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 2018 نوفمبرـ  املشهد السيناويمصر: 
 هيثم غنيم

حسم تنظيم الدولة الجدل الدائر حول مصير ضباط القوات الخاصة التابعين لوزارة الداخلية المصرية المنضمين 
 المحوراليه وحقيقة انضمامهم، حيث قام بنشر فيلم توثيقي عنهم تحت عنوان "سبيل الرشاد"، وهو ما سنتناوله في 

، ويتضمن الجزء األول من التقرير استعراض 2018األول من الجزء المخصص من تقييم العملية الشاملة سيناء 
خسائر طرفي الصراع من قوات األمن ومسلحي التنظيم، بينما يتناول الجزء الثاني تأثير العمليات العسكرية واألمنية 
الجارية على الوضع اإلنساني للمواطنين وما يتبعه من انتهاكات حقوقية تطالهم، حيث تستمر األزمة اإلنسانية في 

، لتستمر المعاناة النتهائهاحافظة شمال سيناء مع استمرار العملية العسكرية لشهرها العاشر دون أفق معلن م
ومعدالت البطالة والفقر المرتفعة، وهو األمر الذي ساهم في تشكيل بيئة محلية ناقمة على السلطة المركزية في 

 .سيناءالوادي، مع انخفاض شديد بالتوازي لشعبية تنظيم الدولة في 

 أواًل: التطورات العسكرية واألمنية
رسم بياني يظهر المقارنة بين الخسائر العسكرية بين طرفي الصراع خالل ستة أشهر وفق ما نشر من مصادر 
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 الخسائر المعلنة في العمليات العسكرية، وفق بيانات المتحدث العسكري: -1

لم يصدر أي بيان عسكري للمتحدث العسكري للجيش المصري خالل هذا الشهر حول العمليات العسكرية، ولكن 
قوات األمن  أحبطتوفق ما نشرته الصحف المصرية نقاًل عن مصدر رسمي في وزارة الداخلية المصرية فلقد 

بالطريق الدائري في  ٥نوفمبر هجوم شنه مسلح يرتدي حزام ناسف كان يستهدف به قوة كمين بطل  12تاريخ ب
نطاق مدينة العريش، حيث تم التعامل معه وقتله قبل تفجير نفسه، بينما قام قطاع األمن الوطني بوزارة الداخلية 

مواطن  بدعوى تبادل إطالق الرصاص بينهم وبين قوات الشرطة أثناء محاصرتهم  12 بتصفيةنوفمبر  22بتاريخ 
بأحد األحواش المهجورة في العريش، مما أسفر عن مصرعهم والعثور على العديد من األسلحة النارية والذخائر 

  .وات الناسفةوالعب
الخسائر المعلنة في العمليات العسكرية، وفق ما تم رصده من بيانات  -2

 المسلحين ووسائل اإلعالم المحلية واألجنبية:

، فلقد كانت 2018 في شهر نوفمبر المعهد المصري للدراسات السياسية واإلستراتيجيةرصده من قبل  مما توفق 
( 2( ضباط و )3( فرد عسكري بينهم عدد )13عن عدد ) لال يقخسائر قوات الجيش والشرطة كالتالي: )مقتل ما 

( عسكريين 2تعاونه مع المخابرات المصرية، وإصابة عدد )( مواطن بدعوى 1)صف ضابط، باإلضافة الغتيال 
ائر قوات الجيش عند مقارنته بحجم اآلليات التي تم استهدافها على سبيل حجم خس سال يعكعلى األقل، وهذا الرقم 

تيم من قبل النظام المصري على حجم الخسائر المنشورة، وعلى مستوى العمليات فلقد عالمثال فقط، حيث يتم الت
نص، ( حاالت استهداف بسالح الق1( اشتباك مسلح ضد قوات الجيش، وسجلنا عدد )5خاض التنظيم أكثر من )

( آلية 18( عبوة ناسفة مضادة للمدرعات واألفراد، وقد أسفرت العمليات عن تدمير/ اعطاب )19واستخدام )
 عسكرية(، وهذا وفق ما استطعنا تسجيله.

 
 
 
 
 
 

 من تقرير مصور نشره تنظيم الدولة هذا الشهر الستهداف قوات الجيش 1صورة 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1342261
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112018&id=68051400-4c6e-46c7-837a-bdff772a5689
http://www.eipss-eg.org/
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 :2018سيناء العملية الشاملة  -3

فبراير، وكان  9للشهر العاشر على التوالي بعد أن تم البدء فيها بتاريخ  2018استمرت العملية الشاملة سيناء 
 تقييمنا ومالحظاتنا على العملية في هذا الشهر كالتالي:

النور" وهو كان الحدث األبرز في هذا النشر قيام تنظيم الدولة بنشر إصداره " سبيل الرشاد من الظلمات إلى  -1
الفيديو الذي تأخر لعدة شهور منذ تنويه التنظيم عنه في شهر مارس الماضي خالله اصداره المعنون بـ "المجابهة 

دقيقة، وقد شهدت حسابات  42تقارب ال مدته  جاءت نوفمبر 15الفاشلة"، اإلصدار الجديد والذي تم نشره بتاريخ 
ًا لنشره، وجاء الفيديو ليعلن عن وفاة المتحدث باسم التنظيم األشهر مؤيدين التنظيم ترويج شديد لإلصدار استعداد

في سيناء "أبو أسامة المصري" حين جاء اسمه مرفوق بعبارة "تقبله هللا"، وكان أبو أسامة هو صاحب بيان تبني 
 .نه قد قتل بقصف طائرة بدون طيار صهيونيةأاسقاط الطائرة الروسية في شرم الشيخ ويرجح وفق مصادر 

مجموعة من ضباط القوات الخاصة بوزارة الداخلية  انضمامجاء أيضًا اإلصدار ليحسم حالة من الجدل حول حقيقة 
باراتية المصرية على علم بالجهة التي التحق بها هؤالء الضباط منذ إلى التنظيم، حيث لم تكن األجهزة االستخ

، حيث كان يتم نشر أنهم خلية تابعة لتنظيم الدولة، ثم في أحيان أخرى ينشر انهم التحقوا 2015اختفائهم في عام 
بعد هجوم بتنظيم المرابطين بقيادة ضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي، بل لقد قامت صحيفة الوطن المصرية 

بالنشر عن قيام قوات األمن بالقبض على ضابط القوات الخاصة المطارد "حنفي محمد  2017الواحات في أكتوبر 
 .وكاالت اخبارية أجنبيةجمال" وهو الخبر الذي نقلته عنه عدة 

ليأتي اإلصدار ليظهر أن الضابط "حنفي محمد جمال" لم يتم القبض عليه وأنه قد التحق بتنظيم الدولة في سيناء 
منذ مدة طويلة، اإلصدار جاء ليستعرض ويكشف انضمام مجموعة من ضباط الجيش والشرطة والمجندين للتنظيم، 

ثه رسالة نفسية عبر كلمات لهم موجهة لزمالئهم الحاليين في الجيش والشرطة، مع ابراز بعض األوجه من مع ب
يظهر وجه حيث وثالثين ثانية  1أعمالهم وعملياتهم مع التنظيم، وهو ما يظهر في عدة مشاهد منها في الدقيقة 

 2017صاعقة في يوليو  103نى قوة الكتيبة اثناء اشتراكه في الهجوم الشهير الذي اف "إسالم وئام" احد الضباط
وهذا تحت قيادة الضابط حنفي جمال، وهو الهجوم الذي قتل فيه الضابط الشهير أحمد منسي في منطقة البرث 
بجنوب رفح، وايضًا ظهر نفس الضابط في هجوم سلسلة البراكين في منطقة القواديس، وهجوم في وسط مدينة 

 .من ضباط الشرطة السابقين 3المصرية شارك فيه العريش على مقر تابع للشرطة 
وكان ضباط الشرطة قد نشر عنهم بعد حادثة استهداف ميكروباص حلوان وقتل ضابط ومجموعة من أمناء الشرطة 

ضباط ترأسهم الضابط المتوفي في حادث سير عام  6ضمت  خلية،وتم اتهامهم بتكوين 2016مايو  8بتاريخ 

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/11/21/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A.html
https://arabic.rt.com/middle_east/908195-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA/
https://www.youm7.com/story/2018/1/22/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-148-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/3612832
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"محمد السيد الباكوتشى"، وهي خلية ضمت ضباط من قطاعات مختلفة في وزارة الداخلية المصرية ومن  2014
من أجل اغتيال السيسي، وكان من  ضمنها قطاع األمن الوطني، وشكلت من قبل فض اعتصام رابعة العدوية

ضمن الخلية الضباط الذين ظهروا في اإلصدار وهم )حنفى جمال محمود سليمان، محمد جمال الدين عبدالعزيز، 
إسالم وئام أحمد حسن، خيرت سامى عبدالحميد محمود السبكى(، ايضاً ضم اإلصدار ضباط آخرين منهم ضابطين 

 ة العسكرية واآلخر خدم كضابط احتياط.بالقوات المسلحة أحدهم خريج الفني
الفيديو بشكل عام يتضح فيه أنه قد أدخل عليه تعديالت أثرت على رسالته، ويرجح أن هذه التعديالت جاءت بسبب 

بالتنظيم ثم  لاللتحاقمقتل ضباط الشرطة في عمليات القصف الجوي، وهو ما أثر في رسالته التي تدعوا الضباط 
قوا قد قتلوا، وهو أمر ينافي المستهدف الدعائي لإلصدار، ايضًا وكعادة اصدارات تنظيم اظهار أن كل من التح

الدولة في تصدير الصورة النمطية للذبح للخونة بشكل افقد هذه الوسيلة طريقتها حيث اعتاد رؤيتها الجميع من كثرة 
منذ اختفاء أبو اسامة المصري  تكرارها، ترافق هذا مع تكرار لخطاب شديد وهو خطاب مستمر منذ عدة اصدارات

ووسيلة خطابه، وبشكل عام سيكون تقييم اإلصدار سلبي  ةمن الحديث، وهو يوضح مدى تأثر التنظيم بفقدان متحدث
إن كان مستهدفه مخاطبة ضباط الجيش والشرطة المحايدين، أما عن نقاط الجذب التي اعتمد عليها اإلصدار بشكل 

من حب المقاتلين لبعضهم لبعض وطريقة عيشهم وتنقلهم والتعريف بهم، وطبعًا طرق جيد فهو ما أبرزه في بدايته 
تصوير المعارك التي يتميز بها تنظيم الدولة ويعتمد عليها في رسائله الدعائية، حيث تأتي مشابهة أللعاب تجذب 

 .PUBGالماليين من الشباب ومنها مؤخرًا لعبة 
م الدولة المشار إليه في النقطة السابقة، وباإلضافة إلى تقرير لوحظ في هذا الشهر من خالل إصدار تنظي -2

مصور نشره التنظيم خالل الشهر، أن التنظيم يحاول اكتشاف خاليا أمنية تابعة للنظام الصهيوني قامت باختراقه، 
ية صدار أكثر من عملإلى مقتل معظم قيادات الصف األول للتنظيم، حيث ظهر خالل اال االختراقاتوأدت هذه 

اعدام كان أحدها ألعضاء بالتنظيم كانوا يعملون لصالح المخابرات الصهيونية، أيضًا نشر التنظيم صور توضح 
 إعدام المواطن/ عياد ضويحي البريكات، بدعوى التجسس عليهم لصالح المخابرات المصرية.

بالقصف الجوي المستمر عليه من شهد هذا الشهر استمرار النشاط المنخفض الذي يوضح مدى تأثر التنظيم  -3
، باإلضافة إلى خسارة التنظيم 2018قبل النظام الصهيوني، والضغط المستمر الناتج من العملية الشاملة سيناء 

 جزء من حاضنته الشعبية نتيجة بعض عملياته ضد السكان المحليين.
 وإطالقمين لدورية شرطية رصد ظهور خلية تابعة لتنظيم الدولة بمنطقة القنطرة شرق، حيث تم نصب ك -4

الرصاص عليها، وقد تحدثت مصادر محلية عن مقتل خمسة من أفراد الدورية، ولكن النظام المصري تكتم على 
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حسانين، على موقع  بكري مقتل أمين الشرطة/ محمد وجدناه من نعي ل رصد ما يثبتها سوى ما عالحادثة ولم نستط
 خباري.اال فيتو
من التصدي لهجوم  بالطريق الدائري في نطاق مدينة العريش، ٥كمين بطل قوات األمن المركزي ب نجحت -5

 شنه أحد العناصر المسلحة مرتديًا حزام ناسف، حيث تم قتل المهاجم قبل تفجير نفسه. نوفمبر،  12فردي بتاريخ 
استمرار حمالت الجيش العسكرية على هدم ما تبقى من مناطق رفح، وحصار واقتحام مناطق جنوب الشيخ  -6

 ة(.زويد، وقد شهد هذه الشهر اشتباكات مستمرة مع هذه القوات في مناطق )المقاطعة، بلعا، الشاللف
أعلن انها قيد  حادثةقيام أحد جنود الجيش المصري بإطالق الرصاص باتجاه عربة عسكرية صهيونية، في  -7

صهيونية عن تعرض قوات الجيش المصري لخسائر اسبوعية نتيجة  تصريحاتالتحقيق، ولكن الحادثة كشفت وفق 
 ( عسكري من قوات الجيش والشرطة المصرية.15 – 10بين ) الهجمات تؤدي إلى قتل ما

األمن الوطني التابع لوزارة الداخلية  استمرار سياسة التصفية الجسدية لبعض المختفين قسريًا، حيث ارتكب جهاز -8
مواطن بدعوى انهم مسلحين قتلوا في اشتباكات اثناء مداهمات  12 تصفيةنوفمبر جريمة  22المصرية بتاريخ 

 األحواش المهجورة في مدينة العريش.ن ألحد لقوات األم
تبقى من  استمرار تضييق وزارة الداخلية المصرية على حرية تنقل المواطنين بمدن العريش والشيخ زويد وما -9

رفح، مع استمرار حمالت المداهمات األمنية لقري منطقة بئر العبد، وجدير بالذكر أن هذه السياسة لم تنجح في 
 اجحة ومتعاطفة مع المواطنين بل بالعكس زادت من مشاعر الكراهية والغضب ضد قوات األمن.بناء قواعد اتصال ن

الموجه عالي  واالستهداف االستطالعاستمرار النشاط المكثف للطائرات بدون طيار الصهيونية من ناحيتي  -10
 .القيمة، ألعضاء تنظيم الدولة في سيناء

 

 طيار الصهيونية"ت الطائرات بدون "هجما انتهاك السيادة -4

رصدنا هذا الشهر نشاط متوسط للطائرات بدون طيار الصهيونية، حيث سجلنا أربع اختراقات لتلك الطائرات داخل 
مناطق العمليات في شمال شرق سيناء المصرية، وفي أوقات متفرقة شملت مناطق الشيخ زويد ورفح، وتركزت 

 نا رصده خالل هذا الشهر هو:على المسح الجوي، وكان ما استطع االختراقعمليات 
لعدة طائرات بدون طيار صهيونية فوق قرى منطقة رفح وجنوب  نوفمبر، عمليات تحليق ومسح جوي  12بتاريخ  -

 الشيخ زويد.

https://www.vetogate.com/3347867
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1342261
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=49170
https://arabic.rt.com/middle_east/985578-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112018&id=68051400-4c6e-46c7-837a-bdff772a5689
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داخل األراضي المصرية بمناطق جنوب مدينة  استهدافاتنوفمبر، طائرات صهيونية تقوم بتنفيذ عدة  20بتاريخ  -
 ء.الشيخ زويد ورفح ووسط سينا

نوفمبر، تحليق دائري لطائرة بدون طيار صهيونية فوق منطقة الشاللفة بمنطقة جنوب رفح والشريط  25بتاريخ  -
 الحدودي.

نوفمبر، طائرات بدون طيار صهيونية تقوم باختراق المجال الجوي المصري، وتقوم بالتحليق فوق  27بتاريخ  -
 رعد، والماسورة، والطايرة( بمنطقة رفح المصرية. أبوقرى )شبانة، والمهدية، والسادوت، وقوز 

 

 البيئة المحلية وتنظيم الدولة: -5

استمرت محاوالت التنظيم لبث الرعب في عمال البناء المشاركين في تحصين المواقع األمنية العسكرية، واستهداف 
ربعة عمال قبل أن يفرجوا الحقًا صاحب شركة مقاوالت وأ باختطافالمقاولين التابعين لهم، حيث قام هذا الشهر 

قرية عرب بلي عن العمال األربعة بعد تحذيرهم، أيضًا وفق مجموعات محلية مناهضة للتنظيم فإن عدد من سكان 
شرق العريش قد رحلوا منها بسبب وجود نشاط للمسلحين في نطاقها وخوف السكان المحليين من أن يكونوا ضحايا 

 جيش والميلشيات الموالية له.الصراع بين التنظيم وقوات ال
أما على مستوى الميلشيات الموالية لقوات الجيش والمنقسمة ألكثر من مجموعة تتبع أحداها موسى الدلح بعد 

 فيديواتحاد قبائل سيناء التابعة لألخير انفصاله عن مجموعة رجل األعمال إبراهيم العرجاني، فلقد بثت صفحة 
الفيسبوك، يظهر قيام مقاتلي الميلشيات رفقة قوات الجيش  االجتماعيبتقنية البث المباشر على موقع التواصل 

 بخوض اشتباكات مسلحة مع بعض المقاتلين التابعين لتنظيم الدولة في سيناء.
 

 تأثير تغيير المشهد السياسي في قطاع غزة على المشهد السيناوي: -6

استمرار الهدوء النسبي لألوضاع األمنية والعسكرية بين حدود قطاع غزة ومصر، مع استمرار وتيرة عمل الجرافات 
حيفة صهيونية ، وكانت صباألرض وذلك مقابل بوابة صالح الدين قرب الحدود المباني المتبقيةالمصرية على تسوية 

قد نشرت عن قيام تنظيم الدولة بمصادرة شحنة صواريخ مضادة للدبابات قادمة لقطاع غزة خالل مرورها بسيناء 
 خالل هذا الشهر، وهو الخبر قديم يعود ألكثر من عام.

 

https://madamasr.com/ar/2018/11/19/news/u/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85/
https://www.facebook.com/Sinai.Tribes.News/videos/556765894769912/
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 تقاطع المشهد الصهيوني مع شبه جزيرة سيناء: -7

، واالستخباراتييرة سيناء، وتحديدًا في الجانب األمني استمر دعم النظام الصهيوني للنظام المصري في شبه جز 
 والقصف الجوي المستمرة داخل األراضي المصرية. االستطالعيظهر في عمليات  وهو ما

 ثانيًا: التطورات الحقوقية
، حيث أعد النظم المصري احتفال بمناسبة "الذكرى األولى لمذبحة مسجد الروضة" احتفال تضامني مزيف في

وم من خالله بالكشف عن انجازاته في تعمير القرية، وهي انجازات غير حقيقية حيث طلب جهاز تعمير الذكرى يق
، رغم أن المنازل التي تم رفع كفاءتهاتم رفع  التيالمنازل  استالمسيناء من المواطنين باإلمضاء على محاضر 

هر عند هطول األمطار حيث تسربت تعاني من عيوب كثيرة في األسقف والدهانات، وهو األمر الذي ظ كفاءتها
المياه للمنازل وسقطت الدهانات، وقد اتسمت احتفالية اعالن النظام بتطوير القرية العديد من مظاهر الفساد ومنها 
)منع المتضررين من أهالي القرية من مقابلة المسئولين حيث لم يتم صرف الكثير من التعويضات المقررة، المنزل 

كان في األصل حديث االنشاء من قبل صاحبه قبل  كفاءتهالمسئولين على انه تم اعادة رفع الذي قام بافتتاحه 
مقتله في الحادثة ولم يقم جهاز تعمير سيناء سوى بإعادة طالئه، تم اخفاء مخلفات القرية عن األنظار، تم اتالف 

 حديقة المسجد وجعلها ساحة انتظار لسيارات المسئولين(.
 

 
 تظهر واقع تعمير قرية الروضة 2صورة 

 

وقد شهد هذا الشهر استمرار تردي األوضاع الميدانية الذي يعيشه سكان محافظة شمال سيناء، ورغم انخفاض 
 ، إال أنها استمرت وشملت عدة أنواع ومنها:2018وتيرة االنتهاكات مقارنة ببداية العملية الشاملة سيناء 



 
  

 

 المشهد السيناوي        8   2018 نوفمبر

  

 الرصاص العشوائي:  إطالق -1

اصيب المواطن/ سالمة يونس سالمة الكاشف، بمنطقة الرفاعي بمدينة العريش بطلق ناري عشوائي من قبل حيث 
 .قوات األمن

 

 المحاكمات غير العادلة:  -2

( جنايات عسكرية كلى اإلسماعيلية 2017/  325حيث حكمت المحكمة العسكرية باإلسماعيلية، في القضية رقم ) •
سنة لمتهمين والبراءة الثنين  15متهما، والسجن المشدد  32لـ متهمين، والسجن المؤبد  8عدام غيابًيا على باإل

آخرين، بتهم استهداف كمائن وأفراد ومعدات القوات المسلحة وقتل عسكريين، وهذا دون النظر والتحقيق في دعاوي 
 لقانون، مع التعذيب لنزع اعترافات باإلكراه.المتهمين من تعرضهم لالحتجاز واالخفاء القسري خارج نطاق ا

أبو مدين نصر الدين، الطالب بالصف األول اإلعدادي باألزهر، بعد  عبد هللاحبس الطفل/حيث استمر تجديد  •
، ويذكر 2017ديسمبر  28عرضه على النيابة بعد اخفاءه قسريًا بعد القبض عليه من منزله بمدينة العريش بتاريخ 

ه في زنزانة انفرادية، وقد ذكر هذا أمام النيابة باإلضافة لذكره ما تعرض له من تعذيب بالكهرباء أن الطفل يتم حبس
 وضرب وحرق اثناء فترة اخفاءه قسريًا.

 

 اإلخفاء القسري:  -3

حيث استمر اإلخفاء القسري للطفل/ ابراهيم محمد ابراهيم شاهين، منذ قيام قوة تابعة لجهاز األمن الوطني التابع 
يوليو، وكان والده األستاذ/ محمد ابراهيم  25الداخلية المصرية باعتقالهم من منزلهم بمدينة العريش بتاريخ لوزارة 

 سبتمبر. 10شاهين، معتقل معه قبل أن تعلن قوات األمن تصفيته بتاريخ 
 

 التصفية الجسدية:  -4

المصري بدعوى اقترابه من عاما، من قبل قوات الجيش  32قتل الصياد الفلسطيني/ مصطفى خضر أبو عودة  •
 رفح المصرية اثناء قيامه بالصيد، والصياد من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. شاطئ

استمرت عمليات القتل خارج إطار القانون من قبل قوات انفاذ القانون، حيث قام جهاز األمن الوطني التابع لوزارة  •
 المسلح. االشتباك، تحت دعوى نوفمبر 22مواطن بتاريخ  12الداخلية المصرية بقتل 

 المواطن/ عياد ضويحي البريكات، بدعوى التجسس عليهم لصالح المخابرات المصرية.قام تنظيم الدولة بقتل  •

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112018&id=68051400-4c6e-46c7-837a-bdff772a5689
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دنيين من ويالت الحصار واالستهداف، فلقد استمرت األجهزة األمنية في شمال سيناء في شن يعانيه الم ورغم ما
 لال يقتعسفي لما  اعتقال واحتجازضد سكان مدينة العريش ومدينة بئر العبد، حيث تم  ةحمالت اعتقاالت ممنهج

 ( مواطن في حمالت المداهمات المتفرقة.30عن عدد )
ترافق معها من تجريف للمزارع وهدم  بطالة والفقر المرتفعة نتيجة آثار العملية وماوتستمر المعاناة ومعدالت ال

انقطاع المياه بشكل متكرر على سكان للمنازل ووقف للحركة التجارية والصيد، مع تدهور الخدمات األساسية ومنها 
بينما عانى مياه الشرب،  مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث تعاني جميع االحياء بمدينة العريش من نقص

وقد استمر حصار الجيش المصري لقرى جنوب  ،سكان حي أسيوط من انقطاع المياه بشكل مستمر لمدة أسبوع
زويد، أما عن مدينة العريش فاستمر حصار  الشيخ زويد وسكانها، مع فصل تلك القرى عن مركز مدينة الشيخ

حتي  6/11/2018يوم من يوم الثالثاء الموافق  11تفتيشه لمدة قوات األمن لحي الكرامة، رغم قيام قوات األمن ب
حيث تم تمشيط وتفتيش كامل الحي، ولكن وحتى  لم يسمح بدخول وخروج  17/11/2018يوم السبت الموافق 

السيارات للحي، هذا مع استمرار إغالق عدة طرق مهمة شرق مدينة العريش )غرب القصيمة والقريعي، والطايرة( 
العبد، وهكذا أصبح  تمثل منافذ من البحر إلي مناطق شيبانة ووسط سيناء وجنوب العريش ومنها إلي بئروقد كانت 

 من الصعب على سكان منطقة شرق العريش التنقل من مكان إلي مكان.
ختامًا استمرت أزمة الوقود في مدينة العريش والشيخ زويد وما تبقى من مناطق رفح، حيث مازالت قوات األمن 

فظة شمال سيناء تفرض داخل بمحا
لتر بنزين  15مدينة العريش كمية 

وهذا للسيارة الواحدة كل أسبوعين، 
سيارة مالكي وعدد  ١٦٩٣لعدد 
سيارة أجرة داخل مدينة  ٣٢٩٠

العريش فقط، وأصبح من المعتاد 
مشاهدة طوابير من السيارات تمتد 
على مدار اليوم من أمام  محطة 

ع زعرب بشارع أسيوط حتى شار 
القاهرة، وقد استغاث سائقين 
سيارات األجرة بشمال سيناء 

لسيارات األجرة الممتدة أمام محطات الوقود المصرح بالتموين  االنتظارتظهر طوابير  3صورة 
 منها
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غاز، وطالبوا بالتالي )فتح بنزينة توتال بجوار  أسطوانةساعه من أجل تعبئه  ١٢بالعريش، من قضاء أكثر من 
 ٨ الساعةصباحا بدال من  ٦ الساعةة توتال يتم فتح بنزينة زعرب من نالطريق الدائري، وفي حاله عدم فتح بنزي

 مساءا(. ٨ الساعةمساء بدال من إغالقها  ١٠ الساعةباحا، ويتم العمل بها حتي ص
وكان اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قد أعلن عن ألية الجديدة التي سوف تعمل بها محطة "غازتك" 

يال، وذلك لرفع لتمويل السيارات، حيث ستكون المحطة مفتوحة بشكل يومي من السابعة صباحا حتى العاشرة ل
الزحام وتخفيف معاناة السائقين ومنع الطوابير التي تشهدها المحطة، وهو ما رد عليهم المواطنين بأنه غير حقيقي 

 تعمل. مساء ويوجد أربع مسدسات تعبئة ال 8ولم يحدث، حيث ذكروا أن المحطة مازالت تعمل حتى الساعة 

 ثالثًا: التطورات االقتصادية والتنموية:
 :  االقتصاديةتطورات المشاريع  –أ 

 .2018يونيو  30كان من المفترض ان يتم افتتاحها في احتفاالت  والتيقناة السويس،  إنفاقاستمرار العمل في  •
ماليين متر مكعب يومياً من مياه مصرف بحر البقر المعالجة  5في اتخاذ إجراءات إنشاء مسار خاص لنقل  البدء •

"التنمية الزراعية  فيعن طريق سحارة ترعة السالم إلى شرق قناة السويس داخل شبه جزيرة سيناء، الستخدامها 
، باعتبار 2018لسنة  2136ولى، قرار رقم الشاملة لسيناء"، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدب

 والعقارات الالزمة لتنفيذ المشروع. األراضيفدان من  338المشروع من أعمال المنفعة العامة، ونزع ملكية 
منزال بدويا نموذجيا،  30المرحلة األولى لقرية "الجوفة النموذجية" بوسط سيناء، والتي تضم  حتفتتالقوات المسلحة  •

( منزال بدويا كمرحلة 70( منزال كمرحلة أولي و )30منزل بدوي على مرحلتين بواقع ) 100ويتضمن المشروع إنشاء 
ة األجهزة المنزلية والكهربائية بالتعاون ، وتم فرش وتجهيز المنازل بالكامل بكاف 2م 200ثانية، كل منزل بمساحة 

 مع مؤسسة "مصر الخير".
وثروة  مصدر مسئول بقطاع البترول، بأنه من المتوقع أن تنتهى شركة إينى اإليطالية إعالنكما شهد هذا الشهر 

منطقة امتياز حقل نور بشمال سيناء بالبحر المتوسط قبل نهاية شهر  فيالمصرية من حفر أول آبارها االستكشافية 
، ليتم تقييم المخزون واالحتياطيات بناء على نتائج الحفر، وكانت شركة مبادلة للبترول التابعة لشركة 2019يناير 

بشمال  البحري امتياز نور  في% 20، قد أعلنت أنها اشترت ألبوظبي السياديمبادلة لالستثمار، صندوق الثروة 
 في% 65مصر من إينى اإليطالية، وبذلك تصبح حصة شركة إينى من خالل وحدة تابعة لها نحو  فيسيناء 

 %.15االمتياز وتديره باالشتراك مع ثروة للبترول البالغة حصتها 

https://www.elwatannews.com/news/details/3784764
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/11/8/1458902/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1#Search
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/11/8/1458902/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1#Search
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/11/8/1458902/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1#Search
https://www.youm7.com/story/2018/11/14/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/4030378
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  واطن:الواقع الميداني في التنمية على المحقيقة  –ب 

الرئيسي الحاضر دومًا عند أهالي محافظة شمال سيناء، حيث أنهم وعلى مدار  التساؤل" هذا هو تنمية لصالح من؟"
السنوات الماضية رأوا كيف حصل النظام المصري على مليارات الجنيهات تحت مزاعم تنمية شبه جزيرة سيناء، 

األراضي  نزعسكان محافظة شمال سيناء كان آخرها قرار بينما الواقع يعكس عمليات تهجير منظم ونزع أراضي من 
ري المقامة في حرم الميناء البحري حيث سيتم تعويض أصحاب المباني المبنية على أراضي مسجلة في الشهر العقا

تقدير لجنة من هيئة الخدمات الحكومية، أما بالنسبة لمشاريع التقسيم والمباني المرخصة، سيتم تعويضهم عن وفق 
المسورة، سيتم التعويض عن  لألراضي وبالنسبةالمباني، وقد يتم اعطائهم قطع اراضي في منطقه ستحدد فيما بعد، 

أن األسعار التى تقررها اللجان الحكومية تكون أقل بكثير السور فقط، واألراضي الفضاء ليس لها تعويض، ويذكر 
بنقابة المهندسين لتقدير أسعار األراضي، وجاء تقريرها كما  لالستعانةمن األسعار الحقيقية، وهو ما دفع األهالي 

 في الصورة التالية:

 
 االرض ومتر المباني اعدته نقابة المهندسين بأسعارتقرير  4صورة 

، والذي يطالب من 2017وتعديالتها في  2015 فيوالئحته التنفيذية  2012لسنة  14يأتي هذا في ظل القانون 
المواطنين أصحاب األراضي في سيناء من اثبات جنسيتهم المصرية، في الوقت الذي يقوم فيه النظام المصري 

ليك األراضي لبعض الجنسيات العربية مثل أمير البحرين كمثال، بل ويتم وضع استثناءات ومنها منطقة بمنح وتم

https://www.facebook.com/SinaaMedia/photos/a.371292003069186/924927204372327/?type=3&theater
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على اعتبار انه ضمن منطقة قناة السويس الخاصة وفق  14ميناء العريش والذي استثنى من تطبيق القانون رقم 
ن هذا مع يتضم بياناً قد أصدرت  ، وكانت اللجنة الشعبية لشمال سيناء2015لسنة 330رقم  الجمهوري القرار 

والذي يتعامل مع سكان سيناء أنهم معتدين على األراضي، في  2017لسنه  144الحديث حول تطبيق القانون 
األماكن التي استقرت فيها ملكية  فيعلى امالك الدولة الخاصة  التعديحين أن هذا القانون يتعامل مع حاالت 

كل مصر ماعدا  في 1947وبدأ تطبيقه  1946سنه  العقاري تم اقراره منذ انشاء الشهر  االرض والعقارات وهذا ما
كل مصر، وطالب البيان  فيشبه جزيرة سيناء، فكيف يتم إزالة تعدى على الملكية قبل اقرار الملكية نفسها كما تم 

بإقرار ملكية أهل سيناء ألرضهم ثم يتم حماية امالك الدولة الخاصة.، وحذر البيان من تكرار نكبة فلسطين عام 
يردده قادة الكيان الصهيوني عن سالم  ، ولكن في سيناء مع حدود اقتصادية جديدة ومرنة، تعكس ما1948

 بحدود مرنة. اقتصادي
محافظة شمال سيناء تدهور األحوال المعيشية في محافظة شمال سيناء، ومن آثارها ما أعلنته  تاستمر وبشكل عام 

 حي فيصياد عن طريق اإلدارة االجتماعية بالعريش  23مديرية التضامن  دفعة تعويضات جديدة ل  صرفعن 
مقر مديرية  فيلية مواطن من العمالة غير المنتظمة المستحقين لمبالغ ما 16من السائقين و  414الضاحية ، و ل 

التضامن، يأتي هذا في ظل استمرار حصار قوات األمن لحي الكرامة بمدينة العريش، رغم قيام قوات األمن بتفتيشه 
حيث تم تمشيط  17/11/2018حتي يوم السبت الموافق  6/11/2018يوم من يوم الثالثاء الموافق  11لمدة 

وخروج السيارات للحي، هذا مع استمرار إغالق عدة طرق مهمة وتفتيش كامل الحي، ولكن وحتى  لم يسمح بدخول 
شرق مدينة العريش )غرب القصيمة والقريعي، والطايرة( وقد كانت تمثل منافذ من البحر إلي مناطق شيبانة ووسط 

العبد، وهكذا أصبح من الصعب على سكان منطقة شرق العريش التنقل من  سيناء وجنوب العريش ومنها إلي بئر
إلي مكان، وأيضًا حصار قرى جنوب مدينة الشيخ زويد بينما تعاني باقي المدينة من آثار قذائف المدفعية مكان 

نوفمبر على منزل المواطن/ علي أبو عكر، ويقع المنزل  21سقطت أحداها بتاريخ  والتيالعشوائية لقوات الجيش 
 في حي الكوثر بالمدينة وتحديدًا خلف مسجد حي الكوثر الكبير.

http://newmasr.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%86/
https://www.youm7.com/story/2018/11/11/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86/4027376
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ختامًا استمرت اعمال تجريف مزارع المواطنين المتبقية في مدينة رفح وبعض مناطق جنوب الشيخ زويد ومناطق و 
عيسى الخرافين" وهو من الموالين للنظام  جنوب العريش، وكانت مزرعة الزيتون التي يمتلكها "الشيخ القبلي/
 .(1) نوفمبرالمصري، من ضمن المزارع التي تم تجريفها بمنطقة رفح خالل شهر 

 
 

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات1)


