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 ، وذلك1152مارس  15و 51يتناول هذا التقرير أهم التطورات العسكرية التي شهدتها مصر خالل الفترة بين 

 على النحو التالي:  

 

 ترقية أسامة منير حدث األسبوع:أواًل: 

بصفته القائد األعلى للقوات  ،السيسىعبد الفتاح ق يصدكان أهم األحداث العسكرية خالل هذا األسبوع، ت

على ترقية اللواء أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية إلى رتبة فريق وجاء قرار  ،1152مارس  51فى  ،المسلحة

 1فعاليات المناورة البحرية "ذات الصواري". حضورهالسيسي علي هامش 

في ثاني تدريب عسكري يشهده السيسي بعد ما يسمي بـ "انتخابات الرئاسة" في يونيو  ةالترقي قرار اءجوقد 

نفذتها عشرات القطع البحرية من قوات البحرية  التي"، الصواري، وهو تدريب المناورة البحرية "ذات 1152

ها وصفت، لى وجود صراعات داخل المؤسسة العسكرية المصريةإتقارير تشير وتأتي الترقية في ظل المصرية، 

، مشيرة إلى أن اإلجراءات األمنية التي اتخذتها الحكومة المصرية فى "انقسام داخليبـ "مجلة "فورين بوليسي" 

                                  
 الرابط، يصدق على ترقية اللواء أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية لرتبة الفريق السيسي( 1)

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/890398/%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%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/890398/%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%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-.aspx
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، ولكن الخوف نابع من النظام المتظاهرين لى النظام ال يأتي منالفترة الحالية ال تلغي حقيقة أن الخوف ع

 .ذاته وفي جانب الجيش وعالقته المتوترة مع السيسي

عدم "حالة ل أقربوجود صدع بين السيسي ومؤسسة الجيش، بعن مسؤولين أجانب قولهم المجلة نقلت و

عة من الرجال ن يحيط نفسه بمجموأيحاول و وأن السيسي معزول ،بل حسد، بين قيادات الجيش البارزة "،ثقة

 2يثق فيهم. ذيال

الترقية داخل  هحصل على هذ الذيوبحصول أسامة ربيع على رتبة فريق يصبح القائد العسكري الرابع 

، كما في الجدول أكبر خمس قيادات داخل المجلس العسكري الحاليضمن  يكونو ،المجلس العسكري الحالي

 :التالي

 التاريخ المانح الرتبة المنصب األسم

 1152مارس  12 عدلي منصور فريق أول وزير الدفاع المصري صبحي صدقي

 1152مارس  11 عدلي منصور فريق رئيس األركان محمود حجازي

 1152أبريل  55 محمد مرسي فريق قائد القوات الجوية يونس المصري

 1152أبريل  55 محمد مرسي فريق قائد قوات الدفاع الجوي المنعم التراس عبد

 1152مارس  51 السيسي فريق قائد القوات البحرية ربيعأسامة 

 

ي وف ،تم ترقيته من جانب السيسي الذيالجدول نري أن "أسامة ربيع" هو القائد العسكري الوحيد  إلىوبالنظر 

فإن هذه الترقية قد تشير في جانب منها  ،وجود صراعات بين قيادات المؤسسة العسكريةعن التقارير  ظل

 صراعات.وقام بتصعيده لدعمه في هذه ال ،حد رجال السيسيهو أ"ربيع"  إلى أن

، "شريف إسماعيل"فى حكومة  يراحدوث تغيير وزل في ظل التقارير التي تشيرتأتي ترقية "اللواء ربيع" كما 

أحمد " اللواءمع  حدثكما ، وزارية ةبيلتولي "ربيع" حقتكون مقدمة  قدالترقية  بأن وهو ما فسره البعض

تم و "فريق"رتبة  إلىترقيته من جانب "مبارك" ، ثم تمت منصب قائد القوات الجوية يتولىعندما كان  "شفيق

لى الذي تمت ترقيته إ "السيسيالفريق "عبد الفتاح  حدث معوكما  ،1111للطيران المدني عام  ًاوزيرتعيينه 

                                  
 الرابط، 12قع عربي ، ترجمة موفورين بوليسي: الخطر األكبر على السيسي من الدولة العميقة( 2)

http://arabi21.com/story/883154/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://arabi21.com/story/883154/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9
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صدقي اللواء "مع  كذلك ما حدث ،فاعللد اً من جانب الرئيس "محمد مرسي" ثم أصبح وزير "فريق أول"رتبة 

ثم أصبح وزيرا للدفاع  "فريق أول"لى رتبة إ "فريق"من رتبة  "عدلي منصور"الذى تم ترقيته من جانب  "صبحي

 خلفا للسيسي.

منصب "رئيس هيئة  يتولىحتى ترقية "ربيع" أن يقوم على  تفسيرًا آخروفي السياق نفسه، طرح البعض 

رئاسة الوزراء فى الفترة  "مهاب مميش"في ظل التقارير التي تشير إحتمالية تولي الفريق  ،قناة السويس"

 المقبلة وتركه منصب "رئيس هيئة قناة السويس".

 

 زيارات ووفود عسكرية: نيًاثا

بالفريق "إيفانجلوس  )األهرام( ومحمود حجازي )رئيس األركان( )األهرام()وزير الدفاع(  صبحى صدقيالتقى 

خالل فترة التقرير، هذا ر مصر زاكان القوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له الذى أبوستوالكس" رئيس أر

، بينما اتجه )اليوم السابع( أيام 2لقاهرة استغرقت ل بزيارة القبرصيقائد الوحدات الخاصة في الوقت الذي قام 

 )الشروق( روسيا لبحث دعم التعاون بين البلدين لزيارةوفد عسكري مصري 

كان اليوناني وقائد الوحدات الخاصة القبرصي لمصر فى نقس التوقيت فى سياق الزيارات زيارة رئيس األرتأتي 

ين بالتقارب والتعاون العسكري درجة كبيرة من مما يعكس ، قبرصوبين اليونان ومصر  ةالعسكرية المتبادل

"، الذي أستمر 1151، في فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا 1151ديسمبر  1في  ، التي شاركت معًاالدول الثالث

للبحث في ترتيبات األوضاع شرق المتوسط اليونانيين والقبارصة عدة أيام في أثينا، وتأتي زيارة المسئولين 

دها لف ضوكيفية تشديد الضغوط ضد الدولة التركية، التي تتحا ،سورياالروسي عن االنسحاب من  اإلعالنبعد 

 الدول الثالث في هذه المرحلة.

http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485414/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485414/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485415/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131847/25/485415/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D9%8A%D9%8F%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AA/2633380
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D9%8A%D9%8F%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AA/2633380
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032016&id=c46e44a8-035e-4183-b490-514a967642db
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032016&id=c46e44a8-035e-4183-b490-514a967642db
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 (5ملحق )

 سيرة ذاتية: أسامة منير ربيع

ين برتبة مالزم ُع، 12الدفعة ، 5511يونيو من عام  52 فى، تخرج من الكلية الحربية 5511 يونية 52مواليد  من

قبل الرتبة الحالية خر رتبه حصل عليها آكانت ، ولواء رتبة لىع حصل 1111 يناير 5 ىف، البحرية القوات ىف

 3تم تعينه قائدا للقوات البحرية. 1151بريل أ 51 وفي

دورة أركان حرب ، دورة كلية الحرب العليا، العلوم العسكرية البحريةبكالوريوس  الدراسات الحاصل عليها:

 فرقة قادة سرايا إعتباريه.، فرقة تخصص متقدم ضباط تنفيذيين، تخصص

 ،مالحة بمجموعة الكاسحات أخصائي، ئد كاسحة الغام بمجموعة الكاسحاتقا الوظائف الرئيسية التي شغلها:

رئيس أركان لواء مكافحة ، رئيس أركان بمجموعة الكاسحات، الكاسحاترئيس العمليات والتدريب بمجموعه 

ة كندرييس أركان قاعدة إسرئ، قائد لواء مكافحة األلغام، الفنون البحرية بالكلية البحرية قائد جناح، األلغام

قائد  ،البحرية قاعدة السويس قائد، س شعبة التنظيم واإلدارة البحريةرئي، نائب مدير الكلية البحرية، البحرية

عًدا مسا، ثم رئيًسا لشعبة العمليات البحرية، ثم مديًرا للكلية البحرية، ثم عمل البحرية إسكندريةلقاعدة 

 .البحريةركان القوات أل ًارئيس، ثم لقائد القوات البحرية

                                  
 الرابط، موقع وزارة الدفاع المصرية، السيـرة الذاتية للواء أسامة منير قائد القوات البحرية( 3)

http://www.mod.gov.eg/Mod/Mod_NavyCom.aspx
http://www.mod.gov.eg/Mod/Mod_NavyCom.aspx
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 (1ملحق )

 قيادات المجلس العسكريباقي رتب 

 )بعد الخمسة الكبار(

 المنصب الرتبة سماال

 أمين عام وزارة الدفاع لواء أركان حرب د فريد حجازيومحم

 قائد قوات حرس الحدود لواء أركان حرب أحمد إبراهيم

 قائد الجيش الثاني الميداني لواء أركان حرب ناصر العاصي

 قائد الجيش الثالث الميداني لواء أركان حرب عبد الالهمحمد 

 قائد المنطقة المركزية العسكرية لواء أركان حرب أيمن عبد الحميد عامر

 قائد المنطقة الشمالية العسكرية لواء أركان حرب محمد سليمان الزملوط

 قائد المنطقة الجنوبية العسكرية لواء أركان حرب يحيى طه

 قائد المنطقة الغربية العسكرية أركان حرب لواء وحيد عزت

 رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة لواء أركان حرب توحيد توفيق عبد السميع

 رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة لواء أركان حرب عبد المحسن موسى

 رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة لواء أركان حرب أحمد وصفي

 رئيس هيئة اإلمداد والتموين للقوات المسلحة لواء أركان حرب عبد المرضي عبد السالم

 رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لواء أركان حرب عماد األلفي

 رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة لواء أركان حرب محمد أمين نصر

 رئيس هيئة التنظيم واإلدارة لواء أركان حرب محمد مصري

 مدير إدارة المخابرات الحربية واالستطالع لواء أركان حرب الشحاتمحمد فرج 

 مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة لواء أركان حرب خيرت بركات

 رئيس هيئة القضاء العسكري لواء مدحت رضوان غزي

 مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية لواء ممدوح شاهين

 


