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الى عدة تطورات داخل المؤسسة  2152يناير  21لي إ 51الفترة من خالل شهدت المؤسسة العسكرية المصرية 

العسكرية منها تحركات لوزير الدفاع ورئيس األركان وأجتماعات لعدة مسئوليين داخل المؤسسة العسكرية 

مع وفود أجانب وزيارة لبعض المسئوليين العسكريين األجانب الي مصر وتخصيص اراضى لصالح وزارة الدفاع 

 رين األجانب  وجاءت على النحو التالي: وتصريحات هامه لبعض المسئولين العسك

 2152يناير  51 تطورات

  ،وافقت الحكومة المصرية على تخصيص قطعة أرض داخل مطار القاهرة الدولي لمصلحة وزارة الدفاع

إلنشاء قاعة تحمل اسم "تحيا مصر"، وذلك الستقبال وتوديع الوفود العسكرية الرسمية، على أن 

 تديرها وتستغلها الوزارة بمعزل عن إدارة مطار القاهرة وسلطات الطيران المدني المصري. 

  أصدر وزير الطيران المدني حسام كمال قرارًا آخر بـ"إعفاء وزارة الدفاع من سداد مقابل اإلشغال كما

لقطعة األرض المخصصة إلنشاء القاعة المذكورة". ونص القرار على سريان هذا اإلعفاء طوال فترة 

 (1)سريان التخصيص، بشرط سداد االلتزامات الخاصة بمرفقي الكهرباء والمياه

                                  
 الرابط، حكومة مصر تجيز للجيش إنشاء صالة للعسكريين بمطار القاهرة( 1)

http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/1/17/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/1/17/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9


 

 

 تطورات المشهد العسكري المصري 2  21 يناير 1026

 

 بل مطار القاهرة الدولي "هارليس هوبر" مدير مكتب التعاون العسكري األمريكي قادما على رأس استق

وفد عسكري من تل أبيب في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خاللها دعم عالقات التعاون 

 (2).والواليات المتحدةالعسكري بين مصر 

 اقي، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي استقبل السيسي "خالد متعب العبيدى" وزير الدفاع العر

 (3)وزير الدفاع، وسفير العراق بالقاهرة.

 

 2152يناير  21 تطورات

 السيسي يطمح بدور أساسي في الخطة المرتقبة التي تتأهب لها إيطاليا   كشفت مصادر عسكرية أن

بتشكيل تحالف دولي بقيادتها للتدخل العسكري في ليبيا بحجة القضاء على تنظيم "داعش". وكشفت 

المصادر عن اتفاق مصري ــ إيطالي لتطوير التعاون االستخباراتي بين البلدين في ما يتعلق بليبيا 

 (4).يًا ومخابراتيًا وعسكريًا لليبيابار أن مصر هي الجارة األقوى أمنتحديدًا، باعت

 2152يناير  25 تطورات

  التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى ورافقه

 المشترك فى التدريبرئيس األركان محمود حجازي عناصر القوات المسلحة المخطط سفرها للمشاركة 

دد من الدول العربية بمشاركة ع، " والذى تستضيفه المملكة العربية السعودية" رعد الشمال

 (5).واإلسالمية

  رافقه محمود حجازي مراسم االحتفال بانتهاء فترة اإلعداد العسكرى لطلبة يشهد صدقى صبحى

دفاع  70فنية عسكرية و 10جوية و 51بحرية و 01حربية و 552الكليات والمعاهد العسكرية الدفعات 

جوى ومعهد فنى دفعة المشير محمد حسين طنطاوى، والتى تضم وافدين من مملكة البحرين 

 (6).والمملكة العربية السعودية والكويت وفلسطين واليمن وليبيا وجزر القمر

  سيق جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بالتن بأنأعلن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية

 ، قدوالتعاون مع قيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية واألفرع الرئيسية للقوات المسلحة

                                  
 الرابط، مدير مكتب التعاون العسكري األمريكي يصل القاهرة( 2)

 الرابط، لدفاع العراقي لبحث التعاون الثنائي ومواجهة التحدياتالسيسي يستقبل وزير ا( 3)

 الرابط، بيا... ومصر تعرض خدماتهاإيطاليا وألمانيا مستعدتان للتدخل في لي( 4)

 الرابط، "صبحى يلتقى عناصر القوات المسلحة المشاركة فى تدريب "رعد الشمال( 5)

 الرابط، الفريق أول صدقى صبحى يشهد االحتفال بانتهاء فترة اإلعداد العسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية( 6)

http://akhbarelyom.com/article/569ccd1ab16b9f587e0aa1a6/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1453116698
http://akhbarelyom.com/article/569ccd1ab16b9f587e0aa1a6/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1453116698
http://akhbarelyom.com/article/569e449a7fa97512664d44b5/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1453212826
http://akhbarelyom.com/article/569e449a7fa97512664d44b5/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1453212826
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/19/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/1/19/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://www.ahram.org.eg/News/131792/27/469887/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131792/27/469887/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-.aspx
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28941
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28941
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من إعداد وتجهيز وتوزيع أكثر من مليون ونصف حصة غذائية مجانية على المستحقين من  انتهي

 (7).الفئات األكثر احتياًجا على مستوى الجمهورية

 ل والتواجد في بعض الميادين والشوارع الرئيسية على مستوي بدأت قوات من الجيش المصري بالنزو

جميع محافظات الجمهورية . وتم تداول بعض الصور على مواقع التواصل االجتماعي لتلك السيارات 

 (8).لتي تحمل شعار "حماية المواطنين"والمدرعات، ا

 :2151يناير  22 تطورات

  القيادة المركزية األمريكية وذلك بحضور الفريق أول استقبل السيسي الفريق أول "لويد أوستن" قائد

 9.بحي وزير الدفاع واإلنتاج الحربيصدقي ص

 :2152يناير  27تطورات 

  من  25أصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بالغربية، قراًرا بإحالة

بتكوين خاليا إرهابية استهدفت زعزعة األمن  أعضاء جماعة اإلخوان، إلى النيابة العسكرية التهامهم

وإثارة الرعب بين المواطنين وتعطيل حركة المرور بقطع الطرق السريعة أمام السيارات، وإشعال 

إطارات السيارات ومهاجمة قوات األمن باأللعاب الحارقة ورشقهم بالحجارة خالل مظاهرات بدون 

 10تصريح.

 :2152يناير  21تطورات 

ضابط من مواقعهم في الجيش المصري حتى  5111ن السيسي، قام باإلطاحة بأكثر من أنشرت تقاير إعالمية 

للسيطرة على المؤسسة  2152يوليو  2اآلن، ضمن ما وصفوه بمحاوالته المستمرة والدؤوبة عقب انقالب 

ى ممارساته "االنقالبية". العسكرية، ولضمان خضوعها له، وخوفا من دعمها للثورة المصرية أو انقالبها عل

وأوضحت المصادر ذاتها أن تلك المحاوالت تتم بشكل سري دون اإلفصاح عنها بأي شكل من األشكال، وأن بعضها 

تمثل في عزل بعض ضباط الجيش واإلطاحة بهم خارج المؤسسة العسكرية، من خالل إقالتهم المباشرة أو 

 ضابطا.  211اوز الـإحالتهم للتقاعد، الفتة إلى أن عدد هؤالء تج

                                  
 الرابط، توزع أكثر من مليون ونصف حصة غذائية على المواطنين بالعديد من المحافظات القوات المسلحة( 7)

 الرابط، الجيش المصري يبدأ بالنزول للشوارع في ظل أسوأ حملة أمنية( 8)

 الرابطالسيسي يستقبل قائد القيادرة المركزية العسكرية األمريكية/( 9)

 الرابطمن جماعة األخوان الي القضاء العسكري/  12إحالة ( 10)

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28940
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=28940
http://arabi21.com/story/882574/%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%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://arabi21.com/story/882574/%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%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/846853/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%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-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/846853/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%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-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012016&id=283d0042-acdc-483d-883f-8c7b928c910d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012016&id=283d0042-acdc-483d-883f-8c7b928c910d
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ضابط "عسكريا" وأغلب هؤالء الضباط كانت قد صدرت  211ووفقا للمصادر فقد تمت محاكمة ما يقرب من 

ضدهم أحكام بالسجن لفترات مختلفة، فضال عن اعتقال العشرات من الضباط وإيداعهم السجون العسكرية، 

ينها التخطيط لالنقالب العسكري وتغيير بعد أن وجه لهم القضاء العسكري العديد من االتهامات، من ب

الدستور، والسيطرة على مؤسسات الدولة، والخروج عن طاعة رئيس الجمهورية، والترويج داخل الجيش للخروج 

عن طاعة رئيس الجمهورية، وإفشاء األسرار العسكرية، واالنضمام لجماعة اإلخوان المسلمين. وأشارت المصادر 

ين للمحاكمات العسكرية استطاعوا الهروب للخارج، وأن عددا قليال منهم انضم إلى أن بعض الضباط المحال

ضابطا(، مضيفة أن هناك عددا قليال من الضباط تقدموا باستقاالت  51للجماعات الجهادية في سيناء )أقل من 

بسبب  من الخدمة العسكرية، احتجاجا بشكل ضمني على ما يقوم به قادة الجيش، وآخرون خوفا على حياتهم

 تصاعد أعمال العنف، خاصة في سيناء.

أشارت المصادر إلى أن أكبر وأوسع إجراء قام به السيسي في إطار محاوالته تلك، هو قيامه باإلطاحة ببعض 

ضباط الجيش بشكل غير مباشر، وذلك من خالل حركة تنقالت داخلية تقضي بنقل هؤالء الضباط من مواقعهم 

الميدانية إلى مواقع أخرى ال شأن أو تأثير لها، سواء كانت أعماال فنية أم إدارية، أو االستراتيجية أو المهمة أو 

اإلطاحة بهم في مناطق نائية على الحدود مع ليبيا أو السودان، بعيدة تماما عن صناعة القرار، سواء العسكري 

 .(11)ضابطا 011أم السياسي، مؤكدة أن عدد هؤالء تجاوز الـ

 : طورات هذه التمالحظات علي 

  يناير  21شهدت هذ الفترة الزيارة الثانية لثانى مسئول عسكري أمريكي قبل الذكرى الخامسة لثورة

وهو "هارليس هوبر" مدير مكتب التعاون العسكري األمريكي وذلك بعد أيام من زيارة جون برينان" 

 .55/5/2151مدير وكالة المخابرات المركزية األمريكية وتحديدا فى يوم 

 ير رئيس األركان محمود حجازى برفقة وزير الدفاع صدقي صبحي فى كل الزيارات واللقاءات التظهو 

 سابقة. اتفي فترفي تحول نوعي عما كان سائدًا قبل ذلك  ،يجريها

  إنتشار ملحوظ فى جميع محافظات الجمهورية لقوات الجيش المصري فى جميع الميادين والشوارع

 يناير. 1عنف فى ذكري ثورة الرئيسية تحسبا ألى أعمال 
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