
 

  



 

 

 تطورات المشهد السيناوي 1   30 نوفمبر 1026

 

 مصر: تطورات المشهد السيناوي

 هيثم غنيم

 

، 6102يتناول هذا التقرير أهم تطورات المشهد في شبه جزيرة سيناء خالل النصف الثاني من شهر نوفمبر 

 وذلك على النحو التالي

 

 أواًل: أهم األحداث ودالالتها:

في المشهد في تلك الفترة حيث سمحت قوات الجيش  التغير الرئيسهو عودة بعض المهجرين، كان هذا  ءبد

هم بعدها بيوم عودة سكان حي (، ليتبعالوطنألهالي حي أبو رفاعي جنوب الشيخ زويد بالعودة إلى منازلهم )

(، ومن المتوقع أن يعود األسبوع المقبل سكان حي السدرة والوحشي والعكور واطراف الوطنالترابين )

لشرقية، ودراسة فتح ميدان ا الناحية من رفاعي أبو لحي المالصقة األحياء من وهى زويد، الشيخ جنوب الظهير

والهشة الدخول إلى  وأبو طويلةزرعي  ، للسماح ألهالي أحياء أبورفح" -"الشيخ زويد الشيخ زويد، وطريق 

 بيوتهم بعيدا عن الطرق االلتفافية.

قسريًا للعديد من القرى  وإخالئهازالت تشنها قوات الجيش  ما ييأتي هذا بعد الحملة العسكرية المكثفة الت

أما على صعيد تطورات العملية العسكرية، فمازالت قوات الجيش  حياء الفترة الماضية بالشيخ زويد ورفح.واأل

يدانية لها على األرض متأمن مناطق سيطرتها الجديدة وتشن عدة حمالت ولكن بوتيرة أقل نظرًا للسيطرة ال

 حاليًا، ولقد قمنا برصد المشهد ودالالته كالتالي:

 

 العسكرية: اتهجمال اتتطورثانيًا: 

نوفمبر بإحكام الحصار على قرى البرث والجورة وشبانة والعرارجة والظهير،  01قامت قوات الجيش بتاريخ 

حبطت قوات الجيش في هذا التاريخ أوقد  ن تقوم بإخالئها الحقًا،أقبل  ةتوقامت بعمل ارتكازات عسكرية مؤق

لعريش، بسيارة مفخخة حيث تم إطالق النار عليها محاولة اقتحام كمين الغاز بمنطقة السبيل بمدينة ا

عقبه أنوفمبر بسيارة مفخخة  62(، ولكن هجوم آخر بتاريخ اليوم السابعدون خسائر ) وتفجيرها عن بعد

http://www.elwatannews.com/news/details/1617615
http://www.elwatannews.com/news/details/1617615
http://www.elwatannews.com/news/details/1620564
http://www.elwatannews.com/news/details/1620564
http://www.youm7.com/story/2016/11/15/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/2969535
http://www.youm7.com/story/2016/11/15/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/2969535
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المتحدث العسكري آخرين وفق ) 01مجندين ، وإصابة  8وم مسلح واشتباك مع قوة الكمين، نجح في قتل هج

 القتلى والمصابين. أسماء( بنشر اليوم أخبار(، وقد قامت جريدة )للقوات المسلحة

 

"جهاد أبو نوفمبر، عن رصد وتدمير بؤرة مسلحة بمنطقة  02( قد نشرت بتاريخ وزارة الدفاع المصريةوكانت )

يران مع قوات المداهمة وتدمير سيارة دفع مسلحين خالل تبادل إلطالق الن 1بقطاع العريش، وقتل طبل" 

 عبوات ناسفة. 3مسلحة، وتدمير مخزن لتكديس العبوات الناسفة والمواد شديدة االنفجار، وتفجير  رباعي

على مدينتي الشيخ زويد  ةنوفمبر، بإفشال هجوم على تبة الصوالحة المطل 08قوات الجيش بتاريخ  قامتكما 

أنها تكشف عدة مناطق إلى  ة(، وترجع أهمية التبالجزيرةمسلًحا وفق أحد المصادر األمنية ) 62ورفح وقتلت 

 .غزة عسكرية في شمالي سيناء إضافة إلى جزء من قطاع

 

نه من الناحية إرفح والشيخ زويد، نستطيع القول  منطقتيووفق الرصد لتطورات هجمات قوات الجيش في 

ن خسائر عالية، حيث استطاعت وحدات الجيش الدخول للكثير من المناطق قد تم تكبيد المسلحي ةستيوجلال

والخنادق وأماكن التصنيع واإلعاشة،  ئلم تكن تستطيع دخولها سابقًا، كما تم تدمير العديد من المالج يالت

 مامإتومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيف العمليات العسكرية اتجاه قرية المهدية برفح ومحاولة 

 السيطرة والتمشيط بقرية المقاطعة، مع تكثيف الحمالت األمنية بمنطقة شرق العريش.

 

عملية قنص  0عدد : ال سيناء في تلك الفترة كالتاليحصر خسائر القوات المسلحة المصرية في شم تمقد و

يرها في عبوة تم تفج 6عدد ، ومرات 3استهداف واشتباك عدد ، وكمائن وحواجز ثابتة لقوات الجيش ضد

، ، بعد خطفهعاًما 31اغتيال خفير عيد سالمة حسين أبو أقرع ، ومدرعة 0عدد  وإعطابتدمير ، ودوريات راجلة

فرد أمن من قوات  08إصابة ، وتم رصده كحد أدنى في الخسائر ما ضابط وفق 0فرد عسكري منهم  03مقتل و

 المتفرقة. اإلستهدافاتضابط في  0الجيش والشرطة بينهم عدد 

 

 

 

https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/942786839185632
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/942786839185632
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/942786839185632
http://akhbarelyom.com/news/595235
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29498
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29498
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/11/19/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-24-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/11/19/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-24-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 ينيثر الهجمات على مناطق المدنأ

قامت قوات الجيش بحمالت تجريف لمزارع الزيتون بمنطقه المزرعة شرق العريش طوال تلك الفترة، حيث 

شجار الزيتون والنخيل في تلك المنطقة تحت ذريعة احتمالية لجوء المسلحين لالختباء أتقوم القوات بتجريف 

سمح لها بالعودة في الشيخ زويد  يكتشاف أهالي المناطق الت(، هذا باإلضافة الالندوة للحقوق والحرياتبها )

دم بعضها جراء القصف العشوائي لقوات الجيش والعمليات ضرار كبيرة وُهأبها  تأن منازلهم قد لحق

  العسكرية.

ئر مثل خساانفوجراف ُي"والية سيناء" حدى الوسائل اإلعالمية التابعة لـ إقد نشرت ف، أما من جانب المسلحين

 نشروه كالتالي: ت وفق ماءقوات الجيش المصري وقوات األمن خالل عام، حيث جا

 

https://www.facebook.com/nadwahqoq/posts/1795219810757421
https://www.facebook.com/nadwahqoq/posts/1795219810757421
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واستولوا على سيارة إسعاف بمنطقة الزهور،  إسعافقتحام نقطة ا، ب6102 نوفمبر 61ن في ووقد قام المسلح

يوليو بوسط  62ثر عليها الحقًا بشارع (، وقد ُعاليوم السابعوأدوات ومعدات أخرى تخص اإلسعاف ) ٨٨١١كود 

وكانت أبرز هجماتهم، هو هجوم كمين الغاز بمدينة  .(أخبارستيالء على معداتها )مدينة العريش، بعد اال

عسكريين بينهم ضابط  01مجندين، وإصابة  8شرنا له سابقًا، وقد أسفر الهجوم عن مقتل أالعريش والذي 

 برتبة نقيب.

، "أبو حرازسليمان  /"الشيخعدام إنوفمبر، ب 08ن لوالية سيناء بتاريخ ون تابعوعلى صعيد آخر قام مسلح

 نه لم يتم تبريرأالطرق الصوفية بمحافظة شمال سيناء، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة، خصوصًا  شيخ مشايخ

 أبوعبد المعطى  /هذه العملية سوى بذكر لفظ أن الشيخ الذي تجاوز المائة عام هو وشيخ آخر اسمه

 قطيفان، يعمالن ككاهنين.

 
 

طالق سراحه، كان آخرها قبل شهر من إف وختطاقد تعرض أكثر من مرة لال" أبو حرازسليمان  /"الشيخوكان 

(، وعدد من الرموز أخبارأيام، وقد أدانت مؤسسة األزهر الحادثة ) 3منزله بالعريش، ثم اطالق سراحه بعدها بـ 

، (اليوم السابعمستشار عبد الفتاح السيسي للشئون الدينية ) األزهريالرسمية وغير الرسمية مثل أسامة 

 (.الصفحة الرسميةالحبيب بن علي الجفري ) /و"الداعية" الصوفي

 

http://www.youm7.com/story/2016/11/20/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2975217
http://www.youm7.com/story/2016/11/20/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2975217
http://www.youm7.com/story/2016/11/20/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/2976419
http://www.youm7.com/story/2016/11/20/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/2976419
https://www.facebook.com/alhabibali/posts/1418326868207289
https://www.facebook.com/alhabibali/posts/1418326868207289
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 والكيان الصهيوني: ثالثًا: سيناء

ة بأن يكون أكثر يقظ اإلخباري، الجيش المصري أمير بوخبوط في موقع ويلال الصهيونينصح الخبير العسكري 

قيام  الصهيوني "أن آر جي"(، وقد ذكر موقع الجزيرةتجاه مجريات المعركة التي ينتظر أن تستمر لسنوات )

ة مصرية عسكري بموافقة سيناء جزيرة شبه قلب في أهداف بمهاجمة الكيان الصهيوني طائرات استطالع 

في مقال لها  "رون فرسمان ليندا" القاهرة السابقة لدى ةالصهيوني(، بينما ذكرت الدبلوماسية الجزيرة)

كعدو، بل أشارت إلى وجود  صهيونيالكيان ال مع  يتعامل بصحيفة يديعوت أحرونوت، إن النظام المصري ال

، 0191تفاق السالم عام تعاون أمني وتنسيق استخباري بين تل أبيب والقاهرة بلغ ذروة غير مسبوقة منذ ا

في شبه د في بعض مواده يعلى تجاوز مصر التفاق كامب ديف حيث وافق الكيان الصهيوني

الذي تشكله الجماعات اإلسالمية على جنوده  لتمكين الجيش المصري من التعامل مع التهديد سيناء جزيرة

ولعل خير دليل على هذا ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت من مشاهد تصويرية لما قالت إنها  (،الجزيرة)

ي أن الكيان الصهيون ، ونقلها في نفس السياق عن ضابط غزة إلى سيناء عملية إحباط تهريب أسلحة من

 (.الجزيرةالتنسيق مع مصر على أعلى مستوى في هذا الشأن )

ن الكيا هجمات محتملة تنطلق من شبه جزيرة سيناء، أجرت البحرية ال يةمن أ ةالصهيونيوفي اطار التخوفات 

 يف ،اإلسالمية الدولة تنظيم من قبل تحاكي فيه هجومًا مناورات واسعة النطاق في البحر األحمر هيونيالص

في خليج إيالت، وشملت المناورات التدرب على إطالق النار  ةصهيوني سياحية أهداف ضد سيناء جزيرة شبه

 لجرحى وإجالء ليات إنقاذمن القطع البحرية المختلفة وإحباط عمليات تسلل من جهة البحر فضال عن عم

 .(الجزيرة) مفترضين
 

 ةقتصاديرابعًا: التطورات اال

 ضمستشهر ديسمبر المقبل، و يللذهب فعالمية نها ستقوم بطرح مزايدة إقالت هيئة الثروة المعدنية 

 .(اليوم السابعجنوب سيناء وفق مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية ) يمنطقة ف

عودة السياحة الروسية مجرد تصريحات، في الوقت الذي صارت منتجعات  تزال مافأما على صعيد السياحة، 

ر ، حيث استقبل معبالكيان الصهيوني جنوب سيناء السياحية تعتمد بشكل رئيسي على السياحة القادمة من 

طريقهم لمنتجعات طابا، ونويبع، ودهب، وشرم الشيخ،  ي، فسائح قادمين من منطقة إيالت 1106طابا البري 

 .(اليوم السابعلقضاء إجازتهم )

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/11/1/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/11/1/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/11/23/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81
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