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 األمنيتطورات المشهد  :2017مصر 
 هيثم غنيم

 :مقدمة
، انخفاض عدد العمليات المسلحة في جمهورية مصر بشكل عام من حيث 2017شهد عام 

باألعوام السابقة إلى أن هذا العام شهد تصاعد العدد، ولكن ورغم قلة عدد العمليات مقارنة 
تأثير تلك العمليات من حيث النوع، ورغم زيادة وتيرة القمع األمني واستحداث تهم 

1)السياسي  االشتباهايقاف المواطنين بتهمة  ، وتزايد معدالت اإلخفاء القسري والتصفية (
ا لم يمنع من أن يشهد هذا الجسدية في جميع مناطق الجمهورية دون استثناء، إال أن هذ

تكبد وزارة الداخلية المصرية  -1 :سوابق لم تحدث بهذا الشكل سابقًا من حيث 4العام 
أكبر خسارة في تاريخها الحديث من حيث عدد القتلى من ضباط األمن الوطني وهو جهاز 

لدفاع وزير ا"استهداف أكبر قيادتين أمنية وعسكرية في مصر   -2تابع لها،  خباراتاالست
ابادة وحدة كاملة من القوات الخاصة بالجيش  -3بصاروخ موجه،  "ووزير الداخلية

أكبر عدد من الضحايا المسلمين والمسيحيين بشكل  -4المصري في هجوم بمنطقة رفح، 
سائقين على احدى طرق وسط  9حادثة مقتل  "لم يحدث بهذا العدد سابقًا وهذا في 
ال سيناء، واستهداف كنيستين بالتفجير  بخالف سيناء، ومجزرة مسجد الروضة بشم

، ورغم ذلك مازالت أجهزة األمن المصرية تواجه هذه اإلخفاقات "حوادث القتل المتعددة
2)بمزيد من القمع والتعذيب     .والتصفية الجسدية للمواطنين (

                                  
ن سند قانوني، مصر العربية،  - 1 ن: االشتباه السياسي تعليل لـ"إرهاب الداخلية" دو  الرابطحقوقيو
وتش، هنا نفعل أشياء ال ُتصّدق، هيومن  - 2 و  الرابطرايتس 

http://www.masralarabia.com/الحياة-السياسية/572649-حقوقيون-الاشتباه-السياسي-تعليل-لـ-إرهاب-الداخلية-دون-سند-قانوني
http://www.masralarabia.com/الحياة-السياسية/572649-حقوقيون-الاشتباه-السياسي-تعليل-لـ-إرهاب-الداخلية-دون-سند-قانوني
https://www.hrw.org/ar/report/2017/09/05/308495
https://www.hrw.org/ar/report/2017/09/05/308495
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ى عملية نوعية أثرت عل 24بتنفيذ أكثر من  يدر تنظيم الدولة المشهد العملياتتصوقد 
محافظات، يليه من  4المشهد األمني في مصر وكان أبرزها استهداف المسيحيين في 

والذي قام بتكبيد وزارة الداخلية  "حديث النشأة"حيث التأثير تنظيم أنصار اإلسالم 
المصرية أكبر خسارة من حيث نوعية عدد الضباط القتلى في عمليته بمنطقة الواحات 

ما لواء الثورة بعملية واحدة فقط وهو و عمليات 3بعدد البحرية، ثم يأتي تنظيمي حسم 
، ونستعرض هنا زمنيًا أهم الحوادث واألزمات األمنية مرتبه زمنيًا اانحسار شديد لهم ليمث

 :2017خالل عام 
 

 شهر يناير
يناير، وفي نقلة نوعية لتنظيم والية سيناء، قام مقاتليه بمهاجمة كمين  9بتاريخ  -

المساعيد بمدينة العريش، وهذا عبر تفجير سيارة مفخخة المطافي األمني في حي 
وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية،  مع قوة الكمين واالشتباك
3)عنصر من الشرطة المصرية وتدمير مدرعتين  25عن مقتل  ، بينما أعلن بيان (

4)رسمي لوزارة الداخلية المصرية  هجوم وتفجير عن تمكن قواته من التصدي لل (
السيارة المفخخة قبل وصولها للكمين وقتل خمسة من المهاجمين وإصابة ثالثة 

، (أمين شرطة وستة مجندين)آخرين، بينما قتل من قوات الشرطة سبعة عناصر 
ولكن صور نشرها التنظيم الحقًا أظهرت كذب بيان وزارة الداخلية حيث استطاع 

كل من كان بداخله قبل ان ينسحبوا، وكنا  المقاتلين اقتحام مبنى الكمين وتصفية

                                  
وليته عن هجومي العريش، أصوات مصرية،  - 3  الرابطوكالة أعماق: تنظيم داعش يعلن مسؤ
وزارة الداخلية المصرية - 4 ن  م كمين المطافي، الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية،  بيا  الرابطحول هجو

http://www.aswatmasriya.com/news/details/71967
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71967
https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/vb.181662475210757/1283725861671074/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/vb.181662475210757/1283725861671074/?type=3&theater
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تمت قبله للتمهيد له في تقرير منفصل تحت  التيقد تناولنا الهجوم والهجمات 
5) "كمين المطافئ واستمرار نزيف الدماء :سيناء"عنوان  .) 

كمين متحرك للقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية،  يناير، الهجوم على 11بتاريخ  -
وبينما لم تصدر وزارة ، الدولة القديم بوسط مدينة العريش بجوار مبنى أمن

الداخلية أي بيان حول الهجوم، اختلفت رواية المواقع اخبارية من انه تم التصدي 
6)للهجوم وتعقب المهاجمين إلى مقتل ضابط  7)ومقتل ثالثة صف ضابط  ( ، ولكن (

 االستيالءه استطاع نأنشرها تنظيم الدولة، وجدنا  التيوبتتبع الحادثة والصور 
على مدرعة مصفحة في الهجوم، بل المفاجأة فيما نشر بعد ذلك من محاضر رسمية 

شرطة  13ب/7266على المدرعة رقم  االستيالءلوزارة الداخلية أوضحت أنه قد تم 
8)بكامل طاقمها المكون من ثالثة صف ضابط شرطة  ، ولقد ظهرت هذه المدرعة (

كتوبر، عندما قامت طائرة حربية بقصفها وتدميرها بعدها بتسعة أشهر في شهر ا
أثناء هجمات شنها التنظيم على سلسلة كمائن البركان العسكرية في شمال سيناء 

(9 .) 
 
 
 
 
 

                                  
واستمرار نزيف الدماء، المعهد المصري للدراسات،  - 5  الرابطسيناء: كمين المطافئ 
م السابع،  - 6 م مسلح، اليو  الرابطاستشهاد ضابط شرطة بنقطة شرطة بالعريش فى هجو
 الرابطأسماء الشهداء في حادث استهداف مدرعة بالعريش، الوطن،  -7
وي يناير  - 8 2تطورات المشهد السينا  الرابط، المعهد المصري للدراسات، 017
وي أكتوبر  - 9 2تطورات المشهد السينا  الرابط، المعهد المصري للدراسات، 017

http://eipss-eg.org/سيناء-كمين-المطافئ-واستمرار-نزيف-الدماء/
http://eipss-eg.org/سيناء-كمين-المطافئ-واستمرار-نزيف-الدماء/
http://www.youm7.com/story/2017/1/11/استشهاد-ضابط-شرطة-بنقطة-شرطة-بالعريش-فى-هجوم-مسلح-تحديث/3051072
http://www.youm7.com/story/2017/1/11/استشهاد-ضابط-شرطة-بنقطة-شرطة-بالعريش-فى-هجوم-مسلح-تحديث/3051072
https://www.elwatannews.com/news/details/1771823
https://www.elwatannews.com/news/details/1771823
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-عدد-شهر-يناير-2017/
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-عدد-شهر-يناير-2017/
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-أكتوبر-2017/
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-أكتوبر-2017/
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 بالوادييناير، مقاتلين يتبعون تنظيم الدولة يهاجمون كمين النقب  16بتاريخ  -

1)الجديد  0  من قوة  8ويقتلون كيلو من مدينة الخارجة،  80بعد الواقع على بعد و (
1)آخرين  3الكمين بينهم ضابط ويصيبون  - 1 ، ويسيطرون على الكمين ومبناه قبل (

 .منه االنسحاب

                                  
1 م اـل - 0  الرابطأسيوط، الوطن،  –بطريق الخارجة « النقب»دقائق على كمين  10تفاصيل هجو
1 م السابع،  - 1  الرابطننشر تقرير مديرية الصحة بالوادى الجديد حول حادث كمين النقب اإلرهابى، اليو

https://www.elwatannews.com/news/details/1790552
https://www.elwatannews.com/news/details/1790552
http://www.youm7.com/story/2017/1/17/ننشر-تقرير-مديرية-الصحة-بالوادى-الجديد-حول-حادث-كمين-النقب/3058737
http://www.youm7.com/story/2017/1/17/ننشر-تقرير-مديرية-الصحة-بالوادى-الجديد-حول-حادث-كمين-النقب/3058737
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 شهر فبراير 
 :منهم وهم 6منهج، حيث قتل بدء استهداف المسيحين في مدينة العريش بشكل م   -

1) "فبراير 12"بهجت وليم زاخر  /الطبيب) 2 1)عادل شوقي  /، األستاذ( 3  /، المدرس(
1) "فبراير 16"مال توفيق جرجس ج 4 مدحت  /سعد حكيم حنا، ونجله/، األستاذ("
1) "فبراير 22" 5 1)كامل رؤوف كامل يوسف  /، األستاذ( 6 ، ولقد نتج عن تلك ( (

الحوادث حالة من الرعب بين المسيحيين في مدينة العريش دفعتهم إلى اخالء 
 .منازلهم والنزوح خارج المدينة

 شهر مارس
بميدان الفالح  اً علني اً مارس، مسلحين تابعين لتنظيم الدولة ينصبون كمين5بتاريخ  -

بوسط مدينة العريش لمدة تقارب النصف ساعة، ويقومون بتوقيف السيارات 
1)والبحث عن مطلوبين واعتقال شخص  7 .) 

 
 
 
 
 
 

                                  
1  الرابطمصرع طبيب برصاص مسلحين بحي عبور العريش، الوطن،  - 2
1 ن في العريش، الوطن،  - 3  الرابطمصرع شخص برصاص مجهولين بحي السمرا
1 م السابع،  - 4 ن النار عليه بالسوق، اليو ن مواطن أطلق مسلحو  الرابطمستشفى العريش يستقبل جثما
1 والحرق في العريش، الوطن،  - 5   الرابطالعثور على جثتي مدنيين قتال بالرصاص 
1 ن شخصا بحي الزهور العريش بالرصاص، الوطن،  - 6 ن يقتلو  الرابطمسلحو
1  الرابطتفاصيل إطالق الرصاص باتجاه كمين أمني بشارع أسيوط في العريش، الوطن،  - 7

https://www.elwatannews.com/news/details/1873892
https://www.elwatannews.com/news/details/1873892
https://www.elwatannews.com/news/details/1873916
https://www.elwatannews.com/news/details/1873916
http://www.youm7.com/story/2017/2/16/مستشفى-العريش-يستقبل-جثمان-مواطن-أطلق-مسلحون-النار-عليه-بالسوق/3104822
http://www.youm7.com/story/2017/2/16/مستشفى-العريش-يستقبل-جثمان-مواطن-أطلق-مسلحون-النار-عليه-بالسوق/3104822
https://www.elwatannews.com/news/details/1904886
https://www.elwatannews.com/news/details/1904886
https://www.elwatannews.com/news/details/1907115
https://www.elwatannews.com/news/details/1907115
https://www.elwatannews.com/news/details/1923145
https://www.elwatannews.com/news/details/1923145
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 بريلأشهر 
ة آخرين، إثر قيام تنظيم لواء الثور 12ابريل، مقتل أمين شرطة وإصابة  1بتاريخ  -

بتفجير عبوة ناسفة مزروعة في دراجة نارية، في محيط مركز تدريب تابع لقوات 
1)الشرطة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية 8 .) 

1)شخص  38بريل،  مقتل أ 9بتاريخ  - 9 في تفجيرين استهدفا كنيستين في مدينتي  (
ن ويقول أن منفذيها هم اثنين ياإلسكندرية وطنطا، وتنظيم الدولة يتبنى العمليت

  .من مقاتليه
 
 
 
 
 
 

 
يستهدف منطقة دير سانت  اً ابريل، ألول مرة تنظيم الدولة يشن هجوم 18بتاريخ  -

كاترين السياحية بمحافظة جنوب سيناء،  وبيان لوزارة الداخلية المصرية يعل 
2)مقتل أمين شرطة وإصابة ثالث آخرين  0 .) 

                                  
1 ن بوست عربي،  - 8 وليته عن تفجير مركز تدريب للشرطة شمالي مصر، هافينغتو  الرابطلواء الثورة يعلن مسؤ
1 واإلسكندرية، فرانس - 9 ولة اإلسالمية" يتبنى تفجيرين استهدفا كنيستين بطنطا  2مصر: تنظيم "الد  الرابط، 4
2 م دير سانت كاترين، الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية،  - 0 ن لوزارة الداخلية المصرية حول هجو  الرابطبيا

http://www.huffpostarabi.com/2017/04/01/story_n_15748400.html
http://www.huffpostarabi.com/2017/04/01/story_n_15748400.html
http://www.france24.com/ar/20170409-مصر-انفجار-انتحاري-كنيسة-تنظيم-الدولة-الإسلامية
http://www.france24.com/ar/20170409-مصر-انفجار-انتحاري-كنيسة-تنظيم-الدولة-الإسلامية
https://www.facebook.com/MoiEgy/photos/a.181676241876047.36036.181662475210757/1389565121087147/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MoiEgy/photos/a.181676241876047.36036.181662475210757/1389565121087147/?type=3&theater
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يفجر سيارة مفخخة بكمين لمسلحين بقبيلة ابريل، تنظيم الدولة  25بتاريخ  -
2)آخرين  6وإصابة  4الترابين بجنوب رفح، مما أدي لمقتل  1 ، ومسلحي قبيلة (

2)الترابين يقتلون محتجز لديهم بإشعال النار فيه بزعم انه تابع لتنظيم الدولة  2 .) 
 

 شهر مايو
ة المقطم كمين شرطة بالطريق الدائري بمنطق حركة حسم تستهدف مايو، 1بتاريخ  -

2)آخرين  5بمحافظة القاهرة، ومقتل ضابطين وأمين شرطة واصابة  3 .)  
مايو، مقتل القيادي في قبيلة الترابين سالم أبو الفي الترباني وما يقارب  10بتاريخ  -

مسلح من قبيلة الترابين بمنطقة رفح بمحافظة شمال سيناء، في هجوم شنه  15الـ 
قلون سيارة عسكرية كانوا قد استولوا عليها من مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة يست

قوات الجيش، ويعد سالم أبو الفي أحد أهم ابناء البدو المقربين من المخابرات 
2)الحربية المصرية  4 .) 

2)شخص  35مايو، مقتل ما يقارب  26بتاريخ  - 5 2)في هجوم لتنظيم الدولة  ( 6 ) 
نبا ألطريقهم إلى دير ااستهدف حافلة تقل عدًدا من المسيحين الذين كانوا في 

 .صموئيل، غرب مركز العدوة بمحافظة المنيا

                                  
2  الرابطفي تفجير استهدف تجمعا لشباب قبيلة الترابين بسيناء، الوطن،  6وإصابة  4استشهاد  - 1
2 والية سيناء، سيناء - 2 ن لديهم قالوا انه تابع لتنظيم  ن النار في رهينة كا ن من قبيلة الترابين يشعلو 2غاضبو  الرابط، 4
2 وي،  - 3 م على كمين المقطم، مصرا  الرابطحركة حسم تتبنى الهجو
2 وي شهر مايو  - 4 2المشهد السينا  الرابط، المعهد المصري للدراسات، 017
2 2الصحة:  - 5 وا 6 م على حافلة تقل أقباطاا في المنيا..  وصل ألقتيالا في هجو  الرابط، مدى مصر، 35نبا أرميا: عدد الضحايا 
2 والسيسي يتوعد، تالجزيرة نت،  - 6 م المنيا  ولة يتبنى هجو  الرابطتنظيم الد

https://www.elwatannews.com/news/details/2041108
https://www.elwatannews.com/news/details/2041108
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/730762617105725
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/730762617105725
http://www.masrawy.com/News/News_Cases/details/2017/5/2/1070952/حركة-حسم-تتبنى-الهجوم-على-كمين-المقطم
http://www.masrawy.com/News/News_Cases/details/2017/5/2/1070952/حركة-حسم-تتبنى-الهجوم-على-كمين-المقطم
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-14-يونيو-2017/
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-14-يونيو-2017/
https://www.madamasr.com/ar/2017/05/26/news/سياسة/الصحة-26-قتيلًا-في-هجوم-على-حافلة-تقل-أقب/
https://www.madamasr.com/ar/2017/05/26/news/سياسة/الصحة-26-قتيلًا-في-هجوم-على-حافلة-تقل-أقب/
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/5/27/السيسي-يطمئن-الأقباط-ويتوعد-مرتكبي-هجوم-المنيا
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/5/27/السيسي-يطمئن-الأقباط-ويتوعد-مرتكبي-هجوم-المنيا
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ضباط ومجند إثر انفجار حزام ناسف كان بحوزة مسلح  3مايو، مقتل  31بتاريخ  -
أثناء حملة برية لقوات الجيش في شمال شرق منطقة البويطي بالواحات البحرية 

(2 7 .) 
 

 شهر يوليو
هاجمون رتل أمني جنوب مدينة العريش ، مقاتلين لتنظيم الدولة ييوليو 4بتاريخ  -

تامر  /العقيد بمحافظة شمال سيناء، ويقومون بعدها بإحراق مدرعة بداخلها 
مجندين  3، والصحف تعترف بمقتل "قائد كتيبة بقطاع األمن المركزي"شاهين 

2)فقط حينها  8 .)  
 ، مقتل ضابطين ومجند لقوات الجيش، في هجوم لمسلح من تنظيميوليو 5بتاريخ  -

2)الدولة استهدف كارتة كوبرى البليدة بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة  9 .) 
إبراهيم عزازي، بمنطقة  /يوليو، اغتيال النقيب بقطاع األمن الوطني 7بتاريخ  -

3)الخانكة بمحافظة القليوبية، على يد مقاتلين تابعين لحركة حسم  0 .) 
هجوم استهدفهم من قبل  صاعقة في 103، إبادة معظم قوة الكتيبة يوليو 7بتاريخ  -

مقاتلي تنظيم الدولة بمنطقة البرث برفح بمحافظة شمال سيناء، وبينما صرح 
3)المتحدث العسكري للجيش المصري عبر بيان رسمي  1  26عن مقتل وإصابة  (

عسكري منهم خمسة ضباط،  23عسكري فقط واحباط الهجوم، فلقد رصدنا مقتل 

                                  
2  الرابطضباط مصريين في انفجار بالواحات البحرية، سكاي نيوز،  3مقتل  - 7
2 وإصابة  3استشهاد  - 8 1مجندين  م السابع،  0  الرابطفى انفجار عبوة ناسفة بالعريش، اليو
2 ومجن - 9 ومقتل ضابطين  م على كمين بإحدى طرق العياط بالجيزة   الرابط، dmcد، قناة هجو
3 وطني" شمال القاهرة - 0  الرابط، األناضول، "حسم" تتبنى اغتيال ضابط "أمن 
3 م إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة،  - 1  الرابطإحباط هجو

https://www.skynewsarabia.com/web/article/953385/مقتل-3-ضباط-مصريين-انفجار-بالواحات-البحرية
https://www.skynewsarabia.com/web/article/953385/مقتل-3-ضباط-مصريين-انفجار-بالواحات-البحرية
http://www.youm7.com/story/2017/7/4/استشهاد-3-مجندين-وإصابة-10-فى-انفجار-عبوة-ناسفة-بالعريش/3310772
http://www.youm7.com/story/2017/7/4/استشهاد-3-مجندين-وإصابة-10-فى-انفجار-عبوة-ناسفة-بالعريش/3310772
https://www.youtube.com/watch?v=TKKK2YzS3N8
https://www.youtube.com/watch?v=TKKK2YzS3N8
http://aa.com.tr/ar/الدول-العربية/حسم-تتبنى-اغتيال-ضابط-أمن-وطني-شمال-القاهرة-/856748
http://aa.com.tr/ar/الدول-العربية/حسم-تتبنى-اغتيال-ضابط-أمن-وطني-شمال-القاهرة-/856748
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1097965677001080
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1097965677001080
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3)آخرين  33وإصابة  2 م الدولة صور تظهر سيطرته على مقر ارتكاز ، ولقد نشر تنظي(
 .الكتيبة وهو ما يبرز كذب المتحدث العسكري

 
 
 
 
 
 
 
 

 
شرطين بمحافظة الجيزة، في هجوم لتنظيم الدولة على  5يوليو، مقتل   14بتاريخ  -

صير  إحدى سيارات الشرطة بمنطقة البدرشين وبالقرب من كمين سياحي بقرية أبو
(3 3 .) 

 

 شهر أغسطس
من أفراد الشرطة في اشتباكات بين قوات  4مقتل ضابط و أغسطس، 8بتاريخ  -

العمليات الخاصة باألمن المركزي ومسلحين تابعين لتنظيم الدولة في منطقة جبال 
3)أبوتشت بمحافظة قنا، والداخلية تقول انها قامت بتصفية ثالثة من المسلحين  4 .) 

                                  
3 وي شهر يوليو  - 2 2تطورات المشهد السينا  الرابطللدراسات، ، المعهد المصري 017
3 وت مصر،  - 3 م اإلرهابي على كمين أبو صير، د  الرابطالتفاصيل الكاملة لحادث الهجو
3  الرابطإرهابيين خالل مطاردتهم في جبال أبوتشت بقنا، الوطن،  3تصفية  - 4

http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-5-أغسطس-2017/
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-5-أغسطس-2017/
http://www.dotmsr.com/details/870415/فيديو-التفاصيل-الكاملة-لحادث-الهجوم-الإرهابي-على-كمين-أبو-صير
http://www.dotmsr.com/details/870415/فيديو-التفاصيل-الكاملة-لحادث-الهجوم-الإرهابي-على-كمين-أبو-صير
https://www.elwatannews.com/news/details/2402903
https://www.elwatannews.com/news/details/2402903
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أقامة تنظيم  من أفراد الشرطة، بكمين 3أغسطس، تصفية ضابط جيش و 9بتاريخ  -
3)الدولة بمنطقة مالحات سبيكة التابعة لمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء  5 .) 

 

 شهر سبتمبر
3)شرطيا  18سبتمبر،  مقتل  11بتاريخ  - 6 بينهم ضابطين في هجوم على قافلة أمنية  (

بالقرب من قرية التلول بمنطقة مالحات سبيكة التابعة ببئر العبد بشمال سيناء، 
مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة، والهجوم و وم مزدوج عبر سيارة مفخخةوهذا بهج

رصد تحركات األرتال األمنية الهامة و يظهر قيام التنظيم باختراق األجهزة األمنية
 .ستسلكها التيوالطرق 

 معدة ما 40يقارب الـ  سبتمبر، مقاتلي تنظيم الدولة يحرقون ما 27، 18، 16بتاريخ  -
ومعدات رصف وفناطيس مياه وخالطة أسمنت تستخدم  بين عربات نقل ولودر

3)في رصف الطرق بوسط وشمال سيناء، بسبب عملهم مع شركات تابعة للجيش  7 .) 
 

 شهر أكتوبر
تنظيم الدولة يحاول اقتحام وتفجير الحاجز الرئيسي لمصنع أكتوبر،  10بتاريخ  -

قتل جندي األسمنت التابع لقوات الجيش المصري بوسط سيناء، وفشل الهجوم وم
3)واحد فقط  8 .) 

                                  
3 وي شهر أغسطس  - 5 2تطورات المشهد السينا  الرابط، المعهد المصري للدراسات، 017
3 1مقتل  - 6 ويترز،  8 م على قافلة أمنية بشمال سيناء، ر  الرابطشرطيا مصريا في هجو
3 وي شهر سبتمبر تطورات المشهد الس - 7 2ينا  الرابط، المعهد المصري للدراسات، 017
3 وي شهر أكتوبر - 8 2تطورات المشهد السينا  الرابط، المعهد المصري للدراسات، 017

http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-شهر-أغسطس-2017/
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-شهر-أغسطس-2017/
https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKCN1BM19Q
https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKCN1BM19Q
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-شهر-سبتمبر-2017/
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-شهر-سبتمبر-2017/
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-أكتوبر-2017/
http://eipss-eg.org/تطورات-المشهد-السيناوي-أكتوبر-2017/
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اخرين، في  4عسكريين بينهم صف ضابط، واصابة  7مقتل أكتوبر،  12بتاريخ  -
هجوم لتنظيم الدولة على كمين الغاز العسكري الواقع على الطريق الدائري جنوب 

3)مدينة العريش  9 .) 
ضابط ومجند، في هجوم لتنظيم  35عسكريين وإصابة  9أكتوبر، مقتل  15بتاريخ  -

ة على سلسلة كمائن البراكين العسكرية جنوب غرب مدينة الشيخ زويد والتى الدول
تربط وتأمن الطريق الدولي بين مدينتي العريش ورفح، والمتحدث العسكي لقوات 

4)أفراد من القوات المسلحة المصرية  6مسلح، ومقتل  24الجيش يعلن عن مقتل  0 .) 
مليون جنيه مصري، ومقتل فرد  17أكتوبر، اإلستيالء على مايقارب الـ  16بتاريخ  -

البنك األهلي أمن وثالثة أفراد شرطة، في هجوم لتنظيم الدولة استهدف فرع 
4)يوليو بوسط مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء  23المصري بشارع  1 .) 

ضابط من قطاع األمن الوطني  11شرطي بينهم  16أكتوبر، مقتل  20بتاريخ  -
اخلية، في اشتباك مسلح بمنطقة الواحات بمحافظة والعمليات الخاصة بوزارة الد

فرد من قوات وزارة  50الجيزة، ومصادر أمنية تتحدث أن عدد القتلى أكبر من 
4)الداخلية  2 ، وقد تبنت مسئولية العملية جماعة جديدة تطلق على نفسها اسم (

4) "أنصار اإلسالم" 3 .) 

                                  
3  المصدر السابق. - 9
4  المصدر السابق. - 0
4  المصدر السابق. - 1
4 ومسلحين في الواحات،  - 2  الرابط، BBCقتلى في مواجهات بين األمن المصري 
4 م الواحات، الجزيرة نت،  - 3 م" تتبنى هجو  الرابط"أنصار اإلسال

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41701104
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41701104
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/11/3/أنصار-الإسلام-تتبنى-هجوم-الواحات
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/11/3/أنصار-الإسلام-تتبنى-هجوم-الواحات
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سفارة ميانمار بحي الزمالك أكتوبر، انفجار عبوة ناسفة في محيط  موقع  30بتاريخ  -
بمحافظة القاهرة، وحركة حسم تتبنى الهجوم وتقول أنه يأتي في اطار الرد على 

4)حملة سلطات ميانمار التي تستهدف مسلمين الروهينجا بالقتل والتهجير  4 .) 
 

 شهر نوفمبر
سائقين وحرق مجموعة من سيارات النقل الثقيل بعد  9نوفمبر، قتل  9بتاريخ  -

من مصنع اسمنت الجيش على طريق الحسنة بوسط سيناء، باإلضافة خروجها 
 /مشاه، والجندي 351ابراهيم حسين سيد أحمد، قائد عمليات الكتيبة  /لقتل المقدم

 .محمد ممدوح السيد الروبي، وهذا من قبل تنظيم الدولة
مواطن إثر قيام مسلحين مجهولي الهوية بمهاجمة  313نوفمبر، مقتل  24بتاريخ  -

ية الروضة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، واقتحام مسجد القرية أثناء قر
4)صالة الجمعة وإطالق النار على كل من فيه من مصلين  5 .) 

 

 شهر ديسمبر
4)ديسمبر، مقتل ضابطين  19بتاريخ  - 6 ونجاة وزيري الدفاع والداخلية، إثر قيام  (

4)وخ موجهتنظيم الدولة باستهداف طائرتهم بمطار العريش بصار 7 ، اثناء زيارتهم (
 .لتفقد الحالة األمنية بمحافظة شمال سيناء

 

                                  
4 ول بالسفارة ينفي، مدى مصر، «: حسم»انفجار الزمالك..  - 4 ومسؤ  الرابطاستهدفنا سفارة ميانمار.. 
4 وضة: عندما يغيب الشهود، المعهد المصري للدراسات،  - 5  الرابطمجزرة الر
4 وحية مطار العريش، مدى مصر، والية سيناء، ينشر فيديو استهد - 6  الرابطاف مر
4 والداخلية في سيناء، الجزيرة مباشر،  - 7 وزيري الدفاع  ولة ينشر فيديو استهداف طائرة   الرابطتنظيم الد

https://www.madamasr.com/ar/2017/10/01/news/u/انفجار-الزمالك-حسم-استهدفنا-سفارة-م/
https://www.madamasr.com/ar/2017/10/01/news/u/انفجار-الزمالك-حسم-استهدفنا-سفارة-م/
http://eipss-eg.org/مجزرة-الروضة-عندما-يغيب-الشهود/
http://eipss-eg.org/مجزرة-الروضة-عندما-يغيب-الشهود/
https://www.madamasr.com/ar/2017/12/21/news/u/ولاية-سيناء-ينشر-فيديو-استهداف-مروح/
https://www.madamasr.com/ar/2017/12/21/news/u/ولاية-سيناء-ينشر-فيديو-استهداف-مروح/
http://mubasher.aljazeera.net/news/شاهد-تنظيم-الدولة-ينشر-فيديو-استهداف-طائرة-وزيري-الدفاع-والداخلية-في-سيناء
http://mubasher.aljazeera.net/news/شاهد-تنظيم-الدولة-ينشر-فيديو-استهداف-طائرة-وزيري-الدفاع-والداخلية-في-سيناء
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 :اآلثار والدالالت
 على األوضاع األمنية والعسكريةـ 1

 ظهر في قدرة تنظيم  شيخوخة المنظومة األمنية والعسكرية المصرية، وهو ما
 .العريشالدولة في استهداف وزير الدفاع والداخلية في شهر ديسمبر داخل مطار 

  شهد هذا العام حادثتين إذالل ألفضل فرقتين في األجهزة األمنية والعسكرية
التابعين  999المصرية، حيث قام تنظيم الدولة بإبادة قوة كاملة من أعضاء الفرقة 

صاعقة بمنطقة رفح بسيناء، وقام تنظيم أنصار اإلسالم بإبادة قوة  103للكتيبة 
نخبة ضباط األمن الوطني و رهاب الدوليكاملة من أعضاء فرقة مكافحة اإل

 .التابعين لوزارة الداخلية المصرية في عملية تصدي بمنطقة الواحات البحرية
  اعتماد رسائل اإليالم بين األجهزة األمنية المصرية والتنظيمات المسلحة، فبينما

تبه في انتمائهم شكانت تقوم األجهزة األمنية بتصفية بعض المعتقلين الم
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ات المسلحة بعد كل عملية أمنية، قامت التنظيمات المسلحة بالرد على للجماع
 .وتفجير اغتيالعمليات التصفية تلك بعمليات 

  تزايد اعتماد النظام المصري على سالح الطيران وتحديدًا الطائرات بدون طيار
بدل من المواجهة المباشرة ذات  واالستهداف االشتباكبشكل كبير، في عمليات 

 .السيئةالنتائج 
  تحدي تنظيم الدولة للنظام المصري، فعندما تحدث السيسي في شهر ابريل حول

صاعقات "نجاح القوات في سيناء، قام التنظيم بإخراج إصدار مرئي بعنوان 
دقيقة مدي ضعف الجيش  17حيث أوضح الفيلم وعبر ما يقارب الـ  "القلوب

صد حمالت عسكرية مكونة المصري وعدم حرصه على حياة الجنود قيام التنظيم ب
الحملة للخوف  عما يدفمن مدرعات ودبابات باستخدام سالح القنص فقط وهو 

والتوقف والتراجع، أيضًا وبعد تهديد السيسي في نوفمبر باستخدام القوة الغاشمة 
ضد التنظيم في  سيناء، قام التنظيم بعدها بأقل من ثالثة أسابيع باستهداف وزير 

 .ي سيناءالدفاع والداخلية ف
  تأتي في شكل  التياعتماد النظام المصري مجموعة من مساحيق التجميل القمعية

شيخوخة النظام وعجزه، ومنها اعالن عبد الفتاح  إلخفاءاجراءات استثنائية 
 13على ان تنتهي في  2017السيسي تطبيق حالة الطوارئ في مصر طوال عام 

اءات القمعية من اعتقال وتعذيب ، مع ترافق هذا مع مزيد من اإلجر2018يناير 
 .السياسي االشتباهوتصفية جسدية، وتوسيع دائرة 

  نجاح التنظيمات المسلحة وتحديدًا تنظيم الدولة في احداث اختراق داخل
وتوجيه ضربات  المسئوليناألجهزة األمنية المصرية ومعرفة تحركات العديد من 

 .مؤثرة لهم
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  مكافحة اإلرهاب في ظل ما أعلنته جريدة التساؤل حول مدى نجاح استراتيجية
النبأ التابعة لتنظيم الدولة في شهر سبتمبر من خسائر الجيش المصري بسيناء فقط 

عملية  86عسكرية، حملة  31صد أكثر من )هـ، كانت عبارة عن 1438خالل عام 
عبوة متشظية مضادة للدوريات  27عملية قنص، تفجير  186تصفية واغتيال، 

عربة  32و M60دبابة  63، تدمير واعطاب وانغماسيهعملية استشهادية  13الراجلة، 
 (.مدرعة وجرافة وسيارة 199و همر

  ظهور جماعات مسلحة جديدة على الساحة المصرية قادرة على احداث خسائر
، "مقرب من تنظيم القاعدة"هائلة، حيث شهد هذا العام ظهور تنظيم أنصار اإلسالم 

دات قوات مكافحة اإلرهاب المصرية عند محاولتها وتوجيه ضربة ألفضل وح
استهداف أفراده حيث قام بالقضاء على كل ضباط الوحدة المهاجمة، وهو ما يعطي 

وزارة الداخلية المصرية قياسًا على أفضل وحداتها وقواتها  كفاءةمؤشر على مدى 
 .من حيث األفراد والتدريب واالمكانيات

 ب الضربات العسكرية واألمنية له، واعادة انتشاره قدرة تنظيم الدولة على استيعا
جغرافيًا، مع استمرارية قدرته في جذب العديد من المواطنين في ظل حالة القمع 
واإلرهاب األمني المستمر من قبل قوات النظام المصري مع غياب منظومة العدالة 

 .القانونية
 د هذا العام في شهر ظهور صراعات بينية بين التنظيمات المسلحة ففي سيناء شه

أكتوبر أول مواجهة مسلحة بين تنظيم الدولة وتنظيم جند اإلسالم الذي تعاون مع 
 .مسلحين تابعين ألتحاد القبائل في استهداف مجموعة من تنظيم الدولة

  نجاح تنظيم الدولة في التسلل إلى جنوب سيناء ومهاجمة منطقة دير سانت
هشاشة منظومة التأمين التابعة للنظام كاترين في شهر إبريل، وهو ما يظهر 
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المصري في تأمين المناطق السياحية خصوصًا في محافظة جنوب سيناء، وهو ما 
ومنها نشر  تأمينهيدفعنا إلى التساؤل حول حقيقة ما ينشره النظام من اجراءات 

كاميرا مراقبة  بمدينة شرم الشيخ، باإلضافة الي جهازين للكشف  165الـ   بما يقار
 ألشعة في مدخل شرم الشيخ عند كمين راس محمد احدهما لسيارات النقلبا
متفجرات، مع احاطة المدينة بالنيوجيرسي  أياآلخر للسيارات المالكي لضبط و

4)وخاصة حول األماكن الحيوية لمنع دخول السيارات المفخخة  8 .) 
  المصري، شهد هذا العام قيام حركة حسم بتنفيذ أول عملية غير متعلقة بالشأن

، واظهرت كوهذا عبر تفجير عبوة ناسفة في محيط سفارة ماينمار بحي الزمال
مقر للعديد من  كمنية المصرية، حيث أن حي الزمالالحادثة ايضًا ضعف األجهزة األ

يمكن  البعثات الدبلوماسية واعضائها، ونجاح مثل تلك العملية يمثل اختراق أمني ال
 .به االستهانة

 
 االقتصاديةعلى األوضاع ـ 2

  االقتصاديةللمؤسسات  االقتصادي فاالستهداتوسع تنظيم الدولة في دائرة 
التابعة للجيش، وشركات وأفراد القطاع الخاص العاملين معه، حيث قام التنظيم 

عربات نقل ولودر ومعدات  نما بيمعدة  40الـ  بما يقارفي شهر سبتمبر بإحراق 
 ي رصف الطرق بوسط وشمالرصف وفناطيس مياه وخالطة أسمنت تستخدم ف

ة مصنع أسمنت الجيش بوسط سيناء بسيارة سيناء، وقام بشهر أكتوبر بمهاجم
سائقين ممن  9مفخخة، وفام في شهر نوفمبر بقصفه بصاروخي غراد، مع اعدام 

                                  
4 م العريش، الوطن،  - 8  الرابطاستنفار أمني في جنوب سيناء عقب هجو

https://www.elwatannews.com/news/details/2613711
https://www.elwatannews.com/news/details/2613711
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استراتيجية للتنظيم يسعى فيها لخلق حالة  لما يمثينقلون األسمنت، وهو 
والشركات  االقتصاديةبر استهداف المنشآت لقوات الجيش ع االقتصادي استنزاف

 الخاصة العاملة معه، ورفع تكلفة تأمين تلك المنشآت والطرق بشكل تام
 

 على األوضاع الحقوقية ـ 3
  استمرار الرغبة الدولية في الصمت والتغاضي عن جرائم النظام المصري، وهو ما

ا أرادوا، وهو ما يمثل ضوء أخضر ممنوح للضباط باستخدام التعذيب والقتل كلم

، مع اصرار حقوقي بترصد (49)ظهر بعد حادثة الفيديو الخاص بتسريب سيناء 

إلقاء القبض على المسؤولين و (50)وكشف تلك الجرائم والمطالبة بالتحقيق فيها 

 (.51)عنها مع وقف المساعدات العسكرية لمصر 

  اعتماد سياسة االعتقال والتصفية الجسدية، كداللة على محاولة األجهزة العسكرية
واألمنية معالجة عجزها واخفاقاتها، مع تصوير حوادث التصفية انها تمت في 

وزارة  (52)كذبة في أكثر من حادثة ومنها بيان  رما ظهعمليات اطالق نار وهو 

ق نار بعد الهجوم الذي استهدف شباب في اطال 10الداخلية المصرية حول تصفية 
في العريش، لتثبت منظمات حقوقية بعدها أن القتلى كان قد تم  المطافئكمين 

باإلضافة إلى فبركة الفيديو الذي اذاعته وزارة الداخلية  (53)اعتقالهم مسبقًا 

                                  
4 وغريك في رده على أسئلة الصحفي - 9 ن د م لألمم المتحدة ستيفا ول، المتحدث باسم األمين العا ين حول المقطع األمم المتحدة على دراية بمقطع الفيديو المتدا

2المسرب، سيناء  الرابط، 4
5 ولية ،  - 0 م لمحة عن انتهاكات مستترة على أيدي الجيش في شمال سيناء، منظمة العفو الد م خارج نطاق القضاء يقد  الربطفيديو عن عمليات إعدا
5 وتش،  - 1 و  الرابطمقاطع فيديو ُتظهر الجيش ينفذ إعدامات في سيناء، هيومن رايتس 
5 وزارة الداخلية المصرية حول مالحقة العناصر المنفذة للحوادث التى شهدتها مدينة العريش،  - 2 ن   فيديوبيا
5 1يجب فتح تحقيق قضائي عاجل بقضية تصفية  - 3 ولية، موا 0  الرابططنين بمدينة العريش، منظمة العفو الد

https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/728470234001630/?type=3&theater
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/728470234001630/?type=3&theater
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/04/egypt-video-of-extrajudicial-executions-offers-glimpse-of-hidden-abuses-by-the-military-in-north-sinai/?utm_source=facebook&utm_medium=article&utm_term&utm_campaign=social
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/04/egypt-video-of-extrajudicial-executions-offers-glimpse-of-hidden-abuses-by-the-military-in-north-sinai/?utm_source=facebook&utm_medium=article&utm_term&utm_campaign=social
https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/21/302712
https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/21/302712
https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/1287344454642548/
https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/1287344454642548/
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
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الذي أذاعته قناة مكملين  (55)، باإلضافة إلى التسريب (54) باالشتباكوالخاص 

ابريل ويظهر قيام قوات الجيش المصري بارتكاب جريمة حرب  20اريخ الفضائية بت
بتنفيذ عملية إعدام ميداني خارج اطار القانون لمجموعة من المعتقلين المدنيين 
أحدهم قاصر، وكان المتحدث العسكري للجيش المصري قد أعلن عن قتلهم في 

 .2016اشتباكات في شهر نوفمبر 
  يمارسها، وهو  التي االنتهاكاتتفضح  التيبالحمالت الحقوقية تأثر النظام المصري

في تصريحات المتحدث بإسم الخارجية المصرية، والذي ينكر دائمًا وجود  رما يظه
 30انتهاكات مع وصف ما يتم نشره بمحاوالت يائسة تهدف إلى التشويه المتعمد لـ 

5)يونيو، ومحاولة وصم النظام أنه نظام عسكري انقالبي  6 .) 
 

 على األوضاع بالنسبة للمدنيينـ 4
  مواطن  313توسع دائرة استهداف المدنيين بشكل لم يسبق من قبل حيث قتل أكثر

مواطن في حوادث استهداف  80في حادثة استهداف مسجد، وقتل أكثر من 
 .كنائس

  محاسبة حقيقية لمسئولي األجهزة األمنية والعسكرية نتيجة اسوأ  أيعدم اجراء
هداف المدنيين في مصر في تاريخها الحديث، وكان التغيير موجة من است

الجوهري الوحيد الذي حدث في بنية النظام األمني بسبب حادثة واحدة فقط وهي 
حادثة استهداف قوات من النخبة في وزارة الداخلية في منطقة الواحات البحرية، 

                                  
5 وتش،  - 4 و  الرابطمصر: إعدامات غير قانونية محتملة في سيناء، هيومن رايتس 
5 م بارد بيد الجيش المصري، قناة مكملين،  - 5  الرابطتسريب سيناء يوضح بالتفاصيل كيف يتم قتل المصريين في سيناء بد
5 وتش تتهم األمن المصري بـ"تعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب منها االغتصاب"،  - 6 و ن رايتس   الرابط، BBCهيوما

https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/16/301204
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/16/301204
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/1597422520276052/?hc_ref=SEARCH
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/1597422520276052/?hc_ref=SEARCH
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41173029
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41173029
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 (57)لية المصرية من أكبر قيادات وزارة الداخ 4حيث أدت الحادثة إلى اإلطاحة بـ 
مدير إدارة  -مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة  -رئيس قطاع األمن الوطني "وهم 

، باإلضافة "مدير إدارة العمليات الخاصة باألمن المركزي -األمن الوطني بالجيزة 

 (.58)إلى استغاللها في اإلطاحة برئيس أركان الجيش المصري 

  كورقة ضغط ضد النظام المصري عبر استخدام  تنظيم الدولة ورقة المسيحين

 (.59)استهدافهم 

  توسع تنظيم الدولة فيها دوائر استهدافه للطرق الصوفية واعدام أحد أكبر

 (.60)شيوخها، مع وجود أدلة قوية على تورط جزء منه في مجزرة مسجد الروضة 

  قيام النظام المصري بإخالء كامل لمدينة رفح وهذا عبر تنفيذ أخالء المنطقة
6) لة وتفجير النازل وتجريف األراضيثالثة والرابعة من المنطقة العازال 1 ). 

 
 
 

                                  
5  الرابطباألسماء.. تغييرات في قيادات "الداخلية" المصرية، العربية نت،  - 7
5 والتفسيرات، المعهد المصري للدراسات،  - 8 ن ـ األبعاد   الرابطمصر: إقالة رئيس األركا
5 ولة: ما بعد استهداف الكنيسة البطرسية، المعهد المصري للدراسات،  - 9  الرابطتنظيم الد
6 وضة: عندما يغيب الشهود، المعهد المصري للدراسا - 0  الرابطت، مجزرة الر

(6 وجهة نظر المعهد المصري للدراسات1 ورة عن  وال تعبر بالضر  ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، 

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2017/10/28/مصر-إقالة-4-مسؤولين-أمنيين-كبار-من-وزارة-الداخلية-.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2017/10/28/مصر-إقالة-4-مسؤولين-أمنيين-كبار-من-وزارة-الداخلية-.html
http://eipss-eg.org/مصر-إقالة-رئيس-الأركان-الأبعاد-والتفسيرات/
http://eipss-eg.org/مصر-إقالة-رئيس-الأركان-الأبعاد-والتفسيرات/
http://eipss-eg.org/تنظيم-الدولة-ما-بعد-استهداف-الكنيسة-البطرسية/
http://eipss-eg.org/تنظيم-الدولة-ما-بعد-استهداف-الكنيسة-البطرسية/
http://eipss-eg.org/مجزرة-الروضة-عندما-يغيب-الشهود/
http://eipss-eg.org/مجزرة-الروضة-عندما-يغيب-الشهود/

