد جميع مراحل التنفيذ وأماكن الحفر ومتابعة عمل ماكينة الحفر العمالقة. وقال اللواء كامل الوزير، إن 

مجموعات من األنفاق أسفل قناة السويس، كل مجموعة تضم نفقين  4الهيئة الهندسية خططت لتنفيذ 

 .20ات ونفًقا للسكك الحديديةللسيار

                                  
 الرابطالفريق حجازي يلتقي قائد القوات البرية للقيادة المركزية األمريكية/ 15 
 الرابطالفريق حجازي يلتقي قائد القوات الجوية للقيادة المركزية األمريكية/  16 
 الرابط/ "ركان: ال بد من تطبيق "التطور العلمي والتكنولوجيرئيس األ17 
 الرابطالصناعات الدفاعية والمدنية/  فيالتعاون « تانوير»العصار يناقش مع 18 
 الرابطوزير اإلنتاج الحربى الباكستاني يزور "العربية للتصنيع" لبحث التعاون المشترك/ 19 
 الرابطيتفقدان أنفاق قناة السويس/ « الهيئة الهندسية»محافظ اإلسماعيلية ورئيس 20 

http://www.ahram.org.eg/News/202093/25/563842/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202093/25/563842/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1.aspx
http://akhbarelyom.com/news/597589
http://akhbarelyom.com/news/597589
http://www.elwatannews.com/news/details/1626624
http://www.elwatannews.com/news/details/1626624
http://www.ahram.org.eg/News/202106/25/566090/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202106/25/566090/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/12/6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%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-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83/2998506
https://www.youm7.com/story/2016/12/6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%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-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83/2998506
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1049207
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1049207
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 التدريبات العسكرية:ثالثًا: 

شهد كال من وزير الدفاع صدقي صبحي ورئيس األركان محمود حجازي عدة تدريبات عسكرية خالل فترة محل ـ 0

 الرصد وجاءت على النحو التالي:

  المراحل الرئيسية ألكبر مناورة بالذخيرة الحية نفذتها تشكيالت ووحدات المنطقة الغربية العسكرية

إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي  فيعلى الحدود الغربية، والتي استمرت على مدى عدة أيام 

 لتشكيالت ووحدات القوات المسلحة. 

 والذي تضمنت مراحله إجراءات تنظيم «3جالوت »ي المرحلة الرئيسية للمشروع االستراتيجي التعبو ،

التعاون وعرض القرارات لقادة تشكيالت المشاة الميكانيكي والمدرعة وعناصر المدفعية والمقذوفات 

الموجهة المضادة للدبابات، بمشاركة تشكيالت من القوات الجوية ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي 

 فيخاصة. وناقش وزير الدفاع عددا من القادة والضباط المشاركين وعناصر اإلبرار الجوي من الوحدات ال

أسلوب تنفيذهم كافة المهام المخططة وغير المخططة لمواجهة العدائيات المختلفة والقضاء عليها، 

وكيفية اتخاذهم القرارات المناسبة ومواجهة التغيرات المفاجأة أثناء إدارة العمليات وفقا للمنظومة 

 ركة األسلحة المشتركة الحديثة. المتكاملة لمع

  التي نفذتها احدى وحدات المنطقة « 62رعد»المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية

الغربية العسكرية، حيث تضمنت مراحل المناورة إدارة إعمال القتال القتحام الحد األمامي لدفاعات 

نفذت طلعات االستطالع والتأمين للمعاونة فى دعم العدو بمعاونة تشكيالت من القوات الجوية التي 

أعمال القتال للقوات القائمة بالهجوم، تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي وبمساندة المدفعية 

 .21لتدمير االحتياطيات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية

  لعناصر هيئة األمداد والتموين وعدد من » 2عمرو »المرحلة الرئيسية للمشروع االستراتيجي التعبوي

إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيالت ووحدات  فياإلدارات التخصصية المعاونة، والذي يأتي 

 .22لقوات المسلحةالقوات المسلحة. حضر المرحلة الرئيسية قادة األفرع الرئيسية وعدد من قادة ا

تنفيذه عناصر من  في"، والذي شارك 6102اختتمت فعاليات التدريب المصري األردني المشترك "العقبة ـ 6

التشكيالت البرية والقوات البحرية والجوية، والقوات الخاصة المصرية واألردنية، والذي يأتي ضمن خطة 

                                  
 الرابطأضخم مناورة بالذخيرة الحية على الحدود الغربية/  21 
 الرابطفاظا على الوطن وأمنه القومي/ الفريق أول صدقي صبحي: القوات المسلحة تسير بخطوات ثابتة لرفع الكفاءة القتالية ح 22 

http://www.ahram.org.eg/News/202094/136/564002/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202094/136/564002/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202106/25/566088/%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%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%89-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%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%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202106/25/566088/%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%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%89-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%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%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A7.aspx
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المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية  التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكال البلدين. حضر

 .23واألردنية ومراقبين من عدد من الدول العربية

 المصريغادرت عناصر من القوات البحرية والجوية المصرية إلى اليونان للمشاركة فى فعاليات التدريب ـ 3

إطار  ي، ف6102من ديسمبر  06 حتى 3فعالياته خالل الفترة من  تمت ي"، والذ6102المشترك "ميدوزا  اليوناني

تضمن التدريب العديد من األنشطة وخطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول المختلفة. 

والفعاليات تشمل تخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة، وتنفيذ تشكيالت إبحار مشتركة نهاًرا وليًلا، 

ة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ إجراءات البحث واإلنقاذ وحق الزيار البحريوتنفيذ عمليات االعتراض 

وتبادل البالغات بين الوحدات والقطع البحرية، وتدريب أطقم الوحدات البحرية على تنفيذ التمارين المختلفة 

مل تش، اليونانيعناصر القوات الجوية لتنفيذ عدة مهام تدريبية بالتعاون مع سالح الجو  ت فيهشاركو .بالبحر

 .24أعمال التخطيط والقيادة والسيطرة وتنفيذ العمليات الهجومية والدفاعية المشتركة

ستغرقت افي زيارة سريعة إلى مصر وصلت مجموعة من الجنود الروس التابعين لقوات المظالت الروسية، ـ 4

الروسية، نقال عن وزارة الدفاع  regnum نوفمبر. ووفقا لما ذكرته وكالة 31نوفمبر حتى  63أيام من  3

 .، وإمكانية إجراء تدريبات مشتركةالعسكريالروسية، أن الوفد الروسي ناقش مع الجنود المصريين التعاون 

 . 25وزار الجنود الروس مراكز تدريب المصريين، والمدارس العسكرية الخاصة بتدريب فرق المظالت

 

 القرارات العسكرية: رابعًا: 

متر  339ألفا و 374فدانا، تعادل  39.06السيسي، قرارا جمهوريا، بالموافقة على تخصيص مساحة أصدر ـ 0

مربعا من األراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة أسوان طبقا للخريطة واإلحداثيات المرفقة بالقرار 

م قطعة األرض المخصصة في ونص القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، على أن تستخد .لصالح وزارة الدفاع

 .26تطوير المنظومة اإلدارية للقوات المسلحة، بنطاق محافظة أسوان

                                  
 الرابط/ "6102ختام فعاليات التدريب المصري األردني المشترك "العقبة  23 
 الرابط/ "6102المشترك "ميدوزا  الجوي  البحري مصر واليونان تنفذان التدريب  24 
 الرابطجنود روس يصلون إلى مصر/  25 
 الرابطفدانا بأسوان لتطوير المنظومة اإلدارية للقوات المسلحة/  98قرار جمهوري بتخصيص 26 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29510
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29510
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29514
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29514
https://arabic.sputniknews.com/military/201611281020998970-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
https://arabic.sputniknews.com/military/201611281020998970-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
http://www.elwatannews.com/news/details/1620804
http://www.elwatannews.com/news/details/1620804
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 مستشفيات فيوجه صدقي صبحي بعالج مصابي انفجار الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية المرقسية، ـ 6

تهدفت القوات المسلحة. من ناحية أخرى قدمت القوات المسلحة العزاء ألسر ضحايا العملية التي اس

 .27بيان مقتضب أصدره المتحدث العسكري فيالكاتدرائية. وأدانت القوات المسلحة العملية 

فروع خدمية جديدة تابعة إلدارة شئون ضباط القوات المسلحة، والتي  3 بافتتاح ًاأصدر صدقي صبحي قرار-3

الخاصة بأبنائها من الضباط العاملين والشرفيين واالحتياط  تساهم في تقديم كافة الخدمات والتيسيرات

 .بالخدمة والمتقاعدين، وكذلك مصابي العمليات الحربية وأسرهم المقيمين بمحافظات الجمهورية المختلفة

وتشمل الفروع الجديدة مكتب لشئون الضباط بالجيزة ومقرة منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة لخدمة المقيمين 

يزة والفيوم وبني سويف، ومكتب باإلسكندرية ومقرة نادي الفتح بمصطفي كامل لخدمة محافظات الج

المقيمين بنطاق محافظات اإلسكندرية والبحيرة ومطروح، ومكتب بمنطقة تجنيد وتعبئة المنصورة لخدمة 

شئون لمحافظتي الدقهلية ودمياط ، ومكتب بمحافظة الشرقية بمقر منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق، ومكتب 

الضباط بطنطا لخدمة محافظتي الغربية وكفر الشيخ داخل منطقة تجنيد وتعبئة طنطا، ومكتب بمحافظة 

أسيوط يتمركز بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية لخدمة أبناء محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي 

بحر األحمر ، باإلضافة إلى فرع جديد الجديد، ومكتب بقنا لخدمة المقيمين بمحافظات قنا واألقصر وأسوان وال

 .28المنوفية العسكري مستشفىيجري إنشاؤه حاليا بمحافظة المنوفية داخل 

الجامعات بالكلية الحربية دفعة  خريجيعلى اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من  يصبح يصدق صدق ـ4

رئيسات تمريض، جاء ذلك  012مختلط والدفعة  23مهندسين و 72أطباء و 001تشمل الدفعات  والتي 6107يناير

عقده اللواء أركان حرب جمال ابو إسماعيل مدير الكلية الحربية مدير مكتب  الذي يخالل وقائع المؤتمر الصحف

 .29تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية لإلعالن عن شروط القبول

                                  
 الرابطالقوات المسلحة: تلك األعمال لن تزيد المصريين إال تماسكا/ 27 
 الرابطفروع جديدة لخدمة أفرادها بمحافظات الجمهورية المختلفة/  9القوات المسلحة تفتتح 28 
 الرابطالجامعات بالكلية الحربية/  خريجياإلعالن عن قبول دفعة جديدة من 29 

http://www.ahram.org.eg/News/202111/135/566922/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%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%AA%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202111/135/566922/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%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%AA%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85.aspx
http://akhbarelyom.com/news/597786
http://akhbarelyom.com/news/597786
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29513
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29513
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 :لعسكريا التسليحخامسًا: 

" والتي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين 0411/619تسلمت القوات المسلحة أول غواصة حديثة من طراز "ـ 0

كروب" بمدينة كيبل األلمانية، حيث قام الفريق أسامة منير ربيع، قائد القوات البحرية، برفع العلم المصري 

واصة الجديدة قادرة على اإلبحار لمسافة على الغواصة، إيذاًنا بدخولها الخدمة بالقوات المسلحة المصرية. الغ

طن،  0411مترًا، وبإزاحة تصل إلى  73:21عقدة، ويتراوح طولها من  60ألف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى  00

قال قائد و لها القدرة على إطالق الصواريخ والطوربيدات، وتم تزويدها بأحدث أنظمة المالحة واالتصاالت.

من ألمانيا خالل  ٠٠٠٠/  ٩٠٢امة ربيع إن مصر ستتسلم الغواصة الثانية من طراز القوات البحرية الفريق أس

شهر يونيو القادم وذلك في إطار تحديث وتطوير وتزويد القوات البحرية بأحدث المعدات العسكرية البحرية 

 .30على مستوي العالم

مة صواريخ الدفاع الجوي الروسية أعلنت وسائل اإلعالم الروسية أن مصر أرسلت طلبا إلى موسكو لشراء أنظ-6

وذكرت صحيفة  ." وهي أحدث منظومة قامت روسيا بصناعتها من هذا النوع3إم-الحديثة من طراز "بوك

"إزفستيا" الروسية نقال عن مصادر مطلعة أن مصر تعتزم شراء أحدث أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية 

لصحيفة الروسية أن هذه المنظومة تتفوق على جميع " لتعزيز دفاعاتها الجوية. وأوضحت ا3إم-"بوك

 .31كم 32كم، وارتفاع  71اإلصدارات السابقة، بزيادة المدى الخاص بها لـ

كشف وزير الخارجية المصري "سامح شكري" أن قضية المساعدات األمريكية لمصر كانت من ضمن القضايا ـ 3

تحدة وأهمية ما حققته هذه المساعدات فى السابق فى التي تمت مناقشتها خالل زيارته األخيرة للواليات الم

إطار جهود مصر التنموية وتعزيز قدرات القوات المسلحة وأهمية مراعاة حجم المساعدات للتحديات الجديدة 

فى منطقة الشرق األوسط وضرورة تعزيز مكانة مصر العسكرية لمواجهة هذه التحديات وخاصة اإلرهاب وعدم 

وأشار وزير الخارجية إلى أنه تناول مع لجان الكونجرس المعنية  .فى الدول المحيطة بمصراالستقرار الموجود 

باعتمادات هذه المساعدات التوجه نحو طرح فكرة زيادتها بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه مصر 

 .32والمصالح األمريكية ــ المصرية فى منطقة الشرق األوسط

                                  
 الرابط" من ألمانيا/ 0011/618البحرية المصرية تتسلم أول غواصة حديثة طراز "30 
 الرابطمصر المتالك منظومة صاروخية روسية ال مثيل لها في العالم/ هل تستعد 31 
 الرابطشكري: ناقشت مع الكونجرس األمريكي زيادة المساعدات العسكرية لمصر/ 32 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29529
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29529
https://arabic.sputniknews.com/military/201611181020866203-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
https://arabic.sputniknews.com/military/201611181020866203-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04122016&id=3c41793c-340b-43ab-aba9-1b4814aaba88
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04122016&id=3c41793c-340b-43ab-aba9-1b4814aaba88
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 Lantirnحاضن مالحة وتهديف من طراز  22صرية عن أن مصر ستستلم أعلنت القوات الجوية المـ 4

targeting pod  من مخزون القوات الجوية األمريكية لصالح أسطولf-16  المصرية، ويأتي هذا الدعم ضمن

ة الدفاع األمريكية والخاص بالتخلي عن المعدات راع لوزالتاب Excess Defense Articles (EDA)برنامج 

لصالح الدول الصديقة بدون مقابل مادي أو  هالفائضة عن احتياجات الجيش األمريكي والمخزنة لديالعسكرية 

 .33مقابل مادي بسيط

 2نرال الكتريك بتوفير يفيد بقيام مصنع ج 6102نوفمبر  02أصدرت وزارة الدفاع األمريكية إخطارا في ـ 2

وفقا  f-16لمقاتالت المصرية من طراز لصالح دعم محركات ا f110-ge-100مجموعات جديدة من مكونات 

مليون دوالر ضمن برنامج المعونة  3لبرنامج إطالة عمر الخدمة لتلك المقاتالت، وقد بلغت قيمة العقد حوالي 

 6107.34بحلول فبراير  تنفيذهالعسكرية السنوية، تنتهي الشركة من 

 

 سادسًا: اإلعالم العسكري:

نتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان إمن  فيلما وثائقيًا نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع،ـ 0

يبرز حجم العمل داخل القوات المسلحة وكيفية قضاء المجندين لحياتهم على مدار  ،35"يوم فى حياة مقاتل"

نود لجويتحدث الجنود حول القيم والصفات التي يكتسبها المجند داخل الوحدات وكيفية الترابط بين ا .اليوم

الفيلم الذي أذاعته قناة الجزيرة والتي أظهرت فيه حجم المعاناة التي يعيشها المجند المصري  رداً علىوالقادة، 

ضباط الصف باإلجحاف بسبب  شعورو ،داخل الجيش المصري والتمايز بين الجنود والضباط في المعاملة

 .36ون من العساكر األدنى رتبة في الجيشتحصيلهم الدراسي، والذين يتعرضون لإلهانة من الضباط، فيقتص

أعادت فضائية "بي بي سي" نشر الفيلم الوثائقي "موت في الخدمة" عن معاناة جنود األمن المركزي، بعد ـ 6

ي" "بي بي س ، وكانتالضجة التي أثارها فيلم العساكر، الذي عرضته قناة الجزيرة عن التجنيد اإلجباري في مصر

 .37الذي يعرض معاناة جنود األمن المركزي أثناء تأدية خدمتهمو، 6102ية مارس نهاقد عرضت الفيلم في 

                                  
 الرابطحواضن للمالحة األمريكية إلي مصر/ 33 
 الرابطالعمل علي الدفعة الثانية من مكونات دعم محركات المقاتالت المصرية/ 34 
 الرابطيوم فى حياة مقاتل". فيلم وثائقي لوزارة الدفاع عن الجندي المصري/ “بالفيديو. 35 
 الرابطالعساكر. حكايات عن التجنيد اإلجباري بمصر/ 36 
 الرابط/ "بعد ضجة فيلم العساكر. "بي بي سي" تعيد نشر "موت في الخدمة37 

http://sdarabia.com/?p=41363
http://sdarabia.com/?p=41363
http://sdarabia.com/?p=40718
http://sdarabia.com/?p=40718
http://www.youm7.com/story/2016/11/24/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%89-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86/2982226
http://www.youm7.com/story/2016/11/24/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%89-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86/2982226
http://www.aljazeera.net/programs/private-investigation/2016/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aljazeera.net/programs/private-investigation/2016/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1316749-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1---%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A--%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%B1--%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1316749-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1---%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A--%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%B1--%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
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أعدم تنظيم "والية سيناء"، التابع لتنظيم الدولة، عددا من الشبان؛ بتهمة التجسس لصالح الجيش  ـ3

وعددهم وفي إصدار مرئي بعنوان "حزب الرقاب"، بث التنظيم اعترافات مجموعة من شّبان سيناء،  .المصري

واعترف بعض الشبان بقيامهم باإلبالغ عن عناصر من "والية سيناء"،  .، بالتعاون مع الجيش المصري02

وحّذر التنظيم في نهاية اإلصدار أهالي  .وتفخيخ منازل تابعة لهم، إضافة إلى مساعدتهم أفراد الجيش المصري

 .38سيناء من مغبة التعاون مع الحكومة والجيش المصري

 

 التصريحات العسكرية:سابعًا: 

قال الفريق "رينر بيكنرمان"، نائب قائد القوات البحرية األلمانية إن مصر تحتل موقعا استراتيجيا يجعل لها 

وأضاف بيكنرمان، "أن التعاون  .العديد من المجاالت فيأهمية، مؤكدا أن التعاون األلماني المصري وثيق 

م بالنسبة لنا، كما أن موقع مصر االستراتيجي الذي يربط أفريقيا المصري األلماني تعاون وثيق ومصر شريك ها

بآسيا وضعها كممر للتجارة الدولية وبالطبع تجارتنا أيضا عن طريق قناة السويس يجعل مصر ذات أهمية 

مكافحه  فيوحول التعاون المصري األلماني  ."قصوى أللمانيا بشكل خاص وللمصالح المشتركة بين بلدينا

قال: "إن اإلرهاب الدولي أصبح يهدد العالم ومصر تحديدا لها وضع خاص بصفتها مفتاح الشرق األوسط اإلرهاب، 

وأمنه"، وتابع الفريق بيكنرمان: "وبالطبع أمن مصر يؤثر على أمن المنطقة وتهديد أمن مصر يعنى تهديدا 

اته ويتكاتف لمكافحة اإلرهاب ألمن المنطقة بأكملها، ولذلك نؤكد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولي

 39الدولي ونحن أيضا ندعم مصر فى جهودها لمكافحه اإلرهاب".

 

 :يقتصاد العسكرثامنًا: اال

أعلن كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن تولي القوات المسلحة أعمال تطوير محطة 

كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أسوان وتسليمها نهاية شهر يناير المقبل. كما أكد اللواء 

 .40أنه تلقى تكليفًا بتطوير محطة األقصر، بجانب تطوير محطة أسوان

                                  
 لرابط/ ا"شابا في سيناء بتهمة "التجسس 02والية سيناء" توثق إعدام 38 "
 الرابطمسئول عسكري ألماني: مصر تحتل موقعا استراتيجيا يجعل لها أهمية قصوى لنا/ 39 
 الرابطفيديو. بعد زيارته ألسوان. كامل الوزير: تم تكليفي أيضا بتطوير محطة األقصر/ بال40 

http://arabi21.com/story/966829/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%82-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-16-%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3
http://arabi21.com/story/966829/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%82-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-16-%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3
https://www.youm7.com/story/2016/12/13/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9/3007960
https://www.youm7.com/story/2016/12/13/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9/3007960
https://www.youm7.com/story/2016/12/6/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1/2999107
https://www.youm7.com/story/2016/12/6/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1/2999107

