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 حدود الدور المصريالتحالف اإلسالمي و
 محمود جمال

 

 :مقدمة
أعلنت السععععع،ودسةي رسعععععمناا أا الكنرال الحالسعععععتاوي رحنئ  عععععرسفي  و القا د ال،سععععع ري 

أسام من لشععععف  4ال،سعععع ري لمحارإلة اإلر اجي وجاا  إلا اإلعالا إل،د للتحالف اإلسععععالمي 
الدولة الس،ودسة عن االوتهاا من تأسنس مرلز للتحالف في ال،اصمة الس،ودسة الرساضي 
لما جاا اإلعالا عن القا د ي قحئ أسام من أول اجتماع لوزراا دفاع التحالف الإلي تقوده 

 .1ووفمحر الماضي 62الس،ودسةي والإلي استضافته الرساض في 
ومهامهي  "التحالف اإلسعععععععالمي"على خلفنة  إلا االعالا تأتي أ منة الوقوف على طحن،ة 

 . وحدود الدور المصري فنهي وآفاقه المستقحلنة

 

 ع النشأة واأل داف التحالف اإلسالمي :أوالا 
تأسعععععععنس التحالف  2015دسسعععععععمحر  15أعلن ولي ال،هد السععععععع،ودي محمد إلن سعععععععلماا فى 

السععععععع،ودسععةي وأف ععاوسعععععععتععااي  :دولععةي  ي 41ي لم ععافحععة اإلر ععاجي وست وا من اإلسعععععععالمي
واإلمارات ال،رإلنةي واألرداي وأوغنداي وإلالسععتااي والححرسني وإلرووايي وإلن الدس ي وإلننني 

غوي وتووسي وجنحوتيي وسععععاحئ ال،ااي والسععععن الي وإلورلننا فاسععععوي وترلناي وتشععععادي وتو
والسععععودااي وسععععنرالنواي والصععععومالي وسععععلونة عمااي وال اإلواي وغامحناي وغننناي وغنننا 
لدسفي وماليي  إلنسععععععععاوي وفلسعععععععونني وجزر القمري وال وستي وقوري ولحنعااي ولنحنعاي والمعا

                                  
 الرابط، 2017نوفمبر  28، الدخول 2017نوفمبر  23من هو قائد جيش العالم اإلسالمي الجديد؟، مصر العربية، النشر ( 1)

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2015/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-34-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2015/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-34-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2015/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-34-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1464174-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1464174-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
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لنمني فنما اوتقدت لئ من ومالنزساي ومصععععععري والم رجي ومورستاوناي والننكري وونكنرساي وا
وأعلن وقتها ولي ال،هد السععع،ودي محمد إلن سعععلماا  .إسراا وال،راق وسعععورسا  إله الةووة

أا  دف التحالف  و تنسنق الكهود ضد المتورفنن في ال،راقي وسورساي ولنحناي ومصري 
 2.وأف اوستاا

نق جهود ا فى أرإل،ة مكاالت لتنسعععستحالفوا أعضعععاا التحالف  وتضعععمن إلناا االعالا أا
 :فى محارإلة اإلر اجي و ي

وسهدف إلى المحافظة على عالمنة رسعععالة اإلسعععالمي مك التألند على  :ععععععععععع المكال الف ري1
المحادئ والقنم اإلسعععععععالميي والتصعععععععدي ألطروحات الف ر اإلر اإليي وإحدا  األ ر الف ري 

 .والنفسي واالجتماعي لتصحنح المفا نم اإلر اإلنة المتورفة
سهدف إلى المسعععععا مة فى تووسر وإوتاا ووشعععععر محتو  تحرسري  :إلعالميعععععععععععع المكال ا2

واق،يي وعلميي السععععتةدامه فى منصععععات التواصععععئ والقنوات اإلعالمنة من أجئ فضععععح 
 .و زسمة الدعاسة اإلعالمنة للكماعات المتورفة

سعععععععنتم ال،مععئ على قوك تموسععئ اإلر ععاج وتكفنف  :مكععال محععارإلععة تموسععئ اإلر ععاج -3
وفنر الموارد ال افنة لمحارإلة اإلر اجي إلكاوب التواصعععئ والتنسعععنق مك الكهات مناإل،هي وت

 .الدولنة لمالحقة ممولي اإلر اجي وتموسئ المحادراتي التي تحارج االر اج
وفنه سععععنتم ال،مئ على دعم التنسععععنق ال،سعععع ري ال،ملناتي إلنن  :عععععععععععع المكال ال،سعععع ري4

الوحدات الةاصعععععة للدول األعضعععععاا  األعضعععععاا لمواجهة االر اجي إلكاوب تدرسب وتأ نئ
المنةرطة فى محارإلة اإلر اجي وردع التنظنمات اإلر اإلنة من خالل التنسعععنق ال،سععع ري 

  .لدول التحالف

                                  
 الرابط ،2017نوفمبر  28الدخول ، 2017نوفمبر  26النشر، ، bbcما هو التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب؟، ( 2)

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42128895
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ألد رؤسععععععاا األرلاا خالله مي و2016مارس  27و 26دول التحالف في للاا اول إجتماع و
في دول التحععععالف عزمهم ت انف الكهود لمحععععارإلععععة اإلر ععععاج من خالل ت،زسز عملهم 
المشترك تح،اا إلم اونة الدول األعضااي وحسب رغحة لئ دولة عضو في المشارلة في أي 

تارسخ  مي لم تتم أي إجتماعات 2017ووفمحر  26 حتىعملنة أو إلروامجي ول ن منإل ذلك ال
ستم تشععععععع نئ قوات خاصععععععععة إلتلك  مول المشععععععععارلة في ذلك التحالفي ولتكمك تلك الد

قا د لتلك التحالفي فقط في  ي ألد وزسر الدفاع 2017سناسر  7التحالفي ولم ستم اختنار 
الحالسععععتاوى خواجة محمد آصععععف عن القا د السععععاإلق للكن  الحالسععععتاوى الكنرال رحنئ 

ي ول ن لم تؤلد 3حة اإلر اج عععععععرسف تولى قنادة التحالف ال،سععععععع ر  اإلسعععععععالمى لم اف
مي عن أا رحنئ 2017ووفمحر  22الممل ة ال،رإلنة السععععععع،ودسة وقتها ذلك ي إلئ أعلنت في 

 رسف  و من تولي قنادة التحالف اإلسالميي واعلنت أسضا في ذلك التارسخ عن تأسنس 
 .مرلز للتحالف ومقرة ال،اصمة الرساض

ي وأحنئ إلى 2013سحق له أا تولى قنادة الكن  الحالستاوي فى ووفمحر  4ورحنئ  رسف
وقحئ تولنه منصععععب قنادة الكن  الحالسععععتاوي  عععع ئ  ععععرسف  .2016التقاعد فى ووفمحر 

منصعععب المفت  ال،ام للتدرسب فى مقر القوات المسعععلحةي لما رأس األلادسمنة ال،سععع رسة 
دورا أسعععععاسعععععنا في توجنه الت ننر في  ل،ب " عععععرسف"الحالسعععععتاونةي وس،تحر ال انروا أا 

ي والإلي إلموجحه سوجه ا تمام الكن  وحو 2007التف نر ال،سععع ري في إلالسعععتاا منإل عام 
 .قتال طالحاا إلدال من الترلنز على ال،دو التقلنديي الهند

 

                                  
، 2017نوفمبر  28، تاريخ الدخول 2017يناير  07رحيل شريف قائدا للتحالف اإلسالمى لمكافحة اإلرهاب، اليوم السابع، تاريخ النشر تعيين الباكستانى  3
 لرابطا
 الرابط ،2017نوفمبر  28، تاريخ الدخول 2013نوفمبر  27تاريخ النشر  bbcنبذة عن رئيس أركان الجيش الباكستاني، رحيل شريف،  4

http://www.youm7.com/story/2017/1/7/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/3043947
http://www.youm7.com/story/2017/1/7/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/3043947
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/11/131127_raheel_sharif_profile
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 :مصر والتحالف اإلسالمي : اوناا 
ع للدول إعالا تشعععععع نئ التحالف أعلنت مصععععععر مشععععععارلتها و ععععععارلت في أول إجتما مك

وإلاك ر نس آمي ورأس الوفد المصري 2016في الرساض في مارس ي المشارلة في التحالف
مصعععععععر لتفت اي 2017ووفمحر جتماع رلاا السعععععععاإلق الفرسق محمود حكازيي ول ن في ااأل

ر نس  نئة ال،ملنات السعععاإلق ومسعععاعد وزسر الدفاع الحالي توحند  هإلحضعععور وفد ترأسععع
ح طارق .اللواا أوح محمد صعععععالح مدسر إدارة األزماتي .لالا من اللواا أ هو عععععارل 5توفنق

ح إسهاج الشعنخ ملحق الدفاع المصري .المالحي مسعاعد مدسر المةاإلرات الحرإلنةي وعمند أ
 .إلالس،ودسةي ووزسر مفوض خالد عزمي مدسر إدارة م افحة ااٍلر اج إلوزارة الةارجنة

إلسععععحب خالف مصععععري ف للوفد المصععععريي جاا التمانئ الضعععع،نا أوقلت إل،ض المصععععادر و
سععععععع،وديي إلةصعععععععوف قنادة التحالف في تلك المرحلةي وأوه لاا  ناك اتفاق إلنن النظام 
ي لي  المصعععععري والنظام السععععع،وديي إلأا قا د قوات التحالف في تلك الفترة س وا مصعععععرساا
م ت وا مصعععر حاضعععرة إلشععع ئ قوي في تلك المرحلة في لافة قضعععاسا المنوقةي لندلئ وظا

ي وسروا النظام علي أوه أحد  هما لاوت علن ىلإا مصععععر قد عادت أالسععععنسععععي علي  سععععاإلقاا
إوكازات النظام الةارجنة وتوظنفها في دعاسة السعععععععنسعععععععي في اإلوتةاإلات الر اسعععععععنة 

 .2018المصرسة المزمك عقد ا في منتصف عام 
 
 
 

                                  
 26لرياض: الجماعات اإلرهابية تسعى إلسقاط وتقسيم الدول.. وندعو إلستراتيجية شاملة لمواجهتها، بوابة االهرام، تاريخ النشر  رئيس وفد مصر بمؤتمر ا 5

 الرابط ،2017نوفمبر  28، تاريخ الدخول 2017نوفمبر 

http://gate.ahram.org.eg/News/1647113.aspx
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 :الححث فى األسحاج : الااا 
التحالف اإلسعععالمي له عدة إحتماالت من  قا د مصعععري لقوات اختنارعدم سم ن القول أا 

 :أ مها
 

 :سلحنة الدور المصري في عاصفة الحزم -1
المصععري  ضعع،ف الدورا السعع،ودسة لم ت،ط القنادة لمصععر إلسععحب إلى أالح،ض  حنث ذ ب

دول إلقنادة السععععععع،ودسة من  10إلمشعععععععارلة تحالف م وا من  "عاصعععععععفة الحزم"عملنة فى 
طق في النمني الإلسن إلسووا سنورتهم على أغلب المناضمنها مصري  دفها صد الحو ننن 

الدور المصعععععععري في تلك ال،ملنةي إلالتدخئ الحري ول ن لم  ىعل ولولاوت السععععععع،ودسة ت،
إلى  سف،ئ النظام المصععريي وأصععحح الدور المصععري فقط قا م علي ضععرإلات جوسة من حنن

 يفي الداخئ النمني دولة السوداا لي تتول  ي التدخئ الحريإلى  ولكأت الس،ودسة .خرآ
 .النمنإلى  وقد لاا إلالف،ئ وقامت القوات السوداونة إلإرسال قوات إلرسة

إلالتدخئ ال،سععع ري في النمني إلئ قام إلفتح  هلم س تف السعععنسعععي فقط إلالتراجك عن وعود
 4عالقات مك جماعة الحو ي التي ت،تحر وفسها في حالة حرج مك الدول الس،ودسةي ففي 

ن جماعة الحو ي إلزسارة إلى القا رة إلر اسعععععععة القنادي حسعععععععنن قام وفد م 2015مارس 
ال،زي ر نس دا رة ال،القات الةارجنة في الم تب السععععععناسععععععي للكماعةي  ععععععملت الزسارة 
لقااات مك مندوج النمن لد  الكام،ة ال،رإلنة ومسعععععععؤولنن مصعععععععرسنني لححث التوورات 

 .6السناسنة النمننة

                                  
 الرابط ،2017نوفمبر  28، تاريخ الدخول 2015مارس  04ة بحثا عن التأييد، الجزيرة نت، تاريخ النشر وفد من جماعة الحوثي بالقاهر  6

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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 الحو نة األطراف من ل،دد دعوة وجهت مصر“أا القا رة إلررت استقحال الوفد الحو ي إل
 المحععإلولععة والكهود النمننععةي األزمععة أطراف جمنك مك اتصععععععععالهععا إطععار في القععا رة لزسععارة
لشعععععف مصعععععدر  2016ألتوإلر  15في و ي“النمننة األراضعععععي ووحدة اسعععععتقراري على للحفاظ

تالك عسععععععع ري سمني س،مئ إلشععععععع ئ محا عععععععر مك الحو ننن في المنوقة السعععععععاحلنة عن ام
إا "وقال المصععععدر  .الحو ننن زوارق حرإلنة متوورة وصععععلت إلنهم من مصععععر قحئ أ ععععهر

قا د م،سعععععع ر الضععععععحى في مدسرسة اللحنة السععععععاحلنةي سحنى حسععععععنن أإلو حلفةي وتاجر 
راي تسععععععلما  زورقاا من ضععععععحال في الححرسة  12السععععععالح المقرج من صععععععالحي زسد عمر الة 

صدر أ ار إلى أا عملنة استالم الزوارق تمت في الم ".المصرسة خالل الشهرسن الماضننن
لت  .جزسرة قحالة منوقة اللحنة التاإل،ة لمحافظة الحدسدة وأا الححرسة المصعععععععرسة سعععععععه 

المصعععدر لشعععف أسضعععاا عن وجود قنوات اتصعععال إلنن  .دخول السعععالح للحو ننن وحلفا هم
مصعععععر إلدأت الحو ننن واالسعععععتةحارات المصعععععرسة وأا  ناك عالقة طنحة إلنن الحو ننن و

 .7أ هر من اووالق عاصفة الحزم 3عقب 
 

 :دور المصري في األزمة اللحناونةال-2
من ستاإلك الدور المصعععري في األزمة اللحناونة السععع،ودسة التي قد وق،ت في النصعععف األول 

مي سري اا النظام المصعععععععري لم ستماك إلشععععععع ئ لحنر مك الموقف 2017من  عععععععهر ووفمحر 
ة للنظام المصععري لم تدسن سععناسععات دولة إسراا إلشعع ئ السعع،وديي فالتصععرسحات الرسععمن

ما تقول الس،ودسةي وقام وزسر الةارجنة المصري سامح   ري إلكوالت في إل،ض للحنر 

                                  
نوفمبر  28خول ، تاريخ الد2016أكتوبر  15مصر دعمت الحوثيين بزوارق بحرية متطو ِّرة.. واتصاالت قوية مع االستخبارات، هافينجيتن بوست، تاريخ النشر  7

 الرابط، 2017

http://www.huffpostarabi.com/2016/10/15/story_n_12501390.html
http://www.huffpostarabi.com/2016/10/15/story_n_12501390.html
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ال،واصعععععم ال،رإلنةي حتي سقوم إلالتهد ة وال تتسعععععرع الدولة السععععع،ودسة وحلفا ها إلالمنوقة 
صععدقي "المصععري أسضععاا  إل،مئ ضععرإلة عسعع رسة علي حزج   في لحنااي وقام وزسر الدفاع

ي لمناقشععة توورات األوضععاع 2017ووفمحر  13دولة سععلونة عماا سوم إلى  إلزسارة "صععححي
 إلنن السعععععع،ودسة وإسراا في المنوقة لمحاولة لتهد ة الموقفي وإل،د زسارة سعععععع،د الحرسري

 فروسععععا إل،د عملنة الوسععععاطة التي قامت إلها فروسععععا وم،ها النظام المصععععريي زار سعععع،دإلى 
ي ر نس الوزراا اللحناوي القا رة والتقي إلالسععععععنسععععععيي لتهنئة الوضععععععك النها ي قحئ الحرسر

ا النظام المصعععععععري غنر أا السععععععع،ودسة تري أالح،ض    نا رأولحنااي إلى  رجوع الحرسري
 وا تا أا التحالف اإلسععععععالمي سكب أي وهامتما ععععععي إلالورسقة المرغوج فنها مك توجهات

  .ة مك النظام الس،ودي في توجهاته إلش ئ تاممائ دولة متما نت نة ةص هفي قنادت
 

 :التقارج المصري من المحور الروسي اإلسراوي-3
تقارج إلشععععععع ئ لحنر مك الإل ا السعععععععنسعععععععي قامأمي رأي الح،ض 2013سولنو  03وقالج امنإل 

ذلععك التقععارج تواجععد عععدد من إلى  المحور اإلسراوي الروسعععععععي في المنوقععةي ومععا سؤ عععععععر
نن في قععاعععدة حمععاة الكوسععةي لتقععدسم الععدعم لقوات النظععام الونععارسن الحرإلننن المصعععععععرس

المصععرسنن لكحهات القتال في سععورسةي  واوضععمام ال انر من الةحراا ال،سعع رسننالسععوريي 
خالل الفترة الماضعععععنة اتةإل أ ععععع ال وقئ الةحرات ال،سععععع رسةي وتورسد والدعم المصعععععري 

التاإل،ة لنظام األسععدي ووجود لمنات من الإلخا ري التي تتناسععب مك طحن،ة تسععلنح القوات 
 "لواا المراإلونن"تاإلك للكن  المصععري داخئ األراضععي السععورسة تحت اسععم  لواا مسععلح

 .ر األسدسضم ضحال وجنود مصرسنن س،ملوا لصالح وظام إلشا
اسععت،داد مصععر للت،اوا مك "أإلد  السععنسععي  2016سععحتمحر  13وعلي الصعع،ند ال،راقي في 
ا إلى أا "التنظنمات اإلر اإلنة الظالمنةما أسععععععماه ال،راق من أجئ القضععععععاا على  ي مشععععععنرا

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/13/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/13/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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مصر مست،دة للت،اوا في جمنك المكاالت ال،س رسةي جاا ذلك خالل اتصال  اتفي إلنن "
الح،ض وقتها إلأوه فصئ من فصول  هال،راقي فؤاد م،صومي وذلك فسرالسنسي ووظنره 

اإلتزاز السنسي للس،ودسة في ظئ التوتر الإلي لاا قا م وقتها في ال،القات إلنن الكاوحنني 
  8.ولاوت محاولة من السنسي إلسكاد إلدسئ تموسلي للنفط عن الس،ودسة

 

  :الكن  ومشاللة الدخلنة -4
دي لم سولئ قنادة التحالف اإلسالمي للدولة المصرسةي إلسحب ا النظام الس،وأالح،ض   رأ

نةي وما س،اون لداخل ته مك  همشععععععععالئ الكن  المصعععععععري ا الكن  المصعععععععري في مواجها
وها سععععت وا رسععععالة سععععلحنة أفي مواجهة اإلر اجي ووالمسععععلحنن داخئ الدولة المصععععرسةي 

دة التحالفي ورسعععالة ا دولة ت،اوي من اإلر اج  ي من تتولي قنالوا أللدول المشعععارلة 
  .إل،دم جدسة التحالف لمحارإلة اإلر اج

 

 :خاتمة
أا  سحدورك عسععععع ري في الفترة المقحلةي ولتح حلفا هحشعععععد س،مئ على النظام السععععع،ودي 

ي إلسعععحب أ،د عن تا سحأالنظام المصعععري سحاول  ي تحرك عسععع ري خارجي حتي لو مرحلناا
الداخلنةي ول،دم  قتة من قنادة محمد إلن سعععععلماا للمنوقة في المرحلة الحالنةي  همشعععععالل

والتي رإلما سرا ا النظام المصعععععععري غنر قادرة علي مواجهة خصعععععععم لالةصعععععععم اإلسراويي 
وواع الدعم أالمتقارج إلشعععع ئ لحنر مك النظام الروسععععي الإلي سدعم النظام المصععععري إل افة 

مصعععري  ول ن تحقي إ ععع النة لحري للنظام المصعععري ال،سععع ري إل،د اإلوقالج ال،سععع ري في 

                                  
 الرابطمناطق التوتر: التدخالت العسكرية الخارجية المصرية، تقدير موقف، المعهد المصري للدراسات السياسية واإلستراتيجة،  8

http://eipss-eg.org/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
http://eipss-eg.org/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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لدخول قحئ ا ععععهور  همامأهي والنظام المصععععري أا النظام السعععع،ودي من أقوي داعمنو ي 
 .حلنف لالس،ودي ةراتحمئ خسوال سي 2018في إوتةاإلات ر اسنة في 

أعتاج مرحلة جدسدة في ال،القات المصععرسة السعع،ودسةي  ىعل إال أوه المؤ ععرات تقول إونا
النظام السعععع،ودي ل،قاج النظام المصععععري إل قد تدفكوالتي قد سشععععوإلها ال انر من التوتري و
مك منظومته اإلقلنمنةي و إلا ال،قاج قد س وا إلإ ارة  ىحتي ستراجك السععععنسععععي وستما عععع

ح ر ألحد المنافسنن للتر و إعواا الضوا األخضأإل،ض المشالئ داخئ الدولة المصرسةي 
 .(9) أمام السنسي في الفترة المقحلة

 

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات9)


