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: األسباب والتفسيراتثانيًا : 

عن قيام تدريبات عسكرية مشتركة بين الجيش المصري  اإلعالن

 

 ماهائق وأوحق: بين الخطف والتحرير الحايس

 وحدة الرصد والتوثيق

 تمهيد

 ،محمد الحايسبعد إعالن القوات المسلحة نبأ توجيه ضربة عسكرية لمنفذي حادث الواحات وتحرير النقيب 

اؤالت تسال عشراتيبدو ان هناك  توالي البيانات والفيديوهات التي تصدرها القوات المسلحة يومياً بهذا الشأن،و

ه عشرات القتلى والمصابين ءتفرض نفسها مرة أخرى فيما يتعلق بسيناريوهات حادث الواحات الذي خلف ورا

، وداًل من أن تجيب البيانات تاريخ وزارة الداخلية المصريةفي صفوف الشرطة المصرية في حادث يعد األبرز في 

 عن هذه التساؤالت فإنها تثير الجديد منها.

، القضاء على عناصر مسلحة  شاركت قبل 7132أكتوبر  13 يوم الثالثاء الموافققد أعلنت  وزارة الدفاعكانت 

أقل من أسبوعين في استهداف قوات للشرطة، في قصف جوي إلحدى المناطق الجبلية بمحافظة الفيوم وسط 

مسلحة، على في بيان، إن "القوات الجوية قامت بمهاجمة منطقة اختباء العناصر ال البالد. وقالت وزارة الدفاع

طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وأعلنت القوات المسلحة المصرية ان قوات من وزارة 

 إطالق سراح النقيب محمد الحايسالداخلية شاركت في العملية. تم اإلعالن بعد الضربة الجوية مباشرة عن 

ب لتحرير النقي ةمنذ مدة قاربت علي اإلسبوعين، نشير هنا الى عدة تساؤالت تفرضها الرواية األخير المخطوفو

 .والفيديوهات المذاعة المتعلقة به محمد الحايس

 

 تساؤالت تبحث عن إجابات

د من العمليات العسكرية شديدة الصعوبة ال شك ان عملية تحرير رهائن من قبضة خاطفيها تع أواًل:

والحساسية حيث أن اإلشتبكات او قصف الخاطفين يؤدي في نهاية األمر الى القضاء عليهم وعلى من معهم 

عدة مقاطع مصورة تظهر قصف جوي يستهدف عدة عربات دفع  القوات المسلحة تمن مختطفين. نشر

مجموعة تجري في الصحراء، تلك المقاطع والتي التحتوي  رباعي في احد المقاطع، ومقطع آخر يظهر استهداف

 على اية اشتباكات مسلحة أرضية بل جميعها قصف جوي الهدف منه القضاء تمامًا على األهداف األرضية، في

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29966
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29966
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29966
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29966
https://www.elbalad.news/3009403
https://www.elbalad.news/3009403
https://www.elbalad.news/3009403
https://www.elbalad.news/3009403


 

 

 الحايس: بين الخطف والتحرير حقائق وأوهام 2   1  نوفمبر 1027

: األسباب والتفسيراتثانيًا : 

عن قيام تدريبات عسكرية مشتركة بين الجيش المصري  اإلعالن

 

إستحالة تحرير مختطف عن طريق القصف الجوي الذي يؤدي في نهاية  تلك المقاطعحين يبدو من مشاهدة 

 .ءفين والمختطفين على حد السوااألمر الى مقتل الخاط

حول عالقة ذلك الفيديو بعملية تحرير النقيب محمد الحايس والتي تظل بعيدة عن  تساؤالتوهو ما يثير 

 تحرير:الالواقع والمنطق وتفتح الباب أمام عدة سيناريوهات محتملة حول عملية 

o ؟ ي مقطع فيديوهل تم تحرير الحايس في عملية مختلفة عن تلك التي أذيعت ونشرت ف 

o هل تم تحرير الحايس منذ فترة وتم اإلحتفاظ به لحين اإلعالن في وقت مناسب؟  

o  هل تم تحرير الحايس أصاًل أم أن الخاطفين قد تركوه لسبب أو آلخر؟ هل مثاًل تم ذلك في إطار إتفاق ما

 مع الخاطفين؟ وهل انتهى االتفاق باإلخالل به بعد تحرير الحايس؟

o  محمد الحايس كان مختطفًا من قبل المجموعة التي نفذت الحادث مع األخذ في اإلعتبار أن هل بالفعل

أحدًا لم يعلن مسؤليته عن تلك الحادثة أو يقدم طلبات في مقابل اإلفراج عن النقيب محمد الحايس وهو 

كاسب أو أمر يعد غريبًا في ظل تواجد رهينة في أيدي مجموعة مسلحة تسعى للحصول من خاللها على م

 مساومات؟

o  إذا فرضنا أن النقيب محمد الحايس لم يكن مختطفًا فهل كان تائهًا في الصحراء وعثرت عليه القوات

المسلحة فيما بعد وهذا يدفعنا الى تساؤل آخر وهو لماذا روجت القوات المسلحة المصرية رواية اإلختطاف 

    ولما لم تعلم من البداية أن النقيب محمد الحايس تائها؟
 

الرواية الرسمية لعملية تحرير النقيب محمد الحايس تظهر قدر عال من الكفاءة والتدريب لعملية تحرير ثانيًا: 

وهو األمر الذي يدعو الى تساؤل بديهي عن غياب تلك القدرات العالية والكفاءة  ،في ظروف غاية في التعقيد

ولماذا لم يقوم وزارة الداخلية، شرات من ضباط مقتل الع القتالية في حادث الواحات نفسه والذي اسفر عن

الذي اصاب أهدافه بدقة في عملية تحرير الحايس بعمل غطاء جوي بعد وقوع حادث الواحات  الطيران الحربي

 إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من الضباط والجنود ومتابعة ومالحقة منفذي الحادث؟
 

األمس يعرض لقطات مصورة للقصف الجوي الذي نفذته القوات الجوية  ًابيانصدرت القوات المسلحة أثالثًا: 

على بعض األفراد المشاركين في حادث الواحات كما جاء في البيان، ولوحظ من خالل المشاهد المعروضة أن 

ف الجوي في حين يبدو بوضوح على جثث القتلى آثار طلقات نارية في جثث القتلى ال يبدو عليها مظاهر القص

https://www.facebook.com/VideoYoum7/videos/1763075783724702/


 

 

 الحايس: بين الخطف والتحرير حقائق وأوهام 3   1  نوفمبر 1027

: األسباب والتفسيراتثانيًا : 

عن قيام تدريبات عسكرية مشتركة بين الجيش المصري  اإلعالن

 

اماكن متفرقة في اجسادهم، بما يشير إلى ان تلك الجثث ليس لها اي عالقة بعمليات القصف الجوي وربما تم 

قتلهم من خالل اطالق الرصاص عليهم، وربما لم تكن لديهم أي عالقة بحادث الواحات أصاًل، تبرز عدة أسئلة 

هنا: لماذا اإلدعاء بأن هوالء الجثث لقتلى نتيجة قصف جوي؟ وإذا كانت آثار الطلقات النارية تبدو بوضوح على 

جثث القتلى فهل من المحتمل أن الجثث تعود ألشخاص مختفيين قسريًا وقد تم تصفيتهم جسديا كما تم 

 توثيقه في مناسبات عديدة أخرى؟
 

ة حادث الواحات عن طريق األجهزة اإلعالمية التابعة للنظام المصري عن الرواية التي روجت منذ بدايرابعًا: 

طريق تسجيل مسرب ألحد الضباط الذي يصف فيه وقائع حادث الواحات ويؤكد إختطاف النقيب محمد الحايس، 

وهي رواية تدعو الى التوقف عندها حيث أن في أغلب عمليات إالختطاف للجنود أو للضباط يكون الموقف 

ن من الجيوش بشكل عام هو عدم اإلعالن او التصريح بوجود مختطفين حتى يتحين للجيش تحرير المعل

في الحالة المصرية يبدو  هالمختطفين ومن ثم اإلعالن عن تفاصيل عملية اإلختطاف وتحرير الرهائن، إال أن

بعد أن كانت  نظام المصريحيث كان اإلعالن عن عملية اإلختطاف من قبل األجهزة اإلعالمية لل ،األمر مختلفًا

 .الروايات اإلعالمية في البداية تشير إلى أنه من بين القتلى

لى سؤال حول حقيقة إختطاف النقيب محمد الحايس وما إذا كان لم يختطف من األصل إستفهام يقودنا هذا اال

ستبدو نصرًا عظيمًا ولكن فضل النظام اإلعالن عن إختطافه ليتم اإلعالن فيما بعد عن عملية تحريره التي 

يعوض الخسائر المادية والمعنوية المترتبة عن حادث الواحات، والتي سيتم تصويرها من خالل عملية قصف 

ويعقبها سواء كانت إرهابيين أو مهربين أو أية مجموعات أخرى، ألي مجموعات مسلحة في الصحراء المصرية 

الناجحة ولتبدأ بعدها القنوات المصرية باإلحتفال  "تحريره"مباشرة ظهور للنقيب محمد الحايس بعد عملية 

في حين انه يبدو ان  تواإلبتهاج بعملية يبدو منها استرداد للكرامة ورفع للحالة المعنوية بعد حادث الواحا

، ما يعزز هذه الفرضية حوادث سابقة لم يعلن فيها الجيش المصري عن العملية لم تكن موجودة باألساس

 اثلة ومنها:حاالت إختطاف مم

لتنظيم والية سيناء بالهجوم على كمين الصفا بمدينة العريش،  مسلحون تابعونقام  7132مارس  31 .3

تعلن حينها فرد من قواتها في الكمين، ولم  31في اليوم التالي عن مقتل  وزارة الداخلية المصريةلتعلن 

عن أن هناك اثنين مفقودين وهم النقيب محمد عبد الرحيم القالوي من قوة قسم ثاني العريش والمجند 

https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/1052291168147879
https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/1052291168147879


 

 

 الحايس: بين الخطف والتحرير حقائق وأوهام 4   1  نوفمبر 1027

: األسباب والتفسيراتثانيًا : 

عن قيام تدريبات عسكرية مشتركة بين الجيش المصري  اإلعالن

 

انه تم العثور على جثة الضابط وهو ما  مصادر أمنيةمجدي أبو عماشة، ليتم اإلعالن بعدها من قبل 

حينها، كانت المفاجأة أن بعد الحادث بما يقارب األربعة أشهر قام تنظيم والية سيناء  نفته أسرة الضابط

بإصدار مقطع فيديو يتضمن مقطع مرئي للنقيب والجندي وهم يرتديان المالبس البرتقالية ومقيدان 

 ( 72سيناءأمام أحد المسلحين قبل أن يتم إطالق النار عليهما. )

لتنظيم والية سيناء بالهجوم على قوة من العمليات الخاصة بجوار  مسلحون تابعونقام  7132يناير  33 .7

اليوم ديم بوسط مدينة العريش، لتعلن حينها المواقع اإلخبارية المصرية ومنها )مبنى أمن الدولة الق

محمد عبد الفتاح ، وثالثة من أمناء  /دد من رجال األمن وهم المالزم أول( عن مقتل عالوطن( و )السابع

مصطفى صالح، ولكن  /محمد الصغير، وعريف /عبد الفتاح الشيخ، وعريف /الشرطة هم عريف

وجد جثث لهم، أنه قد تم تالمفاجأة التى ظهرت الحقًا أن امناء الشرطة الذي ُاعلن عن مقتلهم وال 

وم، واألمر هنا ليس استنتاجًا بل تم توثيقه بمحاضر رسمية لوزارة الداخلية تم إختطافهم أثناء الهج

اعطائها الحقاً ألسر أمناء الشرطة بعد مطالبتهم الوزارة بتوضيح مصير ابنائهم أو استالم جثثهم، ليكشف 

ا أفراد كمأحد المحاضر الرسمية على قيام المسلحين باإلستيالء على المدرعة األمنية بكامل طاقمها من 

 تظهر صورة المحضر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vetogate.com/2105233
http://www.vetogate.com/2105233
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/591709427677712/?type=3&theater
http://www.youm7.com/story/2017/1/11/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/3051072
http://www.youm7.com/story/2017/1/11/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/3051072
http://www.youm7.com/story/2017/1/11/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/3051072
http://www.elwatannews.com/news/details/1771823
http://www.elwatannews.com/news/details/1771823
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: األسباب والتفسيراتثانيًا : 

عن قيام تدريبات عسكرية مشتركة بين الجيش المصري  اإلعالن

 

القوات المسلحة المصرية أعلنت في بيانها ان الضربه الجوية كانت علي منطقة تقع في غرب محافظة خامسًا: 

أكتوبر  13تعلن عن أي إشتباكات  أخري جرت بين قوات االمن والمسلحين، ولكن في حلقة يوم  مالفيوم، ول

العميد خالد عكاشة عضو المجلس األعلي لمكافحة اإلرهاب ان محمد م، في برنامج هنا العاصمة صرح 7132

 ليبية؟ال –أصيب قبل تحريرة في إشتباك نيراني تم بين قوات األمن والمسلحين قرب الحدود المصرية  ،الحايس

أعلن ان المسلحين تم  ذيالوالقوات المسلحة  الصادر من بيانالبين  واضح تضاربتشير هذه الرواية الى 

كان بالقرب من  "الحايس"ن بأتصريح عضو المجلس األعلي لمكافحة اإلرهاب بين في غرب ليبيا و همقصف

 ةالمؤسسات االمني، ربما يشير هذا التضارب عل اقل تقدير إلى إختالف المعلومات لدى الحدود المصرية الليبية

 حول حادث إختطاف "الحايس".

 

قتلت العشرات من ضباط الداخلية، وقامت بإختطاف الضابط أظهرت تلك المجموعة المسلحة التي سادسًا: 

تها القتالية العالية فى مواجهة قوات األمن، ولكن مهما كانت قوة وتدريب تلك المجموعة، ءمحمد الحايس كفا

سالح كسالح  ةن تقف في مواجهأ على نهاية تبقي مجموعة قليلة العدد وتسليحها ال يساعدهااللكن في 

أجهزة القمر الصناعي أحداثيات دقيقة عن مكان المجموعة، حيث أن المنطقة  هوالذي أعطت الطيران الجوي،

والذي قد يثير تساؤالت عن بعض ما تردد من أن  ظلت طوال األيام الماضية مراقبة عن طريق القمر الصناعي

هوف والجبال وهو ما ال طيرانًا أمريكيًا هو الذي قام بالعملية األخيرة لخبرته في مالحقة المختفيين في الك

يتوافر عند الجانب المصري، يعضد هذا السيناريو إحتفال القيادة المركزية الوسطي للقوات األمريكية عبر 

 بالضربة الجوية. حسابها الرسمي

 

نري أن الطائرة  ،م7132اكتوبر  13في  نشرته القوات المسلحة المصريةلذي عند النظر الي الفيديو اسابعًا: 

عربات دفع رباعي مغطاة في الصحراء بمنطقة قيل انها  1فرد يتجمعون حول  37قامت بقصف ما يقارب 

، والباقين الذو ثالثة إلى أربعة أفراد لفيديو ان ما قد تم قتلةغرب محافظة الفيوم، وبعد القصف لوحظ في ا

ا ، لو فرضنثم يظهر مقطع مرئي آخر لوزارة الدفاع لقصف المجموعة المتبقية أثناء فرارها في الصحراء بالفرار

القصف مثل أخرون  من ىأن محمد الحايس كان في يد تلك المجموعة فلماذا لم يقتل؟؟ ولو ان الحايس نج

 ةفي الركض فلماذا لم يقوموا بتصفيهناك مجموعة لم يصبها القصف واستمرت  وا ولوحظ في الفيديو اننج

https://twitter.com/CENTCOMArabic/status/925388407982972929
https://www.youtube.com/watch?v=AnqdJvfa1mw
https://www.youtube.com/watch?v=AnqdJvfa1mw
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: األسباب والتفسيراتثانيًا : 

عن قيام تدريبات عسكرية مشتركة بين الجيش المصري  اإلعالن

 

لم يكن معهم وقت القصف وانه كان في مغارة جبلية قريبة من مكان  "الحايس"؟ وعلي فرضية ان "الحايس"

أنه في تلك اللحظة سيكون  ليس من المؤكدأالمغارة ويقوموا بتصفيته؟  ى تلكتجمعهم، فلماذا لم يذهبوا ال

أو  أول تفكيرهم هو قتل الحايس؟ وهو ما يثير عدة تساؤالت حول حقيقة إختطاف النقيب محمد الحايس

 قصة تحريره على أقل تقدير.

 

اإلعالم المصري تناول الحدث علي أنه إنتصار كبير سيظل يذكرة التاريخ، ولكن الالفت ان تناول اإلعالم ثامنًا: 

الجيش المصري وقوته في محاربة اإلرهاب، ولم يتمادي في الحديث عن وزارة الداخلية وقواتها يظهر كفاءة 

م، بعد الحادثة 7132أكتوبر  71الخاصة، التي أظهرتها التسريبات التي أذعها أحمد موسي في برنامجة يوم 

اللوء في هذا الصدد خرج مباشرة، علي انها قوات تدريبها ضعيف، وأظهرت عدم قدرتها علي محاربة اإلرهاب، و

عقة المصرية "قوات تابعة اوقوات الص 111وال 222في أكثر من موضع ليتحدث عن أن قوات ال فؤاد عالم

تصبح قادرة تقوم بتدريب قوات الشرطة كي ومحاربة اإلرهاب  تتولىللجيش المصري" هي من المفروض ان 

 رهاب.محاربة اإلعلى 

 

 القيام بثالث عمليات عسكرية ووزارة الداخليةالقوات المسلحة  كال من منذ وقوع حادث الواحات اعلنتتاسعًا: 

، حيث أعلنت الداخلية المصرية يوم الثالثاء الماضيعلن عنها باإلضافة الى العملية العسكرية التي اُ  مشتركة

مسلحا بعضهم يرتدي مالبس عسكرية في  31مقتل  م،7132أكتوبر  72لموافق في يوم الجمعة الماضية ا

بضربتين جويتين في  قوات الجويةاشتباكات مع األمن في نطاق محافظة الوادي الجديد غربي البالد، وقام ال

، وهو 7132أكتوبر  11 و 7132أكتوبر  71  الصحراء الغربية من بعد حادثة خطف النقيب محمد الحايس يومي

حول أيًا من هذه المجموعات هو المنفذ الحقيقي لحادثة الواحات وما هي حقيقة  عالمات االستفهامما يثير 

حيث أن مجموع ما  بك معها الجيش او قام بقصفها وما عالقتها بحادث الواحاتالمجموعات األخرى التي اشت

فرد تقريبًا، في حين أن الرواية  11تم اإلعالن عن قتله من المسلحين على أثر العمليات السابقة يتخطى ال 

 37ال تتخطى التي أظهرها التسريب الذي أذاعه "أحمد موسى" تشير الى أن المجموعة التي نفذت حادث الواحات 

  ؟فردًا

 

http://www.youm7.com/story/2017/10/22/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-777/3474462
http://www.youm7.com/story/2017/10/22/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-777/3474462
http://www.youm7.com/story/2017/10/22/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-777/3474462
http://www.elwatannews.com/news/details/2643762
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29965
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: األسباب والتفسيراتثانيًا : 

عن قيام تدريبات عسكرية مشتركة بين الجيش المصري  اإلعالن

 

 خالصة

وفي ظل غياب الكفاءة في مواجهة العناصر المسلحة،  النظام المصري، التي ينتهجهاالشفافية  غيابفي ظل 

ستظل دائمًا تساؤالت منطقية تبحث عن إجابات حول حقائق العمليات العسكرية التي يعلن عنها النظام 

 (1)المسلحة في الصحراء المصريةناصر المصري وعن مستقبل المواجهات مع الع

 

                                  
 ."اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية( 1)


