
 

  



 

 

 تطورات المشهد العسكري المصري 1  30 مارس 1026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد

( عدة تطورات، يمكن تناولها 3102مارس  39 إلى 32شهدت المؤسسة العسكرية خالل الفترة محل الرصد )من 

 على النحو التالي:  

 

 اللقاءات والزيارات:أواًل: 

 ) األركانالسيسي يجتمع بوزيري الدفاع والداخلية ورئيس  -

 (اليوم السابع)" السيسى يصل إلى شرم الشيخ اليوم للمشاركة فى ختام مؤتمر "الساحل والصحراء -

)موقع وزارة عدًدا من وزراء دفاع الدول المشاركة بمؤتمر تجمع دول الساحل والصحراء  يلتقي صبحي صدقي -

 الدفاع المصرية(

 )موقع وزارة الدفاع المصرية(يغادر فى زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية  حجازيالفريق محمود  -

 )الوطن( رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير دفاع كوت ديفوار يبحثان دعم العالقات المشتركة -

 )بوابة األخبار( هام المشتركة بالجيش األمريكي يصل القاهرةقائد الم -

https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84/2643536
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84/2643536
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29086
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29086
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29086
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29094
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29094
http://www.elwatannews.com/news/details/1051366
http://www.elwatannews.com/news/details/1051366
http://akhbarelyom.com/article/56eff1df9e7873d368a95c40/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%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%A9-1458565599
http://akhbarelyom.com/article/56eff1df9e7873d368a95c40/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%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%A9-1458565599
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 )بوابة األخبار( «تحية النسر»لـ مسئول بالجيش اإلماراتي يصل الغردقة استعداًدا  -

 )بوابة األخبار(سامي عنان يتوجه إلى السعودية برفقة زوجته ألداء العمرة  -

وجاء  حجازيالدفاع والداخلية ورئيس األركان محمود  بوزيريجتماع للسيسي إالفترة محل الرصد  تشهد

 القوات العسكرية والشرطية المتواجدة تجاهاإلجتماع فى الفترة التي تشهد فيها سيناء تزايد أعمال العنف 

الفترة الماضية ونتج بعد  مصابينمن  011و القتلىعلى أرض سيناء حيث فقد الجيش المصري عشرات 

اإلجتماع بأيام قليله هجمة شرسة من قبل قوات الجيش على أهالي سيناء شاركت فيها طائرات من الجيش 

من المدانين. وجاءت  والمصابينعلى سيناء مئات القتلى  الحملة هذهطائرات بدون طيار راح فى  اإلسرائيلي

زيارة كال من قائد المهام المشتركة األمريكي والمسئول بالجيش اإلماراتي لحضور التدريب المشترك بين القوات 

" وتضمن التدريب تنفيذ العديد من األنشطة والفعاليات 3102ال نسرالمصرية واإلماراتية األمريكية "تحية 

التخاذ  إبحارتشمل أعمال االستطالع البحري وتنفيذ عدة تشكيالت منها إدارة أعمال قتال بحرية مشتركة 

األوضاع الهجومية والدفاعية والتعامل مع األهداف المعادية بكفاءة عالية بمشاركة العديد من الوحدات 

 .والقطع البحرية

 هو ووفد عسكري مصري رفيع المستوي في العاصمة حجازيشارك أيضا فى تلك الفترة رئيس األركان 

لمحاربة اإلرهاب بالمملكة العربية  اإلسالميالسعودية الرياض أعمال مؤتمر رؤساء أركان دول التحالف 

بين  واألمني العسكريالسعودية. وتناول المؤتمر بحث العديد من الملفات المتعلقة بزيادة أوجه التعاون 

 .تشهدها المنطقة التيراهنة الدول اإلسالمية فى مقدمتها الحرب الدولية على اإلرهاب والتطورات ال

 

 ثانيًا: نشاطات وفعاليات:

 (اليوم السابع) دولة 32بدء فعاليات مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء بمشاركة  -

 ام()بوابة األهر"كوبلر" يؤكد نجاح مؤتمر تجمع الساحل والصحراء بشرم الشيخ -

 (اليوم السابع) اجتماع وزراء الدفاع يوافق على إنشاء مركز لمكافحة اإلرهاب واختيار مصر مقرا له -

 والذيفعاليات مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء، فى مدينة "شرم الشيخ"،  شهدت الفترة محل الرصد

فرنسا، )هي: دول أوروبية  2دولة عربية وأفريقية، و 32بمشاركة  الجاريمارس  32 إلىمارس وأستمر  33بدأ يوم 

 قليمية والدولية. من الهيئات والمنظمات اإل اً وعدد (وأسبانياوإيطاليا واليونان، وقبرص، 

http://akhbarelyom.com/article/56f16a359e787340204451dc/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%B1-1458661941
http://akhbarelyom.com/article/56f16a359e787340204451dc/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%B1-1458661941
http://akhbarelyom.com/article/56f1320e9e78733c0737f193/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-1458647566
http://akhbarelyom.com/article/56f1320e9e78733c0737f193/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-1458647566
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-27-/2640353
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-27-/2640353
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/896079/%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/%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AE/2644322
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AE/2644322
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وتناول االجتماع محور مكافحة اإلرهاب، فى فضاء دول الساحل والصحراء، وعرض وضع السلم واألمن فى دول 

تناول الترتيبات  لساحل والصحراء، من خالل األمانة العامة، وتم فتح نقاش عام حول الموضوع، وتما

ستخبارتية لتعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة اإلرهاب فى الدول األعضاء وفتح نقاش عام، العملياتية واإل

الستراتيجية الخاصة باألمن "، وتناول مشروع اوالمؤسسي القانونيوعرض مشاريع الوثائق الخاصة "اإلطار 

 .نع النزاعات وإدارتها وتسويتهاوالتنمية لدول الساحل والصحراء، ومشروع النسخة المنقحة من آليات م

المجلس الدائم للسلم واألمن وأيضا مشروع الالئحة الداخلية  بإنشاءناقش االجتماع البروتوكول الخاص كما 

ختيار مصر اجتماع الموافقة على إنشاء مركز لمكافحة اإلرهاب وتم لمجلس السلم واألمن وقد تم فى نهاية اإل

عوض به ضعفها توقيت تبحث فيه مصر عن تمثيل أفريقي قوى ُتجتماع فى جاء هذا اال، وقد مقرا لهلتكون 

 سواء سياسيا أو عسكريا. والليبيةالخارجي فى كل القضايا العربية مثل األزمة اليمنية والسورية 

يق أنه قادر على تحقب وث األمم المتحدة إلى ليبيا "مارتن كوبلر" وصف تجمع دول الساحل والصحراءيذكر أن مبع 

نتائج إيجابية فى مجال مكافحة اإلرهاب، وأكد على هامش اجتماع وزراء الدفاع أن المؤتمر ناجح جدا ووصف 

 نتائجه باإليجابية.

 

 :ثالثًا: تطورات ميدانية

 )بوابة األخبار( "3102واألمريكية واإلماراتية ينفذون "تحية النسر القوات البحرية المصرية  -

 (األهرام)بوابة حمر ألومصريون وإماراتيون يشهدون مناورات "تحية النسر" بالبحر اقادة أمريكيون  -

 )الوطن(بعد ساعات من تصنيفه العاشر عالميا  01"جلوبال فاير باور" تعيد الجيش المصري إلى المركز -

متحدة األمريكية مناورات "تحية نسر" هي مناورات عسكرية بحرية مشتركة تقام بين كل من مصر والواليات ال

وهو تدريب ثابت يتم مرة كل سنه بين  0990واإلمارات العربية المتحدة في المياه اإلقليمية المصرية منذ عام 

 الدول الثالث "مصر واإلمارات والواليات المتحدة وشهد المناورة العسكرية عدد من القيادات العسكرية للدول الثالث. 

لتصنيف موقع "جلوبال فاير باور" المعني بالتصنيف الدولي للجيوش  اًلشهدت الفترة محل الرصد تعديوقد 

نشر بعض المواقع بعد ساعات من  01الـ دولًيا إلى المرتبة  01حول العالم، للجيش المصري من المرتبة الـ 

 ، ليحتل الجيش التركي المرتبة العاشرة بدًلا من مصر. بوجودها في الترتيب العاشر إعالنًا

تصنيفها لجيوش العالم من حيث قوتها، الذي احتلت فيه  32/2/3102وكانت المؤسسة نشرت صباح يوم،

مصر المرتبة العاشرة، متفوقة بذلك على جيوش ألمانيا وإيطاليا وتركيا وإيران. ثم عدلت بعد ذلك التصنيف 

 .01ليحتل الجيش المصري المرتبة 

http://akhbarelyom.com/article/56efd4309e7873e05a9b159f/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%B1-2016-1458558000
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