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 مصر: تطورات المشهد السيناوي 
 هيثم غنيم

 مقدمة:
تقديم  بهدفالتقرير الشهري مع بدء فصل المنطقة العازلة من مدينة رفح عن بقية األراضي المصرية، يأتي هذا 

وايجاد منظومة ربط توثيقية ترصد التطورات األمنية والعسكرية  توثيق وقراءة لألحداث الجارية في شبه جزيرة سيناء،
 معوتطورها، لعمليات العسكرية الجارية على األرض يومي لوتتبع  ، وهذا عن طريق رصد ةاالقتصاديوالحقوقية و 

لوضع الحقوقي واإلنساني ا رصدل باإلضافةاحصاء رقمي حول خسائر القوات المسلحة المصرية والمسلحين، 
يعلن النظام المصري عنها في التي  ةاالقتصاديوقراءة ذلك وفق االتفاقات والمشاريع المترتب على هذا المشهد، 

 الذيتجوال الوحظر الحاكم في مصر،  لعسكري من حصار وتعتيم اعالمي من قبل النظام ا تعانيالتي  شبه الجزيرة
، بل على الربط رصد اهم التطورات الميدانية ليس فقط على مايوونركز في تقرير شهر ، كل ثالثة أشهر تجديده يتم

 ، وهذا على الشكل التالي:والحقوقي والتأثيرات المتبادلة ودالالتها االقتصاديبينها وبين المشهدين 
 

 ةواألمني العسكرية التطورات :أوالا 
وفق ما نشر من مصادر  رسم بياني يظهر المقارنة بين الخسائر العسكرية بين طرفي الصراع خالل ستة أشهر
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 العمليات العسكرية، وفق بيانات المتحدث العسكري: فيالخسائر المعلنة  -1
الجيش  عن قيام قوات، (3( )2( )1) ةعسكري اتبيان 3وفق ما أعلنه المتحدث العسكري للجيش المصري وعبر 

اكتشاف وتدمير مشتبه به، و  316، واحتجاز أنهم عناصر تكفيرية اهشتباالبتهمة  6قال اعت، و مسلح 58: )قتل بـ
 ومنزل وعشه وكر 476 أكبر من ، وعددخندق مواصالت داخل مناطق العمليات 15و ، حدودية أنفاق 3 عدد

جمل محمل بمواد خاصة  2، ومصادرة عبوة ناسفة 40 عدد  وتدمير ،دراجة نارية 143، سيارة 60، وومخزن 
  (.واألجهزة اإللكترونية  ذخائرالمهمات العسكرية واألسلحة والجانب العديد من إلى بالمسلحين، 

 
 

الخسائر المعلنة في العمليات العسكرية، وفق ما تم رصده من بيانات المسلحين ووسائل  -2
 اإلعالم المحلية واألجنبية:

خسائر قوات  انتفلقد ك، مايوفي شهر  راتيجيةستواالالمعهد المصري للدراسات السياسية تم رصده من قبل  وفق ما
، ( صف ضابط2و ) ( ضباط2عدد ) بينهمفرد عسكري  (13) عدد يقل عن ما ال كالتالي: )مقتلالجيش والشرطة 

 وقتلحيث يتم التكتيم من قبل النظام المصري بشكل متزايد عن حجم الخسائر المنشورة،  ،ضابط (2عدد )وإصابة 
والكمائن اكات والهجمات شتباالوعلى مستوى قوات الجيش والشرطة،  من المواطنين بتهمة التعاون مع( 2عدد )

ن والقوات العسكرية هدف الكمائاستو ، مع قوات الجيش والشرطة ةمسلحمواجهة  (8أكثر من )فقد خاض التنظيم 
، وقد مضادة للمدرعات( عبوة ناسفة 9)أكثر من ن و المسلح فجرايضاا ، على األقلقنص ( عملية 2بعدد )واألمنية 

http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=33369
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=33376
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=33386
http://www.eipss-eg.org/
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( صاروخ جراد باتجاه األراضي 2، وقاموا بإطالق عدد )عسكرية ة( آلي8عن تدمير/ اعطاب )ت العمليات أسفر 
 تسجيله. طعنااست، وهذا وفق ما (الفلسطينية المحتلة

 
 

 :2018العملية الشاملة سيناء  -3
وكان تقييمنا ، فبراير 9على التوالي بعد أن تم البدء فيها بتاريخ  الرابعللشهر  2018مرت العملية الشاملة سيناء است

 كالتالي: الرابعومالحظاتنا على العملية في الشهر 
قدرة تنظيم الدولة في شمال سيناء، حيث أدت في الحد بشكل فعال على  2018نجاح العملية الشاملة سيناء -1

اجراءات الحظر والتهجير القسري وتمشيط المناطق بشكل مكثف على مدار أربعة شهور، إلى شل قدرات التنظيم 
قرار بعد استوالحد من فاعليته بشكل كبير، ولكن يتبقى معيار النجاح الحقيقي فيما ستسفر عنه تلك العملية من 

راتيجية مكافحة اإلرهاب للجيش  واألمن المصري في سيناء، أم انها استحيث سيظهر هل نجحت هائها، انتإعالن 
بين السكان بشكل عام وبين الشباب بشكل خاص؟، من جهة أخرى  ماعيةجتاالزادت من حدة الغضب والمظالم 

ل إلى العمل األمني قانتداخل سيناء واال هيجيتترااستسياسة الجيش هذه إلى دفع تنظيم الدولة لتغير  تأديقد 
واالغتياالت، ولكن هذا يستلزم منه تغيير بعض قياداته ومفردات خطابه وطريقة تعامله مع السكان المحليين الذي 

 خسر التنظيم تعاطف الكثير منهم بعد مجزرة مسجد الروضة.
ازل واألراضي انخفاض حاد في عدد الحمالت العسكرية، وانخفاض حاد في وتيرة عمليات الهدم وتجريف المن -2

مرار وصول شاحنات نقل عسكرية تحمل استالزراعية في مدن رفح والشيخ زويد وجنوب وشرق مدينة العريش، مع 
عن فصل المنطقة العازلة من مدينة رفح بمواد خرسانية وأسالك شائكة إلى معسكر الساح برفح، حيث تم البدء 

وسع الحمالت العسكرية في مناطق جديدة من جنوب مع تسالك شائكة وحفر خندق، يترافق هذا األنصب طريق 
 رفح.
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وبعض قرى شرق العريش، مع ابالغ سكان مناطق  حصار على قرى جنوب رفح وجنوب الشيخ زويدال رمرااست -3
 عداد لترك منازلهم بعد رمضان حيث سيتم هدمها في إطار المنطقة العازلة.ستجديدة في جنوب رفح ببدء اال

 
اك شتبجد تنظيم الدولة في قرى شمال سيناء، ورغم ضعفها الشديد قادرة على الظهور واالمازالت بعض نقاط توا -4

 مع قوات الجيش والشرطة.
 العبوات الناسفة لدى تنظيم الدولة. وزرعيالحظ االنحسار الشديد لقدرة خاليا القنص  -5
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يش المصري على سياسة التصفية ماد جهاز األمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية، وقوات الجاعتمرار است -6
مائهم للتنظيم، وهي سياسية تؤدي غلى اكتساب قوات األمن والجيش لعدوات انتالجسدية للمعتقلين الذين يعتقد 

 جديدة بين أوساط عائالت وأقارب وأصدقاء هؤالء القتلى، وهو ما سيساهم في اشتعال األوضاع مجدداا مستقبالا.
 مصادر قبليةيدات من قبل قوات الجيش والميلشيات المحلية، حيث تحدثت بدء ظهور حاالت قتل علنية لس -7

عن قيام قوات الجيش بتصفية سيدتين )ام حذيفة وأم ابراهيم( من قرية المطلة برفح، أيضاا عثر علي جثه لسيده 
 13بالعريش علي جسدها عالمات للتعذيب وطلقات نارية بجوار حي ال عروج بالعريش يوم علي طريق الوادي 

 أخريات تم رميهم بمقابر مدينة الشيخ زويد. جثامين لنساء 3مايو، ووفق مصادر أخرى فإن هناك 
مناطق العريش وبئر العبد، حيث تم السماح بفتح محطات البنزين لتموين  لقيود علىالجزئي لتخفيف مرار الاست -8

  سيارات األهالي بكميات محددة من المحروقات.
 

 تسريب قتل طفل بمحافظة شمال سيناء: -4
يتضمن تصفية شاب صغير  في وسط سيناء، على يد ضباط  فيديومايو،  7نشرت قناة الشرق الفضائية بتاريخ 

دون ماعي بإعادة تداول الفيديو ولكن جتوعساكر الجيش المصري، ولقد قام عدة نشطاء على مواقع التواصل اال
و ما سبب صدمة لما يحتويه على مشهد صريح من قتل شاب صغير يستغيث بأمه، ليقوم أحد مسئولي ، وهمونتاج

 الجيش المصري بوعده أن والده سيأتي ليأخذه، وهذا قبل أن يتم إطالق الرصاص على رأس الشاب الصغير وجسده.
 

 تحليل وقراءة في محتوى الفيديو:
 و شهير سابق اشتهر تحت هاشتاج #تسريب_سيناء، حيث فضح الفيديو ليس األول من نوعه فلقد سبقه فيدي

حول قتل مجموعة من  2016التسريب السابق حقيقة بيان للمتحدث العسكري كان قد نشره في شهر نوفمبر 
اك مسلح، ليتضح فيما بعد ووفق تسريب للفيديو أن من تم تصفيتهم كانوا مجموعة من المعتقلين اشتبالمسلحين في 
صر، وهذا بإشراف مباشر من أحد ضباط الجيش التابعين لجهاز المخابرات الحربية حيثما ظهر في بينهم شباب ق

لها حينها، وهو ليس الدليل الوحيد، بل سبقه ايضاا  تقريرشريط الفيديو ووثقته منظمة هيومان رايتس ووتش في 
اك مسلح وهذا بعد تحليلها ألحد اشتبيوثق حاالت تصفية جسدية واظهرها انها تمت وفق  لتقريرلمنظمة اصدرا ا

 شباب في مدينة العريش. 10الفيدوهات التي أصدرتها وزارة الداخلية المصرية حول تصفية 

https://www.facebook.com/SinaaMedia/posts/798726330325749
https://www.facebook.com/SinaaMedia/posts/798726330325749
https://www.facebook.com/Haitham.Ghoniem1/posts/10155594199946134
https://www.facebook.com/Haitham.Ghoniem1/posts/10155594199946134
https://twitter.com/HaithamGhoniem/status/993746066578264064?s=19
https://twitter.com/HaithamGhoniem/status/993746066578264064?s=19
https://twitter.com/HaithamGhoniem/status/993746066578264064?s=19
https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/21/302712
https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/21/302712
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/16/301204
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/16/301204
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 الهادئة من قبل أفراد الجيش المصري مع الشاب الصغير، أن الطفل الينتمي إلى  يتضح من طريقة التعامل
ه وأنه انتالمسلحين وإال كان سيتم التعامل معه بعنف "ضرب باأليدي وركالت"، بل حرص أفراد الجيش على طم

 سيتم األتيان بوالده كي يصطحبه وينصرف، وهذا قبل أن يباغتوه بعدة طلقات في رأسه وجسده.
 ماعي جتراف من حسابه الشخصي على موقع التواصل االعتم أحد الضباط االحتياط واسمه "محمد عامر" باالقا

 الفيسبوك أنه أحد من قاموا بقتل الطفل متهماا اياه انه إرهابي، وهذا قبل أن يغلق الضابط حسابه الشخصي.
 

 
  يحدث حوله، وبمراجعة  فهم ما ألييتبع المسلحين، وأنه  غاثته بأمه وخوفه، أنه الاستيتضح من أسلوب الشاب من

الفيديو وبعض المصادر الخاصة، وجدنا تشابه بين منطقة اإلعدام الظاهرة في الفيديو من البيئة المحيطة وزي 
 2018مارس  19للقيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ  البيان السادس عشرالشاب الصغير، بصورة ظهرت في 

الخاص بالبيان، وهذا بعد  الفيديو، والتي ظهر فيها جثمان هذا الشاب في 2018والخاص بالعملية الشاملة سيناء 
 قتله ووضع بجواره دراجة نارية وقطعة سالح وأجهزة اتصال، كما يظهر في الصورة التالية:

https://twitter.com/EgyArmySpox/status/975676996909961216?s=19
https://twitter.com/EgyArmySpox/status/975676996909961216?s=19
https://www.youtube.com/watch?v=bAEW6_OLP5Q
https://www.youtube.com/watch?v=bAEW6_OLP5Q
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 تنظيم والية سيناء والبيئة المحلية: -5
قامت الميلشيات المحلية التابعة لرجل األعمال إبراهيم العرجاني، وموسى الدلح، بالتوسع من نطاق مشاركتها 

مائهم للتنظيم بل ضد السكان انتعراض قوتها ليس فقط ضد المشتبه بهم في استالداعمة لقوات الجيش و  وتحركاتها
هاك، مستغلين في ذلك حالة انتالمحليين، حيث يشعر افرادها بأن لديهم حصانة تحميهم في حالة ارتكاب أي 

تمر ضد السكان والضعف الناتج عن الضعف والخوف الناتجة من العمليات العسكرية وايضاا التهجير القسري المس
ويعتمد جهاز فادة بأكبر شكل من حالة الضعف الذي يمر بها تنظيم والية سيناء، ستباإلضافة إلى محاولة اال ،ذلك

المخابرات الحربية و قوات الجيش في تحركاتهم في مناطق الشيخ زويد وجنوب رفح ووسط سيناء على تلك 
ماعي جتوهو ما جعل صفحة مثل "اتحاد قبائل سيناء" على موقع التواصل االالميلشيات المحلية بشكل أساسي، 

 ،في أطراف جبل الحاللمسلحين قتل وموقع "أخبار سيناء" التابع لها مصدر للكثير من المعلومات الحصرية مثل: )
 (.واصابة اتنين اخرين مسلحينقتل خمسة ، مسلحة في عملية نوعية للقوات الخاصةالقبض على خلية 

ولقد ظهرت هذه الميلشيات في عمليات أساسية لقوت الجيش خالل شهر مايو ومنها في مداهمة منطقة المزحلف 
 ثناء مداهمة قرية العجراء.لهم ا فيديوجنوب رفح، و 

تشكيلها خارج إطار القانون جعلها أداة ولكن هذه الميلشيات رغم فائدتها الحالية لقوات الجيش والشرطة، إال ان 
الجيش القذرة في تنفيذ جرائمه، وهو ما جعلهم يتوسعون ليرتكبوا العديد من الجرائم من اإلبالغ عن مواطنين وتصفيتم 

ة، والتعرض للنساء، وغيره، ولقد نقلت مصادر محلية أن بسبب تلك الميلشيات فلقد ارتكبت نتيجة خصومات شخصي

https://www.facebook.com/Sinai.Tribes.News/videos/206925733446467/
https://www.facebook.com/Sinai.Tribes.News/videos/206886096783764/
https://www.facebook.com/Sinai.Tribes.News/photos/a.162962307842810.1073741829.133235857482122/207949066677467/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Sinai.Tribes.News/videos/210508866421487/
https://www.facebook.com/Sinai.Tribes.News/videos/210508866421487/
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والمواطن/ سليمان  قال واعدام عدة مواطنين منهم: )المواطن/ حسن العرجاني،اعتقوات الجيش  جريمة حرب ب
 .ابناء قبيلة الترابينأحمد العرجاني( وجميعهم من والطفل/  العرجاني،

 

 :تغيير المشهد السياسي في قطاع غزة على المشهد السيناوي تأثير  -6
نتيجة توسع المنطقة العازلة لتشمل جميع الحدود المشتركة وبعمق يمنع أي اتصال قد يشكل األوضاع ر هدوء يستم

تنشغل قوات الجيش بتأمين المنطقة العازلة عبر حفر خندق ومد اسالك شائكة، مع  حيثتهديد حتى اآلن، 
ر في هم المنازل داخلها، ولم يتم رصد في هذا الشهر أي محاوالت تسلل تم اإلمساك بها من اتجاه قطاع مراستاال

غزة إلى شمال سيناء أو العكس، وايضاا لم يتم رصد أي توتر معلن بين حركة حماس في غزة والتنظيم في سيناء 
 .أو النظام المصري 

 :تقاطع المشهد الصهيوني مع شبه جزيرة سيناء -7
عداد الجيش المصري لشن عملية عسكرية في مدينة رفح الحدودية مع قطاع استهذا الصحافة اإلسرائيلية  نقلت

غزة، وذكرت صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل أن السلطات المحلية أخبرت السكان بأن الجيش المصري يخطط لشن 
المذيع المصري عمرو أديب، ولكن حقيقة األمر أن العملية  نقله، وهو ما عمليات لتعقب عناصر تنظيم والية سيناء

الجيش المصري  يتعاون العسكرية جارية بالفعل ولكن يتم تطويرها باتجاه مناطق جديدة جنوب مدينة رفح، حيث 
وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة قد نشرت فيديو  انتمع "اإلسرائيلي" في تتبع مسلحين تنظيم والية سيناء، وك

وصور تظهر اثار قصف اسرائيلي على منزل وسيارة في محافظة شمال سيناء المصرية، ونشر التنظيم صور 
( 24iاسرائيلي تظهر عليه كتابات عبرية خاصة بالصاروخ، ولقد تناول موقع )تظهر بقايا جزء من صاروخ 

 الصهيوني الخبر.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1286890
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1286890
https://www.facebook.com/AJA.Egypt/posts/625617294487972
https://www.facebook.com/AJA.Egypt/posts/625617294487972
https://www.i24news.tv/ar/أخبار/middle-east/175441-180523-تنظيم-ولاية-سيناء-يدعي:-قصف-الطائرات-الإسرائيلية-لبيوت-الأهالي-في-شمال-سيناء
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مايو  14بتاريخ  باتجاه منطقة أم الرشراش "إيالت"عن اطالق صاروخين جراد من سيناء،  أيضاا تحدثت مصادر
اطن و مقام بتصويره  فيديودعماا لمسيرات العودة الفلسطينية، دون أي تأكيدات سوى بعض المشاهد المصورة ومنها 

دخان ناتج عن سقوط صاروخ كان يستهدف منطقة ايالت ولكنه سقط يظهر فيه صهيوني من فندق بمدينة ايالت، 
  .على منطقة العقبة باألردن

 

 ثانياا: التطورات الحقوقية
قلوه، أيضاا تداول مقطع اعتيظهر قيام قوات للجيش المصري بإعدام طفل كانوا قد  فيديوشهد هذا الشهر تسريب 

بدء محطات البنزين داخل مدينة العريش، ترافق هذا مع  بإحدىتظهر اهانة قوات الجيش لسائقين  وصورفيديو 
ايو حركة مكثفة فصل المنطقة العازلة من مدينة رفح المصرية عن بقية األراضي المصرية، حيث شهد شهر م

للشاحنات العسكرية قادمة من العريش حاملة دشم وأسالك شائكة إلى معسكر الساحة بوسط رفح وذلك لفصل مدينة 
مترا، 50رفح عن شمال سيناء، وسرعان ما بدء حفر خندق لفصل المنطقة بعمق وصل في بعض المناطق إلى 

هاكات في شهر مايو نتمر انخفاض حدة االاستو مع بدء وضع سياج شائك بدء من منطقة ساحل البحر برفح، 

https://www.facebook.com/sinai.ahrar/videos/1689401284475613/
https://www.facebook.com/sinai.ahrar/videos/1689401284475613/
https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/629657580750610/?hc_ref=ARQX9Kv9rzSG0iSgiWaq-dNTFPVwtie24tf0-YaFWZ5IB2vLEKFNAuOcb3yjA7FESMY
https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/629657580750610/?hc_ref=ARQX9Kv9rzSG0iSgiWaq-dNTFPVwtie24tf0-YaFWZ5IB2vLEKFNAuOcb3yjA7FESMY
https://www.facebook.com/moee.eg/photos/p.2217693991590929/2217693991590929/?type=3&theater
https://www.facebook.com/moee.eg/photos/p.2217693991590929/2217693991590929/?type=3&theater
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للحصار  بطئهاكات المعلنة، مع بدء تخفيف تدريجي وبشكل نتمقارنة بشهر فبراير من حيث معدل اال 2018
مرار تدهور المستوى المعيشي استالخانق المفروض من قوات الجيش المصري على ابناء محافظة شمال سيناء، مع 

تقرير حول تكثيف الجيش المصري أعمال  هيومان رايتس ووتشالشهر اصدار منظمة  للمواطنين، ولقد شهد هذا
هدم المنازل في سيناء بما فيها هدم منازل بمدينة العريش لمشتبه بهم، وتدمير آالف البيوت ومئات األفدنة من 

، حيث وثقت 2018ل غير قانوني خارج المنطقة العازلة منذ بدء العملية الشاملة سيناءاألراضي الزراعية بشك
خدام اسلوب هدم منازل المعارضين استالمنظمة ما ذكرناه في تقارير الشهور السابقة عن قيام قوات الجيش والشرطة ب

ة والقاء جثمانها من قبل كوسيلة عقاب جماعي ألسرهم داخل مدينة العريش، وشهد هذا الشهر ايضاا مقتل سيد
داء اعتميلشيات محلية متعاونة مع قوات الجيش المصري مع وجود انباء لم نستطع التأكد منها عن وجود حاالت 

وعلى جانب آخر اظهر شريط فيديو بثه تنظيم الدولة في سيناء ونقلته مواقع  ،وقتل على أربع سيدات على األقل
هاك السيادة المصرية على أراضيها وقصف انت"اإلسرائيلي" قيام طائرات "اسرائيلية" ب (24i)اخبارية ومنها موقع 

خالل هذا  ندنييالمهاكات المرتكبة ضد نتمرت االاستكل عام فلقد اضي المصرية، وبشر أهداف أرضية داخل األ
، وقد رصدنا في هذا الشهر وعبر وحدتي الرصد الميداني ماءاتهمانتالشهر من قبل قوات الجيش والمسلحين بمختلف 

هاكات قوات الجيش والشرطة المصرية والمسلحين بحق السكان انت حرياتمركز الندوة للحقوق والواإلعالمي بـ 
 المدنيين، على الوجه التالي:

 

 أ: محاكمات غير عادلة:
متهما بوالية سيناء،  292مرار تؤجيل جلسات محاكمة استقيام المحكمة العسكرية في معهد أمناء الشرطة بطرة، ب -

 اخفاء قسري وتعذيب. هاكات منانتدون التحقيق فيما تعرضوا له من 
لسنة  1000والقضية  2017لسنة  79متهم للقضاء العسكري في القضية  555قيام النائب العام بضم واحالة  -

 جنايات شمال القاهرة العسكرية. 2018لسنة  137حصر أمن دولة عليا، لتصبحا القضيتين تحت رقم  2017
متهمين في  4ئناف اإلسماعيلية، في محاكمة استفي محكمة  ، والمنعقدةمرار محكمة جنايات شمال سيناءاست -

جنايات كلي شمال سيناء، بتهم  541جنايات قسم ثان العريش، والمقيدة برقم  2015لسنة  3204القضية رقم 
 ، في العريش.2013يوليو  11وحتى  2011نوفمبر  20تأسيس جماعة إرهابية خالل الفترة من 

https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/22/318161
https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/22/318161
https://www.i24news.tv/ar/أخبار/middle-east/175441-180523-تنظيم-ولاية-سيناء-يدعي:-قصف-الطائرات-الإسرائيلية-لبيوت-الأهالي-في-شمال-سيناء
https://www.facebook.com/nadwahqoq/?fref=ts
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جنايات  357عاما، على ذمة القضية رقم  14فل/ مهدي حماد سلمي عليان للطالحبس اإلحتياطي مرار است -
قاله من منزله بقرية زراع الخير غرب مدينة العريش اعت، وهذا بعد اخفائه قسرياا عقب 2016شرق العسكرية لسنة 

 .2016مايو  4بتاريخ 
 

 ب: التعذيب واالختفاء القسري واالحتجاز التعسفي
عبدهللا ابو مدين عكاشة، الطالب بالصف االول اإلعدادى باألزهر، لإلختفاء القسري منذ مرار تعرض الطفل/ است -

من منزله بمدينة العريش، حيث قامت قوات األمن  2017ديسمبر  28قاله بتاريخ اعتقيام قوات النظام المصري ب
داء بالضرب على عتئم، بعد االباقتحام المنزل في الساعة الواحده والنصف بعد منتصف الليل، وقاموا بحمله وهو نا

 .آالف جنيه 4والدته، ثم القيام بتكسير محتويات المنزل وسرقة مبلغ 
من قال عد اعتفقد تم وفق ماتم توثيقه ميدانياا وما نشر في وسائل اإلعالم المحلية وبيانات المتحدث العسكري،  -
 .( مواطن316)مواطنين بتهمة انهم يحملون فكر "تكفيري"، واحتجاز وتوقيف عدد ال
 

 ج: القتل خارج إطار القانون 
تسريب فيديو، يظهر قيام وحدة من الجيش المصري )من قوات الصاعقة والمشاة(، باقتياد شاب صغير في السن  -

غاثة الشاب بهم، وأحد الضباط يعده بان اليخاف وأن والده سوف استإلى منطقة جبلية، ومحاولة تغمية عينيه وسط 
(، ويرجح أن الشاب الذي 2فيديو( )1فيديوذا قبل أن يباغتوه بعدة طلقات في الرأس والظهر )يأتي إلصطحابه، وه

عدامه في هذا الفيديو هو نفسه الشاب الذي نشر المتحدث العسكري صوره لجثمانه في البيان العسكري السادس تم ا 
د الضباط األحتياط (، وأحالبيان العسكري ) 2018مارس  19بتاريخ  2018عشر الخاص بالعملية الشاملة سيناء 

 واسمه "محمد عامر" يتفاخر أنه كان أحد المشاركين في عملية القتل.
طفلين، سيدات و  3شخص منهم  58تل وتصفية قيام قوات الجيش المصري وميلشيات محلية متحركة معها بق -

 بدعوى أنهم عناصر مسلحة أو تكفيرية.

https://www.facebook.com/Haitham.Ghoniem1/videos/10155595704966134/
https://www.facebook.com/Haitham.Ghoniem1/videos/10155595299641134/
https://twitter.com/EgyArmySpox/status/975676996909961216?s=19
https://twitter.com/EgyArmySpox/status/975676996909961216?s=19
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مايو، نتيجة سقوط قذيفة مدفعية تم اطالقها من  كمين  9خ رصد ميداني لمقتل طفلين، وإصابة ثالثة أطفال بتاري -

 الضرائب على منطقة أبوزرعي جنوب الشيخ زويد.
 إطالققيام مسلحون بقتل اثنين من المواطنين بتهمة التعاون مع قوات الشرطة والجيش، وإصابة مسعف نتيجة  -

 النار على سيارة اإلسعاف.
 

 ماعيةاجتوال ةاالقتصاديهاكات انتد: ال
تم جوي ومدفعي طال بعضها مناطق سكنية نيران عشوائي وقصف  إطالق( حالة 58تسجيل عدد اليقل عن ) -

 مايو. 9تهجيرها أو مازال يقطنها مدنيين، وقد وثقنا تسبب ذلك في مقتل طفلين وإصابة ثالثة أطفال بتاريخ 
اجدهم في محطات البنزين، ولقد تم الجيش المصري، بإهانة المواطنين اثناء تو تعمد قيام بعض أفراد من تسجيل  -

 شار الفيديو.انتعالج هذه المشكلة بعد تصويرها في احدى المحطات وتدخل قيادة الجيش نتيجة 
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يقل عن عدد  مرار حرق سيارات ودراجات البدو والسكان المحليين، حيث رصد حرق وتدمير ومصادرة ما الاست -
منزل وعشه ومحل تجاري في شمال شرق سيناء،  396يقل عن  ( سيارة، وتدمير ماال59( دراجة نارية، و )143)

وقد أظهرت صور متعددة في بيانات المتحدث العسكري أن السيارات التي يتم حرقها تحمل لوحات معدنية، وهو 
يظهر كذب المتحدث العسكري الذي يقول انها بدون لوحات معدنية، وفي دليل آخر على جرائم الجيش المصري  ما

المهندس/ أحمد توفيق الحجاوي، صاحب المنزل الذي تم هدمه أمام فندق سينا بيتش بالعريش ن قام ضد المدنيي
هارب، بتقديم صوره من إيصال امانه تم دفعها في السجن البنه المهندس / عمر الحجاوي، المعتقل  ابنهبزعم أن 

 منذ اكثر من أربعة سنوات ونصف.
األراضي الزراعية بمنطقة طريق المزرعة والعبور بمدينة العريش، دون قيام قوات األمن بهدم أسوار مجموعة من  -

 أي اسباب.
 100منزل بالكامل في قرية خريزة بوسط سيناء، واكثر من  200قيام قوات الجيش المصري بتدمير أكثر من  -

 منزل بقرية راس بدا بوسط سيناء، وإحراق عشش النازحين بمنطقة جلبانة شمال غرب سيناء.
الرويسات  3ات وزارة الداخلية المصرية بمحافظة جنوب سيناء، بإزالة منازل األهالي فى منطقة مدخل قيام قو  -

 شرم الشيخ وعدة مناطق بالمخالفة لقانون لتقنين األوضاع.
مرار قيام قوات الجيش المصري بأعمال تجريف األراضي الزراعية وتدمير المنازل بمناطق رفح، وبعض است -

 زويد والعريش.مناطق جنوب الشيخ 
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مرار استرصد قيام مواطنين ببيع أثاث منزلهم للحصول على أموال لشراء احتياجاتهم من السلع األساسية، في ظل  -
تدهور األحوال المعيشية في محافظة شمال سيناء خاصة المناطق الشرقية منها نتيجة الحصار المفروض من قوات 

 صاا في فئة العمال وأصحاب الحرف.الجيش المصري، مما أدى إلى تفشي البطالة خصو 
قوات الجيش المصري بالتضييق على المواطنين في الحصول على المحروقات  مرار قيام قوات الجيش المصري است -

 من محطات الوقود بمناطق محافظة شمال سيناء.
 انقطاع التيار الكهربائي، عن مدينتي رفح والشيخ زويد بشكل متكرر. -
اطق بمحافظة شمال سيناء بشكل مستمر طوال شهر مايو، ومنها مناطق "قصراويت انقطاع المياه عن عدة من -

، "حي السمران، منطقة السطح بجوار مشروع المحاجر، منطقة بركة حليمة، وحي الساليمة، بقرية أقطيه" مركز رمانه
 أحياء مدينة الشيخ زويد ومنها حي الكوثر".ومنطقة غرب الوادي" بمدينة العريش، "

انقطاع شبكات المحمول الثالثة بمدينتي الشيخ زويد ورفح، مع رفض الشركات اصالح أبراج المحمول  مراراست -
 المتوقفة منذ أكثر من عام.

رنت بشكل متكرر لمدد زمنية مختلفة طوال الشهر، على نتالمحمول واألرضي وشبكات اال االتصالقطع شبكات  -
 مختلف مناطق محافظة شمال سيناء.

 

 والتنموية: ةاالقتصاديات ثالثاا: التطور 
 قرارات اقتصادية وتمويلية جديدة:  -أ 
مليارات دوالر من البنك الدولي والصناديق العربية  5نظام المصري للحصول على لل مفاوضات شهد هذا الشهر 

مليارات دوالر من عدد من الصناديق العربية ومليار دوالر من البنك  4لتمويل مشروع تنمية سيناء، وهذا بواقع 
بشأن قواعد التملك  2018لسنة  66 رقم قرار وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، الدولي، أيضاا أصدر 

سمح بالتملك في منطقة شبه جزيرة ، حيث (2018مايو  5) 102فاع بسيناء بجريدة الوقائع المصرية العدد نتواال
يين، ولألشخاص من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، ومن أبوين مصر  نالطبيعييسيناء لألشخاص 

بارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي عتاال
جنسيات أخري، ومن أبوين مصريين، وذلك في مشروعات صغيرة مختلفة تخدم البيئة والمجتمع من مساكن، 

طق التنمية المحدودة الواقعة داخل الزمام، وكردونات ومنازل، وإيواء، وزراعات مثمرة، وغيرها من األمور في منا
ثمارية؛ فيتم إقامة ستالمدن، والقري، واألحوزة العمرانية، والكتلة السكنية، ويسمح فيها بالتملك، أما مناطق التنمية اال

http://www.almalnews.com/Story/376180/15/الحكومة-تسعى-لاقتراض-5-مليارات-دولار-لتنمية-سيناء
http://www.almalnews.com/Story/376180/15/الحكومة-تسعى-لاقتراض-5-مليارات-دولار-لتنمية-سيناء
https://www.elwatannews.com/news/details/3335779
https://www.elwatannews.com/news/details/3335779
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لواقعة مشروعات سياحية، وزراعية، وصناعية، وعمرانية، وتعدينية، وتجارية، ومحاضر، وغيرها، وهي المناطق ا
فاع، أما األراضي الواقعة في المنطقة نتفي األراضي الصحراوية خارج الزمام، والتي يسمح فيها بالتملك أو حق اال

محافظة شمال سيناء،  بمناطق"ج"، المتاخمة لخط الحدود الدولية من رفح شماالا، وحتي شمال مدينة طابا جنوباا 
منطقة، ويسمح بتملك المصريين فقط في هذه المنطقة داخل الزمام، فإنه ال يسمح بتواجد غير المصريين في تلك ال

فاع نتوكردونات المدن، والقري، واألحوزة العمرانية والكتلة السكنية، ويسمح للمصريين في تلك المناطق بتقرير حق اال
نسبة لشريحة فقط دون تملك في األراضي الصحراوية خارج الزمام، وذلك بالنسبة ألراضي "المنطقة ج"، أما بال

األرض الشاطئية الواقعة بالمنطقة ج من طابا شماالا )ساحل خليج العقبة من غرب طابا، حتى بئر طابا"، وحتى 
شرم الشيخ جنوباا بنطاق محافظة جنوب سيناء المطلة على خليج العقبة؛ فيسمح بتملك المصريين فقط في هذه 

وزة العمرانية والكتلة السكنية، ويسمح بتواجد غير المصريين في المنطقة داخل الزمام وكردونات المدن والقري واالح
فاع فقط دون تملك األراضي الصحراوية خارج الزمام، فيما أن مناطق التنمية نتهذه المنطقة، ويسمح بتقرير حق اال

قل نسبة الشاملة، فيتم مشروعات متكاملة التي لها بنية أساسية على مستوي الدولة في شكل شركات مساهمة ال ت
 .فاع فيهانتمن رأس المال، ويسمح بالتملك، وحق اال %55المشاركة للمصريين فيها عن 

 

  الواقع الميداني في التنمية: -ب 
  :صالح األراضي بمحافظة شمال استالدكتور عاطف عبيد، مدير مديرية الزراعة و به  صرحاألراضي الزراعية

 25منها سيناء، أنه تم تجريف جميع األراضي الزراعية في مدينتي رفح والشيخ زويد، باإلضافة إلى مدينة العريش 
أن محصول ذكر ، و من األراضي بشكل عام %10 الـرب امع اإلبقاء على ما يقألف فدان مزروعة بالزيتون، 

 منه. %80فقد الزيتون العام الحالي 
  بتدمير اكثر من األراضي والمباني: في محافظة شمال سيناء وتحديداا بمنطقة وسط سيناء قامت قوات الجيش

منزل بقرية راس بدا، أما في محافظة جنوب سيناء فقامت  100منزل بالكامل في قرية خريزة، واكثر من  200
، لقانون لتقنين األوضاع بالمخالفةم منازل المواطنين بمنطقة الرويسات شرم الشيخ وعدة مناطق قوات األمن بهد

، أصدرت تقريراا عن تكثيف الجيش المصري أعمال هدم المنازل في سيناء هيومان رايتس ووتشالمنظمة  انتوك
بما فيها هدم منازل بمدينة العريش لمشتبه بهم، وتدمير البيوت واألراٍض الزراعية حول "المناطق العازلة"، بشكل 

ن أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من األراضي الزراعية وما ال يقل عن ، وأ2018فبراير  9مطرد منذ 
بناية تم هدمها في شهر يناير، وهي الحملة األكبر من نوعها منذ  600آالف بيت وبناية تجارية، فضال عن  3

http://www.almalnews.com/Story/374713/14/زراعة-شمال-سيناء-فقدان-80بالمئة-من-محصول-الزيتون-بسبب-التجريف
http://www.almalnews.com/Story/374713/14/زراعة-شمال-سيناء-فقدان-80بالمئة-من-محصول-الزيتون-بسبب-التجريف
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/5/15/1347018/-عبدالعال-مهدد-ا-بطرد-نائب-سيناء-من-القاعة-ميصحش-كده-
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/5/15/1347018/-عبدالعال-مهدد-ا-بطرد-نائب-سيناء-من-القاعة-ميصحش-كده-
https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/22/318161
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حفر خندق ووضع  ، وقد ترافق هذا مع رصدنا قيام قوات الجيش ببدء2014بدأ الجيش رسميا أعمال اإلخالء في 
 اسالك شائكة تفصل المنطقة العازلة في مدينة رفح عن بقية األراضي المصرية.

 


