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 برسائل السيسي للجيش والشعندوات العسكر: 

 محمود جمال

 تمهيد:

 فيالسيسي  شارك قائد االنقالب العسكري في مصر، عبد الفتاحم، 7902فبراير  90يوم الخميس الموافق 

نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية تحت  التيالندوة التثقيفية الرابعة والعشرين 

من إرسال رسائل لقيادات المؤسسة العسكرية  على. والذي عمد فيها 1أمة" إرادة-عنوان "مجابهة اإلرهاب 

 ناحية وللشعب من ناحية أخرى:

 

 وقائع الندوة:أواًل: 

السيسي بعد اإلنقالب العسكري علي حضور الندوات التثقيفية التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية إلفراد عمل 

فيها قادة القوات المسلحة وعدد من قيادات وزارة الداخلية وعدد من الوزراء  ويرافقه وضباط القوات المسلحة،

كال من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس  72الندوة ال فيواإلعالمين ورجال الدين، ورافق السيسي تلك المرة 

الوزراء، ووزراء الدفاع واإلنتاج الحربي والداخلية وعدد من الوزراء، باإلضافة إلى رئيس أركان حرب القوات 

المسلحة وقادة األفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة، باإلضافة إلى العديد من 

 العامة.االعالميين والشخصيات 

كان أبرزها عرض فيلم تسجيلي أعدته إدارة الشئون المعنوية ، عدة فقرات 72 ـالشهدت الندوة التثقيفية 

، والقاء محاضرتين لكال من الشيخ "الحبيب بن علي الجفري والكاتب "حرب وجود"للقوات المسلحة تحت عنوان 

وكلمة القاها الرائد كريم بدر المصاب في  ،مؤسسة األهرام األسبقدارة إالسعيد" رئيس مجلس  عبد المنعمد. "

عرض قدمه اللواء محمد فرج الشحات مدير إدارة المخابرات و ،7902منتصف عام  فيفاعي في سيناء أحداث الر

 الحربية واالستطالع حول الجهود المبذولة لمكافحة ااٍلرهاب على مختلف االتجاهات االستراتيجية.

 

                                  
 الربطتحت عنوان "مجابهة اإلرهاب.. إرادة أمة".. السيسي يشهد تثقيفية القوات المسلحة/ ( 1)

http://gate.ahram.org.eg/News/1389797.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1389797.aspx
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  :2فيلم "حرب وجود"ـ 0

ا تتعرض له على م، ومن سوريا والعراق واليمن وليبيا كل فين األحداث الجارية اآل علىبتسليط الضوء قام 

 ه:. وهو ما علق علية السيسي بقول"رهاباإل"، ودور الجيش والشرطة في مواجهة مصر من مخاطر وتحديات

وإلى بيسمعنا في كل حتة  ،حنا كمصريين نفهمإن إمهم أوي  ،دهى وسيلة لتدمير الدول هي اإلرهابأخبث وأ"

 مينوأضاف: " ".وسيلة لتدمير الدول مش تدمير أنظمة ده بيدمر الدولة تماما ببالش وأدهىأخبث  ،في الدنيا

 ،مين يقدر يضرب اليمن كده ،مين يقدر يضرب العراق كده ،مين يقدر يضرب ليبيا كده ،يقدر يضرب سوريا كده

لضباط الجيش  هكالم بتوجيهثم قام ". ده أول رسالة لينا كلنا ،اإلرهاب بس يقدر ويقدر يضرب سنة وأكثر

رفت قد ِع ؟همتكظم وشرف ٌمِع هيإعرفت قد  :موجود دلوقتي الليعاوز أقولها للجيش  اللي"الرسالة  ه:بقول

 ،بتحمي دولة من الضياع ،نت بتحمي شعبإ ،نت مش بتنتصر على عدوإ ؟أنت والشرطة قدسية مهمتك هيإ

 بتحمي دين أو فكرة الدين". ،بتحمي أمة من التشرذم

 

 :محاضرة "الحبيب بن علي الجفري"ـ 7

اهلل علية وسلم" "تكون  صلي“الرسول والتي فسر فيها حديث  3ربي والنجاة من الفتن"غسم "الجند الاكانت تحت 

صري، وتابع الجفري، من فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي" بأن المقصود بالجند الغربي هو الجندي الم

يقصد مصر قوله صلي اهلل عليه وسلم " أتقوا اهلل في القبطي"، تم قام الجفري  الشواهد علي أن "الرسول"

"عقيدة الجيش المصري هي الوالء، فأنتم في مصر قد ال تدركون  :حيث قال، رسالة الي الجيش المصري بتوجيه

ئه واحد، أخوكم من بالد لم تعد فيها دولة، حيث أعيش في قيمة أن تعيشوا في كنف دولة قائمة وجيش وال

  .دولة دمرت بمشاركة من جيشها الذي انقسم على نفسه"

الوقت السابق طوال الوقت على عدم  فيكالم "الجفري" حيث أكد حرصه  علىوهنا جاء رد السيسي تعقيبا 

ى أن هناك أشخاص لهم توجهات داخل أحد من أجل الحفاظ على ثبات مصر، مشيرا إل أياستدعاء مواجهة مع 

داخل الجيش والشرطة إما  اللي، "السيسيالجيش أو الشرطة. وتابع  فيولكن هذا األمر ليس مقبوال  الجيش،

                                  
 لرابطبالفيديو..الشئون المعنوية تعرض فيلمًا بعنوان "حرب وجود" خالل الندوة التثقيفية/ا( 2)
يمانه فطرى  المصري الحبيب على الجفرى بالندوة التثقيفية: الجيش ( 3)  لرابطا، ليس متكلفا وا 

http://www.youm7.com/story/2017/2/9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9/3094400
http://www.youm7.com/story/2017/2/9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9/3094400
http://www.youm7.com/story/2017/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87/3094440
http://www.youm7.com/story/2017/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87/3094440
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هيبان عليه  والليحد له توجه،  فييكون مع بلده بس إما بالش. وداخل الجيش ال يمكن أن نسمح أن يبقى 

  .سنة" 09أكثر من وده أمر معمول به منذ  هنمشيةتوجه 

"منذ أربع سنوات ونصف طلب مني السماح بدخول فئات معينة للجيش، ورفضت وقتها وقلت لن  :وأضاف

وتابع: "قلت وقتها طول ما أنا موجود لن يدخل  ".يدخل أحد الجيش سوى المصري الذي ليس له أي توجهات

بالجيش أحد له توجه معين لوقف مع الجيش المصري سوى المصري فقط، وهذا ما حمى مصر؛ ألنه لو كان 

 توجهه هذا".

 

 عبد المنعم سعيد:محاضرة ـ 0

من هم : »وهيكلمته،  في، ثالثة أسئلة ناقشها وحدد ،4تثبيط الهمم" في"أساليب أهل الشر  عنوانكانت تحت 

ما عن السؤال أو« ؟التحديتواجهه مصر؟ وثالثا: كيف يمكن االستجابة لهذا  الذي التحديأهل الشر؟ وثانيا: ما 

تحارب الدولة  التييشير إلى الجماعات والدول »يستخدمه السيسي  الذيضح أن مصطلح محور الشر وأاألول 

)أهل الشر( يخوض حربا نفسية مكتملة األركان ضد الدولة  محور»وقال إن  .7900يونيو  09المصرية منذ 

وانتقل  ز الثقة( لدى الشعب تجاه النظام،غرضها تشويه ما تقوم به الدولة، ومحاولة )ه المصريوالشعب 

  .«يشنها محور أهل الشر التيالحرب »كلمته إلى سؤال آخر عن كيفية مواجهة  في"السعيد" 

إن مواجهة تلك الحرب القائمة على )الدعاية السوداء( البد أن ترتكز على دعامتين أساسيتين: األولى »وقال: 

خانة  فيوالثانية هجومية بمعنى الضغط على أهل الشر وإبقائهم دفاعية بمعنى حملة للدعاية المضادة، 

تبنى استراتيجية لتسويق مصر، من خالل تبنى »خر كلمته إلى آودعا في  الدفاع عن أنفسهم بشكل مستمر،

 عملية طويلة المدى تستعيد فيها الدولة صورتها اإليجابية المستمدة من تاريخها القديم.

"حالة التشكيك مبدأتش قريب ولكنها من فترة كبيرة في : السيسي ، قالالمحاضرةسعيد" من وبعد انتهاء "

نفسهم على أنهم أأنا بقول على مدى أربعين خمسين عاما وبيقدموا  ،معانا تقلل من أي جهد عايشهناس 

الم الك وأنا قلت ،كبر من أي حدأمصر  هن التحديات اللي جووده مش حقيقي أل ،أصحاب الحقيقة والحق والمصلحة

ر من كبأكبر من الحكومة ولكن مش أكبر من الرئيس وأمصر  هإن التحدي اللي جو :لتق ،ده قبل كده أثناء الحملة

كبر من أكبر من الحكومة لوحدها وأو ،كبر من الرئيس لوحدهأالتحدي اللي موجود جوه مصر  ،الشعب المصري

                                  
 الرابط ،تاريخها فيمصر تخوض واحدة من أكبر المعارك «: التثقيفية»الندوة  فيسعيد  عبد المنعمد. ( 4)

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1086796
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1086796
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دعوة  هوقام بتوجي .الشعب المصري كله مع بعض"كبر من إرادة أولكن مش  ،الدولة لوحدهاومن  ،المؤسسات

حنا في حرب حقيقية للحفاظ على هذه إ" :وأضاف ،لتلك المحاوالتن يكون حذر أللشعب المصري بأنه يجب 

 الدولة حتى ال تكون مثل الدول األخرى".

 

 ـ مداخلة كريم بدر:2

 يليروالرائد مقاتل كريم بدر  ،د ذراعيهبالشيخ زويد والذي فقد فيها أح الرفاعين يمتقدم أحد مصابي هجوم ك

 يالرفاعيروى تفاصيل مقتل أحد قتلي حادث كمائن  تسجيليوتم عرض فيلم ، تفاصيل الحادث أمام الحضور

وحديث والدته عن اللحظات األخيرة قبل وفاة نجلها في الحادث،  عبده،وهو المالزم محمد أحمد  ،بالشيخ زويد

  .5من كالم كال من والدة القتيل والمصاب "بدر" اً تأثر، بحي بالبكاء أمام الكاميراتوقام كال من السيسي وصدقي ص

التي  الرفاعي"أحب أفكر المصريين أن معركة كمائن  ه:كانت أهم مقوالت، وعقب السيسي بعد المداخلتينو

حجم الهجوم على ، وكان ان الهدف منها إعالن والية سيناءكانت معركة فاصلة، وك 7902لعام  2وقعت في شهر 

، وأيضا حدث تشكيك في هذا الموضوع وقتها، ثم بدأت الحقيقة تظهر قريباجميع الكمائن في وقت واحد ت

 بعد إعالن حجم الخسائر والقتلى والدمار الذي ألحق بهذه القوات".

 

 :اللواء أ.ح محمد الشحاتـ مداخلة 2

ت الداخلية والخارجية التي تواجه األمن القومي، والجهود مدير إدارة المخابرات الحربية واالستطالع، أبرز التحديا

 لىعالمبذولة بين القوات المسلحة وكافة األجهزة المعنية بالدولة لتأمين الجبهة الداخلية والحدود المصرية 

للبيئة األمنية بمنطقة الشرق األوسط وتداعياتها على األمن  ًاوعرض نموذج 6كافة االتجاهات اإلستراتيجية.

 .المصري القومي

 

 

 

                                  
 .الرابط ،9/4/4102، موقع محيط، للقوات المسلحة بحضور السيسي 42تفاصيل الندوة التثقيفية الـ ( 5)
 الرابطمدير المخابرات الحربية يكشف أسرار الحرب على اإلرهاب/ 6 

http://www.moheet.com/2017/02/09/2538269/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-24-%D9%84%D9%84%D9%82.html#.WKV_FlUrLIU
http://www.moheet.com/2017/02/09/2538269/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-24-%D9%84%D9%84%D9%82.html#.WKV_FlUrLIU
http://www.youm7.com/story/2017/2/10/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/3096322
http://www.youm7.com/story/2017/2/10/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/3096322
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 رسائل السيسي خالل الندوة:ثانيًا: 

رسال بعض الرسائل بعضها إوسط قيادات وضباط وأفراد القوات المسلحة وعمل على  هستغل السيسي وجودا

 النحو التالي: علىوكانت  هخر للشعب المصري برمتلقيادات المؤسسة والبعض اآل

تلك الدول  فيسيكون حال الدولة المصرية كما حال الشعوب  هن البديل لنظامأتحذير الشعب المصري من ـ 0

 ".الفوضى"إستراتيجية أنا أو 

 همتدادافي سيناء بصورة ممنهجة ومن قبل تنظيم له  ًاحرب تواجهن البالد أالشعب المصري  تذكير إعادة-7

لتلك األحداث  هنظام ن مواجهةأن يرسل للشعب المصري رسالة مفادها أأراد السيسي حيث الداخلي والخارجي، 

 حتىوالتي تمر بها البالد  ،مواجهة التحديات االقتصادية في ه، كي يبرر فشلىخرن من كل األمور األهي األولي اآل

 ى.مرة أخر هن يكسب تعاطف مؤيديأال ينشغل الشعب بتلك األمور، ويحاول 

نشقاق الجيش علي اان بسبب اليمن ك فيات وأن سبب ما حدث ءالجفري" عن تعدد الوالالشيخ " حديث-0

قام السيسي بإرسال رسالته األهم في اللقاء  هبل كان الخيط الذي من خالل ،محض الصدفةلم يكن  ه،نفس

هم ليس "للسيسي"، وأنه ليس بالضرورة ان والء تلك ءنه قام بإبعاد من والألقيادات المؤسسة العسكرية ب

لطرف إقليمي أو دولي كان مؤيد توجههم ن يكون أمن الممكن المبعدون كان لتنظيم او جماعة أو توجه، ولكن 

 ".ن تغيير السيسي كشخص وليس كمنظومة عسكريةللسيسي من قبل ولكن يريد اآل

وداخل الجيش ال يمكن أن نسمح  ،داخل الجيش والشرطة إما يكون مع بلده بس إما بالش اللي"حيث قال نصًا: 

 ".هنمشيةليه توجه هيبان ع والليحد له توجه،  فيأن يبقى 

 

 ةخالص

 :ودالالت تفسيراتالتوقيت وبهذا الشكل لها عدة  هذارسائل السيسي في 

 ىلإنها وصلت أوصفها البعض  ،داخل المؤسسة العسكرية واضطراباتصراعات  القول بوجود التفسير األول:

علي مصالح المؤسسة العسكرية التي أصبحت  عدم ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية حفاظًامطالبة البعض ب

ت يبح جماح تلك المجموعة التي ربما لقكيعمل السيسي علي وهنا  مهددة بسبب ممارسات السيسي الحالية،

وأيضا يعمل  إبعادها واإلطاحة بها وهو ربما ما قام به بالفعل،محاولة و تسمع لها داخل الجيش المصري، ًاذانآ
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بعاد كل من إن الذين يفكرون بنفس تفكير المطاح بهم، بأنه ماضي في عملية يخرعلي تخويف وترهيب اآل

ير مما يش ،هم بالكامل للسيسيءويبقي فقط من وال ،حتي يستحوذ علي المؤسسة العسكرية ليس له، ءهوال

 األيام المقبلة. فيبهم وربما نري ذلك  اإلطاحةن هناك قيادات أخري داخل المؤسسة سيتم أ ىلإ

 

 رة،الصو هرهاب بهذذلك التوقيت وتصدير مشهد اإل فيجاءت رسائل السيسي  إنه ربماالقول  الثاني:التفسير 

لدولة ا هالذي تشهد االقتصاديشعبيته التي تراجعت في الفترة األخيرة بسبب الفشل  يستعيدن أكي يحاول 

 .المصرية

 

 تىحبتلك الصورة وفي ذلك التوقيت  ،رهابربما حرص السيسي علي إظهار صورة اإلأنه القول  التفسير الثالث:

يضمن إستمرار  حتىرهاب بشكل متزايد وبصورة ممنهجة اإل هزالت تواج ن مصر ماأيظهر للعالم الخارجي 

 .(7) والسالحإمداده باألموال  فيميين والدوليين ياإلقل هداعمي

 

 

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 7)


