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 وعقيدة الجيش املصري الرئيس مرسي 
 محمود جمال

 تولي الرئيس محمد مرس ي رئاسة الجمهورية وتنصيبه قائد بعدمنذ اللحظة األولى 
 
أعلى للقوات املسلحة املصرية،  ا

)على سبيل  العسكرية املستمدة من القيادات العسكرية التاريخية للجيش املصري  تهعقيدو العسكري  هتضح نهجا

الفريق محمد ، و غزالةبأعبد الحليم املشير محمد الجمس ي، املشير  ،الفريق سعد الدين الشاذلياملثال ال الحصر، 

العربية واإلسالمية هو الكيان ن العدو االستراتيجي لألمة أ ى كانت تر ، ..(، والتي فوزي، الفريق محمد صادق

ن الصراع هو صراع عربي مع ذلك الكيان، وانه من الخطأ أن يفهم أن الصراع مع ذلك الكيان أالصهيوني، و 

 فقط على دولة فلسطين.
 
 منحصرا

م، وضح الدكتور مرس ي فلسفته في التعامل مع الكيان الصهيوني، 2012احتفاالت حرب أكتوبر لعام ذكرى في ف

م، وقلده قالدة 1973ول مرة باستضافة عائلة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب أكتوبر فقام وأل 

تم التنكيل به بسبب أرائه واختالفه مع ، الذي الجمهورية وتسلمت ذلك الوسام زوجة الفريق سعد الدين الشاذلي

ن السادات لم تكن لدية إرادة حقيقية الرئيس األسبق أنور السادات في إدارة املعارك حيث كان يري الشاذلي، أ

للقيام بحرب واشتباك بشكل كامل مع الكيان الصهيوني، لتحرير األراض ي املصرية بالكامل من خالل املعارك 

 الحربية.

الرئيس محمد مرس ي يعلم طبيعة الخالف والصراع والظلم الذي تعرض له الفريق سعد الدين الشاذلي، والذي لم 

املاضية مع أنه أحد قيادات حرب أكتوبر، وكان يعلم الرئيس مرس ي أن الشاذلي كان له رأي  يكرم طيلة السنوات

"من املؤكد انه ستكون هناك حروب قادمة بين العرب وإسرائيل،  ، عبر عنها بقوله:للكيان الصهيوني خاصةونظرة 

رؤية االستراتيجية والتي تقول انه البد إن ويؤيد ذلك اإليمان باهلل، واإليمان هو األساس، والرؤية اإليمانية تؤيدها ال

 سينتصر العرب علي إسرائيل".
 
 أو أجال

 
 1عاجال

أن إسرائيل كيان مرس ي م، أظهرت كلمات الرئيس 2012أكتوبر  07في كلمته التي ألقاها في إستاد القاهرة في تاريخ و

 2مغتصب محتل يهدد أمن املنطقة.

                                                             
 الرابط، 2018مارس  20لقاء الفريق سعد الدين الشاذلي مع املذيع أحمد منصور في برنامج بال حدود، تاريخ الدخول   1

 الرابط كلمة الرئيس مرس ي في ذكرى أكتوبر، 2
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 عدوانشن الكيان الصهيوني ، 2012وفي نوفمبر 
 
على قطاع غزة، فكان رد فعل الرئيس مرس ي، وتعامله مع ذلك  ا

 
 
 عن تعامل األنظمة العسكرية الحاكمة سابقا

 
 تماما

 
، قامت الطائرات اإلسرائيلية نوفمبر 14ففي ، املوقف، مختلفا

عدوان منذ ذلك باغتيال قائد كتائب القسام في غزة أحمد الجعبري لتعلنها بداية حرب جديدة على غزة. واستمر ال

 نوفمبر، بعد التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية. 21التاريخ وحتى مساء يوم 

 يوم الجمعة املوافق 
 
رسال رئيس الوزراء إم، ب2012نوفمبر  16قام الرئيس محمد مرس ي بعد بداية الحرب وتحديدا

وأكد هشام قنديل خالل زيارته أن حكومته تعمل على تحقيق التهدئة في  املصري هشام قنديل لزيارة قطاع غزة،

وأضاف في  .القطاع، مشيرا إلى دعم بالده للشعب الفلسطيني الذي يعاني جراء العمليات العسكرية في قطاع غزة

تى مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حكومة حماس إسماعيل هنية أن "مصر الثورة تقف إلى جانب الفلسطينيين ح

وأكد قنديل ضرورة أن يتحد الفلسطينيون، مؤكدا أن بالده تعمل مع األطراف  ."تتحقق كافة الحقوق املشروعة

 3املعنية لوقف العمليات العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة.

ن "مصر ونّدد الرئيس محمد مرس ي بالهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة واعتبره "عدوانا سافرا على اإلنسانية" وقال إ

م، "أنا أحذر وأكرر 2012نوفمبر  16وأضاف في كلمة قصيرة له عقب أدائه صالة الجمعة يوم ، لن تترك غزة وحدها"

نني أقول لهم باسم الشعب املصري كله إمضيفا " ."تحذيري للمعتدين بأنه لن يكون لهم أبدا سلطان على أهل غزة

اليوم مختلفون عن عرب األمس"، وحذر اإلسرائيليين من غضبة إن مصر اليوم مختلفة عن مصر أمس، وعرب 

 4وقيادة الشعب املصري.

 ،5وطلبت مصر من مجلس الجامعة العربية وقتها عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث أحداث غزة

 6استدعت مصر السفير املصري في إسرائيل وقتها عاطف سالم.و 

تصريحات بخصوص العدوان  ةأي ،عبد الفتاح السيس ي آنذاك،الجيش املصري  لوزير دفاعيكن  في املقابل لمو

 اإلسرائيلي على قطاع غزة.

                                                             
 الرابط م،2018أبريل  01م، تاريخ الدخول 2012نوفمبر  16هشام قنديل يزور قطاع غزة، الحرة ، تاريخ النشر  3

 الرابط م،2018أبريل  01م، تاريخ الدخول 2012نوفمبر  17زة وحدها، جريدة الرياض، تاريخ النشر مرس ي: لن نترك غ 4

 ابطالر  م،2018أبريل  01م، تاريخ الدخول 2012نوفمبر  15مرس ي يستنكر العدوان واجتماع عربي طارئ، الجزيرة نت، تاريخ النشر  5

ابريل  01م، تاريخ الدخول 2012نوفمبر  15كالكيت تالت مرة.. مصر تسحب السفير من تل أبيب بسبب أحداث فلسطينية، اليوم السابع، تاريخ النشر  6

 الرابطم، 2018
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إسرائيل للرئيس محمد  ةو اوفي ذلك األثناء قامت "تسيبي ليفني" وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة بشرح سر عد

 17يوم  INSSفي محاضرة بمعهد دراسات األمن القومي الصهيوني ، ومرس ي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قالت "ليفني" إن كل قائد ودولة في املنطقة يجب أن يقرروا أن يكونوا إما جزءا من معسكر التطرف  2012نوفمبر 

ل وإذا قررت دولة أو قائد دولة ما مسارا آخر فسيكون هناك ثمن لهذا واإلرهاب، أو معسكر البرجماتية واالعتدا

 العالم ضدنا، أردوغان ومرس ي اسالميين وال 
 
املسار. وتابعت ليفني "ال أستطيع قبول فكرة أن تقول إسرائيل حسنا

، وأن نتحد ضد هؤالء الذين يعادوننا وأن نأنه يجب إأمل في التغيير". وأضافت "
 
فعل ال ش يء، أعتقد ن نتكاتف سويا

 7وأعتقد أن هذه ليست السياسة املناسبة دولة إسرائيل". ،أن هذه فكرة خاطئة

م، على قطاع غزة توضح عقيدة الرئيس محمد مرس ي 2012بتلك الكلمات التي قالها الرئيس محمد مرس ي أثناء حرب 

توفة األيدي في حالة القيام بأي عدوان ن الدولة املصرية لن تكن مكأو  ،إلسرائيل كونها دولة احتالل تعادي العرب

كما وصفت ، علي الدولة الفلسطينية، وكالم ليفني يوضح أكثر نظرة إسرائيل للرئيس مرس ي ونظامه في تلك الفترة

 الرئيس مرس ي بأنه "عدو".

ن العمل على إسقاط نظام الرئيس مرس ي أل  إلىعقيدة الرئيس مرس ي تجاه الكيان الصهيوني، دفعت ذلك الكيان 

تبعه الرئيس محمد مرس ي تجاه الكيان الصهيوني، ومن اواملتابع للسلوك الذي  بقائه كان سيهدد وجود ذلك الكيان.

( يراها متطابقة 1973-1967-1956-1948ما كتبه قادة الجيش املصري وقت الحروب مع إسرائيل أعوام ) أيقر 

لبحث عن بديل لنظام الرئيس ، لالثورات املضادة باملنطقةولذلك عمل الكيان الصهيوني مع حلف  ومتشابهة.

 محمد مرس ي لسببين:

في املنطقة يحتذي  ةإسالمي ذي مرجعيةنموذج ديمقراطي  لتأسيس يسعىأولهم: الرئيس مرس ي رئيس إسالمي وربما 

 ة باملنطقة.هذا تهديد مباشر لكل األنظمة القمعية باملنطقة، وتهديد للمصالح األمريكية والغربيفي به، و

أن الصراع هو و ن مصر في حالة صراع معه، أالثاني: نظرة الرئيس مرس ي لدولة الكيان واعتبارها كيان محتل، و 

 إسرائيلي".-صراع "عربي

عقيدة الجيش وتغيرت نحج ذلك املحور في إيجاد من يسير معهم في ذلك االتجاه، من داخل الجيش املصري، وقد 

 ذري مع وصول عبد الفتاح السيس ي علي رأس الحكم في مصر.املصري نحو إسرائيل بشكل ج

                                                             
 01ا، فيديو من داخل مقر معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي، تاريخ الدخول ان ثمن الخروج ببالدهم عن معسكرنعليفني : مرس ي وأردوغان سيدف  7

 الرابطم، 2018ابريل 
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 نسمع أصواتنعد ولم 
 
داخل الجيش املصري تعارض ذلك التحول الخطير علي الدولة املصرية، صاحبة أقوي وأكبر  ا

، والتي تعمل إسرائيل على هدم
 
ق وتدميره حتى تكون هي صاحبة الكلمة األولي في منطقة الشر  هالجيوش العربية حاليا

ن تلك التحالفات من وجهة النظر اإلسرائيلية ما هي إال خطوات تكتيكية فقط، لتفكيك الدولة املصرية أاألوسط، و 

 ككل.

 كي يحافظ على منصب
 
 وعسكريا

 
هناك أن ؟ أم هرسخ حكموي   هفهل سيستمر السيس ي في تقربه إلسرائيل سياسيا

الشاذلي هج املشير الجمس ي واملشير أبو غزالة والفريق ن علىتسير ما زالت قيادات عسكرية داخل الجيش املصري 

 .(8) ؟تعمل على إصالح ما أفسده ويفسده السيس ي في العقيدة القتالية للجيش املصري و وترفض هذا 

 

 

                                                             

 ( اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن املعهد املصري للدراسات.8)
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