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

 وكانت أبرز التطورات في شهر مارس على النحو التالي:والحقوقية، 

 

 المستوي األول: أهم التطورات التي شهدتها سيناء:

 من الناحية الحقوقية  :أواًل

 عدد من اإلنتهاكات بشكل تفصيلي قسمها كالتالي:، 6102 مارسرصد مركز الندوة في تقريره عن شهر 

 

 االختفاء القسري واالحتجاز التعسفيـ 0

ء القسري واستمرار االحتجاز التعسفي للطفل أنس حسام الدين بدوي، مدنيين لالختفا 8توثيق تعرض 

 وتركزت الحاالت المرصودة في مناطق العريش والشيخ زويد ورفح.

 

https://www.facebook.com/nadwahqoq/photos/a.1514417005504371.1073741828.1512272535718818/1690986864514050/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nadwahqoq/photos/a.1514417005504371.1073741828.1512272535718818/1690986864514050/?type=3&theater
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 القتل خارج إطار القانونـ 6

أطفال، وجنين، ومعاق واحد، وتراوحت الحاالت  2مدني بينهم سيدة، و 01قيام قوات الجيش المصرية بقتل  -

 القتل العشوائي.و ةما بين التصفي

 أطفال، رجل"، جراء إطالق النار والقصف العشوائي لقوات األمن المصرية. 3سيدات،  3مدنيين "  7إصابة  -

 

 :االنتهاكات االقتصادية واالجتماعيةـ 3

حرق ، ومن مظاهر ذلك: 6102تعددت مظاهر االنتهاكات االقتصادية واالجتماعية في سيناء خالل شهر مارس 

تجريف مزارع الزيتون التابعة لعائلة أبو راحيل  مارس. 0لألهالي بمنطقة حي الرسم بمدينة رفح في عشش 

حاالت قصف عشوائي لـ "مدرسة  3، وهدم مقبرة ومسجد بمنطقة حي زعرب بمدينة رفح بمنطقة رفح.

 ري لبعض سكانقس وإخالء. بمنطقة حي الرسم برفح، منزل ومبنى حكومي بقرية العكور بجنوب الشيخ زويد"

 منازل حي الصفا بجنوب مدينة العريش بذريعة قربها من كمين الصفا.

تفتيش النساء بشكل مهين على حاجز كمين الريسة التابع للجيش النصري شرق مدينة العريش، حيث وكذلك 

 تتعرض نساء البدو هناك لتفتيش غير الئق حيث يأمرهم الجنود بالضرب بأيديهم على بطونهم وصدرهم،

القيم اإلسالمية واألعراف البدوية، وعدم االستجابة لتوفير امرأة  ال تراعي التيوسط غضب من هذه التصرفات 

 لتفتيش النساء إن تطلب األمر ذلك.

 

 :إعالميتحريض ـ 4

إخالء سيناء كلها وتحديدًا رفح والشيخ زويد والعريش، لمدة من  "آمال طرابية" النوابمجلس ب اقترحت نائبة

 .فيديوشهور للقضاء على اإلرهاب،  4ل  3

 

https://www.facebook.com/news24sinai/videos/534656100049712/
https://www.facebook.com/news24sinai/videos/534656100049712/
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 :من الناحية العسكرية :ثانيًا

بينما كانت ، ( مشتبه به43فرد والقبض على )( 70مجموع ) المصري قتلأعلن المتحدث العسكري للجيش 

قتل  ي:كالتال المعهد المصري للدراسات السياسية واإلستراتيجيةخسائر قوات الجيش والشرطة طبقًا لرصدنا ب

ت الجيش والشرطة فرد من قوا 43إصابة ، وضباط على األقل 8فرد أمن من الجيش والشرطة بينهم  44عدد 

مجند من  0و ضابط 0فقد واختفاء . ده فقطوهذه األرقام تقريبية وفق ما تم رص ضباط،على األقل بينهم 

قوات راجلة  استهدافعمليات  00عدد . فا ولم يستدل على مكانهماقوات الشرطة نتيجة هجوم كمين الص

عملية قنص ألفراد  6عدد  ش أو الشرطة.استهداف وكمائن واشتباك مع قوات للجي 2عدد  بعبوات متفجرة.

 M60A3دبابة  6و M113مدرعة  6ليات ومدرعات متنوعة، بينهم آتفجير وإعطاب وتدمير  33عدد  من الجيش.

 لية عسكرية تركتهم قوات الجيش وفرت.آ 6االستيالء على عدد  .MRAPكاسحة ألغام نوع  0و

براير لوال الحملة العسكرية على مناطق جنوب رفح كان من الممكن اعتبار شهر مارس أقل حدة من شهر ف

كمين دائم في منطقة  إقامةوجنوب الشيخ زويد والتى هدفت للحد من قوة المسلحين والتى فشلت حتى في 

التوسع  إطارالبرث، وبالتزامن مع هذا عززت والية سيناء من عملياتها في منطقة وسط شمال سيناء في 

مناطق تمركزها الرئيسي وتشتيت القوات العسكرية بتوسيع دائرة مسرح  العملياتي وتخفيف الضغط على

 العمليات.

ماكن العمليات وهو ما أهذا في ظل حالة تذمر نتيجة استمرار تكتيك الدفع بقوات مشاة راجلة في بعض جاء 

ت، وفي تستهدف تلك المجموعا يالت التشظيةانعكس على ارتفاع خسائر تلك القوات وزيادة عدد العبوات 

الحرب النفسية وهو ما ظهر في فيديو  إطارهذا اإلطار حرصت اآللة اإلعالمية لوالية سيناء على تصوير هذا في 

لقيام أفراد من قوات الجيش المصري بنقل إمدادات الطعام والذخيرة بطرق بدائية عن  اإلخباريةوكالة أعماق 

 طريق عربة بدائية تجر باليد بجنوب رفح.

القانون في المناطق المتواجدة بها وظهر ذلك في تقرير مصور  إنفاذوالية سيناء حرصها على  أيضًا أظهرت

نشروه عن قيام رجال الحسبة والشرطة اإلسالمية بضبط نباتات مخدرة "البانجو" وكميات من السجائر، ثم 

 القيام بإتالفها.

العريش كان هدفها هدم منازل لحملة عسكرية جنوب مدينة  يهاتصدأعلنت الوالية مارس  1وبتاريخ 

 وإرجاعها.المواطنين وقامت بتفجير عربية همر والتصدي للحملة 

http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
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بجلد أحد عناصرها وسط سوق البرث جنوب مدينة رفح، وجعلوه يعتذر  والية سيناء مارس قامت 03وبتاريخ 

لمواطن يدعى "شتيوي" في الخمسينات من عمره، كان المقاتل قد أجبره على النزول من سيارته تحت تهديد 

، قال قائدهم للمواطن العامةالسالح، وبعد ان اعتذر عنصر والية سيناء للمواطن أمام الجميع وتم جلده أمام 

 .المبلغ، وغادروا المكان بإعطائهف جنية، وقاموا آال 01حكمة الشرعية حكمت له بمبلغ ن الما

 بئر العبد"أمن الدولة" تلتقي مع شيوخ ورموز منطقة  الوطني األمنقيادات  وبالتزامن مع تلك األحداث كانت

والعمل على حفظ  األمنيةتواجد المطلوبين للجهات  أماكنعن  غاإلبالغرب سيناء من اجل االتفاق على كيفية 

 بمناطقهم. األمن

ناطق شرق شمال سيناء بمنطقة مفاجئ لعدد من نقاط بم اخالءب  MFOقامت قوات حفظ السالم الدولية كما

 رفح، وقوات الجيش قامت بالتمركز في النقاط المخالة.

 وكانت أبرز األحداث الميدانية في شهر مارس هي:

ساليب عسكرية استخدمها الجيش المصري قديمًا في حقبة أساليب العبوات الناسفة واستدعاء أتطوير ـ 0

ونقلهما لداخل معسكر الجيش  إبطالهمامكشوفتين تم  ناسفتينحرب اإلستنزاف، حيث تم زرع عبوتين 

أفراد من الجيش المصري بينهم ضابط برتبة مقدم وهو مسئول المعسكر بعد انفجار  01لتنفجر وتؤدي لمقتل 

مجندين فقط  3عن مقتل  أخبار اليومالعبوتين الناسفتين داخل معسكر ساحة رفح، فين حين أعلن موقع 

آخرين وأن هذا كان نتيجة سقوط قذيفة هاون، والتكتيك المستخدم يعتمد على تفعيل العبوة  01وإصابة 

 .إبطالهاعند 

اإلعالن عن و ضباط وعريف 3من أفراده من بينهم  02الهجوم على كمين الصفا بمدينة العريش وقتل ـ 6

 تعترف بخسائرها، وكانت متوالية األحداث كالتالي: وزارة الداخلية المصريةوفقد ضابط ومجند، 

البداية بتزايد أهانة النساء السيناوية على حواجز األمن بمدينة العريش وتحديدًا نساء البدو،  -

مارس بالتدخل ووقف االنتهاك الذي  03يوم   شعبية وقبليه لألجهزة المعنية في سيناء مطالباتو

 .تحديدًا العريش شرق الريسه حاجز تتعرض له النساء عند

تابعة لمشروع المحاجر بشمال سيناء، على إيقاف السيارة  سيارة حكوميةعناصر مسلحة مجهولة تجبر  -

 ارس.م 02وتركها وسط الطريق بالعريش ليسرقوها ويلوذوا بالفرار لجهة مجهولة يوم 

https://www.facebook.com/news24sinai/posts/529234557258533
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/529234557258533
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/527344974114158
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/528323587349630
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/528323587349630
http://akhbarelyom.com/article/56ea73c5800563e22cdf43fa/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-5-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-10-%D8%A8%D9%80%D9%82%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%AD-1458205637
http://akhbarelyom.com/article/56ea73c5800563e22cdf43fa/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-5-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-10-%D8%A8%D9%80%D9%82%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%AD-1458205637
https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/1052291168147879
https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/1052291168147879
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/530480577133931
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/530480577133931
https://www.youm7.com/story/2016/3/16/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%B9/2632210
https://www.youm7.com/story/2016/3/16/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%B9/2632210
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مروره بشكل طبيعي على حاجز الريسه  أثناءعام  60قوات األمن تقتل المواطن "محمد فايز ابوعكر"  -

 وروايات تتحدث أنه لم يلتزم بطابور السيارات. .قناصبطلقة 

والذي يشهد انتهاك  شرق مدينة العريش من أمام حاجز الريسة 64ء سينامارس فيديو خاص ل 07يوم  -

صارخ في حق نساء سيناء ويقوم به ضباط وجنود الكمين بتفتيش مخزي للنساء، وقد عجزت عباءات 

 عنه. أيضاكل أعضاء مجلس الشعب  تخاذلشيوخ ورموز القبائل في وقف هذا االنتهاك كما 

ام مقاتليها بشن هجوم على كمين الصفا بدء بتقدم أحد مقاتليها مارس والية سيناء تعلن قي 01يوم  -

فراد  01بسيارة مفخخة ليفجرها على الحاجز ثم اقتحام الحاجز بمجموعة انغماسيين وقتل أكثر من 

من األمن بينهم ضباط واغتنام أسلحتهم وعتادهم، وتعلن عن أن سبب هذه العملية هو إهانة نساء 

 مخزي على الحواجز األمنية. المسلمين وتفتيشهن بشكل

 6ضباط " 3فرد من قواتها في كمين الصفا بينهم  03تعلن عن مقتل من  وزارة الداخلية المصرية -

ا، تم العثور على مجند، وفقد ضابط واثنين مجندين من قواته 00و مالزم أول" وعريف شرطة 0نقيب، 

جثة أحد المجندين الحقًا، ليصبح المفقودين هم النقيب محمد عبد الرحيم القالوي من قوة قسم 

 ثاني العريش والمجند محمد أحمد.

بين ي فيديوعالن المتحدث العسكري للجيش المصري عن ضبط أكبر شحنة متفجرة للمسلحين، وينشر ـ إ6

قيام قوات الجيش الثالث الميداني بضبط سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة خالل كمين 

 عسكري بوسط سيناء.

فشل محاولة الجيش بفرض سيطرته على منطقة وسط شمال سيناء وتحديدًا في منطقة البرث، بعد ـ 3

وجود مؤقت في تلك المنطقة، وهذا بعد سماح الجانب اإلسرائيلي للطائرات المصرية استطاعته فرض 

مارس بإعالن  63مارس، وهو ما تأكد يوم  64باإللتفاف من فوق رفح الفلسطينية حسب شهود عيان يوم 

 تالمتحدث العسكري المصري بأن من قام بتلك الغارات هي طائرات الجيش المصري، وكانت العمليات استمر

 مارس من كمين منطقة البرث حديث اإلنشاء.  31مارس وانتهت بانسحاب يوم  64يوم  بدأت

 

https://www.facebook.com/news24sinai/videos/531849566997032/
https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/1052291168147879
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/798587566938894
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/798587566938894
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 :اإلقتصادية التطورات :ثالثًا

المصريين بتحويل  عبد الفتاح السيسيوعد خاللها  ،بمداخلة هاتفية  للسيسي مع عمرو أديبمارس شهر بدأ 

 ، واتبع هذا التصريحبتطوير سيناء سامة عسكرأسيناء إلى مدينة متكاملة خالل عام ونصف من اآلن، وأنه كلف 

لتنمية شبه  الوطنيجنيه، ومقر الشركة الجهاز  اتمليار 01شركة وطنية لالستثمار بسيناء برأس مال  تأسيس

 جهاز مشروعات الخدمة، والقوميبنك االستثمار ويضم مؤسسو الشركة "المساعيد بالعريش،  بحيجزيرة سيناء 

 .محافظة شمال سيناءلتنمية شبه جزيرة سيناء,  الوطنيالجهاز المسلحة والوطنية بالقوات 

وزيرة التعاون الدولي بالتوقيع على إتفاقية مع الصندوق  دكتورة سحر نصروبعد تلك التصريحات قامت ال

مليار دوالر لتنمية سيناء، وجزء من األموال مخصص إلنشاء طريق محور التنمية  0.3للتنمية بقيمة  السعودي

 ء وأربعة وصاالت فرعية.بشمال سينا

ملوكة قرارا جمهوريا بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من األراضي الم عبدالفتاح السيسيثم أصدر 

ناحية رأس سدر محافظة جنوب سيناء، وفقا  ًاسهم 2.10قيراطا و 61فدانا و 76للدولة ملكية خاصة بمساحة 

للخريطة وجدول اإلحداثيات المرفقين لصالح القوات المسلحة، وذلك نقال من األراضي المخصصة لألنشطة 

من القرار على أن تؤسس هيئة المجتمعات السياحية، ونشر القرار في الجريدة الرسمية، ونصت المادة الثانية 

القوات المسلحة شركة مساهمة  أراضيالعمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات 

مصرية تتولى تخطيط وإنشاء وتنمية المناطق الشاطئية المذكورة، وتكون قيمة األراضي من حصة جهاز 

مالها بعد تقدير قيمتها باالتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية القوات المسلحة فى رأس أراضيمشروعات 

الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ونصت المادة الثالثة على أن تحتفظ القوات المسلحة بالمواقع 

 العسكرية الواقعة داخل المساحة المذكورة والالزمة لشؤون الدفاع عن الدولة.

فندقا فى شرم  71نحو  إغالقف السياحة في جنوب سيناء والتى وصلت إلى تزامن هذا مع استمرار تدهور مل

عاطف عبد خالل األشهر الخمسة الماضية، وتصريحات الدكتور  % 61الشيخ، فى ظل نسب إشغاالت لم تتجاوز 

الذي أوضح فيها أن روسيا تنتظر عودة السياحة البريطانية لمصر رئيس جمعية مسافرون للسياحة  اللطيف

حتى تقرر موقفها فال يصح أن تعلن روسيا عن عودة رحالتها رغم سقوط طائرتها وبريطانيا مازالت تحظر 

 .حفاظا على مواطنيها لحين االنتهاء من مراجعة إجراءات تأمين المطارات المصرية

 

http://akhbarelyom.com/article/56dde4eb9e78736e25e45498/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-1457382635
http://akhbarelyom.com/article/56dde4eb9e78736e25e45498/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-1457382635
https://www.youm7.com/story/2016/3/7/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8--%D9%83%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8010-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7/2618797
http://akhbarelyom.com/article/56e3fc8a800563c85aa8704e/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1457781898
http://akhbarelyom.com/article/56eed01f8005636b09d47937/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1458491423
http://akhbarelyom.com/article/56eed01f8005636b09d47937/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1458491423
http://akhbarelyom.com/article/56f808d99e78730b05af61ce/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-1459095769
http://akhbarelyom.com/article/56f808d99e78730b05af61ce/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-1459095769
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%AA-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-70-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%85-/2642368
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%AA-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-70-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%85-/2642368
http://akhbarelyom.com/article/56fac0f79e78737f2cc9c38f/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-1459273975
http://akhbarelyom.com/article/56fac0f79e78737f2cc9c38f/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-1459273975
http://akhbarelyom.com/article/56fac0f79e78737f2cc9c38f/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-1459273975
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 : شهدتها سيناء التيات ردالالت التطوالمستوي الثاني: 

 ة:الميداني أواًل: دالالت التطورات

رسميًا منطقة وسط سيناء أصبحت منطقة عمليات عسكرية بين الجيش والمسلحين، بدء وصول العمليات ـ 

في صفوف  القتلىعدد من  إيقاعوطقة وسط سيناء كمنطقة "الجدي"، لبعض المناطق اإلستراتيجية بمن

 عملياتيصور لبدل عسكرية كاملة تم الحصول عليها، مما سيترتب عليه تطور  الجيش المصري بل ونشر

 مستقبلي.

 استمرار اإلعتماد على القوات الراجلة في بعض مناطق العمليات وعدم توفير مدرعات لها.ـ 

سلح د المجهاز األمن الوطني "أمن الدولة" بدء التحرك الرسمي والمعلن في منطقة بئر العبد لمنع امتداد التمرـ 

 لها، وهذا وقد رصدنا في هذا التقرير سابقاً دالالت على ذلك رصدناها منذ تولية مدير أمن شمال سيناء الجديد.

استهداف المتعاونين مع األجهزة و نجاح استخباراتي للمسلحين في عمليات اغتيال أفراد األمن بزي مدنيـ 

 األمنية.

رث رغم التعاون العسكري الواضح بين الجيشين المصري فشل عمليات الجيش األخيرة في منطقة البـ 

 واإلسرائيلي والتنسيق.

مثل ما نشرته والية سيناء من توثيق لهجومها على كمين الصفا بمدينة العريش فضيحة للرواية الرسمية ـ 

 يث أظهرأعلنت عن استهدافه بقذائف الهاون فقط وأن قوات األمن استجابت سريعاً إلنقاذ قوة الكمين ح التي

عكس ذلك، كما أظهر عكس ما قالته الوالية في بيانها األول من أن الكمين هوجم في البداية بسيارة مفخخة، 

يركبون سيارة ربع نقل ليقفوا عند مدخل الكمين  أفرادحيث اظهر الفيديو ان الكمين تم الهجوم عليهم من 

لكمين ويطاردوا أفراد الشرطة ويصفوهم ثم في اإلشتباك مع قوة الكمين قبل ان يسيطروا على ا ويبدوا

 ينصرفون.و يقومون بتحميل األسلحة

ستعانة بقوة متخصصة كشف التقرير المسرب على موقع ديبكا اإلسرائيلي عن محاولة النظام المصري االـ 

ذلك خصوصًا في ظل وجود تنسيق مصري  إمكانيةأمريكية في سيناء، وهي تقارير تحتاج لتحليل أشمل حول 

 .إسرائيلي

 هذا في ظل محاولة النظام المصري العمل على ملف سيناء عل ثالثة محاور: يأتي



 

 

 تطورات المشهد السيناوي 8   تقرير مارس 1026

 

يسقطون  القتلىوضعف قواته بإيهام أن معظم القتلى من الشرطة دائمًا وأن  خسائرهحقيقة  إخفاء-0

حفاظًا على نتيجة عبوات ناسفة أو قذائف هاون وليس اشتباكات مباشر تنهزم فيها قواته العسكرية، وهذا 

روحه المعنوية داخليًا ومجتمعيًا وأيضًا لعدم تعزيز الروح المعنوية للكتلة الغاضبة في المجتمع مما قد 

 يشكل خطر بتزايد اندفاعها في هذا الطريق.

تحدث في سيناء للمدارة على تدهور األوضاع اإلقتصادية وصنع حالة ذهنية  التياستغالل العمليات  محاولة-6

 مع أن الدولة المصرية في خطر نتيجة ملف اإلرهاب كما حدث في أواخر الثمانينات والتسعينات.في المجت

في  ما تمثلعلى تفعيل نقاط قوة النظام كشريك أقليمي ودولي في مكافحة اإلرهاب، وهو  العمل-3

لمؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء، وسط تحديات تواجه تلك الدول في مواجهة حركات  مصراستضافة 

 التمرد اإلسالمية والجماعة الجهادية.

 

 ية:اإلعالم ثانيًا: دالالت التطورات

التهويل من حجم خسائر المسلحين وخصوصًا من جريدة أخبار اليوم الرسمية بشكل فاق العدد لمعلن على ـ 0

 ل حول تلكؤمما يدفعنا للتسا القتلىمتحدث العسكري للجيش المصري الذي لم يبرهن على أعداد صفحة ال

األعداد في ظل عدم قدرة منظمات حقوق اإلنسان على التحرك على األرض بشكل جيد وتوارد األدلة على قيام 

 الجيش بتصفية بعض من يعتقلهم.

على صفحات مواقع التواصل اإلجتماعي  االهتمام من حجمالمصرية السلطات بين  ـ تنامي حالة القلق6

بعض الصفحات ظهر في ردة فعلهم في محاولة شيطنة  والتفاعل مع أهالي سيناء ضد قصف الجيش وهو ما

تم بأنه صراخ لإلرهابيين نتيجة نجاحات القوات المسلحة، تزامن  ووصف ما المتخصصة في الشأن السيناوي،

جموعات مسلحة الجيش المصري يواجه ممفاده أن خبر بنشر  "البوابة نيوز" موقعمن قيام  ما رصدناههذا مع 

التوجيه العسكري "، وهو ما يظهر زود ده للخبرفي نهاية الخبر عبارة "الموقع وكتب  ،تابعة للكيان اإلسرائيلي

 المباشر لهذه المواقع، وما يتم نشره فيها.

 

https://www.youtube.com/watch?v=PmrM0cudOSQ
https://www.youtube.com/watch?v=PmrM0cudOSQ
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 ية:الحقوقثالثًا: دالالت التطورات 

رعونة مقاتلي الجيش والشرطة لحد أمر نساء شمال سيناء بالخبط على بطونهم أثناء مرورهم تزايد ـ 0

بالكمائن باإلضافة للقتل والقصف العشوائي، في الوقت التذي تقوم فيه والية سيناء بمعاقبة أحد أفرادها 

آالف جنيه للرجل  01ة بالجلد بسبب قيام أحد جنودها بإنزال رجل كبير في السن من سيارته بعنف وتدفع غرام

 كتعويض صدر بناء على حكم شرعي لصالحه.

 نتهاكات في سيناءهذه االتجاه حشد على مواقع التواصل المجتمعي لخلق حالة العسكرية أدت اإلنتهاكات ـ 6

قتلوا_الجنين وهي تحركات من الممكن أن تتطور في المستقبل #و متضامن_مع_سيناء#هو ما برز في حملة و

 أكثر.

 

 قتصادية:االًا: دالالت التطورات بعرا

استمرار تدهور السياحة بمنطقة جنوب سيناء، ومحاولة التعويض بالسياحة الخليجية في ظل انخفاض ـ 0

 مليون سائح. 1مليون سائح ل  03ألف سائح شهريًا وتغيير مستهدف وزارة السياحة من  331حركة السياحة ل 

ة مالم تقوم بريطانيا أواًل بإعادة السياحة الخاصة بها بعد مراجعتها السياحة الروسي إعادةفشل محاوالت ـ 6

 لملف األمن في المطارات المصرية.

توظيف الدعم السعودي في ملف تنمية سيناء ليصب لصالح مؤسسات الجيش وهو ما تبلور بتأسيس ـ 3

وزيرة التعاون  دكتورة سحر نصرمليار جنيه، قبل أن تقوم ال 01شركة وطنية لالستثمار بسيناء برأس مال 

مليار دوالر لتنمية سيناء، تزامن هذا  0.3للتنمية بقيمة  السعوديالدولي بالتوقيع على إتفاقية مع الصندوق 

سهم  2.10قيراطا و 61فدانا و 76مع تخصيص السيسي جزء من أراضي الدولة لصالح القوات المسلحة مقدارها 

لدخول بها بمشروعات سياحية مشتركة يكون فيه رأس ناحية رأس سدر محافظة جنوب سيناء، على أن يتم ا

 مال الجيش هو القيمة المالية لتلك األراضي.

 ،عادة ترسيم الحدود البحريةإملف الدعم السعودي لسيناء بزيارة ملك السعودية لمصر ومسألة  ـ ارتبط4

 ن وصنافير.وتوقيع اتفاق بين النظام العسكري والسعودية، تنازل لها بموجبه عن جزيرتي تيرا
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