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 أوال: مقدمة:

يمكن تناولها عدة تطورات،  (6102 مايو 6أبريل إلى  62محل الرصد )من الفترة خالل شهدت المؤسسة العسكرية 

 على النحو التالي:  

 حدث األسبوع:ثانيا: 

إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية  شهد وزير الدفاع صدق صبحي 6102لسابع والعشرين من أبريل في ا

بعد تطويرها وتسليحها وفقا ألحدث النظم  الميداني الثانيبالجيش  الميكانيكيإلحدى تشكيالت المشاة 

أن  " في الكلمةجاء كلمة وقتها أمام عدد من الضباط والجنود وكانت أبرز ما  دقي صبحيوألقي ص .1القتالية

استهدفت الحفاظ على أمن مصر  التيكافة قراراتها  فيلقوات المسلحة تقف خلف القيادة السياسة ا

بالحفاظ على ثوابت األمة وتماسك المجتمع تزامنًا مع  المصريوأنها تجدد العهد والقسم للشعب واستقرارها 

المجاالت وتوفير الحياة  كافة فيللدولة للنهوض بالوطن  الشاملةالجهود المضنية لدعم مقومات التنمية 

للمواطنين تنفيذا لتوجيهات السيسي  األساسيةالكريمة ألبناء مصر وأنها ستعمل جاهدة على توفير السلع 

 ."للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين األعلىالقائد 

                                  
 الرابط/كافة قراراتها فيوزير الدفاع: القوات المسلحة تقف خلف القيادة السياسة 1 

https://www.youm7.com/story/2016/4/27/%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%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-/2694345
https://www.youm7.com/story/2016/4/27/%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%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-/2694345
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 خالصات واستنتاجات:

ردا على ما ردده البعض بشأن وجود خالفات بين "صدقي صبحي" و"السيسي"، خاصة  تلك التصريحات تأتي

على خلفية الدعوة التي أطلقها األول منذ أيام لجميع المصريين إلى "االلتقاء على كلمة سواء تعلي مصالح 

 جماعة اإلخوانالوطن فوق المصالح الذاتية"، كما أنها تأتي عقب رسالة المفوض السابق للعالقات الدولية في 

كما رأى مراقبون أن تصريحات "صبحي" تعتبر أول  المسلمين يوسف ندا، والتي رحب فيها بدعوة "صبحي".

اعتراف رسمي وصريح من القوات المسلحة بموافقة الجيش على قرار "السيسي" بالتنازل عن جزيرتي تيران 

 وصنافير للمملكة العربية السعودية.

 

 :ثالثا:أهم تطورات المشهد

 اللقاءات والزيارات:-0

 (األهرام)صبحي بمقر األمانة العامة لوزارة الدفاع  صدقيملك البحرين يلتقي الفريق أول 

)موقع وزارة الدفاع صدقي صبحي ومحمود حجازي يلتقيان رئيس هيئة األركان لقوة دفاع مملكة البحرين  -

 المصرية(

في  ورافقه ملك البحرين حمد بن عيسى إلى العاصمة المصرية القاهرةالرصد زيارة شهدت الفترة محل  -

 مع السيسي أكتر من ملك البحرين وعقد .النعيميالفريق الركن ذياب بن صقر الزيارة رئيس األركان البحريني 

 وزارة الدفاع المصرية إلى منفردة اهرة لم تتكرر كثيرا قام ملك البحرين بزيارةقاء ثنائي مشترك. ولكن في ظل

وأجتمع بقيادات المجلس العسكري وعلي  وزارة الدفاع، إلىبخالف الزيارة التي قام بها رئيس األركان البحريني 

تناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات رأسهم وزير الدفاع صدقي صبحي ورئيس األركان محمود حجازي و

شتى المجاالت  فيونقل وتبادل الخبرات  العسكريضوء عالقات الشراكة والتعاون  فيذات االهتمام المشترك 

أثناء تناولها هذا اللقاء أن ملك البحرين أكد على بعض النقاط أثناء  2وذكرت وكالة األنباء البحرينية العسكرية.

قوة دفاع البحرين مؤمنة بأهمية تعزيز وتطوير العالقات العسكرية الثنائية والتي تشهد ن اللقاء وهي: أ

تعاونًا مثمرًا وفق خطط عمل تضم تدريبات عسكرية ميدانية ثنائية مشتركة بين القوات المصرية 

ية العسكر والبحرينية من خالل سلسلة من التمارين العسكرية فضاًل عن تبادل الزيارات العسكرية واللجنة

) مذكرة التفاهم( بين القيادة العامة لقوة دفاع البحرين والقيادة العامة للقوات المسلحة و ،الثنائية المشتركة

                                  
 الرابط/ عاهل البالد يزور وزارة الدفاع المصرية ويؤكد أهمية تعزيز العالقات العسكرية بين البلدين2 

http://www.ahram.org.eg/News/161888/136/505805/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%89-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/161888/136/505805/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%89-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29144
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29144
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29144
http://www.bna.bh/portal/news/724954
http://www.bna.bh/portal/news/724954
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 وأشادالمشترك ، بجمهورية مصر العربية والتي ستحقق المزيد من األهداف لتعزيز دعم التعاون العسكري 

التحالف العربي ) عاصفة الحزم وإعادة األمل ( وكذلك في  بالمشاركة الفاعلة للقوات المسلحة المصرية في قوة

على مساندة البحرين التامة للمبادرة  أكدكما  في التمارين القادمة. ة مصرلمشاركتمرين ) رعد الشمال ( متطلعا 

 .ن إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركةالسيسي وقرار مجلس جامعة الدول العربية بشأ

 

 :واستنتاجاتخالصات 

مازال الدعم الخليجي لنظام عبد الفتاح السيسي قائم وفى تزايد ففي فترة أقل من شهر زار فيها مصر عدت -

قادة عسكريين خليجين كمحمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب 

ن والقائد األعلى للقوات المسلحة القائد األعلى للقوات المسلحة اإلماراتية وأخيرا حمد بن عيسى ملك البحري

والدول المذكورة سالفا نصيب كبيرا للدعم ثنائية بين الجانب المصري مباحثات البحرينية وكانت في كل 

ى االنقالب علرغم أن الدعم المالي الخليجي لمصر، منذ العسكري من جانب قادة الدول الخليجية إلى مصر، ولكن 

مليار دوالر، حسب مراقبين، ال تزال مصر تعاني اقتصاديا على المستويين  33مرسي، بلغ أكثر من  الرئيس

 .الرسمي والشعبي

 

 )الوطن(الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع يلتقي نظيره النيوزيلندي  -

د حضر اللقاء محمو له.والوفد المرافق  النيوزيلنديوزير الدفاع  برا ونلى جيريد بالسي صبحي صدقيالتقى  -

تناول اللقاء بحث العديد من   المسلحة.رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات  حجازي

االت مج في الملفات والموضوعات ذات االهتمام المشترك ونقل وتبادل الخبرات للقوات المسلحة لكال البلدين

هها تواج التيضوء التحديات  في، كما تطرق اللقاء إلى مهام القوة متعددة الجنسيات واألمني العسكريالتعاون 

 ، كولومبيا ، كندا ، أستراليا : هي حفظ السالم في سيناء قواتدولة مشاركة في  06يوجد يذكر أنه  سيناء. في

 وتشارك إيطاليا بثالث . المتحدةالواليات  ، أوروغواي، النرويج، نيوزيلندا ،إيطاليا المجر،، هولندا، فيجي، فرنسا

سفن من البحرية تقوم بدوريات في المياه المحاذية لسواحل سيناء، وذلك لضمان حرية المالحة في مضيق 

ت عنيفة بين الجيش وفي وقت قريب نظرا لما تشهده سيناء من مواجها تيران والوصول إلى خليج العقبة.

المصري وتنظيم الدولة اإلسالمية في سيناء قامت الواليات المتحدة بنقل جنودها من مناطق االشتعال إلى 

http://www.elwatannews.com/news/details/1135889
http://www.elwatannews.com/news/details/1135889
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وربما ستأخذ هذه الخطوة دول أخري مشاركة في قوات حفظ السالم وزيارة مناطق أكثر أمنا في جنوب سيناء 

 لى مصر دليل علي هذا في ظل هذا التوقيت.وزير الدفاع النيوزلندي الذي قلما يقوم بزيارات إ

 

 )موقع وزارة الدفاع المصرية(يلتقي نائب رئيس األركان للقوات المسلحة الصينية  حجازيالفريق محمود -

سون جيان نائب رئيس  بحريد الفريق أول رئيس أركان حرب القوات المسلحة السي حجازيالتقى محمود  -

، تناول اللقاء عدًدا من في فترة محل الرصد ر مصراز الذياألركان للقوات المسلحة الصينية والوفد المرافق له 

إطار دعم عالقات الشراكة والتعاون  فيالموضوعات ذات االهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكال البلدين 

بمتانة العالقات المصرية الصينية، مؤكًدا على ضرورة  الصينيوأشاد رئيس الوفد  الصيني. المصري العسكري

ى الحرب عل فيالمجاالت المختلفة، مشيًدا بجهود القوات المسلحة المصرية  فياستمرار التعاون والتنسيق 

ان عن تطلعه أن تشهد ومن جانبه أعرب رئيس األرك األوسط.اإلرهاب وتعزيز األمن واالستقرار بمنطقة الشرق 

هد تش البلدين.وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكال  العسكريالمرحلة القادمة مزيًدا من أوجه التعاون 

وعن التعاقدات  العسكرية،الفترة األخيرة، وبخاصة العالقات  فيالعالقات المصرية الصينية تطورا ملحوظا 

القاهرة إلى جانب توقيع  أنلروسيا  سيسيوسية إبان زيارة الالمواقع الرنشرت العسكرية لمصر مع الصين 

التي ال يلتقطها الرادار، " 30مع موسكو، تدرس أيضا إمكانية الحصول على الطائرة الصينية "جيه  الصفقات

كون فربما ت السيسي من الجانب الصيني.حضره  الذي العسكريخالل العرض  السيسيعلى  إنها ستعرضوقالت 

 الصين. بعد روسيا وفرنسا ستكون وجهة مصر المقبلة في صفقات تسليح جيشها

 

 التدريبات العسكرية:-6

 )الوطن(اختتام فعاليات التدريبات المشتركة للقوات البحرية والخاصة لمصر واإلمارات  -

"، والذي استمر لعدة أيام 6، عن ختام فعاليات التدريب البحري المشترك "خليفة القوات المسلحةأعلنت 

نفذ بالمياه اإلقليمية  والذيبمشاركة عناصر من القوات البحرية، والوحدات الخاصة لكل من مصر واإلمارات، 

وقالت القوات المسلحة، في بيان لها، إّن التدريب يأتي في ظل استمرار تنمية وتعزيز العالقات  لدولة اإلمارات.

حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي تبادل الخبرات مع  إطاروفي  األماراتالعسكرية بين مصر ودولة 

د المفاهيم العملياتية وتوحيالكفاءة القتالية  علىالدول المختلفة لتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ 

 .بين الدول

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29146
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29146
http://www.elwatannews.com/news/details/1134866
http://www.elwatannews.com/news/details/1134866

