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تقرير

أسبوع على «عملية سيناء»:
نتائج مرضية ...بانتظار «التطهير»
«العملية الشاملة» في سيناء ليست
كسابقاتها .هذا ما يظهره رصد عام للحملة
العسكرية الضخمة التي تخوضها القوات
المسلحة في شبه الجزيرة ،التي ّ
تحولت منذ
سنوات إلى بؤرة لإلرهاب التكفيري ،سواء في
خسائرها المحدودة للدولة المصرية ،أو في
ما يرافقها من إجراءات غير مسبوقة ،جعلت
من الممكن تحقيق بعض األهداف األولية،
بانتظار تحقيق هدف «التطهير» الذي ال يبدو
تحقيقه مرتبطًا بسقف زمني.
القاهرة ــ جالل خيرت

ف ــي لـيـبـيــا ،وع ـجــز ق ــوة كـبـيــرة كمصر
عــن ف ــرض رؤي ـت ـهــا ومـصــالـحـهــا الـتــي
ت ـتــوافــق م ــع ح ــل سـيــاســي واس ـت ـقــرار،
فــي بلد يـعـ ّـد ام ـتــدادًا استراتيجيًا مع
الجزائر ،وألمنها ،في حني أن االمارات
البعيدة ،إذا سلمنا مع بعض الخبث ،ال
مصلحة لها في دعم سياسة استقرار
أو حل سياسي .مــاذا يفعل املصريون
مــع ه ــؤالء؟ ومل ــاذا تكتفي مـصــر بدعم
طرف عسكري كخليفة حفتر غير قادر
ع ـلــى ال ـح ـســم ال ـع ـس ـك ــري ،وال تـفــرض
خطة إلعادة االستقرار؟
لـ ـيـ ـس ــت خـ ـص ــوصـ ـي ــة لـ ـيـ ـبـ ـي ــة ،ول ـك ــن
الـ ـح ــرب االه ـل ـي ــة ال ـل ـي ـب ـيــة اسـتـهـلـكــت
أربعة وسطاء منذ عام  2012من دون
أدنى اختراق .طارق متري ،برناردينو
لـيــون ،ومــارتــن كوبلر ،وأخـيـرًا غسان
سالمة .أسباب الفشل عــديــدة .الفشل
مـسـتـمــر م ــن ات ـف ــاق ال ـص ـخ ـيــرات قبل
ع ــام ــن ،ول ـق ــاء سـيــل س ــان ك ـلــو ،ال ــذي
رعـ ـ ــاه ال ــرئ ـي ــس إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون،
الـ ــذي ل ــم ي ـجــف ح ـبــر ت ـع ـهــداتــه حتى
كــان الـطــرفــان ينعيانها فــي الصحف
مــن بــاريــس ،وفــي الـيــوم التالي ،حتى
م ـح ــاول ــة غـ ـس ــان س ــام ــة ف ــي تــونــس
خــال الصيف البناء عليه ،وتعديله
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال إدخـ ـ ـ ـ ـ ــال خـ ـلـ ـيـ ـف ــة ح ـف ـت ــر،
ال ـق ــوي ش ــرق ــا ،م ــع املـجـلــس الــرئــاســي
ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج،
ال ـ ـتـ ــي ي ــدعـ ـمـ ـه ــا ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب ،واملـ ـج ـل ــس
األع ـل ــى ل ـلــدولــة ،ف ــي م ـعــادلــة جــديــدة.
ً
الفرنسيون يدعمون حال سياسيًا في
ليبيا نظريًا ،وإع ــادة ترميم الحاجز
الليبي األخـيــر أمــام مــوجــات الهجرة،
وهم يدعمون مبادرات غسان سالمة
واالم ــم املتحدة ،لكن لفرنسا عالقات
مميزة مع حفتر أيضًا ،بسبب الشراكة
مع الدول الخليجية التي تدعمه أيضا
كاإلمارات .كذلك فإن املنافسة مستمرة
مع االيطاليني على املصافي الليبية،
ال ـتــي كــانــت شــركــة ال ـن ـفــط االيـطــالـيــة
«ايني» تدير أكثرها.
ي ـ ـق ـ ــول ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــر الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي إن ف ـش ــل
ً
الــوســاطــات يعود أوال الــى محاولتهم
ج ـم ـي ـعــا بـ ـن ــاء اتـ ـ ـف ـ ــاق ،ل ـك ــن مـ ــن دون
إشراك القوى الفعلية في امليدان .جرت
محاولة قبل أيام تم خاللها جمع قادة
سبعة ميليشيات أساسية في طرابلس
للتفاهم فــي مــا بينهم بــدفــع مــن قوى

غــربـيــة وسـيـطــة ،لتوحيد قــواهــا ،لكن
ال أح ــد يــريــد الـكـشــف عـنـهــم .لــو نجح
الــرهــان لـكــان سـيــؤدي الــى إنـشــاء قوة
عسكرية موازية في الغرب لقوة خليفة
حـفـتــر ،وق ـ ــادرة عـلــى إح ـ ــداث ال ـت ــوزان
املـ ـطـ ـل ــوب مـ ــع رجـ ـ ــل ال ـ ـشـ ــرق ال ـ ـقـ ــوي،
ّ
واملوحد ولو شكليًا في مواجهة الغرب
املنقسم .الفشل سيستمر ،ألن الحلول
الــدائـمــة ال تــأتــي مــن أصـحــاب القضية
ول ـي ــس بــإس ـقــاط ـهــا م ــن فـ ــوق .وه ـنــاك
تساؤل مشروع عن حقيقة رغبة الدول
املـتــدخـلــة فــي الـتــوصــل ال ــى ح ــل ،حتى
ولو كان من البديهي الزعم أن أوروبا
تدفع غاليًا ثمن انهيار الحاجز الليبي
أم ــام تــدفــق آالف امل ـهــاجــريــن األف ــارق ــة
نحو شواطئها.
وإذا كان ال بد من وصف املشهد الليبي
بـعــد سبعة أعـ ــوام عـلــى إس ـقــاط نظام
الــرئ ـيــس ال ـق ــذاف ــي ،ف ـهــو أن االن ـق ـســام
بني الغرب والشرق ال يــزال عميقًا ،مع
ق ــدر م ـع ـقــول م ــن االس ـت ـق ــرار ح ـيــث لم
تعد ليبيا في وضعية الحرب االهلية
املفتوحة .وال تزال ليبيا ساحة صراع
م ـف ـتــوح مل ـحــاربــة االس ـ ــام الـسـيــاســي،
وخ ــاف املـحــاور بــن قطر وتركيا من
جـهــة ،ومـصــر والـسـعــوديــة واالمـ ــارات
من جهة أخرى .لكن التيار «اإلخواني»
الــذي يخشاه هــؤالء لم يكن قويًا بعد
سقوط طرابلس في آب  ،2011والتي لم
َ
يحظ فيها بأكثر من عشرة في املئة في
االنتخابات االولى .لكن تراجع اإلسالم
السياسي ،يخلي املـكــان شــرقــا وغربًا
للسلفية املدخلية.
هذه املجموعة الوافدة من تيار سلفي
سـ ـع ــودي يـ ـق ــوده ح ـكــم عـ ــدم ال ـخ ــروج
ع ـل ــى ول ـ ــي االمـ ـ ـ ــر ،تـ ـح ـ ّـول ــت ال ـ ــى أح ــد
أقــوى الـتـيــارات الـيــوم فــي ليبيا .وقــوة
هذه املجموعة أنها توجد في الشرق،
ف ــي ب ـن ـغ ــازي ،وب ــات ــت تـشـكــل الـعـمــود
الـفـقــري لـقــوة خليفة حفتر الـضــاربــة،
ك ــذل ــك ف ــي الـ ـغ ــرب ف ــي ط ــراب ـل ــس عـلــى
رأس القوة املنافسة ...لحفتر .زعيمهم
عـبــد الـ ــرؤوف ق ــارة ال ــذي يــديــر األذرع
األمـنـيــة لـقــوة حـكــومــة الــوفــاق ،وتــوفــر
لفائز السراج الحماية الضرورية ضد
امليليشيات ...وضد حفتر ،من دون أن
تصطدما حتى اآلن .االنسجام يوفره
أن ولـ ّـيــي األم ــر فــي ال ـغــرب وال ـشــرق ال
ينبغي الخروج عليهما.

بعد مــرور أكثر من أسبوع على انطالق «العملية الشاملة
 سـيـنــاء  ،»2018ت ـبــدو األه ـ ــداف املـعـلـنــة لـلــدولــة املـصــريــة«فضفاضة» بشكل عــام ،خصوصًا أن العمليات الجارية
في شبه الجزيرة املصرية ،اقتصرت ،في أيامها األولى ،على
استهداف أشخاص يختبئون بالفعل في املناطق الجبلية،
وتدمير عدد من مخازن السالح ،وبــؤر التخفي ،املنتشرة
على رقعة جغرافية واسعة.
ومع ذلكّ ،
فإن رصدًا لألسبوع األول من «العملية الشاملة»،
التي وصفت بأنها األضخم منذ حرب عام  ،1973يظهر أن
ثمة إنجازات مهمة تحققت ،وهي تقترن بسلسلة إجراءات
ً
مرافقة ،على املستويني اللوجستي واإلعالمي ،فضال عن
الجانب التأميني ،بشكل يجعل من املمكن ّالقول إن العمليات
الحالية في شبه الجزيرة املصرية ،التي تعشش اإلرهاب في
شطرها الشمالي ،تبدو مختلفة في حجمها ومستواها ،عن
سابقاتها ،وإن كان من الصعب حاليًا تحديد سقف زمني
للهدف العام املعلن ،وهو «التطهير الكامل».
وللمرة األولى منذ فترة طويلة ،ينجح الجيش املصري في
تجنيب املدنيني بالفعل مشاكل العمليات العسكرية .وعلى
هــذا األس ــاس ،لــم تـخــرج قبيلة أو عائلة فــي سيناء لتعلن
تضررها ،بالرغم من ضخامة الحملة العسكرية ،وإعــداد
ال ـقــوات املـشــاركــة فـيـهــا ،وال ـتــي تسير بشكل مكثف على
الـطــرق ،وفــي األودي ــة ،على م ــدار الـيــوم ،بتغطية مــن سالح
الـجــو ،الــذي تقوم طــائــراتــه وطــوافــاتــه بعمليات استكشاف
ّ
واسعة النطاق قبل تحرك القوات على األرض ،تجنبًا ألي
كمائن محتملة.
ُ
فعليًا ،لم يتكبد الجيش خسائر تذكر ،خالل األسبوع األول
من «العملية الشاملة» ،التي ُيتوقع أن تستمر نحو شهرين،
بحسب بـعــض امل ـصــادر الـعـسـكــريــة ،الـتــي اتـفـقــت عـلــى أن
السقف الزمني للعمليات العسكرية يــراوح ما بني ثمانية
وعشرة أسابيع.
ولـكــن مـعــدالت املالحقة املـتــزايــدة فــي األي ــام األول ــى حققت
ال ـعــديــد م ــن األه ـ ــداف االسـتــراتـيـجـيــة بــالـقـضــاء عـلــى بــؤر
وتجمعات في أماكن متفرقة في وســط سيناء وشمالها،
ّ
فيما ُدفــع بتعزيزات كبيرة في جنوب سيناء ،لتجنب أية
محاوالت الستهداف املنشآت السياحية خالل األيام املقبلة،
خصوصًا مع تضييق الخناق بصورة غير مسبوقة على
الشمال والوسط.
تترافق «العملية الشاملة» مع إجراءات تأمينية ولوجستية
وإعالمية غير مسبوقة (أ ف ب)

وفي العمومّ ،
كبد الجيش املصري العناصر التكفيرية في
سيناء خسائر فادحة ،لم تعد مقتصرة على السالح الذي
بات من شبه املستحيل وصوله إلى سيناء مجددًا ،ولكن
أيضًا في عدد القتلى ،في صفوف التكفيريني ،الذي ناهز
املـئــة عنصر عـلــى األق ــل فــي األس ـبــوع األول مــن العمليات
العسكرية.
عالوة على ذلك ،شهدت العمليات العسكرية ،للمرة األولى
منذ أشـهــر ،نقل جثامني قتلى الـجـمــاعــات التكفيرية إلى
مستشفى اإلسماعيلية ال ـعــام ،فــي مــؤشــر إضــافــي على
نجاح عمليات االستهداف واملداهمة.
وواصلت قوات الجيشني الثاني والثالث إعادة تمركز قواتها
في مدن قناة السويس ،وفي شمال سيناء ،ووسطها ،حيث
عبر عدد كبير من اآلليات العسكرية ضفتي القناة ،متجهة
إلــى مناطق العمليات العسكرية ،فيما استخدمت أحــدث
اآللـيــات العسكرية ،الـتــي تتحرك فــي ال ــدروب الصحراوية،
لتنفيذ بعض العمليات ،خاصة في املنطقة القريبة من «جبل
الحالل» ،وسط إجراءات تأمينية مكثفة.
وق ــال مـصــدر عـسـكــري ل ــ«األخ ـب ــار» إن ــه بـمـجــرد االنـتـهــاء
مــن العملية العسكرية ،سيبدأ العمل على تنفيذ مشروع
مدينة رفح الجديدة ،التي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي
بإقامتها الهالي رفح ،الذين ُه ِّجروا خالل السنوات املاضية،
في سياق إج ــراءات «ضبط» الشريط الـحــدودي ،مع قطاع
غزة.
وأشــار املصدر العسكري إلــى أنــه ستجري إعــادة األقباط
الذين ُه ِّجروا من العريش ،نتيجة عمليات استهدافهم العام
املاضي ،مؤكدًا أن الجيش لن يعلن انتهاء العمليات بشكل
كامل إال مــع التأكد مــن قــدرة أجـهــزة الــدولــة على الوصول
إلى جميع املناطق ،وفرض سيطرتها عليها ،والقضاء على
اإلرهابيني بشكل كامل.
ُ َ
ُ
وأضاف أن هناك تحقيقات تجرى مع مجموعات ضبطت
خالل الفترة املاضية ،في محاولة للوصول إلى طبيعة عمل
اإلرهابيني في هذه سيناء ،مشيرًا إلى ضبط أجهزة متطورة
وباهظة الثمن ،وأخرى تعرضت للتدمير في الغارات الجوية
ّ
التي نفذها سالح الجو منذ بداية «العملية الشاملة».
ويبدو أن العملية الحالية تلقى ترحيبًا شعبيًا من أهالي
سيناء ،الذين يأملون عــودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب
وقــت ممكن ،خاصة بعد املعاناة املستمرة التي يعيشون
فيها منذ منتصف عام .2013
عالوة على ما سبق ،فقد منح قرار تعليق الدراسة بشكل
كامل في املــدارس والجامعات االهالي نوعًا من الطمأنينة
عـلــى أب ـنــائـهــم ،ال ــذي ــن ب ــات ــوا يـقـضــون غــالـبـيــة أوقــات ـهــم في
املنازل ،وسط سماع مستمر ألصوات الطائرات والدبابات،
الـتــي تـتـحــرك بــاسـتـمــرار فــي ش ــوارع الـعــريــش ،فيما تبدو
الحياة معلقة بانتظار نتائج العمليات العسكرية ،مع انتهاء
املصالح الحكومية من أعمالها مبكرًا ،باإلضافة إلى إغالق
جميع املحالت في أوقات مبكرة للغاية.
وف ــي امل ـقــابــل ،تــواجــه امل ـتــردديــن يــومـيــا عـلــى ضـفـتــي قناة
السويس أزمــة في العبور ،بسبب إغــاق غالبية ّ
املعديات،
واإلجراءات األمنية املشددة املتبعة في التفتيش ،فيما كثفت
القوات من انتشارها بطول املجرى املالحي ،الذي بات ّ
مؤمنًا
بصورة غير مسبوقة من قبل القوات الخاصة في الجيش
املصري ،بجانب القطع البحرية التي ترافق السفن العمالقة
خالل عبورها بالقناة.
وبرغم وجود أزمات في الوقود والسلع التموينية الضرورية،
إال أن الجيش دفع مجموعة من السيارات التي وفرت بعض
السلع االستراتيجية ،وبعضها جــرى توفيره ملناطق ّ
عدة
باملجان ،فــي خطوة القــت استحسان األهــالــي ،فيما تبقى
املشكلة األكبر استمرار تعطل شبكة الهواتف واإلنترنت
بشكل شبه كامل ،على خلفية العمليات العسكرية ،حيث ال
تعمل شبكات الهاتف املحمول سوى ثالث ساعات يوميًا.
إعالميًا ،بينما ينفذ الجيش العملية العسكرية ،حرصت
القيادة العامة للقوات املسلحة على توضيح بعض النتائج
الـتــي يـجــري تحقيقها ،وذل ــك ضمن بـيــان يــومــي يعلن مع
الساعات األولــى من الصباح ،فيما ُعقد مؤتمر صحافي،
ي ـف ـتــرض أن ي ـت ـكــرر أس ـبــوع ـيــا ،ل ـل ـ ّ
ـرد ع ـلــى اس ـت ـف ـســارات
املـحــرريــن العسكريني فــي مــا يتعلق ب ــاأله ــداف والـنـتــائــج،
وتوضيح الحقيقة للرأي العام ،بينما يجري التواصل من
قـبــل الـقـيــادة العسكرية مــع الهيئة الـعــامــة لالستعالمات،
لتكون حلقة الــوصــل مــع وســائــل اإلع ــام األجـنـبـيــة ،وذلــك
للتشديد على أن ما يحدث في سيناء هو عملية عسكرية
للقضاء على اإلرهاب.

