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 مصر: تطورات المشهد العسكري

 محمود جمال

 تمهيد:

  :م، عدة تطورات، يمكن تناولها على النحو التالي2017شهدت المؤسسة العسكرية خالل شهر سبتمبر لعام 

 

 اًل: العالقات المصرية األمريكيةأو

" تقريًرا في كتاب "حقائق العالم"عن أهمية العالقات العسكككرية CIAاألمريكية "طرحت وكالة المخابرات 

رغم توتر العالقات المصرية األمريكية، وعنوان التقرير:"مصر.. عودة ألمريكا بعد تولى ترامب".. ذكرت فيه : "

الروسككية  بين مصككر والواليات المتحدة فى الرترة الماةككية، واعتماد "القاهرة" على تككرقات األسككلحة

شير إلى بداية تجديد العالقات بعد تولى  شنطن" بما ي صر كانت مع "وا ترقات م سية، إال أن أحدث  والررن

 الرئيس األمريكى دونالد ترمب".

اختالف الموقف السككياسككي يؤطر قطًعا على التعاون العسكككري ال نائي، لكنه في حالة العالقات المصككرية 

تراتيل ترقات الرترة   ciaرية هو األك ر استدامة فقد كشف  تقرير األمريكية يظل ملف العالقات العسك

المقبلة، مشككيًرا إلى أن من يركر أن مصككر ال تحتاك تلس األسككلحة فى الوقت الحالي نعتبر  نظرة قاتككرة، 

فالمنطقة ساخنة للغاية، والحروب األهلية والعمليات اإلرهابية على كل الحدود المصرية، إلى جانب مساهمة 

س فى عودة وةعها السابق كقوة إقليمية فى الشرق األوسط، مع القدرة على استعراض قوتها فى جميع ذل

 أنحاء شرق البحر األبيض المتوسط والشرق األوسط وإفريقيا. 

ك  -AN / MPQترقة رادارات من طراز " CIAومن ةمن الصرقات المتوقع أن تبرمها مصر وفًقا لتقرير ال

64F1 مليون دوالر، فضككاًل عن البرمجيات، وكرلس قطع الغيار  70الصككلة بها، وذلس بتكلرة "، والمعدات ذات

سنكجارس".  سلكى المحمول جًوا "منظومة  وفًقا  -وترى الواليات المتحدة ومعدات الدعم والتقنية ونظام الال

قومى للواليات أن تلس الصككرقات مريدة للسككياسككة الخارجية واألمن ال -لتقرير وكالة المخابرات األمريكية

قوة هامة لالستقرار  -واليزال -المتحدة من خالل المساعدة على تحسين أمن الشريس االستراتيجى الرى كان 

 السياسى والتقدم االقتصادى فى الشرق األوسط. 
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شركة "بوينج" لتوفير  ترقة مع  سيتم عقد  صر، بمكوناتها وقطع غيارها، إلى  20و تاروخ "هاربون" لم

ًضا وقطع الغيار للقوات البحرية. جانب مكونات  صر أي سيع التقنية القائمة  -بحسب التقرير -وتعتزم م تو

صرى  سكرى الم شكلها الهجوم الجوي، وتحديث الهدف الع فى مجال الدفاع الجوى، لمواجهة التهديدات التى ي

 1وقدراته، وزيادة تعزيز العمل المشترك بينها والواليات المتحدة وحلراء آخرين.

 

 طانيًا:التدريبات العسكرية

 :2017النجم الساطع-1

سبتمبر  شهر  ساطع 2017نررت في  شترك "النجم ال صرى األمريكى الم " والرى 2017م، فعاليات التدريب الم

ستمر خالل الرترة من  سكرية سبتمبر بمجمع ميادي 20إلى  10أ ن التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب الع

 2بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

ساطع في  سامة عسكر 2017سبتمبر  20في ختام فعاليات تدريبات النجم ال شهد فعاليات الختام الرريق أ م، 

ضائية نوهت فيها أن الرريق  سكري، هرا بعد أنباء تداولتها بعض القنوات الر سكر مرتدي الزي الع سامة ع أ

يوةع تحت القامة الجبرية بسبب خالف مادي بينه وبين قيادات المؤسسة العسكرية، يشار أن أسامة عسكر 

سيسي من أخر منصب عسكري له  حاليًا ليس له أي منصب عسكري داخل الجيش المصري بعد أن أطاح به ال

 داخل المؤسسة العسكرية وهو قائد القيادة الموحدة.

 

 :2017حماة الصداقة-2

أجرت عناتر من وحدات المظالت المصرية وقوات اإلنزال الروسية فعاليات التدريب المشترك "حماة الصداقة 

 3سبتمبر الجارى. 22إلى  9" والرى إستضافته جمهورية روسيا االتحادية خالل المدة من 2

 

                                  
1":  CIA"  2017سبتمبر  16مصر عادت ألمريكا بعد تولي ترامب. وخبراء: العالقات العسكرية الملف األكثر استدامة بين البلدين، بوابة األهرام، تاريخ النشر ،

 الرابط، 2017سبتمبر  18تاريخ الدخول 
 10" بقاعدة محمد نجيب العسكرية، موقع وزارة الدفاع المصرية، تاريخ النشر 2017فعاليات التدريب المصرى األمريكى المشترك "النجم الساطع انطالق  2

 ، الرابط2017سبتمبر  13، تاريخ الدخول 2017سبتمبر 
سبتمبر  10" بروسيا، موقع وزارة الدفاع المصرية، تاريخ النشر 2المظالت المصرية تشارك قوات اإلنزال الروسية التدريب المشترك "حماة الصداقة وحدات  3

 الرابط، 2017سبتمبر  13، تاريخ الدخول، 2017

http://gate.ahram.org.eg/News/1583914.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1583914.aspx
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29885
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29885
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29886
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29886
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 ":11تدريبات فيصل"-3

م، مقطع فيديو حول االستعدادات 2017سبتمبر  12نشرت القوات الجوية الملكية السعودية، ال الطاء الموافق 

." ونقلت وكالة األنباء السعودية الرسمية في 11لتدريبات مشتركة مع مصر أطلق عليها اسم "مناورات فيصل 

تر التعاون والعالقات  سنوية التدريبية حيث تهدف إلى دعم أوا ةمن الخطة ال تقريرها أن "المناورات تعد 

تقل وتأهيل األطقم الجوية من طياريين بين القوات الجوية ال صري، و سالح الجو الم سعودية و ملكية ال

شتركة مع القوات  ساب الخبرات الرنية وتطوير المهارات القتالية من خالل تنرير العمليات الم وفنيين واكت

ناورات المصككرية الشككقيقة وكرلس التدريب على تنرير العمليات الجوية في بيغة مغايرة، كما تأتي هر  الم

 4إلبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا الجوية."

 

 :" النجوم الرضية " -4

ضية " في فعاليات معرض أطينا الدولى  صرية برريق األلعاب الجوية "النجوم الر شاركت القوات الجوية الم

تمة اليونانية  شمال غرب العا ضيره قاعدة تاناجرا الجوية  ست ستمرت حتى للطيران، الرى ت  19أطينا، وأ

سادس علي التوالي، واحدا من  سبوع أطينا الطائر " والرى يتم تنرير  للعام ال سبتمر، يعد المعرض الدولى " أ

شكيل من  صرية للمرة األولى بت شارك به القوات الجوية الم أهم ملتقيات الطيران في القارة األوروبية، حيث ت

شارك بالمعرض ا 8طائرات " كي  لعديد من أهم فرق األلعاب الجوية بالعديد من دول العالم، من بينها اي "  و

 5" إنجلترا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا واليونان"

 

 لتسليحطال ًا: ا

، بانتهاء تصككنيع الدفعة ال انية من   Russian Helicopters تككرحت شككركة المروحيات الروسككية-1

روحيات( ، وسيتم تسليمها إلى مصر مع اكتمال تدريب الدفعة األولى م 3المصرية ) Ka-52 مروحيات التمساح

كما أوةحت الشركة الروسية أن القوات الجوية المصرية  . م2017من الطيارين المصريين خالل شهر سبتمبر 

سلم والقبول ألول دفعة ) شحن تلس المروحيات  3قامت بالت سيتبعه أعمال  سيا ، والري  مروحيات( في رو

                                  
 الرابط، 2017سبتمبر  13، تاريخ الدخول، 2017سبتمبر  12مع مصر، سي أن أن، تاريخ النشر  11ستعد لمناورات فيصل السعودية ت 4
 18، تاريخ الدخول 2017سبتمبر  17لدولى للطيران باليونان، اليوم السابع، تاريخ النشر بالصور.. فريق النجوم الفضية المصرى يشارك فى معرض أثينا ا 5

 الرابط ،2017سبتمبر 

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/09/12/saudi-egypt-military-faisal-11
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/09/12/saudi-egypt-military-faisal-11
http://www.youm7.com/story/2017/9/17/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89/3416322
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مروحية بنهاية العام الجاري ، وذلس من أتل  15من المخطط تسلم الجانب المصري   في سماء مصر وتحليقها

 6 مروحية تم التعاقد عليها . 46

 

 
 

م، إن مساعد الرئيس الروسي للتعاون 2017سبتمبر  12قالت تقارير تحرية روسية، يوم ال الطاء الموافق -2

" إلى مصككر. وذكرت تككحيرة "إزفسككتيا"، أن 29 -التسككليحي، أعلن عن توقيع عقد لتوريد مقاتالت "ميج 

س ساعد الرئيس الرو صر فالديمير كوجين، م سيا وم ترح بأن العقد الري وقعته رو سليحي،  ي للتعاون الت

" لمصككر في األعوام القليلة المقبلة. وقالت تككحيرة 29 -طائرة من طراز "ميج  50يتضككمن توريد نحو 

صر على  صر الطائرات التي تعاقدت م سّلم م سيا بدأت ت سي إن رو ساعد الرئيس الرو "فزجالد" نقًلا عن م

 7شرائها.

سلمت مص -3 تباح اليوم الجمعة الموافق ت م، قطعة حربية بحرية جديدة، ويطلق علي 2017سبتمبر  22ر 

الررقاطة الجديدة اسككم "الراتح"، وهي من طراز جوويند"، وتعد طاني فرقاطة مصككرية من هرا الطراز يتم 

سلمت الررقاطة األولي في عام  سا. وكانت القوات البحرية قد ت شييدها في فرن ةي، وأطلق العام ال ٢٠١٥ت ما

                                  
سبتمبر  13، تاريخ الدخول 2017سبتمبر  6المصرية، بوابة الدفاع المصرية، تاريخ النشر  Ka-52 ت التمساحانتهاء تصنيع الدفعة الثانية من مروحيا 6

 الرابط، 2017
 الرابط، 2017سبتمبر  13، تاريخ الدخول 2017سبتمبر  12، الوفد، تاريخ النشر "29-طائرة من مقاتالت "ميج  50تعلن عن حصول مصر على  روسيا 7

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1265792330199900/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1265792330199900/?type=3&theater
https://alwafd.org/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%8A/1637592-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-50-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%AC-29
https://alwafd.org/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%8A/1637592-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-50-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%AC-29
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" والتي غيرت اسككمها من naval groupعليها اسككم "تحيا مصككر"، وذلس في موقع الشككركة الم صككنعة  "

«DCNS »سم « وريان»بمدينة لككك ضور مرا سافر الرريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، لح سي. و الررن

الررقاطة، إلى جانب حضور  تدشينها، والوفد العسكري المصري للمشاركة في مراسم رفع العلم المصري علي

 مسغولين كبار من رجال البحرية المصرية. 

، نصككت على تزويد البحرية 2014يأتي تسككلم الررقاطة بناء على اتراقية إبرمتها مع الجانب الررنسككي عام 

صرية بككك صنيع « جويند»فرقاطات  4الم صر، من أجل نقل التكنولوجيا وطرق  ٢على أن يتم ت منها في م

صنيع ال سانتنا البحرية.تبلغ إزاحة الكورفيت الت سية إلى تر ةه  102طن وطوله  2600ررن متر  16متر وعر

صوى  سرعته الق صى  47و ساعة ومدا  االق فردا من طاقم  15فردا +  65كم وعدد افراد الطاقم  6850كم / 

مم متعدد  76عيار  Super Rapidالمروحيات وافراد القوات الخاتككة البحرية. يتسككلح الكورفيت بمدفع 

 8" حراري وراداري، و Mica VLتاروخ دفاع جوي طراز "  16م زّودة بعدد  Sylver A43خلية  16االستخدامات، و

مدفع عيار  2"، و Except Block IIIسطح مضادة للسرن واألهداف البرية الساحلية طراز " -تواريخ سطح

" المضككادة للغواتككات،  MU90وربيدات " مم للتصككدي للعائمات المقتربة، وقاذفين طالطيين إلطالق ط 20

تة، ومروحية غير ماهولة  10ومروحية بحرية زنة  سناد أفراد القوات الخا تات ونقل وإ طن لمكافحة الغوا

لنقل افراد القوات الخاتككة  RHIBلعمليات االسككتطالع وتوجيه النيران، وزورقين سككريعين قابلين للنرخ 

 8البحرية.

 

                                  
سبتمبر  13، تاريخ الدخول 2017سبتمبر  11، بوابة الدفاع المصرية، تاريخ النشر  "أيام الكورفيت الشبحي األول طراز 10تتسلم البحرية المصرية خالل  8

 الرابط ،2017

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1269408249838308/?type=3&theater
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الممنوح للبحرية المصككرية  " Pohang كورفيت الدورية والحماية السككاحلية الكوري الجنوبي " بوهانج -4

شباب مصر " والترقيم "  سم "  سيصل إلى مصر قريبا حيث من المقرر رفع العلم  ." 1000سيحمل ا الكورفيت 

شبحي األول " الرات  Gowind 2500" طراز " جويند  971ح " رقم " المصري عليه إلى جانب كل من الكورفيت ال

 أكتوبر. 21" في عيد القوات البحرية الموافق  1400mod/  209" طراز "  S42" والغواتة ال انية " 
 

 
 

هاوتزر الررنسككي " القيصككر  -5 بالتمويه الصككحراوي المصككري أطناء التجا Caesarلقطات لمدفع ال رب " 

العملياتية في مصر، وذلس في إطار المنافسة التي تمت مؤخرا لتزويد القوات المسلحة بطراز جديد من مدافع 

 دول وهي : كوريا الجنوبية، فرنسا، روسيا، وجنوب أفريقيا. 4مم ذاتية الحركة، بمشاركة  155الهاوتزر عيار 
 

 



 

 

 تطورات المشهد العسكري المصري 7  8 أكتوبر 2017

 

 رات الخارجيةرابعُا: الزيا

أجري وزير الدفاع المصري تدقي تبحي سلسلة من اللقاءات مع كبار المسغولين بالدولة والقوات المسلحة -1

سول "  سمية الي "  سكري رفيع تناولت دفع عالقات الكورية الجنوبية، وذلس خالل زيارته الر علي رأس وفد ع

التعاون العسكككري بين البلدين في العديد من المجاالت، حيث التقي بالسككيد سككونج يونج مو وزير الدفاع 

الوطني لجمهورية كوريا الجنوبية تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاة المسككتجدات والمتغيرات علي السككاحتين 

ل تعزيز عالقات التعاون العسكككري بين القوات المسككلحة لكال البلدين. كما اإلقليمية والدولية، وبحث سككب

التقي الرريق تدقي تبحي بالسيد جيون جي جوك وزير إدارة برنامج مشتروات الدفاع الكوري، والسيدة كانج 

شترك بين الب ةوعات ذات االهتمام الم لدين كيونج وا وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تناول عدد من المو

خالل  9في مقدمتها الحرب الدولية علي أإلرهاب والتطورات الراهنة التي تشككهدها منطقة الشككرق األوسككط.

شركات  سؤولي  سلة من اللقاءات مع م سل تبحي، بعقد  تدقي  سمية لدولة كوريا الجنوبية، قام  زيارته الر

 : الصناعات الدفاعية وكان أهمها

(، وهي واحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة في مجال  LG Group) المملوكة سابقًا لككك LIG Nex1*شركة 

سرن  ضادة لل ضادة للطائرات والم صواريخ الم صناعات ال صناعات الدفاعية في كوريا الجنوبية، وتختص ب ال

والمضادة للدبابات، والرخائر الركية الم طلقة جوًا، والطوربيدات البحرية، وأنظمة الرادار والمسح واالستطالع، 

أنظمة اإلتصكاالت والقيادة والسكيطرة، وإلكترونيات الطيران، وأنظمة الحرب اإللكترونية لمختلف المنصكات و

سليح عالية الطاقة  شبكات، وأنظمة الت سيبراني وحرب ال القتالية، واألنظمة الغير مأهولة، وأنظمة الدفاع ال

 وأسلحة الليزر الدفاعية.

، وتتبع الحكومة الكورية، وهي Agency for Defense Development ADD* وكالة التطوير الدفاعي 

 المسؤولة عن أعمال البحث والتطوير لألسلحة واألنظمة الدفاعية لكوريا الجنوبية.

قالت سهى إبراهيم محمد رفعت الرار، سريرة مصر لدى مملكة البحرين، إن اللقاء الري جمعها مع المشير -2

شيخ خليرة بن أحمد آل خليرة ضر  الركن ال ، القائد العام لقوة دفاع البحرين، في مكتبه بالقيادة العامة وح

اللواء الركن حسككن محمد سككعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبد ان حسككن النعيمي المرتش 

                                  
 الرابط، 2017سبتمبر  13، تاريخ الدخول 2017سبتمبر  11الدفاع ُيجري لقاءات مهمة مع كبار المسئولين بكوريا الجنوبية، بوابة األهرام، تاريخ النشر وزير  9

http://gate.ahram.org.eg/News/1580867.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1580867.aspx
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 وأةككافت أنه تناول أيضككا 10العام، كان م مرا وبناء للغاية وتناول عدًدا من القضككايا الراهنة في المنطقة.

صر  سكري الري يعزز أوجه التكامل بين م شترك في المجال الع العالقات ال نائية بين البلدين والتعاون الم

شيخ خليرة بن أحمد آل خليرة القائد العام  شير الركن ال ةحت أن الم ومملكة البحرين في كل المجاالت، وأو

جراءات التي تتخرها للحراظ على أمنها لقوة دفاع مملكة البحرين أكد حرص بالد  على دعم مصر وتأييد كل اإل

ستقرارها يعيد الهدوء للمنطقة  سبة للدول للمجتمعين الخليجي والعربي وأن ا سالمتها وأهمية دورها بالن و

 كلها.

 

 خامسًا:الزيارات الداخلية

مود استقبل السيسي الرريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية األمريكية، وذلس بحضور الرريق مح-1

حجازى رئيس أركان حرب القوات المسككلحة، باإلةككافة إلى القائم بأعمال سككرير الواليات المتحدة بالقاهرة. 

واستعرض السيسي خالل اللقاء الجهود التي تبرلها مصر على تعيد مكافحة اإلرهاب على األتعدة المختلرة، 

" والرى 2017ريكي المشترك "النجم الساطع ورحب السيسي أطناء اللقاء بانطالق فعاليات التدريب المصرى األم

سه هرا التدريب  20إلى  10يقام خالل الرترة من  شيرًا إلى ما يعك سكرية، م سبتمبر بقاعدة محمد نجيب الع

من أهمية وعمق التعاون العسكرى بين البلدين خاتة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب 

 11ت التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.تضافر الجهود للتصدى للتحديا

أكد وزير الدفاع تككدقي تككبحي، أن القوات المسككلحة ال تألو جهًدا في توفير كافة اإلمكانات لبناء قوات  -2

شار وزير الدفاع خالل لقائه بطلبة وهيغة  ساته. وأ صرية قوية وقادرة على حماية الوطن والدفاع عن مقد ع

حتياط، إلى ما تشهد  منطقتنا من تحديات ومخاطر على كافة األتعدة، وما يقتضيه تدريس كلية الضباط اال

ذلس من تطوير وتحديث للمنظومات التدريبية والقتالية، وبناء القواعد العسكككرية المجهزة، وفًقا ألحدث 

 12النظم العالمية، لتظل القوات المسلحة بكل أفرعها وتخصصاتها درًعا قوًيا تحمي الوطن

                                  
، تاريخ 2017سبتمبر  11اول العالقات الثنائية والتعاون العسكري، بوابة األهرام، اريخ النشر سفيرة مصر لدى البحرين: لقاء القائد العام لقوات الدفاع تن 10

 الرابط ،2017سبتمبر  13الدخول 
 14، تاريخ الدخول 2017سبتمبر  11، بوابة األهرام، تاريخ النشر "لساطعالسيسي يستقبل قائد القيادة المركزية األمريكية ويرحب باستئناف تدريبات "النجم ا 11

 الرابط ،2017سبتمبر 
 20، تاريخ الدخول 2017سبتمبر  19ر وزير الدفاع: توفير كافة اإلمكانات لبناء قوات قوية لحماية الوطن والدفاع عن مقدساته، بوابة األهرام، تاريخ النش 12

 الرابط، 2017سبتمبر 

http://gate.ahram.org.eg/News/1580913.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1580718.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585286.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1585286.aspx
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د وزير الدفاع تككدقي تككبحي ، أحد مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكككرية ترق -4

والمعهد الرني للقوات المسككلحة. جاء ذلس خالل اختبارات المواجهة الشككخصككية بحضككور مديرى الكليات 

ستكمال مراحل اختبارات القبول با شحين ال لكليات والمعاهد والمعاهد العسكرية لتقييم وانتقاء الطلبة المر

 13العسكرية بمقر مكتب تنسيق القبول بالكلية الحربية. 

التقى الرريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالرريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة -3

لرؤى تجا  المركزية األمريكية، والوفد المرافق له، الري زار مصككر في الرترة محل الرتككد. تناول اللقاء تبادل ا

ستعادة  شرق األوسط، والجهود اإلقليمية والدولية الرامية للقضاء على اإلرهاب وا تطورات األوةاع بمنطقة ال

األمن واالسككتقرار بالمنطقة، كما تم التباحث حول عدد من الملرات والموةككوعات المرتبطة بأوجه التعاون 

ة سكرية المختلرة بما في ذلس مو شترك في المجاالت الع سها "النجم الم شتركة وعلى رأ وعات التدريبات الم

 14".2017الساطع 

كارلوس لوتاى المسككتشككار -4 بالرريق  التقى الرريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسككلحة، 

العسكرى إلدارة حرظ السالم بسكرتارية األمم المتحدة، والوفد المرافق له الرى يزور مصر حاليا . تناول اللقاء 

سالم التابعة لألمم المتحدة،  عددا من ةمن قوات حرظ ال صرية  شاركة الم صلة بالم ةوعات ذات ال المو

صر  ستويين اإلقليمى والدولى . وأكد الرريق حجازى أن م سلم على الم ساء دعائم األمن وال والجهود الرامية إلر

م منر مطلع الستينيات كانت فى مقدمة الدول التى شاركت لدعم جهود األمم المتحدة فى عمليات حرظ السال

 15والزالت تشارك براعلية كبيرة فى هر  المهام.

إلتقى الرريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالسيد / توموهيرو ياماموتو وزير الدولة -5

ى تشهدها تناول اللقاء إستعراض تطورات األوةاع الت .للدفاع اليابانى والوفد المرافق له الرى يزور مصر حاليًا

ةوعات التى  صعيدين اإلقليمى والدولى ، وبحث عدد من المو ساتها على ال سط وإنعكا شرق األو منطقة ال

                                  
ر سبتمب 25، تاريخ الدخول 2017سبتمبر  24وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول للكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، بوابة األخبار، تاريخ النشر  13

 الرابط ،2017
، 2017بتمبر س 14، تاريخ الدخول 2017سبتمبر  11رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد القيادة المركزية األمريكية، بوابة األهرام، تاريخ النشر  14

 الرابط
 14، تاريخ الدخول 2017سبتمبر  12الفريق حجازى يلتقى المستشار العسكرى إلدارة حفظ السالم بسكرتارية األمم المتحدة، اليوم السابع، تاريخ النشر  15

 الرابط ،2017سبتمبر 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2539560/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1580741.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/9/12/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85/3409599
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ةوء زيارة رئيس  سلحة لكال البلدين فى  سكرية بين القوات الم تهدف إلى دعم آفاق التعاون والعالقات الع

 16األركان األخيرة لطوكيو.

المصككرية المعنية بليبيا برئاسككة الرريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات إسككتقبلت اللجنة  -6

المسككلحة وفد لجنتى التواتككل العسكككرى الليبية بالقاهرة، وناقش الحضككور من العسكككريين الليبيين 

شكالت التىعرقلت  سكرية فى ليبيا وكرا الم سة الع س ةة كافة مراحل األزمة التى واجهتها المؤ سترا وبإ

 17ووحدتها خالل السنوات السبع الماةية تماسكها

سيا  -7 سرير بيالرو شكوف  سيرجى رات صار، وزير الدولة لإلنتاك الحربى،  سعيد الع ستقبل اللواء محمد  ا

شترك المقترحة  ةوعات التعاون الم بالقاهرة، وذلس بمقر ديوان عام الوزارة بالقاهرة، إذ تم بحث بعض مو

 18ن.وفرص التصنيع المشتركة بين البلدي

سيف الدين، --8 سلوفينيا بالقاهرة، إنها دعت الرريق عبد العزيز  سريرة جمهورية  سكوفا،  قالت تيانا مي

صرية  شاركة الهيغة في أعمال اللجنة "الم صنيع، لم سلوفينية"  –رئيس مجلس إدارة الهيغة العربية للت ال

شهر أكتوبر المقبل صف  سة وزيري خارجية البلدين منت ، بهدف بحث أوجه التعاون بين المقرر عقدها برئا

 19البلدين وم ناقشة سبل تعزيز الم شروعات الم شتركة بين كبرى الشركات بمصر وسلوفينيا.

 

 سادسًا: التصريحات العسكرية

قال الرريق أول جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية األمريكية، إننا لدينا عالقات طيبة مع تركيا وقطر -1

من حقهم أن يكون لديهما عالقات طنائية، وليس لدينا أي قلق بشككأن عالقات تركيا منر سككنوات عديدة، و

نامج مسككاء  ئد القيادة المركزية األمريكية، في حوار  ببر قا نائية. وأةككاف  مراع على DMCوقطر ال  ، ال

                                  
، تاريخ 2017سبتمبر  15، بوابة األهرام، تاريخ النشر رئيس األركان يلتقي وزير الدفاع الياباني ويعرب عن تطلعه إلى توسيع التعاون العسكري مع مصر 16

 الرابط ،2017سبتمبر  15الدخول 
سبتمبر  19تاريخ الدخول  ،2017سبتمبر  18رئيس األركان يستقبل وفد لجنتي التواصل العسكري الليبية لبحث جهود التنسيق، اليوم السابع، تاريخ النشر  17

 الرابط ،2017
سبتمبر  20، تاريخ الدخول 2017سبتمبر  19وم السابع، تاريخ النشر العصار" يستقبل سفير بيالروسيا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، الي "18

 الرابط ،2017
 الرابط ،2017سبتمبر  14، تاريخ الدخول 2017سبتمبر  11، الوطن، تاريخ النشر "مشاركة في "اللجنة المشتركةسفيرة سلوفينيا تدعو "العربية للتصنيع" لل 19

http://gate.ahram.org.eg/News/1582721.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/9/18/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF/3419293
http://www.youm7.com/story/2017/9/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86/3419668
http://www.elwatannews.com/news/details/2507154
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ضائية سهيالت ك يرة، قائًلا: DMCف أعجبت ، يوم ال الطاء، أن قاعدة محمد نجيب بها العديد من المرافق وت

 20ك يًرا بما شاهدته في القاعدة.

شكالت -2 قال الرريق أول جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية األمريكية، إن القوات التقليدية قد تواجه م

تة برجال العصابات، وبالتالي، وجب علينا أن  شطة الخا تة حين تواجه بعض األن عند مواجهة اإلرهاب، وخا

األرض. وأةككاف فوتيل، أنه يود أن يركر الجميع، بدور الواليات المتحدة فى حرب ندرب القيادات والجنود على 

صر تلعب دوًرا هاًما في مكافحة اإلرهاب  سوريا وأكد قائد القيادة المركزية األمريكية، أن م داعش فى العراق و

سبق، وعلينا أن نتكاتف لمواجهته، ستان، مختلف عما  سيناء وأفغان شهد  فى  شدًدا، على  والتطرف، وما ن م

 21أن المنظمات اإلرهابية التي كانت تعتزم الرهاب لسوريا والعراق، تواجه تعوبات حاليًا.

أكد العميد أحمد المسماري الناطق باسم القوات المسلحة الليبية أهمية التنسيق الوطيق بين مصر وليبيا -3

واطنين، وذلس من خالل الحمالت للتصككدي للهجرة غير الشككرعية بهدف حماية المواطنين، بهدف حماية الم

ةرورة وجود آليات حقيقية بين الجانبين إلدخال العمالة  شرعية، و لتوعية المهاجرين بمخاطر الهجرة غير ال

 22بشكل محترم وإنساني إلى األراةي الليبية.

شاملة في ليب -4 سوية  تة حقيقية لت سي، إن زيادة جهود مكافحة اإلرهاب في ليبيا توفر فر سي يا. قال ال

وأةاف أمام الجلسة الخاتة باألمم المتحدة لمناقشة تطورات األوةاع في ليبيا، إن التوتل لتسوية سياسية 

في ليبيا يعني االمتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية من جانب أي طرف. وأشككار إلى األهمية القصككوى للعمل 

 على دعم الجيش الليبي، وتوحيد قيادته.

شاد الرريق محمود حج -5 شروع التدريب الختامي أ شاركة في م تر الم ازي، رئيس األركان، بقدرة وكراءة العنا

ساهم في نقل  شتركة ت صري واألمريكي، مؤكًدا أن التدريبات الم ساطع" من الجانين الم لمناورات "النجم ال

 وتبادل الخبرات بين المشاركين واالسترادة المتبادلة للطرفين.
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قائد القوات البرية المركزية األمريكية بقدرة وكراءة القوات المسلحة المصرية أشاد اللواء ميكرنيس نائب  -6

تدريب مؤكًدا أن مكافحة اإلرهاب تتطلب المزيد من  حل ال لة إليها خالل مرا كافة المهام الموك على تنرير 

شككمل العمل المشككترك لمواجهة هر  الظاهرة الخطيرة التى تهدد أمن الشككعوب معرًبا عن تمنياته بأن ي

 تدريب "النجم الساطع" فى األعوام المقبلة مزيدًا من المشاركة للعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

 

 سابعًا: إقتصاد العسكر

سة -1 تيل خطة حكومية جديدة ما زالت متداولة بين أروقة رئا صري ترا صدر في مجلس الوزراء الم شف م ك

ى تدّخل الجيش ألول مرة في ملكية وإدارة شككركات قطاع الجمهورية والجيش والوزارات االقتصككادية، تهدف إل

األعمال العام، بدعوى تطويرها واالرتقاء بأدائها وزيادة أرباحها واسككتغالل مواردها المهملة أو المجّمدة، وهو 

ما سيؤدي في الوقت نرسه لزيادة أعمال وأرباح الجيش وتحّكمه في شتى نواحي المجال االقتصادي في مصر. 

شركات التابعة وتقوم ا شارك الجيش مع وزارة قطاع األعمال العام لتمّلس وإدارة عدد من ال لخطة على أن يت

سيج،  تناعة الغزل والن شركات تعمل فيها، خصوتًا  شطة في مجاالت ليس للجيش  ضة، النا شركات القاب لل

سرة، شركات غير خا شرط أن تكون هر  ال ستيات، ب سياحة، واألدوية، والنقل واللوجي ولكنها متع رة في  وال

شركات  شارك في ال صدر أن الجيش لن ي ةح الم سب مع مواردها وأمالكها الحقيقية. وأو تحقيق أرباح تتنا

العاملة بالمجاالت التي ينشككط فيها من خالل جهاز مشككروعات الخدمة الوطنية التابع لوزير الدفاع، كتجارة 

إلسمنت، والبترول، والكيميائيات، واألمن الغرائي. وأةاف الجملة والتجزئة، والرتف وإدارة الطرق، والزراعة، وا

سيع الررص  شارك وتو سان حاليًا البدائل المختلرة لتقنين هرا الت سة ووزارة الدفاع تدر صدر أن الرئا الم

شريعية في الحكومة ووزارة  ست مار الجيش في قطاع األعمال العام، إذ تم تكليف الدوائر الت ستقبلية ال الم

اد مقترحات لهرا الغرض، على رأسها تمكين الجيش من إنشاء شركات متخصصة في المجاالت التي العدل بإعد

صالح  شركات التابعة الحكومية للبيع الجزئي أو الكلي ل يريد المشاركة فيها مع قطاع األعمال العام طم طرح ال

في الدوائر التشككريعية الشككركات المتخصككصككة التابعة للجيش. وهناك مقترح آخر ال يلقى ترحيبًا واسككعًا 

المختصككة بأن يتم االكتراء بجهاز مشككروعات الخدمة الوطنية كمم ل اقتصككادي للجيش للتهرب من خطوة 

شطة الجيش، على أن يتم تعديل  ةرورة فرض رقابة على بعض أن ستتبعها من  شركات وما قد ي سيس ال تأ

شرك شريس في ال سمح بدخوله ك شريع خاص ي ةع القانوني للجهاز بت ستهدفة. الو ات التابعة الحكومية الم
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وذكر المصدر أن الرترة الماةية شهدت اجتماعات بين مم لين للرئاسة ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، مع وزير 

ستهدفة للتباحث حول  ضة في المجاالت الم شركات القاب شرقاوي، وقيادات ال شرف ال قطاع األعمال العام أ

 23ليات المشاركة خالل العام المالي الحالي، أو المقبل على أبعد تقدير.الخيار األم ل للبدء في إجراءات عم

شركة جديدة متخصصة في اإلنتاك  -2 سابق، عن تدشينه  سمير، المتحدث العسكري ال أعلن العميد محمد 

وتنظيم المؤتمرات وتككناعة النجوم في جميع المجاالت وتطوير المؤسككسككات اإلعالمية، وذلس مع اإلعالمي 

سات اإلعالميةأحمد عز  س سابقة بالعديد من المؤ سمير"، في بيان خاص  .الدين، الري له تجارب  ةح" وأو

شباب  بشركته أن المؤسسة الجديدة جاءت بعد قناعات كبيرة بأهمية وجود كيان إعالمي جديد يعتمد على 

والعمل على موهوبين يتميزون بالكراءة والمهنية وتدريبهم ليسككتطيعوا التعامل مع التحديات الراهنة 

إعادة طقة الرأي العام في اإلعالم، والري يعد من أهم األسككلحة التي يسككتخدمها أعداء الوطن لهدم القيم 

وشدد على أن الشركة وفريق العمل بها ستكون مهمتهم األساسية  .واألخالق داخل المجتمع المصري والعربي

ضل لإلعالم وال ستقبل أف تناعة م تناعة نجوم قادرين على  سة وجميع المجاالت التي هى  سيا رن وال

ساهمة في تطوير وإدارة  شركة القدرة على الم ةافة إلي امتالك فريق العمل لدى ال تخاطب الرأي العام باإل

 .المؤسسات اإلعالمية المتع رة من خالل إيجاد حلول جديدة لها للمنافسة وتدوير رأس المال بشكل احترافي

ضمن تدر شركة تت شطة ال ةاف أن أن صين، فيما يجري في وأ ص يب الكوادر اإلعالمية من خالل خبراء ومتخ

ضور عدد كبير من اإلعالميين  شركة بح شروعات ال ةخم لإلعالن عن م تحري  الوقت الحالي التجهيز لمؤتمر 

 BRIGHT FUTURE."24والرنانيين والمهتمين باإلعالم، مؤكًدا أنه ال يربطه أي كيان إعالمي سوى "

 

 عسكريةطامنًا: القرارت ال

تدق وزير الدفاع تدقي تبحي علي تقديم الخدمات التجنيدية للمصريين فى الخارك عبر منرر مخصص -1

صريين في الخارك،  تل مع الم شباك الواحد" داخل إدارة التجنيد والتعبغة، وذلس في إطار التوا لهم بنظام "ال

فى ةككوء الحرص على ربط المواطن واسككتجابة لطلب وزارة الدولة للهجرة وشككغون المصككريين في الخارك، و
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شكالت  سمح بتحقيق الراحة والطمأنينة للمواطنين والعمل علي حل الم صري بالخارك بوطنه األم، بما ي الم

 25المتعلقة بشبابنا في الخارك.

تبحى، على اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير  -2 تدقى  ، 2018تدق وزير الدفاع 

 2017.26 - 9- 27الها اعتبارا من التى تم استقب

 

 تاسعًا: الندوات والدورات

ساطع  شترك النجم ال صرى األمريكى الم ستمرار فاعليات التدريب الم صر  2017فى إطار ا ضافتة  م ست والرى إ

نظمت القوات المشاركة من الجانبين ندوة  2017/ 9/ 20-10بقاعدة محمد نجيب العسكرية فى المدة من 

شعوب لكبار القادة ن ةوعات أهمها ظاهرة اإلرهاب والتطرف التى باتت تهدد أمن ال شت العديد من المو اق

 وكيرة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة هر  الظاهرة.وكانت مراحل الندوة علي النحو التالي:

تل والتعاون ب سلح: وركزت علي التوا تى رئيس هيغة تدريب القوات الم تر عا ي *كلمة للواء أركان حرب نا

 الدول فى كافة الموةوعات خاتة مكافحة اإلرهاب ووةع استراتيجية مشتركة للقضاء عليه.

* كلمة للسككيد اللواء ماكنريس نائب قائد القوات البرية األمريكية: وركزت علي مدى االسككترادة التى حققها 

 .الجانبين خالل كافة مراحل التدريب ونقل وتبادل الخبرات والتعاون األمنى المشترك

* محاةرة للواء أركان حرب تروت الديب مدير أكاديمية ناتر العسكرية العليا: وكانت المحاةرة تحت عنوان 

صرية لمواجهة ظتهرة اإلرهاب  ستراتيجية الم ضمنت اال ستراتيجية مواجهتها" ت "ظاهرة التطرف واإلرهاب وا

 دى لها.ودور القوات المسلحة والشرطة المدنية وكافة مؤسسات الدولة فى التص

سم األمن بمنظمة الجايدو: ركزت علي عن كيرية مكافحة العبوات  سيد جيمس ماكارل رئيس ق ةرة لل * محا

ستخدمة من  سف هر  العبوات التى تعتبر أك ر الطرق الم ساليب تدمير ون سب أ سرة المرتجلة كرلس أن النا

 قبل العناتر اإلرهابية ةد قوات مكافحة اإلرهاب.
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ضر الندوة قائد ا شاركة * ح سكريين ومم لى الدول الم سكرية وعدد من الملحقين الع شمالية الع لمنطقة ال

ساطع من  صرة مراقب فى تدريب النجم ال تر  14ب سى أكاديمية نا تديقة وعدد من دار شقيقة و دولة 

 27العسكرية العليا والضباط المشاركة فى التدريب من الجانبين.

 

 ألوسطعاشرًا: القواعد العسكرية بمنطقة الشرق ا

م، تدشين أول منشأة عسكرية أمريكية 2017سبتمبر  18ذكرت هيغة البث اإلسرائيلي، أنه تم اإلطنين الموافق 

سة الدفاع الجوي  شرات الجنود، داخل مدر شأة، التي يخدم فيها ع سرائيل، حيث أقيمت هر  المن دائمة في إ

سرائيلي في النقب سالح الجو اإل ساهم الجنود األمريكيين في ووفقا لهيغة البث  .التابعة ل سي سرائيلية " اإل

سكري  شاركة الملحق الع شين القاعدة بم شيرة إلى أنه تم تد الدفاع عن أجواء البالد في حاالت الطوارئ"، م

سرائيل شاء  .األمريكي في إ سريكا حييموفيتش، إن "إن وقال قائد قوات الدفاعات الجوية البريغدير جنرال ن

سندا آ صدر في جيش االحتالل إن التعاون بين قوات الدفاعات هر  القاعدة يزيد  سرائيل" وقال م خر ألمن إ

الجوية والجيش األمريكي يجرى بشكل روتيني، مشيرين إلى أن قوات من جيش االحتالل ستشارك في التمرين 

 28.الكبير المسمى بك"جونيبر كوبرا" والري يجريه الجيش األمريكي مع جيوش أخرى في المنطقة كل سنتين
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