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  تطورات المشهد السيناويمصر: 

 (1027 ينايرتقرير شهري )

 إعداد: هيثم غنيم

 تمهيد:

شمال سيناء، حيث شهدت مناطق شمال ووسط سيناء  سعيدة بالنسبة لمواطني 1027عام  لم تكن بدايات

 ،حوادث تصفية لمعتقلين ومختفين قسريًا طالت ألول مرة وبشكل فج مختفين قسريًا من مدينة العريش

عالن وزارة الداخلية إالعائالت ب أم تقديم بالغات رسمية باختطافهم من قبل قوات األمن، قبل أن تتفاجث

، وهو ما ولد حالة من الغضب الشديدة داخل المدينة شكوك في مصداقيتهاممقتلهم خالل مداهمة أمنية 

(، هذا 12سيناء) لعصيان_المدني_العريشا # وصلت لحد مطالبة البعض بالعصيان المدني عبر هاشتاج

هي األولى  باإلضافة لتعرض ضواحي مدينة العريش للقصف المدفعي من قوات الجيش المصري في سابقة

 .من نوعها

 

من مناطق شمال سيناء  االجتماعيوالظلم من تعليقات رواد مواقع التواصل  باالضطهادالشعور تصاعد مع 

لما يحدث لهم وال يشعرون باضطهاد السلطة لهم بناء على الهوية  ال يهتمونوشعورهم بأن سكان مصر 

قليم سيناء، قد يتم إزعة انفصالية عن سكان المكانية، مما يعطي جرس انذار مبكر عن احتمالية تنامي ن

قليمية ودولية الحقًا، يأتي هذا في الوقت الذي استقبل فيه إاستغاللها مستقبليًا من قبل أطراف داخلية و

من مجلس أعمال األمن القومي األمريكي، وناقشوا خالل  ًاعبد الفتاح السيسي وفدقائد االنقالب العسكري 

سيناء، في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة اإلرهاب تتضمن جوانب اقتصادية  اللقاء خطة متكاملة عن

 (.أصوات مصريةواجتماعية وثقافية )

 

ر شهر ينايا، خالل ودالالته ،تطورات المشهد السيناوي، الحقوقي والعسكري والتنمويلرصد تقرير ويأتي هذا ال

 ، وذلك على النحو التالي:1027

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4?source=feed_text&story_id=675010629347591
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/675010629347591
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72020
http://www.aswatmasriya.com/news/details/72020
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 أواًل: التطورات الحقوقية:

ثالثة حوادث خطيرة لتصفية جسدية لمواطنين تم اعتقالهم على أيدي قوات الجيش  1027يناير شهد شهر 

 التجمعات البدوية بوسط سيناء حدأوالثالثة ب يناير( ٣١، و٣١)بتاريخ  والشرطة، اثنين منهما في مدينة العريش

رصدت و حد حوادث التصفية تلك،أ( بفتح تحقيق في منظمة العفو الدولية)وقد طالبت ، يناير( ٧٢)بتاريخ 

قوات الجيش والشرطة المصرية  انتهاكات مركز الندوة للحقوق والحرياتوحدتي الرصد الميداني واإلعالمي بـ 

 بحق السكان المدنيين بسيناء خالل شهر يناير، على الوجه التالي:

 

 أ: محاكمات غير عادلة:

تم  والتيحصر أمن دولة عليا،  ٧٠٣٢لسنة  ٢٠٧العسكرية تجدد حبس المتهمين في القضية رقم النيابة  -

 متهم. ٧٦٩احالتها للقضاء العسكري، وتضم أكثر من 

 

 ب: االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي

تعسفي واختفاء قسري على يد قوات األمن والجيش المصري )كحد أدنى( تم  ازاحتجحالة  ٣٠١تم رصد عدد  -

فرد معاق جسدي، المختفين قسريًا )اثنين مسنين، واإلفراج عن أحدهم الحقًا، وتضم قائمة هذا الشهر من 

 وفرد معاق ذهنيًا، وأربعة أطفال منهم طفلة قاصر(.

ل اشقاء من قبل قوات الجيش الثاني الميداني وهم الطفل رصد اختطاف واختفاء قسري الثنين اطفا -

( من منزلهم، وانباء عن احتجازهم بمقر الكتيبة عام ٣٢عام، وآية سعيد زريعي  ٣١معاذ سعيد زريعي والطفلة )

 العسكرية بالعريش. ٣٠٣

https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/5534/2017/en/?utm_source=twitter&utm_medium=article&utm_term&utm_campaign=social
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/5534/2017/en/?utm_source=twitter&utm_medium=article&utm_term&utm_campaign=social
https://www.facebook.com/nadwahqoq/?fref=ts
https://www.facebook.com/nadwahqoq/?fref=ts
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من الموقوفين  شخص ١٢عن قيام القوات األمنية باإلفراج عن ، (الوطنيناير نشرت جريدة ) ٧١بتاريخ  -

 والمحتجزين دون اتهامات من أبناء سيناء بسجني العزولي والجالء العسكري بمحافظة اإلسماعيلية.

 

 ج: القتل خارج إطار القانون 

مواطنين وفق المصادر االعالمية  ٣٠قتل وتصفية جسدية )حد أدنى( بينهم طفل، وإصابة حالة  ٢٠رصد ـ 

الرسمية والخاصة المقربة من الحكومة المصرية )الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، والصحف المصرية 

 الرسمية والخاصة(.

قتلهم أنها قد تمت في  من المختفين قسريًا لديها واظهار عملية ٩رصد قيام قوات الشرطة بتصفية ـ 

 اشتباكات.

http://www.elwatannews.com/news/details/1810286
http://www.elwatannews.com/news/details/1810286
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 مواطنين أمام ذويهم بوسط سيناء. ١قيام قوات الجيش الثالث الميداني باعتقال ثم اإلعدام الميداني لـ ـ 

 بالتعاون مع قوات األمن. االتهامحاالت اغتيال لمواطنين على يد المسلحين على خلفيات  ٢ـ 

النار والقصف العشوائي لقوات الجيش  إطالقطفلين، نتيجة حالة قتل )حد أدنى(، بينهم سيدتين و ٣٠ـ 

 المصري.

 أطفال، جراء إطالق النار وقصف العشوائي لقوات األمن المصرية. ٨و نساء ٨مواطن بينهم  ٧٩إصابة ـ 

مواطنين بينهم ثالثة سيدات، نتيجة عمليات المسلحين ضد قوات الجيش  ٩مواطنين، وإصابة  ١مقتل ـ 

 والشرطة.

 

 االنتهاكات االقتصادية واالجتماعيةد: 

الرصاص العشوائي من قبل  وإطالق كحد أدنى، وتضرر مدرسة، بسبب القصف المدفعي ( منزل٢١تدمير )ـ 

 قوات الجيش المصري.

 ( من عشش ايواء النازحين )وهذا كحد أدنى(.٢رصد حرق عدد )ـ 

 سيارات. ومصادرة تسعة سيارة،( ٣٢)و ( دراجة بخارية،١٨حرق عدد )ـ 
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( حالة قصف منها حالة قصف جوي واحدة ألحياء ومناطق سكنية، نفذتها قوات الجيش المصري، وهذا ٣٢) ـ

كحد أدنى، وقد طالت عمليات القصف المدفعي لقوات الجيش المصري للمرة األولى مدينة العريش وتحديدًا 

 بعض أحيائها الجنوبية.

الشرطي نتيجة تفجير سيارة مفخخة بحي  المطافئلكمين تضرر منازل ومحالت المواطنين المجاورة ـ 

 ألف جنيه. ٦١٠المساعيد، وخسائر أولية بـ 

فدان، وسيتم  ٢٠٠قوات الجيش تبدأ تهجير أهالي غرب رفح، بدعوى إقامة مدينة رفح الجديدة على مساحة ـ 

طق )حق الحصان، والنحلية، منزل، بمتوسط عدد ساكنين للمنزل خمسة أفراد، وهذا من منا ٣٢٠حوالي تهجير 

 جنية لمتر القرميد. ٢٠٠و جنية للمتر المسلح ٣٧٠٠بمبلغ والوفاق(، مقابل تعويض رمزي لتلك المنازل 

عن مناطق رفح والشيخ زويد، نتيجة تعمد قوات الجيش لقصف خط  ٧٧انقطاع الكهرباء لمدة وصلت لـ ـ 

خ زويد، بغرض إخراجه عن الخدمة بعدما يتم اصالحه كهرباء المغذي لمدينتي رفح والشي ٩٩الجهد العالي 

 في كل مره.

 انقطاع المياه عن مدينة رفح وما حولها معظم شهر يناير.ـ 

 واإلنترنت لمدة سبعة ساعات خالل اربعة أيام عن مدينة العريش. االتصالقطع شبكات ـ 

 

 واألمنية: العسكرية التطورات :ثانيًا

المبدئي أن  االعتقادداخل مدينة العريش منحنى تصاعدي جديد، ورغم أن مثل تصاعد العمليات العسكرية 

على وجود تغلغل نافذ وتصاعدي للمسلحين في مدينة العريش على عكس  ًاهذا التطور قد يكون مؤشر

أن هناك ، 1022نوفمبر وديسمبر ألننا رصدنا وذكرنا في تقارير الشهور الماضية، لكن هذه القراءة خاطئة 

طار تطوير عملياتها العسكرية إقوات الجيش لمناطق جنوب وشرق مدينة العريش في من جانب  ًااستهداف

ماكن تواجد المسلحين بعد حادثة الهجوم على كمين أتصاعدت في الضغط على  والتيالممتدة منذ شهور 

 حابواالنسلسريعة الزقدان ثم كمين الغاز، مع وجود خاليا للمسلحين في تلك المناطق تقوم بعمليات اإلغارة ا

 جنوب مدينة العريش.على القوات بتلك المناطق 

رها العالية إال أنها استطاعت على المدى أن قوات الجيش والشرطة ورغم خسائ ولكن بشكل عام يمكن القول

القصير ضرب مناطق نفوذ المسلحين في مناطق شمال شرق سيناء وحصر مساحات التحرك والنفوذ لتصبح في 
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، مع استمرار التضيق 1022جنوب وغرب الشيخ زويد، وهذا مقارنة بعام و ة بغرب وجنوب رفحمناطق صغير

والخنق عسكريًا على تلك المناطق، مع محاولة تجفيف خاليا المسلحين بجنوب مدينة العريش، ورغم أن هذه 

 .الخطة هي خطة ناجحة حتى اآلن

تم معها بالتوازي انتهاكات عالية المستوي  االقتصاديةحيث أن كل هذه التحركات  ،ولكن نجاحها قصير األمد

المجتمعي  االحتقانقتل عشوائي وتصفية جسدية واخفاء قسري وهو ما يؤسس لحالة من و من قصف لمنازل

في ظل غياب ميزان العدالة  اًل بشكل أكبر، خصوصًاقد تؤدي إلى انفجار الوضع مستقب ،في تلك المناطق

 .سابقًا على الظهور بها في مناطق سيناء كان يحرص التيالذهنية خسارة الجيش للصورة و

ي احترام أو حب ف بأيال تتمتع  التيصورة مشابهة لقوات الداخلية المصرية  منلتقترب الصورة يومًا بعد يوم 

د قتقوم بها قبل الثورة المصرية، كما أن هذا التضييق والخناق  كانت التينظرًا لإلنتهاكات  ،تلك المناطق

بأفراد أقل، هذا في ظل نظام عسكري و مساحة جغرافية أكبريساهم في عملية اعادة انتشار وتموضع على 

 في استقرار األوضاع. ال يساهمقمعي 

 

ووفق استقراء خريطة العمليات العسكرية لقوات الجيش المصري يمكن التنبأ أن الفترة القادمة ستشهد 

 تحركات كالتالي:

 داني:الجيش الثاني الميـ 2

والتومه  العجراء والبرث والطايرة)تكثيف عمليات اإلستطالع واإلستهداف بالطائرات بدون طيار لمناطق 

، مع محاولة اقامة (ياميت واألحراش والحسينياتو الطايرة)، مع حمالت عسكرية على مناطق (والحسينيات

 وهذا بمناطق، (الطويل والشالق ومربع نجد) (، وأعمال التمشيط بمناطقالبرث)بمنطقة  ارتكاز عسكريكمائن 

الحمالت نطقة الزارع جنوب مدينة العريش وجنوب وغرب رفح والشيخ زويد، واستمرار األعمال العسكرية بم

العسكرية واألمنية على مناطق مشروع ابني بيتك وحي السمران، واستمرار المداهمات األمنية بقري ومحيط 

 مركز بئر العبد.
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 الث الميداني:الجيش الثـ 1

عسكرية من قبل قوات الجيش الثالث الميداني قد ال زيادة العملياتسيشهد مركز الحسنة بوسط سيناء 

التصفية أكثر من الفترات الماضية، مع اإلعتماد على القوات الخاصة يصاحبه تصاعد معدالت اإلخفاء القسري و

وسط سيناء في محاولة لتأمين جنوب سيناء من نجح بعضها في التسلل لمناطق  التيللتبع خاليا المسلحين 

ي ف الصهيونيأى عمليات عسكرية، وبشكل عام فإن عمليات اإلستطالع والرصد الجوي بين الجيش المصري و

 التعاون المشترك بين النظامين في تتبع خاليا المسلحين العاملة ضدهما. إطارأعلى مستوياتها في 

 

 والمسلحين:ووزارة الداخلية يش المصري العمليات العسكرية بين قوات الجـ 3

والذي أفردنا له حينها تقرير  لمطافئاحازت على تغطية إعالمية هو هجوم كمين  التيكان أبرز الهجمات 

ي أوجه الخلل األمنو تسلسل األحداث قبل الهجوم تناول، (سيناء: كمين المطافئ واستمرار نزيف الدماء) منفصل

ت تلك الهجمات لتغطي على هجمات ءات مما يتيح التوقع بها، ولكن جاخصوصًا مع نمطية بعض الهجم

ت عسكرية بوسط سيناء يناير حيث تم الهجوم على عدة ارتكازا 2تعرض لها الجيش الثالث الميداني بتاريخ 

ومن ضمنها منطقة المالحة، ووسط تعتيم اعالمي شديد ، نشر المتحدث العسكري عن احباط هجوم على 

( 2دفع رباعي وعدد )( عربة 1( آخرين، تدمير عدد )22( مسلحين وإصابة )9بعض ارتكازاتها األمنية وقتل )

الصفحة ازات بعربات الدفع الرباعي ودراجات النارية )بعد أن قاموا بهجوم متزامن على عدة ارتك ،دراجة بخارية

 .(الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

ر ولكن صياغة المتحدث العسكري كشفت دون قصد أن الهجمات كانت على عدة ارتكازات وبعدد كبير، وصو

وأنه قد تم اقتحام أجزاء من الوحدة  ،توضح أن الهجوم كان كبير ومتعددالقتلى التي تم نشرها للمسلحين 

ل بمصير بقية اإلرتكازات وما حجم خسائر قوات الجيش؟،  يدفع للتسائل عن وهو ما، تم التصوير فيها التي

قد حرص وزير الدفاع صدقي صبحي على شكر الجيش الثالث الميداني على تصديه لتلك الهجمة، مما يوضح 

ن هذه الهجمة كان الغرض منها اختراق الحصار العسكري ونقل بعض األفراد من شمال أحجمها ولكن يبدو 

فجير برجي كهرباء رئيسيين وهو ما سيظهر الحقًا في ت ،لوسط سيناء وتعزيز تواجد السلحين بتلك المنطقة

يناير تفجير برجين آخرين بمنطقة عيون موسى  11يقوما بتغذية دولة األردن بوسط سيناء ثم بتاريخ 

http://www.eipss-eg.org/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1/2/0/1371
http://www.eipss-eg.org/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1/2/0/1371
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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لقوات المسلحة بوسط سيناء تصفية خمسة أفراد من ايناير  13(، ثم بتاريخ 12سيناء) سيناء جنوب  في

 (.للقوات المسلحة العسكريالصفحة الرسمية للمتحدث )

 ، وسط رفض وزارة الداخلية اإلفصاح عن حقيقة ما1027 يناير 22هجوم آخر نوعي قام به المسلحون بتاريخ 

حدث به، حيث تم الهجوم على كمين متحرك للقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية المصرية، بالقرب من 

م تو مستشفى العريش العام، ووفق موقع أخبار اليوم بشكل أولى فقد تم تبادل إطالق النار مع المسلحين

(، ولكن وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة كان لها اخبار اليوممنطقة شارع البحر )تعقب المهاجمين حتي 

رواية أخرى حيث نشرت عن قيام مقاتلين تابعين لوالية سيناء بالهجوم على حاجز تفتيش للشرطة المصرية 

 .ط مدينة العريش، وقتل عدد من رجال األمنبجوار مبنى أمن الدولة القديم بوس

(، اليوم السابعمحمد عبد الفتاح ) /وبتتبع نتيجة الهجوم وجدنا أن اإلشتباك قد أدى لمقتل المالزم أول

مصطفى صالح  /محمد الصغير، وعريف /عبد الفتاح الشيخ، وعريف /وثالثة صف ضابط هم عريف شرطة

(، واإلستيالء على سيارة مصفحة رباعية الدفع وجدت محروقة الحقًا، ووفق شهود عيان فإن الكمين الوطن)

الهجوم واستولى المسلحون على المدرعة الثانية بعد قتل  كان به مدرعتين فرت إحداهما )بطاقمها( لحظة

ظهرت الحقاً أن الثالثة صف ضابط  التي(، ولكن المفاجأة 12سيناءطاقمها وهم ضابط وأمين شرطة ومجندين )

 (12سيناءلهم وأنهم قد خطفوا أثناء الهجوم )الذي اعلن عن مقتلهم ال يوجد جثث 

تم اعطائها الحقًا ألسر الصف ضباط بعد  ،المفاجأة فيما نشر بعد ذلك من محاضر رسمية لوزارة الداخلية

لحين قيام المس م جثثهم، ليكشف أحد المحاضر الرسمية علىبنائهم أو استالأمطالبتهم الوزارة بتوضيح مصير 

 كما تظهر صورة المحضر: باإلستيالء على المدرعة األمنية بكامل طاقمها من أفراد

https://www.facebook.com/news24sinai/posts/678322069016447
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/photos/a.219625808168409.52727.217455035052153/982022971928685/?type=3&theater
http://akhbarelyom.com/news/619213
http://akhbarelyom.com/news/619213
http://www.youm7.com/story/2017/1/11/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/3051072
http://www.youm7.com/story/2017/1/11/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/3051072
http://www.elwatannews.com/news/details/1771823
http://www.elwatannews.com/news/details/1771823
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/672851106230210
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/675311205984200


 

 

 تطورات المشهد السيناوي 9   يناير 1027

 

 
 

وقد ردت قوات الجيش والشرطة على تلك الهجمات بحمالت اعتقاالت عشوائية وتصفية جسدية لستة 

، ومعتقل بمدينة العريش والذي ذكر في بيان المتحدث العسكريمعتقلين بوسط سيناء وهم الذين ذكروا في 

 .بيان وزارة الداخليةمختفين قسريًا من مدينة العريش أيضًا وهم الذين ذكروا في و ،خليةالدا وزارةبيان 

https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/985381221592860
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/985381221592860
https://www.facebook.com/MoiEgy/photos/pcb.1288531281190532/1288531051190555/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/1287344454642548/
https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/1287344454642548/
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، كالتالي 1022في بداية شهر يناير عن حصاد عام المتحدث العسكري للجيش المصري  وبشكل عام فقد أعلن

( 22( أجسام وفتحات أنفاق وعدد )27وتدمير عدد ) إكتشاف-على عدد من البؤر والعناصر اإلرهابية  )القضاء

، (متفجرات( كجم 310عدد ) ضبط- ( طلقة21129عدد ) ضبط-( قطعة سالح 2731عدد ) ضبط-بيارة وقود 

 العسكريالصفحة الرسمية للمتحدث ) مصري( مليون جنية 19472343200مبلغ )بما يعادل بشكل تقديري 

 .(للقوات المسلحة

على  نفق( 31)اكتشاف وتدمير عدد ) :عن ،(7) (2( )2( )2) (3( )1( )2) عسكرية بيانات سبعةعبر كما أعلن 

( حفرة 200)و ( عشة،2( منزل، )11( بؤر انطالق، )1( ورش، )3)و مخازن(، 2)و بشمال سيناء، الحدوديالشريط 

 17)واصابة ( شخص، 20تصفية )( دراجة بخارية، واإلستيالء على خمس سيارات، و23)و ( سيارة،22)و برميلية،

 .( مشتبه بهم(20اعتقال عدد )شخص(، و

 
 

 المعهد المصري للدراسات السياسية واإلستراتيجيةفي  ما رصدناهوكانت مجمل خسائر الجيش المصري وفق 

فرد عسكري من قوات  21، وإصابة صف ضابط 2و ضباط 9فرد عسكري منهم  21)مقتل  :طوال الشهر، كالتالي

أشخاص بدعوى التعاون مع قوات الجيش  خمسةأمناء شرطة، اغتيال  3و ضابط 1الجيش والشرطة بينهم عدد 

عملية قنص ضد كمائن  22مرة استهداف واشتباك مع القوات المهاجمة، وعدد  12والشرطة( وهذا نتيجة عدد 

https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/974631796001136
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/974631796001136
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/971794599618189
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/photos/a.219625808168409.52727.217455035052153/976106549186994/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/979194165544899
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/983319421799040
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/984652664999049
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/985381221592860
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/985824301548552
http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
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 ةجراف 1عدد و دبابات 3عدد ة متضمنًا ذلك مدرع 12، هذا باإلضافة إلى تدمير واعطاب عدد والشرطة الجيش

 اإلستيالء على أربع سيارات حكومية.، وعسكرية

 
 

 :المدنيينعلى  وأثرهالصهيوني  التعاون العسكري المصريـ 2

ر ربابورت في صحيفة "مكور ريشون": أنه رغم تكبد قوات الجيش وقوات عميالصهيوني  الخبير العسكري ذكر

انتهى بتنامي سيطرة النظام المصري على الحدود بين  1022خسائر بشرية كبيرة، لكن عام األمن المصرية 

ذكر و ،(الجزيرة) الصهيونيستخباراتي والعسكري بين النظامين المصري وسيناء وإسرائيل، بفضل التعاون اال

ة واألميركية الصهيوني المخابرات ن: اي مجلة "يسرائيل ديفينس"فالصهيوني  الكاتب "عامي روحكس دومبا"

 ءسينا متابعة المجموعات المسلحة فيوتحديدًا بما يتعلق ب مصر، تعاونتا في جمع المعلومات األمنية عن

 .(الجزيرة)

، تحدث عمليات الصهيونيخالل هذا اإلطار التعاوني بين الجيشين المصري و نوم ،ولكن يجب أن نذكر أنه

 التيولعل أبرز تلك العمليات  ،تعمل في المناطق الحدودية التياستهداف للمدنيين بالطائرات بدون طيار 

حيث قامت طائرة بدون  يناير  10ين هو ما حدث يوم الجمعة بتاريخ اسفرت عن عدد كبير من القتلى المدني

ثناء وقوفهم أمام منزل المواطن/ أمدنيين (، باستهداف مجموعة من ال12سيناءطيار يعتقد أنها اسرائيلية )

حسين علي حسين السواركة، عقب ادائهم صالة الجمعة بمنطقة العجراء جنوب مدينة رفح، مما أدى إلى 

ساة األسر أم ي(، ولقد وثق أحد األهالالجزيرةمقتل عشرة مواطنين بينهم طفل كلهم من عائلة السواركة )

 .(فيديو)قصفلومشاعرهم بعد ا

http://www.aljazeera.net/news/international/2017/1/1/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.aljazeera.net/news/international/2017/1/1/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/1/2/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/1/2/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/677785812403406/?type=3&theater
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/1/21/%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/1/21/%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.facebook.com/news24sinai/videos/681118738736780/
https://www.facebook.com/news24sinai/videos/681118738736780/


 

 

 تطورات المشهد السيناوي 12   يناير 1027

 

 :والتنموية قتصاديةاال التطورات :ثالثًا

زال المشهد اإلقتصادي في شبه جزيرة سيناء شبه غائب فيما عدا سيطرت المؤسسة العسكرية عبر الهيئة  ما

الخدمة الوطنية على الكثير من المشاريع المنفذة أو الموارد التي الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات 

يتوقع تحسن قريب في السياحة األجنبية في شبه جزيرة سيناء رغم التطمينات  يتم استخراجها من سيناء، وال

يحدث كما توقعنا في تقارير  وهو مالم 1022الحكومية المصرية بقرب عودة السياحة الروسية قبل انتهاء عام 

أشخاص إلى مطار شرم الشيخ الدولي هذا الشهر، لمتابعة  2، ورغم زيارة وفد أمني روسي مكون من ةسابق

اإلجراءات األمنية الجديدة التي تتم بمطار شرم الشيخ، واالطالع على المنظومة األمنية التي تتم بالمدينة 

على قرب عودة السياح في ظل وجود تسريبات عن تسرب بعض  ايمكن اعتباره مؤشر (، إال أن هذا الالوطن)

 هجوم بإفشالتحدث العسكري منها ما أعلن عنه الم ،المسلحين إلى وسط سيناء وتنفيذهم بعض العمليات

 .اني والقضاء على القوة المهاجمةقوات الجيش الثالث الميد استهدف

يناير، يتضح أن الهجوم كان كبير الحجم  2نا للصور الذي قام المتحدث العسكري بنشرها بتاريخ ولكن بفحص

وأن بعض المهاجمين استطاعوا اقتحام نقطة عسكرية على األقل وأن احدى وحدات الهجوم هي من فشلت 

 ما رصدناههو ستلي ذلك من استهداف لقوات الجيش، بل واألهم  التيفقط، ولعل هذا سيبرز في العمليات 

 ن،ي، من المغذية لدولة األردعال جهد كهرباء  يناير من قيام المسلحين  بنسف وتدمير ثالثة أبراج 22بتاريخ 

حيث صار المسلحون اليوم أقرب  االقتصادية( وهو تطور جديد له تبعاته 12سيناءوذلك بمناطق وسط سيناء )

حذر من ي أنمن  الكيان الصهيونيب ابأعداد قليلة جدًا، وهو ما حد كنمن أي وقت مضى لمناطق جنوب سيناء ول

اعتبرت الهيئة حيث المتواجدين هناك بالعودة فورا،  صهاينةلل ومطالبتهيناير،  12"هجمات" بسيناء في ذكرى 

 .(12سيناء) سيناء عاليا ومستمرا، أن التهديد السائد في الصهيونيالتابعة لمكتب رئيس الوزراء 

فة كير سيرفس عن انسحابها من العمل بمدينة العريش يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه شركة النظا

عن هجوم على سيارات ومعدات الشركة وحرقها في األول من شهر يناير  ةبعد تعرضها لخسائر فادحة ناتج

 جاء(، وقد الوطنمليون جنيه ) 22ت الخسائر بنحو (، وقدرالوطنسيارة نظافة ) 30حيث تم احراق ما يقرب من 

الشرطية والعسكرية على المدينة وفرض حظر التجوال، وهو ما يدفع للتسائل  األجهزةالهجوم في ظل سيطرة 

لمنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود يناير في ا 12عن جدوي حظر التجوال الذي تم تجديده يوم 

ة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحالل، وشماال من غرب العريش مارا بساحل البحر جالدولية وحتى العو

http://www.elwatannews.com/news/details/1771826
http://www.elwatannews.com/news/details/1771826
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/674873989361255/?type=3&theater
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/680001515515169
http://www.elwatannews.com/news/details/1749797
http://www.elwatannews.com/news/details/1749797
http://www.elwatannews.com/news/details/1750817
http://www.elwatannews.com/news/details/1750817
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، (أخبار اليوموحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحالل وحتى العوجة علي خط الحدود الدولية )

بالمواطنين والمستثمرين بتلك المنطقة ويدل على عدم اإلستقرار  االقتصاديةوهو قرار يضر بالمصالح 

السلبية على اقتصاديات  انعكاساتهاالسياسي للنظام في تلك المنطقة وهي أجواء سلبية ألى مستثمر ولها 

 المواطنين.

مليون جنيه كتعويضات ألصحاب  72يناء اللواء عبد الفتاح حرحور عن صرف مبلغ ورغم اعالن محافظ شمال س

من مياه لخدمية لمشروع ابنى بيتك بالعريش، إستكمال المرافق اب (، ووعدهأخبار اليومالمزارع المتضررة )

تحظي بمصداقية في ظل  زالت ال ، إال أن تلك التصريحات ما(أخبار اليوموصرف صحى وكهرباء وغاز وتليفونات )

تكرار تصريحات مشابهة للنظام في أوقات مختلفة، ومن الممكن النظر لتلك التصريحات انها تصريحات 

سكان مشروع ابني بيتك، في ظل أن في و رعمشاعر سلبية غاضبة من أصحاب المزا أيالستيعاب  تطمينيه

شهر يناير شهدت مناطق المزارع جنوب العريش ومنطقة ابني بيتك تشهد اشتباكات واقتحامات وقصف لقوات 

 الخاصة بشكل عشوائي. للممتلكاتالجيش وتدمير 

 

  دالالت التطور:رابعًا: 

ت ن ضد محاوالت قواويبديها المسلح التيدة اومة الشديالمقعلى ومعدالت الخسائر،  االشتباكاتتدل كثافة ـ 2

قامت بها قوات  التيالجيش فرض السيطرة على مناطق نفوذهم األخيرة، مع بدء ظهور أن سياسة الضغط 

الجيش لها انعكاسات سلبية تمثلت في تصاعد العمليات بمناطق أخرى لم تشهد مثل تلك الكثافة من 

 .محيط مركز بئر العبدو كاز لإلغارة مثل مناطق وسط سيناءاإلستهدافات أو اإلنطالق منها كنقاط ارت

 

ما يشكل  مؤشرات قوية على نجاح خلية على األقل من المسلحين في النفاذ لجنوب سيناء، وهو دوجوـ 1

يفسر ما تشهده  ما عمليات عسكرية أو أمنية، وهذا أيفي تلك المنطقة الهادئة من  اخطير ااقتصادي اتهديد

وسط سيناء من تحركات عسكرية مكثفة لقوات الجيش الثالث الميداني والقوات الخاصة في حاليًا مناطق 

 محاولة لرصد خاليا المسلحين سريعًا.

 

http://akhbarelyom.com/news/625874
http://akhbarelyom.com/news/625874
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http://akhbarelyom.com/news/628490
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ثر أك ةتأثر تنظيم والية سيناء بفقدانه العديد من قادته الميدانيين والشرعيين، وهو ما قد يؤدي إلى نزعـ 3

يضًا يعطي المجال لظهور جماعات مسلحة أخرى في حالة أإلى العنف في ظل ضغط العمليات العسكرية، و

تنظيم مسلح غيره، هذا مع الوضع في االعتبار  أيسابقًا تواجد الضعف الشديد للتنظيم، حيث أنه كان يمنع 

ترتكب من قبل قوات النظام بشكل عام ضد معارضيه، باإلضافة إلى  التيم تصاعد حجم اإلنتهكات بشكل عا

 صادي.تدهور الوضع اإلقت

 

ل انتقامية غير افعأ دودربعض الهجمات، مما دفعها إلتخاذ ل في سيناءقيادة العسكرية ال ـ عدم توقع2

ظهر  ة عمله أمام رأس النظام المصري، وهو مايدن أجل الظهور في مظهر من يحسن تأمدروسة بشكل جيد م

وتصوير هذا بشكل هزلي في  ،من المختفين قسريًا في مدينة العريش على يد قوات األمن 2في عملية قتل 

ن القوات تحاول التقدم عليه أعملية اقتحام كان مصور قوات األمن يصورها من األمام في منطقة المفترض 

(، باإلضافة لتضمن الفيديو مشهد واضح إلعدام أحد المختفين قسريًا من 2بحذر )يظهر في الثانية رقم 

 .الفيديو( في هذا 21و 22 المسافة صفر دون مقاومة يظهر في الثانية رقم

 

تكتم قوات الجيش والشرطة بشكل متزايد على خسائرها، ولعل اخفاء وزارة الداخلية خبر اإلستيالء على ـ 2

 سيناء. برز دليل على حجم ماال يتم إعالنه فيأيناير،  22مدرعة وأسر ثالثة صف ضابط يوم 

 

 باالضطهادبمتابعة تعليقات فئة الشباب من سكان مناطق شمال سيناء، نالحظ تزايد الشعور بينهم ـ 2

ليهم من قبل النظام المصري بل ومن سكان إوانهم مستهدفون بناء على الهوية المكانية، وأنه يتم النظر 

نفصالية مستقبليًا أو المطالبة أطروحات ا ألييشكل قاعدة تأسيسية قوية  الدلتا كفئة أدنى، وهو ما

 قليم سيناء.بفيدرالية أو منطقة حكم ذاتي إل

 

https://www.youtube.com/watch?v=7V4usXKS5bE
https://www.youtube.com/watch?v=7V4usXKS5bE

