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 تطورات المشهد العسكري :مصر
 محمود جمال

 :تمهيد
 علىم، عدة تطورات، ونتابعها 2018شهدت المؤسسة العسكرية خالل شهر يناير لعام 

 :النحو التالي

 :المؤسسة العسكرية أوضاع :أولا 
 :المجلس العسكري-1

أ توبر  28القوات المسااااااالحة المصااااااارية  ي بعد قرار تعيين الفريق محمد حجازي رئيساااااااا رر ا  حر  
، وبنات على الجتماع2017 السااايساااي  ذا  هالذي عقد 1م، أصااامن منصااا  أمين عام وزارة الد اع شاااااراا

لوزارة  اا عام ات أر ا  حر  محمد عمد الاله أميناا تعيين اللوتضاان االمجلس العسااكري الشااهر مق قيادات 
 .لقيادة الجمهة الموحدة  ي سينات مصري قائدتعيين اللوات محمد ال، والد اع

لمجلس ل اا أمين عام وزارة الد اع أصمن سكرتيربتعيين اللوات أر ا  حر  محمد عمد الاله  ي منص  و
 المناصااااااا  اتعمد الاله من القيادات ذ ، وأصااااااامن2014لسااااااانة  20العساااااااكري، و ذا و قاو للقانو  رق  

 18قالته من قيادة الجيش الثالث  ي إ تما تم ، و ذا بعدمرة أخري داخل المجلس العسكري الحساسة
 .م2016ديسممر 

بالمجلس العساااكري مرة  اا بتعيين اللوات أر ا  حر  محمد المصاااري قائد للقيادة الموحدة يصااامن عضاااو
شااااااهور،  المصااااااري  ا  قائدا للمنطقة ال ربية  7أخري، بعد اإلطاحة به من داخل الجيش المصااااااري منذ 

، نقله السااااايساااااي ليصااااامن رئيسااااااا لهيثة التن ي  واإلدارة،    أطا  به 2016العساااااكرية،     ي ديساااااممر 
 .م، ليخلف مكانه اللوات أر ا  حر  عمد ال نى الص ير2017السيسي من  يثة التن ي   ي منتصف عام 

                                  
يناير  18، تاريخ الدخول 2018يناير  11وزارة الدفاع تنشر فيديو لقاء الرئيس بقيادات الشرطة والجيش بحضور مدير المخابرات، اليوم السابع، تاريخ النشر  1
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http://www.youm7.com/story/2018/1/11/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1/3596464
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 إ   ناك تفسااااااايرا  لرجوع قيادات عساااااااكرية مرة أخري للمشاااااااهد داخل المؤساااااااساااااااة وبنات على  ذا 
 :العسكرية و    التالي

يرات العسكرية التي قام بها يبأ   ل الت ر راد الجيش المصري   السيسي يحاول أ  ينقل الصورة أ -1
ساايطرته وليس من أجل  ،العتيادية داخل الجيش والتنقالت م، تأتي  ي ظل الحر ات2013منذ يونيو 

منصااااا  مه  داخل المجلس العساااااكري،  علىبإعادة محمد عمد الاله وحصاااااوله  هنأو على المؤساااااساااااة،
 .لعسكريعضوية المجلس ا إليورجوع المصري 

أ  المحاولت التي قام بها السااايساااي طيلة ارربعة أعوام الماضاااية للسااايطرة على المجلس العساااكري  -2
   ناك مجموعات داخل المؤسسة العسكرية تض ط علي السيسي أقائداا عسكرياا ل  تنجن، و 29بإقالة 

  أولي أتحواذه على المؤسااسااة، وتضاا ط لرجوع شااخصاايات عسااكرية إلى أما نها مرة أخري، ولعدم اساا
تلك الخطوات  انت خطوة تعيين الفريق محمد  ريد حجازي لرئاساااااااة ارر ا ،    تعييين اللوات أر ا  

    تعييين اللوات "سكرتير المجلس العسكري"حر  محمد عمد الاله  ي منص  أمين عام وزارة الد اع 
 .أر ا  حر  محمد المصري قائد للقيادة الموحدة

 

 :قضية الفريق سامي عنا  -2
 شااافت مصاااادر عساااكرية مصااارية، تفاصااايل التحقيق مق رئيس أر ا  حر  القوات المسااالحة ارسااامق، 
الفريق ساااااامي عنا ، الذي اساااااتمعدته الهيثة الوطنية لالنتخابات من النتخابات الرئاساااااية المقملة، بعد 

ه لعنا   ال ة اتهامات،  ي التحريل على القوات المسااااااالحة، بيا  للقيا دة العامة للقوات المسااااااالحة وجن
وقالت المصاااادر إ  عنا  خضاااق منذ إلقات  .ومخالفة القوانين العساااكرية، والتروير  ي محررات رسااامية

سااالحة، الشااارطة العساااكرية القمل عليه أ نات ذ ابه إلى مكتمه  ي أعقا  الميا  الصاااادر عن القوات الم
أحد )رربق جلساااااااات تحقيق  ي النيابة العساااااااكرية، حيث يوجد  ي الساااااااجن الحربي بالهايكسااااااات  

ضاااااابطاا  ي القوات  21،  ي مقر الفرقة الثانية، و و المكا  ذاته المساااااجو   يه (المجمعات العساااااكرية
  سااااااانة، بعد توجيه اتهامات له 25و 10المسااااااالحة  ا  صااااااادرت بحقه  أحكام، تراوحت بين الساااااااجن 

  .2015بالتخطيط لنقال  عسكري  ي عام 
وأشاااااارت المصاااااادر إلى أنه ت  نقل عنا  إلى زنرانة انفرادية  ي الساااااجن الذي ت  تشاااااييده حديثاا على 
أحدث الن   ارمير ية  ي الساااااااجو ، وت  نقل عنا  له منذ اليوم ارول لعتقاله، بعد بيا  ترشاااااااحه 
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المحكمة العسااكرية داخل نطاا السااجن  ي مقر الفرقة الثانية، لرئاسااة الجمهورية، ن راا إلى وقوع مقر 
وأ دت المصااادر أ  عنا  تعرل لضاا ون معنوية ونفسااية  ميرة  .ما يسااهل معه نقل عنا  إلى المحا مة

خالل اريام الماضاااااااية، إلجماره على تقدي  بيا  اعتذار على طريقة الفريق أحمد شااااااافيق، الذي أعلن 
الترشن لالنتخابات الرئاسية، مشددة على تمسك عنا ، حتى اآل ، بموقفه  تراجعه،  ي وقت سابق، عن

وأوضاااااااحت أنه ت  توجيه تهمة واحدة  قط إلى عنا  خالل  .الرا ل لإلجراتات التي تتخذ ضااااااااده
التحقيقات، و ي مخالفة القوانين العسااااكرية، بعدما أعلن ترشااااحه، عمر بيا  متلفر، من دو  الحصااااول 

 2.لمسلحة بصفته  ريقاا مستدعىعلى إذ  من القوات ا
يذ ر أ  عنا  أعلن،  ي الميا  المشاااااااار إليه، نيته التقدم للترشااااااان لالنتخابات، بعد اتخاذه اإلجراتات 

ولفتت المصااادر إلى أ  جلسااة تحقيق واحدة  انت رساامية، وحصاال  .المطلوبة من المؤسااسااة العسااكرية
 يما أجريت  الث جلسااات اير رساامية، حضاارتها  يوماا حمساااا على ذمة التحقيقات، 15بعد ا عنا  على 

وقالت إ  عنا  لو  بالكشاااااف عن الكثير من المعلومات وتفاصااااايل  .قيادات بارزة  ي القوات المسااااالحة
، إذ أ د خالل الجلسااات التي جرت معه، امتال ه 2011عام  يناير 25ارحداث التي وقعت منذ  الكثير من

مقدمته  رئيس الجمهورية، ومساااؤولو  وخرو ، مشاااددة على أ   ما يدين قيادات بارزة  ي الدولة،  ي
وأ دت المصاااااادر أ  جلساااااة عاصااااافة جاتت بعد عل  عنا  باقتحام الشااااارطة  .مساااااألة تهديده لن تفيد

العساااااااكرية منرله ومصاااااااادرة بعل مقتنياته، مؤ داا، خالل الجلساااااااة، أ   ذا تصااااااار  ل يليق بقيادات 
،  ي الوقت ذاته، على أنه ما زال لديه عسكرية تتعامل مق رئيس أر ا  حر  ا لجيش المصري، ومشدداا

 .الكثير ليكشف عنه ويدين به من يتعاملو  معه بهذه الطريقة
، من قيادة عسكرية  ي الجيش المصري 23اعتقال و ي نفس السياا  شف مصدر عسكري مطلق، عن 

 خلفية على الماضاااااي، ارساااااموع منذ المحتجر ،«عنا  ساااااامي»الموالين لرئيس ارر ا  ارسااااامق الفريق 
 المخابرات جهاز»وقال المصدر إ   .المقمل مارس  ي ستجرى التي الرئاسية لالنتخابات الترشن إعالنه

 للنيااابااة وتحويلااه عنااا ، اعتقااال  يااه ت  الااذي اليوم ذات  ي العتقااال عمليااة على أشااااااار  الحربيااة،
 ضااماطا المعتقلة، العسااكرية القيادات وتضاا  .المساالحة القوات ضااد والتحريل التروير بتهمة العسااكرية

                                  
 الرابط، 2018ير ينا 30، تاريخ الدخول 2018يناير  29سامي عنان يرفض االعتذار... ويحتفظ بأوراق للضغط، العربي الجديد، تاريخ النشر  2

http://thenewkhalij.org/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-23-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%C2%BB
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/1/28/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/1/28/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-1
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ة الشااامالية، بمحا  ة اإلساااكندرية، شااامالي المالد العساااكري المنطقة قيادات من 3 بينه  ر يعة، رت  من
 إيداع ت »وو ق المصااااااادر، الذي طل  عدم اإل صاااااااا  عن  ويته،  قد  .ولوات تابق للحرس الجمهوري

 لحملة دعمه  بشاااااأ  لتحقيقات وإخضااااااعه  للجهاز، التابعة الحتجاز مقار أحد  ي المعتقلين الضااااامان
 .«النتخابية عنا 

 

 :ينضمو  رنصار اإلسالمضمان جيش سابقين  -3
ضامان الجيش الساابقين  ي مصار تهديدا أمنيا  "م، بعنوا  2018يناير  30نشار موقق رويترز تقريرا يوم 

عدة نقان، تمرز حالت الحتقا  المتواجدة بين صااااافو  الضااااامان، و ا  أ   ما تناوله ، تناول "مترايدا
  :التقرير ما يلي

يتعرل ارمن الداخلي لمصااااااار لتهديدات مترايدة من انضااااااامام ضااااااامان شااااااارطة وجيش ساااااااابقين  -1
ت التي للتن يمات المسلحة واست الله  للتدريمات التي تلقو ا لمكا حة اإلر ا   ي الهجوم على القوا

 . انوا ينتسمو  إليها  ي السابق
مالزم ونقي  انضاااااااموا مؤخرا  30قال التقرير نقال عن مساااااااؤولين بالمخابرات إ   ناك ما يقر  من  -2

لتن ي  ارنصاار والذي يقوده  شاام العشاماوي و و ضاابط ساابق  ي القوات الخاصاة بالقوات المسالحة 
ويوضاااااان التقرير بأ  تهديدا  .الواحات العام الماضااااااي وانضاااااا  إلى الجهاديين ويعتقد بأنه ورات  جوم

 .مترايدا من قمل الضمان السابقين وأنه  على استعداد لتحويل بنادقه  على قوات ارمن
قال مسؤولو  بالمخابرات و قاا للتقرير أ  الشمكة الم للة التي تشكل ارنصار جرت منها تمثل تحديا  -3

ضاااامان الجيش ورجال الشاااارطة الذين سااااينات حيث أنها تضاااا   امنيا وطنيا أ ثر صااااعوبة من مساااالحي
قال مصدر ، واجمة القوات التي  انوا يخدمونهايستخدمو  تدريمه   ي مكا حة اإلر ا  والمراقمة لمه

قال ضابط  ي جهاز ارمن ، و"ودة  ي سينات را  انه  اقل عدداانه  أ ثر خطورة من تلك الموج"أمنى 
انضااااامت أرقام جديدة، ولديه  أسااااالحة "أ  جماعة ارنصاااااار أصااااامحوا أقوى القومي  ي مصااااار لرويترز 

  العشاااااااماوي يقوم حاليا إ ةمنيأقالت مصاااااااادر ، و"ر رو   قط على العمليات الكميرةو   ي ...جديدة 
نه  ي ارشاااااااهر ، وإتؤتي  مار ا من حيث عدد النضااااااامامبحملة تجنيد  ي السااااااانوات ارخيرة وبدأت 

وشملت أسما  إقالة  .أ راد قوات ارمن بسم  انتماتاته  السياسية أو الدينية ارخيرة، خرج مثات من
 .الضمان ر ل اعتقال المت ا رين

https://translate.google.com/#auto/ar/Egypt's%20ex-army%20officers%20pose%20growing%20security%20threat
https://translate.google.com/#auto/ar/Egypt's%20ex-army%20officers%20pose%20growing%20security%20threat
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لعملية الواحات المحرية قال التقرير نقالا عن مصاااااااادر أمنية لرويترز  ي وقت الهجوم أ    ي تناوله-4
نفت  ذا الرق   ي اليوم التالي إل أ  وزارة الداخلية  .عشااااااارات من رجال الشااااااارطة والمجندين قتلوا

وقال  .من رجال الشااااارطة والمجندين لقوا حتفه ، بينه  بعل الضااااامان الر يق المساااااتوى 16وقالت إ  
مصاااادرا   ي جهاز المخابرات العامة المصااااري إ  جماعة أنصااااار اإلسااااالم  انت على اررجن تعر  عن 

تفيد با  عشماوي تمكن من الحصول على لدينا معلومات "وقال أحد المصادر  .تحر ات الشرطة مسمقا
 ".أجهرة أو استمق بطريقة ما إلى شمكة يستخدمها الضمان

، على التوالي، بعد أ  2006و 2007 شاااام عشاااماوي وعماد عمد الحميد خرجوا من الجيش  ي عامي  -5
يا ت وقد اختفى الرجال  وأصااااااامحا جهاديين  ي سااااااانوا .رأى الجيش أنه  أصااااااامحوا أ ثر التراما دين

قال أحد ، و، و قا رساااارة عمد الحميد2011عام الفوضااااى التي أعقمت انتفاضااااة الربيق العربي  ي مصاااار 
رجال الشااااااارطة المحاصااااااارين  ي معر ة الواحات انه خالل  مين أ توبر، يمكن ر ية مهارة عماد عمد 

رأيت عماد يطلق النار على ضااابط  ي الرأس " :وقال الشاارطي لرويترز .الحميد  ي اسااتخدام ارساالحة
 ".من مسا ة على الرا  من أ  الضابط  ا  يأخذ اطات خلف سيارة

اير  .جات عمد الحميد من خط عائلي طويل من الجيش والشااااارطة "وعن عماد عمد الحميد ذ ر التقرير 
وقالت والدته، ساااهير الجو ري،  ي منرل العائلة  .أنه أصااامن متطر ا، مما أ ار شاااكوك عمالت المخابرات

واحتجر الجيش عمد الحميد لمدة شااااهر بعد أ   .لقد بدأ القراتة أ ثر عمقا  ي الدين" : ي اإلسااااكندرية
ت  نقله إلى وظيفة الخدمة المدنية لعدة ساااااانوات، وقال  2006 ي عام  .عثر عليه يحمل  تما إسااااااالمية

تروجت امرأة ترتدي الحجا  اإلساااااااالمي،    " :ار  عمد الحميدوقال أق .شاااااااقيقه عالت عمد الحميد
لة على وزير 2013اختفي  ي عام  ماوي بمحاولتها الاتيال الفاشااااااا ، قمل أيام من قيام شااااااامكة عشااااااا

ول  تساامق عائلة عمد الحميد شاايثا عنه حتى قتلته الطائرات الحربية المصاارية بعد أسااموعين  .الداخلية
 .2013وأشار عالت إلى  لمات أخيه ارخيرة  ي عام  .من  مين الصحرات ال ربية

،  هذا يعني أننا أمام شاااريحة جديدة انضااامت إلى الشااارائن الرا ضاااة و إذا  ا  ما نقله التقرير صاااحيحاا
لنهج الن ام الحالي من داخل المؤسااسااة العسااكرية، وقررت مواجهة الن ام بالسااال  وقامت بالنضاامام 

الن ام الحالي عن طريق حمل الساااااال ، ويعمر عن تلك الشاااااريحة لحر ات وجماعات مسااااالحة لمواجهة 
الضاااابط  شاااام عشاااماوي والضاااابط عماد عمدالحميد واير  ، وذلك بسااام  أ  الشاااريحة  ارخرى التي 
تريد الت يير عن الطرا الدسااااتورية والقانونية مق الحفاي علي الشااااكل الدولة وعمر عن تلك المجموعة 
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لها ونكل بها وزج بالعقيد قنصوه بالسجن وت  سجنه لمدة ست سنوات العقيد أحمد قنصوه أ متت  ش
مق الشاا ل،  أصاامن أمام من يريد الت يير داخل المؤسااسااة العسااكرية طريق واحد و و طريق عشااماوي 

 .وعماد عمد الحميد ودع  الحر ات والجماعات التي تواجه الن ام بكل السمل والطرا
  بالت يير من داخل المؤساااساااة العساااكرية، بتلك الممارساااات التي أ  الق  ل المنا ذ أمام من يطالمو-2

تمت مق الفريق أحمد شااافيق بعد إعال  ترشاااحه ووضاااعه تحت اإلقامة الجمرية، وحمس الفريق ساااامي 
عنا  أيضااااا بسااام  ترشاااحه لرئاساااة الجمهورية، قد يد ق تلك المجموعات المتواجدة داخل المؤساااساااة 

ل قانوني ودسااتوري للجوت إلى طرا أخري ليحققوا ذلك الت يير الذي العسااكرية المطالمة بالت يير بشااك
 .يريدونه

 

  :المخابرات العامة : انياا 
أطا  الساايسااي بخالد  وزي، رئيس المخابرات العامة، واسااتمدل به عماس  امل الذي يعدن الذراع اليمنى 

 3.قرارات  رات الجهاز من  وادرهة ول  يكن القرار مفاجثاا؛ حيث سمقه عد ، للسيسي منذ توليه الحك 
عالم تكليف عماس  امل جات بعد أيام من التساااااااريمات التي أذاعتها قناة مكملين لمعل من رجال اإل

المقربين من جهاز المخابرات الحربية وظهرت تلك التساااااااريمات  يفية إدارة جهاز المخابرات الحربية 
 .لمرامج التوك شو  ي مصر
ات بعد أيام من إعال  ترشاااين الفريق ساااامي عنا  لنتخابات الرئاساااة، قميل تكليف  امل خلفا لفوزي ج

م، والذي قد ت  أزاحته من النتخابات بدعوي انه ل  2018ئاسية المرمق عقد ا  ي مارس النتخابات الر
يأخذ مواقفه الجيش علي قرار ترشااااحه،  ونه رجل عسااااكري ومحسااااو  على المجلس العسااااكري طمقاا 

 .م2011عات الذي أقره المجلس بعد  ورة يناير لقانو  الستد
إقالة خالد  وزي من جهاز المخابرات يأتي بعد أسابيق من استهدا  طائرة وزير الد اع صدقي صمحي 
أ نات زيارته إلى ساااااااينات،  ي ظل التقارير التي إشاااااااارات أ  جهات عليا  ي من ساااااااربت موعد زيارة 

يناير أ نات اجتماع السيسي بقيادات المجلس العسكري،  08يوم خر ظهور لخالد  وزي ، و ا  والسيسي

                                  
 الرابطمصر: ما وراء إقالة رئيس المخابرات، المعهد المصري للدراسات، محمود جمال تقدر موقف،  3

http://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
http://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
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م، رئيساااااا 2014نه  ي ديساااااممر يومنذ ذلك التاريخ ل  ي هر خالد  وزي  ي أي لقاتات  المعتاد منذ تعي
للمخابرات العامة بدل من اللوات محمد  ريد تهامي،  انه  ا  يرا ق السيسي  ي أال  زياراته الداخلية 

.والخارجية . 
 

 :التدريمات العسكرية : الثاا 
أعلن العقيد أليكسااااااي سااااااجيمنيف رئيس تن ي  وتخطيط عمليات حفو السااااااالم  ي قوات الم الت -1

تدريمات مشاااتر ة مق ن يرتها الروساااية  ي  2018الروساااية، أ  القوات الم لية الروساااية ساااتجري عام 
يذ ر أ  القوات  .عام الجاريوقال سااااجيمنيف ت  دعوتنا إلجرات مناورات على أراضااااي مصاااار ال .4مصاااار

حماه "،  ي مناورات  ي روسيا  ي إقلي   راسنودار تحت عنوا  2017الروسية والمصرية شار ت عام 
 2016.5وأجريت أول المناورات  ي اإلسكندرية عام  ".2017الصداقة 

وجهة 2009بعد الريارة ارخيرة عام  -2 دمرة الصاااااااواريخ المو USS ارني  "، قامت  ال من مو  Car ney " 
Arأرلي بيرك  "من  ثة مدمرات  " DDG 64 "صاحمة الترقي   l e i gh  Bur k e " وسفينة النقل والنتشار ،

USNS " ارسو  سيتي  "السريق   Car s on  Ci t y "   صاحمة الترقي" T- EPF - رأس  "من  ثة سفن  " 7
Spearالحربة  head " التابعتين لوحدات ارساااااطول الخامس بالقوات المحرية ارمريكية، قامتا بريارة ،

قائد المدمرة  ارني  ". 2018يناير  17 - 16 "قاعدة رأس التين المحرية باإلسااااكندرية، وذلك خالل يومي 
المحرية قائد قاعدة اإلسااااااكندرية  :بيتر  الفورساااااان،  ا   ي اسااااااتقماله بالقاعدة  الا من /المقدم بحري 
إيها  محمد صمحي، نائمة رئيس المعثة الدبلوماسية بالسفارة ارمريكية بالقا رة السيدة  /اللوات بحري 

 .رالف جرو ر /دورو ي شاي، ومدير إدارة التدريمات والتمارين بالقيادة المر رية ارمريكية اللوات  /
 

 
 
 
 

                                  
 الرابط، 2018يناير  16، تاريخ الدخول 2018يناير  06سيا اليوم، تاريخ النشر ، رو 2018مناورات عسكرية روسية مصرية ضخمة عام  4
 16م، تاريخ الدخول 2017سبتمبر  11مصر وروسيا وحماة الصداقة.. لماذا اآلن؟ / تقدير موقف، محمود جمال المعهد المصري للدراسات، تاريخ النشر  5

 الرابط ،2018يناير 

https://arabic.rt.com/middle_east/919651-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018/
https://arabic.rt.com/middle_east/919651-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018/
http://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%9F/
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 :انتشار الجيوش والمناطق العسكرية :رابعاا 
ا لتوجيهات  القيادة العامة للقوات المسااااالحة قامت عناصااااار من القوات المسااااالحة بنطاا الجيوش تنفيذا

ة على الميدانية والمناطق العسااكرية بتكثيف إجراتاتها ارمنية لحماية ار دا  الهامة وإحكام الساايطر
 .المعابر والحدود المرية والساحلية على المحاور الستراتيجية للدولة

عرزت القوات المسلحة من إجراتاتها بالتعاو  مق ارجهرة  الميدانيوالثالث  الثانينطاا الجيشين   في
ا لخطة  المالحيارمنية بوزارة الداخلية لتأمين المعابر والمعديات على المجرى  لقناة الساااااااويس، و قا

 .المسلحةإلى العناصر  اللوجستيتستهد  ضمط العناصر المشتمه به  ومنق وصول الدع  
شااااددت عناصاااار التأمين من إجراتاتها بمحيط معدية الشااااط ونفق  الميدانينطاا الجيش الثالث  ي و

جرة واستخدام أحدث أجهرة وتقنيات الكشف عن ارسلحة والذخائر والمواد المتف حمديالشهيد أحمد 
 .لمنق تهريمها من وإلى سينات

والقنطرة  6معديات سااااااارابيوم ونمرة بكل من  الميداني الثاني ذلك المعابر والمعديات بنطاا الجيش 
مؤخرا للتيسااااير على  أنشااااا  ات   التيالعائمة  والكماريالسااااالم   وبري، و ذلك اإلسااااماعيليةبمحا  ة 

 6.يجرى تنفيذ ا شرا القناة التيالمواطنين من أبنات سينات والعاملين بالمشروعات التنموية الجديدة 
 

 :ارمريكي-العسكري المصريالجتماع السنوي للجنة التعاو   :خامساا 
قد  ي القا رة يومي  ارمريكي السااااانوي، -لجنة التعاو  العساااااكري المصاااااري اجتماع، 2018يناير  9و 8عو

  اِرم،روبرت  /يونس المصاااااري، قائد القوات الجوية المصااااارية، والسااااايد  /بحضاااااور  ل من الفريق طيار 
 .مساعد وزير الد اع ارمريكي لشؤو  ارمن الدولي

عد   ذا الجتماع السااااااانوي للجنة التعاو  العساااااااكري أبرز اللقاتات المشاااااااتر ة للتخطيط ولتنسااااااايق يو
ومن خالل  ذا الجتماع، عرزت الدولتا   .التعاو  ارمني بين الوليات المتحدة ومصااااااار اساااااااتراتيجية

                                  
يناير  14والمعديات على المجرى المالحي لقناة السويس، موقع وزارة الدفاع المصرية، تاريخ النشر القوات المسلحة تعزز من إجراءاتها لتأمين المعابر  6

 لرابطم، ا2018يناير  16م، تاريخ الدخول 2018

http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=32056
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=32056
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ديدات الشرا ة الستراتيجية بين الجيشين وحددت أولويات مواجهة التحديات ارمنية المشتر ة  الته
 .اإلر ابية والتطر  العنيف

ضااااااو   و ي  لمته ال تتاحية، أشااااااار مساااااااعد وزير الد اع ارمريكي  ارم إلى أ  اإلر ا  وداعميه يعرن
عالمي للخطر، وقال إ   د  الجتماع  و  الساااااااتقرار تعرير شااااااارا تنا والرتقات  "اإلقليمي وارمن ال

 " .ت الستراتيجية معاا بعالقتنا إلى مستوى أعلى لمواجهة  ذه التحديا
العسااكريين والملحق العسااكري بساافارة الوليات المتحدة  المسااؤولين مير  جرو ر،رالف  /وصاارن  اللوات 

 ذا ارساااااموع  و دليل واضااااان على العالقة الممتدة بين الوليات المتحدة  اجتماع " : ي القا رة قائال 
ني للساانوات المقملة وأنني أتطلق إلى تعرير الشاارا ة لقد وضااعنا معاا مساااراا واضااحاا للتعاو  ارم .ومصاار

" العسكرية مق مصر . 
ضااااا  الو د المرا ق لمسااااااعد وزير الد اع ارمريكي ممثلي ار رع ارربعة بالقوات المسااااالحة ارمريكية 

لة التعاو  ارمني الد اعي(المحرية -مشاااااااااة المحرية  -الطيرا   - الجيش) ،  يثة ارر ا  DSCA ، و ا
 .، باإلضا ة إلى وزارة الخارجية ارمريكيةUSCENTCOM تر ة، القيادة المر رية ارمريكيةالمش
المصااااريين خططاا حول أ ضاااال ساااامل تر ير  هريبالتعاو  مق ن  ل الجتماع، وضااااق الو د ارمريكيخال

المسااااعدات العساااكرية ارمريكية  يما يتعلق بالموارد والتدري  المشاااترك والمناورات الدولية، لمواجهة 
ية  ما ناقش الجانما   يف يمكن لتدريمات النج  الساااااااااطق العساااااااكرية  .التهديدات ارمنية الرئيسااااااا

لتحساااااين قدرة الملدين على  " 2017النج  السااااااطق  "ت المشاااااتر ة المقملة الساااااتفادة من نجا  تدريما
 7.العمل معاا  ي ساحة المعر ة لهريمة اإلر ا 

 
 
 
 

                                  
م، تاريخ الدخول 2018يناير  10و اإلرهاب يعّرضون االستقرار اإلقليمي للخطر، المصري اليوم، تاريخ النشر مساعد وزير الدفاع األمريكي من القاهرة: داعم 7

 الرابط م،2018يناير  16

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1243253
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 :تسلين الجيش المصري :سادساا 
 :طائرات ارباتشي-1

 
 

 ” شااااااار ة ارمريكي الجيش منن عن الرسااااااامي، موقعها على ” بنتاجو  ”أعلنت وزارة الد اع ارمريكية 
L مارتن لو هيد oc kheed  Mar t i n ” أورلندو ” مدينة  ي Or l ando ” لوريدا ” بولية  F l or i da “، 
 المصاارية الجوية بالقوات الخاصااة الهجومية ارباتشااي مروحيات لترويد دولر مليو  25.2 بقيمة عقداا 

-M ” المتطورة والتهااديف الرصااااااااد بمن ومااات TADS / PNVS ” وتحااديااد للتسااااااااديااد المطور الن ااام ” أو 
Moderساااااااتشاااااااعر الر يااااة الليليااااة للطيااااار م/الهااااد  وإمساااااااااااك ni z ed  Tar get  Ac qui s i t i on  

Des i gnat i on  S i ght / Pi l ot  Ni ght  Vi s i on  Sens or  S y s t em “، ال يار قطق إلى باإلضاااااااا ة 
قرر ومن  ذا .الالزمة  2020.8 أبريل 30 بحلول العقد تنفيذ من الشر ة ننتهي أ  المو

 
 
 
 
 

                                  
 الرابطم، 2018يناير  16، تاريخ الدخول 2017ديسمبر  29األباتشي المصرية تحصل على تطوير جديد ألنظمة الرصد و التهديف، الحدث، تاريخ النشر  8

http://www.el7dath.com/2017/12/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84/
http://www.el7dath.com/2017/12/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84/
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Miطائرات -2 G- 29M/M2: 

 
 

" شفت صحيفة   L ent a" 2M/M29-Mi مقاتلة 15الروسية، أ  القوات الجوية المصرية قد تسلمت    G 
عدلة بحلول نهاية عام   ذا و انت أعمال  .2015ت  التعاقد عليها عام مقاتلة  46، وذلك من أصل 2017مو

، وذلك طمقا لتصريحات مساعد وزير الد اع للعالقات الخارجية 2017 أبريلالتسلي  قد بدأت  ي شهر 
من  27 - 26محمد الكشااااكي، خالل حضااااوره مؤتمر موسااااكو لامن الدولي، الذي أوقي  يومي  /اللوات أ  

 .نفس الشهر العام الماضي
 

Uni :للطائراتالمتحدة الشر ة  -3 t ed Ai r c r a f t  Cor por a t i on  UAC: 
"ة المتحدة للطائراتالشاااار  "تسااااتعد     Uni t ed  Ai r c r a f t  Cor por a t i on  UAC  الروسااااية المالكة

ل تتا   رعها الجديد بالقا رة، وذلك طمقاا لميا   "يا و ليف -إليوشاااااان  -سااااااوخوي  -ميج  "لشاااااار ات 
 .2018خطة مشتريات ارعمال والخدمات للشر ة لعام 

ذ ر أ  شاار ة  Ros روسااتيك "يو t ec  " روس أوبورو  إ ساامورت لصااادرات  "ر ات الروسااية المالكة لشاا 
 الشااااانكو   - ريت رن مة إلكترونيات ورادارات الطيرا   -المروحيات الروساااااية  -الساااااال  الروساااااي 
ق من نشاااان مكتمها  ي مصااار العام الماضاااي  " ...لاسااالحة الفردية  ، ن راا 2017 انت قد قررت أ  تووسااان

المروحيات  "وموساااااكو،  ما انضااااا  أيضاااااا مندو  شااااار ة لريادة التعاو  العساااااكري التقني بين القا رة 
Rus الروسية s i an  Hel i c opt er s  "  .إلى مكت  روستيك  ي نفس العام المنصرم 

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1367391573373308/?type=3&theater
http://www.defense-arabic.com/vb/threads/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.2934/
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الميق من صاااااايانة ودع   ني وخدمات  ما بعدالفرع  و تقدي  خدمات  ا تتا ال رل من  :للتوضااااااين *
عة المتنوعة و ذلك التنسيق بين الجانمين   والستشاراتالتدري   وقن ي أعمال تسلي  عقود التسلين المو

 .المفاوضات الخاصة بعقود التسلين الجديدة أو
 

Sمن ومات  -4 -  :الصاروخية 400
صر  وزير الد اع الروسي سيراي شوي و، أ  روسيا تجري مفاوضات مق عدد من دول الشرا اروسط 

Sوجنو  شاارا وساايا حول إمكانية بيق من ومات الد اع الجوي الروسااي بعيدة المدى  - 400 Tr i umph ،
عن أعربت عدة دول أخرى  " :وأضا  الوزير خالل جولته  ي جنو  شرا وسيا . ما  علت تر يا مؤخرا

S ا تمامها ورامتها  ي الحصاااول على من ومة الصاااواريخ - ، وبارخص  ي منطقة الشااارا اروساااط 400
، مشااايراا إلى وجود من ومتين  ي ساااوريا حالياا يعمال   ي حالة تأ   على مدار "وجنو  شااارا وسااايا 

" الساعة، مما يو ر د اعا قويا للطائرات  ي حمي  وطرطوس ت  ريدة و أ د شوي و أ   ذه المن وما.
روسااايا مساااتعدة لمشاااار ة و الفنية ،و ل مثيل لها  ي العال  بالنسااامة لخصاااائصاااها التكتيكيةو من نوعها

 ي السياا و . أسلحتها  ى سوريا أ نات الحر  ضد اإلر ا و شر ائها تجربتها  ي استخدام معداتها
بونداريف، يوم الثال ات،  ذاته، أعلن رئيس لجنة مجلس التحاد الروسااي لشااؤو  الد اع وارمن،  يكتور

Sالعراا،    متقدمو  محتملو  لشرات من ومات الد اع الصاروخية و سورياو أ   ل من مصر - 400. 
 

 :التفاقيات العسكرية :سابعاا 
جات ذلك على  امش  .لتعرير التعاو  الثنائي  ي مجال الد اع وقعت با ساااتا  ومصااار مذ رة التفا  

و  العسااااكري المشااااتر ة بين با سااااتا  ومصاااار الذي انعقد  ي اجتماع الجولة الحادية عشاااار للجنة التعا
ضاامير الحساان شاااه، ومساااعد  /و يل وزارة الد اع الما سااتانية الفريق متقاعد  :القا رة، برئاسااة  ل من

 .مطيق أحمد /رئيس  يثة العمليات بالقوات المسلحة المصرية اللوات 
م وباد أ  الجانمين بحثا خالل الجتماع الستقرار وأوضن بيا  نشرته و الة ارنمات الما ستانية  ي إسال

وقام  .اإلقليمي إلى جان  إجرات مناقشاااااات مفتوحة وصاااااريحة حول القضاااااايا ذات ال تمام المشاااااترك
 .الجانما  باستعرال تعرير التعاو  الثنائي  ي مجال اإلنتاج الد اعي والتدري  العسكري

https://ar-ar.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1373515162760949/?type=3
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 /مساعد وزير الد اع للعالقات الخارجية اللوات أ   :ل من ما التقى الفريق ضمير خالل زيارته لمصر بك
محمد العصااااااار، وقائد قوات الد اع الجوي  /محمد الكشااااااكي، وزير الدولة لإلنتاج الحربي اللوات د تور 

 .علي  همي /الفريق 
يس قام و يل وزارة الد اع الما سااااتانية بريارة الهيثة العربية للتصاااانيق، حيث  ا   ي اسااااتقماله رئ ما 

عمد العرير ساايف الدين، وذلك  ي إطار  تن و اا جديدة للتعاو  المشااترك بين  /مجلس اإلدارة الفريق 
 .الهيثة العربية للتصنيق ودولة با ستا 

 

 :أوضاع المنطقة ال ربية العسكرية : امناا 
 ي إحمااان عاادة محاااولت للتهرياا  واختراا الحاادود على التجااا ااات  قوات حرس الحاادودنجحاات 

عربة د ق رباعي وربق نقل على الحدود ال ربية بهما  16الستراتيجية المختلفة، حيث تمكنت من ضمط 
 2000 ج  لجو ر الحشاااايش و 50ألف قرص مخدر و 300ألف قاروصااااة سااااجائر مساااارطنة و 32حوالي 

ية الم شااوشااة واردوات الطمية المهربة وأجهرة اتصااال بارقمار الصااناعية،  ما ت  القمل عموة من اردو
 رد أ نات محاولت  12 رد من المهربين وجارى اتخاذ اإلجراتات القانونية حياله ، وضااااااامط  20على 

 ذلك ضاااامط مر   صاااايد بمنطقة القصااااير بالمحر  .التساااالل والهجرة اير الشاااارعية عمر الحدود ال ربية
 .لفا ة لنمات المانجو المخدر 300ارحمر عثر بداخلها على 

 

 :اقتصاد العسكر :تاسعاا 
، إذ قال إ  بالده تسعى لتنفيذ أربعة ول  مصنق خاص -1 واصل السيسي توسيق نفوذ الجيش اقتصادياا

ات القو"أشهر وحتى عام على ار ثر، بقيادة  6بالصناعات الص يرة ومتنا ية الص ر، بمخطط زمني من 
ول  يوضاان الساايسااي  ي  لمته خالل ا تتا  عدد من المشااروعات التنموية بمدينة العاشاار  ".المساالحة

وأشار السيسي إلى أ   .، موعد بدت تنفيذ بنات المصانق و لفتها والجهة الممولة(شمال شرا)من رمضا  
ألف  40صاااانق، لتو ير وزارة اإلساااكا  بالتعاو  مق الهيثة الهندساااية للقوات المسااالحة ساااتقوم بتنفيذ الم

ويعاني القطاع الخاص من منا سة شرسة من الجيش بالعديد من المجالت، ول سيما  ي  . رصة عمل
القطاع الصااااااناعي، الذي شااااااهد إاالا ول  المصااااااانق  ي ظل ارتفاع الكلفة وحالة الر ود التي ضااااااربت 

http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=32074
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، منها  8222نق الم لقة بلغ وقالت تقارير سااابقة صااادرة عن اتحاد العمال إ  عدد المصااا .ارسااواا مصاانعاا
 .بقطاع ال رل والنسيج والمالبس الجا رة،  ضالا عن تشريد أ ثر من مليوني عامل 40%

،  ي مقابل %2، قدر السيسي حج  مشار ة القوات المسلحة  ي القتصاد الوطني باااااااا2016و ي نهاية 
وأعلنت الهيثة الهندساااية، التابعة  .من القتصااااد %60تقارير اير رسااامية أ دت أ  الجيش يسااايطر على 

للقوات المساااالحة المصاااارية، نهاية ارسااااموع الماضااااي، عن ملخص للمشااااروعات التي تولت تنفيذ ا  ي 
، وا تتا  خط إنتاج  الث  13، والتي شملت 2017القطاعات المدنية المختلفة خالل عام  مشروعاا سكنياا

طوير وتنفيذ منشااااثت بثال ة مطارات  ي شاااامال مليو  دولر، وت 325بمصاااانق العريش لإلساااامنت بكلفة 
.سينات، والجيرة، والعاصمة اإلدارية الجديدة   

وو قاا لتقرير الهيثة الذي نشااارته الخميس الماضاااي،  قد تولت الهيثة العساااكرية تنفيذ المنشاااثت المدنية 
، ومطاري سااااااافنكس الدولي (مليو  دولر تقريما 32)مليو  جنيه  570لمطار العاصااااااامة الدولي بكلفة 

مدينة العريش بكلفة ، والصاااااااالة الم طاة  ي (مليو  دولر تقريما 45)مليو  جنيه  800والمردويل بكلفة 
مليو  جنيه،  453مدرسااااة مصاااارية على الن ام الياباني بكلفة  24مليو  جنيه، عالوة على إنشااااات  55.7

مليو  جنيه،  ما تولت العديد من المشااااااااريق ارخرى  ي  966ومدينة زويل للعلوم التكنولوجية بكلفة 
.الطرا والكماري والمستشفيات واير ا  9 

عمد هللا شااكر، مدير إدارة المياه بالهيثة الهندسااية للقوات المساالحة، إنه ت  النتهات قال اللوات عاصاا   -2
 10.محطة أخرى 15محطة مياه تحلية وتنقية، وجارى تنفيذ  19من 

 

 :التصريحات والميانات :عاشراا 
أعربت الخارجية المصاااااارية عن قلقها المالغ إزات ما ت  تداوله إعالميا بشااااااأ  ضاااااامط ساااااافينة محملة -1
وقالت الخارجية المصاارية،  ي بيا  نشاار على  .متفجرات متجهة من تر يا إلى مينات مصااراته  ي ليمياب

                                  
 الرابط، 2018يناير  16، تاريخ الدخول 2018يناير  08السيسي يوّسع نفوذ الجيش اقتصاديًا عبر مصانع جديدة، العربي الجديد، تاريخ النشر  9

 ،20148يناير  26، تاريخ الدخول 2018يناير  21أخرى، اليوم السابع، تاريخ النشر  15محطة تحلية وتنقية مياه وننفذ  19الهيئة الهندسية": انتهينا من  "10
 الرابط

https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/1/8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/1/8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-1
http://www.youm7.com/story/2018/1/21/الهيئة-الهندسية-انتهينا-من-19-محطة-تحلية-وتنقية-مياه-وننفذ/3611727
http://www.youm7.com/story/2018/1/21/الهيئة-الهندسية-انتهينا-من-19-محطة-تحلية-وتنقية-مياه-وننفذ/3611727
http://www.youm7.com/story/2018/1/21/الهيئة-الهندسية-انتهينا-من-19-محطة-تحلية-وتنقية-مياه-وننفذ/3611727
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خرقا صارخا لح ر توريد السال  إلى ليميا "، إ  ذلك،  ي حال صن الخمر، يمثل " يسموك"صفحتها  ي 
 11".2292المفرول من جان  مجلس ارمن و قا للقرار 

الساااودانية ما تناقلته وساااائل إعالم عن سااافير ا  ي القا رة، عمد المحمود عمد نفت وزارة الخارجية  -2
الخارجية الساااااودانية اتهمت وساااااائل إعالم بتحوير  .الحلي ، حول نية بالده إعال  الحر  ضاااااد مصااااار

"RT روسايا اليوم" ما اتهمت الخارجية الساودانية قناة  .أقوال السافير واجترائها من ساياقها الروساية  
الخارجية الساااااودانية أ دت  ي بيانها، حرص الخرطوم على  .الخمر بشاااااكل ل يتساااااق مق عنوانه بإيراد

 12.ارمن والستقرار والسالم بين الملدين
وقال  .بشااأ  سااد النهضااةنفى عمد الفتا  الساايسااي، نية مصاار الحر  والتثمر على السااودا  وإ يوبيا  -3

وعات التنموية  ي مدينة السادات شمال القا رة، إ  عمد الفتا  السيسي خالل ا تتاحه لعدد من المشر
،  ي إشااارة منه إلى التوتر القائ  مق السااودا  وإ يوبيا بشااأ  سااد النهضااة "لن تحار  أشااقات ا"مصاار "

لنا ساااياساااة  ابتة الهد  منها  و المنات والتنمية والتعمير ولن نفعل اير " :وأضاااا  السااايساااي .ار يوبي
 13 ".ك ومصر لن تحار  أشقات اشعوبنا تحتاج ذل )..(ذلك 

علق الرئيس اإلريتري أسياس أ ورقي على ارخمار التي تتحدث عن وجود قوات مصرية  ي قاعدة  -4
ونفى أ ورقي، وجود أي قوات  ".سودا  تريمو "المتاخمة للحدود مق السودا ، حسمما أ اد به  "ساوا"

ري المحاذي لولية  سال على الحدود السودانية اإلريت "القاش بر ا" ي إقلي   "ساوا"مصرية  ي قاعدة 
وأعلن أ  لديه  .الشرقية، متهما أطرا ا  ي السودا  وإ يوبيا بمحاولة خلق صدام بين الخرطوم وأسمرة

محاولة لنشااااااار قوات إ يوبية على الحدود الساااااااودانية اإلريترية على أ  يتولى "معلومات عن وجود 
وانتقااد  ".توجهااا من الخرطوم وأديس أبااابااا لااد ق أريتريااا للحر  ناااك "، قااائال إ  "الساااااااودا  تمويلهااا

المخابرات اإل يوبية "اساااااااتعرال صاااااااور التعريرات العساااااااكرية  ي وساااااااائل اإلعالم، مشااااااايرا إلى أ  
بعل "، مضااااايفا أ  "التهامات محاولة للهرو  إلى ارمام ..والساااااودانية تروج لمعلومات اير صاااااحيحة

واته  أ ورقي  ".يوبيا يحاولو  خلق صااادام بين الساااودا  وإريترياأصاااحا  المصاااالن  ي الساااودا  وإ 

                                  
يخ الدخول، ، تار 2018يناير  13مصر تعرب عن قلقها إزاء ضبط سفينة قادمة من تركيا محملة بمتفجرات في طريقها إلى ليبيا، روسيا اليوم، تاريخ النشر،  11

 الرابط ،2018يناير  26
 الرابط، 2018يناير  26، تاريخ الدخول 2018يناير  14، العربية نت، تاريخ النشر "ضد مصر الخرطوم تنفي تصريحات سفيرها عن "إعالن الحرب 12
 الرابط، 2018يناير  26، تاريخ الدخول 2018يناير  15، تاريخ النشر 21السيسي ينفي نية الحرب والتآمر على السودان وإثيوبيا، عربي  13

http://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-2017-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A/
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2018/01/14/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2018/01/14/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-.html
https://arabi21.com/story/1064214/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://arabi21.com/story/1064214/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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دول  ي المنطقة من بينها جيموتي، بأ  لها مصااااااالحة  ي اساااااااتمرار التوتر بين إ يوبيا وبالده، مطالما 
 ما ته   ".دبابات الجمهة الشاااعمية  ي التي دخلت معك  إلى قصااار من ساااتو"اإل يوبيين بأ  يتذ روا أ  

ري تر يا بالقيام بما سماه الدور التوسعي  ي منطقة القر  ار ريقي، خاصة  ي السودا  الرئيس اإلريت
وتساااااااتل أ ورقي عن م رى  ذا التوسااااااق، وعما إذا  ا   د ه اسااااااتعادة النفوذ العثماني،  .والصااااااومال

 14.مضيفا أ   ذا الوجود اير ممرر
نفى العقيد تامر الر اعي، المتحدث العساااااااكري، صاااااااحة ارخمار المتداولة على عدد من المواقق حول  -5

اسااااااتهدا  طائرة بدو  طيار لكتيمة من قوات الجيش بشاااااامال سااااااينات، وطال  وسااااااائل اإلعالم بعدم 
مية أخمار تخص العمليات العسااااكرية  ي شاااامال سااااينات إل بما ينشاااار على الصاااافحة الرساااا بأيالعتداد 

 .للقوات المسلحة
وخلفت عشاارات  الليمية اازيمدينة بنى اسااتقملت مصاار عدد من مصااابي العملية التي وقعت وسااط  -6

كرية ليمية صااااافو  المدنيين وقوات ارمن الليمية، حيث وصااااالت طائرة نقل عسااااا  يالقتلى والجرحى 
الحالت الدقيقة لتلقى العالج بمساااااااتشااااااافيات القوات المسااااااالحة  ذويوعلى متنها عدد من المصاااااااابين 

 .المصرية
 

 :الريارات واللقاتات العسكرية :حادي عشر
 : يف جاتت تلك اللقاتاتوالجدول التالي يوضن  اا عسكري لقاتا  15شهد شهر يناير 

 

 الريارة تفاصيل القائ  بالريارة
حضور المشروع التكتيكي للرماية  :م2018يناير  02 .وزير الد اع صدقي صمحي-1

الذى تنفذه عناصر من وحدات  "27مجد "بالذخيرة الحية 
 .15المد عية بالجيش الثاني الميداني

                                  
 الرابط ،2018يناير  26، تاريخ الدخول 2018يناير  15 ، تاريخ النشر21ما حقيقة وجود قوات مصرية في إريتريا؟ أفورقي يعلق، عربي  14
 ،2018يناير  16، تاريخ الدخول 2018يناير  02، اليوم السابع، تاريخ النشر "27وزير الدفاع يشهد مشروع الجيش الثاني التكتيكي بالذخيرة الحية "مجد  15

 الرابط

http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=32071
https://arabi21.com/story/1064053/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82
http://www.youm7.com/story/2018/1/2/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF/3582888
http://www.youm7.com/story/2018/1/2/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF/3582888
http://www.youm7.com/story/2018/1/2/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF/3582888
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وزير الد اع صدقي صمحي -2
يرا قه رئيس ارر ا  محمد 

 16. ريد حجازي

الثاني بابا تقدي  التهنثة لتواضروس  :2018يناير  04
 اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسمة الحتفال

 .يةبعيد الميالد المجيد بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعماس
اللوات محمد سعيد العصار -3

 17.وزير الدولة لإلنتاج الحربي
ية زيارة للمقر المابوي بالكاتدرائية المرقس :م2018يناير  07

 .بالعماسية
الد اع صدقي وزير -3

 18.صمحي
لقات عدد من أعضات  يثة التدريس ودارسي  :2018يناير  09

 .أ اديمية ناصر العسكرية العليا
وزير الد اع صدقي -4

 19.صمحي
لقات بالسيد روبرت  ارم مساعد وزير  :م2018يناير  09

 .الد اع ارمريكي لشثو  ارمن الدولي
رئيس الهيثة العربية -5

مد العرير للتصنيق، الفريق ع
 .سيف

ستقمل الفريق عمد العرير سيف الدين،  :2018يناير  10
الفريق أول متقاعد سيد زامر الحسن شاه و يل أول وزارة 

 .الد اع الما ستانية والو د المرا ق له
عمد الفتا  السيسي را قة -6

 الا من وزير الد اع صدقي 
صمحي ورئيس ارر ا  محمد 

 20. ريد حجازي

ا تتا  المرحلة الرئيسية رعمال تطوير  :2018يناير  12
 .وتحديث المجمق الطمي للقوات المسلحة بالمعادي

                                  
وزارة الدفاع المصرية، تاريخ النشر الفريق أول صدقي صبحي والفريق محمد فريد يقدمان التهنئة للبابا توا ضروس الثاني بمناسبة عيد الميالد المجيد/ موقع  16

 ، الرابطم2018يناير  16م، تاريخ الدخول 2018يناير  04
، 2018يناير  16م، تاريخ الدخول 2018يناير  07لنشر وزير اإلنتاج الحربي يقدم التهنئة للبابا توا ضروس بمناسبة عيد الميالد، المصري اليوم، تاريخ ا 17

 الرابط
 ،2018يناير  09الفريق أول صدقي صبحي يلتقي عدد من أعضاء هيئة التدريس ودارسي أكاديمية ناصر العسكرية العليا، موقع وزارة الدفاع المصرية،  18

 الرابط، 2018يناير  16تاريخ الدخول 
، تاريخ 2018يناير  09الفريق أول صدقي صبحي يلتقي مساعد وزير الدفاع األمريكي لشئون األمن الدولي، موقع وزارة الدفاع المصرية، تاريخ النشر  19

 الرابط ،2018يناير  16الدخول 
م، تاريخ الدخول 2018يناير  12السيسي يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي/ موقع وزارة الدفاع المصرية، تاريخ النشر  20

 الرابط م،2018يناير  16

http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=32048
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=32048
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1241910
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=32051
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=32051
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=32053
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=32054
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وزير الد اع صدقي -7
 21صمحي

لقات بأعضات  يثة التدريس وطلمة  لية  :2018يناير  14
 الضمان الحتيان

قائد الد اع الجوي يرا قه -8
 22.و د من المرلما  المصري

القوات المسلحة، جولة تفقدية لو د ن مت  :م2018يناير  19
برلماني يض  أعضات من لجنة الد اع وارمن القومي، وعدد 
من أعضات مجلس النوا ، إلى إحدى القواعد الجوية التي 

واستمق  .تض  أحدث تشكيالت المقاتالت متعددة المهام
الو د إلى شرحا من الفريق يونس المصري، قائد القوات 

 الجوية
ا  الفريق محمد رئيس ارر -9

  ريد حجازي
لقات بعدد من ضمان وصف وجنود وحدات  :2018يناير  21

ة الصاعقة والم الت لالطمثنا  على الحالة الفنية واإلداري
والستعداد القتالي للوحدات الخاصة والوقو  على 

 .المستوى التدريمي للقوات
وزير الد اع صدقي -10

 صمحي
حتفال بانتهات  ترة اإلعداد حضور مراس  ال :2018يناير  22

 114العسكري لطلمة الكليات والمعا د العسكرية الد عات 
د اع  49 نية عسكرية و 59جوية و 87بحرية و 72حربية و

معهد  نى د عة الفريق  49ط  عسكري و 5جوى والد عة 
أول  مال حسن على وزير الد اع ارسمق، والتي تض  نخمة 

ول العربية الشقيقة بكل من من الدارسين الوا دين من الد
المملكة العربية السعودية والكويت والمحرين و لسطين 

 23.واليمن

                                  
م، تاريخ 2018يناير  14الفريق أول صدقي صبحي يلتقي أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الضباط االحتياط، موقع وزارة الدفاع المصرية، تاريخ النشر  21

 الرابط م،2018يناير  16الدخول 
 الربط، 2018يناير  19م، تاريخ الدخول 2018يناير  18وفد برلماني يتفقد إحدى القواعد الجوية ومطار سفنكس الدولي، اليوم السابع، تاريخ النشر  22
موقع وزارة  الفريق أول صدقي صبحي يشهد االحتفال بانتهاء فترة اإلعداد العسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية دفعة الفريق أول كمال حسن على، 23

 الرابط ،2018يناير  30، تاريخ الدخول 2018يناير  22الدفاع المصرية، تاريخ النشر 

http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=32060
http://www.youm7.com/story/2018/1/18/وفد-برلمانى-يتفقد-إحدى-القواعد-الجوية-ومطار-سفنكس-الدولى/3607108
http://www.youm7.com/story/2018/1/18/وفد-برلمانى-يتفقد-إحدى-القواعد-الجوية-ومطار-سفنكس-الدولى/3607108
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=32068
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ة لقات مق برنارد إيمييه مدير اإلدارة العام :2018يناير  22 عمد الفتا  السيسي-11
لالستخمارات الخارجية الفرنسية، وذلك بحضور القائ  

 بأعمال رئيس المخابرات العامة المصرية
وليد  /للوات بحري ا -12

محمود إبرا ي  شلتوت، قائد 
 ارسطول الشمالي المصري

Piزيارة مينات بيرايوس  :2018يناير  25 r aeus  المحري
اليوناني أ مر موانئ اليونانية وأحد أ مر موانئ المحر 
 9المتوسط وأوروبا، بمدينة بيرايوس الواقعة على مسا ة 
   جنو  العاصمة أ ينا، وذلك  ي إطار رحلة تدريمية 
لطلمة الكلية المحرية المصرية على متن سفينة اإلمداد 

 ".شالتين  "والتموين 
وزير الد اع صدقي -13
حي ورئيس ارر ا  صم

 24محمود حجازي

ة، زيارة للوات مجدي عمد ال فار وزير الداخلي :2018يناير  28
على رأس و د من  مار قادة القوات المسلحة، لتقدي  
التهنثة له ولكا ة رجال الشرطة بمناسمة احتفال وزارة 

 .الداخلية بعيد الشرطة
وزير الد اع صدقي  -14

 صمحي
بعدد من القادة والضمان والصف لقات  :2018يناير  30

والجنود والصناع العسكريين من مقاتلي المنطقة ال ربية 
 25.العسكرية

رئيس ارر ا  محمد  ريد -15
 26حجازي

تفقد الفريق محمد  ريد رئيس أر ا  حر   :2018يناير  31
القوات المسلحة عناصر من تشكيالت ووحدات الجيش 

 الثاني الميداني المتمر رة بسينات
 

 

                                  
يناير  30، تاريخ الدخول 2018يناير  28صور.. وزير الداخلية لـ "صدقي صبحي": قواتنا المسلحة درع قوى لحماية الوطن، اليوم السابع، تاريخ النشر  24

 الرابط، 2018
 الرابط، 2018يناير  31، تاريخ الدخول 2018يناير  30اليوم السابع، تاريخ النشر ‘ وزير الدفاع يلتقي قادة وضباط وصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية 25
 الرابط، 2018يناير  31، تاريخ الدخول 2018يناير  31رئيس األركان يتفقد عناصر الجيش الثاني في سيناء| صور، بوابة األهرام، تاريخ النشر  26

http://www.youm7.com/story/2018/1/28/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%89-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D9%82%D9%88%D9%89/3621824
http://www.youm7.com/story/2018/1/28/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%89-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D9%82%D9%88%D9%89/3621824
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