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؟ سيناريوهات تفكيك سيناء: من يقرأ 1  25 فبراير 1027  

 

 من يقرأ؟سيناء: سيناريوهات تفكيك 

 محمد أبو سعدة

 مقدمة:

 منذ فجر التاريخ؛ واإلقليميةجزيرة سيناء حيزًا إستراتيجيًا في خريطة التوازنات الدولية شبه يشغل مثلث 

 نظراً لموقعه الحاكم في خريطة الشرق األوسط. حيث إنه رقعة اليابسة الوحيدة التي تقسم المنطقة العربية

بمثابة حلقة اإلتصال بين الشطرين في ظل الظروف اإلقليمية المستقرة،  وذلك فهل ونتيجةشرق وغرب، إلى 

 . والعسكريةوسد فاصل بينهما تحت ضغط هذه الظروف السياسية 

 اً فسيناء ملتقى القارتين اإلفريقية واألسيوية والجسر البري الذي يربط بينهما حيث كانت منذ القدم ممر

على إمتداد البحر األبيض قاعدته الشمالية  شكل المثلثتأخذ سيناء ووالجيوش الغازية. التجارية للقوافل 

ه فيقع جنوبًا في منطقة رأس ، أما رأسكم611شرقًا( بطول يبلغ قرابة  رفحإلى  من بور فؤاد غربًا) المتوسط

 501الغربي لمثلث سيناء حوالي ويبلغ إمتداد الحد  ،(كم 091ساحل البحر األبيض بحوالي التي تبعد عن ) محمد

كم  555ل إلى نحو ( أما إمتداد الحد الشرقي فيصمتداد خلي  السوي  وقناة السوي ويشمل هذا اإل) كم

( وتبلغ المساحة الكلية لشبه جزيرة مي للحدود السياسية الشرقية لمصرويشمل خلي  العقبة والخط الوه)

  .(ر )مليون كم مربعمن إجمالي مساحة مص % 2مربع 0 أي ما يقارب من كم  200111سيناء حوالي 

ربية برمتها، فقد كانت مجااًل خصبًا لعبت سيناء أدواراً تاريخية هامة، ارتدت آثارها على مصر والمنطقة الع كما

للهجرات البشرية وممرًا تجاريًا هامًا يربط آسيا بأفريقيا وطريقًا لغزوات حربية عديدة اتجهت من مصر واليها، 

 ما لسيناء من مكانة دينية خاصة.إلى  إضافة

يه السالم وأخوته وتتمتع شبه جزيرة سيناء بصلة وثيقة باألديان السماوية، حيث عبرها سيدنا يوسف عل

 مصر ومنها عادإلى  وأبيهم. وكذلك مكث فيها سيدنا موسي عليه السالم. كما مر عيسى عليه السالم عبرها

فلسطين. وفي الفتوحات االسالمية أخترق الجيش اإلسالمي طريق الهجرات الشمالي لسيناء حتى تمكن من إلى 

ن أكما ، م إخضاع مصر، كانت سيناء هي طريقهم 0001 عندما أراد الصليبيون في آواخر، م 209فتح مصر عام 

 م. 0910 م،0921م، 0952م، 0952للحروب العربية الصهيونية أعوام:  سيناء كانت مسرحًا

http://www.ofek-olami.co.il/rec/544-%D7%92%D7%99%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.ofek-olami.co.il/rec/544-%D7%92%D7%99%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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ما األهمية اإلستراتيجية لشبه جزيرة سيناء، فإنها تتحد وفقا لما يحتويه اإلقليم من موارد مادية وبشرية كمًا أ

تتبناه من سياسات  وما ،الجغرافي في ضوء أهمية هذا الموقع لألطراف اإلقليمية اوكيفًا من جهة؛ وموقعه

 .موقع هذا اإلقليم في خريطة إهتمامات القوى العالمية الكبرىإلى  دفاعية وهجومية من جهة أخرى، إضافة

 ، ي  السويولسيناء أهمية اقتصادية كبيرة، فهي تعد مصدرا إلنتاج البترول الخام على الساحل الشرقي لخل

 ،الكبريت ،الجب  ،الفحم ،الكاولين كما توجد في سيناء مجموعة من المعادن األخرى مثل المنجنيز، الحديد،

 .والزنك الفوسفات، الرصاص، الطعام،ملح 

كما ال يمكن إهمال ما لقناة السوي  من أهمية اقتصادية خاصة بعد اإلكتشافات البترولية في شبه الجزيرة 

اإلعالء من األهمية اإلقتصادية لشبه جزيرة سيناء كجبهة دفاع عن هذا الشريان إلى  والتي أدت ،انالعربية وإير

ن سيناء لم تنعم تقريبا باألمن عبر فترات التاريخ الحديث والمعاصر. إوعلى الرغم من كل ما تقدم ف .المائي

منية أن تعاني من غياب منظومة ، واآلفي عهد مباركفقد عانت من غياب لألمن االقتصادي واالجتماعي 

منية، في ظل الحديث عن عمليات عسكرية متبادلة )بين أمتكاملة اقتصادية واجتماعية ومجتمعية وبيئية و

 ومسلحين( داخل سيناء.   –الجيش المصري 

ها ن نسميأن سيناء يوجد بها مجموعة يمكن أالمؤكد فسيناء،  بعيدا عن الرصد اليومي لتفاصيل االحداث فيو

ة ن مشكلأال إاألولى.  والقضاة بالدرجةتنفذ علميات عسكرية تستهدف الجيش والشرطة  (1)مجموعات مسلحة""

تداعيات ما أو  ،6100يناير عام  65شبه جزيرة سيناء ليست وليدة اليوم، وال من تداعيات الثورة التي قامت في 

فمشكلة سيناء مستمرة منذ عهد الرئي   .يوليو، وإنما هي مشكلة متجذرة من زمن وعقود طويلة 0حدث في 

 .أنور السادات ثم الرئي  حسني مبارك

حوار ل، دخل مع هذه الخاليا في هدنة وتعامل با(6106/6100) الرئي  محمد مرسيفي العام األول من حكم و

، وربما أخذ أكثر من مرة للتحاور معهم ؛ور مساعده للتواصل المجتمعيأرسل الدكتور عماد عبد الغف، ومعهم

أقسام الشرطة، وفند حججهم في لقاءات متعددة كللت بالنجاح أو  عليهم عهوًدا بعدم استهداف خطوط الغاز

، فوجدوا مصرفي بداية حكم الرئي  مرسي الذي ذهب إليهم وحاور مشايخهم وعواقلهم ألول مرة في تاريخ 

                                  
مجموعة تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية بالفعل، أم هي جماعات لى نقص الصورة القادمة من سيناء، فهل هي إترجع  " مجموعات مسلحة"اختيار تسمية  1 

أو  ألجهزة األمنية،اأهلية قبائلية تتحرك كرد فعل لسنوات اإلهمال التي يعاني منها سكان سيناء؟ أم هم مجموعة مرتزقة تابعة لبعض القوى الداخلية في مصر ك
 ليمية ودولية اخري، وربما هي خليط في كل ما سبق.قوي إقأو  الموساد الصهيونيأو  قوى خارجية تابعة لدحالن

http://www.sasapost.com/all-about-sinai/
http://www.sasapost.com/all-about-sinai/
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صورة مغايرة في فهم لغتهم فتجاوبوا معه، وهو األمر الذي أخذه العسكريون عليه حيث تربوا ورسخ في  هفي

 ."اإلرهابيينمن يصفونهم بـ "عقيدتهم أنه ال جدوى من الحوار والتفاهم مع 

وقد رددت بعض الدوائر أن الرئي  مرسي كان غير مرحب بالعملية نسر التي كان يشنها الجيش فور اغتيال 

، ألنه كان يريد حل مشكلة سيناء بعيًدا عن الحلول األمنية، كما طالب بالحفاظ على 6106، مجنًدا في رفح 02

 كثيًرا.أرواح الجنود المختطفين وخاطفيهم، وهو األمر الذي استفز العسكريين 

، لتظهر هنا العديد من "كما يصفها االعالم"، أصبحت سيناء ساحة معركة 6100 يوليو 0 انقالبنه وبعد أال إ

نظام السيسي في ذلك كرد فعل انتقامي من  توقيت؟ وهل لإلخوان المسلمين دوراألسئلة. لماذا بهذا ال

ن ألعبه مخابراتية مصرية و وه سيناءفي ن ما يجري أم أالمنتخب محمد مرسي؟  المدنيالرئي  المنقلب على 

 نه حليف أساسيأقدم نفسه للمنظومة الدولية بن يستغل الظروف وتضخيمها لكي ُيأنظام السيسي يحاول 

يدي للموساد الصهيوني فيما يجري في سيناء ولماذا؟ أجل تثبيت حكمه؟ وهل هناك أفي مواجهة اإلرهاب من 

وما حقيقية وجود رجال للقيادي المعزول من حركة فتح محمد دحالن في سيناء؟ وهل هناك دور لحركة حماس 

مر األن أم أين أتوا وما أهدافهم ومن يدعمهم؟ أالفلسطينية في سيناء؟ وما حقيقية داعش في سيناء من 

م هي ساحة أجل تحقيق منافع وفقا لحسابات معينة؟ أأكثر يحاول الكل تضخيمها من ثورة أهالي بسطاء ال 

للصراعات بين األجهزة األمنية المصرية؟ وهل أهمية سيناء تجعل كافة األطراف سابقة الذكر مشاركة فيما 

 يجري بسيناء وبنسب؟ 

، ورسم السيناريوهات األساسية اءاستشراف مستقبل سين، من شأنها أن تساهم في اإلجابة على هذه التساؤالت

 لهذا المستقبل، وذلك على النحو التالي:

 

 السيناريو األول: استمرار الوضع القائم )الفوضى المحكمة(

سنوات قادمة، سواء لألطراف السياسية المختلفة في  ةولعد مناسبًا قد يكون الوضع القائم في سيناء وضعاً 

لألطراف اإلقليمية األخرى كالكيان أو  سها االخوان المسلمين(أوعلى ر )نظام السيسي والقوى المعارضة لهمصر 

 مريكا مثال.أدوليا اليونان وروسيا وأو  ،الصهيوني والفلسطينيين

 

http://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-517315
http://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-517315
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 نظام السيسي: -أوال

ن يستفيد نظام السيسي من حالة الفوضى في سيناء نستطيع حصرها في أإذا أردنا ان نبدأ كيف يمكن 

 المستويات التالية:

نه جزء من المنظومة الدولية التي تحارب اإلرهاب في أمن خالل تقديم نفسه ب البحث عن الشرعنه الدولية:ـ 0

 الشرق األوسط، مما يساهم في اقناع المجتمع الدولي على ضرورة استمرار حكمه العسكري في مصر.

جتماعية التي تعاني منها مصر زمات االقتصادية واالمن خالل محاولة صرف االنتباه عن األ تمويه وتضليل:ـ 6

 من خالل تسليط الضوء على مقتل ضابط مصري هنا أو جرح جندي هناك.

مواطنين  –)أحزاب  المعترضين على حكمه بعضربما يستفيد نظام السيسي من ذهاب  مصفاة ألعدائه:ـ 0

جية في الداخل بعادهم عن المناطق الحساسة واالستراتيإسيناء بهدف تصفيتهم وقتلهم وإلى  جنود( –

 المصري كالمدن الحيوية أو السياحية كشرم الشيخ والقاهرة.

في ظل الحالة المعقدة التي يعيشها اإلقليم من حروب وصراعات وحروب أهلية،  ترهيب للشعب المصري:ـ 5

ن مصر ستقبل أن غيابه يعني أنه مصدر الحماية واألمان وأن يقدم نفسه للشعب المصري بأيسعي النظام 

خر مقدمة لحدوث هكذا آن سيناء تمثل تربة خصبة لذلك أو بمعني أو ،ى أوضاع أقرب لسوريا والعراق واليمنعل

 مر.أ

يدي ن األأ ىبمعن، ولكنها مضخمةحداث حقيقية أقد يكون ما يجري في سيناء هو  وفقا لخطه انتخابية:ـ 5

الدولة في سيناء ليست بالشكل الذي يصوره ن قوى تنظيم أالمخابراتية المصرية حاضرة وبقوة في المشهد، و

نه قضى أعالن السيسي في قادم األيام بإفي حال ، أنه البعض، ومما يزيد من احتمالية ترجيح هذا السيناريو

ن قدم نفسه سابقا من حمي مصر من أم، بعد 6102تكون دعايته االنتخابية القادمة عام ، ساالرهابعلى 

 خطر حكم االخوان.

ن سيناء صدع أإيصال رسالة للمواطنين المصريين إلى  ربما يخطط نظام السيسي من سيناء:التخلص ـ 2

ب هذا الصدع، وبالتالي أالحلول الواقعية الممكنة لر حدأن التخلص منها هو أمن القومي المصري، وحقيقي في األ

ل رغبة األهالي في عدم ارسال مع زيادة اعداد القتلى من الجنود؛ وفي ظو؛ تمرار الوضع القائم لفترات زمنيةاس

سيناء، قد يمثل مقدمة قوية لنظام السيسي للتنازل على سيناء في حال توافرت مكاسب كبيرة له إلى  همئبناأ

 دينيةألهميتها السهم الكيان الصهيوني )أن الطامعين في سيناء كثر على رأولمؤسسته العسكرية خاصة و
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كويتية "  –سعودية  –، وربما خليجية "إماراتية (التاريخيةالدينية و ألهميتها، واليونان )(2) واالستراتيجي(

  .مليار دوالر 6.5بقيمة والتي قدمت مشاريع تنموية 

العديد من القوى الكبرى الطامعة في إقامة قواعد عسكرية في البحر المتوسط في ظل الحديث إلى  إضافة

يعلن مؤخرا عن انشاء قاعدة عسكرية أمريكية  بسوريا،قاعدة عسكرية بحرية في طرطوس لعن انشاء روسيا 

 بحرية في حيفا. كما ال يمكن اغفال المطامع اإلقليمية والدولية في قناة السوي .

 

 قوى المعارضة المصرية:: يًاثان

عدم أو  في ظل الضعف الذي يبدو واضحا لدي القوى الثورية المصرية المعارضة )سواء من انشقاقات داخلية؛

يوليو، كنتيجة طبيعية بعد  0وجود موقف ثابت وموحد ازاء القضايا المصرية؛ والتي بدأت تظهر بعد انقالب 

قوى المعارضة من قبل نظام السيسي. إضافة للمواقف الدولية اعتقال القيادات المؤسسة والوازنة في 

الداعمة لالنقالب؛ وعدم امتالكهم أدوات قوية على األرض مؤثرة وضاغطة على نظام السيسي بالشكل المؤثر( 

رة، نها حاضأنه فرصة لكي تقدم نفسها للقوى اإلقليمية والدولية بأربما تجد هذه القوى ما يجري في سيناء ب

الة حإلى  االستفادة من التروي  بان السيسي يذهب في البالدإلى  يوليو لم تقضي عليها. إضافة 0حداث ن اأو

 أقرب للوصف بتسميتها الحرب االهلية في سيناء.
 

 الكيان الصهيوني:: ثالثا

ويتمدد في أجواء غير طبيعية وغير  أنه ينشإالكيان الصهيوني وانطالقا من تأسيسه ونظرياته األمنية ف

 مستقرة، بمعني يستفيد الكيان الصهيوني من األوضاع القائمة في سيناء في العديد من المزايا أهمها:

 دراسة تحركات المؤسسة العسكرية وقياس قدراتها وجهوزيتها من خالل تعاملها الميداني على األرض.ـ 0

ابتزاز نظام السيسي الضعيف من خالل تقديم معلومات استخباراتية يستفيد هو منها لمحاربة المسلحين، ـ 6

 ؛نما ألبعد من ذلكإمنيا فقط وألي   ،دق التفاصيل عن سيناءأفي حين يتوفر للكيان الصهيوني معرفة 

 تصل ألهداف اقتصادية واستراتيجية.

                                  
خطة رئيس ( 6152أبريل  51)عاء األرب ،أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس األمريكي دونالد ترامب سيتبنيان في اجتماعهما في واشنطن "أيوب قرا"وزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي الدرزي عنه كشف يدعم هذا التفسير ما  2 

ة وبالتالي إعفاءها الغربي وفي تغريدة له على "تويتر"، قال قرا إن تبني الخطة التي اقترحها السيسي سيعفي إسرائيل من الموافقة على إقامة دولة فلسطينية بالضفة .النظام في مصر عبد الفتاح السيسي إقامة دولة فلسطينية في سيناء وقطاع غزة

موقع  ،إسرائيل تؤكد تبني ترامب ونتنياهو خطة السيسي لدولة بسيناءأنظر: صالح النعامي، ) ."واعتبر قرا أن تبني الخطة المصرية سيمهد الطريق "أمام تحقيق سالم شامل مع تحالف الدول السنية في المنطقة ،حاب من هناكمن االنس
 (.2:15.6152فبراير  51، الثالثاء 65عربي 

http://24.ae/article.aspx?ArticleId=277297
http://arabi21.com/story/985099/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://arabi21.com/story/985099/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://arabi21.com/story/985099/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 جل زيادة المعاناة لدي سكانه والخاضعين لحكم حماس.استمرارية الحصار على قطاع غزة، من اـ 0

إنهاك قوات الجيش المصري بحيث يصل إلى درجة قتالية ميؤوس منها، تسمح للجيش الصهيوني في ـ 5

 االنقضاض على سيناء من اجل تطبيق إحدى خططه االستراتيجية ان أراد ذلك ووقتما شاء.

 

 ة:فلسطيني: األطراف الرابعًا

ع القائم في سيناء لي  باألمر السيء للفلسطينيين؛ صحيح على مستوى متطلبات الناس ربما يعد الوض

 إلى العامة تأثرت، نتيجة لقرارات السيسي بإغالق معبر رفح لفترات زمنية طويلة فاقمت من معاناة الناس

منها تجارية  جانب تدمير عدد كبير من االنفاق الواصلة بين مصر وقطاع غزة والتي لها استخدامات متعددة

ن أبهذا السوء خاصة و تاألوضاع في سيناء ليسفنه في عرف المقاومة أال إومنها مخصص ألعمال المقاومة. 

مستقرة( في تمرير بعض صفقات األسلحة لغزة مرورا بسيناء. الغير ) المقاومة قد تستفيد من هذه األوضاع

 بحرا ومن ثم برا.أو  ؛البرأو  وقد تكون عبر البحر

 

 السيناريو الثاني: تقسيم سيناء

انطالقا من األهمية االستراتيجية لسيناء، وفي ظل األزمات األمنية واالقتصادية الصعبة التي تعيشها سيناء 

مشتركة ما بين الحقيقة واالختالق. وفي ظل االطماع المتعددة في أو  مختلقةأو  سواء كانت أزمات حقيقية

 االشكال التالية: حدأن يأخذ أعلى  ؛حدا ماإلى  اممكن سيناء سيناء ربما يبقي سيناريو تقسيم

منها أعلى  ن ما يجري داخل سيناء يشكل تهديدًاأيقيمها الكيان الصهيوني، بداعي  ةمنآمنطقة حدود  أوال:

 القومي ما يدفعها إلقامة هذه المناطق.

ي  االمن القومي الصهيوني السابق، يورايالند رئغمنطقة قطاع غزة وفقا لخطة إلى  ضم جزء من سيناء ثانيا:

فكرة الوطن الفلسطيني البديل"، وقد يحدث هذا إلى إيصال غزة بسيناء " وهي فكرة قديمة متجددة تهدف

ق وف ، أوسيناء واالستيطان فيهاالفرار إلى على  هاحرب قاسية على غزة تجبر سكان االمر في عده سيناريوهات:

يقوم بها نظام السيسي بحيث تسمح ألهل غزة التملك في سيناء من خالل السماح لهم بشراء  ة،نهجمخطه م

في حال ذهبت األمور في سيناء إلى مبدا  اً ربما تأخذ المقاومة الفلسطينية قرار، في سيناءأراضي وعقارات 
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من خالل السيطرة على  القضم والهضم وأصبح من الضرورة األمنية حماية غزة من خطر "غابة السالح والصراع"

 منطقة جغرافية محددة تمثل عمقا امنيا لقطاع غزة.

ون هذه المنطقة شمال شرق سيناء تك محددة؛ وربماعلى منطقة جغرافية  بالسيطرةتنظيم الدولة قيام  ثالثا:

تواجه  إال أن هذه المنطقة عداد كبيرة مقربين للسلفية الجهادية.أوذلك يرجع لوجود  ؛الشيخ زويد" –رفح "

 خطرين األول انها منطقة منبسطة وغير آمنة، والثاني أنها مجاورة للكيان الصهيوني.

غير مباشر، وذلك يرجع لوجود دير سانت كاترين أو  نفوذ اليوناني سواء بشكل مباشرلمنطقة خاضعة ل رابعا:

فهي  ،ما إلى حد تيجية مؤمنةن الدير يقع في منطقة استراأهمية دينية. علما أثري، لما لها من التاريخي واأل

 سطح البحر.متر فوق  6250سانت كاترين وهو أعلى قمة في مصر ويبلغ ارتفاعه حوالي  جبلتقع على 

في  علما ان هذه المنطقة شهدت مؤشرات في غاية الخطورة من قبل أنظمة المؤسسة العسكرية المصرية

 أوقات سابقة ومنها:

كبيرة مساحات لسيطرة على تواطؤ أجهزة الدولة وبأوامر مباشرة من نظام مبارك بالسماح للرهبان في ا -

 المحمية وشيدوا أسوارا هائلة بالكيلومترات.إلى  الطوب ومواد البناء وإدخال

يونانية بالمطلق على األرض بدأ االتحاد األوربي يساهم في التأسي  لهذه المنطقة التي ربما تصبح  -

المصرية؛ فقد أصبح الدير قبلة الزعماء األوربيين الذين يتدفقون عليه بشكل دوري، وقام االتحاد األوروبي 

الراحة منطقة سهل إلى  مليون يورو من رأس سدر 02سانت كاترين بتكلفة إلى  بتمويل خط توصيل مياه النيل

 كم(. 661)

 موقعا في سيناء كأمالك للدير، والمواقع التي تم حصرها ُوضع عليها علم اليونان. 10تم حصر  -

، تجدهم «بروتوكوالت رهبان كاترين»توزعه الكنيسة اليونانية في سيناء بكل اللغات واسمه  كتابفي  -

أطلقوا على جبل المناجاة اسم جبل التجلي، ويقولون إن اهلل تجلى للنبي عيسى ومعه النبي إيليا ويعقوب 

«. الغزاة»يصف العرب بـ كما .ويوحنا المعمدان على الجبل لذا أطلقوا على الجبل جبل التجلي وكنيسة التجلي

 الجنسية اليونانية.ويطلب من نساك الدير حمل 

جنيهات عن كل فرد، ويعتبرون منطقة  5عند دخول منطقة سانت كاترين يدفع المواطن المصري مبلغ  -

سانت كاترين محمية، والمنطقة كاملة يسيطر عليها الدير، الغريب أن أكبر محمية في مصر ال تزيد مساحتها 

بالفيوم ومحمية رأس محمد ألن معظمها بالبحر، لكن محمية سانت « حيتانال وادي»متر وهي محمية  0511على 

http://www.touregypt.net/Catherines.htm
http://www.touregypt.net/Catherines.htm
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1146220/
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1146220/
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1146220/
http://www.elshaab.org/news/85732/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-20-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.elshaab.org/news/85732/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-20-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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نت كاترين بالرغم من أن هذا كيلو مترا مربعا، الغريب أنه يطلق عليها سا 5151إلى  كاترين مساحتها تصل

 .سهل الراحةأو  طوى واديهو  يالواد

 دارتينالنتخابي يضع حجر األساس إلداري الجديد الذي أعلن عنه السيسي في برنامجه االتقسيم اإل  -

مسيحيتين في مصر، فهو يؤس  لإلمارة األولى في جنوب سيناء حيث يسيطر عليها رهبان كنيسة اليونان، 

  ط.المتوسر والثانية لرهبان الكنيسة المصرية في وادي النطرون وحتى العلمين بالساحل الشمالي على البح

 

 السيناريو الثالث: تدخالت دولية.

 وتأخذ التدخالت الدولية العديد من االشكال منها:

 حماية دولية:-أوال

م الدولة في سيناء ولم ينجح نظام السيسي في القضاء عليه، والتي تتزامن في تدخالت تارة يفي ظل بقاء تنظ

. قد تشهد األيام القادمة تحركا للدبلوماسية الصهيونية من خالل المنظمات ىخرأوتحفظات صهيونية تارة 

ى الحدود المصرية مع الكيان الصهيوني الدولية بحجة المطالبة باألمن. وذلك من خالل إيجاد قوات دولية. عل

 منطقة تحت الوصاية الدولية". في الجنوب اللبناني أي " وذلك على غرار قوات اليونيفيل

عداد القوات االمريكية الموجودة أصال في سيناء؛ مع أمر قد يكون سهال وذلك من خالل زيادة ن هذا األأعلما 

داخل سيناء. ومن المؤشرات السابقة لتدخل المنظمات الدولية هو زيادة في الصالحيات والمهام المنوطة بها 

قرار منظمة اليونسكو اعتبار سانت كاترين منطقة تراث ثقافي عالمي لتفرض مظلة مزدوجة لمنع أي جهة 

بحدود من الدخول ليخلو الطريق أمام رهبان الدير ليتوسعوا ويزدادوا طمعا في التهام المزيد فلم يكتفوا 

  المحمية.

زيادة احتمالية نجاح هذا السيناريو وبعيدا عن الهيمنة الكبيرة للواليات المتحدة االمريكية على مجل  االمن، 

فقا ده عامين وفان الكيان الصهيوني ينوى الترشح في الفترة المقبلة للحصول على مقعد في مجل  االمن لم

هداف من أ ةلقوانين مجل  االمن، وتأتي زيارة رئي  الكيان الصهيوني نتنياهو ألذربيجان وكازاخستان لعد

 بينها التصويت لدولة الكيان الصهيوني في الدخول بمجل  االمن.

 

http://www.vetogate.com/1319676
http://www.youm7.com/story/2014/9/28/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-5-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89/1884444
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1146220
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1146220
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1146220
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 احتالل خارجي لسيناء:: ثانيًا

ل الكبرى في السيطرة على المناطق في ظل الصراعات الدولية في منطقة الشرق األوسط، ومحاولة الدو

االستراتيجية والتي تعاني من حاالت غياب االستقرار، ما الذي يمنع ان تشهد األيام القامة تحركا وسباقا دوليا 

 للسيطرة على سيناء، وهناك العديد من المؤشرات على ذلك اهمها:

نه نتيجة لتنامي أذلك ب بررةسيناء، م ارسال الواليات المتحدة االمريكية قوات إضافية إلى شبه جزيرةـ 0

بعد إصابة أربعة من أفراد القوات االمريكية جراء عبوة  .التهديدات التي يفرضها تنظيم الدولة اإلسالمية

جنديا، ليرتفع عدد القوات  16ن الزيادة كانت فرقة مشاه عددها أم. علما 6102-9-0ناسفة بدائية الصنع في 

 . جنديا.165سيناء إلى االمريكية في 

ميثاق األمم  من 50ما صرحت به الخارجية الروسية بحق بالدها في الدفاع عن نفسها استنادا إلى المادة ـ 6

في سيناء المصرية، ما أثار التكهنات بشأن احتمالية التدخل  A321المتحدة في أعقاب تفجير الطائرة الروسية 

 تفجير الطائرة.العسكري الروسي في سيناء تحت مظلة مالحقة تنظيم داعش، والذي أعلن مسئوليته عن 

 

 السيناريو الرابع: سيطرة تنظيم الدولة على سيناء.

منذ بداية الحرب في سيناء بين الجيش المصري وتنظيم والية سيناء التابع لتنظيم "الدولة"، بدأ التنظيم 

عة من رفح والشيخ زويد، وسط أعمال كر وفر في بعض المناطق، وطبقا لبعض يسيطر فعليا على مناطق واس

من قرى مدينتي رفح والشيخ زويد  ء بات يسيطر على مساحات واسعةاإلحصاءات فإن تنظيم الدولة بسينا

 ولفترات زمنية محددة، على الرغم من الحرب التي يقودها الجيش المصري هناك.

لة" بسيناء على قرى "الفيتات، والزوارعة، والتومة، وابو العراج" الواقعة في فقد يظهر تواجد تنظيم "الدوو

وتحدث أيضا اشتباكات بين الحين واالخر بين الطرفين في محيط هذه القرى ولكن ، جنوب غرب الشيخ زويد

، ن الجيشالجيش غالبا هو الخاسر األكبر فيها، وذلك لمعرفة مسلحي التنظيم بدروبها وطرقها الفرعية أكثر م

 .واأليسرحتى بات التنظيم يسيطر على هذه القرى بشقيها األيمن 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/727163-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-a321%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-/478057?amp=1
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-a321%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-/478057?amp=1
http://klmty.net/452237-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9___%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AA%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1.html


 

 

؟ سيناريوهات تفكيك سيناء: من يقرأ 10  25 فبراير 1027  

 

 على سيناء ما يلي:ومن العوامل التي قد تساعد تنظيم الدولة في السيطرة 

مع العائالت والعشائر البدوية في سيناء، وقد يأتي نتيجة  ًاقام تنظيم الدولة اإلسالمية تحالفأفي حال ـ 0

اللتقاء المصالح فيما بينهما أو ربما في حال ارتكبت القوات المصرية مذابح كبيرة في حق العائالت الكبرى في 

 سيناء.

حرك يتن يصبح وجود تنظيم الدولة ألصهيونية في اختراق تنظيم الدولة بمعني إذا نجحت األجهزة األمنية اـ 6

 وفقا ألهداف صهيونية.

سرا" “الكيان الصهيوني( دعم تنظيم الدولة بالسالح  –بريطانيا  –إذا قررت الدول الكبرى )الواليات المتحدة ـ 0

السيطرة على سيناء تحت مسمى حرب  حتى يتمكن من السيطرة على سيناء ومن ثم تتحرك القوات الدولية في

 على اإلرهاب.

وفق مخطط من نظام السيسي يترك السيطرة لتنظيم الدولة في سيناء لفترة زمنية محددة بهدف ابتزاز ـ 5

 الدول الكبرى والحصول على دعم. وتعزيز حكمه في مصر على اعتبار انه محاربا ضد اإلرهاب في سيناء.

عش من سوريا والعراق وليبيا والذين يعترضون لحرب شرسة من قبل العديد في حال تدفق مقاتلين لداـ 5

 من القوات العسكرية اإلقليمية والدولية.

تعرضت حماس لحرب إبادة في غزة، أو في حال  إذافي حال تحالفت حماس مع تنظيم الدولة في سيناء ـ 2

في فرض دحالن كقائد على الساحة  ن محاوالته الوديةأاالعتداء على غزة، خاصة وبنظام السيسي  قيام

 الفلسطينية بتوافق مع الرئي  الفلسطيني محمود عباس تتجه نحو الفشل.

 

 السيناريو الخام : االحتالل الصهيوني:

في الحروب دائما ما يسبق االشتباك بين الجيوش قصف مدفعي يسمي بالتمهيد النيراني، وهو ما يستهدف 

ئيسي علي العدو، لكن هذا التمهيد النيراني لي  هو التمهيد الوحيد الذي لتجهيز مسرح العمليات للهجوم الر

  .والعمليات العسكريةيسبق الحروب 

فقبل أي حرب يبدأ التمهيد لها عبر اإلعالم والتصريحات المتوالية من جانب المسئولين السياسيين 

والعسكريين، وهذا بالضبط هو ما تقوم به إسرائيل حاليا تجاه مصر، فال يكاد يمر يوم واحد دون أن نقرأ 

https://eyalniv.wordpress.com/2009/06/13/majoriariany/
https://eyalniv.wordpress.com/2009/06/13/majoriariany/


 

 

؟ سيناريوهات تفكيك سيناء: من يقرأ 11  25 فبراير 1027  

 

اع الكيان من تأثير تلك األوضتصريحا لمسئول صهيوني حول األوضاع األمنية والسياسية في مصر، وتخوف دولة 

 . المشتركة في سيناءعلى أمنها خاصة في الحدود 

أن مصر تمثل موقعا استراتيجيا مهما في مخططات الصهيونية العالمية حيث تعتبر مصر من  انطالقا من

ائيل التوراتية" وسيناء تدخل في إطار الوطن التوراتى، فضال عن أنها األرض التي نادى فيها سيدنا ضمن "إسر

د يالعد بجانب. وطنا لليهودالتفكير في اختيار سيناء لتكون إلى  موسى ربه فلقد دفعت هذه العوامل هرتزل

 العوامل التي تجعل الكيان الصهيوني يفكر في احتالل سيناء أهمها:

اتجهت أطماع هرتزل صوب  0291أغسط  عام60بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني بمدينة بازل في تاريخي:ـ 0

سيناء وسعى بالفعل إلقامة وطن قومي لليهود فيها حيث كان يرى أنها األفضل وكان يطلق عليها )فلسطين 

ة(، وكان يرى أنه لو تمكنت شركة يهودية من أن تضع أقدامها في سيناء والعريش فانه سيبدأ بإنشاء المصري

مشروع الوطن القومي، وكان يخطط لالنقضاض منها على فلسطين، والمعروف ان هرتزل اقترح مشروعا اسماه 

يناء التي تحيط بمنطقة مشروع العريش يمنح اليهود امتيازا باستغالل األراضي الواقعة في شبه جزيرة س

ميال مربعا، وكان من المقترح أيضا إنشاء أنفاق تحت مياه قناة السوي  لتمرير  201العريش وتبلغ مساحتها 

 .المياه كل ثانيةلف متر مكعب من أ 50

سيناء واستخدمت كل الوسائل للسيطرة على سيناء والعريش، وفى وظلت االطماع الصهيونية مستمرة في 

وقبيل الحرب العالمية األولى تعالت داخل فلسطين أصوات جماعة صهيونية كانت تدعو الستعمار ، 0901عام 

جزء من سيناء وأسسوا لذلك مصرفا بالقدس لتمويل مشروعهم، وأطلقوا عليه المصرف )االنجلو فلسطيني( 

من أرض سيناء،  شبر أي فيلكن هذه المحاولة باءت بالفشل أمام حرص الحكومة المصرية على عدم التفريط 

حد رجال أولعل هذا ما دفعهم إلى اتباع األسلوب الذى جربوه في فلسطين وذلك بشراء أراض بسيناء بواسطة 

فدانا ثم تنازل عن هذه األراضي إلى  6021السلك السياسي اإلنجليزي ، ولقد تمكن هذا الرجل من شراء نحو 

ا مع الصهاينة، وبعد إعالن الدولة اليهودية وهزيمة العرب البنك االنجلو فلسطيني وفقا للعقود التي تم ابرامه

 "ديفيد بن جوريون"ن إاش لم ين  الكيان الصهيوني أبدا شبه جزيرة سيناء بل رواحتاللها أم الرش 52في حرب 

 .بضرورة االستيالء على سيناء 52رئي  الوزراء أوصى الصهاينة عام 

 الجالء بين مصر وانجلترا واقترح ان الصهيوني من عقد اتفاقيةتخوف الكي 0956يوليو  60 حركةوعندما قامت 

نقل قاعدة قناة السوي  إلى صحراء النقب حتى تمثل حاجزا بين مصر والكيان الصهيوني مادامت لم تتمكن 

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=32438#.WE53A7J97IV
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=32438#.WE53A7J97IV
http://www.hum.huji.ac.il/upload/_FILE_1442384476.pdf
http://www.hum.huji.ac.il/upload/_FILE_1442384476.pdf
http://147.236.237.215/tveria/simor/simor_9.pdf
http://147.236.237.215/tveria/simor/simor_9.pdf


 

 

؟ سيناريوهات تفكيك سيناء: من يقرأ 12  25 فبراير 1027  

 

من احتالل سيناء، ولذلك حاولت إكراه جمال عبد الناصر الدخول في مفاوضات معها وعندما فشلت شاركت في 

ورغم أن أهداف هذا العدوان لم تتحقق إال أن الكيان  )العدوان الثالثي على مصر(الثالثية الكبري المؤامرة 

ونجحت في السيطرة على شبه جزيرة سيناء  21الصهيوني نجح في السيطرة على ميناء العقبة، ثم جاءت حرب 

 تلكأ الكيان الصهيوني في 10استمرت الدعاوى القديمة بأن سيناء )فلسطين مصرية( وبعد نصر أكتوبر و

 .بطابا، وبعد إجراء التحكيم الدولي عادت طابا إلى مصر الخروج من سيناء وتمسك

حيث رددت بعض ، والغريب أن أطماع الصهاينة رغم معاهدة السالم لم تتوقف بل تعاظمت هذه الدعوات

عناصر الصهيونية أن مصر ال تحتاج إلى شبه جزيرة سيناء، وأن إسرائيل من الضروري أن تسيطر على سيناء ال

حتى لو اضطرها األمر إلى إعطاء مقابل مادى عن هذه االراضي، وحتى اآلن ال يزال الكيان الصهيوني يدعى بأن 

لطة الحكومة المصرية معدومة في سيناء، الحكومة المصرية غير قادرة على السيطرة في سيناء وتأمينها وأن س

 .للجماعات اإلرهابيةوأن سيناء أصبحت بعد معاهدة السالم مطمعا ومرتعا 

 

لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين  صهيونيهناك أطماع كثيرة تحوم حول سيناء، وهناك مخطط  سياسيا:ـ 6

 6112في غزة وغيرها فهناك خطة تدعي )غيورا ايالند( أحد كبار المسئولين اإلسرائيليين وتم طرحها عام 

وأن يتم اقتطاع جزء من سيناء لتوطين الفلسطينيين على أن تتولى شركات دولية  األراضيلعملية تبادل 

 .الثمن لمصرن هذا يهودية وأمريكية تعمير سيناء بحيث يكو

 

هناك متابعة مستمرة ودقيقة من الجانب ، أن أكد اللواء أسامة الجريدلى وكيل جهاز المخابرات السابق منيا:ـ أ0

 أيدود مشتركة وأن الصهيوني لما يحدث على أرض سيناء، باعتبار أن الحدود المصرية ــ الصهيونية ح

تداعيات تحدث في سيناء من الممكن أن تؤثر على أمنها القومي، خاصة بعد رصد طبيعة تطور العالقة ما 

بين أنصار بيت المقدس وداعش والنقطة األخرى من منظور صهيوني وتشكل لها مجال اهتمام وهي عالقة 

وتؤمن األجهزة الصهيونية بانه ولكي تكون سيناء )قاعدة آمنة( للمشروع  بأنصار بيت المقدس.حركة حماس 

االستيطاني، فانه البد من عزلها تماما عن مصر وقطع كافة الروابط. كما يؤمن الصهاينة وعلى راسهم بيجن 

  من المصريين()أن الكيان الصهيوني أقدر على تعمير سيناء 

  في يتمثل ،نيمام سيناريوهأن الكيان الصهيوني أوتؤكد المعلومات المصرية 

http://www.hum.huji.ac.il/upload/_FILE_1442384476.pdf
http://www.hum.huji.ac.il/upload/_FILE_1442384476.pdf
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/382610.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/382610.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/382610.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/382610.aspx
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/9/2/%D8%A3%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/9/2/%D8%A3%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=274498
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=274498
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 باحتالل اجزاء من سيناء إلقامة حزام أمنى على مدى الحدود على مسافة تتراوح بين خمسة :األولالسيناريو 

مع مصر حيث يحظى هذا السيناريو بمباركة من  بحجة تامين حدودها ،كيلومترات من شيه جزيرة سيناء 1إلى 

ن غاب عن ساحة الحكم بمصر نظام مبارك والذي كان يراعي أالقوى الدولية وتأييد الواليات المتحدة بعد 

 وجود احتمالية كبيرة في فشل نظام السيسي برفض الهدوء في سيناء.إلى  مصلحة هذا الكيان ووجود مؤشرات

 

صول وجنسيات مصرية يدينون لليهود للقيام بثورة مسلحة أفيكمن في دعم بدو سيناء من  :الثانيالسيناريو 

قامة دويلة إبهدف فصل شبه الجزيرة نهائيا عن جمهورية مصر و ،شاعة الفوضى بوسط وشمال سيناءإو

 .لها صغيرة فيها تكون موالية للكيان الصهيوني وتقوم االخيرة بحمايتها عسكريا وتوفير الغطاء الدولي

استفتاءات سيقوم بإجراء وفي ظل التوقعات والسيناريوهات الخطيرة التي تهدد سيناء فان هذا الكيان 

لتوقيع المعاهدة المصرية  05في الذكرى ال تم ي أراستطالع يشير و ،شعبية للحصول على الغطاء الشعبي

ن إبقا لنتائ  تفصيلية لالستطالع فوط ،بالمائة من الصهاينة يؤيدون اعادة احتالل سيناء 29ن أالصهيونية 

يؤيدون اعادة  %09عادة احتالل شبه جزيرة سيناء بالكامل وإ الصهيونين على الكيان أمن الصهاينة يرون  00%

 . ولو صغيرا منهاي جزء أفقط يرفضون احتالل  %00يؤيدون احتالل جزء صغير و %69احتالل معظمها و

 

 ختاما: 

ن األوضاع التي تعيشها سيناء في هذه األيام، هي األخطر على مستقبلها، وتحمل أشبه مؤكد بمن  لقد أصبح

نه في أإلى  ن المؤشرات األولية تشيرأمعها في قادم األيام تطورات استراتيجية في غاية الخطورة. صحيح 

 " القريبة لن تتعرض سيناء لتغيرا دراماتيكيا وان الوضع القائم قد يستمر وفقا للسيناريو األولالفترة 

، أو تبادل نه وعلى والمدي البعيد فان سيناريوهات التدخالت الخارجية في سيناءأال إ الفوضى المحكمة".

 ، وذلك لألسباب االتية:بقي األقربت األراضي، أو هيمنة إسرائيل عليها،

الصراعات البينة بين القوى الكبرى روسيا وامريكا في فرض هيمنتها على الشرق األوسط، وتعتبر سيناء ـ 0

 من أهم المناطق الجيوسياسية في المنطقة.

ن سيناء من المناطق التي تتوفر فيها أالمخططات التقسيمية المنتظرة لمنطقة الشرق األوسط، علما ـ 6

 ول الكبرى.مميزات استراتيجية تعد طامعة للد

http://islamtimes.org/ar/doc/fori_news/160709/ar/doc/news/498174/
http://islamtimes.org/ar/doc/fori_news/160709/ar/doc/news/498174/
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 فشل نظام السيسي في تامين منطقة سيناء، يضعها مجاال لالجتهادات الدولية.ـ 0

اكتشاف الغاز على شواطئ العريش، واالهمية االستراتيجية لقناة السوي ، إلى جانب العالقات ـ 5

 .االستراتيجية التي تربط بين الكيان الصهيوني والدول الكبرى

تجاه فصل سيناء عن مصر، أيًا كانت صيغة هذا الفصل، ومستويات، ومراحله، هذه األمور وغيرها، تدفع با

 .(3) منه.واألطراف المستفيدة 

 

 

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 3)


