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 وفاة الفریق العصار أهم قیادات الجیش املصري.. ماذا تعرف عنه؟  

 یولیو   03کوالیس انقالب الجیش یلع التجربة الدیمقراطیة يف   

 ؟  ما وراء ظهور محمود السیسي مرة أخري  

 ؟ األخیرة الخاصة باملؤسسة العسکریة ما وراء القرارات     

 تعرف یلع وزیر اإلنتاج الحربي الجدید  

 أسباب سقوط الطائرات املتکرر  

 موقف النظام املصري الراهن تجاه لیبیا  

 لقاءات مصریة ترکیة حول لیبیا  
 

 

 هذا العدد:  يف

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 المرصد العسكري

أوضاع الجیش  یرصد ویحلل

وتطورات البنیة والترکیب، 

والتسلیح والتدریب، 

 والعالقات املدنیة العسکریة.

 الباحث

 محمود جمال 

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

  "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تمهید: 

 م، عدة تطورات، نتابعها عىل النحو التايل: 2020لعام   ليوهر يو املؤسسة العسكرية خالل ش شهدت

 أوًال: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریة: 
 : وفاة الفریق العصار أهم قیادات الجیش املصري.. ماذا تعرف عنه -1

رئيس هيئة التسليح األسبق "عضو مجلس العسكري    محمد سعيد العصارفخري  م، الفريق  2020خالل شهر يوليو    تويف

نعت القوات املسلحة    حيث  ،اعام  74  ـوقت وفاته، عن عمر ناهز ال  إىلوزير اإلنتاج الحريب  و عىل قامئة االستدعاء"  

الفريق فخري محمد سعيد    وجهاز املخابرات العامة ووزارة اإلنتاج الحريب لفتاح السييس،  وعبد ا  ورئاسة الجمهورية

مها عبد الفتاح السييس وقيادات املجلس العسكري الحايل، وبعض  أقيمت للفريق العصار جنازة عسكرية تقدَّ و .  العصار

   قيادات الجيش املرصي.

 تعلیق:

الفريق محمد    . بعد تدهور حالته الصحية بشكل كب�ىل رتبة فريق  إه  بعد أيام من ترقيتوفاة الفريق العصار جاءت  

العصار كان من ضمن قيادات املجلس العسكري املرصي التي انقلبت عىل التجربة الد�قراطية التي شهدتها الدولة  

 م، حيث كان يرأس وقتها رئاسة هيئة التسليح. 2013يوليو  03املرصية يف 

الذي كان سيخرج عليه مبارك عن   يفالعصار من أهم قيادات الجيش وكان له دور هام   تثبيت الحكم العسكري 

رت امللف السيايس بعد يناير إلجهاض الثورة وهو أحد مهنديس  اطريق التوريث وهو من ضمن القيادات التي أد

 . يوليو 3 يفة الد�قراطية برجخطة االلتفاف عىل الت

السييس الجديدة والتي عملت عىل    ةم كان بسبب إسرتاتيجي2015منصب رئيس هيئة التسليح يف  خروج العصار من  

بقائه تحويل املجلس العسكري ملجموعة قيادات يسهل السيطرة عليهم، لذلك عمل السييس عىل خروجه، ولكن مع  

بالفعل منذ توىل العصار وزارة  و   .توليه حقيبة وزارة اإلنتاج الحريب ، و 2002ملف التسليح الذي يتواله منذ عام    يف

ىل قبل  إ، وكان العصار  كانت معظم الصفقات العسكرية تتم من خالله  ، ىل قبل وفاتهإم، و 2015اإلنتاج الحريب يف  

كث� اللقاءات بالسييس، وكان يعترب من املجموعة املحيطة بالسييس، التي ترسم مع السياسات يف عدة أمور  وفاته  

 داخلية كانت أم خارجية. 
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 : یولیو 03 کوالیس انقالب الجیش یلع التجربة الدیمقراطیة يف -2

 

 .م2013يوليو    03م، الذكرى السابعة لالنقالب عىل التجربة الد�قراطية التي قام بها الجيش يف  2020شهد شهر يوليو  

وكانت تخطط للوصول إىل  املؤسسة العسكرية منذ اللحظة األوىل لحكم الرئيس محمد مريس، مل تتقبل ذلك األمر،  

 اللحظة الحاسمة التي تنهي فيها تلك التجربة، وتعطي درساً ملن يحاول أن يس� عىل نفس املنوال مرة أخري. 

العسكري�   أحد  يل  أغسطس  إ قال  التجربة  2012ن  مع  العسكرية، ورصاعهم  املؤسسة  داخل  هاماً  تاريخاً  كان  م، 

إقالة املش� عند  محمد حس� طنطاوي من منصبه كوزير للدفاع، والفريق سامي عنان من    الد�قراطية، وتحديداً 

الرئيسية بالجيش املرصي إقالة كل من    . منصبة كرئيس لألركان، وكذلك قادة األفرع  أسباب تلك اإلقاالت وتحديداً 

ت الرئيس  املش� طنطاوي والفريق عنان يتحدث عنها الكث�ون، ولكن ومن وجهة نظري الراوية الصحيحة التي دفع

 مريس لإلطاحة باملش� طنطاوي مل تُرو إىل اآلن. 

وبناء عىل ما ذكره بعض العسكري� السابق�، فإن قرار إقالة املش� طنطاوي، سبّب ضجراً كب�اً داخل الجيش  

املرصي، يف مختلف املستويات "قيادات، ضباط" وهذا بسبب أن طنطاوي باألساس له رصيد وشعبية داخل  

”، فضال ع� 2012-1991عسكرية فهو صاحب أكرب فرتة يقضيها وزير دفاع داخل الجيش املرصي "املؤسسة ال

وذلك القرار استغلته قيادات الجيش في� كانت تردده بعد ثورة    .اعتربوه من الرئيس مريس "تجاوزا لحدوده"
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إىل هدم وتفكيك الجيش. وبعد ذلك  ، أن الثورة تهدف  1ييناير، مبا يف ذلك املش� طنطاوي نفسه واللواء حسن الروين

القرار كانت الندوات التثقيفية داخل الجيش الخاصة بالضباط تؤكد أن الرئيس مريس وج�عة اإلخوان يهدفون إىل 

السيطرة عىل الجيش أو هدمه، وأن هذه القرارات جاءت من أجل تحقيق أهدافهم تلك وأن قادة الجيش لن تسمح  

 بذلك املخطط. 

الجيش كانت مع قرار إنهاء حكم الرئيس محمد مريس، إال أن قرار الرئيس مريس "غ� املدروس"  فمعظم قيادات  

م، ساعد وساهم كث�اً يف تضيق 2012بتعي� مدير املخابرات الحربية "عبد الفتاح السييس" وزيراً للدفاع يف أغسطس  

يف التاريخ    من إحدى السوابقأنها كانت    الخناق عليه بشكل أكرب. الغريب يف تلك الواقعة ك� يصفها العسكريون،

املرصي الحديث أن يصبح مدير مخابرات حربية وزيراً للدفاع، بل عادة ما ينصح األمنيون والعسكريون أن مديري 

مديري   ألن  أركان،  رئيس  أو  الدفاع  وزير  كمهام  مهام  مناصبهم،  من  خروجهم  بعد  يتولوا  أن  يجب  ال  املخابرات 

م معلومات هامة ومفصلية عن الدولة، وإذا عينوا بعد خروجهم من مناصبهم يف مناصب أعىل املخابرات تكون لديه

كوزراء دفاع أو رؤساء أركان وأصبح لهم صالحيات بتحريك قوات فهذا خطأ اسرتاتيجي كب� ألنهم سيصبحون ذوي  

ما فعله السييس، ولكن مع  قدرات وإمكانيات تؤهلهم للقيام بأي عمل ضد رأس السلطة يف أوقات االختالف، وهذا  

غياب املعلومة يصبح كل يشء محتمالً، ويبدو أن الرئيس محمد مريس ومساعديه مل يكن لديهم هذا اإلدراك، وال  

 ن. زالت حيثيات اختيار السييس تحديدا لهذا املنصب من األمور التي مل يكشف عنها النقاب حتى اآل 

قد حسم القرار بشكل نهايئ ووضع الجدول  كان  نا املختلفة أن الجيش  تش� الدالئل واملعلومات املتوافرة من مصادر 

م، ولكن ما قيل يل يف أحد املقابالت، أن املجلس العسكري  2013الزمني لرحيل نظام الرئيس مريس يف أوائل يونيو  

عسكري   م، كانت خطته بعد اإلطاحة بالرئيس محمد مريس أن يكون البديل رجل2013عضو يف يونيو    24املكون من  

أخر، ومل يطرح اسم السييس بأي شكل من األشكال أنه سيكون هو ذلك الرجل العسكري الذي سيتوىل الحكم بعد  

   .االنقالب

ثورة يناير: السياسات  عسكر مرص و يوليو وما بعدها االطالع عىل دراسة "  03من كواليس ما جرى يف    ملعرفة مزيد

 ". والتحوالت

 

 مرة أخري:السیسي  ما وراء ظهور محمود  -3
  ، محمود السييس، الضابط يف املخابرات.سييسألول مرة عن نجل ال  تعرض  معلوماتاملرصي،    "24موقع "القاهرة  نرش  

ال أبناء  أكرب  السييس،  الفتاح  عبد  الشاب يسمى محمود  الضابط  إن  املوقع  ويعمل ضابطا  سييسوقال  باملخابرات ، 

، ح� تعالت الهمه�ت بخصوص وضع الضابط  2019وأشار املوقع أن الجدل يعود إىل صيف عام    املرصية.

جهاز   وكيل  منصب  وشغل  عميد،  رتبة  إىل  مقدم  رتبة  من  رقى  أنه  والده  عنه خصوم  أشاع  الذي  الشاب، 

هو أنه تم نقله إىل السفارة   ييسسوأوضح املوقع أن الجدل الذي تم إثارته حول نجل ال  املخابرات املرصية.

 املرصية يف موسكو، ليعمل مسؤوال عن التنسيق األمني واالستخبارايت ب� مرص وروسيا. 

 

 (الرابط) – الروینيالكامل لعضو المجلس العـ سـ كري اللواء حسن  التسریب 1
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 تعلیق:

 السييسوبعد سيطرة    الحتواء املوقف  ،م2019سبتمرب    20  حراك تم ابتعاثه ملهمة عمل خارجية بعد  السييسمحمود  

وكانت حركة تنقالت يونيو    2019شهري نوفمرب وديسمرب  يفعىل األجواء قام بالرتاجع عن كل الخطوات التي أتخذها 

 .الفرتة الحالية يفللمشهد  أخريمره  السييس دليل عىل ذلك وتكمل الصورة برجوع محمود  2020

 ما وراء القرارات األخیرة الخاصة باملؤسسة العسکریة: -4

املجلس  قوان� تخص القوات املسلحة، منها ما يتعلق بتنظيم عمل    6وافق الربملان املرصي بشكل نهايئ عىل تعديالت يف  

وتعي� مستشارين  االنتخابات  الضباط يف  ترشح  القومي، فضال عن رشوط  األمن  املسلحة ومجلس  للقوات  األعىل 

 .عسكري� يف املحافظات

املتعلقة  ف القانونية  األحكام  النواب، عىل تعديل بعض  القومي مبجلس  واألمن  الدفاع  لجنة  الضباطوافقت    برتشح 

 103النتخابات رئاسة الجمهورية أو املجالس النيابية أو املحلية. ويف هذا الصدد، تم إضافة فقرت� جديدت� لل�دة  

بالقوات املسلحة  انتهت خدمتهم  إليها تقيض بعدم جواز الرتشح للضباط سواء املوجودين بالخدمة أو من  املشار 

للقوات املسلحة ولصاحب   األعىلنتخابات رئاسة الجمهورية أو املجالس النيابية أو املحلية إال بعد موافقة املجلس  ال 

للقواعد   وفقا  املسلحة  القوات  لضباط  العليا  القضائية  اللجنة  أمام  إليه  املشار  املجلس  قرار  عيل  الطعن  الشأن 

رقم    واإلجراءات القانون  يف  عليها  القضائية   1975لسنه    71املنصوص  اللجان  اختصاصات  وتحديد  بتنظيم  الخاص 

يوماً من تاريخ إعالن صاحب الشأن به ويكون قرارها يف الطعن   30لضباط القوات املسلحة، عيل أن يكون ذلك خالل  

 نهائيا. 

القوان�    يفو  القانون رقم    التيمقدمة مرشوعات  الربملان، تعديل بعض أحكام  إنشاء  ب  2014لسنة    19وافق عليها 

وذلك بأغلبية الثلث� وقوفا، مبا يقىض بعقد اجت�ع مشرتك للمجلس األعىل للقوات املسلحة   مجلس األمن القومي،

تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها    التياألحوال    يفرئيس الجمهورية،  مع مجلس األمن القومي، برئاسة  

واملقومات األساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، التخاذ   الجمهوريوأمن البالد وسالمة أراضيها والنظام  

 تداب� وآليات عاجلة ملواجهة ذلك. 

لسنه    55الوزراء مبرشوع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  وافق مجلس النواب عىل قرار رئيس مجلس  ك�  

بشأن الرتبية العسكرية مبرحلتي التعليم الثانوي    1973لسنه    46بشأن منظ�ت الدفاع الشعبي والقانون رقم    1968

لكل محافظة   مكرراً لتقيض بأن يكون  5ويتضمن مرشوع القانون إضافة مادت� جديدت� للقانون أواله� برقم    والعايل.

نهم وتحديد رشوط شغلهم الوظيفة قرار من وزير  يوعدد كاف من املساعدين يصدر بتعي  مستشار عسكري

تحديد اختصاصات املستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل  مكرر "أ" تقيض ب  5الدفاع، أما الثانية برقم  

 . تنفيذها الجارياملساهمة يف املتابعة امليدانية الدورية للخدمات املقدمة للمواطن� واملرشوعات 

 تعلیق:

والربملانية  القانون الذي أقره الربملان بوجوب موافقة املجلس العسكري عىل ترشح الضباط لالنتخابات الرئاسية  

  . فقط عىل قيادات املجلس العسكري الجديد  اولكن كان منحرص   2011كقرار من بعد    اتواجدواملحلية كان م

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89?src=hashtag_click
https://daaarb.com/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD/
https://www.youm7.com/story/2020/7/6/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD/4864312
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06072020&id=c2626289-a6d1-46e8-a171-9b3169315395
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حوكم بذلك    عناني  سامالفريق  ،  ةعىل رتبأ ىل  إالقرار أصبح قانون رسمي وسيطبق عىل كل الضباط من أصغر    ناآل 

الرتشح النتخابات   نيته  قانون  أنعمل عىل  ن  اآل   السييس،  2018القرار بعد إعالن  القرار  يرشعه برملانه    ايكون هذا 

  نواآل السييس تراجع عن إجراءات ما بعد سبتمرب ، فك� ذكرت مراراً و  .ملحاسبة أي قائد عسكري سيعمل عىل تهديده 

فلم استبعد محاولة النظام   ،الرئاسية  االنتخاباتليس فقط يف السيطرة عىل    األمر  .يعد أدواته للمواجهات القادمة

النوا العسكري� ملجليس  للفريق شفيق فلرتة دخول  تابع  أحده�  يتوافق مع رغبته، هناك حزبان  مبا  والشيوخ  ب 

واآلخر لعنان؛ وبالتايل فإن دخول أي عضو عسكري يف الحزب� مرهون مبوافقة املجلس العسكري الذي يتحكم فيه  

 .  السييس

القبضة العسكرية   تعي� مستشار عسكري لكل محافظة يأيت من ضمن اإلجراءات التي يعمل عليها السييس لزيادة

 عىل كل مفاصل الدولة. 

قرار ضم مجلس الدفاع واملجلس العسكري الذي يتحكم فيه السييس والذي سيصبح أغلبيته للعسكري� عن املدني�،   

 سببه أن يكون القرار العسكري هو الغالب عىل أي صوت. 

 : الغربي سالح اإلشارة لتأمین العمق بیعقد اجتماعًا   السیسي-5

رئيس مجلس الوزراء، وعمرو طلعت وزير االتصاالت    مدبويلمع مصطفى    م،2020خالل شهر يوليو    سييسالاجتمع  

  البشاري، رئيس بالقوات املسلحة، واللواء محمد    مدير سالح اإلشارة  الظاهر،طارق    .أ.حوتكنولوجيا املعلومات، واللواء  

لجنة األق�ر الصناعية، واللواء عمرو فاروق رئيس لجنة املحمول العسكري، والعميد محمد سعيد مساعد رئيس أركان  

  سييسإن ال  الجمهورية،رئاسة  ، املتحدث الرسمي باسم  رايضسالح اإلشارة للمنظومات والشبكات. وقال السف� بسام  

ليبيا،   مع  املشرتكة  والحدود  ملرص  الغريب  العمق  لتأم�  املسلحة  بالقوات  اإلشارة  سالح  وجهود  خطط  عىل  اطلع 

أحوال  وكذلك  الدولية ملرص،  للحدود  امتداًد  االسرتاتيجية  االتجاهات  وجميع  والجنويب  الرشقي  الش�يل  واالتجاه� 

الحدودية   املنافذ  باستخدام  وأوضاع  املختصة  الحكومية  الجهات  مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلك  بالكامل،  وتأمينها 

 ". 1نظمة االتصاالت الحديثة املحمولة واملرئية والقمر الصناعي املرصي "طيبة أ تكنولوجيا 

 : تعرف یلع وزیر اإلنتاج الحربي الجدید -6

 ، وزيراً للدولة لإلنتاج الحريب. مريس أحمد اللواء محمدحلف اليم�  أداء م،2020خالل شهر يوليو  السييسشهد 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?src=hashtag_click
https://www.youm7.com/story/2020/7/5/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/4862624
https://www.mobtada.com/details/950845
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لسالح    لوزير الدفاع، ومديراً   الجديد منصب أم� عام الهيئة العربية للتصنيع، وعمل مساعداً   الحريبشغل وزير اإلنتاج  

وزير    املركبات بالقوات املسلحة، قبل أن يرتقى ملنصب مساعد وزير الدفاع، ثم أمينا عاما للهيئة العربية للتصنيع.

عىل ، وحصل  1977يوليو    يفالكلية الحربية    يفوتخرج    1954/،1/  18  يفالجديد، من مواليد القاهرة    الحريباإلنتاج  

 يونيو.  30ونوط الخدمة العسكرية من الدرجة أوىل ونوط  منها ميدالية الخدمة الوطنية ،عدة أنواط

ن “من ال �لك القدرة عىل تصنيع سالحه.. ال �لك  أ ، يف أول ترصيح له عقب توليه املنصب، محمد أحمد مريس أكد،

 قراره العسكري”.

 : العسکريترقیة املتحدث -7
تغي� الصورة الرسمية  وتم  العقيد إىل رتبة عميد  من رتبة    تامر الرفاعي للقوات املسلحة،    العسكريملتحدث  تم ترقية ا

 م. 2020يوليو  01افات العميد يف بكتّ  سكريالعللمتحدث 

   :أسباب سقوط الطائرات املتکرر-8
قائدها، الرائد طيار  تم مرصعو  النطاق الجنويب اإلسرتاتيجيمقاتلة حربية مرصية يف م، 2020خالل شهر يوليو  سقطت

 . أحمد أبوزيد

 

 تعلیق:

حوادث سقوط الطائرات أصبح متكرر والسبب هو عدم التدريب الجيد لألفراد، ليس الهدف فقط أن تحصل 

التعامل مع السالح النوعي الذي تتحصل عليه،    نيجيدو   نو محرتفعىل سالح نوعي األهم أن يكون لديك أفراد  

هو  يف فرتة من الفرتات  جيوش يف العامل    10وكان السبب األهم يف أن الجيش املرصي خرج من تصنيف أقوي  

 . قلة تدريب األفراد

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01072020&id=d85dc136-1ae8-4802-bb31-7897eed25899
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 : العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریة: نیًاثا
  :موقف النظام املصري الراهن تجاه لیبیا-1

خليفة حفرت، ملرص التدّخل عسكرياً يف ليبيا "لح�ية  ليف رشقي ليبيا، املؤيّد    مجلس النوابأجاز  م،  2020  خالل شهر يوليو

 ك� زعم.  األمن القومي" للبلدين

املقابل   النوابوافق  يف   املرصي  مجلس 

يوليو   شهر  آراء    م،2020خالل  بإج�ع 

النواب الحارضين عىل إرسال عنارص من 

ية يف مهام قتالية القوات املسلحة املرص

خارج حدود الدولة املرصية، للدفاع عن 

املرصي القومي  زعم  ،األمن  يف   ،ك� 

 .ريبغاالتجاه االسرتاتيجي ال

بلقاء  وقام   يوليو  شهر  خالل  السييس 

الليبية  القبائل  شيوخ  من  ،  مجموعة 

الو  إن  السييس  يف قال  املرصية  قوات 

حال دخولها ليبيا سيكون شيوخ القبائل  

بالعلم   القوات  هذه  رأس  عىل  الليبية 

مرص   السييسأكد  و   .الليبي استعداد 

الستقبال أبناء الشعب الليبي بالكليات  

املرصية خالل ،  العسكرية  وأضاف، 

مبشايخ والقبائل الليبية، أن مرص    حديثة

  ، يةلتدريب وتسليح القبائل الليب جاهزة  

 . لتجهيز نواة للجيش الوطني الليبي

قوات حكومة رصدت  ويف سياق متصل  

خالل شهر يوليو  ،  الرشعية  الوفاق الليبية

ونرش املركز اإلعالمي للجيش  ،  وصول إمدادات عسكرية قادمة من مرص، إىل مدينة طربق ش�ل رشقي ليبيا   م،2020

زيا  ال يرتدون  أشخاص  مبحاذاتها  يقف  الحريب،  والعتاد  األسلحة  لحمل  مخصصة  نقل  لسيارات  ليبي، صورة 

 . عسكريا، دون ذكر أي تفاصيل أخرى

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53406382
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3085853/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2439660.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2439660.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
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 تعلیق:

تزداد قوة عوامل تدخل السييس املعلن يف الداخل الليبي، وإذا فشلت مساعي إيجاد حل سيايس   يف الوقت الراهن

الوفاق عىل استئناف العمليات العسكرية للسيطرة عىل كافة األرايض الليبية ك� تعلن  لألزمة الليبية، وعملت حكومة  

 باستمرار، ستزداد قوة الدوافع التي ستدفع السييس للتدخل املعلن يف ليبيا حفاظاً عىل أمن نظامه.

مه� كانت األسباب،  السييس ليس لديه بديل حاليا غ� االستمرار يف دعم مرشوع حفرت داخل ليبيا، ولن يتخىل عنه  

حتى لو تخلت عنه الدول الداعمة األخرى اإلقليمية والدولية، مثل روسيا واإلمارات والسعودية، فمعركة متك� حفرت  

يعتربها السييس يف الوقت الراهن "معركة صفرية" بالنسبة له ألنه �ثل أمن لنظام السييس نفسه. ومرص ال تضمن  

لقيام بالدور الذي يقوم به حفرت (عىل عكس املوقف الرويس مثالً الذي قد يفضل  كفاءة أي شخصية عسكرية ليبية ل

السابق)، وترى مرص أن اختفاء حفرت عن املشهد سيرتتب عليه حدوث   القذايف  االعت�د عىل بعض من رموز نظام 

رت خالل الفرتة  نزاعات وانشقاقات يف معسكره ال يرتتب عليها وجود "قائد قوي" واحد؛ لذلك ستعمل عىل دعم حف

املقبلة بكافة أشكال الدعم، وقد ظهر هذا بالفعل خالل األشهر املاضية، ومن املنتظر أن يستمر يف املستقبل املنظور  

 بشكل أكرب. 

وإذا تراجع حفرت وأصبح يف موقف عسكري وسيايس أسوأ م� هو عليه اآلن، وانحرصت سيطرته فقط عىل النطاق  

الطرق للحل السيايس ب� األطراف الليبية، فإن السييس �كن أن يصل إىل دعم مرشوع    الرشقي يف ليبيا، وتأزمت كل

تقسيم ليبيا إذا فقد األمل يف بقاء ليبيا موحدة تحت قيادة حفرت، حتى يظل مرشوع حفرت هو الذي يسيطر عىل الجزء  

 الرشقي الليبي املتاخم للحدود املرصية، حفاظاً عىل أمن نظام السييس ومصالحه.

وإذا نجحت حكومة الوفاق يف نقل املعارك إىل املنطقة الرشقية لفرض سيطرتها عىل كافة األرايض الليبية، وتجاوزت  

الجفرة الذي يراه النظام املرصي "خط أحمر"، حيث تش� ترصيحات وبيانات حكومة الوفاق إىل ذلك،  -خط رست

نظام السييس بشكل مبارش وُمعلن بقوات كب�ة يف  يتدخل  سبهدف بسط نفوذ الحكومة عىل كافة الرتاب الليبي، ف

تلك املعارك، حيث مل يكِف الدعم املقدم إىل قوات حفرت بالتسليح املتطور أو الدعم باستخدام املرتزقة لحسم األمر. 

التي تحاول التيارات املتشددة  القومي املرصي ومواجهة  التدخل بأنه يأيت حفاظاً عىل األمن    وُسيربر السييس ذلك 

السيطرة عىل األرايض الليبية الحدودية مع األرايض املرصية، وكذلك مواجهة الدور الرتيك الذي يّدعي نظام السييس  

أنه يعمل عىل زعزعة استقرار الدولة املرصية، خصوصا يف ظل الترصيحات املتكررة التي يطلقها عقيلة صالح بأن ليبيا  

القومي املرصي والليبي، وهو ما    األمنإلرهاب واملرتزقة حفاظاً عىل  يف حاجة إىل دعم الجيش املرصي يف حربها ضد ا

 1قد يؤرش إىل إمكانية حدوث مثل هذا التدخل.

 لقاءات مصریة ترکیة حول لیبیا: -2

، صحة التقارير الرتكية عن حدوث تواصل مع الجانب املرصي حديثا، بشأن عدد تقارير صحفية عربية  أكدت

يونيو    27ة املرصية استضافت وفدا تركيا،  ، إن الخارجيتلك التقاريروقالت    من القضايا الخالفية ب� البلدين.

 

 الرابط م، 2020یونیو  25، مصراوي، تاریخ النشر  عقیلة صالح: لیبیا ستحتاج إلى دعم الجیش المصري في حربھا ضد اإلرھاب  1

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://thenewkhalij.news/article/198196/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2020/6/25/1817638/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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  أن الوفد الرتيك ضم دبلوماسي� ومسؤول� أمني� رفيعي املستوى.التقارير  وأضافت    ، وسط تكتم إعالمي.م2020

الليبية، واتفاق   األزمة  الجانب�، عىل رأسها  الخالف ب�  الرتيك مع مسؤول� مرصي�، عددا من قضايا  الوفد  وبحث 

فإن أنقرة سعت من وراء اللقاء إىل تبديد مخاوف القاهرة   تقاريرووفق ال  د البحرية ب� أنقرة وطرابلس.ترسيم الحدو 

قال   م،2020وخالل شهر يوليو    بشأن االتفاق، وأن تدخلها عسكريا لدعم حكومة طرابلس، لن �س أمنها القومي.

صالح مشرتكة ب� القاهرة وأنقرة، وجرى التباحث  " الرتكية، "إن هناك مTRTوزير الخارجية الرتيك، يف حديث لقناة "

 عىل مستوى الوزراء يف أكرث من مناسبة يف السابق". 

، إن إرسال قوات مرصية إىل ليبيا سيكون  الرتكية إبراهيم قالن  املتحدث الرسمي باسم الرئاسةقال  ويف سياق متصل  

وأضاف قالن، خالل مشاركته يف ندوة عن "السياسة الخارجية الرتكية" نظمها مركز يف بلجيكا،  ،  مغامرة عسكرية خط�ة

مع أي ج�عة أو  أن تركيا تدعم نجاح العملية السياسية يف ليبيا، مؤكدا عدم رغبة بالده الدخول يف رصاعات عسكرية  

وذكر قالن أن الوجود الرتيك يف ليبيا يستند إىل الرشعية الدولية والدعوة التي وجهت للحكومة الرتكية ،  دولة يف ليبيا

إنشاء  موسكو عىل  مع  أنقرة  اتفاق  إىل  دويل، مش�ا  باعرتاف  تحظى  التي  الليبية  الوطني  الوفاق  قبل حكومة  من 

وقال إن حفرت يرص عىل خرق وانتهاك االتفاقيات  ،  نار "موثوق ومستدام" يف ليبيامجموعة عمل لتثبيت وقف إطالق ال 

وااللتزامات التي تعهد بها، مضيفا أنه أراد أن يحكم ليبيا كدكتاتور وحيد، وأن الغالبية العظمى من الشعب الليبي  

 لن يقبلوا مبثل هذا الوضع. 

 مصر والوالیات املتحدة األمریکیة: -3

الفريق ب  خالل شهر يوليو يف القاهرة  املرصيالقائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع    الفريق أول محمد زىكالتقى  

األمريكية وناقش الفريق أول محمد زىك مع قائد القيادة املركزية    ريكية.قائد القيادة املركزية األم  ماكينزى،أول كينيث  

ضوء التطورات اإلقليمية والدولية الراهنة، وزيادة مجاالت التعاون    يفمن املوضوعات ذات االهت�م املشرتك    عدد

كالً من مرص والواليات    لف التدريبات املشرتكة ب�ملك� تطرق اللقاء    ب� القوات املسلحة لكال البلدين.   العسكري

 . املتحدة األمريكية

،  مع اإلعالمية "مليس الحديدي" عىل قناة الحدث بلقاء كوه� چوناثانبالقاهرة السف� األمرييك يف سياق متصل قام 

 :أهم ما جاء يف ترصيحاته االيتو 

نعمل لتقديم الدعم الدبلومايس ملرص لتكون مركزا إقليميا للطاقة، ونحن نشارك بالفعل بصفة املراقب يف  علينا أن    -

 منتدى غاز رشق املتوسط. 

 ومروحيات أباتيش املرصية.  F-16هناك تطويرات قادمة ألسطول مقاتالت  -

 سنواصل العمل عىل تزويد الجيش املرصي مبستشعرات مراقبة وح�ية الحدود.  -

مليار دوالر، ويتم تقرير   1.3يظل مبلغ املعونة العسكرية السنوية ملرص ك� هو يف املستقبل بقيمة    أنأتوقع    -

 املبلغ من خالل الكونجرس بالتشاور مع اإلدارة األمريكية. 

ألف فردا من القوات املسلحة املرصية، ومنهم املئات ممن يسافرون للواليات   15قمنا بتدريب أكرث من    -

 حدة كل عام، وبعضهم يتدرب يف أهم أكاد�يات القوات املسلحة األمريكية.املت

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2020/7/15/%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-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/4880475
https://defense-arab.com/vb/threads/147856/
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السياق   الخارجية األمرييك للرش   ديفيد شينكر،انتقد  يف نفس  ق األد�، املوقف األوريب من الرصاع يف مساعد وزير 

ونقلت صحيفة واشنطن بوست ،  ليبيا، قائال إنهم يغضون الطرف عن إرسال روسيا ومرص واإلمارات أسلحة إىل ليبيا

األمريكية عن شينكر قوله إن "عمليات االعرتاض الوحيدة التي ينفذونها (االتحاد األوريب) تستهدف املواد العسكرية 

رسلة إىل ليبيا. لكن ال أحد يعرتض عىل الطائرات الروسية، ال أحد يعرتض عىل الطائرات اإلماراتية، ال أحد  الرتكية امل

 يعرتض عىل املرصي�". 

 مصر وإیطالیا: -4

باملوافقة عىل اتفاقيتي    2020لسنة    374رقم    السييس عىل قرار    م،2020خالل شهر يوليو    املرصي  وافق مجلس النواب

ب�   الدفاع  قرض  اإليطالية    املرصيةوزارة  الصادرات  تنمية  التمويل    SACEوهيئة  ومؤسسات  البنوك  ومجموعة 

 اإليطالية. 

  : التسلیح:ثالثًا
 " K029BE"و"  K08BE الروسیةلقنابل عقد تصدیر ل أول بدء تسلیم -1

  K08BEالروسيت� املوجهت� الخارقت� للتحصينات ذوايت املدى املُوّسع، طراز "    للقنبلت�يتم تسليم أول عقد تصديري  

هناك إشارات بأن الزبون الذي ستحصل  كج، لزبون أجنبي العام الجاري،    1500" زنة    K029BEكج، و"    500" زنة  

 . الجيش املرصيعىل تلك الصفقة هو 

 املصریة  Mirage-5باکستان تتسلم مقاتالت میراج -2

  36وكانت باكستان قد اتفقت مع مرص للحصول عىل    .من مرص   Mirage-5مقاتالت م�اج  بدأت باكستان يف تسلم  

مقاتلة من هذا النوع بعد أخذ موافقة فرنسا، الدولة املصنعة للمقاتلة، ويفرتض أن تظل املقاتلة يف الخدمة لدى سالح  

 كقطع غيار للمقاتالت الباكستانية. وسيتم استع�ل بعضها   2030أو  2024الجو الباكستا� حتى 

النسخة املصریة من فرقاطات میکو الشبحیة األملانیة متعددة املهام ستحمل  -3

   ”MEKO A-200 ENمسمی “ 

” حيث EN-MEKO A 200األملانية متعددة املهام مسمى “  النسخة املرصية من فرقاطات ميكو الشبحيةستحمل  

ة الفيدرالية حول مبيعات الّسالح ”، وذلك طبًقا لتقرير الحكوم Egyptian Navyإىل جملة “البحرية املرصية    ENترمز  

سيتم    MEKO A-200يذكر أن البحرية املرصية تعاقدت عىل أربع فرقاطات من فئة    .2019األملا� الخارجية لعام  

  Labradorمنها يف أملانيا والرابعة يف مرص، وتجري حاليا أع�ل بناء الفرقاطة األوىل يف ميناء البرادور    3بناء  

” املتعاقد  Rönner” الواقعة ش�يل أملانيا، والتي تنفذها مجموعة “رونر  Bremerhavenمبدينة “بر�رهافن 

 ” لألنظمة البحرية. ThyssenKrupp TKMSالفرعي لصالح رشكة “تيس� كروب 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06072020&id=70601de7-7314-4e81-a5b2-c5e789d77683
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06072020&id=70601de7-7314-4e81-a5b2-c5e789d77683
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06072020&id=70601de7-7314-4e81-a5b2-c5e789d77683
https://army-tech.net/forum/index.php?threads/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-k08be-%D9%88-k029be.18678/
http://www.defense-arabic.com/2020/07/17/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AC-mirage-5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
http://www.defense-arabic.com/2020/06/27/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%AD%D9%8A/
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 الجیش املصري یکشف تفاصیل دقیقة عن سالح دفاع جوي روسي -4

ألول مرة، عن تفاصيل أثناء عمليات الصيانة املحلية ملنظومة "بوك إم    القوات املسلحة املرصيةكشف فيديو نرشته  

املرصي.2 الجوي  الدفاع  لقوات  التابعة  الصنع  روسية  خال  "  املرصي  الجيش  فيديو  يف  األخ�ة،  وظهرت  الدقائق  ل 

"،  2وتتمتع املنظومة الروسية الحديثة "بوك إم  عمليات الصيانة للمنظومة الروسية يف الورش التابعة للجيش املرصي. 

 ثانية فقط. 20بقدرات فائقة، إذ أن دخول املنظومة يف وضعية القتال من نظام املناوبة يستغرق 

 اء املصریة الجیش املصري یستعرض سالح "آمون" حارس السم-5

آمون"، وذلك خالل االحتفال  “بـ  مقطعا مصورا ملنظومة "سكاي جارد" املرصية امللقبة    وزارة الدفاع املرصيةعرضت  

 وي املرصية.بالعيد السنوي لقوات الدفاع الج

تي-6 دبابات  مصر  امتالك  يف    90-سبوتنیك:  کبیرة  تکنولوجیة  ثورة  سیحدث 

  الجیش املصري

دبابة    500نرشت وكالة األنباء الروسية "سبوتنيك" تقريرا تحت عنوان "نرص جديد للسالح الرويس: ملاذا اختارت مرص  

  عتمرص وقّ وأشارت الوكالة الروسية إىل أن    مثيل لها. إم إس"، مؤكدة أن هذه الدبابات ال    90-روسية من طراز يت

للجيش املرصي وأن هذا األمر سيسمح ملرص بالحصول عىل تقنيات    T-90MSدبابة    500-400عقدا مع روسيا لتوريد  

 يف مرص.  إلنتاج الدبابات

 :فرنسا تتفاوض مع مصر یلع عقد الرافال اإلضايف-7

وأشارت إىل عودة املفاوضات   مستمر،يف تزايد  االتصاالت العسكرية ب� مرص وفرنساأفادت جريدة فرنسية أن وت�ة 

” الفرنسية، أنه بسبب  La Tribuneكشفت جريدة “ال تريبيون    عىل عقد طائرات رافال اإلضايف وصفقات أخرى كب�ة.

وباريس ورشكات   القاهرة  ب�  العسكرية  االتصاالت  وت�ة  فإن  ليبيا،  يف  وتدخلها  املتوسط  وأنشطتها يف رشق  تركيا 

خاصة يف ظل احتياج مرص ملزيد من أنظمة التسليح، وبوجود  صناعات السالح الفرنسية قد زادت يف اآلونة األخ�ة، و 

 ورقة ضغط تستخدمها القاهرة وهي املفاوضات عىل عقود تسليح ضخمة مع الجانب اإليطايل. 

تقاریر تکشف مطالبة مصر بتسریع عملیات تسلیم سالح روسي یلع خلفیة توتر  -8

 األوضاع يف لیبیا

، أن القاهرة طلبت من موسكو ترسيع عمليات تسليم أنظمة الدفاع  مواقع عسكرية مرصية وروسيةذكرت  

وأشارت وسائل اإلعالم الروسية   السواحل املرصية.الساحلية "باستيون" عىل خلفية توتر األوضاع يف ليبيا قرب  

 لخرباء  ووفقا  عاجلة،  إجراءات   اتخاذ  عىل  مرص  يجربإىل أن النشاط الرتيك قبالة سواحل ليبيا ورشق املتوسط  

 املضادة   الصواريخ  أنظمة   اقتناء  يف  للتعجيل  مرص  خطط  عن  تقارير  يونيو  منتصف  يف  هناك  كانت  عسكري�

 ن سالمة شواطئها وحقول الغاز يف البحر األبيض املتوسط. ض�  أجل من" ستيونبا" الروسية للسفن

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1129699-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1129692-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1130027-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%8A-90-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%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/
https://arabic.rt.com/middle_east/1130027-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%8A-90-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%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/
https://arabic.rt.com/middle_east/1130027-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%8A-90-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%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/
http://www.defense-arabic.com/2020/07/06/%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5/
https://arabic.rt.com/middle_east/1130263-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
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  مواصفات قویة لسالح روسي أردني مدمر يف الجیش املصري-9

" ويوصف  32-تحدثت وسائل اإلعالم الروسية، عن مواصفات قوية لسالح رويس أرد� الصنع يسمى قاذف "آر يب جي

أثناء مناورات   القوات البحرية املرصيةوقالت وسائل اإلعالم الروسية أن هذا السالح ظهر لدى    مدمر الدبابات".“بـ  

 مشرتكة مع القوات األردنية هذا العام.

 الحکومة األملانیة توافق یلع تسلیم مصر الغواصة الرابعة واألخیرة -10

”، 209/1400modطراز “  S44الرابعة واألخ�ة    النهائية عىل تسليم مرص الغواصةأصدرت الحكومة األملانية موافقتها  

وتم    ” املسؤولة عن بنائها. ThyssenKrupp Marine Systems TKMSوذلك بناًء عىل طلب رشكة “تيس� كروب  

ألملا� السيد “بيرت ألت�ير” أمام لجنة الشؤون االقتصادية بالربملان  اإلعالن عن تلك املوافقة عىل لسان وزير االقتصاد ا

 ”. Bundestagاالتحادي “البوندستاج 

 داخل لیبیا  الکشف عن طریقة تصنیع سالح مصري ظهر  -11

، والتي تصنيع مدرعات "التمساح" املرصيةكشف فيديو نرش عىل مواقع التواصل االجت�عي ألول مرة عن مراحل  

عام   مرة  ال  . 2018عرضت ألول  واختبار مدرعات  وتحدث  مراحل تصميم وتصنيع    ST-100 / ST-500فيديو عن 

يذكر أنه يف أواخر عام   التابع لوزارة اإلنتاج الحريب يف مرص.  200ومصنع    IMUTاملرصية املنتجة بالتعاون ب� رشكة  

في  2019 حفرت،  خليفة  املش�  بقيادة  الليبية  املسلحة  للقوات  التابعة  الحريب  اإلعالم  شعبة  فيه  نرشت  ظهرت  ديو 

 مدرعات مرصية جديدة بحوزة "الجيش الوطني الليبي". 

 AW-149 روحیة لیوناردوامل -12

جدير بالذكر أن مرص تعاقدت    .االختباراتإيطاليا أثناء    يف   املرصيبالتمويه   AW-149 ظهور أول مروحية ليوناردو

 .  )AW-189 مروحيات 8و AW-149مروحية   24مروحية ( 32عىل 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1130217-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%85%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-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
http://www.defense-arabic.com/2020/07/10/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1133728-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
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 Su-35 Super Flanker ملقاتالتا -13

 يف روسيا قبل تسليمها، وتظهر بنفس متويه مقاتالت  Su-35 Super Flanker   مجموعة جديدة من اللقطات ملقاتالت

MiG-29M 9211 - 9210" وتحمل الس�ياالت "  2020 - 2017ية يف الفرتة " التي تسلمتها القوات الجوية املرص   -  

 ." 2023  - 2020ستتم أع�ل التسليم يف الفرتة "  ." 9214 -  9213 -  9212

 

   : التدریبات العسکریة:رابعًا
  العسکریة باملنطقة الغربیة يف مصر  2020مناورة حسم -1

نفذت تشكيالت ووحدات املنطقة الغربية العسكرية يف الجش املرصي، بالتعاون مع الفروع الرئيسية للقوات املسلحة،  

  يوليو  9  يف  زيك،   محمد   أول  الفريق  الدفاع  وزير  بحضور   وذلك   ،2020حسم  املرحلة الرئيسية للمناورة االسرتاتيجية  

 .الجاري

" الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة شهد إحدى مراحل املناورة    2020إطار املناورة " حسم    يفو 

 . الغريب االسرتاتيجينفذتها القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة بأحد املناطق الحدودية عىل االتجاه  التي

 فرنسي مشترك بالبحر املتوسط –تدریب مصري -2

تدريبا بحريا عابرا بنطاق األسطول الش�يل بالبحر املتوسط وذلك   القوات البحرية املرصية والفرنسيةنفذت  

وتضمن العديد  )،  ACONITباشرتاك الفرقاطة الشبحية املرصية (تحيا مرص) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية (

التشكيالت  بالبحر ضد  القتالية  املهام  تنفيذ  التعاون يف  تنظيم  أساليب  تركزت عىل  التدريبية  األنشطة  من 

لبحرية املعادية مع االستخدام الفعيل لألسلحة يف االشتباك مع األهداف السطحية والجوية، إضافًة إىل تنفيذ ا

 املعارك التصادمية. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://sdarabia.com/2020/07/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%85-2020-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/
https://sdarabia.com/2020/07/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%85-2020-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/
https://sdarabia.com/2020/07/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%85-2020-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/
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   إجراءات االصطفاف واالستعداد القتالي لعناصر القوات املسلحة-3

إجراءات االصطفاف   م،2020يوليو  27يف تاريخ  رئيس أركان حرب القوات املسلحة حجازي الفريق محمد فريدشهد 

 . واالستعداد القتايل لعنارص القوات املسلحة عىل االتجاه اإلسرتاتيجي الغريب

 : القرارات العسکریة: خامسًا
زلزال  نا-1 إسكان  أو  منازل  لقاطني  مالية  ومقدمات  بطلبات  للتقدم  الباب  بفتح  السييس،  متوجًها  3و  2و  1شد   ،

نا قطعة أرض سابًقا، نريد قطعة أرض من املعسكرات، لننفذ  «ك� منحت   للفريق محمد زيك، وزير الدفاع:بالحديث  

 لهم هذه املرشوعات». 

ير الدفاع عىل قبول دفعة جديدة من الطلبة املتطوع�  القائد العام للقوات املسلحة وز  الفريق أول محمد زىك صدق  -2

علوم) أو    علميإناث) من الحاصل� عىل شهادة الثانوية العامة (  –  (ذكورلصالح املعاهد الصحية للقوات املسلحة  

 ) باملعهد    2019/2020،  2019/  2018  الدرايسالعام    خريجي )  علمياألزهرية  ،    الصحيوذلك  ذكور بحوش عيىس 

 . بالجالء  الصحيإناث بأحمد جالل واملعهد  الصحيواملعهد 

ائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع أوامره لإلدارات التخصصية بإعداد وتجهيز  الق  الفريق أول محمد زىكأصدر  -3

 لدولة اليمن ملكافحة ف�وس كورونا.  تقد�هاشحنة مساعدات من املستلزمات الطبية واملطهرات، وذلك ل 

 : اللقاءات والزیارات: دسًاسا
برئاسة  -1 الوطني  الدفاع  مجلس  يوليو    ،السييسناقش  االتجاه    م،2020خالل شهر  ليبيا عىل  يف  األوضاع  تطورات 

االسرتاتيجي الغريب، وشدد املجلس عىل االلتزام بالحل السيايس كسبيل إلنهاء األزمة الليبية، ومبا يحقق الحفاظ عىل 

 . الليبيةالسيادة والوحدة الوطنية واإلقليمية للدولة 

، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، املهندس محمد أحمد مريس، وزير الدولة لإلنتاج  الفريق عبد املنعم الرتاساستقبل  -2

 . السييسالحريب الجديد، عقب أدائه حلف اليم� الدستورية أمام 

الدولة لإلنتاج  محمد أحمد مريسلواء  الاجتمع  -3 نائب    الحريب،، وزير  املجيد،  بالدكتور مهندس حسن أحمد عبد 

"، أىب ق�  الحريب   ٩ورؤساء مجالس إدارات رشكات (حلوان للمسبوكات "مصنع    الحريب،ئة القومية لإلنتاج  رئيس الهي 

وذلك مبقر ديوان عام    )، الحريب"  ٢٧الحريب"، رشكة شربا للصناعات الهندسية " مصنع    10للصناعات الهندسية "مصنع  

 الوزارة. 

 اقتصاد املؤسسة العسکریة : سابعًا
قبضتها عىل قطاع األدوية واملستلزمات الطبية الخاصة بالحكومة بشكل    القوات املسلحة املرصيةأحكمت  -1

لس الوزراء املرصي وافق،  وكان مج،  مطلق، خاصة بعد ترشيع قوان� تكفل لها م�رسة النشاط بشكل منفرد

عىل مرشوع قرار بالرتخيص للهيئة املرصية للرشاء املوحد واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية،  

الغرض من تأسيس هذه الرشكة هو دعم ،  لتأسيس رشكة مساهمة باسم الرشكة املرصية لالستث�رات الطبية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://gate.ahram.org.eg/News/2443322.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12072020&id=1d79ab88-5884-4866-b932-8c778b99d797
https://www.youm7.com/story/2020/7/14/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/4878213
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072020&id=a8641321-d73a-472c-ae04-c1ce900d058c
https://www.elwatannews.com/news/details/4910778
http://gate.ahram.org.eg/News/2440456.aspx
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/7/26/1839983/%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%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://arabi21.com/story/1288441/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
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بعض اختصاصاتها، ومنها نقل وتوزيع املستحرضات الطبية التي تديرها الهيئة،    نشاط الهيئة، واملساهمة معها يف تنفيذ

 وستدير منظومة املخازن االسرتاتيجية التي تنشئها الهيئة. 

أركان حربقال  -2 بالقواتاللواء  الهندسية  الهيئة  الفار رئيس  إيهاب  الهيئة تم تكليفها بتطوير    ،  إن    79املسلحة، 

منطقة منها حتى    72مليار جنيه، مؤكدا تنفيذ    28منطقة عشوائية يف محافظات القاهرة والجيزة واإلسكندرية بتكلفة  

أنه من    السييس،" بحضور  3وأضاف، يف كلمة خالل افتتاح مرشوع "أسمرات  ،  اآلن، وجار العمل عىل باقي املناطق

 . 2052مليون نسمة، بحلول عام  192يصل عدد السكان إىل  املتوقع أن

 ل والنسيج.التابع للقوات املسلحة، من تنفيذ مرشوع ضخم لصناعات الغز   مرشوعات الخدمة الوطنيةانتهى جهاز  -3

املجتمع    ممثيلوفداً من املستثمرين العرب ورجال وسيدات األع�ل وعدد من    امليدا�قائد الجيش الثالث    استقبل  -4

كلمه أكد فيها عىل أهمية  دعم  منظ�ت املجتمع   امليدا�معيات األهلية ،  وألقى قائد الجيش الثالث  والج  املد�

الخاص   والقطاع  التنموية    يفاملد�  املرشوعات  السويس   التيكافة  محافظة  والشباب يف  األرس  مساندة  إىل  تهدف 

 وجنوب ووسط سيناء. 

مدينة من  ١٤أن السييس وجه الهيئة الهندسية بتنفيذ العديد من املرشوعات وتم إنشاء   اللواء إيهاب الفارأوضح    -5

املتطورة  الرابع  الجيل  أكرث من مليون وحدة سكنية  ،  مدن  إنشاء  يتم  أنه  إىل  الهندسية  الهيئة    إسكانوأشار رئيس 

 تريليون جنيه.  4.5ألف مرشوع بتكلفة بلغت  20، موضًحا أن الهيئة نفذت اجت�عي

خطوط اإلنتاج    يف إنشاء العديد من  2020وحتى يونيو    2014خالل الفرتة من يوليو    وزارة اإلنتاج الحريب نجحت  -6

وبحسب بيان للوزارة فقد  ، والرشكات الصناعية الجديدة التي تساهم يف إنتاج وتصنيع العديد من املنتجات املختلفة

خطوط إنتاج جديدة إلنتاج كل من «الشاحنات الثقيلة» "ماز" بالتعاون مع رشكة ماز البيالروسية،    6تم إقامة عدد  

 رشكة جارت األمريكية. وكالء KNMو VMIلكرتونية بالتعاون مع رشكتي باإلضافة إىل البوابات األمنية اإل

التجارة والصناعة نيف� جامع، وذلك مبقر   محمد أحمد مريس  لواءالاستقبل  -7 الحريب، وزيرة  الدولة لإلنتاج  وزير 

الوزارة،  عام  ا  ديوان  بينه� لبحث  التعاون  مستجدات  آخر  عىل  والوقوف  الجانب�  ب�  القامئة  ورصح  ،  ملرشوعات 

املتحدث الرسمي واملستشار اإلعالمي لوزير الدولة لإلنتاج الحريب محمد عيد بكر، أنه تم التأكيد خالل اللقاء عىل  

ورشكاتها التابعة عىل أتم استعداد  رضورة استمرار س� العمل وفقاً للمخططات املوضوعة سابقاً، مشدداً أن الوزارة  

للمساهمة يف   والتكنولوجية  الفنية  إمكانياتها  كافة  وتسخ�  الجانب�  ب�  التعاون  آفاق  وتوسيع  العمل  ملتابعة س� 

 املرشوعات املختلفة والتعاون مع كافة الجهات والوزارات والهيئات. 

 : : التصریحات والبیاناتثامنًا
للفريق أول محمد زىك القائد العام للقوات املسلحة وزير    قائد قوات الدفاع الجوي،  الفريق عيل فهميأكد  -1

يف مواقعهم، يواصلون    مرابط�يعاهدون الله أن يظلوا    الجويالدفاع واإلنتاج الحريب أن رجال قوات الدفاع  

قادرة عىل مجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات للدفاع عن   الجويالليل بالنهار، حتى تظل قوات الدفاع  

 .نهذا الوط

جاء ذلك يف كلمة  ، إن "مرص متتلك قدرة شاملة يف محيطها اإلقليمي، إال أنها تجنح إىل السلم" السييسقال -2

هرات سبقت انقالبه العسكرية عىل الرئيس الراحل  مبناسبة ما يعتربه نظام السييس "ثورة"، يف إشارة إىل مظا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/4899632
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28072020&id=e4b6a743-6b81-46ed-8145-54a355718e4f
https://www.youm7.com/story/2020/7/8/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/4867351
https://www.youm7.com/story/2020/7/8/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/4867351
https://www.youm7.com/story/2020/7/8/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/4867351
http://gate.ahram.org.eg/News/2433295.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3073499/1/%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%8A--6%C2%A0%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3086252/1/%22%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%8A%22-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%22
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3073064/1/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7--%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
https://arabi21.com/story/1282215/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D9%86%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85
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وأضاف السييس أن أمن مرص القومي "ال ينتهي عند حدودها السياسية بل �تد إىل كل  ،  2013محمد مريس عام  

وكان السييس قد أثار جدال واسعا وانتقادات حادة من قبل الحكومة ،  نقطة �كن أن تؤثر سلبا عىل حقوقها التاريخية"

يف ليبيا، إثر تلويحه بتدخل عسكري يف الجارة الرشقية ملرص، دع� للواء املتقاعد خليفة حفرت، وسط انهيار  الرشعية  

 مساعي األخ� االستيالء عىل الحكم بالقوة. 

من إحباط محاولة تهريب كمية كب�ة من البانجو داخل البالد عن طريق البحر، بعدما ورد   القوات البحريةمتكنت  -3

 . الجنويب واحل الش�لية مبيناء الغردقة بنطاق األسطول بالغا برصد أحد بلنصات الصيد املشتبه بها أمام الس

آالف سيارة    10إىل أنه خالل السنوات املاضية، القوات املسلحة دمرت حوايل    املتحدث باسم رئاسة الجمهورية،أشار  -4

 4دفع رباعي عىل الحدود املرصية الليبية كانت محملة بإرهابي� ومقاتل� أجانب، "لو أخذنا متوسط كل عربية فيها  

مبجهود فردي وليس مبجهود    كيلو مرت  1200ألف إرهايب"، مؤكدا أن مرص تؤمن حدودها مع ليبيا بطول    40مثال، يبقى  

 يشاركها فيه دولة أخرى مكتملة األركان، ده يأخذ مجهود كب� جدا وتكلفة كب�ة جدا من موارد الدولة". 

لسييس،  لنتـاج الحربـي بربقيـة تهنئـة  القائـد العـام للقـوات املسلحـة وزيـر الدفـاع واإل   الفريق أول محمد زيكبعث  -5

 يوليو.  23القائـد األعلـى للقـوات املسلحـة مبناسبـة االحتفال بالذكرى الثامنة والست� لثورة 

 : الفاعلیات العسکریة:تاسعًا
؛ حيث استعرض الفيلم أهم األماكن التاريخية التي تتميز  فيلم "نقلة حضارية"  قناة وزارة الدفاع املرصيةنرشت  -1

، من بينها قرص البارون الذي كان شاهد عيان عىل نشأة وتطور واحد من أجمل أحياء القاهرة؛  القاهرة  بها العاصمة

 وهو حي هليوبوليس مبرص الجديدة. 

رشوط التقدم للمدرسة التكنولوجية التطبيقية بالسالم، وذلك للطالب الحاصل� عىل    الحريب وزارة اإلنتاج  أعلنت  -2

عدة رشوط منها أن    الحريبووضعت وزارة اإلنتاج  ،  سنة 18أول أكتوبر عن    يفالشهادة اإلعدادية، عىل أال يزيد السن  

ع الدرجات الحاصل عليها الطالب  ملجمو   األد�يكون الطالب الئقا طبيا ويتمتع بالجنسية املرصية وأن يكون الحد  

 درجة. 250

يستعرض   سمة أمل"،"ب، خالل مشاركته افتتاح عدًدا من املرشوعات القومية، فيلً� تسجيليًا بعنوان السييسشاهد -3

 تطوير العشوائيات وخاصة منطقة األسمرات والقضاء عىل املناطق غ� اآلمنة. يفجهود الدولة املرصية 

مخالفة    14964إزالة  تم  ،  2020يوليو    7مارس حتى    25التقرير أن خالل الفرتة من    يف  شعراوياللواء محمود    أوضح-4

إزالة متت عىل األمالك    7750مالي� مرت مربع، و  6.4لة، مبساحة نحو  إزالة عىل أمالك تابعة للدو   7214بناء، منها  

وكشف الوزير، خالل التقرير، عن أن عدد الحاالت التي تم إحالتها  ،  مالي� مرت مربع   1.6الخاصة، مبساحة  

 خالل الفرتة املشار إليها.  حالة، 5937بلغ  للنيابة العسكرية

املسلحةوقعت  -5 القوات  إمداد ومتوين  للعلوم والتكنولوجيا    هيئة  العربية  األكاد�ية  بروتوكول تعاون مع 
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