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 تمهيد:

( عدة تطورات، يمكن 6112يونيو  14يونيو إلى  7شهدت المؤسسة العسكرية خالل الفترة محل الرصد )من 

  :تناولها على النحو التالي

 

 حدث األسبوع:أواًل: 

( حيث DIA) 1مدير وكالة مخابرات الدفاع األمريكية "فينسنت ستيورت"زار القاهرة الفريق  6112يونيو  11في 

القوات المسلحة  التقى خالل الزيارة بالفريق أول صدقي صبحي وزير والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب

 2متوجها إلى تركيا عقب زيارة استغرقت يومين. 6112يونيو  16ثم غادر القاهرة يوم 

 احتماالت عدة قد تكون تفسيرا لتعدد الزيارات من جانب الشخصيات العسكرية األمريكية إلى مصر:

                                  
 اليوم السابع/  القائد العام ورئيس األركان يلتقيان مدير وكالة مخابرات الدفاع األمريكية1 
 بوابة األهراميغادر القاهرة /   (DIA)مدير وكالة مخابرات الدفاع األمريكية2 

https://www.youm7.com/story/2016/6/11/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9/2757154
https://www.youm7.com/story/2016/6/11/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9/2757154
http://gate.ahram.org.eg/News/1058195.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1058195.aspx


 

 

 تطورات المشهد العسكري المصري 2  25 يونيو 1026

 

 شنيمية في سينا  حيث وتنسيق العمليات التي يقوم بها الجيش المصري تجاه تنظيم الدولة اإلسال ترتيب-1

لمواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية في سينا   3 شهيدالالمرحلة الثالثة من عملية حق حاليًا الجيش المصري 

 .أيام ةالعملية بعد  وجا ت زيارة المسئول العسكري األمريكي بعد بد، يهاتوالتي توصف بانها أشد من سابق

لى قوات "حفتر" في ليبيا، تظل أحد االحتماالت القائمة، أن في إطار الدعم العسكري الذي تقدمه مصر إ-6

 الزيارات تأتي للتنسيق والترتيب إلدارة الصراعات القائمة داخل ليبيا.

تبادل الرؤي واألفكار وأيضا من المحتمل أن يكون تنسيق لما يحدث في الداخل السوري وهذا االحتمال له -3

 غادرته مصر توجه إلى تركيا مباشرة.شواهده حيث أن المسئول األمريكي عند م

 

 اللقا ات والزيارات:ثانيًا: 

 )بوابة األهرام(يجتمع ووزير الدفاع الستعراض آخر المستجدات أمنًيا وعسكرًيا  السيسي-1

على الصعيدين األمني والعسكري، والسيما اجتمع للسيسي مع صدقي صبحي تم استعراض آخر المستجدات 

فيما يتعلق بجهود مكافحة اإلرهاب وتأمين الحدود المصرية برًيا وبحرًيا. وقد استعرض وزير الدفاع نتائج 

زيارته إلى فرنسا مؤخًرا، والتي تم خاللها تسلم مصر حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر"، إيذاًنا ببد  دخولها 

 .البحرية المصريةالخدمة بالقوات 

 

 )بوابة األخبار(وزير الدفاع يشهد حفل تخريج دورات جديدة من كلية القادة واألركان -6

حرب أركان  33، 37أركان حرب عام والدورتين  26صبحي بحضور مراسم االحتفال بتخريج الدورات " قام صدقي

دولة هي "فرنسا، السعودية، األردن، الكويت،  11تخصصي" من كلية القادة واألركان. وتضم الدفعة دارسين من 

 .سلطنة عمان، السودان، لبنان، اليمن، كينيا، باكستان، تركيا"

 

 )اليوم السابع( عسكري صيني يصل مطار القاهرة الدولي لتبادل الخبرات وفد-3

مصر وفد عسكري صيني قادما من العاصمة التنزانية، دار السالم في زيارة لمصر تستغرق أيام يبحث خاللها  زار

أفراد  2فد العسكري الصيني المكون من دعم عالقات التعاون بين مصر والصين وصرحت مصادر أمنية أن الو

سيلتقي خالل زيارته لمصر عددا من كبار المسئولين لبحث دعم عالقات التعاون بين مصر والصين، خاصة في 

 .مجاالت التدريب العسكري والتسليح

http://gate.ahram.org.eg/News/1056630.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1056630.aspx
http://akhbarelyom.com/article/575d607a873665351269c175/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-1465737338
http://akhbarelyom.com/article/575d607a873665351269c175/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-1465737338
https://www.youm7.com/story/2016/6/12/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B5%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%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA/2758330
https://www.youm7.com/story/2016/6/12/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B5%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%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA/2758330
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 قرارات جمهورية:ثالثًا: 

 )األهرام( الشبكة القومية للطرقالقوات المسلحة بمراقبة وإزالة التعديات على جانبي  السيسي يكلف ـ1

القائد األعلى للقوات المسلحة توجيهاته بتكليف القوات المسلحة بموجب القرار  بصفته ،أصدر السيسي

كم من  6لتكون الجهة المسئولة عن مراقبة األراضي التي تقع على مسافة  6112ة لسن 633الجمهوري رقم 

جانبي الشبكة القومية للطرق وإزالة جميع التعديات المقامة عليها إال إذا كانت مصدقا عليها من األجهزة 

ة الدولة المختصة ، وذلك إلتاحة الفرصة أمام أجهز6112مايو  63المعنية للدولة قبل صدور القرار الجمهوري في 

  .عليهاإلقامة عدد من المشروعات التنموية 

 

 )الشروق( طريقا لوزارة الدفاع 61كيلومتر على جانبي  6قرار جمهوري بتخصيص  ـ6

، 6112يونيو  9، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6112لسنة  633رقم أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا 

طريقا جديدا يتم إنشاؤها وإصالحها حاليًا،  61كيلومتر على جانبي  6بتخصيص األراضي الصحراوية بعمق 

جوز تملكها. واشتمل القرار على لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية ال ي

 6خريطة لتحديد بيانات الشبكة القومية للطرق التي تقرر تخصيص األراضي الصحراوية الواقعة بعمق 

 ًا.طريق 61كيلومتر على جانبيها لوزارة الدفاع وتضمنت 

 منها القرار.وتوضح الصور التالية نص القرار الرسمي كما نشرته الجريدة الرسمية، وأسما  الطرق التي تض

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/191926/136/526329/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81%E2%80%AA-%E2%80%AC%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%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191926/136/526329/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81%E2%80%AA-%E2%80%AC%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%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09062016&id=ec203ad9-11f9-40c8-a60f-b4c1c9a66a95
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09062016&id=ec203ad9-11f9-40c8-a60f-b4c1c9a66a95
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 :1صورة ـ 
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 :6صورة ـ 
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 3صورة ـ 

 


