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ما وراء استهداف طائرة وزير الدفاع المصري
محمود جمال
تمهيد
أعلن الجيش المصري ،يوم الثالثاء الموافق  19ديسمبر 2017م ،عن مقتل ضابط وإصابة
 2آخرين في استهداف مطار العريش بمحافظة شمال سيناء بإحدى القذائف أثناء زيارة
وزيري الدددفدداع والددداخليددة للمدددينددة .وأعلن تنظيم 1الدددولددة اإلسدددددددالميددة في اليوم التددالي
للحادث عن تبنيه عملية استهداف المطار أثناء زيارة وزير الدفاع ووزير الداخلية.
ويعد هذا االسدددتهداف هو الثاني من نوعه الذي يطال شددداصدددياة أمنية وعسدددةرية بارزة
من ذلدددل النوع ،من بعدددد االنقالب العسدددددددةري في  03يوليو 2013م ،حيدددا دددا

حدددادث

اسدددددتهداف وزير الداخلية السدددددابق اللواء محمد إبراهيم في  05سدددددبتمبر 2013م ،هو أول
محاولة اغتيال من نوعها.
ولم تةن زيارة وزير الدفاع صددد ي صددبحي اةخيرة التي أجراها في  19ديسددمبر 2017م،
هي اةولي من نوعها التي يجريها "صبحي" إلى محافظة شمال سيناء ،بل ام "صبحي"
ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار بزيارة محافظة شددمال سدديناء أ ثر من مرة وفي أو اة
انت تشدددددهد محافظة شدددددمال سددددديناء اشدددددتبا اة بشدددددةل أعنف من الو ت الحالي .حيا
شدددهدة محافظة شدددمال سددديناء منذ االنقالب العسدددةري في  03يوليو 2013م ،وبعد تطور
اةوضاع فيها بسبب التمرد المسلح الذي تشهده المحافظة ،زياراة لمسئوليين عسةريين

 1هجوم إرهابي على مطار العريش أثناء زيارة «وزيري الدفاع والداخلية ،مصر العربية ،تاريخ النشر  19ديسمبر  ،2017تاريخ الدخول  21ديسمبر ،2017
الرابط

2

داعش يتبنى قصف مطار العريش ،العربية نت ،تاريخ النشر  20ديسمبر  ،2017تاريخ الدخول  22ديسمبر  ،2017الرابط
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وأمنيين بارزين ي يقفوا على تطوراة اةوضددددددداع هنا  ،وبين يوليو 2013م وديسدددددددمبر
 ،2017تم رصد  18زيارة عسةرية علىا معلنة إلى شبه جزيرة سيناء.
انت أهم المالحظاة التي تم رصدددها في راءة ال 18زيارة ،أ صددد ي صددبحي ا له
العدد اة بر من تلل الزياراة حيا زار " صد ي" محافظة شمال سيناء  13مرة وأغلبها
شدددار ه فيها وزير الداخلية الحالي "عبدالغفار" ،و ل الزياراة لم يتم اإلعال عنها إال بعد
نهايتها ورجوع المسددددددئول إلى القاهرة ،ويعلن عنها في بيا للمتحدث العسددددددةري يرافقها
عدة صدددددددورة ولقطاة فيديو تظهر تفقد وزير الدفاع ووزير الداخلية لالرتةازاة اةمنية
والعسدددددةرية ،المتواجدة بالمحافظة ،وهذا يعني أ الزياراة تتم بتةتم شدددددديد وال يعرف
عنها في و تها سوى الدوائر الااصة داخل المؤسسة العسةرية.

أوالا :في شرح محاولة االستهداف:
في صدددددباح يوم الثالثاء الموافق  19ديسدددددمبر 2017م ،ام وزير الدفاع صدددددد ي صدددددبحي
يرافقه وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بالتوجه إلى مدينة العريش بمحافظة شدددددددمال
سيناء ،إلجراء زيارة لعدد من االرتةازاة اةمنية والعسةرية المتواجدة بالمحافظة ،و ما
ذ رة البياناة الرسمية فإ الزيارة تم اإلتفاق علىها بين السيسي وصد ي صبحي أثناء
االجتماع الذي تم بينهما بل يوم من الزيارة ،ولم يحضدددر االجتماع أي مسدددئول عسدددةري
آخر.
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و د اعتاد سدددةا محافظة شدددمال سددديناء على أ زياراة الشددداصدددياة القيادية لسددديناء
ُتحاط بسدددددددرية تامةُ ،تقط خاللها شدددددددبةاة االتصددددددداالة واإلنترنت ،وتشددددددددد اإلجراءاة
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الرئيس السيسى يجتمع بوزير الدفاع ،اليوم السابع ،تاريخ النشر  18ديسمبر  ،2017تاريخ الدخول  21ديسمبر  ،2017الرابط
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أمنيا واسد ا
ا
اةمنية ،وتشدددهد المحافظة انتشد ا
ددعا ،وتمن الحر ة في مناطق معينة بقصدددد
ددارا
إخالئها لمرور موا ب القياداة العسدددددةرية أو الوزراء ،ولةن يبدو أ هذا التأمين المعتاد
ا
متواجدا بشةل بير في هذه الزيارة.
في ل زيارة لم يةن
هبطت طائرة وزير الدفاع في مطار العريش ،ولم نتأ د ما إذا ا وزير الدفاع د ام
بجولة تفقدية أم ا القصدددددددف عند الهبوط ،ولةن في ل اةحوال امت عناصدددددددر تابعة
لتنظيم الدولة اإلسددددالمية بقصددددف الطائرة التابعة لوفد وزير الدفاع ووزير الداخلية ،ولم
ُيصدددب أي من الوزيرين بأي أذي ،ولةن أسدددفر الحادث عن سدددقوط تيلين (في رواية غير
رسدددمية) وهما المق ّدم إسدددماعيل الشدددهابي ،مدير مةتب وزير الدفاع ،والعقيد طيار حربي
مقاتل رفعت مندوه ،وهو ائد طائرة الوزير صبحي.
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ولم توضددح رواية المتحدث العسددةري تفاصدديل الحادث بل ا تفت بذ ر أ مطار العريش
تم اسددددتهدافه و تل ضددددابط وأصدددديب اثنا آخرا  ،وتم إحداث تلفياة بإحدى الطائراة
الهيلةوبتر ،وذ رة أ ذلل جاء أثناء زيارة وزير الدفاع ووزير الداخلية لتفقد القواة
والحالة اةمنية بمدينة العريش.

 "4العربي الجديد" يكشف تفاصيل محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية المصريين ،العربي الجديد ،تاريخ النشر  20ديسمبر  ،2017تاريخ الدخول 21
ديسمبر  ،2017الرابط
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و امت الصدددفحة الرسدددمية لوزارة الدفاع المصدددرية ،بالتقاط صدددور وفيديو أثناء وصدددول
صددددد ي وعبدالغفار إلى مطار ألماظة العسددددةري بالقاهرة ،و امت بنشددددرها حتي تظهر أ
صدددددددد ي وعبدالغفار لم يصدددددددابوا بأي أذي إثر الحادث ،ولةن تلل اللقطاة أظهرة حجم
القلق الذي ا عليه الا من صد ي وعبدالغفار.

في اليوم التالي للحادث (اةربعاء  20ديسمبر  ،)2017ام السيسي بعقد لقاء ضم الا من
صددددد ي صددددبحي ،ومجدي عبدالغفار ،ورئيا أر ا الجيش المصددددري الفريق محمد فريد
حجددازي ،ومدددير الماددابراة الحربيددة اللواء أر ددا
إصدرات المعهد
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الماابراة العامة اللواء خالد فوزي ،ومدير مةتب السدددديسددددي اللواء عبال امل ،لمعرفة
تفاصددددددديل ما جري خالل الزيارة ،وال توجد معلوماة تفصددددددديلية حول ما جري في اللقاء
ولةن الصدددورة التي تم تصدددويرها من داخل االجتماع لوزير الدفاع صدددد ي صدددبحي تظهر
ا
ا
أيضا وزير الداخلية "عبد الغفار".
باديا على وجهه و ذلل
مدي الغضب الذي ا
ومما خرد للعلن عن تفاصدددديل اللقاء هو ما الته الرئاسددددة المصددددرية بأ السدددديسددددي تلقى
ا
تقريرا من وزيري الدفاع والداخلية حول اةوضددددددداع اةمنية في منطقة
خالل االجتماع
شمال سيناء واإلجراءاة والتدابير التي تتاذها اةجهزة اةمنية ،في ضوء الزيارة التي
ام بها الوزيرا إلى مدينة العريش لتفقد القواة والحالة اةمنية هنا  ،ووجه السدديسددي
خالل االجتمددداع بمواصدددددددلدددة الجهود من أجدددل ا تالع اإلرهددداب من جدددذوره ومالحقدددة
المسدددلحين ،وهو أمر متةرر من السددديسدددي بالتوجيه بمالحقة المسدددلحين وتطهير سددديناء،
حيا سدددبق و لف رئيا اةر ا محمد فريد حجازي بتطهير سددديناء خالل ثالثة شدددهور،
بعد مجزرة الروضددددددة ،ولم يتم تغير في الوضدددددد اةمني بأي شددددددةل من اةشددددددةال ،بل تم
استهداف وزيري الدفاع والداخليه في تطور غير مسبوق.

إصدرات المعهد
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لم يمر  24سدددددداعة على الحادث ،إال وأعلن تنظيم الدولة اإلسددددددالمية تبنيه للحادث ،حيا
أعلنت و الة أعماق التابعة لتنظيم الدولة عن اسدددددددتهداف القائد العام للقواة المسدددددددلحة
ووزير الداخلية في مطار العريش بشددددددمال سدددددديناء ،وأضددددددافت الو الة أ مقاتلي الدولة
اإلسدددالمية انوا على علم بوصدددول وزير الدفاع صدددد ي صدددبحي ووزير الداخلية مجدي
عبدالغفار إلى مطار العريش ،خالل يامهما بجولة تفقدية للقطاعاة العسةرية في شمال
سدديناء ،ومن ثم تم إسددتهداف إحدي طائراة اةباتشددي المرافقة لهما بصدداروم موجه من
نوع ورنيت أثناء هبوطها في المطار مما أدي إلى إعطابها ومقتل ضدددددابطين برتبة عقيد
طيار ومقدم وإصابة عنصرين على اة ل.

و امت جريدة النبأ التابعة لتنظيم الدولة ،في عددها الددددددددد  ،111بنشددر تفاصدديل اسددتهداف
مقاتلي والية سدددديناء لوزيري الدفاع والداخلية يوم  19ديسددددمبر ،ووفق مصددددادر ميدانية
خاصدددددددة بالتنظيم الت للجريدة "بعد ورود معلوماة أمنية للمجاهدين تفيد بوصدددددددول
وزيري الدفاع والداخلية للمنطقة اسدددتعد المجاهدين السدددتهدافهم ،ليطلقوا بعد وصدددولهم
ا
ا
موجها على طائرة مروحية تابعة للوفد ،اةمر الذي أدى إلى مقتل العقيد
صدداروخا
للمطار
طيار محمد رفعت المندوه ،والمقدم إسددددماعيل الشددددهابي .ونقلت جريدة النبأ عن مصدددددر
إصدرات المعهد
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عسددددددةري تاب لها وله "إ إسددددددتهداف رؤؤل الحةومة المصددددددرية أولوية من أولوياتهم
ُ
ا
نظرا لدوره في صف المسلمين في العراق والشام وليبيا
وخصوصا وزير الدفاع المصري
بالطائراة التي تارد من المطاراة المصرية".
وفي نفا السدددددياق نشدددددرة و الة أعماق فيديو لحظة صدددددف الطائرة التابعة لوفد وزير
الدفاع ووزير الداخلية ،وبمتابعة الفيديو يالحظ أ االسدددددددتهداف تم بصددددددداروم مضددددددداد
ا
مترا
للدروع روسددي الصددن من نوع ورنيت  .الصدداروم ما ال خبراء يقط حوالي 320
في الثددانيددة ،وبمراجعددة فيددديو االسدددددددتهددداف المنشدددددددور نجددد أ

الفرق مددا بين اإلطالق

واالرتطام " 13ثانية" بمعني أ الصددددددداروم أطلق من على بعد  4.2يلو متر تقريبا (يبلغ
مدى الصاروم حوالي  10م).

وذ ر مصدددر عسددةري على حد وصددف جريدة النبأ التابعة للتنظيم أ هذا االسددتهداف لم
يةن اةول من نوعه ،إذ سبق لمقاتلي التنظيم أ ا ستهدفوا المطار بل ذلل أ ثر من مرة

إصدرات المعهد
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بالصدددددددواريء ،أثناء تواجد بعد القياداة للتجهيز للحمالة ،وهو مطار ال تتواجد فيه
طائراة بشةل دائم.

ا
ثانيا :في التفسيراة والدالالة:
 -1نعم والية سيناء ولةن:
تتطور القدراة الفنية والتةتيةية والتسليحية لتنظيم والية سيناء بشةل واضح ،ويقوم
بتنفيذ عملياة د يقة ونوعية ،وهذا يظهر في د ة التنظيم في القيام بعملياته ،سدددددددواء
باإلشدتبا م

واة الجيش والشدرطة المتواجدة بمحافظة شدمال سديناء ،أوالهجوم على

المعسددةراة والحواجز واة منة التابعة للجيش المصددري ،وعلى أ سددام ومقراة الشددرطة،
وتظهر فاءة التنظيم أيضد ا
دددا في تنفيذه لعملياة تفجير المر باة العسددددةرية والشددددرطية
بالعبواة المفا اه ،و ذ لل عمل ياة القنص ا لذي يقوم ب ها التنظيم تدل على احتراف ية
ومهارة اةفراد المنتمين له ،وتقدم مستوى التسليح والتدريب النوعي الذي يقومو به.
و د أعلن تنظيم الدولة اإلسدددالمية أنه من اسدددتهدف طائرة وزير الدفاع أثناء زيارته إلى
مدينة العريش ،وأعلن عن تفاصددددديل العملية التي ام بها في بياناة وتصدددددريحاة وأظهر
ا
ددددددورا وفيديوهاة تظهر يف ية اسدددددددت هداف وزير الدفاع ووزير الداخلية أثناء الزيارة،
صد
ولةن بقراءة البياناة والتصددددريحاة الصددددادرة عن مصددددادر التنظيم ،نرى أ التنظيم ا
على علم مسدددددددبق بزيارة وزير الدفاع ووزير الداخلية بل أ تتم ،وأنه اسدددددددتعد للعملية
جيدا نتيجة معرفته السابقة بالزيارة ،وهنا احتماال لمصدر هذه المعلوماة:
ا
جدا من صددانعي
اةول :أ يةو تنظيم الدولة د أصددبح له مصددادر داخل الدائرة القريبة
القرار في النظام ،وهم من أخبروا التنظيم بزيارة وزيري الدفاع والداخلية ،وهذا يعني
أننا أمام نقطة تحول في الصراع بين تنظيم الدولة والنظام العسةري في مصر ،وستشهد
إصدرات المعهد
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اةيام القادمة ،إذا ا

ا
ددددددحيحا ،المزيد من العملياة من هذا النوع من
هذا االحتمال صد

ا
شرطا أ تةو تلل العملياة في نطاق محافظة شمال سيناء فقط،
اال ستهدافاة ،ليا
بل من الممةن أ تمتد إلى محافظاة أخرى ومناطق في لب العاصدمة المصدرية القاهرة
ا
موجودا.
أو أي مةا آخر إذا ا هذا االختراق عالي المستوى
وإذا ا هذا اإلحتمال صدددحيحا أيضد اددا ،فهذا يعني أننا أمام شدددريحة جديدة انضدددمت إلى
الشرائح الرافضة لنهج النظام الحالي من داخل المؤسسة العسةرية ،فإحدي تلل الشرئح
هي التي ررة مواجهة النظام بالسددددالح و امت باالنضددددمام لحر اة وجماعاة مسددددلحة
لمواجهة النظام الحالي عن طريق حمل السددالح ،ويعبر عن تلل الشددريحة الضددابط هشددام
عشدددددماوي والضدددددابط عماد عبدالحميد وغيرهم ،أما الشدددددريحة اةخري فتلل التي ترى أ
النظام الحالي يضدر بالمؤسدسدة العسدةرية ةل ويجب إزالته ولةن م الحفاظ على شدةل
الدولة ،وهذا عن طريق السدددددددبل القانونية والدسدددددددتورية من وجهة نظرهم ،وعبر عن تلل
المجموعة العقيد أحمد نصددوة الذي أعلن عن ترشددحه إلنتااباة رئاس دة الجمهورية وتم
محا مته وحةم علية بست سنواة سجن م الشغل والنفاذ ،أما الشريحة التي أمامنا إ
صددح االحتمال فإنهم رروا مواجهة النظام الحالي ولةن بطريقة أخري وهي البقاء داخل
المؤسدددسدددة العسدددةرية دو اإلعال عن أنفسدددهم ،ودعم الحر اة والجماعاة التي تواجه
النظام بةل السبل والطرق.
الثاني :أ زياراة المسدددددئولين العسدددددةريين إلى محافظة شدددددمال سددددديناء تةو غير معلن
عنها ،وتتم في سدددددددرية تامة ،ويعلن عنها بعد االنتهاء منها ،ويةو

تأمين مطار العريش

على نطاق واس يمتد إلى عشراة الةيلو متراة حتي ال يقوم المسلحو باستهدافه عن
طريق صددواريء صدديرة أو بعيدة المدي ،ولةن ُيرجح أ الصدداروم أطلق من على مسددافة
حوالي  4يلو متر ،وهذه مسددددافة ليسددددت بالبعيدة ،وهذا يشددددير إلى مدي درجة التقصددددير
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اةمني الةبير (أو حتى التسدددداهل) في تأمين هذه الزيارة بعةا ما ا يتم من إجراءاة
تأمين في المراة السابقة ،لذلل رأي البعد ا هذا التقصير اةمني والعسةري ،فضال عن
تسدددددددريب موعد الزيارة ،لن يتم بهذا الشدددددددةل إال بقرار من جهاة أمنية علىا داخل الدولة،
وبالتالي فإ أحد اإلحتماالة الوارده هو أ ال سي سي نف سه أو أحد الجهاة العلىا اةخرى
هو من يقف وراء استهداف وزير الدفاع ووزير الداخلية للتالص منهما أو من أي منهما.

 -2التالص من صد ي صبحي:
جاء السدديسددي بإنقالب عسددةري ،وطبيعة الحةام الذين يصددلو بتلل الطريقة إلى الحةم
أنه ال يةو لديهم ثقة في الدائرة المحيطة بهم حتي وا

انوا شدددددددر ائهم في االنقالب،

ويعملو على أ تةو المؤسساة اةمنية والعسةرية باةخص في بضة أيديهم بشةل
تام ،وهم فقط من يسيطرو عليها.
فالسددديسدددي منذ  03يوليو  ،2013أ ال  28ائد عسدددةري من داخل المجلا العسدددةري ولم
ُيبقي إال على  6شدددداصددددياة فقط من المجلا القديم ،منهم اثنا فقط هم من لهم الحق
في إع طاء أوامر بتحريل القواة ،وه ما وزير الد فاع صددددددددد ي صدددددددبحي و ا ئد القواة
الجوية يونا المصري (م اةخذ في االعتبار أ القواة الجوية بمفردها ال تمتلل القدرة
على القيام بانقالباة عسةرية حيا تحتاد لقواة برية تستطي السيطرة على اةرض).
ورأي البعد ا السيسي عمل منذ اللحظة اةولي على السيطرة بشةل تام على المؤسسة
العسدةرية ،حتي ينفرد بالقرار داخل الجيش ،وعمل السديسدي على اإلطاحة بالشداصدياة
ذاة النفوذ داخل المؤسددسددة ،ورأي البعد بأ السدديسددي عمل منذ انقالبه العسددةري ،على
اإلطاحة بةل من يشل في والئه داخل المؤسسة نوع من فرض وإحةام سيطرته عليها.
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فيما وصدددف البعد ا خر المشدددهد داخل المجلا العسدددةري المصدددري بأنه "منقسدددم" إلى
وجهتي نظر ،ومما يشدددددير إلى ذلل المعني ما اله السددددديسدددددي في الندوة التثقيفة الرابعة
ا
دددددديرا إلى أ هنا
والعشدددددددرو والتي أ يمت يوم الاميا الموافق  09فبراير 2017م ،مشد
أشدددددددادداه لهم توجهدداة داخددل الجيش ،ولةن هددذا اةمر ليا مقبوالا في الجيش وتدداب
السددددددديسدددددددي" ،اللي داخل الجيش والشدددددددرطة إما يةو م بلده با وإما بالش .وداخل
الجيش ال يمةن أ نسمح أ يبقى في حد له توجه ،واللي هيبا علىه توجه هنمشيه" .
و بل إ الة السدددددديسددددددي لةل من الفريق عبدالمنعم الترال والفريق أسددددددامة منير ربي في
منتصددف ديسددمبر 2016م ،تلل الفترة التي أ ال فيها السدديسددي  12شدداصددية عسددةرية من
داخل المجلا العسددددددةري ،انتشددددددرة تقارير تشددددددير إلى وجود صددددددراعاة داخل المجلا
العسةري بسبب سياسة السيسي في حةم مصر ،وأشارة إلى وجود وجهتي نظر داخل
المؤسددددسددددة العسددددةرية إحدهما ترى أ ما يفعله السدددديسددددي سدددديعود بالاطر على الجيش
المصري ةل وتحاول أ تقن السيسي بأال يترشح لفترة ثانية للحةم.
وأشدددارة تقارير أخرى إلى أ نظام السددديسدددي يعاني من انقسدددام داخلي ،وأ اإلجراءاة
اةمنية التي اتاذتها الحةومة المصرية لمن المتظاهرين من النزول إلى الشوارع في 11
نوفمبر 2016م ،تلل التظاهراة التي دعت اليها بعد القوي الثورية تحت أسدددددددم "ثورة
الغالبددة"  ،ال تلغي حقيقددة أ الاوف على النظددام ال يددأتي من المتظدداهرين ،ولةن الاوف
ناب من النظام ذاته بمعني اسدددتغالل أي تظاهراة تحدث في الميادين المصدددرية من بل
مجموعة من داخل الجيش المصري.
ا
ا
ددةريا من داخل المؤسدددسدددة العسدددةرية وبقرار فقط،
ائدا عسد
لقد تالص السددديسدددي من 28
ولةن صددددددد ي صددددددبحي ليا با ي ياداة المجلا العسددددددةري ،فهو محصددددددن بموجب
الدددسدددددددتور وفقددا للمددادة  234التى تنص على" :يةو
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المجلا اةعلى للقواة المسلحة ،وتسرى أحةام هذه المادة لدورتين رئاسيتين املتين"
وال يملل السددددديسدددددي إ الته إال بتغيير هذه المادة ،لذلل رأي البعد أ من أ بر التحدياة
التي تواجة السددديسدددي في التالص من صدددد ي صدددبحي هو تحصدددينه في الدسدددتور ،وأ
السدديسددي لو أراد أ يتالص من صددد ي صددبحي بل عام 2022م ،يجب أ يقوم بتعديل
الدددسدددددددتور ،وهددذا مددا يتردد من حين إلى آخر داخددل أرو ددة مجلا النواب ،بددأ المجلا
سددددديقوم بتعديل المادة الااصدددددة بتحصدددددين وزير الدفاع ،ولةن سدددددرعا ما تتاافت هذه
اةصواة.
لذلل رأى البعد ا السدددددديسددددددي لن يسددددددتطي أ يتالص من صددددددد ي صددددددبحي بالطرق
القانونية والدسدددددددتورية في الو ت الحالي لو أراد ،وانه د يلجأ إلى طرق أخرى للتالص
منه ،وبالتالي برز تفسددددددير أ السدددددديسددددددي وأجهزته اةمنية هم من سددددددربوا معلومة موعد
الزيارة بشدددددددةل ما حتي يقوم التنظيم باالسدددددددتعداد لعملية االسدددددددتهداف ،وأ النظام ا
يقصدددد باةسدددال اسدددتهداف صدددد ي صدددبحي ولةن المعتاد في ل الزياراة ا يرافقه
وزير الداخلية مجدي عبدالغفار.

ا
ختاما:
عمل السديسدي على السديطرة بشدةل تام على المؤسدسدة العسدةرية ،وعلى أال يتواجد أحد
داخل المؤسددسددة العسددةرية بحيا يةو

ا
ادرا على أ ينافسدده أو يسددبب له أي تهديد د

يؤدي إلى إبعاده عن الحةم ،ذلل الحةم الذي أراق بسدددددددببه الةثير من الدماء ،و ام من
أجله باإلطاحة بالفريق محمود حجازي رغم عال ة المصدداهرة التي تربطهما ،فأي شدداص
يرى السددديسدددي أنه ،ولو من المحتمل ،أنه سددديةو مصددددر تهديد محتمل لمو عه فسددديقوم
بالتالص منه سواء بإ الته بالطرق القانونية ،أو بأي طريقة أخري.
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وهو ما يعني أ المرحلة القادمة ستشهد تطوراة هامة داخل المؤسسة العسةرية ،بيل
إنتااباة الرئاسة القادمة في منتصف عام 2018م ،فهل سينهي السيسي مرحلتة اةولي
و د ام بالسددديطرة الةاملة على المؤسدددسدددة العسدددةرية ،أم سددديةو لصدددد ي صدددبحي رأي
آخر؟
ما أنه من الواضح أ مسألة حسم الصراع وو ف أعمال التمرد في شمال سيناء (والتي
ال زال نظام السدديسددي يعتبرها مجرد أعمال إرهابية) ال تزال بعيدة المنال بشددةل بير في
ظل غياب االسددتراتيجياة والةفاءاة اةمنية والعسددةرية المطلوبة لفرض االسددتقرار في
المنطقدده ،والت ي ددد يراهددا البعد تحدددث بشدددددددةددل ماطط في إطددار إخالء المنطقددة من
سةانها في إطار ما يسمى بصفقة القر .

5

ما أ غلق ل المنافذ أمام من يطالبو بالتغيير من داخل المؤسددددسددددة العسددددةرية ،بتلل
الممارسددداة التي تمت م الفريق أحمد شدددفيق بعد إعال ترشدددحه ووضدددعه تحت اإل امة
الجبرية ،وحبا العقيد أحمد نصدددوة أيضد اددا بسدددبب ترشدددحه لرئاسدددة الجمهورية ورفضددده
ممارسدداة النظام ،وما يمارل من ضددغوط على الفريق سددامي عنا لعدم ترشددحه لرئاسددة
الجمهورية ،د يدف تلل المجموعاة المتواجدة داخل المؤسددددددسددددددة العسددددددةرية المطالبة
بددالتغيير بشدددددددةددل ددانوني ودسدددددددتوي للجوء إلى طرق أخري ليحققوا ذلددل التغيير الددذي
يريدونه ( ).

5

6

مجزرة الروضة :عندما يغيب الشهود ،المعهد المصري للدراسات ،الرابط

( )6اآلراء الواردة تعبر عن كتابها ،وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات
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