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 سيناء: كمين المطافئ واستمرار نزيف الدماء

 هيثم غنيم

 

تطورات المشهد ، حول ذكرناه في تقارير سابقة كد ماؤبمدينة العريش، لت ئت حادثة كمين المطافءجا

تراجع المشهد السياسي سيناء سيظل متصدرًا لفترة من الوقت في ظل شبه جزيرة أن المشهد في  ،السيناوي

لم ويضًا في ظل تطورات العمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء، أالمصري لصالح النظام العسكري الحاكم، و

 قتهسب ييكن الهجوم مفاجئًا ال من حيث المكان أو الزمان لمن يتتبع تسلسل األحداث في الفترة الزمنية الت

 التالي:على انحو  والتي جاءت

 

، قام المسلحون بهجوم استهدف كمين المطافئ بحي المساعيد غرب العريش، 6112 ديسمبر 11بتاريخ ـ 1

الصحافة المصرية ثناء حينها  نا(، ولقد رصدالوطن) ًاعام 66 ،أسفر حينها عن مقتل المجند سالم عطا محمود

الكمين ونجاحهم في التصدي للهجوم )كما حدث سابقًا مع كمين الغاز العسكري(، ورغم أن هذا على أفراد 

استهدف كمائن وارتكازات أمنية أخرى، ولكن يتضح أن المسلحين  ذيالهجوم لم يكن الوحيد في تلك الفترة ال

 بها والثغرات. تلحق يصارت جزء من هجماتهم هي هجمات استكشافية الستكشاف األكمنة والتطورات الت

 اتجهواعلى سيارة تابعة لشركة كير سيرفس بالعريش، و باالستيالءالمسلحون قام ، 6112يناير  1بتاريخ ـ 6

 (.اخبار اليوم( )61سيناءغير معلومة ) ةبها لجه

سيارة  36لحرق  أدى ،بالعريش "كير سيرفيس"هجوم مسلح على مقر شركة وقع ، 6112يناير  1بتاريخ ـ 3

 (.الوطنستيالء على سيارتين جمع قمامة )للشركة، واال

عدة قرى جنوب  تستهدفاشن حمالت مداهمة وتمشيط موسعة، بقوات األمن قامت ، 6112يناير  5بتاريخ ـ 1

 (.الوطنعلى عدد من المشتبه بهم ) تقبضبعض العشش و تحرقومدينة العريش، 

 جنوب المساعيد حي بنطاق الدائري الطريق مني علىأهجوم على كمين تم شن ، 6112يناير  2بتاريخ ـ 5

 (.اخبار اليومعام ) 61 ،حسين إصابة المجند سيدو العريش، مدينة

http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%89/2/1/172
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%89/2/1/172
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%89/2/1/172
http://www.elwatannews.com/news/details/1682394
http://www.elwatannews.com/news/details/1682394
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/667791093402878
http://akhbarelyom.com/news/614066
http://akhbarelyom.com/news/614066
http://www.elwatannews.com/news/details/1750013
http://www.elwatannews.com/news/details/1750013
http://www.elwatannews.com/news/details/1750127
http://www.elwatannews.com/news/details/1750127
http://akhbarelyom.com/news/616804
http://akhbarelyom.com/news/616804
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وزارة أصدرت جنوب مدينة العريش، و ئكمين المطافعسكري هجوم استهدف ، 6112يناير  9بتاريخ ـ 2

سفر عن مقتل خمسة مسلحين وإصابة ثالثة آخرين، أإعالميًا حول الهجوم الذي  ًاانالداخلية المصرية بي

ومقتل سبعة أفراد من رجال الشرطة )أمين شرطة وستة مجندين( باإلضافة إلى أحد المواطنين الذى تصادف 

 الصفحة) مروره بنطاق الكمين، باإلضافة إلى تدمير مدرعة، باإلضافة إلى مقتل مجند آخر بمكين المساعيد

 .(الرسمية لوزارة الداخلية المصرية

حتى حدوث الهجوم،  ئسبقت الهجوم على كمين المطاف ييتضح من هذا الخط الزمني المختصر التطورات التو

 حدثت قبل الهجوم وانتهاء به: ياألحداث بشكل أكثر تفصياًل لفهم آلية المواجهة الت ىواآلن ننتقل إل

كنا قد ذكرنا في التقارير الدورية السابقة أن الحمالت العسكرية للجيش المصري قد نجحت في السيطرة على و

، 6112فمبر وديسمبر بعض مناطق نفوذ المسلحين شمال شرق سيناء، إال اننا ذكرنا أيضًا في تقارير شهري نو

حكم في ظل حمالت أمنية سيطر عليها أمنيًا بشكل مُ تزال منطقة غير ُم أن منطقة جنوب مدينة العريش ما

غارة وتشتيت، إشكل أيضًا عامل ضغط يدفع المسلحين للقيام بعمليات وعسكرية مستمرة عليها، وهو ما ُي

سيناء الجديد الذي قمنا  واليةسؤول تنظيم موفي ظل تلك الحملة العسكرية وفي ظل رصدنا لتصريحات 

يعترف بحجم الحملة  على موقع المعهد المصري أن التنظيم ،دالالت تطور شهر ديسمبر، ذكرنا في بتحليله

فرصة لإلغارة السريعة على  يالعسكرية عليه ويحاول مواجهتها بالحفاظ على عناصره، ويحاول اقتناص أ

أن هدف المسلحين البقاء بفاعلية ، ووالذخيرةتعويض خسائره من السالح اإلرتكازات والكمائن العسكرية ل

 وجعل المعركة مع النظام العسكري المصري معركة استنزاف طويلة األمد.

 

وكمين المساعيد على الطريق الدائري،  ئن في شهر ديسمبر كمين المطافووفي هذا اإلطار استهدف المسلح

حوادث سابقة وتحديداً بالهجوم الذي حدث على في هجمات أعلن عن افشالها حينها، ولكن بالرجوع والمقارنة ب

نه أفي األساليب حيث قام المسلحون باستهدافه مرة قبلها وقيل حينها  ًاكمين الغاز العسكري، سنجد تشابه

صابة بعض المهاجمين، ولكن المسلحين عادوا بعدها ليقوموا بالهجوم على إتم تدمير سيارة مفخخة وقتل و

خطائهم أيعنى أن المسلحين يتعلمون من  ، وهو مافراد الكمينأط مقتل وفرار الكمين ويستولوا عليه وس

يصبغها اإلعالم على انتصارات الجيش اإلعالمية في  يويطورون من هجومهم مستغلين حالة النشوة الت

 سيناء، وحالة غياب المحاسبة للقادة داخل المؤسسة العسكرية وما يفترض أن يرافقها من تطوير. 

https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/vb.181662475210757/1283725861671074/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/vb.181662475210757/1283725861671074/?type=3&theater
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-4-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2017/2/0/1352
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-4-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2017/2/0/1352
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فرصة استكشاف ورصد  6112ديسمبر  11بتاريخ  ئاإلطار كان هجوم المسلحين على كمين المطافوفي هذا 

يناير  1الثغرات األمنية باإلضافة إلى رصد حجم التسليح بالكمين وتوزعه، ليقوم المسلحون بعدها بتاريخ 

التنقل بها داخل مدينة يناير في التنكر و 1ستيالء عل سيارة تابعة لشركة كير سيرفس، ليستخدموها يوم باال

ليه متنكرين في زي عمال نظافة إحيث وصلوا  ،باقتحام جراج ديوان عام المحافظة نيقومو، ثم العريش

ليقوم األمن بفتح الباب فيخرج من صندوق السيارة بقية المسلحين ويقومون  ،مستقلين سيارة القمامة

 .ضافيتين وينطلقوا هاربينإعلى سيارتين  نبداخله ويستولو يت التابافتحام المكان وحرق كل السيار

، وهو نفس العدد الذي اً تم نشره في حينه أن العملية تمت بما يقارب العشرين مسلح وفق ماالمالحظ هنا 

 والمساعيد. ئذكره بيان وزارة الداخلية الحقًا حول عدد المسلحين الذين هاجموا كمين المطاف

 

 
 

بشن حملة اعتقاالت ضد السكان المحليين تحت دعوى القبض على وقد قامت األجهزة األمنية بعدها 

حدى سيارات إتقدم أحد المسلحين ب، يناير ومع ساعات الصباح األولى 9ثنين الفاعلين، ولكن وبصباح يوم اال

وسط اشتباكات مسلحة بين الطرفين، ليحاول  ئع الوصول بها لحرم كمين المطافاستطاو ،افة المفخخةظالن
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ثناء انسحابه وفق ما أولكن يتم قتله  ،ن وصل للنقطة المستهدفةأنسحاب منها بعد د السيارة االبعدها قائ

 المذاع من قبل وزارة الداخلية المصرية. الفيديوظهر في 

وأن الهجوم حدث بعده هجوم آخر على كمين ، اً مسلح 61ن عدد المهاجمين كان أوأظهر بيان وزارة الداخلية 

هاجمت كمين  ين الهجوم اآلخر كان لنفس القوة التأنها نجحت في التصدي له، ولكن يبدو أالمساعيد، و

 نسحاب.طار تنفيذها عملية االإفي  جاءوأنه قد  ئ،المطاف

هدافه الحقًا، وكمين الذي تم است ئوبذلك يتضح ان الهجوم قد سبقه رصد سابق واشتباك مع كمين المطاف

ستيالء على سيارة شركة كير نسحاب، وأن المسلحين قد خططوا لالالمساعيد الذي يقع على خط طريق اال

ستيالء على جل تنفيذ عملية اقتحام جراج ديوان عام المحافظة واالأمن ، 6112يناير  1سيرفس بتاريخ 

مستخدمين تلك  ئالهجوم على كمين المطاف طار اإلعداد للهجوم، ثم قاموا بتنفيذإضافية في إسيارات 

بل فراد الكمين قأالسيارات، ثم قاموا بالتنفيذ وتعويض خسائرهم باالستيالء على األسلحة والذخائر الخاصة ب

 ءاالستيالانسحابهم، وبهذا يكونوا قد نفذوا الهجوم مستخدمين سيارات شركات تابعة للقوات المسلحة تم 

استخدموها في الهجوم مع الحصول على ذخيرة جديدة، ولكن  التين عوضوا الذخيرة عليها، ثم انسحبوا بعد ا

في تكرار مشهد هروب بعض المهم بل ، في هذاالمهم طار الحرب الدائرة واستقرائنا للمشهد لم يكن إوفي 

(، بل واألكثر هو خوف األكمنة المجاورة للكمين المستهدف من نجدة الكمين 61سيناءالضباط وترك الجنود )

من الكمين  ةوتركه لمصيره، حتى وصل األمر إلى انسحاب قوات الشرطة من كمين بنزينة جلبانه القريب

 (.61سيناءالمستهدف وتركه لمصيره )

 

يناير على عدة ارتكازات عسكرية لقوات  2حدثت بتاريخ  يهذا الهجوم ليخطف األضواء من الهجمات الت يويأت

 ،تم فرض تعتيم اعالمي شديد عليها يبوسط سيناء ومن ضمنها منطقة المالحة، والت يالجيش الثالث الميدان

( مسلحين 9احباط هجوم على بعض ارتكازاتها األمنية وقتل ) ماعدا ما نشره المتحدث العسكري حينها عن

( دراجة بخارية ،بعد أن قاموا بهجوم متزامن 1وعدد ) ي( عربة دفع رباع6( آخرين، تدمير عدد )12وإصابة )

الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات على عدة ارتكازات بعربات الدفع الرباعي ودراجات النارية )

 .(المسلحة

https://www.facebook.com/MoiEgy/?fref=ts
https://www.facebook.com/MoiEgy/?fref=ts
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/671652349683419
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/671704293011558
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/971794599618189
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/971794599618189
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/971794599618189
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ولكن صياغة المتحدث العسكري كشفت دون أن يقصد أن الهجمات كانت على عدة ارتكازات وبعدد كبير، وصور 

جزاء أام نه قد تم اقتحأو ،نها قد حدثت في مكان واحد فقطأالتي تم نشرها للمسلحين واضح فيها  ىالقتل

لم نستطع رصده في ظل منع النشر  حجم خسائر قوات الجيش؟، وهو ما منه، فما مصير بقية اإلرتكازات وما

 وفرض قوات الجيش حالة من التطويق والحصار على مناطق وسط سيناء بعد الهجمات.

 

المصري فرضها ري العسكيحاول النظام  يوفي ظل ما سببته الهجمات األخيرة من اهتزاز للصورة الذهنية الت

عبد الفتاح السيسي بعمل مداخلة  قائد االنقالب)وليس خارجيًا(، حول السيطرة األمنية، فلقد قام  داخليًا

الهجمتين استنزاف مادي للنظام، وشبه  هاتينما تمثله كشف خاللها ع، إحدى القنوات الفضائيةهاتفية مع 

 .(فيديو) 22جواء ما يواجهه النظام ألجواء ما بعد حرب أ

 

تسعى قوات الجيش واألمن المصري لفرض السيطرة على مناطق ، ووفق تطور العمليات العسكرية على األرض

جنوب العريش بقرى السبيل، وزارع الخير، ومنطقة المسمى، وبعض المناطق المحيطة بمزارع الزيتون جنوب 

الياميت وحكام السيطرة على مناطق العجراء والبرث والطايرة إش، باإلضافة إلى استمرار محاوالتها العري

واألحراش والطويل والشالق والمالحيس جنوب وغرب رفح والشيخ زويد، باإلضافة لشن حمالت عسكرية 

 مركز بئر العبد بشمال سيناء.أمنية بمركز الحسنة بوسط سيناء وو

 

جوبهت تلك الحمالت العسكرية بسلسلة من الكمائن بالعبوات الناسفة والهجمات  ر، فقدوكما تناول التقري

غارة، وعدد مرتين قنص ألفراد بكمائن ثابتة، باإلضافة إلعطاب وتدمير إمرات اشتباك و 2الخاطفة، منها 

فرد  13قتل سفر عن مما أ هولشركة كير سيرفس، و ةسيارات التابععلى ال االستيالءمدرعتين، هذا بخالف 

عسكري من بينهم ضباط وأمين شرطة، وهذا كحد  63عسكري من بينهم ضابط واثنين أمناء شرطة، واصابة 

، لتستمر خسائر العسكر دون معرفة الحجم الحقيقي لهذه الخسائر، كدليل عجز على فرض السيطرة رغم أدني

 .(1)جزيرة سيناء مرور أكثر من ثالث سنوات ونصف على بدء العمليات العسكرية في شبه

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 1)

https://www.youtube.com/watch?v=vLRiqyAh5Vg
https://www.youtube.com/watch?v=vLRiqyAh5Vg

