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 تمهيد

، العديد من التطورات، يمكن تناولها على 1122أبريل  12 إلى 21شهدت المؤسسة العسكرية خالل الفترة من 

 النحو التالي:  

 أواًل: حدث األسبوع:

ي الت ه"أوالند" فى زيارت الفرنسيالقاهرة وزير الدفاع الفرنسي "جان إيف لودريان" مصاحبا للرئيس  إلىوصل 

لجانب المصري والجانب الفرنسي اتفاقيات بين ا ةمصر مؤخرا وشهدت تلك الزيارة التوقيع على عد إلىقام بها 

  1وكان للمجال العسكري نصيب كبير من تلك االتفاقيات.

ر مليار دوالر( مع مص 1.12ات بملياري يورو )يوقال مكتب الرئيس الفرنسي إن فرنسا وقعت عددا من االتفاق

قدا لقمر صناعي إن االتفاقات شملت ع اإلليزيهند للقاهرة. وقال قصر خالل زيارة الرئيس فرانسوا أوال

 2والسيسي. أوالندلالتصاالت جرى االتفاق عليه بعد مناقشات بين 

                                  
 الرابط، يتفقدان إحدى القواعد الجوية الفرنسيووزير الدفاع  صبحي صدقيالفريق أول ( 1)
 الرابط، مصر: فرنسا وقعت عقودا بملياري يورو مع اإلليزيه( 2)

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29121
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29121
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0XF2XH
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0XF2XH
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وتأتي هذه الجولة من االتفاقيات تكريسًا لعدد من المحطات األساسية التي شهدتها العالقات العسكرية 

 ، وذلك على النحو التالي:1123يوليو  3المصرية الفرنسية بعد االنقالب العسكري في 

للتوقيع  1122،3فبراير  21و 22، زيارة للقاهرة في ”إيف لودريان-جان” وزير الدفاع، الفرنسي أجرى  (أ)

باسم فرنسا على اتفاقية تسليح استثنائية بالنسبة لصناعات الدفاع الفرنسية، ومنها أول عقد 

ها بموجبوالتي قامت ، حضر السيسي مراسم التوقيع على عدد من االتفاقياتو تصدير لطائرات الرافال.

، 1122يوليو  12، تسلمت مصر الدفعة األولى في "رافال"طائرة مقاتلة من طراز  12فرنسا بتوريد 

لمصر، تسلمتها مصر  "فريم"، عالوة على فرقاطة متعددة المهام من طراز 1122يناير  12والثانية في 

ائر الالزمة للطائرات ، فضًلا عن تزويد القوات المسلحة باألسلحة والذخ1122يونيو  13بالفعل في 

 .والفرقاطة

 

شهد السيسي مراسم التوقيع على خطاب للنوايا حول األمن والدفاع بين وزارتّي  21/21/1122في  (ب)

 .”ميسترال“الدفاع المصرية والفرنسية، إضافة إلى عقد شراء حاملتّي المروحيات من طراز 

 

، وشارك فيه وفد مصري بقيادة 1122س في ديسمبر ُعِقدَ االجتماع، الفرنسي المصري الثالث عشر بباري (ت)

وزير الدفاع المصري، الفريق صدقي صبحي، الذي زار فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي، وأتاح هذا اللقاء 

 السنوي التشاور في القضايا المشتركة، وبحث سبل مكافحة اإلرهاب. 

 

والذي  4″1122-رمسيس“للتدريب المشترك انطلقت فعاليات المرحلة الرئيسية ، 1122مارس  21في  (ث)

شاركت فيه عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية والفرنسية أمام سواحل مدينة اإلسكندرية 

 والمجال الجوي المصري، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكال البلدين. 

 

هدف إلى لمصر والتي استمرت يومين، ب "فرانسوا أوالند"زيارة الرئيس الفرنسي ، 1122أبريل  21في  (ج)

تعزيز التعاون األمني وتوقيع صفقات سالح مربحة، رغم االنتقادات الحادة من جانب منظمات حقوق 

 اإلنسان لمصر. 

                                  
 الرابط، "رافال“الـ وزير الدفاع الفرنسي يصل القاهرة اإلثنين لتوقيع صفقة ( 3)
 الرابط،  "6102-الفرنسى" المشترك "رمسيس -الرئيسية للتدريب "المصرى  انطالق المرحلة( 4)

http://www.dotmsr.com/details/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%AF-%D8%A7
http://www.dotmsr.com/details/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%AF-%D8%A7
https://www.youm7.com/story/2016/3/11/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3/2624064
https://www.youm7.com/story/2016/3/11/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3/2624064
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 :المجال التقني العسكري .2

ن ضاء منذ عاميلمصر في المجال التقني العسكري مع فرنسا، حيث انطلق إلى الف األوليلم تكن السابقة 

حاماًل القمر الصناعي المصري الجديد  ،كازاخستانالروسي انطالًقا من قاعدة بايكونور في  ظصاروخ سويا

بعد رحلة دامت  1121الذي أنهى عمله في الفضاء عام  2ليحل محل خلفه إيجيبت سات  ،1إيجيبت سات 

 .عاًما 22عاماًل في الفضاء لمدة تصل إلى بينما من المتوقع أن يبقى القمر الصناعي الجديد  سنوات،ثالث 

أن جاء الرئيس الفرنسي  إلىوستستخدم هذه البيانات في العديد من المجاالت من بينها المجال العسكري. 

 Thales و ،Airbus Space Systems أنظمةتقنية عسكرية جديدة تتمثل في  وأعاد معهمصر  إلى

Alenia Space ،ئية ودفاعية أوروبية متعددة الجنسيات. تتخذ من تولوز صناعات فضا وهما شركتي

نه تم أمليون دوالر و 211العقد ستبلغ  الفرنسية فإن قيمة” تريبيون” ي فرنسا مقرا لها. بحسب مجلة ف

لعدم التوافق المالي، كما ذكرت  والتجسس نظراً مع تأجيل قمر المراقبة  األنظمةهذه  علىالتفاوض  إتمام

ماليًا من الجانب الفرنسي فيما يخص قمر  أفضلقدما عروضًا  والكوري الجنوبيلجانب الروسي المجلة أن ا

. تنصب جهود األبحاث التكنولوجية في حقل االتصاالت على هدف أساسي هو سالمة وتقنياتهالتجسس 

 .5االتصاالت وتلقيها في اللحظات المطلوبة دون أي تحريف أو تشويش

 :الجانب البحري .1

من الشركات  والتي تعتبر، DCNS ، مستمرة مع شركة”تربيون“ضات البحرية التي ذكرتها مجلة المفاو أما

 علىالفرنسية فإن التفاوض جاري ” تريبيون” . بحسب والغواصاتالرائدة في أوروبا لصناعة السفن 

والتي ي بالعقود السابقة متضمنين كخيار إضاف واللذان كانا 1211كورفيت جاويند  1التعاقد لتوريد عدد 

في  3، مع بناء إضافي 1كورفيتات من نفس النوع +  2عدد  علىللحصول  1122توقيعها في يونيو  تم

يتم األن، حيث بدأت باألمس مراسم االحتفال لبدء تقطيع أول صفيحة معدنية في ترسانة  وهم مامصر 

نقل فرنسا رسميًا لتكنولوجيا  والذي ُيعد. 1211ند طراز جاوي مصريلبناء أول كورفيت  البحرية، اإلسكندرية

 وتقديم المعاونةلإلشراف على البناء  اإلسكندريةحيث قامت الشركة بإرسال فريق إلى  .تصنيعه داخل مصر

 جميع وستقوم بنقل فرنسا،المصريين في  وتأهيل العاملينكما تقوم الشركة بأعمال تدريب  الفنية،

 كورفيت أيضالالزمة لبناء السفن. جدير بالذكر أن العقد من المفترض ان يتضمن المواصفات الفنية ا

Gowid 1000 للدورية الساحلية OPV Offshore Patrol Vesselزا، وسفينة دورية صغيرة طر P400، 

                                  
 الرابط، هوالندالصفقات العسكرية التي توقعها مصر مع فرنسا خالل زيارة ( 5)

https://elbadil.com/2016/04/17/%D9%81%D9%8A-3-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://elbadil.com/2016/04/17/%D9%81%D9%8A-3-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
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 ” Coface كوفاس” مليون يورو يتم ضمانهم من قبل شركة  221بـ وستقدر قيمة العقود لهذه السفن 

 .6يورومليون  211 – 311مستمرة وتبلغ قيمتها  ومازالت مفاوضات تسليح الكورفيت المالي.لالئتمان 

 

 خالصات واستنتاجات:

أن العالقات العسكرية بين مصر وفرنسا فى أفضل وأقوى حالتها ولكن السؤال هنا لماذا  فيهمما ال شك -

وضاع األمنية المتردية التي تشهدها تقدم فرنسا كل هذا الدعم العسكري للجيش المصري؟؟ هل بسبب األ

جانب النظام العسكري  اإلرهاب منمصر وخاصة في سيناء فيستخدم كل هذا السالح فيما يقال علية مواجهة 

 في مصر ربما.... 

ولكن الكل يعلم تمام العلم ان فرنسا لها مصالح ضخمة فى منطقة المغرب العربي وخاصة فى ليبيا وأن ما -

طيلت الخمس سنوات الماضية  األرضالليبية من تناحر سياسي ومواجهات عسكرية عنيفة على الساحة  تشهده

يهدد المصالح الفرنسية فى تلك الدولة وهذا ما يؤرق الدولة الفرنسية وتجعلها تفكر في كيف تحافظ على 

ها ي سيحقق لمصالحها هناك وكيف تحسم األوضاع فى ليبيا بأي شكل كان فإذا كان عسكريا فمن غير السيس

هذا بتكلفة عبارة عن بعض المساعدات واإلمدادات العسكرية فمن المحتمل ان كل هذا السالح والدعم 

فرنسا للجانب المصري هو من أجل التدخل المصري المباشر فى ليبيا لمساعدة قوات  تعطيهالعسكري الذى 

ما صرح به  االحتماليقوي هذا وهذا غير مستبعد على اإلطالق و الكرامةبصاحب عملية  المسمىحفتر 

ند" "أوال الفرنسيالسيسي شخصيا عدت مرات وأخرها كان أثناء المؤتمر الصحفي الذى جمع بينه وبين الرئيس 

فى دعمها لتشكيل حكومة وطنية يقبلها  إيجابيوقال تحديدا "إن دور مصر فى التعامل مع األزمة الليبية دور 

فى مكافحة اإلرهاب على الحدود بين مصر  المصريجهدنا فى دعم الجيش  الشعب الليبي. وأضاف أننا نبذل كل

اللواء حفتر، مطالًبا برفع حظر وصول األسلحة له، مؤكًدا دعم  بقيادةالليبي  الوطنيوليبيا.  وأكد، ندعم الجيش 

 7الليبي هو أساس استقرار ليبيا. الوطنيالجيش 

 

 

 

                                  
 الرابط، ورويمقابل مليار  "ت غوويند من دي سي أن أسكورفي" 4مصر على وشك الحصول على ( 6)
 الرابط، وأطالب برفح الحظر عنه الستقرار ليبيا حفتر.السيسي: ندعم الجيش الليبي بقيادة ( 7)

http://www.arabic-military.com/t92726-topic
http://gate.ahram.org.eg/News/907576.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/907576.aspx
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 عسكرية:تدريبات  نيًا:ثا

)موقع ( 1 –)خليفة  اإلماراتي المصريوصول عناصر القوات البحرية المصرية المشاركة فى التدريب المشترك ـ 2

 وزارة الدفاع المصرية(

ترك فى التدريب المش المتحدة للمشاركةتشكيالت من القوات البحرية المصرية إلى دولة اإلمارات العربية  توصل

 الذي( 1 –ويشتمل التدريب )خليفة  .خطة التدريب المشترك بين البلدينفى إطار  يأتي والذي( 1 –)خليفة 

، على العديد من األنشطة والفعاليات العربييمثل أحد أقوى وأكبر التدريبات المشتركة بمنطقة الخليج 

ادل الخبرات التدريبية بين القوات المشاركة لكال البلدين، والتدريب على لتوحيد المفاهيم القتالية ونقل وتب

 البحرية وأساليب القتال الحديثة.المشترك باستخدام أحدث التكتيكات  البحريإدارة أعمال القتال 

 

 (الشروق)رئيس األركان يتفقد االستعداد القتالي إلحدى وحدات القوات الخاصة ـ 1

تفقد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل اإلعداد والتدريب لعناصر القوات الخاصة، 

االرتقاء بمستويات الكفاءة واالستعداد القتالي لوحدات وتشكيالت  في إطار المتابعة الميدانية لبرامج وخطط

 القوات المسلحة. 

تستخدمها عناصر القوات الخاصة من وحدات الصاعقة فى  التيوالمعدات  لألسلحةبتفقد معرض  حجازيوقام 

ددًا ع حجازيهد تنفيذ مهامها المختلفة، كما التقى بعدد من الطلبة الوافدين من مختلف الدول اإلفريقية وش

من األنشطة التدريبية والرمايات غير النمطية في ميادين الرماية اإللكترونية والرماية المفتوحة والمغلقة كما 

تفقد رئيس األركان مراحل تنفيذ عدد من المهام التخصصية لرجال الوحدات الخاصة تضمنت أسلوب التعامل 

 فرض عدد من المواقف الطارئة أثناء إدارة العمليات.مع العناصر اإلرهابية وتخليص الرهائن، وقام ب

 

 )بوابة األهرام(" 22-خالدصدقي صبحي يتفقد المرحلة الرئيسية للمشروع االستراتيجي التعبوي "ـ 3

" الذي تنفذه وحدات من 22-وي "خالدة للمشروع اإلستراتيجي التعبيسيمرحلة الرئتفقد  صدقي صبحي لل

المنطقة الجنوبية العسكرية على مدار عدة أيام، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيالت ووحدات 

القوات المسلحة شملت مراحل المشروع إجراءات عرض القرار تنظيم التعاون لوحدات المنطقة الجنوبية 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29110
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29110
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29110
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=dcdad797-f2df-45d0-8310-0fb6364c3af7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=dcdad797-f2df-45d0-8310-0fb6364c3af7
http://gate.ahram.org.eg/News/910354.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/910354.aspx
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ين بها لتأمين الحدود المصرية في قطاع المسئولية والتصدي لعمليات ومناقشة أسلوب تنفيذ المهام المكلف

التسلل والتهريب عبر هذه المنطقة، وقال العميد أركان حرب عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر 

" في 22العسكرية العليا، إن حضور صدقي صبحي وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، للمشروع االستراتيجي "خالد 

طقة الجنوبية العسكرية، يأتي للوقوف على درجات االستعداد القتالي لرجال المنطقة الجنوبية. القريبة المن

من مدينة حاليب وشالتين وأضاف أن المشروعات التدريبية التي تجريها القوات المسلحة المصرية، تعكس 

اس باألمن القومي المصري، مشددا كفاءاتها القتالية العالية، وتعتبر جرس إنذار لكل من تسول له نفسه المس

على قدرة القوات المسلحة على حماية أمن واستقرار الوطن من أي تهديدات، سواء كانت مباشرة أو غير 

 .8مباشرة

من أجل  لتفاوضان كالم المسئول العسكري بعد ما طالب الجانب السوداني رسميا الجانب المصري أيذكر 

 ولي.التحكيم الد إلىتابعة للدولة السودانية أو اللجوء  أراضي أنهالسودان مدينتي حاليب وشالتين التي تعلن ا

 

 الزيارات العسكرية:ثالثًا: 

، قائد القيادة المركزية األمريكية الوسطى، الجنرال جوزيف فوتيل، 1122أبريل  22وصل إلى القاهرة يوم السبت 

"فوتيل"، للقاهرة في إطار أول جولة يقوم . وجاءت زيارة 9على رأس وفد عسكري في زيارة استغرقت يومين

بها في المنطقة بعد تعيينه خلفا "للجنرال "لويد أوستن"، وعقد "فوتيل" عدة لقاءات بالقيادات العسكرية 

 11.حجازيوصدقي صبحي ومحمود  10السيسي عبد الفتاحالمصرية شملت 

                                  
 الرابط، " رسالة لمن تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي01خبير عسكري: "خالد ( 8)
 الرابط، "مواجهة اإلرهاب"بحث قائد القيادة المركزية األمريكية يصل القاهرة ل( 9)
 الرابط، السيسى يلتقى قائد القيادة المركزية األمريكية ويؤكد على عمق العالقات بين البلدين( 10)
 الرابط، القائد العام ورئيس األركان يلتقيان قائد القيادة المركزية األمريكية( 11)
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http://www.parlmany.com/News/4/66405/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%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-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://www.parlmany.com/News/4/66405/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%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-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29115
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29115
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عة الغاضبة التي نظمتها القوي الثورية الواس الشعبيةوقد جاءت زيارة "فوتيل" بعد يوم واحد من المظاهرات 

المختلفة اعتراضاً على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأعلنت الحكومة األمريكية 

 . 12على خلفية هذه المظاهرات "أنها ستواصل متابعة الوضع في مصر بعناية"

عات ومواجهات عنيفة بين قوات الجيش المصري وجاءت الزيارة فى نفس الوقت التي تشهد فيه سيناء صرا

وقوات تنظيم الدولة اإلسالمية فى سيناء، ثم أعلن الجيش األمريكي أنه أبلغ مصر وإسرائيل رسميا بأنه 

 111سيراجع عمليات حفظ السالم في شبه جزيرة سيناء بما في ذلك سبل استخدام التكنولوجيا ليقوم نحو 

 ناك. جندي أمريكي بتنفيذ مهامهم ه

وقال "جيف ديفيز"، المتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية، أنه ال يعتقد أن أحدا يتحدث عن انسحاب كامل"، 

فقط في عدد األشخاص هناك ويرون ما إذا كانت هناك مهام يمكن القيام  سينظرونمضيفا أنه يعتقد أنهم 

 يا أو من خالل المراقبة عن بعد".بها آل

 

 

 

 

                                  
 الرابط، بعناية« جمعة األرض»تتابع مظاهرات  البيت األبيض: أمريكا( 12)
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