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 تمهيد:

تطورات سريعة على المشهد السيناوي من الناحية العسكرية واإلقتصادية واإلجتماعية  6102شهد شهر فبراير 

حيث شهد اتساع نطاق اإلنتهاكات ضد المدنيين من قبل قوات الجيش مما تناسق طرديًا مع والحقوقية، 

 اتساع نطاق التمرد المسلح ضد النظام العسكري المصري، وانهيار حركة السياحة بسيناء.

وقد ترافق هذا بتصريحات صحفية معلنة من وزير الخارجية األمريكي مع نظيره المصري وتأكيدات صحفية 

في ملف سيناء وغزة، وهي تصريحات عززتها المشاهدات  إسرائيليبوجود تعاون مصري أمريكي  إسرائيلية

الميدانية داخل سيناء من مشاركة سالح الجو اإلسرائيلي وتعاونه مع الجيش المصري في قصف بعض األهداف 

 داخل سيناء.

 على النحو التالي:، 6102شهر فبراير شيه جزيرة سيناء خالل أبرز التطورات في تناول  يمكنو
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 :الحقوقي تطورات المشهد :أواًل

 عدد من اإلنتهاكات بشكل تفصيلي قسمها كالتالي: فبرايررصد مركز الندوة في تقريره عن شهر 

 :تل خارج إطار القانونالق( 0)

 مواطنين بينهم طفل. 8قوات الجيش بقتل  قيام-0

 سيدتان جراء إطالق النار والقصف العشوائي لقوات األمن المصرية.و أطفال 2مواطنا بينهم  08 إصابة-6

)صفحة المتحدث العسكري للجيش عدة مواقع وحسابات رسمية ومتخصصة رصد اإلعالمي من الوفق و

 :ت األرقام على النحو التالي، أخبار اليوم، البوابة نيوز( فقد كان62سيناء العز، سيناء المصري، 

 مواطن جراء عمليات أمنية وعسكرية وإطالق نار عشوائي. 62 قتل-0

قتلي مدنيين  2عمليات قصف جوي وصاروخي ألحياء سكنية من قبل قوات الجيش المصري خلفت  8 تنفيذ-6

 خرين.أ 01منهم طفل وإصابة 

 

 :االحتجاز التعسفي( 6)

 مواطن قيد اإلحتجاز القسري. 21حاالت منهم، ومازال  6مواطنا لإلحتجاز التعسفي تم اإلفراج عن  26تعرض 

 

 االنتهاكات االقتصادية واالجتماعية( 2)

 .المزروعاتقوات الجيش بحملتين لتجريف أراضي المواطنين بمدينة رفح وتدمير  قيام-0

منزل وحرق عشرات العشش العائدة للمواطنين بمحافظة شمال سيناء،  60قوات الجيش حوالي  تدمير-6

يثبت قيام قوات الجيش المصري بتفجير واستهداف منازل  فيديو 62ترافق هذا مع نشر صفحة سيناء

 قرب الكمائن الخاصة بالجيش بمنطقة جنوب الشيخ زويد. المدنيين

 

 :الرعاية الصحية( 2)

 06الشيخ زويد مما أدي لوفاة طفلة رضيعة بتاريخ  بمستشفييأوكسجين  وأسطواناتعدم توفر حضانات 

فبراير، كما رصد أيضا تعنت قوات الجيش والشرطة في فتح طرق لسيارات اإلسعاف وإعطائها التصاريح 

 الالزمة لنقل المواطنين في حالة تعرضهم ألزمات صحية تستوجب نقلهم السريع للمستشفيات.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1674232852856118.1073741831.1512272535718818&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1674232852856118.1073741831.1512272535718818&type=3
https://www.facebook.com/news24sinai/videos/517949341720388/
https://www.facebook.com/news24sinai/videos/517949341720388/
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 المرافق والخدمات( 5)

فبراير مما أدي لمعاناة المواطنين  66إلى  08التيار الكهربائي عن مناطق الشيخ زويد ورفح من يوم  انقطاع-0

ار بواسطة ماكينات رفع كهربائية، وانقطاع التيار كانت تعتمد على ضخ مياه اآلب التيوتلف بعض المزروعات 

 .ة لسكان القريةاومعانكبيرة مشاكل في سبب تفبراير مما  68إلى  62الكهربائي عن قرية الجورة من يوم 

العديد من المنازل والمحالت وتوقف حركة المرور بمدينة العريش بعد هطول أمطار غزيرة وغياب  غرق-6

 .الطوارئار وعدم دفع سيارات شفط المياه بشكل سريع، رغم إعالن المحافظ حالة شبكة تصريف مياه األمط

 

 "االختفاء القسري( 2)

بنيابة  6102فبراير  62سنة والطالب بالصف الثاني اإلعدادي بتاريخ  02ظهور الطفل أنس حسام الدين بدوي 

يه من منزل أسرته بمدينة العريش يوم بعد القبض عل 206ختفاء القسري لمدة تعرضه لال اإلسماعيلية، بعد

، وتبين احتجازه طوال الفترة السابقة بسجن العازولي العسكري 6105يناير  8األمن بتاريخ  من قبل قوات

 محامي معه. أييوما على ذمة التحقيقات دون حضور  05والنيابة تأمر بحبسه 

 

 :العسكري تطورات المشهد :ثانيًا

( أفراد وهذا 2( والقبض على )02( أفراد وإصابة )01قتل ) صفحتهأعلن المتحدث العسكري للجيش المصري على 

المعهد المصري للدراسات السياسية  قوات الجيش والشرطة طبقًا لرصد بينما كانت خسائر فبراير. 5بتاريخ 

 كالتالي: واإلستراتيجية

 82إصابة ، وضباط على األقل 2بينهم فرد أمن من الجيش والشرطة  25قتل عدد  والمصابين: القتلى 

رقام حاالت على األقل تم فيها بتر أعضاء وهذه األ 6يوجد باإلصابات ضباط على األقل، و 6بينهم  ًافرد

 تقريبية وفق ما تم رصده فقط.

 :عمليات  2عدد ، وستهداف قوات راجلة بعبوات متفجرةاعمليات  02عدد  القصف واالستهداف

كمائن لقوات الجيش  9عدد ، ولجيش باألسلحة المتوسطة والخفيفةاستهداف واشتباك مع قوات ل

غراد أثناء تواجد وزير الدفاع صواريخ  6والصاعقة بعدد  010قصف معسكر الكتيبة  0عدد ، والشرطة

https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/776004119197239
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/776004119197239
http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
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ناء مع الضباط والجنود الجيش الثاني والثالث الميداني ومدير أمن شمال سي وقائديوزير الداخلية 

 عملية قنص ألفراد من الجيش. 2عدد ، والمتذمرين

 :عمليات تفجير وإعطاب للناقلة الجند األمريكية  2عدد  عمليات التفجيرM113جير تف 00عدد ، و

تفجير سيارة  0دد ع، وMRAPتفجير كاسحة ألغام نوع  0عدد ، ووتدمير مدرعات متنوعة وإعطاب

 تفجير منازل تابعة ألفراد للشرطة. 2عدد ، وشرطة دفع رباعي

جاء هذا وسط امتناع قوات األمن ألكثر من يوم في شهر فبراير عن النزول لشوارع مدينة العريش خوفًا من 

مجمع كبير حضره وزير  ت متعددة من قيادات شرطية وعسكرية انتهت بلقاءاستهدافهم وهو ما أدى لزيارا

الجيش الثاني والثالث الميداني ومدير أمن شمال سيناء، وهو اللقاء الذي استغله  الدفاع وقائديوزير الداخلية و

 تيبة محل اإلجتماع بصاروخي جراد.المسلحون لقصف المعسكر والك

ة النفسية للقوات بشمال سيناء وخصوصًا لقوات الشرطة وصلت إلى حد مقتل وقد شهد هذا الشهر تردي الحال

 الكمين قوة من جندي قيام نتيجة العريش، بالخطأ داخل كمين بئر لحفن جنوب أخرين 2 وإصابةجندي 

 فقتل عشوائي بشكل النار بإطالق فسارع الكمين على هجوم انه له زميل فظن احترازي، بشكل النار بإطالق

عام من سوهاج بطلق ناري في الرأس، وأصاب الجندي "محمد السيد بدر" برصاصه  60الجندي إسالم خلف زميله

، فأصيب  في فخذه، ومن شدة اطالق النار ظن باقي زمالئهم ان هناك هجوم على الكمين وبدأوا بالتعامل معه

نقل و للمستشفىلمصابين نه لم يكن هجوم، وتم نقل القتيل واأالجنود بصدمه نفسية، حتى تبين األمر 

 الجنود المصابين بحاالت صدمة نفسية للعالج النفسي.

هذا التردي عكسته حاالت القصف العشوائي لمناطق المدنيين والذي كان من نتائجه سقوط قذيفة مدفعية 

 .بمعسكر قوات حفظ السالم الدولية جنوب الشيخ زويد لعاب الرياضيةغرفة لألبالخطأ قرب 

بينما أدى قرار القيادة العسكرية للجيش بسحب المدرعات واآلليات المصفحة ومنعها من السير في بعض 

المهمات واإلستعاضة بوحدات راجلة من الجنود والضباط، بإرتفاع أعداد القتلى في صفوف قوات الجيش وقلة 

 .ةد اآلليات المدمرة أو المعطبعدفي 

القوات األمنية بشمال سيناء في تطور  إمدادألحد خطوط  ًاتمدد التمرد ليشكل تهديد التطوراتوفي ظل هذه 

باستهداف قوة أمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء وتفجير عربة مصفحة وآلية دفع رباعي  مفاجئنوعي 

https://www.facebook.com/news24sinai/posts/522739124574743
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أكمنة ضد  وإقامةد، ليتطور األمر بعدها بعمليات داخل مدينة العريش قرب قرية الرمانة غرب مدينة بئر العب

 معهم. المتعاونينقوات الجيش والشرطة والبحث عن 

رام من مادة الهيروين الخام المخدرة وتقدر جكيلو  22كما نشرت وكالة أعماق اإلخبارية قيام المسلحين بإتالف 

نة تحت األرض قرب منزل أحد جواسيس الجيش المصري مليون جنية مصري، بعد ضبطها مخز 02قيمتها بـ 

 إعدامهن كشف المكان تم بعد اعتراف هذا الجاسوس قبل أجنوب مدينة رفح، ونشرت الوكالة  شيبانهبقرية 

كالقاهرة وغيرها  الكبرىليتم تهريبه من الحدود ليدخل للمدن  إسرائيلوتبين ان مصدر المخدرات قادم من 

واستخباراتية لصالح الجيش، وهو ما  تجسسيهري مقابل تأدية المهربين خدمات بتسهيل من الجيش المص

 أثار تساؤالت حول من يحمى المجتمع المصري ومن الذي يستهدف تدميره هل المسلحين أم النظام العسكري؟

 هذه التطورات مع رصد مهام عسكرية لقوات أجنبية داخل سيناء تمثلت في العمليات التالي:جاءت 

بالتحليق على ارتفاع منخفض جنوب الشيخ زويد ورفح  قوات حفظ السالم الدوليةقيام طائرات تابعه لـ 0

 فبراير. 8يوم اإلثنين 

مع وزير الخارجية المصري سامح شكري إن  صحفيجون كيري وزير الخارجية األمريكي في مؤتمر ـ إعالن 6

 .التنسيق يبين مصر واألردن وإسرائيل مع الواليات المتحدة بشأن سيناء يسير بشكل جيد

استخدام الغواصات في جمع معلومات استخبارية عن أهداف في لبنان وغزة  الجيش اإلسرائيليـ تكثيف 2

وسيناء لصالح سالح البحرية والجو اإلسرائيلي وشعبة اإلستخبارات العسكرية وقيادات الفرق والمناطق في 

 الجيش اإلسرائيلي.

فبراير قيام أربع طائرات حربية إسرائيلية بإختراق األجواء المصرية  06اإلخبارية تنشر بتاريخ وكالة أعماق ـ 2

 غارة. أيالرجوع دون تنفيذ و والتحليق في سماء مدينة العريش

الدفاع األمريكية تناقش حاليا فكرة توسيع مهام القوات األمريكية المتمركزة  إن وزارةتقول  CNN شبكةـ 5

في سيناء لتشمل جمع معلومات استخباراتية حول الجماعات المؤيدة لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 

احلها والشام، داعش، في المنطقة، ونقلت عن أحد المسؤولين في وزارة الدفاع أن النقاشات ال تزال في مر

 األولى، ولم يتم إرسال أي خيارات بشكل رسمي إلى البيت األبيض بعد.

فبراير قيام طائرة بدون طيار إسرائيلية بقصف سيارة ودراجة  65تعلن بتاريخ  اإلخباريةوكالة أعماق ـ 2

غارة بجروح خطيرة، ثم قيام الطيران اإلسرائيلي بشن  2صابة إمواطنين مدنيين و 2ما أدي لمقتل نارية م

https://www.facebook.com/news24sinai/posts/515472605301395
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/515472605301395
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022016&id=1299da3c-d1c7-4714-9956-6faff746e568
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09022016&id=1299da3c-d1c7-4714-9956-6faff746e568
http://alqudsnews.net/post/87885/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://alqudsnews.net/post/87885/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/02/11/isis-peacekeepers-sinai
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داخل سيناء استهدفت مخزناً للمواد الغذائية وقصفته بالصواريخ مما أدى لتدميره، وكان بالمخزن مواد غذائية 

 الرئيسية.  االحتياجاتمن نقص شديد في  يعانيمعدة للتهريب داخل قطاع غزة المحاصر والذي 

يلية لإللتفاف وضرب يرصد اختراق الطائرات الحربية المصرية لألجواء اإلسرائ تايمز أوف إسرائيلموقع ـ 6

 مواقع المتمردين داخل أراضي سيناء بموافقة إسرائيلية.

من سالح المهندسين الملكيين بداية من  جندي 011ينشر استعداد بريطانيا إلرسال  البوابة نيوزموقع ـ 8

، بحسب ما ذكر موقع "أي سيناء في الدولية الموجودةأجل مساعدة قوات حفظ السالم  من إلى مصر مارس 

 " البريطاني.في تي

 

 :قتصادياال تطورات المشهد :ثالثًا

مال سيناء من ناحية تجريف األراضي الزراعية كما تم رصده قتصادي تدهوراً حادًا في محافظة ششهد الجانب اال

تمت من تجريف أراضي وغيره، بينما شهد قطاع السياحة تدهورًا حادًا في  التينتهاكات في الجزء األول في اال

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على هامش مشاركته فى  تصريحمناطق جنوب سيناء وهو ما برز في 

مليار جنيه منذ توقف حركة السياحة بعد حادث  6منتدى الكوميسا بشرم الشيخ أن المحافظة تخسر شهريا 

 سقوط الطائرة الروسية.

يروجون لفندق توليب طابا الذي  إلسرائيليين تقريرالعبرية  من ناحية أخري عرضت القناة الثانية

 جذب شعار تحت الماضي اإلسبوع سيناء جنوب محافظ استضافها رحله خالل طابا بمدينة الجيش يملكه

 .ةالسياح

صري لحفظ اإلستقرار في منطقة سيناء وجنوب سيناء تحديدًا وتمثل هذا في عدة جاء هذا مع جهود النظام الم

 :إجراءات

 911شرم الشيخ )منطقة الرويسات( و وحدة بمدينة 511وحدة سكنية جديدة بواقع  6111عملية بناء  طرحـ 0

 وحدة بمدينة رأس سدر. 211وحدة بمدينة دهب و 211وحدة بمدينة طور سيناء و

أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء شرط إثبات  جنوب سيناءإعالن اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة ـ 6

الجنسية ألبناء سيناء والذي كانت قد اشترطته لحصولهم على شقق وأراض بجنوب سيناء وأثار جدال كبيرا 

 .وغضبا واسعا بين أهالي المحافظة

http://ar.timesofisrael.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
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ن مصر لديها رؤية استراتيجية أ اإلداريبعة واإلصالح اوزير التخطيط والمت العربيالدكتور أشرف ـ تصريح 2

 .6106ماليين مواطن فى شبه جزيرة سيناء بحلول عام  5 توطينتستهدف 

 

 دالالت التطور: 

رادع للقوات العسكرية وهو  أيبشمال سيناء وتحديدًا في مدينة رفح، دون  تزايد اإلنتهاكات ضد المواطنينـ 0

 تجريف أراضي زراعية واسعة.و ما نتج عنه قتلى مدنيين

ليها خوفًا من رصدها  عملية عسكرية أيقيام القوات العسكرية بقطع شبكة اإلتصاالت واإلنترنت قبل ـ 6

عملية عسكرية  أية ضد المواطنين العزل بعد انتهاج قوات الجيش سياسة انتقامي، وواستهدافها

 تستهدفها.

ارتفاع الخسائر وسط صفوف القوات العسكرية نتيجة سحب المدرعات من بعض القوات والدفع بقوات ـ 2

فشل السالح الهندسي ، وتيجة اإلستهداف بالعبوات الناسفةراجلة بشكل مكثف مما يعرضها لخسائر أعلى ن

 إرسال ءنعكس بتصريح عن بدابوات الناسفة وارتفاع الخسائر في صفوفه مما للجيش في التعامل مع الع

 مهندس عسكري لشمال سيناء ضمن قوات حفظ السالم بدأ من مارس. 011بريطانيا 

محاولتهم عصيان و وجود تذمر وسط القوات العسكرية وتحديدًا القوات الشرطية نتيجة خسائرها العالية،ـ 2

بعكس هذا مما  إقناعهمفي شوارع مدينة العريش وعدم قدرة قيادات الداخلية على  األوامر برفض الدفع بهم

مظاهر رعونة قتالية عند بعض المسلحين قد توظف . مع وجود استدعي زيارة وزير الدفاع لهم وقادة الجيش

اخل اثنين آخرين د وأصابهضدهم، حيث أدى انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة أمنية لقتل شابين مدنيين 

 منزلهم من أثر شظايا العبوة شديدة اإلنفجار، وهو حادث سيكون له أثر سلبي مستقبلي إن لم يتم تداركه.

http://www.youm7.com/story/2016/2/26/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7--%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-5-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2017/2602490#.VtL0Yfl94gs
http://www.youm7.com/story/2016/2/26/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7--%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-5-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2017/2602490#.VtL0Yfl94gs
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فشل محاوالت تودد مدير أمن شمال سيناء لألهالي نتيجة قيام القوات العسكرية باستهداف المدنيين ـ 5

 العزل بشكل مستمر.

الشيخ زويد ورفح و مع البيئة المحلية في العريش تمكن المسلحون من التواجد بشكل فعال ومتداخلـ 2

متعاون مع الجيش والشرطة وخصوصًا بعد كثرة استهداف الجيش ألهالي القري  أياستهداف و والتحرك بحرية

 بالقصف المدفعي العشوائي.

كرية سالتعاون والتنسيق المعلن بين النظام اإلسرائيلي والنظام المصري في ملف سيناء وقيام طائرات عـ 8

التصريحات اإلسرائيلية حول التعاون مع مصر بشكل ، مع تعدد بتنفيذ عمليات اغتيال داخل سيناء إسرائيلية

التصريحات الرسمية حول اإلعتماد ، وكذلك وتسريب ثناء السيسي على نتنياهووثنائهم على السيسي،  علني

 اوأمريكبين مصر  وزيادة التنسيق ما على النظام العسكري المصري كشريك استراتيجي في مكافحة اإلرهاب

الضغط على غزة بتجفيف منابع نقل السالح عبر األنفاق و كمستهدف للسيطرة على األوضاع بسيناء وإسرائيل

 لمراقبة األوضاع. إسرائيليةالمتبقية من طرف مصر بسيناء، ووضع غواصات 

ء القسري في شمال سيناء بسبب تردي األوضاع اإلختفاو توقع زيادة القمع وحاالت القتل خارج إطار القانونـ 9

وارتفاع حدة الغضب الشعبي ضد القوات العسكرية بشمال سيناء، وبدأ تمدد  والصحية،األمنية واإلقتصادية 

 التمرد المسلح ضد النظام العسكري.

مع حرص استمرار نزيف السياحة وتدهورها في منطقة جنوب سيناء وتدنى نسبة اإلشغاالت بالفنادق، ـ 01

 .على مطار شرم الشيخالجرائد المصرية في رصد عدد السياح الوافدين يوميًا 

 


