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 خالصات وتحدياتما بعد حادث الواحات: 

 د. عمرو دراج
 

صري في  شهد الم شهر أكتوبر وبدايات نوفمبر شهد الم صف الثاني من  ضخمة  ًاعدد ،2017الن من األحداث ال

ن أواربكت أيضًا كل من يتابع المشهد المصري ويحاول  ،اربكت النظام المصري وكأنها قدوالمتالحقة والتي بدا 

 التريثلى إدفعتني تلك األحداث وتصور واقع هذا المشهد. وقد و تحلياًل واقعيًا لفهم أيجد تفسيرًا لألحداث 

صاحب  صخب الم صري معمقةكلية ومن ثم محاولة تقديم قراءة  لها،قلياًل حتى يهدأ ال شهد الم الراهن  للم

تسيياعد في  المتعلق بهذه األحداث، بعيدًا عن التفاصيييل الكثيرة المرتب ة بها، الصييحيه منها والم،لو ،

 .الوصول الى صورة أكثر وضوحًا وإتساقًا مع مجريات األحداث اإلقليمية والدولية

 

ضيأكتوبر  20في الجيزة محافظة البحرية بشهدت من قة الواحات فقد  شتباكات عنيفة ما قيل أنه ، الما ا

سفرت عن سلحة، أ صرية، في  شرطًيا 16مقتل  بين قوات األمن ومجموعة م سب بيان وزارة الداخلية الم بح

من  (1)شييرطيًا 52عداد القتلى الى أحين ذكرت بعض المواقع أعدادًا م،ايرة لبيان وزارة الداخلية تصييل فيها 

صة وقوات مكافحة اإلرهاب ضحة داخل و، واألمن الوطني صفوة القوات الخا سببت الحادثة في حالة تخبط وا ت

 اإلعالمية.أذرعه اجهزة النظام األمنية و

سمية وفي ظل غياب معلوماتأكتوبر،  28وتحديدًا في  الحادث،بعد مرور أكثر من ثمانية أيام على و دقيقة  ر

سي سي سلحة التي قامت بالهجوم على قوات األمن، قام ال صيل الحادث وطبيعة المجموعة الم في  عن تفا

مستشارًا وتعيينه  (2)محمود حجازيالمسلحة الفريق بإقالة رئيس أركان القوات  خ وة مفاجئة وغير متوقعة

، وتزامن مع إقالة "حجازي"، عدة إقاالت أخرى طالت قيادات داخل للتخ يط اإلستراتيجي وإدارة األزمات لرئاسةل

 وزارة الداخلية.

من إقالة رئيس االركان محمود حجازي، تم اإلعالن عن القضيياء على المجموعة المسييلحة  يومين فقطبعد و

 أعلنت وزارة الدفاع ، حيث(3)تحرير الضابط المخت فاألمن في حادث الواحات وشاركت في استهداف قوات التي 

محمد " النقيبالضابط المخت ف عسكرية لمنفذي حادث الواحات وتحرير  اتتوجيه ضرب في عدة فيديوهات

http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-52-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/2/0/1932
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/2/0/1932
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85/2/0/1941
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85/2/0/1941
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ف تم وأعداد ولم تسييت ع أية جهة حتى تاريخه تقديم رواية متماسييكة لتفاصيييل الحادث وكي ".الحايس

 الضحايا، وعن كيفية القيام بعملية التحرير والمالبسات المتعلقة بها.

، والسييعي حول اسييتكشيياف تفاصيييلها حول مالبسييات تلك األحداث النظر عن التفاصيييل الكثيرة ب،ضو

 ، يمكن أن تساهم في القاءبدت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، عدة استنتاجات نصل إلىيمكن أن الحقيقية، 

 :الضوء على المشهد الكلي الراهن في مصر

حادث الواحات من ضييربات جوية والقضيياء على منفذي بعد  قوات الجيش واألمن قامت بهأيا كان ما أواًل: 

ست اعت بسهولة ، حديثة التكوين،ة مسلحةص،ير ةمجموع الحادث، إال أن الواقع الذي ال يمكن تجاهله أن  ا

صهمن الق ةاإليقاع بمجموعات مدرب شرطة وات الخا سائر مروعه فيها، مما إ، مرتين متتاليتين، ولل حداث خ

 .مستقبل مثل هذه المواجهاتكفاءة هذه المجموعات وقدراتها وعلى على  ةيع ي مؤشرات خ ير

 

ليس في أطراف أكتوبر( و 6مدينة ) ةمن عمران العاصييم تقريبًا كم 100وقع على بعد الواحات حادث ثانيًا: 

وتصيياعده وامتداده لدائرة تقترب من ، مما يدل على ارتفاع درجة الخ ر عن قبضيية األمن المصييري ةبعيد

 الداخل المصري بعد أن كانت مثل هذه المعارك محصورة تقريبًا في شبه جزيرة سيناء.

 

الداخل وحتى  ةامتدادات عبر الصييحراء ال،ربيتنفيذ حادث الواحات، يبدو أن لها المجموعة التي قامت بثالثًا: 

خاصة في ظل الثأرات الناتجه عن  ،رافدا كبيرا لمثل هذه المجموعات قد يشكل في المستقبلوهذا  ،(4)الليبي

 .لوارتفاع أعداد الضحايا من النساء واألطفا الليبية ةدرنمدينة قصف المدنيين في 

 

لها عالقه، أو على األقل ارتبا  فكري، بتنظيم  بتنفيذ حادث الواحاتيبدو أن المجموعة التي قامت رابعًا: 

، وهو ما ظهر من بيان تبني العملية بواسيي ة اا ودولًيا إقليمًيزخما أكبر وبعًد للحادث، مما يع ي ةالقاعد

 .(5)بتنظيم القاعدةها من موقع مرتبط سم "أنصار اإلسالم" وخروجاسمع عنها من قبل بمجموعة لم ُي

 

إلى  التدريب العاليو ة، من ذوي الخبرةاتساع ن اق انضمام ضبا  سابقين سواء من الجيش أو الشرطخامسًا: 

سيناء صحراء ال،ربية أو  سلحة الموجودة في ال سمية، مما ، المجموعات الم يجعل طبقًا لما أعلنته البيانات الر

http://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL8N1N75XK
http://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL8N1N75XK
http://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL8N1N75XK
http://www.eipss-eg.org/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2/0/1951
http://www.eipss-eg.org/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2/0/1951
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ضال عن زيادة جاذالعمليات أكثر فعالية و ضمام أفراد جدد من الجيش وتأثيرا، ف شرطة لزمالئهم في بية ان ال

 . حالة إقتناعهم بمنهجهم

 

 شرقًا على ن اق ج،رافي واسع من شبه جزيرة سيناء ةالمواجهات العسكريه أصبحت قوية ومتسع سادسًا:

صحراء ال،ربي صحراء الكبرى في دوائر نفوذ مجموعات ، مع امتدادات محتمله في ليبيا بل وحتى الة غربًاإلى ال

 .ة تنظيميًا أو فكريًا على األقلالقاعد إلى تنتمي

 

صريهسابعًا:  سلحة وحروب العصابات، نظرا لتدني قدرات القوات الم فإنها  في المواجهات مع المجموعات الم

في  إسرائيلي أيضًاأو ) ةفي الصحراء ال،ربيوفرنسي  روسي ،جنبيأال في وجود دعم إتست ع حسم المعارك  مل

صرحت به سيناء ص( طبقًا لما  سكرية مقربة من النظامم سكري (6)ادر ع سعا للتدخل الع ، وهذا يفته بابا وا

 .الحقًا بشكل أكبر األجنبي في مصر

 

ضت في نظرًا ثامنًا: سبق، يبدو أن الثقة الدولية قد انخف ضاع مدى لما  سي رة على األو سي في ال سي  قدرة ال

سان، مما دعا أمريكا األمنية سيمه لحقوق اإلن صة في ظل تواتر التقارير عن االنتهاكات الج سبيل ، خا على 

حول تشديد إجراءات اللجوء التنفيذي  دوله تضمنها قرار الرئيس ترامب 11إلى وضع مصر ضمن قائمة  المثال

ضاًل عةكبير ةوالهجرة للدول ذات المخاطر المرتفعه، وهذا بال بع له دالل سائحي ، ف ستمرار التحذيرات ل ن ا

 العديد من الدول بتجنب السفر إلى مصر.

 

سعًا:  سل ات و يتخلص من أي تا سيسي فيه أن يستجمع جميع ال تأتي كل هذه المت،يرات في وقت يحاول ال

تبرم ق اعات فضيياًل عن  وصييواًل إلى إقالة أقرب معاونيه الفريق حجازي، ،ًاشييخص قد يشييكل عليه تهديد

سع صادية، المجتمع منمن  ةوا شية واألزمات اإلقت هي أجواء تزيد من التحديات التي و سوء األحوال المعي

 ، في الوقت الذي يسعى فيه إلى فترة رئاسة ثانية تبدأ من منتصف العام القادم.تواجه السيسي

 

 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201711031027186811-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%B3/
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 خاتمة:

سبق ضوء ما  العمل  ؛ة متحدةنيجميع القوى الوط يجب علىتواجه الوطن،  التىتحديات ال تعاظم ، وأمامفي 

ستقر،على  سار الديمقراطي الم ستعادة الم صعب تجاوزها تداعيات إلى نزالقاللتجنب ا ا ، ليس خ يرة من ال

 فقط على صعيد الفشل في إدارة الدولة، ولكن بتحول أجزاء كبيرة منها بالتدريج إلى ساحات حروب.

ضًا ستمرار أن ُي على المجتمع الدولي كما يجب أي صر، مما قد درك مخاطر ا دعمه حكمًا دكتاتوريًا كالقائم في م

ضاع في المن قهساعد على تفجير ُي سرها األو ستقرار األخرى المتزايدة في بأ ، بالنظر إلى كل عوامل عدم اال

 .(1)رات جوهرية وصراعات لم يتم حسمهاالمن قة، وما تشهده من ت،ي

 

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


