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 ملف معلوماتي :المجلس العسكري المصري
 محمود جمال

 :النشأة والمهام :أولا 
 رقم القانون بموجب الناصككر عبد جمال الرئ س قب  من «المسككلح  للقوات األعلى المجلس»تم تشككك   

تشكككككككك لككق هو تنسككككككك    من الرسكككككككمي الهككد  وككان م،1967 حرب في البالد هزيمكك  بعككد م،1968 لعككام 4
  وعمل ات القوات المسككلح  في نمن الحرب، وله ا السككبب سككعى الرئ س أنور السككادات  لى اسككارات ج 

 1973.1الحصول على مشورتق قب  حرب 
 1978 عام "ديف د كامب اتفاقات"بدور احافالي بصورة أكثر عقب توق ع  "المجلس العسكري"واضطلع 
 لم ،"الوطني الدفاع مجلس" مكان  من النق ض وعلى .1979 عام اإلسككرائ ل   المصككري  السككالم ومعاهدة

 المناسبات في  ل يجامع ل أنق وبدا الدساور، في مصوناا  «المسلح  للقوات األعلى المجلس» وضع يكن
ومع ذلك، ففي أعقاب ثورة يناير  "ذكري حرب أكاوبر"ني مبارك حس عهد في السابق ، للحروب السنوي 

بصف  جوهري ، وأصبح هو من يمالك  دارة  "مجلس العسكريال"م، الاي أطاحت بمبارك، تغ ر دور 2011
 .الدول ، وأصبحت لق صالح ات واسعق

م، اتخ  المجلس قراراا اسككككاثنائ ا، يقأككككي بأن أعأككككاس المجلس العسكككككري لن 2011وفي مناصككككف عام 
هم تنافي عنهم الصف  العسكري  حاى لو تم  خراجهم من الخدم  بسبب ما أو عند  حالاهم للمعاش، وأن

يظلوا على قوة السككككادعاس للمجلس العسكككككري، وبالاالي أي قائد عسكككككري يصككككبح عأككككواا في المجلس 
، و لى وقانا ه ا ُيصككبح مسككادعي على قوة المجلس حاى لو خر  2011العسكككري في أي وقت من بعد 

  موافق  من الخدم ، ول ياسكككككككنى ألي قائد أن يأخ  قراراا منفرداا  ل بعد أن يرجع  لى المجلس ويأخ
أعأككككائق الحال  ن والمسككككادع  ن، كالرلب  في الارةككككح لرئاسكككك  الجمهوري  أو الرلب  في الارةككككح في 

 .الناخابات البرلمان   والي ما ةابق ذلك
 

                                  
 الرابط ،2018يناير  30، تاريخ الدخول 2014مارس  26قادة الجيش الجدد في مصر، معهد واشنطن، تاريخ النشر كبار  1
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 :تشك   المجلس العسكري في أعقاب ثورة يناير :ثان اا 
 المنصب السم

 رئ س الجمهوري  األسب  محمد حسني مبارك-1
حس ن المش ر محمد -2

 طنطاوي
 .ونير الدفاع األسب 

 .رئ س األركان األسب  الفري  سامي حافظ عنان-3
 .قائد القوات البحري  األسب  الفري  مهاب مم ش-4

 .قائد القوات الجوي  األسب  الفري  رضا محمود حافظ-5
 .قائد قوات الدفاع الجوي األسب  الفري  عبدالعزيز س ف الدين-6

 .قائد المنطق  المركزي  العسكري  األسب  وينياللواس حسن الر-7
رقي لرتب   .قائد الج ش الثاني األسب  ورئ س األركان الحالي اللواس محمد فريد حجاني-8

 فري 
قائد الج ش الثالث الم داني األسب  وونير الدفاع الحالي  اللواس صدقي صبحي-9

 رقي لرتب  فري  أول
 .المنطق  الشمال   األسب قائد  اللواس نب   محمد فهمي-10

 .قائد المنطق  الجنوب   األسب  اللواس محسن الشاذلي-11
قائد المنطق  الغرب   العسكري ، مع  دارة ه ئ  الانظ م  اللواس محمود حجاني-12

 واإلدارة، رقي لرتب  فري  ف ما بعد وأصبح رئ ساا لألركان
اللواس أحمد يوسف -13

 عبدالنبي
ا قوات حرس   الحدود األسب قائدا

 مساعد ونير الدفاع اللواس محسن الفجري-14
مساعد ونير الدفاع مسؤول عن ملف أراضي الدول  في ه ئ   اللواس عادل عمارة -15

 .الانظ م واإلدارة الاابع  لونارة الدفاع
 .مدير  دارة الشؤون المعنوي  اللواس  سماع   عامان -16
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 .نير الدفاع للشؤون القانون   والدساوري مساعد و اللواس ممدوح ةاه ن -17
 .رئ س ه ئ  الاسل ح اللواس محمد سع د العصار-18

 .مساعد ونير الدفاع للشؤون الس اس   اللواس مخاار المال-19
أحد مساعدي ونير الدفاع وقت الثورة، أسندت  ل ق مهم   اللواس طارق المهدي-20

 .2011في فبراير تس  ر أعمال اتحاد اإلذاع  والالفزيون 
 رئ س ه ئ  عمل ات القوات المسلح  اللواس محمد صابر عط  -21

 رئ س اله ئ  الهندس   بالقوات المسلح  اللواس طاهر عبدهللا-22
 مساعد ونير الدفاع اللواس ممدوح عبد الح -23

 مدير المخابرات الحرب   وقاها عبدالفااح الس سي-24
 

  :م2014ن  لس 20القانون رقم  :ثالثاا 
 ومهماق، «العسكري المجلس» ه ك  على الرسمي الطابع أضفى ال ي م،2014 لسن  20وفقاا للقانون رقم 

 "المجلس" ياكون "منصكككككور عدلي" م2013 يول و من الثالث أحداث بعد المؤقت الرئ س أصكككككدر  وال ي
، وعشككرين خمسكك  من  في الموحدة ق ادةال قائد منصككب اسككاحداث بعد 26 بعد ف ما أصككبحوا ثم عأككواا

 :س ناس ل كونوا على النحو الاالي
 السم م السم م
 رئ س ه ئ  الاسل ح للقوات المسلح  14 رئ س الجمهوري  1
 رئ س اله ئ  الهندس   للقوات المسلح  15 ونير الدفاع 2
رئ س ه ئ  الشئون المال   للقوات  16 رئ س أركان حرب القوات المسلح  3

 المسلح 
 رئ س ه ئ  القأاس العسكري 17 القوات البحري  قائد 4
 قائد الج ش الثاني الم داني 18 قائد القوات الجوي  5
 قائد الج ش الثالث الم داني 19 قائد قوات الدفاع الجوي 6
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مساعدا ونير الدفاع للشئون القانون    7
 .والدساوري 

 قائد المنطق  المركزي  العسكري  20

 قائد المنطق  الشمال   العسكري  21 لدفاعأم ن عام ونارة ا 8
 قائد المنطق  الجنوب   العسكري  22 قائد قوات حرس الحدود 9

 قائد المنطق  الغرب   العسكري  23 رئ س ه ئ  عمل ات القوات المسلح  10
رئ س ه ئ  الانظ م واإلدارة للقوات  11

 المسلح 

مدير  دارة المخابرات الحرب    24
 والساطالع

مدير  دارة ةئون ضباط القوات  25 رئ س ه ئ  الادريب للقوات المسلح  12
 المسلح 

رئ س ه ئ  اإلمداد والاموين للقوات  13
 المسلح 

قائد الق ادة الموحدة لمنطق  ةرق القناة  26
 (2015فبراير )

 

  (:2)20/2014مهام المجلس العسكري طبقا للقانون 
رات ج   بما يحق  األهدا  السككك اسككك   وأهدا  السككك اسككك  العسككككري  تحديد األهدا  والمهام السكككا -1

 .الاي تحددها الق ادة الس اس   للدول 
 .تحديد حجم وةك  القوات المسلح  وترك بها الانظ مي والاطور المساقبلي -2
 .الساعداد القاالي للقوات المسلح  -3
 . عداد س اس  اساكمال القوات المسلح  وأسس الاعبئ  لها -4
 .وضع س اس   يواس القوات المسلح  ودراس  حال  النأباط العسكري والروح المعنوي  -5
 . قرار س اس  تدريب القوات المسلح  و جراس المناورات والادريبات المشارك  -6
 . قرار س اس  تجه ز مسارح العمل ات الحرب   -7

                                  
يناير  11، تاريخ الدخول 2014فبراير  27خ النشر قراران جمهوريان بتشكيل المجلس األعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني، المصري اليوم، تاري 2

 الرابط، 2018

http://www.almasryalyoum.com/news/details/401724
http://www.almasryalyoum.com/news/details/401724
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د بالقوات المسكككلح  والقاراحات الخاصككك   عداد مشكككروعات القوان ن والقواعد المنظم  لخدم  األفرا -8
 .بنظام الاجن د

 . قرار س اس  المحافظ  على أمن وسالم  القوات المسلح  -9
اسكككككككاعرار تقارير قادة األفرع الرئ سككككككك   ورقسكككككككاس اله ئات وقادة الج وش الم دان   والمناط   -10

 .وات المسلح العسكري  ومديري اإلدارات للوقو  على حال  الساعداد القاالي للق
 .دراس   عالن حال  الحرب أو  رسال قوات عسكري   لى خار  الدول  -11
 . عداد تقدير الموقف الس اسي العسكري -12
 . صدار وث ق  الاهديدات والاحديات العسكري  للدول  -13
 . عداد وث ق  الس اس  العسكري  -14
 .لدفاع الوطني ومجلس األمن القومي عداد الدول  للحرب أو الدفاع بالاعاون مع مجلس ا -15
الاعاون والانسكككك   مع مجلس األمن القومي بشككككأن تحديد العدائ ات الداخل   ارتباطا بدور القوات  -16

 .المسلح  في ه ا الشأن
الموافق  على تع  ن ونير الدفاع ويسكككري ذلك لدورت ن رئاسككك ا ن كاملا ن اعابارا من تاريل العم   -17

 .2014بدساور 
 . بداس الرأي في  عالن الحرب أو  رسال القوات المسلح  في مهم  قاال    لى خار  حدود الدول  -18
مث  األوضكككاع القاصكككادي  في البالد  أي موضكككوعات أخرر يرر ونير الدفاع عرضكككها على المجلس -19

 .واألوضاع األمن  ، وضع خطط مواجه  الحاجاجات
Z 

 :ضوابط تنظ م  
 شك  برئاس  ونير الدفاع، وعأوي  رئ س أركان حرب القوات المسلح ، وقادة نص القانون على أن ي

القوات البحري  والجوي ، والدفاع الجوي، ومسككككككككاعدي ونير الدفاع، وأم ن عام ونارة الدفاع، وقائد 
قوات حرس الحدود، ورقسكككككاس ه ئات عمل ات القوات المسكككككلح ، والانظ م واإلدارة للقوات المسكككككلح ، 

قوات المسكككككلح ، ورقسكككككاس ه ئات اإلمداد والاموين، والاسكككككل ح، واله ئ  الهندسككككك   للقوات والادريب لل
  المجلس، بحسككب القرار، رئ سككي ه ئاي الشككؤون المال   للقوات المسككلح ، وتأككمن تشككك  .المسككلح 

والقأكككككاس العسككككككري، وقادة الج شككككك ن الثاني والثالث الم دان  ن، وقادة المناط  المركزي  العسككككككري ، 
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والشككككككمال   العسكككككككري ، والجنوب   العسكككككككري ، والمنطق  الغرب   العسكككككككري ، ومديري  دارة المخابرات 
ويكون رئ س أركان حرب القوات المسكككلح   .السكككاطالع، وةكككؤون ضكككباط القوات المسكككلح الحرب   و

نائباا لرئ س المجلس، وياولى أم ن عام ونارة الدفاع أمان  سككككككر المجلس، ويحدد ونير الدفاع أعأككككككاس 
 (الفقرة األولي /المادة األولي) .المجلس من مساعدي الونير للاخصصات المخالف 

  المككادة )س الجمهوريكك ، ضكككككككم أعأككككككككاس بككالمجلس من ق ككادات القوات المسكككككككلحكك  يجون بقرار من رئ
 (الفقرة الثان  /األولي

   أةكككككككهر، وكلما دعت الأكككككككرورة ل لك، ول يكون انعقاد  3يدعو ونير الدفاع المجلس لالنعقاد مرة ك
المجلس صكككككح حاا  ل بحأكككككور أللب   أعأكككككائق، وتصكككككدر قرارات وتوج هات المجلس بأللب   أصكككككوات 
ف   األعأككككككككاس الحاضكككككككرين، وفي حال  ق ام حرب أو  عالن الاعبئ  العام  يعابر المجلس منعقداا بصككككككك

 ".مسامرة
   لرئ س الجمهوري  دعوة المجلس لالنعقاد كلما دعت الأككرورة ل لك، وياولى رئ س الجمهوري  رئاسكك

 (الفقرة الثان   /المادة الثان  )الجاماع في حال  حأور  
 "ة أي من ق ادات القوات المسككككلح  أو من يرر من المخاصكككك ن أو الخبراس من خار  لونير الدفاع دعو

القوات المسلح  لحأور اجاماع المجلس  ذا تطلبت دراس  الموضوعات المعروض  ذلك، دون أن يكون 
 (الفقرة األولي /المادة الثالث ) "لهم صوت معدود

 (المادة الرابع )موضوع بع نق  يح  للمجلس اسادعاس أي ونير عند الحاج ، وللحديث بشأن 
  تصكككدر قرارات المجلس في صكككورة قرار أو توج ق من ونير الدفاع، وتوقع محاضكككر وقرارات المجلس

 (المادة الخامس )من رئ سق وأم ن سر المجلس وترس  للجهات المخاص للانف   
 

 :2017تشك   المجلس العسكري أكاوبر  :رابعاا 
، جاس الاشك   على 2017أكاوبر  28لمسلح  الفري  محمود حجاني، في بعد  قال  رئ س أركان القوات ا

 :النحو الاالي
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 المنصب السم
عبد الفااح سع د حس ن خل    -1

 .الس سي
طبقُا للدساور المصري فإن الس سي حال اا هو القائد 

 .األعلى للقوات المسلح  المصري 
الفري  أول صدقي صبحي رئ س -2

 ات المسلح المجلس األعلى للقو
ونير الدفاع المصري والقائد العام للقوات المسلح  

 (رئ س المجلس)
الفري  محمد فريد حجاني نائب رئ س -3

 المجلس األعلى للقوات المسلح 
نائب رئ س )رئ س أركان حرب القوات المسلح  

 (المجلس
اللواس أركان حرب محمد عبدالال  أم ن  -4

 ح سر المجلس األعلى للقوات المسل
 (أم ن سر المجلس)أم ن عام ونارة الدفاع 

 قائد القوات الجوي  الفري  يونس المصري-5
 قائد قوات الدفاع الجوي الفري  على فهمى محمد على فهمى-6
 قائد القوات البحري  الفري  أحمد خالد حسن سع د أحمد-7
 قائد قوات حرس الحدود اللواس أركان حرب باسم ريار هالل -8

 قائد الج ش الثاني الم داني واس أركان حرب خالد مجاورالل-9
اللواس أركان حرب محمد رأفت -10

 سل مان الدش
 قائد الج ش الثالث الم داني

اللواس أركان حرب أيمن عبد الحم د -11
 .عامر

 .قائد المنطق  المركزي  العسكري 

اللواس أركان حرب على عادل  -12
 عشماوي

 .العسكري  قائد المنطق  الشمال  

 قائد المنطق  الجنوب   العسكري  اللواس أح  ةريف س ف الدين حس ن -13
 قائد المنطق  الغرب   العسكري  اللواس أركان حرب ةريف فهمى بشارة -14

 رئ س ه ئ  عمل ات القوات المسلح  اللواس أركان حرب وح د عزت-15
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اللواس أركان حرب عبد المحسن -16
 .موسى

 الاسل ح بالقوات المسلح رئ س ه ئ  

 رئ س ه ئ  الادريب بالقوات المسلح  اللواس أركان حرب ناصر عاصي-17
 رئ س ه ئ  اإلمداد والاموين للقوات المسلح  اللواس أركان حرب صالح الدين حلمى-18

 رئ س ه ئ  الشئون المال   للقوات المسلح  .اللواس أركان حرب محمد أم ن نصر-19
 رئ س ه ئ  القأاس العسكري ماد عبد العزيزاللواس ع-20

 رئ س ه ئ  الانظ م واإلدارة .لواس أركان حرب عبد الغنى الصغ ر-21
 .مساعد ونير الدفاع للشئون الدساوري  والقانون   .اللواس ممدوح ةاه ن-22

اللواس أركان حرب محمد فر  -23
 .الشحات

 مدير  دارة المخابرات الحرب   والساطالع

 مدير  دارة ةئون ضباط القوات المسلح  .اللواس أركان حرب خ رت بركات-24
 لواس مهندس أركان حرب اللواس أركان حرب كام  الونير-25

 قائد الق ادة الموحدة لمنطق  ةرق القناة اللواس أركان حرب محمد المصري-26
 

 :سأعأاس المجلس السابق ن ال ين ينطب  عل هم قانون السادعا :خامساا 
، ياواجد قادة آخرون يشكككككككاركون في عأكككككككوي  2017بجانب الق ادات الاي تمث  المجلس العسككككككككري 

م والي وقت قريب، كونهم ق ادات عل ا داخ  الج ش 2011يناير  25المجلس العسككككككككري من بعد ثورة 
ت م، وكانت الق ادات الاي ةككارك2017المصككري، فالك المجلس باشككك ل  الجديد أسككاقر في ةككهر أكاوبر 

  :في المجلس ثم تم  خراجها على النحو الاالي
 

 المنصب السم
 رئ س األركان الساب  الفري  محمود حجاني-1
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