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 2019املشهد العسكري املصري ـ أكتوبر 
 محمود جمال

 م، عدة تطورات، ونتابعها على النحو التالي:2019شهدت املؤسسة العسكرية خالل شهر أكتوبر لعام 

 أواًل: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسكرية:
 الندوة التثقيفية الحادية والثالثين:-1

ادية والثالثين التي نظمتها إدارة الشئون م، وقائع الندوة التثقيفية الح2019شهد السيس ي خالل شهر أكتوبر 

 1ات واملعارض الدولية.املعنوية للقوات املسلحة تحت عنوان »أكتوبر: إرادة وتحدي« بمركز مصر للمؤتمر 

 تعقيب:

 للدفاع يحرص السيس ي علي حضور الندوات التثقيفية التي تنظمها إ
ً
دارة الشئون املعنوية كعادته منذ أن كان وزيرا

عدد من قيادات وزارة الداخلية وعدد من ألفراد وضباط القوات املسلحة، ويرافقه فيها قادة القوات املسلحة و 

كال من املشير حسين طنطاوي والفريق  31إلعالمين ورجال الدين، ورافق السيس ي تلك املرة في الندوة الـ الوزراء وا

وات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب أول محمد زكى القائد العام للق

ئيسية وعدد من كبار قادة وضباط القوات املسلحة رع الر القوات املسلحة وعدد من الوزراء واملحافظين وقادة األف

 والشرطة وعدد من طلبة الكليات واملعاهد العسكرية.

الشئون املعنوية تناول التحديات التي  »الحقيقة والتحدي« من إنتاج إدارةتضمنت الندوة فقره فيلميه بعنوان 

 لى انتصار عسكري.وتحويلها إ 1967واجهتها مصر في الفترات املاضية ومنها حرب يونيو 

وألقى مصطفى الفقى مدير مكتبة اإلسكندرية محاضرة بعنوان "الجهود الدبلوماسية في مرحلة االستنزاف وحرب 

 1967ولت مراحل استجماع القوات املسلحة املصرية لعناصرها األساسية في أقصر وقت بعد حرب يونيو  أكتوبر تنا
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الدبلوماسية العاجلة من الدول املختلفة ومداوالت الوضع في مجلس كرية فدائية، واملساندة والقيام بعمليات عس 

 األمن.

لحة األسبق، محاضرة عن نصر أكتوبر تحدث وألقى الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات املس 

 والتضحيات التي قدمها أبطال القوات املسلحة لكي تستعيد األمة العربية عزتها و خاللها عن البطوالت 
ً
كرامتها بدءا

من حرب االستنزاف والضربة الجوية األولى إلى العبور واقتحام خط بارليف وانهيار تحصينات العدو اإلسرائيلي 

ئر فادحة في املعدات واألفراد مما أدى إلى فقدانه توازنه التام وعدم القدرة على العودة إلى مسرح وتكبده خسا

 العمليات العسكرية.

ائب مدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة البريطانية محاضرة بعنوان "الغزو وألقي محمد الجندي ن

خامس، وأحدث األساليب التكنولوجية الحديثة الذي يتم من عن بعد" تحدث خاللها عن حروب الجيل الرابع وال

 خاللها صنع الشائعات واألفكار الهدامة.

ن في العمليات املسلحة في محافظة شمال سيناء حيث قام السيس ي وشهدت الندوة تكريم عدد من الجنود املصابي

 تواجدة في شمال سيناء.بتكريم الجندي أحمد فوزي حسن املصاب ببتر في ساقيه خالل املواجهات امل

 والذي تم إنتاجه بالتعاون مع إدارة الشئون 
ً
وتضمنت الندوة عرض نبذة عن فيلم »املمر« الذي تم عرضه مؤخرا

وذلك بحضور عدد من النجوم املشاركين بالفيلم، الذين استعرضوا كيفية إنتاج العمل والدور الذي قام املعنوية 

لوطنية التي الزمتهم حتى يتم إخراج هذا العمل بالشكل الذي القى إعجاب به صناع الفيلم مستشهدين بالروح ا

 .أكتوبرالكثير والذي تضمن ملحات ملعارك االستنزاف التي سبقت انتصار 

 :رسائل السيسي خالل الندوة

استغل السيس ي وجوده وسط قيادات وضباط وأفراد القوات املسلحة وعمل على إرسال بعض الرسائل للشعب 

 :وكانت على النحو التالي املصري 

بطبيعة الحال بعد كل فقرة من فقرات الندوة يقوم السيس ي بالتعقيب على ما تم مناقشته أثناء تلك الفقرة، -1

م، والتي كانت دعي لها رجل األعمال محمد علي والذي أفصح 2019وبحيث أن الندوة جاءت بعد تظاهرات سبتمبر 
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يس ي، فعقب السيس ي على فيلم املمر بقوله إن تحت إدارة عبد الفتاح الس  عن كثير من فساد املنظومة العسكرية

الجيش املصري يتعرض ملؤامرة لتشويش صورة الجيش، وكما جاء على لسان السيس ي "فإن الشعب لم يفقد الثقة 

اك أكتوبر، مشيًرا إلى أن الجيش هو الشعب نفسه". وأضاف السيس ي خالل تعقيبه "أن هن 6في نفسه خالل حرب 

يش املصري وقدرته في حماية الشعب والبلد، ولكن هناك ثقة كبيرة في الشعب بجيشه مؤامرة بتشويه صورة الج

 2الكبير". 

تحذير الشعب املصري من أن البديل لنظامه سيكون حال الدولة املصرية كما حال الشعوب عمل السيس ي على    -2

ستراتيجية أنا أو الفوض ى”. لذلك عمل السيس ي لتشويه ثورة في تلك الدول التي تم تدمرها مثل العراق وسوريا “ا

 يناير واتهمها بأنها السبب في كل ما يحدث للدولة املصرية األن.

، أن الشعب املصري 31ائل التي أراد السيس ي أن يرسلها للجيش والشعب أثناء الندوة التثقيفية الـ  من أهم الرس  -3

لك فسره البعض أن السيس ي أراد أن يستدعي حالة تمسك الشعب م، وذ1967تمسك بالقائد وقت هزيمة عام 

، ك ، ألنه يشعر بحالة من حاالت الهزيمة  بسبب ما67بجمال عبد الناصر بعد هزيمة 
ً
شف عنه محمد على مؤخرا

وهذا ما تسبب بوجود حالة من الضجر داخل صفوف الجيش والشعب ويرى البعض أن هناك حالة من فقدان 

ت املؤسسة العسكرية بين صفوف قطاع من الضباط بسبب بفيديوهات رجل األعمال محمد على، الثقة في قيادا

م، حيث قال إن ما يفعل اآلن من تشوية 2019في سبتمبر ه وهذا ما قد قاله السيس ي في مؤتمر الشباب الذي حضر 

غار الضباط، وأردف لقيادات الجيش املصري يؤدي إلى فقدان الثقة في قيادات املؤسسة العسكرية من قبل ص

 3السيس ي بعد ذلك بقولة "إن الهدف من ما يحدث هو تحطيم إرادتكم وفقدان األمل والثقة وتحطيم البلد".

 في سيناء بصورة السيس ي خال عمل-4
ً
ل كلماته أثناء الندوة على إعادة تذكير الشعب املصري أن البالد تواجه حربا

والخارجي، حيث أراد السيس ي أن يرسل للشعب املصري رسالة مفادها   ممنهجة ومن قبل تنظيم له امتداده الداخلي
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يبرر فشله في مواجهة التحديات ي أن مواجهة نظامه لتلك األحداث هي األولى اآلن من كل األمور األخرى، ك 

 خرى.االقتصادية، التي تمر بها البالد وحتى ال ينشغل الشعب بتلك األمور، ويحاول أن يكسب تعاطف مؤيديه مرة أ

 وكما يري البعض فإن تلك الرسائل التي قالها السيس ي خالل الندوة التثقيفية الـ  
ً
جاءت بذلك الشكل وفي   31وأخيرا

ول أن يستعيد شعبيته التي تراجعت في الفترة األخيرة بسبب الفساد والفشل املتواجد داخل ذلك التوقيت كي يحا

 عمال محمد علي.الدولة املصرية الذي كشف عنه املقاول ورجل األ 

 السيسي يشهد اختبارات القبول لطالب الكليات العسكرية:-2

ها قام السيس ي خالل في سابقة األولي من نوع

م، تفقد السيس ي، الكلية 2019شهر أكتوبر 

الحربية، حيث شهد اختبارات كشف الهيئة 

للطلبة الجدد املتقدمين لاللتحاق بالكليات 

 واملعاهد العسكرية.

ه كشف الهيئة خالل حضور  أكد السيس ي

لطلبة الكليات العسكرية على أن القوات 

ف من املسلحة تنتقي رجالها من بين اآلال 

فئات الشعب املصري كافة، بكل نزاهة وحيادية، وأن األفضلية ملن يجتاز االختبارات الطبية والنفسية والرياضية 

 عل
ً
ى الطلبة املتقدمين وحرصهم على االلتحاق بالقوات والعلمية املقررة دون النظر ألي اعتبارات أخرى، مثنيا

 4تقراره.املسلحة لتولي مسئولية الدفاع عن أمن الوطن واس
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 تعقيب:

فسر البعض حضور السيس ي اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد املتقدمين لاللتحاق بالكليات واملعاهد 

لبة الجدد بنفسه وليزيل أي انطباع سلبي العسكرية، في ذلك التوقيت جاء الستكشاف السيس ي وضع بعض الط

تي القت انتشارا كبيرا بين صفوف املصريين في الفترة لدى الطلبة الجدد قد تشكل بناء على فيديوهات محمد علي ال

األخيرة، وكما نقل البعض فإن السيس ي قد قام بتوجيه بعض األسئلة للطلبة املتقدمين ومنها أسئلة مباشرة لبعض 

يتهم ملا تتعرض له مصر من مخاطر، وأسئلة خاصة عن ممارسات الجماعات املسلحة والتهديد التي الطلبة عن رؤ 

 الحروب عن بعد. تقوم ب
ً
 ه ضد الدولة املصرية، وكذلك أيضا

 حسني مبارك يتكلم في ذكرى حرب أكتوبر:-3

عاد الرئيس األسبق محمد حسني 

مبارك للظهور من جديد، وذلك 

"أرشيف عبر فيديو نشرته قناة 

مبارك" على موقع "يوتيوب". 

وتحدث حسني مبارك خالل 

هوره النادر عن ذكرياته في ظ 

، وذلك في 1973حرب أكتوبر 

يناير  25لها. ويعتبر حديث مبارك أول ظهور له بالفيديو منذ تنحيه عن الحكم في مصر بعد أحداث  46الذكرى الـ 

 لسادات، هو صاحب قرار الحرب، وكان يتميز بالشجاعة.. وقال مبارك: إن الرئيس الراحل محمد أنور ا2011

، وما تالها من عمليات خالل حرب االستنزاف وصوال إلى 1967بارك عن تفاصيل ما جرى في هزيمة يونيو وتحدث م

 .االتفاق على قرار حرب أكتوبر )العاشر من رمضان(

التي تعد من أطول املعارك الجوية حيث ، و 1973أكتوبر  14وتناول مبارك أيضا معركة املنصورة الجوية يوم 

 .وانتهت بانتصار الطيران املصري في مواجهة غارات مكثفة من الطيران اإلسرائيلي استمرت قرابة الساعة،

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 6 of 29 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 11, 2019     

مع ثغرة الدفرسوار  -التي كان مبارك قائدها ذلك الوقت-وجاء أيضا في حديث مبارك كيف تعاملت القوات الجوية 

 5رب أكتوبر.ئيلي التسلل إلى غرب قناة السويس خالل األيام األخيرة من ححينما حاول الجيش اإلسرا

 تعقيب:

سنة( فإنه كان حاضر الذهن متحدثا عن تفاصيل الحرب   91رغم عالمات التقدم في العمر التي ظهرت على مبارك )

حسني مبارك في ذلك  بدقة رغم مرور أكثر من أربعين سنة عليها. تباينت ردود األفعال حول ظهور الرئيس األسبق

اء بالتنسيق مع نظام السيس ي الستعادة الثقة بالجيش بعد االتهامات البعض فالبعض يرى أن ظهور مبارك اآلن ج

 بالفساد التي أطلقها املقاول محمد علي بحق السيس ي وقادة بالجيش.

 والذي يراه البعض فإن ظهور مبارك يأتي على
ً
غير رغبة من عبد الفتاح  ولكن التفسير األخر واألكثر ترجيحا

 ينه وبين مبارك، كما يفتح املقارنة بين جيش أكتوبر والجيش اآلن.السيس ي، ألنه يفتح باب املقارنة ب

 قبول خريجي الجامعات بـ»الحربية والبحرية« للعمل كضباط محاربين:-4

ن عن قبول دفعة جديدة من صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع، على اإلعال 

ة املؤهالت العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين، والكلية خريجي الجامعات الحكومية، من حمل

البحرية للعمل كضباط بحريين. صرح بذلك، اللواء أ. ح. أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق 

ن عن شروط وقائع املؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية، لإلعال الكليات واملعـاهد العسكـرية، أثناء 

 القبول للدفعات الجديدة.

وأشار مدير الكلية الحربية، أن التخصصـات املطلوبة للكلية الحربية من خريجي كليات الجامعات الحكومية من 

 –سواحيلي" –فرنس ي –روس ي –عبري  –لغات" إنجليزي  –زراعة –حقوق  –تجارة –املؤهالت اآلتية )تربية رياضية

لغات وترجمة  –ألسن من جميع التخصصات  –بات وتكنولوجيا املعلوماتحاس –علوم من جميع التخصصات

اآلداب تخصص إعالم وعلم نفس( على أن   -اإلعالم والصحافة  –اقتصاد وعلوم سياسية  –من جميع التخصصات

 

 الرابطم، 2019نوفمبر  01م، تاريخ الدخول 2019أكتوبر  15؟، مصر العربية تاريخ النشر  1973فيديو| ماذا قال حسني مبارك في ذكرى حرب أكتوبر  5
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( سنة، وأن يكون الطالب حاصل على املؤهل 24عن ) 2019/ 10/ 1يكون التقدير )جيد فأعلى(، وأال يزيد السن في 

 ( عام ميالدي.2فقط، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية هي ) 2019/ 2018امعي في عام الج

والتخصصات للملتحقين بالكلية البحرية؛ ٌيقبل خريجو كليات الهندسة من الجامعات وبالنسبة للشروط الخاصة 

هندسة االتصاالت/  –هندسة كهرباء قوى  –التخصصات اآلتية: )هندسة الحاسباتالحكومية فقط في 

 تخصصات الهندسة التطبيقية "تقنية النانو"( –هندسة بحرية "بناء سفن" –كاترونيكهندسة مي –اإللكترونيات

 على أن يكون حاصال على املؤهل بتقدير )مقبول فأعلى(.

 تعقيب:

 من نوعه كم
ً
ل به داخل الجيش املصري منذ ا أشاعت بعض الصحف واملواقع، ويعمذلك القرار ليس جديدا

سنوات، ولكن الجديد في ذلك القرار هو أن هناك تخصصات جديدة أتيح لخريجيها التقدم كي يصبحوا ضباطا 

 6لين، كان في املاض ي ال يسمح لخريجي تلك التخصصات أن يتقدموا لاللتحاق بالكليات العسكرية.متخصصين مقات

أن الضباط املتخصصين كانوا ال يلتحقوا بالوحدات كي يصبحوا مقاتلين ولكن بهذا القرار سيصبح ضافة باإل 

 الضباط املتخصصون ضباطا مقاتلين وهذا الجديد في ذلك القرار.

 هود تلبية احتياجات القوات المسلحة من المعدات العسكرية:السيسي يبحث ج-5

نتاج الحربي. وصرح السفير مع اللواء محمد العصار وزير الدولة لإل م، 2019اجتمع السيس ي خالل شهر أكتوبر 

بسام راض ي، املتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن االجتماع تناول متابعة جهود وزارة اإلنتاج الحربي في 

ن قدرات تلبية احتياجات القوات املسلحة من املعدات العسكرية، من خالل ما تمتلكه شركات اإلنتاج الحربي م

 عن استغالل الفائض من تلك الطاقات اإلنتاجية في املساهمة في تنف
ً
يذ املشروعات تصنيعية متنوعة، فضال

 7القومية الكبرى.

 

 الرابطم، 2019نوفمبر  01م، تاريخ الدخول 2019أكتوبر  16ألول مرة.. قبول خريجي الجامعات بـ»الحربية والبحرية« للعمل كضباط محاربين، بوابة األخبار، تاريخ النشر  6

 الرابطم، 9201نوفمبر  01م، تاريخ الدخول 2019أكتوبر  19السيس ي يبحث جهود تلبية احتياجات القوات املسلحة من املعدات العسكرية، األخبار، تاريخ النشر  7
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 تعقيب:

وتلك املؤسسات كانت أنشأت باألساس لتلبية احتياجات  اقتصادية تتبع له، الجيش املصري له أكثر من مؤسسة

م، تحول 2013يوليو    03والي ما شابه ذلك، ولكن معظم تلك املؤسسات بعد  الجيش العسكرية من تسليح ومعدات  

لي مسارها بشكل كبير، بعد أن كانت تقوم بالتصنيع العسكري وتقدم الدعم العسكري للجيش املصري تحولت ا

 .أنتاج منتجات مدنية بشكل كبير

 المخابرات العامة تستضيف مائدة على هامش مؤتمر ميونخ لألمن: -6

، املائدة املستديرة ألجهزة االستخبارات على 2019خالل شهر أكتوبر  جهاز املخابرات العامة بالقاهرةاف استض

أكتوبر، وبحضور عدد من  28و 27مش اجتماع املجموعة األساسية ملؤتمر ميونخ لألمن املنعقد بالقاهرة يومي ها

ات رؤساء وقيادات أجهزة االستخبارات بعدد من الدول العربية، واإلفريقية، واألوروبية، وذلك ملناقشة التحدي

 8سط وشمال إفريقيا، وسبل مواجهتها.والتهديدات اإلقليمية العابرة للحدود وفى منطقة البحر املتو 

أكتوبر  9و 8ي األول ملكافحة اإلرهاب يومي وفي سياق متصل نظم جهاز املخابرات العامة املنتدى الدولي املخابرات

( دولة من مختلف 44وذلك بحضور وفود رفيعة املستوى تمثل أجهزة األمن واملخابرات بـ )م، بمدينة القاهرة،  2019

كزت املناقشات واألوراق العديدة التي تم طرحها خالل جلسات املنتدى على قضية تعزيز التعاون ور  .دول العالم

جال مكافحة االرهاب وما تشهده أنشطة التنظيمات اإلرهابية من تطورات نوعية وبحث سبل املواجهة األمني في م

 من خالل مواقع التواصل االجتماعي، بجانب الفكرية ل
ً
رصد قنوات تمويل أنشطة هذه تلك التنظيمات، خاصة

 .الجماعات

األنشطة اإلرهابية مع تجنب ربطها بأي وصدرت عن املنتدى عدة توصيات دعت لرفع مستوى التنسيق الدولي حول  

 رهاب ال دين له.عقيدة دينية باعتبار أن اإل 

 

م،  2019نوفمبر  01م، تاريخ الدخول 2019ر أكتوب 28النشر املخابرات العامة تستضيف املائدة املستديرة ألجهزة االستخبارات على هامش مؤتمر ميونخ لألمن، بوابة األهرام، تاريخ  8

 الرابط
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 ثانيًا: عسكرة الدولة:
 صحيفة "لوموند": الجيش المصري منافس اقتصادي مزعج-1

فة "لوموند" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن إحكام الجيش قبضته على العديد من القطاعات نشرت صحي

ي عبد الفتاح السيس ي السلطة، ما تسبب في اختالل توازن االقتصاد برمته ودفع رجال األعمال االقتصادية منذ ت
ّ
ول

 9عن صمتهم.  إلى الخروج

 المعارضين: المخابرات المصرية واختراق-2

"مشهورة" على أدلة تثبت تورط الحكومة املصرية في سلسلة من الهجمات  عثرت شركة أمن سيبراني أميركية

ملتطورة، التي استهدفت الصحفيين املصريين واألكاديميين واملحامين وسياسيي املعارضة ونشطاء اإللكترونية ا

 Check Point) "ينت سوفتويررير لصحيفة نيويورك تايمز فإن شركة "تشيك بو حقوق اإلنسان. حسب تق

Software Technologies) - ئيس ي جنوب سان وهي إحدى أكبر شركات األمن السيبراني في العالم، ومقرها الر

ف بعض الشخصيات املعارضة املصرية، مما مكنهم من قراءة قام مهاجمون بتثبيت برامج على هوات-فرانسيسكو

بض على   .لخاصة بهم، وتعقب مواقعهم، وتحديد هوية من اتصلوا بهملفات الضحايا ورسائل البريد اإللكتروني ا
ُ
وق

م السيبراني الذي اكتشفته الشركة األمنية، وهم من اثنين من النشطاء الذين استهدفوا من خالل الهجو 

املعارضة البارزة املصرية الشهر املاض ي، كجزء من حملة القمع املصرية على االحتجاجات املناهضة  الشخصيات

فقد ألقي القبض على حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وخالد داود الصحفي  .حكومةلل

 ستور السابق، وهو ناقد بارز للسيس ي حسب ما جاء في تقرير نيويورك تايمز.وزعيم حزب الد

صاالت وتكنولوجيا ووجدت تشيك بوينت أن الخادم املركزي املستخدم في الهجمات تم تسجيله باسم وزارة االت

اء تتوافق مع املعلومات املصرية، وأن اإلحداثيات الجغرافية املضمنة في أحد التطبيقات املستخدمة لتتبع النشط

  مقر، جهاز املخابرات العامة، في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

 

 الرابطم، 2019نوفمبر  01م، تاريخ الدخول 2019أكتوبر  20، تاريخ النشر 21صحيفة "لوموند": الجيش املصري منافس اقتصادي مزعج، عربي 9
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تقرير إن عدد الضحايا الكلي غير ، ويقول ال2016ووفًقا لتقرير تشيك بوينت فإن الهجوم اإللكتروني بدأ عام 

ني واملعارضة، الذين شخصا، ومعظمهم من الشخصيات املعروفة في املجتمع املد  33معروف، لكن الشركة حددت  

 10كانوا مستهدفين في أحد أجزاء العملية التي اكتشفتها.

 محمد علي يكشف عن جيش إلكتروني يروج للسيسي: -3

حواره مع موقع ميدل إيست أي البريطاني نشر موقع "ميدل إيست آي" كشف رجل األعمال محمد على أثناء 

ع السيس ي، ومهمته الخاصة مراقبة شبكات التواصل االجتماعي البريطاني عن مبنى كبير يحوي جيشا الكترونيا يتب

بنى تم تشييده كما أكد على أن امل والتعليق عليها إيجابا. في مصر، والتفاعل مع املنشورات التي يظهر فيها السيس ي،

 11بتمويل من االمارات.

 بعد إشادته بـ “الممر".. السيسي يحشد فناني مصر لدعم الجيش:-4

يس ي، بفيلم "املمر"؛ عملت الشئون املعنوية في الفترة األخيرة بالتنسيق مع بعض الفنانين د الفتاح الس إثر إشادة عب

لم املمر لتصوير الجزء الثاني منه، حيث يقوم املخرج وكبار املنتجين في تقديم أعمال مماثلة. ويستعد ممثلو في

. ومن املنتظر أيضا أن يقدم املمثل محمد إمام، 2020شريف عرفة بإعداد السيناريو، ومن املحتمل بدء تصويره في  

ل وبر، "إبراهيم الرفاعي". ودراميا يقوم املمثقتال صاعقة" بحرب أكت 39العام املقبل، فيلما عن قائد "املجموعة 

أحمد السقا، بالتحضير ملسلسل عن أحد أبطال أكتوبر، يعرض باملوسم الرمضاني املقبل، ويقدم املمثل أمير 

سلسل "االختيار"، في رمضان املقبل، عن قصة ضابط الصاعقة "أحمد املنس ي"، الذي قتل في سيناء كراره، م

 2017.12منتصف 

 

نوفمبر  01م، تاريخ الدخول 2019أكتوبر  03عملية للمخابرات املصرية استمرت ثالث سنوات.. شركة أمنية أميركية تكشف تفاصيل اختراق املعارضين، الجزيرة نت، تاريخ النشر  10

 الرابط م،2019

 الرابط م،2019نوفمبر  01ل م، تاريخ الدخو 2019أكتوبر  15، تاريخ النشر 21عن جيش إلكتروني يروج للسيس ي، عربي "MEE"علي يكشف لـ 11

 الرابطم، 2019نوفمبر  01م، تاريخ الدخول 2019أكتوبر  16، تاريخ النشر 21.. السيس ي يحشد فناني مصر لدعم الجيش، عربيبعد إشادته بـ “املمر"  12
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 الجديد : غضب مصري من "البذخ" بتطوير استراحة محافظ الوادي-5

"عضو مجلس عسكري على   اللواء أركان حرب محمد الزملوطاعتبر عدد من الخبراء قيام محافظ الوادي الجديد،  

لفتها أربعة ماليين جنيه، بها حمامات سباحة وخالفه، نوعا قائمة االستدعاء"، بتحديث استراحة خاصة به بلغت تك

 لذي تعاني فيه محافظته من تدني معظم الخدمات.من "االستفزاز"، وإهدارا للمال العام، خاصة في الوقت ا

تها وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، افتتح ما يسمى بـ “االستراحة املمتازة"، مؤخرا، بعد رفع كفاء

ت ماليين جنيه، إلعادة استخدامها الستقبال كبار ضيوف املحافظة في املناسبا  4وتطويرها بالكامل بتكلفة إجمالية  

 املختلفة التي تنظمها املحافظة، في إطار احتفاالتها بعيدها القومي الستين، طبقا ملا نشرته صحف ومواقع مصرية.

 ثالثًا: العالقات الخارجية للمؤسسة العسكرية
 مصر والكيان الصهيوني: -1

ية لحماية سد النهضة نفت السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، ما أثير مؤخرا عن نصب النظم الدفاعية اإلسرائيل

"أثير مؤخرا بعض في تدوينه لها على الفيسبوك:    اإلثيوبي، واصفة عالقاتها مع مصر بأنها في أفضل األحوال. وقالت،

اإلشاعات عن أن النظم الدفاعية اإلسرائيلية تستخدم لحماية سد النهضة في إثيوبيا، ولكن على الرغم من 

إثيوبيا، إال أن هذه مجرد إشاعات". وذكرت السفارة اإلسرائيلية في مصر أن العالقات الجيدة التي تجمعنا بدولة 

طرفين(، حيث أن العالقات مع مصر على أفضل حال، ويوجد بعض "دولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة )من ال

 13يا".املصادر الصحفية العاملية التي أعلنت أنه يوجد دولة أخرى هي التي باعت منظومة دفاعها إلى إثيوب

" أملانية U-209في سياق أخر سلطت مصادر أمنية إسرائيلية الضوء على قدرات الغواصات املصرية الجديدة "

 في مناورات بحرية دولية بالبحر املتوسط. جاء ذلك في تقرير ملجلة "إسرائيل ديفينس" الصنع وا
ً
لتي شاركت مؤخرا

(Israel defenseاملتخصصة في الدراسات األمنية وال ،) تحت عنوان  2019أكتوبر  24عسكرية منشور الخميس

وقعها اإللكتروني، جرت مناورات بحرية "غواصات مصر األملانية تتألق في تدريبات دولية". وقالت املجلة على م

 

 الرابطم، 2019نوفمبر  01م، تاريخ الدخول 2019أكتوبر  22، تاريخ الدخول 21نهضة اإلثيوبي، عربيإسرائيل تنفي نصب نظم دفاعية لحماية سد ال 13
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دولة وسبع منظمات دولية،   50، بمشاركة بحرية نحو  IMX 19متعددة الجنسيات في البحر املتوسط، عرفت باسم  

 لف الناتو".ت املتحدة واململكة املتحدة ومصر وكوريا الجنوبية وأستراليا وحبينها الواليا

في املناورة كانت الغواصات املصرية الجديدة. وُبنيت الغواصات من طراز وأضافت املجلة أن "أكثر ما خطف األنظار  

U-209 متطورة،  في أحواض سفن بأملانيا، بموجب عقد شراء مصر أربع غواصات، تتضمن أنظمة قتالية

، فيما 2016ولفتت إلى أن الغواصة األولى من هذا النوع تلقتها مصر عام  وطوبيدات وصواريخ مضادة للسفن".

، ومن املتوقع أن تتسلم مصر 2019، بينما حصلت على الثالثة في مايو 2017ت القاهرة الثانية في أغسطس تلق

 202114الغواصة الرابعة في .

رت مجلة
ّ
 2019أكتوبر  28( في تقريرها املنشور Israel Defense"يسرائيل ديفينس" ) وفي نفس السباق حذ

التطور املتسارع الذي تشهده البحرية املصرية السيما في مجال املتخصصة في الشئون العسكرية واألمنية، من 

 15ائيل.يمثل تهديًدا مستقبلًيا على إسر  S26Tالغواصات، معتبرة أن إمكانية شراء مصر الغواصة الصينية 

 مصر وليبيا:-2

العاصمة القاهرة، تساؤالت عن أهداف األخيرة، التي يقول مراقبون أثارت اجتماعات عدد من نواب برملان طبرق في  

إنها تهدف إلنقاذ ما فشل فيه اللواء املتقاعد خليفة حفتر عسكريا. االجتماع هو الثاني الذي تستضيفه القاهرة 

في أحد  إذ استضافت القاهرة االجتماع األول في يوليو املاض ي. االجتماع تم ألعضاء من مجلس النواب الليبي،

الفنادق اململوكة للجيش املصري، وبدعوة رسمية من مجلس النواب املصري كواجهة لجهاز املخابرات املصرية. في 

برلين بشأن ختام االجتماع صدر بيان، رفضه مجلس النواب بطرابلس، أكد على ضرورة مشاركة مصر في مؤتمر 

 16الصادر عن اجتماع القاهرة.ليبيا. قوات اللواء املتقاعد خليفه حفتر رحبت بالبيان 

 

 الرابطم، 2019نوفمبر  01م، تاريخ الدخول 2019أكتوبر  24، تاريخ النشر مجلة إسرائيلية ترصد قدرات الغواصات املصرية الجديدة، مصر العربية 14

 الرابطم، 2019نوفمبر  01م، تاريخ الدخول 2019أكتوبر  28، مصر العربية، تاريخ النشر  S26Tرعب إسرائيلي من »شراء« مصر الغواصة الصينية 15

 الرابطم، 2019نوفمبر  01م، تاريخ الدخول 2019أكتوبر  23أطراف ليبية ترفض اجتماع النواب في القاهرة، الجزيرة مباشر، تاريخ الدخول  16
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 أهم ما صدر عن االجتماع:

*تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة األممية لغرض اإلعداد لجلسة تجمع كل النواب، على أن تعقد في مدينة غات 

 .الليبية أو أي مدينة أخرى 

 .حكومة وحدة وطنيةللمصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية وتشكيل    مة ملتقى وطني موسع*الجلسة ستناقش إقا

*رفض أي تجاوز ملجلس النواب، ومحاوالت وضع حلول تستند على معايير أخرى، كدعوة جهات وأطراف غير ذات 

 صفة ال يمكن أن تكون ممثلة للشعب الليبي.

 مصر والصين:-3

ل محمد زكى قام وزير الدفاع الفريق أو 

م، بزيارة الي 2019ر خالل شهر أكتوب

جمهورية الصين الشعبية. وأجرى العديد 

من املباحثات تناولت نقل وتبادل الخبرات 

العسكرية وزيادة أوجه التعاون العسكري 

املشترك بين كال البلدين في مجاالت 

التسليح والتدريبات املشتركة والتأهيل 

ى كافة والتدريب للكوادر العسكرية عل

 املستويات.

يق أول محمد زكي، قد حضر مراسم االفتتاح ملنتدى »زيانغشان الدولي« بحضور عدد من وزراء الدفاع وكان الفر 

من مختلف الدول، وأكد على ضرورة تعميق التعاون الدولي املشترك ملكافحة اإلرهاب، مشيرا إلى حتمية سن قوانين 

 املتطرفة.للحد من انتشار اإلرهاب ونشر األفكار 

الحق بوزير األمن العام الصيني حيث تناول اللقاء بحث ملفات التعاون األمني في املجاالت ذات كما التقى في وقت 

االهتمام املشترك بجانب لقائه مع عدد من ممثلي شركات الصناعات الدفاعية الصينية، كما قام بزيارة القاعدة 
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ية، مشيدا بما تتمتع به القوات البحرية لتابعة للقوات البحرية الصينالبحرية بشانغهاي وتفقد عددا من الوحدات ا

 17الصينية من قدرات قتالية عالية.

 مصر وكينيا:-4

 الوفد املرافق لها التي زارت، راشيل أومامو وزيرة دفاع جمهورية كينيا و الفريق أول محمد زكياستقبل، وزير الدفاع 

 م، بمقر األمانة العامة لوزارة الدفاع.2019مصر خالل شهر أكتوبر 

وعقد الوزيران لقاء تناوال فيه تطورات األوضاع التي تشهدها القارة األفريقية، وعددا من امللفات واملوضوعات 

 18ت.مجاالت األمن وتبادل الخبرا املرتبطة بعالقات الشراكة والتعاون العسكري بين البلدين، وخاصة في

 مصر وتركيا:-5

ر  "للعدوان لك عبد هللا الثاني، على رفض مصالعاهل األردني امل ، خالل املباحثات مععبد الفتاح السيس يأكد 

وحذر السيس ي،    .التركي" على سيادة وأراض ي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية

 لقرار  من التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسالمتها اإلقليمية وعلى مسار العملية السياسية في سوريا
ً
وفقا

 .رار واألمن في املنطقة بأسرها، وكذا على االستق2254مجلس األمن رقم 

 مصر وقبرص:-6

، كضيف شرف، في االحتفال الذي أقامته ملحقية الدفاع املصري وزير الدفاع القبرص يشارك سافاس إنجليديس،  

نتصارات أكتوبر. وشاركت في االحتفال سفيرة مصر في ال  46لعاصمة القبرصية نيقوسيا، وذلك بمناسبة الذكرى با

 .1973قبرص مي خليل، وتم خالل الحفل استعراض البطوالت املصرية في حرب أكتوبر 

 

 الرابطم، 2019نوفمبر  01م، تاريخ الدخول 2019أكتوبر  24وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للصين، الشروق، تاريخ النشر  17

 الرابطم، 2019نوفمبر  01م، تاريخ الدخول 2019أكتوبر  29وزير الدفاع لنظيرته الكينية: عالقتنا مع دول حوض النيل متينة، الوطن، تاريخ الدخول  18

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.elwatannews.com/news/details/4400907
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2926262/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.masress.com/akhbarelyomgate/72924571
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24102019&id=428fdef5-f24d-43a0-9bc1-f0d69c6d078a
https://www.elwatannews.com/news/details/4400907


Page 15 of 29 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 11, 2019     

 مصر وكوريا الشمالية:-7

، وبرزت يومها 2016، ضبطت قبالة سواحل مصر في أغسطس  فينة أسلحة كورية شماليةسمن جديد عادت قصة  

 اتهامات للقاهرة بشراء األسلحة التي كانت مخبأة داخل السفينة.

، 2019أكتوبر    26ومع غياب قصة السفينة خالل العامين األخيرين، عادت صحيفة "واشنطن بوست" األمريكية، في  

كوريا الشمالية بعد أن كشفتها وكاالت  ت املصرية التستر على صفقة السالح معلتكشف عن محاولة السلطا

تقول الصحيفة إن وثائق تابعة للخارجية املصرية حصلت عليها تظهر هرع املسؤولين في القاهرة   التجسس األمريكية.

هريب شحنة األسلحة إلى وكاالت االستخبارية األمريكية خطة لتلكبح األضرار التي لحقت باألخيرة بعد اكتشاف ال

 .البالد

 تتضمن ما يبدو أنه اعتراف صريح بضلوع 
ً
وأوضحت الصحيفة األمريكية أن الوثائق التي حصلت عليها مؤخرا

 لألمم املتحدة كان ألف قذيفة صاروخية من بيونغ يانغ. 30الجيش املصري في شراء 
ً
وصف  وأشارت إلى أن تقريرا

 19دولة الشيوعية.رة للذخائر في تاريخ العقوبات" ضد الالعملية بأنها "أكبر عملية مصاد

  رابعا: التسليح والقواعد العسكرية:
 الدبابة القتال الرئيس الروسية الُمطّورة:-1

طّورة  قريبا ستصبح مصر أول ُمشغل لدبابة القتال  
ُ
، M1 Abramsإلى جانب الدبابة األمريكية    90MS-Tالروسية امل

 .T-62و T-55خرج من الخدمة حاليا طراز السوفييتية القديمة التي توذلك الستبدال الدبابات 

 

 الرابطياتها، محمود جمال، تقدير موقف، مصر وكوريا الشمالية: أبعاد العالقات وتداع 19
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لحقة بصورة الدبابة هي لوزير اإلنتاج الحربي اللواء دكتور/ مح
ُ
جّسم اللقطة امل

ُ
مد العصار أثناء استالمه صورة مل

بات واملعدات .من السيد / ألكساندر بوتابوف مدير مصنع "أورال فاجون زافود" صناعات الدباT-90MSالدبابة 

 " شهر ديسمبر املاض ي في القاهرة.EDEX 2018البرية، خالل فعاليات معرض الصناعات العسكرية والدفاعية "

 ":3-"الحريه طن  10000سفينة الدحرجة -2

قامت شركة ترسانة  "3-طن "الحريه 10000سفينة الدحرجة في إطار بدء االجراءات الفنية النهائية لتسليم 

 أكتوبر. 3( اعتبارا من 2لجاف رقم )اإلسكندرية بتحويض السفينة بالحوض ا

يأتي هذا التحويض للسفينة بغرض ضمان خلو البدن من أي عوالق بحرية من شأنها التأثير على سرعة السفينة، 

ملقرر اختبارها في حضور خبراء من عدة شركات عاملية واملشاركين فى تصنيع املعدات الرئيسية للسفينة ومن وا

 أهمها:

 نلندية املصنعة للماكينات الرئيسية.لفا Wartsilaشركة  -

 السويدية املصنعة للغاليات. Alfa Lavalشركة  -

 الهولندية املصنعة ملنظومة التحكم. Alewijnseشركة  -

 األملانية املصنعة ملنظومة فواصل الوقود والزيت. GEA Westfaliaشركة  -
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ألخيرة لها من تجارب اإلبحار باستخدام الوقود لتنفيذ املراحل ا 2019/ 11/ 7السفينة مخطط لها اإلبحار يوم 

 الثقيل.

 1-ناء الحريةسفن دحرجة تم بناؤها في شركة ترسانة اإلسكندرية حيث سبق ب 3هي إحدى  3-السفينة الحريه

 والتي تعمل حاليا ضمن أسطول شركة "ترايمف" للنقل البحري. 2-والحرية

 أهم املواصفات الرئيسية للسفينة:

 م 173.6 الطول الكلي:

 م 25العرض الكلي: 

 م 18.3العمق: 

 م 7.7أقص ى غاطس: 

 طن 11350اإلزاحة: 

 كم / س( 30.6عقدة ) 17السرعة: 

ي نقل املركبات والسيارات واملدرعات والدبابات وحتى القطارات وكافة املعدات تستخدم ف  Ro-Roسفينة الدحرجة 

سفينة، من خالل باب يتم فتحه على رصيف امليناء لدخول ذات العجالت، والتي يتم تحميلها من القسم الخلفي لل

 السيارات واملركبات إلى داخلها.

 ي الميسترال:المروحيات الهجومية البحرية والمعدات الخاصة بحاملت -3

أن ديمتري شوجاييف رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري   " الروسية لألنباءTassوكالة "تاس  أعلنت  

وروسيا تجريان مشاوراتهما الروسية برئاسة السيس ي وبوتين، أن مصر -فتتاح القمة األفريقيةالتقني، صرح قبل ا

وقال شوجاييف في لقاء مع إحدى القنوات   لتسليم املعدات القتالية واملروحيات الهجومية لصالح حاملتي امليسترال.

ويد حملتي امليسترال بمعدات وتجهيزات التليفزيونية الروسية: "تلك املسألة املوجودة على أجندة الجانبين، لتز

 مع هذه الدولة "مصر".إضافية، واملروحيات الهج
ً
 جادا

ً
كما أكد مسؤول عسكري لوكالة تاس  ومية. إن لدينا تعاونا

 Ka-52Kأن املشاورات الجارية بين الجانبين، تتمحور حول تسليم مروحيات الهجوم البحرية "قرش كلب البحر 

Katranشتقة من
ُ
للحرب اإللكترونية  "، وكذلك معداتKa-52 Alligatorوم البرية "تمساح مروحيات الهج " امل
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 على أن مصر "شريك رئيس" ليس فقط على مستوى القارة، وإنما بشكل عام في 
ً
وأنظمة الدفاع الجوي، ُمشددا

 املجال العسكري والتعاون التقني. 

 ":Ka-52روسيا تطور رادارًا جديدًا لمروحيات "-4

 Ka-52طورة من مروحيات "التمساح العسكرية املتخصصة، أن النسخة الجديدة امل" Janes ة "جينزمجل ذكرت

Alligator”  مروحية تحمل اسم 114بعدد  2020التي تنوي وزارة الدفاع املصرية التعاقد عليها عام"   Ka-52M” 

 V006وُيعد الرادار الجديد " .، سوف تحصل على منظومات تهديف وتتبع جديدة2022ويتم تسليم أولها عام 

Rezetsطوير، حيث يتميز بكونه ذو مصفوفة مسح إلكتروني نشط " هو املكّون الرئيس ي للتActive Electronically 

Scanned Array AESA وقد تم تنصيب نسخته التجريبية على املروحية الهجومية البحرية ،Ka-52K  التي ظهرت في

 و نهاية اغسطس املاض ي.يران في موسك" الدولي للطMAKSمعرض "ماكس 

 برنيس الجو بحرية االستراتيجية:قاعدة -5
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قريبا سيقوم السيس ي بافتتاح قاعدة برنيس الجو بحرية االستراتيجية في نطاق املنطقة الجنوبية العسكرية، والتي 

مناورة بالذخيرة الحية، املدني املشترك، وقاعدة رأس بناس البحرية، مع تنفيذ -تتكون من مطار برنيس الحربي

 .نزال البرمائيتشارك بها عناصر من القوات الجوية، والقوات البحرية، واإل 

وات الطبيعية ستعمل القاعدة الجو بحرية على دعم أعمال تأمين الحدود الجنوبية واملصالح االقتصادية والثر

سيعمل مطار برنيس على  .ر األحمرلجمهورية مصر العربية، ودعم عمليات األسطول الجنوبي املصري في البح

خطط لها، بداية من جنوب مدينة مرس ى علم، وحتى حاليب 
ُ
خدمة السياحة واملشاريع السياحية املوجودة، وامل

 وشالتين.
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 مدنية مشتركة:-مطارات مدنية وعسكرية 10وير ورفع كفاءة ط -6

 القوات املسلحة املصريةتقوم 

ممثلة في الهيئة الهندسية، 

بتطوير ورفع كفاءة تسعة 

مدنية -مطارات مدنية وعسكرية

 :مشتركة على النحو اآلتي

مطار مطروح الدولي، ويخدم  -1

مدني ٌمشترك -كمطار عسكري 

)قاعدة مطروح الجوية( وكان 

تحت اإلدارة البريطانية في 

األساس قبل تسليمه إلى مصلحة 

 .الطيران املصرية

مطار برج العرب الدولي، وهو  -2

 .رب الجويةعسكري ُمشترك، وتم بناء املطار املدني في األساس على جزء من أرض قاعدة برج الع-يمدن

مطار غرب القاهرة )مطار سفنكس الدولي( وتم بناؤه على جزء من أرض قاعدة غرب الجوية، لتخفيف الضغط -3

حافظات مثل بنى سويف عن مطار القاهرة الدولي، وسيخدم منطقة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وبعض امل

 .والفيوم وغيرهما

، ويجري التجهيز لتطوير 05C/23Cع كفاءته )تم تطوير مدرج الطيران القاهرة الدولي، ويجري تطويره ورف مطار-4

، وإعداد الدراسات إلنشاء مبنى الركاب الرابع، " Airport City، واإلعداد ملشروع "مدينة املطار 1مبنى الركاب رقم 

 في قاعد
ً
 ُمتمثال

ً
ة شرق الجوية. ومطار في إطار خطة املشروعات املستقبلية باملطار(، وهو يحوي أيضا جزءا عسكريا

 تم بناؤه من قبل القوات الجوية األمريكية بمعاونة بريطانية عام 
ً
 عسكريا

ً
 1942القاهرة في األساس كان مطارا

 دمة قوات التحالف املشاركة في الحرب العاملية الثانية. لخ
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ي الجندلي الجوية(، وتم مطار القطامية، وهو في األساس مطار عسكري )قاعدة القطامية الجوية أو قاعدة واد-5

 لخدمة العاصمة اإلدارية الجديدة
ً
 ُمخصصا

ً
 دوليا

ً
 .إنشاؤه على جزء من أرض القاعدة الجوية لُيصبح مطارا

 ار املليز )مطار البردويل الدولي(، وهو مطار عسكري في األساس )كان ُيسمى أيضا مطار بير الجفجافة(.مط-6

 عسكري ُمشترك.-مطار العريش الدولي، وهو مطار مدني -7

مطار الداخلة، وهو مطار مدني صغير، كان في األصل يخدم املناطق األثرية في الواحات الداخلة، ويجري تطويره  -8

 ورفع ك
ً
 .فاءته حاليا

 لتصدير الحاصالت الزراعية واستقبال -9
ً
مطار شرق العوينات، وهو مطار مدني صغير كان في األصل ُمخصصا

 املعدات املختلفة الالز 
ً
 مدنيا

ً
-مة لتنمية منطقة شرق العوينات. يجري حاليا تطوير ورفع كفاءة املطار لُيصبح مطارا

 
ً
 ُمشتركا

ً
 .عسكريا

 سكرية:خامسًا: التدريبات الع
 «:31المرحلة الرئيسية للمناورة »رعد-1

املرحلة الرئيسية م،  2019شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع خالل شهر أكتوبر  

التعاون مع األفرع مع الرماية بالذخيرة الحية التي تنفذها وحدات من املنطقة الغربية العسكرية ب  "31"رعد  للمناورة  

الرئيسية للقوات املسلحة. وتستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيالت ووحدات القوات املسلحة 

 ا مع احتفاالت مصر والقوات املسلحة بالذكرى السادسة واألربعين النتصارات أكتوبر املجيدة.وتزامن

 بحر المتوسط:تدريبات مشتركة بين قوات مصرية وفرنسية في ال-2

م، إجراء قواته تدريبا عسكريا مشتركا مع نظيرتها الفرنسية في مياه 2019خالل شهر أكتوبر  الجيش املصري أعلن 

األبيض املتوسط. وأفاد بيان للمتحدث باسم الجيش املصري، تامر الرفاعي، بأن التدريب "العابر" اشتمل  البحر

نشطة، منها الدفاع ضد التهديدات غير النمطية بواسطة السفن السريعة املعادية، على تخطيط وتنفيذ عدد من األ

 وتبادل هبوط الطائرات على أسطح السفن.
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 ":5 -قبة التدريب المشترك "الع-3

م، عناصر من القوات املسلحة األردنية واملصرية فاعليات التدريب املصري األردني 2019نفذت خالل شهر أكتوبر 

دار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بنطاق املنطقة الجنوبية العسكرية والذي أستمر على م  "،5-"العقبة  املشترك  

من القوات البرية والقوات البحرية والقوات  ومسرح عمليات البحر األحمر. شارك في أنشطة التدريب عناصر

 الخاصة املصرية واألردنية.

قة إجراءات تفتيش ورفع كفاءة إلحدى تشكيالت المشاة الميكانيكي بالمنط-4

 المركزية العسكرية:

م، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية 2019خالل شهر أكتوبر  يوزير الدفاع الفريق أول محمد زك شهد 

 ألحدث النظم القتالية. الفنية إلحدى تشكيالت املشاو 
ً
ة امليكانيكي باملنطقة املركزية العسكرية بعد تطويرها وفقا

حضر إجراءات التفتيش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من 

 كبار قادة القوات املسلحة.

 (:1 -اقة التدريب المشترك )سهم الصد-5

م، عناصر من قوات الدفاع الجوي الروسية إلى مصر للمشاركة في فعاليات 2019توبر وصلت خالل شهر أك

"، والذي استضافته مصر ونفذ للمرة 1-التدريب املشترك املصري الروس ي لقوات الدفاع الجوي "سهم الصداقة 

 جوي. يب القتالي لقوات الدفاع الاألولى بين الجانبين واستمر على مدار عدة أيام بميادين التدر 

 ”:١ -التدريب المشترك "فجر الشرق -6

الباكستاني، وصلت عناصر من قوات املظالت املصرية إلى -في إطار دعم عالقات التعاون العسكري املصري 

صري م، للمشاركة ضمن أنشطة وفعاليات التدريب امل2019العاصمة الباكستانية "إسالم أباد" خالل شهر أكتوبر  

والذي يعتبر األول من نوعه ويعتبر تدريبا جديدا على أجندة الجيش املصري  "1  -"فجر الشرق  الباكستاني املشترك 

اكستان واستمر على مدار أسبوعين، وشارك خالل التدريب عناصر نوية والذي استضافته دولة بالتدريبية الس

 من القوات الخاصة املصرية، والباكستانية واألردنية وعدد من الدول بصفة مراقب. 
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 سادسًا: اقتصاد العسكر:
قبلة، وذلك خالل افتتاح مصنعين عن طرح شركات تابعة للجيش في البورصة خالل الفترة امل السيس يكشف -1

وقال السيس ي إن "الدولة املصرية تسير في  .جديدين للكيماويات تابعين لوزارة اإلنتاج الحربي في محافظة الجيزة

صرية منذ ثالث سنوات، وال بد أيضا من طرح خطة طرح عدد من الشركات واألصول الحكومية في البورصة امل

أمام املصريين فرصة امتالك أسهم في هذه الشركات، ولكي نفتح باب املشاركة  شركات القوات املسلحة، ليكون 

املجتمعية في هذه الشركات. وأوضح أن القطاع الخاص مرحب به للشراكة في جميع ما تقدمه املؤسسات اململوكة 

 ل بمشروعات الصوب الزراعية.للدولة، ضاربا املث

، وزير الدولة لإلنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية اللواء محمد سعيد العصارشهد -2

كويتية للتعاون في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع لإلنتاج الحربي وشركة »مياسك« للمدن الذكية والتجارة العامة ال

نبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية، الشيخ عبد املحسن البابطين، أن أنظمة املدن الذكية، من جا

»مياسك« للمدن الذكية والتجارة العامة هي شركة متخصصة في مجال نقل تكنولوجيا املدن الذكية والحلول 

 األمنية املتطورة.

، وزير الدولة لإلنتاج الحربي، يتر كيفك سفير دولة املجر بالقاهرة، لتفعيل اللواء محمد سعيد العصاراستقبل -3

وأوضح  مع الشركات املجرية في عدد من املجاالت، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، سبل تعزيز التعاون املشترك

السفير أنه تم التأكيد خالل منتدى األعمال املصري املجرى على ضرورة تعزيز العالقات االستثمارية بين البلدين 

 لبدء مشروعات مشتركة وضخ استثمارات جديدة في كال البلدين.
ً
 تمهيدا

، وزير اإلنتاج الحربي، إن تجربة الوزارة مع مؤتمرات "مصر تستطيع" واضحة وناجحة، اللواء محمد العصارقال  -4

لإلنتاج املدني. وأضاف العصار، أن الهدف من مشاركة األجانب في مضيفا أن اإلنتاج الحربي يعطينا فرصة 

ت الصناعية هو جذب الشركات للتعاون والشراكة، إلنتاج منتج عالي الجودة، وخلق قدرة تنافسية املشروعا

 للتصدير، وتكون بديال للمستورد.

الدولة لإلنتاج الحربي، روالند ويجرد نائب وزير الشؤون االقتصادية  العصار وزير اللواء محمد سعيد استقبل-5

والتنمية اإلقليمية والطاقة بوالية بافاريا األملانية، والوفد املرافق له من ممثلي عدد من كبرى الشركات األملانية 
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مختلف القطاعات، جاء ذلك بديوان عام   العاملة في مجاالت اإلنتاج املختلفة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في

 الوزارة.

  سابعًا: القرارات العسكرية:
سماري املتهم في قضية كمين الواحات الشهيرة إلى مفتي إحالة الليبي عبدالرحيم امل املحكمة العسكريةقررت -1

نوفمبر املقبل؛ للحكم على باقي املتهمين في  3ع الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الجمهورية؛ الستطال 

متهًما آخرين للقضاء العسكري بعد القبض عليهم وفًقا   40كانت النيابة العامة أحالت املسماري وأكثر منه    .القضية

الرئيس ي عبد الرحيم املسماري للمفتي، لالختصاص ونظرت املحكمة العسكرية محاكمتهم حتى انتهت إلى إحالة املتهم  

في القضية انضمامهم لجماعة إرهابية تعمل على منع ونسب للمتهمين  .وحددت موعدا النطق بالحكم في القضية

 مؤسسات الدولة من مباشرة عملها واستهداف مؤسسات الدولة وضباط الجيش والشرطة.

بشأن إنشاء ميدالية لليوبيل الفض ي للقوات البحرية، وتكون من  2019 لسنة 516القرار رقم  أصدر السيس ي-2

 للرسوم واملواصفات املرفقة، وتلي في الترتيب امليداليات العسكرية التي صدرت حتى 
ً
طبقة واحدة من البرونز، طبقا

ية لجميع أفراد القوات اآلن. ونصت املادة الثانية من القرار املنشور في الجريدة الرسمية على أن تمنح هذه امليدال

جميع طلبة -على النحو التالي: )جميع الضباط والدرجات األخرى  1992/  10/  21البحرية املوجودين بالخدمة يوم 

 (.1992-10-21ين عملوا بالقوات البحرية يوم ضباط القوات البرية والجوية الذ-الكلية البحرية 

زير الدفاع واإلنتاج الحربي، على اإلعالن عن قبول القائد العام للقوات املسلحة و  صدق الفريق أول محمد زكي-3

من حملة املؤهالت العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية 

 محاربين، والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين.

 ثامنًا: البيانات والتصريحات:
 )بوابة األخبار(علوها إرادة بشرية أخرى قائد القوات الجوية: إرادة املصريين ال ت

إن نصر أكتوبر أثبت بالدليل الدامغ والبرهان القاطع أن  الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجويةقال 

ن إرادة املصريين ال تعلوها ارادة بشرية أخرى، مشيرً 
َ
ا إلى أغلى بطوالت القوات املسلحة الَنجاح ال يأتي صدفة، وأ
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كلمته خالل االحتفال بذكرى نصر أكتوبر املجيد، إن "حرب أكتوبر املجيدة". واستكمل قائد القوات الجوية في 

ن يصدهم عائق أو يْعترض 
َ
 خلف هدف واحد، ال يمكن أ

ُ
املصريين إذا توافرت لديهم عوامل النجاح وتجمعوا

 طريقهم حاجز.

ر الدولة لإلنتاج الحربي، إن الوزارة تسعى للتطوير الدائم واملستمر ، وزياللواء محمد سعيد العصارقال -2

واالستثمار في العمالة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات التصنيعية وإعطاء الفرصة للشباب لتقلد املناصب 

ى لها ة، وأضاف، أن ما شهدته مصر خالل حروبها العسكرية على مر التاريخ أثبت أن الجيش املصري تصدالقيادي

بكل حزم وقوة وهذا ال يخفى على أحد، وما يحاك بمصر خالل السنوات األخيرة حرب مختلفة تحاول النيل من 

 العالقة بين الشعب والجيش وتسعى للتشكيك في أي إنجاز يحدث.

القوات البحرية، أن البحرية املصرية بما تملكه من تدريب جاد ، قائد أحمد خالد حسن سعيدق أكد الفري-3

ووحدات وأسلحة بحرية متطورة تمارس مهامها بكل حزم لحماية سواحل مصر ومياهها اإلقليمية وتأمين األهداف 

ة إلى ض قوانين الدولة بالبحر واحترام السيادة املصرية في املياه اإلقليمية واالقتصادية باإلضافاالقتصادية وفر 

دورها في عمليات مكافحة اإلرهاب. جاء ذلك خالل وقائع املؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة االحتفال بالعيد 

ل البحرية املصرية في إغراق املدمرة إيالت الثاني والخمسين للقوات البحرية، الذي يتواكب مع الدور البطولي لرجا

ل معارك االستنزاف وحرب أكتوبر، التي غيرت في مفاهيم وتنفيذ العديد من األعمال البطولية خال 1967عام 

 واستراتيجيات الحروب البحرية الحديثة.

ليس   1967، أن يوم الحادي والعشرين من أكتوبر عام  الفريق أحمد خالد حسن سعيدأكد قائد القوات البحرية  -4

عركة انتصارا يخص القوات البحرية وحدها، ولم تكن أحد أعظم االنتصارات في التاريخ البحري الحديث وأول م

: ما أشبه الليلة بالبارحة، وتابع صواريخ بحرية في تاريخ اإلنسانية فحسب بل كانت انتصارا لألمة املصرية بأكملها.

ففي جل ما تتعرض له أمتنا من هجمات شرسة غير مسبوقة، وتحديات غير نمطية، لم تجتمع عليها في تاريخها 

ة الجبهات، شملت استخدام أحدث أجيال الحروب، لم تنطفئ املمتد آلالف السنين، من جميع االتجاهات وعلى كاف

 ـ فهي الزالت ملتهبة في صدورنا، تجرى في عروقنا.1967أكتوبر  21جذوة روح أكتوبر التي اشتعلت يوم 
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العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، فيديو بمناسبة حلول  حدث العسكري للقوات املسلحة املصريةاملتنشر -5

الذكرى السادسة واألربعين لحرب أكتوبر املجيدة. تضمن الفيديو مشاهد من ملحمة العبور العظيمة التي سطرها 

 .1973الشعب املصري وقواته املسلحة في أكتوبر 

 :تاسعًا: اللقاءات والزيارات
رئيس  الفريق محمد فريدم، حيث شهد 2019أكتوبر  01رئيس األركان محمد فريد حجازي: تاريخ الزيارة  -1

من كلية الضباط االحتياط، دفعة  156اسم االحتفال بتخريج الدفعة مر أركان حرب القوات املسلحة، 

 له. 
ً
طلق اسمه على دفعة الخريجين الجدد تكريما

ُ
 اللواء أ. ح. حسانين إسماعيل أبو شادي، والذي أ

م، حيث اجتمع السيس ي مع مصطفى مدبولي رئيس 2019أكتوبر  01عبد الفتاح السيس ي: تاريخ االجتماع  -2

والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء ،  مجلس الوزراء

محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس املخابرات العامة، واللواء شريف سيف الدين 

رهاب ومالحقة اإل رئيس هيئة الرقابة اإلدارية. تناول االجتماع مستجدات ما تصفه الحكومة بـالحرب على 

 البؤر اإلجرامية، وتطورات األحداث.

بوضع إكليل الزهور على النصب  السيس يم، حيث قام 2019أكتوبر  03عبد الفتاح السيس ي: تاريخ اللقاء  -3

سلحة، وفى ختام املراسم اجتمع السيس ي مع املالتذكاري وكان في استقباله محمد زكي القائد العام للقوات 

املجلس األعلى للقوات املسلحة، وتناول االجتماع عددا من امللفات واملوضوعات الخاصة بأنشطة ومهام 

القوات املسلحة وجهودها في حماية ركائز األمن القومي املصري ومكافحة اإلرهاب بالتعاون مع مختلف 

 مؤسسات الدولة. 

القائد العام  الفريق أول محمد زكىم، حيث استقبل 2019أكتوبر  08د زكي: تاريخ اللقاء حموزير الدفاع م -4

مود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية محللقوات املسلحة وزير الدفاع اللواء 

 لتقديم التهنئة للقوات املسلحة بمناسبة االحتفال بالذكرى السادسة واألربعين النتصارات أكتوبر.

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2922056/1/شاهد---أكتوبر-73-..-الإرادة-والتحدي
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2922056/1/شاهد---أكتوبر-73-..-الإرادة-والتحدي
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2922056/1/شاهد---أكتوبر-73-..-الإرادة-والتحدي
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2921326/1/الفريق-محمد-فريد-يشهد-حفل-تخرج-الدفعة-156-من%C2%A0كلية-الضباط-الاحتياط
http://gate.ahram.org.eg/News/2289039.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2925097/1/وزير-الداخلية-وقيادات-الشرطة-يقدمون-التهنئة-لوزير-الدفاع-والقوات-المسلحة


Page 27 of 29 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 11, 2019     

حفل تخرج الدفعة األولى طب   السيس ي  م، حيث حضر2019أكتوبر    17عبد الفتاح السيس ي: تاريخ الحفل   -5

 من وزير الدفاع -
ً
بكلية الطب بالقوات املسلحة، دفعة املشير محمد عبد الغني الجمس ي. رافق السيس ي كال

 قادة األفرع الرئيسية للقوات املسلحة املصرية.و  محمد زكي ورئيس األركان محمد حجازي 

م، حيث استقبلت قيادة قوات 2019أكتوبر  24الفريق على فهمي قائد قوات الدفاع الجوي: تاريخ اللقاء    -6

الدفاع الجوي وفدا برملانيا يضم لجنة الدفاع واألمن القومي وعددا من أعضاء مجلس النواب. وألقى 

كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات املسلحة ودعم   الفريق على فهمي قائد قوات الدفاع الجوي 

من األسلحة والصواريخ ووسائل ة القيادة السياسية المتالك قوات الدفاع الجوي ألحدث النظم العاملي

 االستطالع.

كيماويات مصنع النصر لل السيس ي  م، حيث تفقد2019أكتوبر  31عبد الفتاح السيس ي: تاريخ االفتتاح  -7

 من وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس األركان الفريق
ً
محمد   الوسيطة بأبو ر واش رافق السيس ي كال

 حجازي.

 عاشرًا: الفاعليات العسكرية:
 يعرض في دور العرض  بالتنسيق مع منتجي فيلم إدارة الشئون املعنويةقامت -1

ً
املمر بعرض الفيلم الذي كان قريبا

تم عرضه على إحدى القنوات املصرية الخاصة في ذكري السينمائية، لعرضه على شاشات التليفزيون وبالفعل 

 حرب أكتوبر.

ية نظمت كلية اإلعالم بجامعة القاهرة، ندوة تثقيفية بعنوان "حرب أكتوبر.. ملحمة النصر والبناء"، برعا-2

ت الدكتورة هويدا مصطفي عميد الكلية وبحضور أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين، وذلك بقاعة املؤتمرا

مدير كلية الدفاع الوطني  واللواء أركان حرب محمد الغباري بالكلية. شارك في الندوة، عدد من الخبراء العسكريين،  

 األسبق.

محافظة القاهرة ندوة تثقيفية تحت عنوان "روح أكتوبر في مواجهة التحديات املعاصرة تحت رعاية اللواء   عقدت-3

 وطالب املدارس وشباب الجامعات. قادة القوات املسلحة،خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبحضور عدد من 
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رياضًيا على مالعب جهاز الرياضة العسكري بحضور وضحايا الحرب مهرجاًنا  جمعية املحاربين القدماءأقامت -4

 بهذه املناسبة. وذلك في إطار احتفاالت مصر والقوات املسلحة 
ً

عدد من قادة وأفراد القوات املسلحة احتفاال

 النتصارات أكتوبر املجيدة. 46 بالذكرى الـ

الجسيمة الذي نظمته مستشفى اختتمت فعاليات املؤتمر الدولي السادس لطب الطوارئ واإلصابات والحوادث -5

بالجالء في إطار الخطة القومية للدولة لالهتمام بطب الطوارئ  باملجمع الطبي للقوات املسلحةالطوارئ والحوادث 

تقليل من اآلثار املترتبة على ارتفاع معدالت الحوادث واإلصابات املختلفة وبإشراف مجموعة من والحوادث وال

 الخبراء الدوليين في ذلك املجال.

، الندوة التثقيفية الثامنة عشر للجامعات املصرية، والتي تأتى في قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت قيادة -6

واالنتماء لدى طلبة الجامعات، والتذكير باألعمال  إطار جهود القوات املسلحة، لزيادة الوعي وترسيخ روح الوالء

 البطولية للقوات املسلحة للقضاء على اإلرهاب.

 في إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر املتوسط. بحريةعناصر القوات النجحت -7

ة بالذكرى السادسة واألربعين النتصارات أكتوبر املجيدة، نظمت إدارة فى إطار احتفاالت مصر والقوات املسلح-8

 سابقة ثقافية.م املعنوية للقوات املسلحةالشئون 

ي رئيس نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ندوة موسعة حول انتصار أكتوبر تحت رعاية خالد الطوخ-9

 .عدد من قيادات الجيشمجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة. حضر الندوة 

لدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية والتوعوية ملدارس السويس، بحضور اللواء عبد نظمت قوات ا-10

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بنادي  توفيق واللواء أح خالد مصطفيسويس، املجيد صقر محافظ ال

 مع احتفاالت املحافظة بع
ً
 يدها القومي.النصر للبترول بالسويس تزامنا

النتصارات أكتوبر. ونقل ملحقو الدفاع   46الذكرى الـ  احتفاالت بمناسبة    مكاتب الدفاع املصري بالخارجنظمت  -11

املصري بالخارج تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، 
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لتشريفهم احتفاالت مصر والقوات املسلحة  والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة، للحضور 

 تصارات أكتوبر.بذكرى ان

م طب وجراحة العيون بالتعاون مع املؤتمر السنوي الثامن عشر لقس  األكاديمية الطبية العسكريةنظمت -12

رية وبمشاركة نخبة من األساتذة والخبراء املتخصصين في مجال طب وجراحة العيون بالقوات جمعية الرمد املص

 املسلحة والجامعات املصرية.

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة احتفالية فنية لطلبة  قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت -13

الطالئع من مختلف محافظات الجمهورية وذلك بقيادة الجيش الثاني امليداني، والتي تأتي بالتزامن مع احتفاالت 

 .سلحة بالذكرى السادسة واألربعين النتصارات أكتوبرمصر والقوات امل

لقومية للتنمية املستدامة ندوة استراتيجية، تحت عنوان "االستراتيجية ا هيئة البحوث العسكريةنظمت -14

ا بتنامي العالقات املصرية
ً
اإلفريقية"، والتي تتزامن مع احتفاالت مصر والقوات املسلحة بالذكرى السادسة  ارتباط

 واألربعين النتصارات أكتوبر املجيدة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات املسلحة على تنمية الوعي القومي. 
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