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 تمهيد:

المجال الجوي هو مصطلح في مجال الطيران ويقصد به المساحة من الفضاء الجوي الخاصة بدولة ما، وتقوم 

مجالها الجوي، بشرط أن يكون مصرح الدولة بتقديم المساعدات المالحية الالزمة ألي طائرة تطير في نطاق 

 .لها مسبقا بدخول المجال الجوي لهذه الدولة، وإال اعتبرت طائرة معادية تتعامل معها قوات الدفاع الجوي

وعادة ما تكون حدود المجال الجوي للدولة متطابقة مع حدودها السياسية، في حين قد تمتد بعض المجاالت 

مساحة البحر أو المحيط الذي تطل عليه، طبقا لما أوصت به المنظمة  الجوية للدول الساحلية لتغطي بعض

 الدولية للطيران المدني "إيكاو".

وحاالت إغالق المجال الجوي من جانب الدول المختلفة، تكون إما بسبب التدريبات العسكرية وفيها يكون غلق 

المجال الجوي "مسبق"، حيث تخطر السلطات بموعد التدريبات فتقوم بإغالق المجال الجوي، ويكون إغالق 

معينة أو ارتفاع معين، أو في مناطق  ، أي إغالق منطقة%09المجال الجوي في هذه الحالة "إغالق جزئي" بنسبة 

أو في حاالت وصول شخصيات مهمة مثل رؤساء الدول، ويكون الغلق  إلخ.النزاعات المسلحة مثل اليمن وليبيا، 

 جزئيا، أي لمنطقة معينة ووقت معين.
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 :3902أواًل: حاالت اإلغالق في مصر بعد 

حاالت متكررة من إغالق السلطات العسكرية في مصر  3902يوليو  2شهد المجال الجوي المصري منذ انقالب 

للمجال الجوي لمطار القاهرة الدولي وصاحب ذلك تصريحات من مصادر رسمية داخل المطار تؤكد أن سبب 

اإلغالق يرجع إلى تدريبات عسكرية تجريها القوات المسلحة المصرية في سماء القاهرة، يتزامن ذلك مع تدخل 

وصراعات عسكرية في ليبيا، وتدخل سعودي في اليمن، ومواجهات شديدة بين عسكري روسي في سوريا، 

 الجيش المصري وتنظيم الدولة اإلسالمية في سيناء.

حالة إغالق للمجال الجوي في مصر، كما هو  23، تم رصد 3902يونيو  09إلى  3902يوليو  2خالل الفترة من و

 مبين في الجدول التالي:

 المصدر السبب المعلن الزمنية المدة التوقيت التاريخ م

 اليوم السابع تدريبات عسكرية دقيقة29 صباحا 03صباحا إلى الساعة 00:29من  3902يوليو  3 0

 البوابة نيوز تدريبات عسكرية دقيقة53 مساء 7مساء إلى  2:03من  3902يوليو  7  3

 الوفد تدريبات عسكرية دقيقة29 ظهرا 2إلى ظهرا  3من  3902يوليو  39 2

 الوفد تدريبات عسكرية دقيقة29 مساء 2مساء إلى  3من  3902يوليو  39 5

بمناسبة عروض عسكرية  دقيقة29  3902سبتمبر  0 3

 احتفاالت أكتوبر

 المسائية

صباحا إلى الساعة  0من الساعة  3902سبتمبر  2 2

 صباحا 0:29

عروض عسكرية بمناسبة  دقيقة29

 احتفاالت أكتوبر

 الوطنجريدة 

عصرا إلى الساعة  2من الساعة  3902سبتمبر  2 7

 عصرا 2:59

عروض عسكرية بمناسبة  دقيقة59

 احتفاالت أكتوبر

 جريدة الوطن

سبتمبر  03 8

3902 

عروض عسكرية بمناسبة  دقيقة29 مساء 3مساء إلى 0من 

 أكتوبراحتفاالت 

 النهار

سبتمبر  03 0

3902 

عروض عسكرية بمناسبة  دقيقة29 مساء 5مساء إلى 2من 

 احتفاالت أكتوبر

 النهار

عروض عسكرية بمناسبة    3902أكتوبر  02 09

 احتفاالت أكتوبر

 الجمهورية

https://www.youm7.com/story/2013/7/5/%D8%BA%D9%84%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89_%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/1149507
http://www.albawabhnews.com/71028
http://www.masress.com/alwafd/515199
http://www.masress.com/alwafd/515199
http://www.masress.com/msaeya/111584
http://www.elwatannews.com/news/details/805181
http://www.elwatannews.com/news/details/805181
http://www.alnaharegypt.com/t~152469
http://www.alnaharegypt.com/t~152469
http://www.masress.com/gom/1310130209
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عروض عسكرية بمناسبة  دقيقة29 مساء 5.29 إلي مساء5من  3905يناير  33 00

 ذكري ثورة يناير

 المصريون

عروض عسكرية بمناسبة  دقيقة33 صباحا 00:33إلى  00من  3905أكتوبر  0 03

 احتفاالت أكتوبر

 الدستور

 اليوم السابع تدريبات عسكرية دقيقة29   3903مايو  03 02

استعراض جوي لطائرات  دقيقة53 مساء 2إلى  3:03 من 3903يوليو  30 05

 "رافال"

 سي إن إن

بسبب االحتفال بانضمام  دقيقة29  5.29عصرا إلى  5من  3903يوليو  20 03

 02طائرات إف  8

 الوطن

 النهار تدريبات عسكرية دقيقة29 00صباحا إلى 09 من  3903سبتمبر  3 02

 العربية نت تحركات طائرات عسكرية دقيقة73 00:53صباحا إلى 09 من 3903سبتمبر  02 07

 النهار تدريبات عسكرية دقيقة039 ظهرا0صباحا إلى  00من  3903سبتمبر  00 08

 اليوم السابع تدريبات عسكرية دقيقة039 ظهرا0صباحا إلى  00من  3903سبتمبر  39 00

 المصريون تدريبات عسكرية دقيقة039 ظهرا0صباحا إلى  00من  3903سبتمبر  30 39

 مصرس تدريبات عسكرية دقيقة039 ظهرا0صباحا إلى  00من  3903سبتمبر 33 30

 المصريون تدريبات عسكرية دقيقة09 صباحا 03.29إلى  00من  3903سبتمبر  38 33

 مصر العربية تدريبات عسكرية دقيقة09 ظهرا 03:29صباحا إلى  00من  3903سبتمبر  29 32

 النهار احتفاالت أكتوبر دقيقة33 صباحا 00:29الي 00من 3903أكتوبر  0 35

 دوت مصر احتفاالت أكتوبر دقيقة29  3903أكتوبر  2 33

 اليوم السابع تدريبات عسكرية دقيقة09 00:29صباحا إلى 09من 3903أكتوبر  5 32

 اليوم السابع تدريبات عسكرية دقيقة09 00:29صباحا إلى 09من 3903أكتوبر  3 37

 اليوم السابع احتفاالت أكتوبر دقيقة29 صباحا 09:29صباحا إلى  0:29من  3903أكتوبر  2 38

 اليوم السابع احتفاالت أكتوبر دقيقة29 3:29ظهرا إلى 3من 3903أكتوبر  2 30

 اليوم السابع احتفاالت أكتوبر دقيقة59 2:59ظهرا إلى 2من  3903أكتوبر  2 29

 اليوم السابع احتفاالت السنة الهجرية دقيقة29 ظهرا 3:29ظهرا إلى  3من  3903أكتوبر  05 20

 الوفد   أعياد تحرير سيناء دقيقة039 ظهرا0إلى  00من  3902أبريل  33 23

 برلماني  أعياد تحرير سيناء دقيقة29 5.29عصرا إلى  5من  3902أبريل  33 22

http://almesryoon.com/permalink/370605.html
http://www.dostor.org/687159
https://www.youm7.com/story/2015/5/12/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9/2178679
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/07/21/egypt-rafal-fighters
http://www.elwatannews.com/news/details/805181
http://www.alnaharegypt.com/t~405327
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2015/09/16/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.alnaharegypt.com/t~402551
https://www.youm7.com/story/2015/9/19/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2353913
http://almesryoon.com/permalink/808278.html
http://www.masress.com/almashhad/1038695
http://almesryoon.com/permalink/809694.html
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/746871-%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alnaharegypt.com/t~404643
http://www.dotmsr.com/details/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2015/10/4/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/2372457#.VhJF8_lViko
https://www.youm7.com/story/2015/10/5/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/2373907
https://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1284697
https://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1284697
https://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1284697
https://www.youm7.com/story/2015/10/14/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9/2388280
http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1147381-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1147381-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.parlmany.com/News/4/70726/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8
http://www.parlmany.com/News/4/70726/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8


 

 

والتفسيراتإغالق المجال الجوي المصري: الحاالت  4  29 يونيو 1026  

 

 األخبار تدريبات عسكرية دقيقة29 صباحا 00صباحا إلى  09:29من  3902مايو  00 25

 بوابة األخبار تدريبات عسكرية دقيقة53  3902مايو  29 23

 

 ثانيًا: أسباب إغالق المجال الجوي:

 تعددت التفسيرات حول تكرار حاالت إغالق المجال الجوي المصري، ومن ذلك:

والتدريب لعروض القوات الجوية بمناسبة االحتفاالت ببعض المناسبات التاريخية مثل ذكرى  االستعداد-0

حرب أكتوبر وتحرير سيناء وذكري ثورة يناير. وهو في األغلب احتمال ضعيف ال يفسر تكرار غلق المجال الجوي 

وية كل عام وال يحتاج إلى تكرار غلق المجال حيث أن االستعداد لالحتفاالت يعد أمر روتينيًا تقوم به القوات الج

 الجوي بهذا الشكل.

بتدريبات عسكرية مكثفة للقوات الجوية وهو احتمال قائم في ظل الوضع اإلقليمي المضطرب،  القيام-3

ولكن غلق المجال جزئيا في هذه الحاالت هو األقرب للتنفيذ حتى ال تتأثر حركة المالحة الجوية بتكرار التدريبات 

 .العسكرية، وهو ما لم يحدث في كل الحاالت المتكررة لغلق المجال الجوي حيث كان غلق المجال الجوي كليا

القوات الجوية المصرية في عمليات عسكرية أو اإلمداد بتعزيزات عسكرية داخل األراضي الليبية،  مشاركة-2

تقدمه مصر إلى قوات "حفتر" في ليبيا. والتي سبق أن قامت بها في وقت سابق، في إطار الدعم العسكري الذي 

وهو أيضًا تفسير يتسق وتطورات األوضاع في الداخل الليبي، وما تم الكشف عنه من وصول تعزيزات عسكرية 

 لقوات حفتر خالل الفترة األخيرة، كمنح من مصر واإلمارات واألردن.

والجنود التي قامت بها روسيا أثناء  المجال الجوي المصري في عمليات نقل التجهيزات العسكرية استخدام-5

والتصريحات  اإلعالميةتنفيذ عمليات داخل األراضي السورية، وهو احتمال قائم أيضًا في ظل التقارير 

السياسية التي تشير لوجود عالقات وتنسيق بين نظام السيسي ونظام بشار في سوريا، بل وبين نظام 

 السيسي والنظام الروسي في سوريا أيضًا.

 

 خاتمة:

وحتى اآلن، ال يعني  3902يوليو  2التعدد في التفسيرات لتكرار حاالت إغالق المجال الجوى المصري منذ انقالب 

تعارضها أو تناقضها، ولكن يمكن الجمع بينها لتقديم تفسير أشد تماسكًا لهذا التكرار، وهو ما يعني منطقية 

http://akhbarelyom.com/article/5732f91f9e7873ec58a2725a/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1462958367
http://akhbarelyom.com/article/574c3c25d5d92a271b2c25cf/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-45-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1464613925


 

 

والتفسيراتإغالق المجال الجوي المصري: الحاالت  5  29 يونيو 1026  

 

إن اختلفت األوزان النسبية لها، مع أولوية تأثير التحالفات هذه التفسيرات وصالحياتها لبيان أسباب اإلغالق، و

اإلقليمية والدولية للنظام على هذه الحاالت بدرجة أكبر من الحديث عن االحتفاالت الموسمية أو التدريبات 

 العسكرية.

 

 


