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 المصريةالخارجية مناطق التوتر: التدخالت العسكرية 

 محمود جمال

 تمهيد:

منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلي الحكم في مصر بعد االنقالب العسكري الذي قام به علي أول رئيس مدني 

م، وهو يعمل على تغيير عقيدة الجيش المصري، حيث بعد 3103يوليو  3منتخب الدكتور "محمد مرسي" في 

حركات التي تنادي بالحرية في ن كان العدو األول للجيش المصري هو الكيان الصهيوني. أصبحت الجماعات والأ

أي بقعة كانت هي عدوه األساسي والمباشر للجيش المصري؛ ومن حينها عمل نظام السيسي علي مساعدة 

 .الجيوش التي تحارب شعوبها، تلك الشعوب التي نادت ومازالت تنادي بالحرية وإسقاط حكم الطغاة المستبدين

ت العسكرية الخارجية المصرية في عدد من مناطق التوتر طبيعة التدخال ىلوقوف عللالتقرير هذا  يسعىو

 األساسية )سوريا، العراق، ليبيا، اليمن(، وذلك على النحو التالي:

 

 الدور المصري في سوريا:المحور األول: 

كثرت األحاديث عن العالقة بين نظام السيسي ونظام بشار األسد والي مدي وصلت  3103يوليو  3منذ انقالب 

قة وانتشرت بع  التقارير تككد عن وجود عالقات متبادلة بين الجانبين تصل إلى مشاركة الجيش هذه العال

المصري في الحرب الدائرة داخل األراضي السورية والتي يشنها بشار األسد علي شعبة، وهذا ما نحاول تأكيده في 

 تية:النقاط اآل

 

 أواًل: تطورات الدور المصري في سوريا:

مع قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب اهلل اللبناني بأن  هصرح بشار األسد في حوار 3102أغسطس  32في ـ 0

التعاون مع مصر مستمر منذ فترة وهناك تنسيق بين مصر وسوريا في المجالين األمني والعسكري، وأضاف أن 

صوصا في كيفية مصر وسوريا لديهم تصور واضح في كيفية االستفادة المتبادلة في مواجهة اإلرهاب وخ

 .1مواجهة جماعة األخوان المسلمين "اإلرهابية"

                                  
 الرابط ،بشار األسد يكشف عن التعاون األمني والعسكري المباشر بينه وبين السيسي!( 1)

https://www.youtube.com/watch?v=2chFn_5e8oE
https://www.youtube.com/watch?v=2chFn_5e8oE
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زار اللواء علي المملوك رئيس مكتب األمن الوطني السورية القاهرة بزيارة بناء على  3102أكتوبر  01في ـ 3

وحسب الوكالة، فإن المملوك التقى  ."دعوة من الجانب المصري، حسب وكالة األنباء السورية الرسمية "سانا

ل الزيارة التي استغرقت يوما واحدا، باللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة في مصر وكبار خال

وتم االتفاق بين الجانبين على تنسيق المواقف سياسيا بين سوريا ومصر وكذلك تعزيز  .المسكولين األمنيين

من كبار المسكولين  2فد ضم وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة إن الو .التنسيق في مكافحة اإلرهاب

 .2السوريين

وكانت مصر قد أيدت في وقت سابق مشروع قرار تقدمت به فرنسا وروسيا إلى مجلس األمن التابع لألمم 

المتحدة يدعو إلى هدنة لوقف الحرب وتقديم المساعدات اإلنسانية للمدن السورية المحاصرة في المناطق 

  .في مدينة حلب شمالي سورياالتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة 

أعلنت شبكة تسنيم اإليرانية عن قيام الحكومة المصرية بإيفاد قوات عسكرية إلى  3102نوفمبر  3في ـ 3

 ."سوريا في إطار ما أسمته "مكافحة اإلرهاب والتعاون والتنسيق العسكري مع قوات حكومة الرئيس بشار األسد

المساعدات العسكرية وإرسال قوات إلى سوريا للمشاركة في ونقلت إن "مصر أصبحت حريصة على تقديم 

معارك الحكومة السورية ضد اإلرهابيين، بعد أن ظهرت خالفات في المواقف بين مصر والمملكة العربية 

السعودية" مضيفة أن الحكومتين السورية والمصرية ستعلنان عن هذه التنسيقات رسميا في مستقبل ليس 

خارجية السورية تأكيد أو نفي هذه األنباء لوكالة تسنيم، الفتا إلى أن الوزارة ستصدر ورف  مصدر بال .ببعيد

 .3بيانا رسميا في حال تأكيد الخبر

تدعم أن بالده البرتغالية  rtpمقابلة مع قناة قال في  (3102نوفمبر  31)زيارة السيسي إلي لشبونة  ـ في4

لمتطرفة وأضاف إنه من األفضل "دعم الجيش الوطني على الجيش السوري "جيش األسد" في مواجهة العناصر ا

سبيل المثال فى ليبيا لفرض السيطرة على األراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث االستقرار 

المطلوب، ونفس الكالم في سوريا والعراق". وأكد أن هناك "حساسيات" في مسألة إرسال قوات مصرية إلى 

"من المفضل أن القوات الوطنية للدول هي التي تقوم بالحفاظ على األمن واالستقرار في مثل سوريا، وقال: 

 .4هذه األحوال"

                                  
 لرابطا ،رئيس األمن الوطني السوري "يبحث مكافحة اإلرهاب" مع رئيس المخابرات المصرية بالقاهرة( 2)
 الرابط ،وكالة تسنيم: قوات عسكرية مصرية إلى سوريا( 3)
 الرابط ،دعم السيسي لجيش "األسد الوطني" يثير زوبعة على مواقع التواصل. ومغردون: ما رأيك بمليشيات سليماني؟( 4)

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/10/161016_syrian_delegation_arrives_in_egypt
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/11/3/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/11/3/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/11/24/egypt-syria-alsisi-interview
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/11/24/egypt-syria-alsisi-interview
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كشفت صحيفة السفير اللبنانية المفرية من حزب اهلل اللبناني عن طليعة قوات  3102نوفمبر  34في ـ 2

السورية المصرية كي تعود إلى القفزة الصغيرة التي تحتاجها العالقات "مصرية في سوريا. وقالت إن 

طبيعتها"، والتي تحدث عنها قبل أربعة أيام وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قد تكون حدثت، وتنتظر 

تكريسًا قريبًا مع وصول ديبلوماسي مصري رفيع إلى دمشق، قد يكون وزير الخارجية سامح شكري أو أحد كبار 

 مساعديه.

توقفوا عن مراقبة ما يجري في سوريا دون أن يتحركوا، وقرروا الذهاب أبعد  وأضافت الصحيفة إن المصريون

من استطالع ما يجري على جبهة الشام ومجالهم األمني القومي، إلى االنخراط تدريجيًا، في سوريا. فمنذ الثاني 

ن إلى تشكيل طيارًا، ينتمو 01، تعمل في قاعدة حماه الجوية وحدٌة مصرية تضم 3102عشر من الشهر نوفمبر 

مروحيات بشكل خاص. وليس مككدًا أن الطيارين المصريين قد بدأوا المشاركة أم ال في العمليات الجوية، لكن 

انضمامهم إلى عمليات قاعدة حماه، واختيار الطيارين من بين تشكيل الحوامات المصرية، يعكس قرارًا مصريًا 

صري ال يزال يملك، برغم أمركة أسلحته الجوية الواسعة في سوريًا بتسريع دمج القوة المصرية، ألن الجيش الم

، فيما لم يتبقَّ من الخمسين مروحية سورية من «1مي »مروحية روسية من طراز  21الثمانينيات، أسرابا من 

الطراز ذاته، بعد خمسة أعوام من القتال، إال النصف تقريبًا، وهي مروحيات تطلق صواريخ غير موجهة، 

 القوات الخاصة، وقادرة على العمل بسرعة في مسارح العمليات السورية. ومخصصة لنقل 

وقالت الصحيفة، َتَقدَّم الوحدَة عند وصولها أربعة ضباط كبار من هيئة األركان المصرية. وفي مقّر األركان 

 إن السورية في دمشق، يعمل منذ شهر ضابطان مصريان برتبة لواء، على مقربة من غرف العمليات. وأضافت

اللواءين المصريين يقومان بجوالت استطالعية على الجبهات السورية، منذ وصولهما إلى دمشق قبل شهر. 

وشملت العمليات التقييمية للضباط المصريين معظم الجبهات، وكان آخُرها الجبهة الجنوبية، في القنيطرة، 

المصريان شاركوا في اجتماع تقييمي وخطوط فصل القوات مع الجوالن المحتل، ودرعا. وأضافت أن اللواءان 

لمنطقة عمليات الفرقة الخامسة السورية التي تنتشر حول درعا. وقد عقد االجتماع المصري السوري في مقر 

 .5الفرقة السورية في مدينة ازرع، بعد زيارة استطالعية قاما بها لقاعدة الثعلة الجوية في ريف السويداء

"وهو موقع تابع لجهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية والمسئول عن  6"كشف موقع "ديبكا اإلسرائيليـ 2

إمداد وزارة الخارجية اإلسرائيلية بالمعلومات" أن طيارين مصريين يشاركون حاليا في ضرب مواقع المعارضة 

                                  
 الرابط ،طالئع عسكرية مصرية في سوريا( 5)

(6) Egyptian pilots flying Russian choppers in Syria, link. 

https://assafir.com/Article/1/518343
https://assafir.com/Article/1/518343
https://www.debka.com/article/25802/Egyptian-pilots-flying-Russian-choppers-in-Syria
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ية السورية المسلحة، وذلك إلى جانب قوات النظام السوري، والقوات الروسية، وأشارت المصادر العسكر

واالستخبارية لملف ديبكا، إلى أّن عبد الفتاح السيسي قّرر المشاركة بشكل فاعل في الحرب بسوريا إلى جانب 

 .7الرئيس السوري بشار األسد، حتى وإن كان الحديث يدور عن خطوة رمزية صغيرة

النظام السوري،  وعلى الرغم من نفي القاهرة ما نشرته، وسائل اإلعالم، بشأن مشاركة الجيش المصري لقوات

طيارا مصريا إلى قاعدة حماة الجوية السورية، فقد أكد مصدر عسكري دبلوماسي لوسائل إعالم  01ووصول 

روسية، صحة ما أعلنته وسائل إعالم عربية من أن عسكريين مصريين يشتركون في "الحرب على اإلرهاب" في 

ا" عن مصدر أمني سوري، قوله: "إن هذه ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "أزفستي .سوريا

وأضاف المصدر بحسب الصحيفة: "نالحظ تغييرا لموقف عدد من البلدان   ."المعلومات تتفق مع الواقع

العربية مما يجري في سوريا، بما فيها مصر التي باتت تدرك أن تنظيم داعش والمجموعات المسلحة األخرى 

وأشار إلى أن الحكومة السورية ترحب  ."طرا على مصر ذاتها أيضاالتي تقاتلها القوات الحكومية تشكل خ

 .8بمشاركة أي جيش عربي في مكافحة اإلرهاب في األراضي السورية

وفي نفس السياق كشف مصادر رسمية مصرية عن أّن "القاهرة بعثت بمجموعة من الخبراء األمنيين من 

خبرتهم في التعامل مع الجماعات الجهادية، في ظل قيادة جهازي األمن الوطني والمخابرات العامة إلى سورية، ل

عدد كبير من قيادات الجماعة اإلسالمية، والجهاد اإلسالمي المصري للعمليات المسلحة إلى جانب فصائل 

المعارضة السورية، ضد قوات النظام". وأوضحت المصادر أنّ "الخبراء األمنيين أشرفوا على وضع خطط لمواجهة 

ات، إضافًة الستجوابهم عددا من المصريين الذين يقاتلون ضد قوات األسد في سورية، وتسلم تلك المجموع

 .9بعضهم"

وأيضا نشير إلى انه ال تنتهي معركة بين قوات المعارضة السورية وقوات األسد إال وهناك ما يدل على تواجد 

بي المصرية في األماكن التي تسيطر أسلحة أو ذخائر تابعة للهيئة العربية للتصنيع أو مصانع اإلنتاج الحر

عليها فصائل المعارضة، ففي مدينة حلب عثرت عناصر تابعة للجيش السوري الحر على صناديق معبأة 

بالطلقات الحية، كتب عليها "صنع في مصر"، وكذلك عشرات الصواريخ التي تسقط في مناطق تابعة لسيطرة 

 .عار مصانع اإلنتاج الحربي المصريةالمعارضة ولكنها لم تنفجر وجد أيضًا عليها ش

                                  
 الرابط ،ديبكا يزعم: طيارون مصريون يشاركون األسد قصف المعارضة السورية( 7)
 الرابط ،مصدر عسكري روسي يؤكد وجود عسكريين مصريين بسوريا( 8)
 الرابط ،"خبراء عسكريون مصريون في سورية... والقوات القتالية "قنبلة صوت( 9)

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1315945-%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%83%D8%A7--%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF--%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1315945-%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%83%D8%A7--%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF--%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://arabi21.com/story/963652/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://arabi21.com/story/963652/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/11/24/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/11/24/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%AA
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 :10أهداف تقارب السيسي بنظام بشار األسدثانيًا: 

هناك أهداف عديدة وراء تقارب السيسي لنظام بشار األسد ومساعدته عسكريا ومن هنا يمكننا رصد عدد من 

 األهداف:

 ابتزاز المملكة العربية لسعودية:ـ 0

توترت في الفترة األخيرة العالقة بين مصر والمملكة العربية السعودية ، فالدعم الخليجي وبالذات دعم 

المملكة لنظام السيسي لم يتوقف منذ االنقالب العسكري وحتى وقت قريب بعدما تيقنت بع  دول مجلس 

مليار دوالرًا،  41والذي تجاوز  التعاون أن السيسي لن يكون رجلهم األول في مصر بعد كل هذا الدعم االقتصادي

والدعم السياسي الذي بسببه ضغطت حكومتا اإلمارات والسعودية على حلفائهما األوروبيين من أجل إدراج 

جماعة اإلخوان المسلمين منظمة إرهابية، لدعم السيسي، لكن بعد كل هذا بدا لهما أن السيسي يحاول أن 

ة الفعالة في حرب اليمن، وكذلك التقرب من إيران العدو التقليدي يغرد خارج سربهم، بداية من عدم المشارك

للسعودية وبع  دول الخليج، ومن ثم اعتبر النظام في مصر أن دعم نظام بشار األسد يعد من أهم األهداف 

من أجل جلب مزيد من الدعم االقتصادي والسياسي من دول الخليج له وعلي رأسها المملكة العربية السعودية، 

عتبارات أن الرياض تعتبر أن األزمة السورية تمثل لها أهمية كبرى، السيما وأن طهران تعتبر أن بقاء بشار ال

 .األسد يعد من أهم أهدافها التي ال ترف  رفضًا باتًا أن تتفوق عليها السعودية في هذا الملف

المتناقضات بين القوتين فالسيسي يدرك طبيعة هذه التعقيدات في المشهد السوري ويحاول أن يلعب على 

اإلقليميتين في المنطقة من أجل تحقيق مصالحه األساسية، كذلك يحاول النظام المصري أن يرسل رسالة إلى 

دول الخليج أنها إن لم تكمل ما وعدته به من مساعدات ودعم اقتصادي وسياسي سيكون الموقف المصري في 

ودخول أطراف دولية في سوريا، وحاول النظام العسكري سوريا مناوئا لها، خاصة في ظل احتدام المعركة 

المصري اللعب بورقة إيران واستقبال عناصر تابعة لنظام األسد في القاهرة من أجل توجيه رسالة إلى الرياض، 

 أن مصر يمكن أن تلجأ إلى التعاون مع إيران ونظام األسد إذا ما غيرت دول الخليج موقفها من نظام السيسي.

 

 

 

                                  
 الرابط ،ة ومساراتهابين السيسي وبشار: أبعاد العالق( 10)

http://www.eipss-eg.org/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/2/0/1268
http://www.eipss-eg.org/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/2/0/1268
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 السيسي علي نظامه:حفاظ ـ 3

لعل من أهم أهداف النظام العسكري في مصر أن يحافظ على بقائه، وأن يوقف أي عملية تغيير قد تلوح في 

األفق وهنا تأتي أهمية بقاء نظام األسد الذي يحاول السيسي أن يصدره كفزاعة لكل المطالبين بالتغيير في 

لح "أحسن من سوريا والعراق"، على اعتبار أن مصير لت وسائل اإلعالم التابعة له تكرر مصطاز مصر وال

المصريين إذا ما فكروا في الثورة على نظام السيسي فإن البالد ستتحول مثل سوريا والعراق، ومصير الشعب 

سيكون القتل أو التهجير، فهذه هي الشماعة التي يحاول السيسي أن يعلق عليها دائمًا فشل إدارته المتكرر 

ت منذ االنقالب العسكري وحتى اآلن. وأيضا يأتي تقارب السيسي إلي نظام بشار األسد من أجل في جميع الملفا

 التقارب للمحور الروسي اإليراني كخطة استباقية بديلة تواجه أي تحرك يهدف إلى إسقاط نظامه.

 

 :الحصول على دعم إيرانيـ 3

ليف جديد في المعركة ومن هذا االتجاه في ظل حالة الصراع بين الرياض وطهران يحاول كل طرف منها ضم ح

يدرك السيسي طبيعة هذه االختالفات فيسعى لكسب دعم إيران البوابة الخلفية لروسيا القوى الثانية عالميا، 

من أجل ترسيخ قواعد حكمه وكذلك البحث عن دعم اقتصادي أيضا، مستغال الغضب اإليراني تجاه موقف 

عسكري عليه بشأن سوريا، فالسيسي يحاول أن يقدم نفسه بديال عربيًا الرئيس محمد مرسي قبل االنقالب ال

إليران في المنطقة بدعمه لبشار األسد للحصول على دعم سياسي مستفيدًا من النفوذ اإليراني اإلقليمي 

والدولي، وكذلك دعمًا اقتصاديًا السيما بعد رفع العقوبات عن طهران بعد االتفاق مع القوى الدولية حول 

أيضا تتمتع إيران باحتياطيات نفطية كبيرة، تجعلها من أكبر الدول المصدرة للنفط وهو ما  .فها النوويمل

ترغب القاهرة أن تحصل على بعضه في حال توقف الدعم الخليجي للمشتقات النفطية بالكامل، وفي هذا 

اتفاقيات لمد مصر السياق جاءت تصريحات وزير النفط المصري حول ذهابه إلى إيران من أجل توقيع 

 بالمشتقات النفطية األمر الذي سبب جدال كبيرًا قبل أن تنفي القاهرة صحة هذه األخبار.
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 :مناكفة تركياـ 4

منذ االنقالب العسكري ونظام السيسي يحاول أن يناكف تركيا الداعم األول للمعارضة المصرية، ودائما ما يثير 

بخصوص األوضاع في مصر، غضب السيسي وحكومته، ومن هنا  حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

يحاول السيسي أن يناكف تركيا في سوريا خاصة وأن أنقرة العب رئيس ومهم في سوريا السيما وأن عدد من 

الفصائل السورية بجناحيها السياسي والعسكري مدعومة من الحكومة التركية، ومن أجل ذلك يحاول السيسي 

نة في األوضاع بسوريا، ودون أن يحسب النظام المصري مكاسبه أو خسائره في أي خطوة أن يوجد لنفسه مكا

سياسية ُيقدم عليها، بات يفكر أين يقف داعمي المعارضة المصرية مثل قطر وتركيا، وفي نفس الوقت يذهب 

 مباشرة إلى الناحية األخرى.

 

 مستقبل العالقات بين السيسي وبشار األسد:ثالثًا: 

 األول: ثبات العالقة:  السيناريو

في ظل توتر األوضاع بين المملكة العربية السعودية ومصر سيظل نظام السيسي مستمر في دعم األسد 

بشكل محدود" كما الوضع القائم كتعاون استخباراتي بشكل كبير وإرسال بع  األسلحة والصواريخ "وقواته 

ورة. وذلك بسبب احتمالية عودة العالقات المصرية لقوات األسد وأرسال بع  الجنود والضباط أذا قضت الضر

 السعودية خاصة في ظل التحركات اإلماراتية.

 

 السيناريو الثاني: تراجع العالقة:

إذا عادت األوضاع بين القاهرة والرياض إلى الشكل التي كانت عليه وهذا أمر وارد في ظل التحركات اإلماراتية 

رأب الصدع بين الملك سلمان والسيسي، وبعد الزيارة التي قام بها التي يقوم بها محمد بن زايد من أجل 

في نفس اليوم الذي زار فيه الملك سلمان دولة  3102ديسمبر  10السيسي إلي األمارات مكخرا وتحديدا في 

اإلمارات وقالت تقارير أن قمة ثالثية بين الملك سلمان ومحمد بن زايد والسيسي قد عقدت ، فإذا اسفر هذا 

حراك عن عودة العالقات بين مصر والسعودية فمن المحتمل أن تتراجع العالقة بين السيسي وبشار شيء ال

 .3102فشيء إلي فترة العالقة بين مصر وسوريا في أغسطس 
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 السيناريو الثالث: التصعيد:

قة تقوية العال إذا لم تنجح الجهود اإلقليمية في التقارب بين الرياض والقاهرة قد تتجه مصر إلى التصعيد في

بين السيسي وبشار وخصوصا في التعاون العسكري، وقدمت إيران لمصر دعما حقيقا كمشتقات بترولية ودعم 

 في مختلف المجاالت األخرى.

 

 الدور المصري في ليبيا:: المحور الثاني

قائد بما تسمي عملية الكرامة في ليبيا ظهر جليا  منذ وصول السيسي إلي الحكم في مصر وبدأ خليفة حفتر

مدى التعاون والتقارب العسكري بين مصر وليبيا ومن حينها لم تتوقف اللقاءات والتصريحات المتبادلة بين 

الجانبين للتأكيد على مدى التعاون والتنسيق بين الجيش الليبي والجيش المصري في العمليات المسلحة 

 تي. والتعاون االستخبارا

 

 تطورات الدور المصري في ليبيا: :أواًل

 ـ الزيارات الرسمية: 0

 ، عددًا من الزيارات الرسمية التي قام بها حليفة حفتر، إلى القاهرة، جاءت على النحو التالي:3102شهد عام 

الوفاق حيث بدأ "حفتر" بزيارة مفاجئة إلى القاهرة غداة مغادرة رئيس حكومة  :3102يناير  32في  األولي:

  .11الوطني فايز السراج مصر إلى تونس

حيث وصل خليفة حفتر، إلى القاهرة بشكل غير معلن للقاء مسكولين عسكريين  :3102مايو  33في  :الثانية

  .12وسياسيين مصريين في زيارة تستغرق يوما واحدا، بحسب مصادر مصرية مطلعة

القاهرة قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من موسكو حيث وصل خليفة حفتر إلى  :3102يونيو  31في  :الثالثة

 .13أيام في إطار جولة تشمل مصر لبحث تطورات الوضع في بالده 3بعد زيارة لروسيا استغرقت 

                                  
 الرابط ،حفتر يصل إلى القاهرة في زيارة مفاجئة( 11)
 الرابط ،حفتر يصل القاهرة للتنسيق بشأن عملية تحرير سرت( 12)
 الرابط ،خليفة حفتر يعود إلى القاهرة قادما من روسيا( 13)

https://arabic.rt.com/news/809275-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/809275-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9/
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
http://gate.ahram.org.eg/News/1163432.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1163432.aspx
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حيث قام خليفة حفتر بزيارة القاهرة لبضع ساعات ثم غادر، مطار القاهرة الدولي  3102يوليه  32في  :الرابعة

  .14متوجهًا إلى طبرق

التقي برئيس أركان حرب القوات المسلحة محمود حجازي وصرح حفتر لجريدة  ،3102في سبتمبر  :ةالخامس

"أن الفريق محمود حجازي صديق حميم وشخصية تتميز بالهدوء والحكمة والخلق الرفيع  :األهرام الحكومية

ويبذل مجهودًا كبيرًا من أجل تخفيف حدة االحتقان في ليبيا ومعالجة األزمة، وهو شخصية مطلعة على 

لمكسسة قة احقيقة الوضع الليبي وتناولنا في اللقاء بع  النقاط التي تضمنها االتفاق السياسي الخاصة بعال

العسكرية بالجهاز التنفيذي في الدولة، وحرصنا علي عدم الزج بها في النزاع السياسي علي السلطة، خاصة 

وأننا نمر بمرحلة استثنائية يقوم فيها الجيش بدور محوري في تعزيز االستقرار، وقد لقينا تفهمًا من طرف 

 .15سيادة الفريق لهذا الموقف"

تر إلي القاهرة أتخذ السيسي قرار بوضع كل الدوائر األمنية والعسكرية والدبلوماسية ذكر إن قبيل زيارة حفُي

واالقتصادية المكلفة بمتابعة الملف الليبي، مباشرًة تحت قيادة رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمود 

 .16حجازي

عن زيارة  3102ديسمبر  7ي في زيارة هي السادسة من نوعها كشفت مصادر ليبية ف: 3102السادسة: ديسمبر 

اع وضألوقالت المصادر إن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع القيادة المصرية حول ا، حفتر إلى القاهرة

في ليبيا، خاصة مع دعم ما يسمي بالجيش الوطني الليبي في مواجهة الجماعات المسلحة وأضافت أن حفتر 

ين عسكريين مصريين يتابعون الملف الليبي، من دون تحديد ما إذا يلتقي خالل زيارته إلى القاهرة، مسكول

ولفتت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق، عقب زيارة حفتر إلى روسيا،  ،كان سيلتقي السيسي أم ال

لليبيا، فضال عن دعم األسلحة قبل أيام، لبحث الدعم العسكري من خالل ضغط روسيا لرفع حظر تصدير 

 .17سياسي دولي

 

 

                                  
 الرابط ،خليفة حفتر يغادر القاهرة متوجها إلى طبرق بعد زيارة استغرقت عدة أيام (14)
 لرابطا ،األهرام": وحدة المصير تجمع مصر وليبيا والتعاون بينهما بال حدود»حفتر لـ ( 15)
 الرابط ،السيسي يكّلف صهره إدارة الملف الليبي( 16)
 الرابطحفتر إلى مصر: البحث عن دعم عسكري/ ( 17)

https://www.youm7.com/story/2016/7/29/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AA/2821407
https://www.youm7.com/story/2016/7/29/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AA/2821407
http://www.ahram.org.eg/News/192028/76/551688/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192028/76/551688/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84.aspx
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/8/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%B5%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/8/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%B5%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/12/6/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/12/6/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
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 ـ التصريحات الرسمية:3

تعددت التصريحات من الجانب المصري للتأكيد على وجود تعاون متبادل بين مصر وليبيا فكان أخر تصريح 

للسيسي كان في لشبونة منذ أيام وتحديدا عند إلقائه محاضرة في األكاديمية العسكرية في البرتغال حيث 

دول المنطقة سمح بخروج جماعات متطرفة، مضيفا: "ال يمكن حصر  بع  فيقال إن سقوط الدولة الوطنية 

  ."المواجهة األمنية والفكرية مع "داعش" فقط، ولكن يجب مجابهة كل الجماعات المتطرفة

ليبيا  يفلشبونة، أن األمر  فيرده على أسئلة العسكريين البرتغاليين باألكاديمية العسكرية العليا  فيوأضاف 

واستطرد:  ."هذا األساس فيدول أخرى، وتابع قائاًل: "موقف مصر واضح  فيبنفس المستوى ُمعقد، لكن ليس 

"موقفنا هو أهمية احترام إرادة الشعب الليبي، وندعم البرلمان المنتهية واليته، وندعم الجيش الوطني الليبي، 

وواصل حديثه  ."عليهألنه لديه القدرة على مواجهة اإلرهاب والتطرف، ويجب رفع حظر السالح المفروض 

قائاًل: "إذا لم نكمن بمنع وصول السالح إلى الجماعات المتطرفة فى ليبيا وليس داعش فقط فسيكون األمر 

 .18صعب على دول الجوار

وكان أيضا من اهم تصريحات السيسي في ذلك السياق تأكيده على أن مصر تدعم الجيش الليبي بقياد اللواء 

خالل المكتمر الصحفي الذي عقدة بقصر القبة، مع نظيره  االستقرار في المنطقة وهذا كانخليفة حفتر، لدعم 

ودعي إلى رفع الحظر عن وصول  .الفرنسي فرانسوا أوالند، وأكد على أن مصر معنية بدعم الجيش الليبي

 .19األسلحة للجيش الوطني الليبي

جرت جريدة األهرام حوار مطول مع خليفة حفتر أ 3102أبريل  1أما بالنسبة لتصريحات الجانب الليبي ففي 

وعند سكاله للتعاون العسكري بين مصر وليبيا قال "إن التعاون العسكري واألمني بين مصر وليبيا فهو أمر 

طبيعي بحكم الحدود المشتركة، التي تمتد إلى ما يقارب األلف كيلومتر، ويربطنا مع مصر أمن قومي مشترك، 

ا يسعى إلى تدميرنا، ومن ثم لدينا تعاون وثيق مع مصر خصوصا في المجال ونحن نواجه عدوا واحد

 .20االستخباراتي وتبادل المعلومات فالتعاون العسكري الليبي المصري في أفضل أحواله"

أجرت جريدة األهرام حوار ثان مع خليفة حفتر قال فيه "إن السيسي يعي تمامًا  3102سبتمبر  02وأيضا في 

لليبية وحيثياتها وأبعادها، نتيجة االهتمام البالغ لدي النظام المصري بما يدور وراء حدودهم طبيعة األزمة ا

                                  
 الرابط ،السيسي: ندعم الجيش الليبي ألنه األقدر على مواجهة اإلرهاب( 18)
 الرابط ،الستقرار المنطقة« حفتر»السيسي: ندعم الجيش الليبي بقيادة ( 19)
 الرابط ،قائد الجيش الليبي: لن نسمح بتقسيم ليبيا. ومن يقبل بائع لشرفه وعرضه( 20)

https://www.soutalomma.com/424654
https://www.soutalomma.com/424654
http://www.soutalomma.com/193786
http://www.soutalomma.com/193786
http://www.ahram.org.eg/News/141869/76/493780/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%A6.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141869/76/493780/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%A6.aspx
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الغربية، وهو أمر طبيعي لما للشأن الليبي من تأثير مباشر على الوضع الداخلي المصري علي جميع األصعدة، 

يبي تعاون استخباراتي وأمني وخاصة الصعيد األمني واالقتصادي" وأضاف إن بين الجانب المصري والجانب الل

 .21وعسكري

 

 المشاركة في العمليات العسكرية وتسليح قوات حفتر:ـ 3

كشف تقرير لألمم المتحدة عن عمليات تهريب سالح إلى ليبيا قامت بها مصر واإلمارات، كما اتهم القوات التي 

قال السياسي وزيادة المشكالت يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوات فجر ليبيا بتعقيد عملية االنت

األمنية في البالد، وتحدث التقرير المطول عن عمليات تهريب سالح ال تشمل نقل الذخائر والسالح فقط، بل 

 .22بتحويل طائرات مقاتلة مصرية إلى ليبيا أيضا

 إن طائرات قالت أيضا وكالة أنباء أسوشيتد برس نقال عن مسكولين مصريين، لم تسمهما، 3104أكتوبر  02وفي 

حربية مصرية تقصف مواقع لمسلحين إسالميين بمدينة بنغازي الليبية، لكن الرئاسة نفت صحة التقرير، 

بحسب الناطق باسمها السفير عالء يوسف. وأضاف المسكوالن أن استخدام الطائرات الحربية جزء من عملية 

شيتد برس إلى أن البرلماني الليبي طارق تقودها مصر ضد مسلحين، يشترك فيها قوات برية ليبية. ولفتت أسو

الجرشي "أكد" لها اشتراك طائرات حربية مصرية في العملية المستمرة في بنغازي، لكنه استدرك أن طيارين 

 .ليبيين هم من يتولون قيادة تلك الطائرات

قولهم  وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت في أغسطس الماضي عن أربعة مسكولين أمريكيين بارزين

إن مصر واإلمارات تعاونتا لتنفيذ جولتين من الضربات الجوية، ضد مسلحين إسالميين في ليبيا يستهدفون 

 .23السيطرة على طرابلس

 02هذا بخالف الضربة الجوية التي نفذتها مصر بعد إعدام عناصر مسلحة لبع  المصريين داخل ليبيا في 

إن الضربات الجوية تمت وفق تنسيق أمني ومعلوماتي بين مصر  العربية. نت"“وقالت مصادر لـ  3102فبراير 

وليبيا، حيث حددت المخابرات الحربية المصرية مواقع لتنظيم الدولة واألهداف وصورتها جوًا وقامت الطائرات 

 " باإلقالع من مطار غرب القاهرة، ثم وصلت إلى مطار مطروح، الذي انطلقت منه إلى األهداف02والمقاتالت "إف 

                                  
 الرابط ،األهرام": وحدة المصير تجمع مصر وليبيا والتعاون بينهما بال حدود»خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي لـ ( 21)
 الرابط ،تقرير أممي: مصر واإلمارات هربتا أسلحة إلى ليبيا( 22)
 الرابط ،طائرات مصرية تقصف مواقع لإلسالميين في ليبيا( 23)

http://www.ahram.org.eg/News/192028/76/551688/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192028/76/551688/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/3/6/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/3/6/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/381875-%D8%A3-%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/381875-%D8%A3-%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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المطلوبة، حيث ضربت مواقع تنظيم "داعش" ومخازن السالح ومواقع للذخيرة إضافة لمزارع كان يتجمع فيها 

 .24عناصر التنظيم، فضاًل عن منطقة تسمى غابة "بومسافر"

وفي سياف أخر كشف مصدر عسكري من قوات "فجر ليبيا" عن وصول تعزيزات عسكرية لقوات حفتر خالل 

 من مصر واإلمارات واألردن.الفترة األخيرة، كمنح 

 

 أهداف العالقة بين السيسي وخليفة حفتر:ثانيًا: 

هناك أهداف عديدة وراء دعم السيسي لخليفة حفتر ومساعدته عسكريا ومن هنا يمكننا رصد عدد من 

 األهداف:

 عدم وصول اإلسالمين للحكم في ليبيا:ـ 0

بعد االنقالب العسكري الذي قام به السيسي علي الرئيس اإلسالمي المنتخب الدكتور "محمد مرسي" وهو يعمل 

على عدم نجاح أي تجربة حكم إسالمي في منطقة الشرق األوسط فمن هنا عمل علي دعم قوات حفتر في 

 مواجهة قوات المعارضة الليبية التي ضمن صفوفها جماعة األخوان المسلمين.

 

 تنفيذ سياسة إماراتية:ـ 3

منذ اللحظة األولي من بداية عملية الكرامة التي قام بها حفتر في ليبيا تقف دولة األمارات العربية المتحدة 

وراءه، واألمارات وعلى رأسها محمد بن زايد تعتبر جماعة األخوان المسلمين في المنطقة عدوها الرئيسي 

لة زايد لدولة األمارات، واألمارات هي من أقوي الدول التي ساعدت ووجودها يمثل خطر حقيقي علي حكم عائ

السيسي في انقالبه العسكري، فجاء تماهي السيسي في تقاربه وعالقته بخليفة حفتر ومساعدة قواته لكيال 

 يفقد السيسي حليفته دولة اإلمارات.

 

 

 

                                  
 الرابط ،تفاصيل العملية العسكرية المصرية ضد "داعش" بليبيا( 24)

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2015/02/16/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2015/02/16/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7.html
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 الحصول على المشتقات البترولية:ـ 3

الهالل النفطي في شرق ليبيا، على أهم أربعة موانئ بها مشتقات تسيطر قوات خليفة حفتر في منطقة 

بترولية )السدرة وراس ال نوف والزويتينة والبريقة( وكان أحد أهداف السيسي في دخوله المعترك الليبي هو 

تأمين مشتقات مصر البترولية عند حدوث أي سبب مفاجأ يكدى لحدوث نقص أو أزمات داخل الدولة المصرية 

ل عندما توقفت شركة "أرامكو" الحكومية السعودية للطاقة عن إمداد مصر بالمواد النفطية في مطلع وبالفع

أعلنت ليبيا إنها مستعدة لتوفير كل احتياجات مصر من النفط وأكد النائب زياد دغيم، عضو  3102شهر أكتوبر 

مصر بشحنات البترول الالزمة دون مجلس النواب الليبي، أن مجلس النواب الليبي طالب الحكومة بتقديم دعم ل

 مقابل.

 

 تقديم نفسه للغرب كأداة رئيسية:ـ 4

يطمح السيسي فرض نفسه كالعب رئيسي ال يمكن تجاوزه، وكان الوضع في ليبيا مالئم، نظرا ألطماع بع  

ية، الليبالدول الغربية كمثال روسيا وفرنسا وإيطاليا في ليبيا من اجل وجود مصالح لتلك الدول داخل الدولة 

فأدخل السيسي نفسه كالعب رئيسي في المشهد الليبي لتقوية عالقاته بتلك الدول لتنفيذ أهداف لهم داخل 

 ليبيا دون أن يحركوا قوات بل هو من يقوم بهذا.

 

 مستقبل العالقات بين السيسي وخليفة حفتر:ثالثًا: 

القومي المصري؛ وتعزيز أركان حكمة عن سياسة السيسي تجاه ليبيا سياسة استراتيجية تهدف لتعزيز األمن 

طريق عدم وصول اإلسالميين للحكم في ليبيا؛ وعدم وصول مسلحين داخل مصر يمكن أن ينفذوا أي عمليات 

 داخل الدولة المصرية قد تسبب في هز أركان حكمه.
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 المحور الثالث: الدور المصري في العراق:

 أواًل: تطورات الدور المصري:

توجه وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، إلى مصر في زيارة هي األولي لوزير دفاع عراقي  3102يناير  02في ـ 0

للقاهرة منذ فترة توصف "بالطويلة" تلبية لدعوة رسمية من نظيره المصري صدقي صبحي، وبحث العبيدي 

 التدريب والتسليح خالل تواجده في القاهرة سبل التعاون المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمجال

ومكافحة اإلرهاب".  وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أثناء تواجد "العبيدي" في القاهرة أن العراق يسعي إلى 

الحصول على مساعدة مصر في تدريب أفراد الجيش العراقي، وكذلك في مجاالت مكافحة اإلرهاب. والتقي وزير 

 .25دقي صبحي وزير الدفاع ومحمود حجازي رئيس هيئة األركانالدفاع العراقي أثناء الزيارة بكال من ص

قال الدكتور نصير نوري الناطق باسم الجيش العراقي إنَّ السيسي طالب بفتح كافة  3102يناير  37في ـ 3

مخازن السالح المصرية أمام الجيش العراقي لتدعيمه في حربه التي يخوضها ضد العناصر اإلرهابية" وأضاف 

طالب خالل لقائه بوزير الدفاع العراقي خالد العبيدي بفتح كافة مراكز التدريب المصرية ومخازن  أنَّ السيسي

السالح أمام الجيش العراقي حتى ولو كان ذلك على حساب مخزون الجيش المصري وتابع أن السيسي أبدى 

صري والعراقي في األمور تفهًما كبيًرا للمشكلة العراقية، ووجَّه بتعزيز آفاق التعاون بين الجانبين الم

االستخباراتية والعسكرية وتعقب العناصر اإلرهابية، والجانب العراقي سيرسل عناصر للتدريب في مصر في 

 26القريب العاجل".

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع  3102فبراير  03عد زيارة وزير الدفاع العراقي إلى مصر وتحديدا في ـ ب3

غداد بصدد إرسال قوات عسكرية قتالية إلى مصر لتدريبها خالل الفترة القريبة العراقية نصير نوري أن ب

المقبلة. من جانبه، أكد الجيش العراقي أن المجموعة، التي سيرسلها إلى مصر، ستكون من القوات الخاصة، 

ريب وسيتم تدريبها من قبل قوات الصاعقة المصرية؛ كاشفا عن وجود تفاهمات مع الجانب المصري على تد

وفي نفس السياق قال الدكتور  .27طيارين وفنيين عراقيين، سيتم تحديد عددهم خالل المرحلة المقبلة

                                  
 الرابط ،دفاع العراقي يزور مصر غدا لبحث التعاون المشترك في مجاالت األمنوزير ال( 25)
 الرابط ،فيديو. "الجيش العراقي": السيسي طالب بفتح كافة مخازن السالح المصرية لنا( 26)
 الرابط ،مصر تدرب قوات عراقية وليبية لتوسيع نفوذها اإلقليمي( 27)

http://www.elwatannews.com/news/details/924625
http://www.elwatannews.com/news/details/924625
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/902125-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/902125-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%A7
https://arabic.rt.com/news/811056-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A/
https://arabic.rt.com/news/811056-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A/
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حسن الجنابي سفير العراق السابق باألمم المتحدة وعضو مجلس النواب العراقي أن السيسي زعيما بكل ما 

 .28أو بالتدرب أو الدعم العسكري تحتويه الكلمة وهو من دعم الجيش العراقي، ولم يبخل سواء بالدعم المعنوي

إن السيسي أبدى  3102مايو  33قال بيان صادر عن مكتب إياد عالوي نائب رئيس الجمهورية العراقي في ـ 4

استعداد بالده لتقديم الدعم للجيش العراقي بالتسليح أو التدريب والمعلومات، لمواجهة ما سماها التحديات 

السيسي خالل لقائه عالوي على هامش المنتدى االقتصادي العالمي )دافوس( اإلرهابية في العراق. وجاء تعهد 

في األردن، وذكر البيان أن الرئيس المصري أكد لعالوي استعداده لوضع كافة إمكانات مصر تحت تصرف الحكومة 

 .29العراقية

لى التنظيمات أبدى السيسي "استعداد مصر للتعاون مع العراق من أجل القضاء ع 3102سبتمبر  03في ـ 2

اإلرهابية الظالمية"، مشيًرا إلى أن "مصر مستعدة للتعاون في جميع المجاالت العسكرية، جاء ذلك خالل اتصال 

 .30هاتفي بين السيسي ونظيره العراقي فكاد معصوم

 

 أهداف مساعدة السيسي للجيش العراقي:ثانيًا: 

 في ظل توتر العالقات بين الجانبين.فصل من فصول ابتزاز السيسي للمملكة العربية السعودية ـ 0

إيجاد بديل تمويلي للنفط عن السعودية في ظل األزمة التمويلية في مصر بعد وقف السعودية ضخ النفط ـ 3

 إلى مصر.

في معركة السيسي مع تركيا يعتبر السيسي أن ضرورة دعمه للجيش العراقي الطائفي ضروري باعتبار أن ـ 3

ألردوغان وحكومته ومن هنا البد وأن يكون النظام المصري في طرف النظام العراقي النظام العراقي عدو اآلن 

 مكايدة في تركيا وحكومتها، أيضا التدخل التركي في العراق يمثل باألساس أهمية كبرى ألنقرة.

 

 

 

                                  
 لرابطا ،أهل مصر": دعم الرئيس السيسي سبب هزيمة داعش“عضو البرلمان العراقي لـ ( 28)
 الرابط ،مكتب عالوي: السيسي مستعد لدعم الجيش العراقي( 29)
 الرابط ،السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد اإلرهاب( 30)

http://www.ahlmisr.com/news/article/142297/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1---%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://www.ahlmisr.com/news/article/142297/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1---%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/5/22/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/5/22/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2016/9/13/938619/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2016/9/13/938619/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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 عالقات المصرية ـ العراقية:مستقبل الثالثًا: 

العالقات المصرية السعودية إلى ما كانت عليه كما هو إن دعم السيسي للجيش العراقي متوقف على رجوع 

الحال في دعم السيسي لنظام بشار األسد فاذا عادت العالقات سيتوقف الدعم المصري للجيش العراقي شيء 

 فشيء وإذا توترت العالقات أكثر فستزداد مساعدة الجيش المصري إلي الجيش العراقي.

 

 ن:المحور الرابع: الدور المصري في اليم

 أواًل: تطورات الدور المصري في اليمن:

رئيس دائرة  قام وفد من جماعة الحوثي بزيارة إلى القاهرة برئاسة القيادي حسين العزي 3102مارس  4في ـ 0

العالقات الخارجية في المكتب السياسي للجماعة، شملت الزيارة لقاءات مع مندوب اليمن لدى الجامعة العربية 

لبحث التطورات السياسية اليمنية، وفي محاولة لحشد تأييد بعد زيارات سابقة لطهران ومسكولين مصريين، 

 .وموسكو

وكان عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي عبد الملك العجري قد قال في نفس الوقت إن وفدا من الحوثيين 

ورات السياسية على الساحة وصل إلى القاهرة للقاء مندوب اليمن الدائم بجامعة الدول العربية لبحث آخر التط

وضم الوفد إضافة  .اليمنية ومناقشة كيفية فتح عالقة مع القيادة المصرية لبحث سبل التعاون المشترك

لممثلي الحوثيين أعضاء من حزب المكتمر الشعبي العام، وهو حزب الرئيس المخلوع علي عبد اهلل صالح وكان 

، وأيضا أعضاء عن حزب اتحاد القوى ”عارف الزوكا“العام  من ضمنهم األمين العام لحزب المكتمر الشعبي

من جهته قال سفير اليمن في مصر ومندبها الدائم لجامعة الدول العربية محمد الهيصمي إن وفد  .الشعبية

 .الحوثيين الذي زار القاهرة لم يتصل به لتنسيق المقابالت

ي وقت سابق إنه في إطار ما سماها فتح العالقات وكان القيادي في جماعة الحوثي ضيف اهلل الشامي قد قال ف

 .31الدبلوماسية االقتصادية مع دول العالم، بدأ الحوثيون الزيارات الرسمية للعديد من دول العالم

دعا العميد يحيى محمد عبد اهلل صالح، السيسي للعب دور قوي في الساحة اليمنية، وقال في ندوة نظمها  ـ3

يثقون بالقيادة المصرية ويعتبرونها األكثر »ذي يتزعمه يحيى، بالقاهرة إن اليمنيين ملتقى الرقي والتقدم، ال

                                  
 الرابط ،وفد من جماعة الحوثي بالقاهرة بحثا عن التأييد31 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/3/4/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/3/4/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF
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وطنية، لدورها التاريخي في دعم النضال اليمني للتحرر من االستعمار واالستبداد. يحيى صالح، وهو نجل شقيق 

 .32الرئيس السابق علي صالح، ورئيس أركان حرب قوات األمن المركزي سابقا

مصر وجهت دعوة لعدد من األطراف الحوثية لزيارة القاهرة في إطار “بررت استقبال الوفد الحوثي بأن القاهرة 

 .33“اتصالها مع جميع أطراف األزمة اليمنية، والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار، ووحدة األراضي اليمنية

محمد البخيتي إن هناك لقاء تم في نفس السياق صرح عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار اهلل الحوثيين 

بين ممثلين للجماعة مع السفارة المصرية في اليمن ورأس وفد الحوثيين في اللقاء رئيس دائرة العالقات 

 .34تفاهمات كبيرة“الخارجية في المجلس السياسي للحوثيين حسين العزي وأسفر اللقاء عن 

لشرح وجهة نظرهم. وردًا على ما يعتبره البع   منح اإلعالم المصري فرصة لقيادات في جماعة الحوثيينـ 3

داخل مصر، انقالبًا حوثيًا على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قال القيادي في الجماعة، ضيف اهلل 

الشامي، خالل مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني مصري، "إن ما فعلناه مع هادي هو نفس ما فعله الشعب 

" حاصرتم القصر الرئاسي وهددتم  بسكاله:و ."النتصار على الذئاب التي كانت تحيط بهالمصري الذي استطاع ا

"لم نفعل أي شيء غريب. لقد فعلنا مثل الشعب المصري"، في  :الشامي أجاب ".الرئيس لكي يقدم استقالته

 .35إشارٍة لإلطاحة بالرئيس محمد مرسي

الحوثيين"، بالمواقف القومية لمصر من األزمة “التابعة لـ أشادت اللجنة الثورية العليا  3102مارس  32في ـ 4

اليمنية، وطالب الحوثيون خالل بيان نشرته على وكالة "سبأ" اليمنية التي استولى عليها الحوثيين، مصر وعلى 

 .36رأسها السيسي، في االستمرار في مواقفهم اإليجابية مع الشعب اليمني

، للحوثيين بإقامة معرض بعنوان "أوقفوا العدوان على اليمن" سمحت سلطات السيسي 3102يوليو  2وفي 

بمنطقة الزمالك لمهاجمة العملية السعودية العسكرية « ساقية عبد المنعم الصاوي»في القاهرة في 

)عاصفة الحزم وبعدها إعادة األمل(، وتداولت عدة وكاالت أخبارا تفيد بعقد لقاءات تجمع بين شخصيات 

 .37حزب المخلوع علي عبد اهلل صالحمصرية وقيادات من 

                                  
 الرابط ،لقاءات مصرية مع الحوثيين وصالح وتفاهمات مع إيران وروسيا32 
 الرابط ،ماذا يفعل الحوثيون في القاهرة بالتزامن مع زيارة السيسي للسعودية؟33 
 الرابط ،مع زيارة السيسي للسعودية؟ماذا يفعل الحوثيون في القاهرة بالتزامن 34 
 الرابط ،السيسي والالموقف من اليمن: مأزق استرضاء الحوثيين والخليج35 
 الرابط ،عاجل. ماذا طلب الحوثيين من الرئيس السيسي بعد الغارات السعودية؟36 
 الرابط ،بالقاهرة« أوقفوا العدوان على اليمن»جمع تبرعات للحوثيين في ندوة 37 

http://www.alquds.co.uk/?p=303602
http://www.alquds.co.uk/?p=303602
http://altagreer.com/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-2/
http://altagreer.com/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-2/
http://altagreer.com/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-2/
http://altagreer.com/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-2/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/2/24/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/2/24/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
http://www.elfagr.org/1689909
http://www.yemensky.com/news5711.html
http://www.yemensky.com/news5711.html
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كشف مصدر عسكري يمني رفيع يعمل بشكل مباشر مع الحوثيين في المنطقة  3102أكتوبر  02في ـ 2

وقال المصدر "إن قائد  .الساحلية عن امتالك الحوثيين زوارق حربية متطورة وصلت إليهم من مصر قبل أشهر

حسين أبو حلفة، وتاجر السالح المقرب من صالح، زيد عمر  معسكر الضحى في مديرية اللحية الساحلية، يحيى

المصدر أشار إلى أن عملية  ."زورقًا من ضباط في البحرية المصرية خالل الشهرين الماضيين 03الُخرج، تسلما 

استالم الزوارق تمت في جزيرة قبالة منطقة اللحية التابعة لمحافظة الحديدة. وأن البحرية المصرية سّهلت 

المصدر كشف أيضًا عن وجود قنوات اتصال بين الحوثيين واالستخبارات  .السالح للحوثيين وحلفائهمدخول 

 .38أشهر من انطالق عاصفة الحزم 3المصرية وأن هناك عالقة طيبة بين الحوثيين ومصر بدأت عقب 

يناير  32في  ًايجمهور ًاأصدر السيسي قرار ، حيثلمصر في منطقة باب المندبالجدير بالذكر أن هناك قوات 

بشأن استمرار مشاركة بع  عناصر القوات المسلحة السابق إرسالها في مهمة قتالية خارج  31برقم  3102

حدود الدولة للدفاع عن األمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر األحمر وباب المندب، 

قرب، وبموجب القرار قام القائد العام للقوات المسلحة وزير وذلك لمدة عام أو لحين انتهاء هذه المهمة أيهما أ

 .310239فبراير  3الدفاع بتنفيذه، وعمل به اعتباًرا من 

 الدور المصري في اليمن:أهداف ًا: ثاني

إن أهداف ومستقبل العالقة بين السيسي وجماعة أنصار اهلل الحوثي متوقف على عودة العالقات بين 

إذا عادت العالقات سيتراجع السيسي عن عملية ابتزاز السعودية وهذا سيترتب علية القاهرة والرياض ألنه 

 تراجع السيسي في عملية الدعم والتعاون بين الجيش المصري وجماعة الحوثي.

 ةخالص

السيسي على تحويل دفة الدولة المصرية والجيش المصري من المحور السعودي الخليجي إلى المحور يعمل 

جي حذر، وفي حال استمر التباعد الذي يزداد يوما بعد يوم بين القاهرة والرياض يي بشكل تدرالروسي اإليران

لك المحور الذي يراه السيسي ذسيسارع السيسي في وتيرة اتجاه دفة نظامه نحو المحور اإليراني الروسي، 

محاولة ستعمل على إزالة حكمة في  ةألي ًاومانع وسيكون حائالً  ،سيساعد نظام حكمة في االستمرار في الحكم

 .(40) ت قوي إقليمية وراء تلك المحاولةمصر، حتى لو وقف

                                  
 الرابط ،ع االستخباراتالعربي الجديد": مصر دعمت الحوثيين بزوارق بحرية متطوِّرة.. واتصاالت قوية م38 "
 الرابط ،بعد موافقة مجلس النواب السيسي يقرر تمديد مشاركة الجيش فى المهمة القتالية بالخليج39 
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 40)

http://www.huffpostarabi.com/2016/10/15/story_n_12501390.html
http://www.ahram.org.eg/News/131796/25/471708/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131796/25/471708/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC.aspx

