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م، عدة تطورات داخل املؤسسة العسكرية املصرية، كان  2019شهد شهر سبتمبر لعام 

أبرزها إقالة اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع املصري للعالقات الخارجية، وتم  

من معرفة اإلقالة من خالل الصور التي تم التقاطها أثناء مراسم االحتفال بتكريم عدد  

الدفاع إنهم "أمضوا مدة خدمتهم بالقوات املسلحة، وأحيلوا   القادة الذين قالت وزارة

"، بحضور وزير الدفاع محمد زكي، ورئيس األركان  2019إلى التقاعد في األول من يوليو 

  .محمد فريد حجازي، وقادة األفرع الرئيسية بالقوات املسلحة

ش في مرحلة ما ُيعد من أهم قادة الجي -به الذي تمت اإلطاحة – اللواء محمد الكشكي "

بعد االنقالب؛ حيث لعب دورا هاما للتسويق لالنقالب داخل أروقة الواليات املتحدة 

األمريكية. فالواليات املتحدة أوقفت بعض املساعدات العسكرية عن مصر في أعقاب 

املساعدات في  يوليو، إال أن الكشكي كان له دور بارز في استئناف عودة تلك  3انقالب 

محمد الكشكي كان يتمتع بعالقات متميزة مع الواليات املتحدة األمريكية فترة الحقة، 

كونه كان امللحق العسكري املصري في الواليات املتحدة وكندا لفترة اقتربت من الخمس  

م، من قبل الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما 2013سنوات، وتم تكريمه في عام 

همته بواشنطن تقديرا لسلوكه االستثنائي  ستحقاق والجدارة في نهاية مبوسام اال 

إلى   2009األمريكية خالل الفترة من يونيو -وأدائه املتميز في خدمة العالقات املصرية

 .2013فبراير 

الكشكي يعتبر من أهم القيادات العسكرية التي تولت العديد من امللفات الخارجية 

م، كامللف الليبي وملف  2013يوليو  03كري الذي وقع في الهامة بعد االنقالب العس

العالقات املصرية األمريكية، وكذلك ملف العالقات املصرية الروسية الذي شهد 

.2013يوليو  3تطورا ملحوظا عقب انقالب 

 المعهد المصرى للدراسات 

 المشهد العسكرى
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 التقاعد:  إلىلة اللواء محمد الكشكي إحا-1

 محافظ اإلسماعلية:   إقالة-2

م، 2019أبريل  10" الروسية، األناضول، تاريخ النشر 35-بومبيو يتعهد بفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتالت "سو 1

 الرابطم، 2019أكتوبر  02تاريخ الدخول 
م، 2019سبتمبر  10تضحية السيسي بجنرال عسكري: تسريب "دودي" لمواجهة فيديوهات الفساد، العربي الجديد، تاريخ النشر  2

 الرابطم، 2019أكتوبر  02ل تاريخ الدخو

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/بومبيو-يتعهد-بفرض-عقوبات-على-مصر-حال-شرائها-مقاتلات-سو-35-الروسية/1447416
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/9/9/تضحية-السيسي-بجنرال-عسكري-تسريب-دودي-لمواجهة-فيديوهات-الفساد
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 مصر والواليات املتحدة األمريكية: -1

 02خول م، تاريخ الد2019سبتمبر  05وزيرة الهجرة تلتقي بمجموعه من العسكريين، موقع وزارة الدفاع المصرية، تاريخ النشر  3

 الرابطم، 2019أكتوبر 
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https://arabic.rt.com/middle_east/1043529-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=38967
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 مصر وروسيا:-2

م، 2019سبتمبر  06اإلفراج عن المساعدات العسكرية كاملة لمصر، روسيا اليوم، تاريخ النشر،  الخارجية األمريكية توافق على 4

 الرابطم، 2019أكتوبر  02تاريخ الدخول 
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 مصر واإلمارات:-3

 

ومروحيات   29-عالمي للهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني يرفض التعليق على تزويد مصر بمقاتالت ميغمكتب اإلال 5

 الرابطم، 2019أكتوبر  02م، تاريخ الدخول 2019سبتمبر  02، ديفينس أرب، تاريخ النشر 52-كا
 02م، تاريخ الدخول 2019بتمبر س 24، تاريخ النشر 21تساؤالت حول زيارة "محمد العصار" لإلمارات بهذا التوقيت، عربي 6

 الرابط م،2019أكتوبر 
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http://www.defense-arabic.com/2019/09/02/المكتب-الاعلامي-للهيئة-الفيدرالية-ال/
https://arabi21.com/story/1210426/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA
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https://arabi21.com/story/1210426/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA
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 مصر وأملانيا:  -4

 مصر وقبرص:--5

 مصر وبيالروسيا:-6

م، تاريخ 2019سبتمبر    16اتحاد الغرف األلمانية لتفعيل اتفاقية التصنيع والتصدير، مصراوي، تاريخ النشر    التراس يستقبل رئيس 7

 الرابطم، 2019أكتوبر  02الدخول 
 02م، تاريخ الدخول 0192سبتمبر  16وزير اإلنتاج الحربي يبحث التعاون المشترك مع سفير ألمانيا، مصراوي، تاريخ النشر  8

 الرابطم، 2019أكتوبر 
م، تاريخ 2019سبتمبر  13لسابع، تاريخ النشر وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لجمهورية قبرص، اليوم ا 9

 الرابطم، 2019أكتوبر  02الدخول 
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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/9/16/1635558/وزير-الإنتاج-الحربي-يبحث-التعاون-المشترك-مع-سفير-ألمانيا
https://www.youm7.com/story/2019/9/13/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/4415169
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 «،35-املقاتلة الروسية »ميغ  -1

 طائرة من مصر   36باكستان ىلع وشك شراء -2

 فرقاطات: 3ملانية لبناءالبحرية املصرية تبرم عقدا مع شركة تيسين كروب األ-3

م، تاريخ 2019سبتمبر  27سابع، تاريخ النشر العصار يستقبل سفير دولة بيالروسيا بعد انتهاء فترة عمله في مصر، اليوم ال 10

 الرابطم، 2019أكتوبر  02الدخول 
م، تاريخ الدخول 2019غسطس أ 30مقاتلة روسية، رصد، تاريخ النشر  50نال إنترست«: مصر تستعد للحصول على ناشيو »11

 الرابطم، 2019سبتمبر  30
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https://www.youm7.com/story/2019/9/27/%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%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%89/4434271
https://rassd.com/463669.htm
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 نظام التشويش اإللكتروني ىلع الطائرات بدون طيار:-4

 عقد تسليحي بين مصر وجنوب أفريقيا: -5
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ل التطوير بإحدى القواعد الجوية بالتعاون مع الجانب  لجوية تنهي أعماوات االق-6
 األمريكي:

 :" 50املرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "طارق  -1

( ملكافحة JCETريب املشترك )القوات الخاصة املصرية واألمريكية تنفذان التد-2
 اإلرهاب: 

 (: 2 –التدريب البحري املصري السعودي )املوج األحمر-3

 البحرية املصرية والفرنسية تنفذان تدريًبا بحرًيا عابًرا بالبحر املتوسط:-4
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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/9/15/1635002/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2912953/1/%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%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-50-
https://arabic.rt.com/middle_east/1045383-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-jcet-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%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/
https://arabic.rt.com/middle_east/1045383-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-jcet-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%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/
https://arabic.rt.com/middle_east/1045383-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-jcet-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%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/
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 :الطراد الروسي "مارشال أوستينوف" يزور قاعدة رأس التين باإلسكندرية-6
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https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/3/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/3/مصر-الاقتصاد-المصري-الجيش-إمبراطورية-مشروعات-الجيش-المصري
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/3/مصر-الاقتصاد-المصري-الجيش-إمبراطورية-مشروعات-الجيش-المصري
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هد العسكريالمش  

 

www.eipss-eg.org

September 30, 2019          || 64العدد 

 

 

 

 

 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=38954
http://www.sis.gov.eg/Story/194496/وزير-الدفاع-يفتتح-المرحلة-النهائية-من-مشروع-تطوير-النظام-الإشارى-لقوات-حرس-الحدود?lang=ar
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 ( اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.12)
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