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ن الفترة م خالل ،العسكرية بين مصر والواليات المتحدة يتناول هذا التقرير الرصدي، أنماط ومظاهر التفاعالت

 :النحو التالي، وذلك على 6112مايو  11إلى  6112يناير  1

 زيارات القيادات العسكرية األمريكية إلى مصر:المستوي األول: 

 

 :6112شهر يناير أواًل: فعاليات 

 مدير وكالة المخابرات المركزية ـ زيارة 1

السيسي بحضور رئيس المخابرات العامة  ستقبلا ،يناير 62وقبيل الذكري الخامسة لثورة  ،6112يناير  11في 

السيد "جون برينان" مدير وكالة المخابرات  "مريكي بالقاهرة "ستيفن بيكر وفت"خالد فوزي" والسفير األ

كان أبرز محاور اللقاء األوضاع في سيناء وتبادل وجهات نظر الدولتين حول األوضاع في كال  1المركزية األمريكية.

 من سوريا وليبيا. 

 

                                  
 ألهراما، الواليات المتحدةالسيسي يؤكد تقدير مصر عالقاتها االستراتيجية مع ( 1)

http://www.ahram.org.eg/News/131789/25/469193/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131789/25/469193/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%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.aspx
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 :مدير مكتب التعاون العسكريـ زيارة 6

على رأس وفد  ،ا"هارليس هوبر" مدير مكتب التعاون العسكري األمريكي قادًم وصليناير(  11في نفس اليوم )

من تل أبيب في زيارة لمصر استغرقت عدة أيام بحث خاللها دعم عالقات التعاون العسكري بين  ،عسكري

  2.المتحدةمصر والواليات 

 

 :قائد القيادة المركزية األمريكيةـ زيارة 1

استقبل السيسي الفريق أول "لويد أوستن" قائد القيادة  ،يناير 62وأيضا قبيل ذكري ثورة  ،6112يناير  61في 

المركزية األمريكية، وذلك بحضور صدقي صبحي. وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة 

الجمهورية، بأن قائد القيادة المركزية األمريكية نوه إلى أن الواليات المتحدة تعتبر مصر شريًكا رئيسًيا لها 

تعزيز عالقاتها االستراتيجية معها. وأن السيسي نوه إلى اعتزاز مصر بعالقاتها االستراتيجية  وتحرص على

مع الواليات المتحدة، مشيًدا بكافة جوانب هذه العالقات التي ُيعد شقها العسكري ُمكوًنا رئيسًيا فيها يدفُع 

ها المنطقة تعد استثنائية وغير وأوضح السيسي أن الظروف التي تمر ب بإيجابيٍة نحو تعزيزها وتنميتها.

 3مسبوقة وهو األمر الذي يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التغلب على مختلف التحديات.

 

 :قائد القوات البرية األمريكية ـ4

 "مايكل جاريت"التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق  6112يناير  11في 

قائد القوات البرية التابعة للقيادة المركزية األمريكية، والوفد المرافق له الذي زار مصر في تلك الفترة. تناول 

اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك في ضوء مجاالت التعاون العسكري، وتبادل الخبرات 

 4بين القوات المسلحة لكال البلدين.

 

 

 

                                  
 بوابة األخبار، مدير مكتب التعاون العسكري األمريكي يصل القاهرة( 2)
 بوابة األهراماألمريكية، السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية ( 3)
 الوطن، األمريكية للتعاون في مواجهة اإلرهابرئيس األركان يلتقي قائد القوات البرية ( 4)

http://akhbarelyom.com/article/569ccd1ab16b9f587e0aa1a6/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%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%A9-1453116698
http://akhbarelyom.com/article/569ccd1ab16b9f587e0aa1a6/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%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%A9-1453116698
http://gate.ahram.org.eg/News/846853.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/846853.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/946735
http://www.elwatannews.com/news/details/946735
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 يناير: اتمالحظات على زيار

ربية عالعسكرية الشخصيات ال عدد منالمسئولين العسكريين األمريكيين  توقيتات زياراتزار مصر في نفس 

لقاء و 5يناير وزير الدفاع العراقي "خالد متعب العبيدي" وعقد لقاء مع السيسي 11حيث زار مصر في  ،دوليةالو

اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" قائد  6112يناير 61مصر في في  زار، و6مع وزير الدفاع المصري "صدقي صبحي"

ما يسمي بعملية الكرامة في أول زيارة معلنة منذ توليه قيادة القوات المسلحة الليبية قادًما على رأس وفد 

قادة عسكرية مصرية ولكن لم تتناول  ةدبلوماسي وعسكري بطائرة خاصة. والتقي حفتر أثناء الزيارة بعد

  .7تلك الزيارةحول صيل اتف ةأي االعالم المصرية وسائل

ودعمه  "الجيش الليبي"بحث سبل تعزيز إمكانيات إال أن بعض التقارير االعالمية غير المصرية أشارت أنه 

زار مصر و ".الجيش الليبي"القتالية لتطوير قدرات  ابخبرات القوات المسلحة المصرية، واالستفادة من إمكانياته

يناير الفريق أول رشاد محمود رئيس هيئة األركان المشتركة الباكستانية لبحث دعم التعاون بين  62في 

 8.البلدين

 

 :6112شهر فبراير فعاليات ثانيًا: 

 :رئيس هيئة األركان المشتركة

التقى صدقي صبحي، وزير الدفاع بالفريق أول "جوزيف دان فورد" رئيس هيئة األركان  6112فبراير  61في 

المشتركة األمريكية والوفد المرافق له الذي زار مصر في تلك الفترة وبحث الطرفان عدًدا من الملفات 

ري بين القوات المسلحة لكال والموضوعات ذات االهتمام المشترك في ضوء عالقات الشراكة والتعاون العسك

البلدين خاصة في مجاالت التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات 

المسلحة، كما التقي الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة األركان المشتركة 

لملفات والموضوعات والقضايا التي تشهدها منطقة الشرق األوسط وحضر األمريكية وبحث الطرفان عدًدا من ا

 .9اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير األمريكي القاهرة

                                  
 بوابة األخبار، السيسي يستقبل وزير الدفاع العراقي لبحث التعاون الثنائي ومواجهة التحديات( 5)
 الوفد، القائد العام يلتقي وزير الدفاع العراقي( 6)
 األخبار، حفتر يصل القاهرة على رأس وفد عسكري ليبي( 7)
 بوابة األخبار، رئيس هيئة األركان المشتركة الباكستانية يغادر القاهرة إلى بالده( 8)
 بوابة األخبار، القائد العام ورئيس األركان يلتقيان رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية9 

http://akhbarelyom.com/article/569e449a7fa97512664d44b5/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1453212826
http://akhbarelyom.com/article/569e449a7fa97512664d44b5/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1453212826
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%B1/1023005-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
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%B1/1023005-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://akhbarelyom.com/article/56aa314932679f772e73f310/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-1453994313
http://akhbarelyom.com/article/56aa314932679f772e73f310/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-1453994313
http://akhbarelyom.com/article/56aa6dd732679f6448830a60/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-1454009815
http://akhbarelyom.com/article/56aa6dd732679f6448830a60/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-1454009815
http://gate.ahram.org.eg/News/860390.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/860390.aspx
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وبعد زيارة مصر توجه رئيس األركان األمريكي إلي إسرائيل وأجري محادثات مع كال من رئيس الحكومة 

الدفاع موشيه يعالون، ورئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، الجنرال جادي اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير 

 10أيزنكوت

 

 :6112 مارسشهر فعاليات ثالثًا: 

 :قائد المهام المشتركة

لبحث  لمصرفي زيارة  "كارل مندى"الجنرال  وصل قائد المهام المشتركة بالجيش األمريكي 6112مارس  61في 

، وتزامن في نفس 11بحث التعاون العسكري خالل الفترات القادمةوالقضايا ذات االهتمام المشترك بين البلدين 

يوم زيارة قائد المهام المشتركة بالجيش األمريكي انطالق فعاليات التدريب البحري المشترك " تحية النسر 

عدة أيام بنطاق المياه ستمر امريكية واإلماراتية، و" الذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية واأل 6112

 .13توجه القائد األمريكي بعد ختامه لزيارته إلي مصر إلى البحرينثم ، 12اإلقليمية بالبحر األحمر

 

 :6112 أبريلشهر فعاليات رابعًا: 

 :رئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجيةـ 1

من أعضاء مجلس  رئيس األركان محمود حجازي بوفدالدفاع والتقى صدقي صبحي وزير  6112أبريل  4في 

الشيوخ األمريكي برئاسة السيناتور ليندسى جراهام رئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية بلجنة 

لقاء تناول ال ،االعتمادات وعضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ األمريكي والوفد المرافق له الذي زار مصر

لى اإلرهاب، كما تمت مناقشة ى تجاه تطورات األوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الدولية للحرب عتبادل الرؤ

من الملفات والموضوعات ذات االهتمام المشترك، في ضوء عالقات التعاون بين مصر والواليات المتحدة  عدد

 .14األمريكية

                                  
 لعربي الجديدا، رئيس أركان القوات األميركية يزور إسرائيل لمناقشة األوضاع بسورية10 
 األخبار، قائد المهام المشتركة بالجيش األمريكي يصل القاهرة11 
 الرابط، "6102القوات البحرية المصرية واألمريكية واإلماراتية ينفذون "تحية النسر 12 
 باربوابة األخ، قائد المهام المشتركة بالجيش األمريكي يغادر القاهرة13 
 موقع وزارة الدفاع المصرية، الفريق أول صدقي صبحي يلتقي وفًدا من أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي14 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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
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
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
http://akhbarelyom.com/article/56f3d44f9e7873b9264a6a30/%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%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1458820175
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29101
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29101
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 :الجمعية البرلمانية لحلف شمال األطلنطيـ 6

حجازي بوفد من أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف شمال األطلنطي برئاسة األمريكي وإبريل التقي صدقي  2في 

"باولو للي" نائب رئيس الجمعية وتناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك 

إفريقيا وخاصة كيفية مواجهة في ضوء تطورات األوضاع التي تشهدها منطقتا الشرق األوسط وشمال 

 .15اإلرهاب

 :قائد القيادة المركزية األمريكيةـ 1

استقبل السيسي، الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية األمريكية، وذلك بحضور  6112أبريل  12في 

كل  مع منفصاًل لقاًءعقد فوتيل ، و16صدقي صبحي وزير الدفاع، باإلضافة إلى سفير الواليات المتحدة بالقاهرة

 .17الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحةوصدقي صبحى من 

 

 :6112 مايوشهر فعاليات خامسًا: 

 :مدير وكالة التعاون األمنيـ 1

التقى صدقي صبحي بالفريق بحري جوزيف ريكسى مدير وكالة التعاون األمني الدفاعية  6112مايو  16في 

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات  ،المرافق له الذي زار مصر في تلك الفترةاألمريكية والوفد 

حضر و االهتمام المشترك في ضوء مجاالت التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكال البلدين،

 18المسلحة.اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات 

 

 إلى الواليات المتحدة: ينالمصري ينزيارات العسكريالمستوي الثاني: 

رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلي الواليات المتحدة  19توجه الفريق محمود حجازي 6112مايو  64في 

حثات األمريكية إلجراء مباحثات عسكرية مع عدد من القيادات العسكرية األمريكية شملت اللقاءات والمبا

العسكرية التي عقدها حجازي بالواليات المتحدة كال من رئيس هيئة األركان المشتركة وقائد القيادة المركزية 

                                  
 موقع وزارة الدفاع المصرية، الفريق أول صدقي صبحى يلتقى وفًدا من الجمعية البرلمانية لحلف شمال األطلنطي15 
 موقع برلماني، السيسي يلتقى قائد القيادة المركزية األمريكية ويؤكد على عمق العالقات بين البلدين16 
 موقع وزارة الدفاع المصرية، القائد العام ورئيس األركان يلتقيان قائد القيادة المركزية األمريكية17 
 بوابة األخبار، فريق أول صدقي صبحي يلتقي بمدير وكالة التعاون األمني الدفاعية األمريكيةال18 
 األهرام، حجازي يجرى مباحثات عسكرية في الواليات المتحدة19 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29104
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29104
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
http://akhbarelyom.com/article/5734b3f7469174ce6612a15c/%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%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-1463071735
http://akhbarelyom.com/article/5734b3f7469174ce6612a15c/%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%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-1463071735
http://www.ahram.org.eg/News/181911/25/516438/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181911/25/516438/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.aspx
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جوزيف فوتيل" ووكيلة وزير الدفاع األمريكي للسياسات ونائبة مستشار الرئيس األمريكي “األمريكية الجنرال 

ت المركزية األمريكية ومدير الوكالة المشتركة لمكافحة لألمن القومي ومكافحة اإلرهاب ومدير وكالة االستخبارا

 .611220مايو  11العبوات الناسفة كما التقى قادة القوات البرية والجوية األمريكية وعاد حجازي إلي القاهرة يوم 

 

 مالحظات:

الزيارة، ومن من األهمية الربط بين توقيتات زيارة حجازي، وعدد من الفعاليات التي تمت خالل نفس فترة 

 ذلك:

 الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية بالجيش األمريكي، والذي يشرف على الحرب ضد  زيارة

 ،21محمود حجازي لقائهتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام إلى معسكر تدريبي بسوريا قبيل 

 إلى القاهرة، في في ليبيا الكرامة"عملية "ل الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، قائد ما يسمى بـ ووص ،

 هدف تنسيقبمايو للقاء مسؤولين عسكريين وسياسيين مصريين في زيارة استغرقت يوما واحدا،  64

الجهود مع غرفة عمليات مصراته المعروفة إعالميا بالبنيان المرصوص، والتي شكلها المجلس الرئاسي 

  .22لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج

 مايو عن بدء المرحلة الثالثة من العملية الشاملة حق الشهيد الذي  62في عالن الجيش المصري إ

نفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين إبدأت ما يسمي عناصر ، حيث ينفذها في سيناء

 23ءفي تنفيذ حملة عسكرية موسعة بمناطق مكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية بوسط وشمال سينا

 

 األمريكية: يةمصرالثالث: التصريحات العسكرية المستوي ال

قال مدير وكالة المخابرات العسكرية األمريكية الجنرال فنسنت ستيوارت، إن تنظيم  6112فبراير  11في  -1

سيزيد وتيرة هجماته العابرة للحدود وقدرتها الفتاكة في األشهر المقبلة سعيا لتأجيج صراع دولي. « داعش»

ي ف« فروعا ناشئة»الجنرال ستيوارت في خطاب أمام مؤتمر أمنى تحذيره بتأسيس التنظيم المتشدد  وربط

                                  
 األهرام، حجازي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية للواليات المتحدة األمريكية20 
 سي إن إن، المهمة السرية الخاطفة له بسوريا  CNNقائد القيادة المركزية األمريكية يبين لـ21 
 العربي الجديد، حفتر يصل القاهرة للتنسيق بشأن عملية تحرير سرت22 

 األهرام،  بداية المرحلة الثالثة من حق الشهيد23

http://www.ahram.org.eg/News/181917/25/519524/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181917/25/519524/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-.aspx
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/05/23/syria-top-us-commander-secret-mission-starr-newday
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/05/23/syria-top-us-commander-secret-mission-starr-newday
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/23/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/23/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AA
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مالي وتونس والصومال وبنجالدش وإندونيسيا. وقال ستيوارت إنه لن يفاجأ إذا وسع داعش، عملياته من شبه 

 .24جزيرة سيناء المصرية إلى مناطق أعمق داخل مصر

وزارة الدفاع األمريكية "البنتاجون"، فكرة توسيع مهام قوات حفظ السالم  ناقشت 6112فبراير  16في  -6

األمريكية المتمركزة في سيناء، لتشمل جمع معلومات استخباراتية حول الجماعات المؤيدة لتنظيم "داعش" 

ي في المنطقة. وكشف مسئول في وزارة الدفاع األمريكية لشبكة "سي. إن. إن"، عن أن النقاشات التزال ف

مراحلها األولى، ولم يتم إرسال أي خيارات بشكل رسمي إلى البيت األبيض بعد. وقال المسئول األمريكي، إنه يجب 

على كل من مصر وإسرائيل الموافقة على هذه المهام الجديدة، مضيفًا أن الخطر المتزايد الذي يشكله داعش 

الجديدة. وأوضحت "سي. إن. إن"، أنه يبدو أن  سيدفع هذه الدول إلى جانب األردن لتفهم أهمية هذه المهام

تزايد العمليات التي يقوم بها عناصر "داعش" في المنطقة سيدفع بتسليم القوات األمريكية هناك، البالغ 

 25فرد، مهام جديدة إلى جانب مهمتها في حفظ السالم بسيناء ٠٧٧قوامها 

أشتون كارتر أبلغ األمريكي المتحدث باسم البنتاغون إن وزير الدفاع  "جيف ديفيز"قال  6112إبريل  11في  -1

دورها في القوة متعددة الجنسيات ن الواليات المتحدة بدأت مراجعة مؤخرا المسؤولين في إسرائيل ومصر بأ

 التي تشرف على التزام الجانبين المصري واإلسرائيلي بمعاهدة السالم التي وقعت بينهما (MFO) في سيناء

أن وجندي  911وأوضح ديفيز أن عدد القوات األمريكية المنتشرة ضمن قوة حفظ السالم تبلغ نحو . 1191عام 

 .26في مناقشة هذه المهمة مع مصر وإسرائيل، لكنها ال تفكر في االنسحاب الكامل منها ترغبالواليات المتحدة 

صل مصر من جانب اإلدارة األمريكية أية العميد محمد سمير، المتحدث العسكري، أنه لم يأعلن  في المقابل

 27خطابات بشأن طلب نقل عدد من القوات المتعددة الجنسيات والمراقبين من شمال إلى جنوب سيناء

                                  
 الشروق ، عمق مصر« داعش»المخابرات العسكرية األمريكية: لن نتفاجأ إذا ضرب 24 
 مصر العربية، واتها في سيناءواشنطن" تدرس توسيع مهام ق25 "
 بي بي سي، الواليات المتحدة تراجع دورها في مهمة حفظ السالم في سيناء26 

  بوابة األهرام، ث العسكري: لم يصل من اإلدارة األمريكية أي طلب لنقل القوات متعددة الجنسياتالمتحد27
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