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 !!فيديو كمين العريش: المعلن والخفي

 وحدة الرصد والتوثيق

 تمهيد:

، يظهر تصدي إحدى كمائن 4102يوليو  42بتاريخ  فيديونشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية 

 الدبابات قبل ىحدإالقوات المسلحة لسيارة مفخخة جنوب مدينة العريش، ويظهر الفيديو توقف السيارة أمام 

قتلى من المدنيين،  2أن تقوم الدبابة بدهسها ثم اإلنسحاب لتنفجر السيارة بعدها بثواني قليلة مخلفة 

وفق بيان المتحدث العسكري ووفق ما ظهر بالفعل في الفيديو المنشور والذي يظهر تواجد مدنيين بمحيط 

ا هونسبتها بأن توقيت حدوث ،ن الحادثةأنقل الخبر بشاإلنفجار، ولقد سارعت مواقع األخبار المصرية والعربية ب

 ، نقوم في هذا الملخص بتبيان تاريخ الحادثة، وماتم فيها مع اسماء الضحايا.4102يوليو  42هو يوم اإلثنين 

 

 الحادثة: تاريخأواًل: 

ها قد وقعت بتاريخ وليس كما نشرت الكثير من وكاالت األنباء أن، 4102يوليو  01ريخ األربعاء وقعت الحادثة بتا

بالمعهد المصري للدراسات  توقيت الحادثة رصدنا يوليو اعتمادًا على بيان المتحدث العسكري، وقد 42

 يوليو وتناول اإلعالم معها على النحو التالي: 01بتاريخ  السياسية واإلستراتيجية

الدائري جنوب مدينة وكالة األناضول، نشرت عن استهداف مدرعة شرطة بعبوة ناسفة على الطريق ـ 0

العريش، بالقرب من كمين المحاجر، وذكرت الوكالة أنه بعد التفجير هاجم مجهولون بالرصاص أفراد المدرعة 

مدنيين بينهم سيدتان وطفلة تصادف مرور سياراتهم  8عاما(، و 42ما أسفر عن مقتل المالزم أحمد عادل )

 (وكالة األناضولآخرين ) 2خالل الواقعة، باإلضافة إلى إصابة 

عن انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق الدائري بالقرب من كمين المحاجر  نشرت :جريدة الوطن المصريةـ 4

ما أسفر عن مقتل المالزم أول "أحمد جنوب مدينة العريش، لحظة مرور مدرعة للشرطة كانت تمشط الطريق، 

عاما( أصيبا  40عاما(، و"طه محمد فتحي" ) 44عاما(، وإصابة المجندين "مسعد حسن مسعد" ) 42عادل عمر" )

 (الوطنبشظايا متفرقة )

https://www.facebook.com/EgyArmySpox/?hc_ref=ARQKIQfGdtBA9zarKzj7WJa_i8czGCjeyAKy8VKPrUsxyeeIg8aWcb4_DtbY9_4x2EQ&fref=nf
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/?hc_ref=ARQKIQfGdtBA9zarKzj7WJa_i8czGCjeyAKy8VKPrUsxyeeIg8aWcb4_DtbY9_4x2EQ&fref=nf
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/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%888-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/864942
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/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%888-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/864942
http://www.elwatannews.com/news/details/2336429
http://www.elwatannews.com/news/details/2336429
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أكثر المواقع الصحفية المهنية في نقل الحادثة مع تجنب ذكر تفاصيل لم  وكان موقع الشروق اإللكتروني،ـ 3

مصابين آخرين  2أفراد مدنيين و 8يتم التحقق منها، حيث ذكر أن مستشفى العريش العام استقبل جثامين 

ن عأن الجثث والمصابين تم نقلهم من موقع االنفجار الذي أسفر وإثر إصابتهم بشظايا انفجار جنوب المدينة، 

 (الشروقجنود قرب كمين المحاجر الذي يقع على طريق مطار العريش ) 2استشهاد ضابط وإصابة آخر و

 

 الحادثة بين ماتم نشره والواقع:ثانيًا: 

لجيش الثاني الميداني وقوات األمن بشن حملة مكثفة منذ أكثر من أسبوع بمناطق جنوب مدينة تقوم قوات ا

حدث  قواها ماأاالستهدافات للقوات والتى كان ذا بعد تزايد حوادث االغتياالت والعريش وحتى تاريخه، وه

هما بعد االستيالء احدإثم القيام بحرق (، المصري اليوم)حيث استهدفت مدرعتين بالتتابع يوليو  02بتاريخ 

عسكريين أحدهم ضابط  2(، لتكون حصيلة الهجوم مقتل الوطنجهاز الالسلكي الخاص بالمدرعة )على ال

 آخرين. 2وإصابة 

يوليو مستهدفة مناطق السبيل  08من يوم الخميس  ةية موسعثر الهجوم بدأت القوات العسكرية بحمل أمنوإ

 واإلنترنتترافق هذا مع قطع شبكات االتصاالت و(، الشروقوالمسمى والمزارع والطريق الدائري جنوب العريش )

)كتابة هذا عن محيطها الخارجي وهذا حتى (، لتصبح مدينة العريش شبه معزولة الشروقمعظم الوقت )

 ساعة يوميًا. 44ت بشكل يومي وبمتوسط حيث يتم قطع شبكات اإلتصال واإلنترنالتقرير( 

وفي محاولة من العناصر المسلحة التابعة لوالية سيناء إلحداث خسائر عالية في صفوف  ،يوليو 01بتاريخ و

كمين المحاجر طار تخفيف الضغط على أفرادها قامت بالدفع بعربة مفخخة تجاه إالقوات المهاجمة لها، وفي 

عربة دفع رباعى  اقتحمتيوليو،  42الصادر بتاريخ  البيان العسكريووفق  الواقع على طريق مطار العريش،

حدى الدبابات بشكل متقدم أمام الكمين وسرعة ردة فعل إإال أن تمركز  ،ستهدافهمفخخة حواجز الكمين ال

فرصة للعسكريين والمدنيين من اإلنسحاب من محيط  عطى، أسائق الدبابة في التعامل مع السيارة بدهسها

( من 2إستشهاد عدد )ادى إلى  إال أن انفجارها الحقًاالحد من الخسائر البشرية،  دائرة التفجير وهو ما اسهم في

اء الشرفاء ) ثالث رجال وسيدتان وطفالن ( تصادف تواجدهم بالمنطقة أمام الكمين أثناء وقوع أهالى سين

 .اإلنفجار

 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072017&id=7df33015-a13e-43e2-99bc-3d6f3f4761c7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072017&id=7df33015-a13e-43e2-99bc-3d6f3f4761c7
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1163762
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1163762
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1163762
http://www.elwatannews.com/news/details/2331062
http://www.elwatannews.com/news/details/2331062
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19072017&id=a775add6-3fc2-4d1b-b561-4c3b0dc776fc
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19072017&id=a775add6-3fc2-4d1b-b561-4c3b0dc776fc
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072017&id=7df33015-a13e-43e2-99bc-3d6f3f4761c7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072017&id=7df33015-a13e-43e2-99bc-3d6f3f4761c7
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/?hc_ref=ARQKIQfGdtBA9zarKzj7WJa_i8czGCjeyAKy8VKPrUsxyeeIg8aWcb4_DtbY9_4x2EQ&fref=nf
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/?hc_ref=ARQKIQfGdtBA9zarKzj7WJa_i8czGCjeyAKy8VKPrUsxyeeIg8aWcb4_DtbY9_4x2EQ&fref=nf
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 تحليل الفيديو المنشور:ثالثًا: 

والذي جاء في بيان  outubeYالمنشور على صفحة وزارة الدفاع المصرية على موقع الـ  الفيديوبمراجعة 

 المتحدث العسكري الحظنا التالي:

يظهر في الفيديو طابور طويل من السيارات المدنية تقف استعدادًا للتفتيش قبل الكمين العسكري،  -0

ابة بد ءمن أفراد الجيش عند نهاية طابور السيارات وبخلفهم تتقدم ببط ةمع وجود مجموعة راجل

M60  وخلفها مدرعاتMARP .مضادة للعبوات والكمائن 

تتقدم العربة المفخخة باتجاه الكمين وتنتقل من يمين الطريق إلى اليسار، لتتوقف قبل الدبابة  -4

 بمسافة قصيرة.

ستهداف السيارة لهم، حيث توقفت السيارة بشكل تام أمامهم في القوة الراجلة ال انتباهعدم الحظنا  -3

ثواني، قبل أن تتقدم الدبابة  01لمدة  كبعدها ليسود ارتبامن الفيديو، ليالحظوا ذلك  02الثانية 

 .42لدهس العربة المفخخة في الثانية 

نه لم يقم بتفجير أ، حيث 42و  02بين الثانية ال  ما الذي حدث لقائد العربة المفخخة مابدقة علم ُي ال -2

 ةوعة العسكرية الراجليمكن الجزم هل هذا يرجع إلصابة بطلق ناري من أحد أفراد المجم العربة، وال

ثناء انسحابهم المرتبك، أم أن هذا يرجع لخلل في دائرة التفجير الخاصة بالعربة أبعد مالحظتهم له و

خة قد تردد بسبب وجود مدنيين بكثرة يمين السيارة، ولكن تواجد لمفخالمفخخة، أم أن قائد العربة ا

ن كل السيارات المتوقفة خارج الكمين هي من قبل وصوله للكمين حيث أ ًاواضح ًاالمدنيين كان أمر

 سيارات مدنية.

بتقدم  ئذكره المتحدث العسكري أن قائد العربة المفخخة قد فوج السيناريو األرجح هو ماو

العربات المدرعة، وأن الخطة كانت تجاوز طابور السيارات المدنية واقتحام الكمين مباشرة، الدبابة و

 ر هائلة في المدنيين.ولكن هذا ايضًا كان سيحدث خسائ

اليظهر من الفيديو وجود أى مسلحين داخل السيارة بخالف قائدها، وهو عكس ما ذكره المتحدث  -2

 .مسلحينالعسكري من وجود أربع 

https://www.youtube.com/watch?v=VBFs9mniMjk
https://www.youtube.com/watch?v=VBFs9mniMjk
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يظهر الفيديو شجاعة سائق الدبابة، الذي تقدم لدهس العربة، وحرصه الشديد أثناء دورانه لإلنسحاب  -2

دنيين التى خاف ركابها من الهرب، حيث قام بتعديل وضعية على أال يصيب بأي أذى سيارات الم

 الدبابة حتى اليسبب اى ضرر للسيارت المدنية.

إلى الدقيقة األولى من الفيديو خوف وتردد ركاب السيارات  22، ومن الثانية  22إلى  24تظهر الثواني من  -2

بوضع دائرة حمراء )في وحدة الرصد والتوثيق( وقد قمنا  ،يمين العربة المفخخة في ترك سياراتهم

ن والتى طالتهم وعلى السيارة المفخخة، وقمنا بوضع دوائر خضراء على السيارات التى كان بها مدني

 :)أنظر الشكل المرفق( الحقًا وتسببت بقتلهمالموجة اإلنفجارية 

 
 

ثانية، شخص يتقدم باتجاه العربة  20ثانية و  32بين الدقيقة األولى و  يظهر أقصي يمين الفيديو ما -8

نه من قوة عسكرية أالمفخخة من بين الحشائش و المنطقة الصحراوية خارج حرم الطريق، ويبدو 

في هذا المكان لتأمين الطريق أو أعمال أخرى، ليقترب هذا الشخص مستطلعًا  ةوضعمكانت مت ةراجل

طاح به ناتج عن قيامه باطالق النار أحدث وللسيارة قبل أن تنفجر، وهناك احتمالية أن التفجير الذي 

ن خلل في الدائرة التفجيرية بعد دهس السيارة أدى أاتجاه السيارة للتأكد من مقتل قائدها، أو 
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إلنفجارها، ومما يؤكد أن الفرد الذي تقدم من العربة قبل انفجارها هو أحد افراد القوة العسكرية 

ن ينسحب احدهم أير يهرعون في نفس المنطقة قبل للكمين، هو ظهور أفراد آخرين بعد التفج

 ثواني و نهاية الفيديو. 2للخلف اتجاه الدبابة والعربات المدرعة في التوقيت بين الدقيقة الثانية و 

ما رصدناه من  ، ولكن وفقصابة عسكريينإم يعلن المتحدث العسكري أن الحادث قد أسفر عن ل -1

لمالزم أول/ وهم: اآخرين ثالثة عسكريين  مقتلعسكريين و 2فقد أدى الحادث إلى إصابة ، مصادرنا

صورة للمالزم )مرفق  المجند/ محمد سعيد عويس أحمد عادل عمر، عريف/ تامر عبد المجيد الديب،

 (.أول أحمد عادل

 
  

 ،محمد العكاوي ،إسالم العكاوي ،عبد الرحمن العكاويأدى الحادث إلى إصابة خمسة مدنيين وهم )-01

مدنيين كما ذكر المتحدث  2(، باإلضافة لمقتل وائل أحمد الحفني خالد كيالني الشوربجي،رشاد 

حسن المواطن/ صورة )مرفق  حسن سليم النخالوي، أكرم أحمد يوسف الكرانيالعسكري، ومنهم: 

 (سليم النخالوي
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