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 2019 أبريلتطورات المشهد السيناوي ـ 

 هيثم غنيم

باإلدارة التعليمية ومديرية تعليم شمال للعاملين  وإجبارلحظر التجوال المفروض على محافظة شمال سيناء،  تجديد
عمليات  سيناء على الذهاب لالستفتاء، وخسائر مرتفعة في صفوف المواطنين نتيجة عمليات تنظيم الدولة، واستمرار
 تجريف المزارع وهدم المنازل في مدينة رفح والمناطق الزراعية والمباني الواقعة في محيط مطار العريش.

وسنستعرض في التقرير التالي مجريات العمليات ، ٢٠١٩هكذا كان حال شبه جزيرة سيناء في الشهر الرابع من عام 
لحقوقي والتنموي في شبه جزيرة سيناء، وهذا على النحو مع تطورات المشهد االعسكرية واألمنية خالل شهر أبريل 

 التالي:

 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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 المتحدث العسكري:الخسائر المعلنة في العمليات العسكرية، وفق بيانات  -1
لم يصدر المتحدث العسكري أي بيانات عسكرية خالل هذا الشهر، ولكنت وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانين 

شخص بدعوى انهم عناصر مسلحة قاومت القاء القبض  ١١أبريل إعالن تصفية  ١١( تناول األول بتاريخ ٢( )١)
صدي لهجوم مسلح أبريل نجاح قوات األمن في الت ١٢بمنطقة أبو عيطة بالعريش، بينما تناول الثاني بتاريخ عليها 

 استهدف كمين عيون موسى األمني وقتل األثنين المهاجمين.

 
 صورة اثناء قيام قوات األمن بتفكيك حزام ناسف أحد المهاجمين على كمين عيون موسى

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

في شهر أبريل، فلقد كانت خسائر  واالستراتيجيةالمعهد المصري للدراسات السياسية تم رصده من قبل  وفق ما
( ضابط باإلضافة لمقتل ٣( فرد عسكري بينهم عدد )١١يقل عن عدد ) قوات الجيش والشرطة كالتالي: )مقتل ما ال

( عسكري على األقل، وهذا ٥( من افراد الميلشيات القبلية المسلحة الموالية لقوات األمن، وإصابة عدد )١عدد )
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انت الرقم استطعنا حصره رغم سياسة التكتيم المتبعة من قبل النظام المصري على حجم الخسائر المنشورة، وك
الخسائر المرصودة على مستوى العمليات كالتالي نفذ التنظيم هجوم فاشل بمنطقة جنوب سيناء، وخاض اشتباكات 
متفرقة مع قوات الجيش بمناطق رفح ومنطقة جنوب مدينة العريش، وقام مسلح من التنظيم بتفجير نفسه مستهدفًا 

آخرين، ولقد رصدنا  ٢٦مدنيين وإصابة  ٣أدى إلى مقتل  إلى إبادة القوة ولكن أيضاً  االنفجارقوة شرطية وقد أدى 
( عبوة ناسفة مضادة للمدرعات واألفراد، وقد ١٠خالل الشهر استخدام التنظيم لسالح القنص مرتين، واستخدام )

( آلية عسكرية، وتدمير آلية تتبع للميلشيات القبلية العاملة مع قوات ١١أسفرت العمليات عن تدمير/ اعطاب )
(، وهذا وفق ما استطعنا تسجيله، وقد نشر التنظيم في مجلة النبأ التابعة له االنفوغرافيك التالي لخسائر الجيش

 وكانت احصائية التنظيم كالتالي: ٢٠١٩وشهر يناير  ٢٠١٨الجيش خالل شهري نوفمبر وديسمبر 
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 العمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء: -3
مرئي لمؤسسة الفرقان أحد المؤسسات اإلعالمية التابة للتنظيم، أتي ظهوره ظهر زعيم تنظيم الدولة في إصدار 

لنفي اشاعات مقتله ولبث روح الحماسة في أعضاء التنظيم، وقد نعى اثناء كلمته "أبو وليد السيناوي" أحد من تولى 
نه قد ورد ضمن خبر وجدنا أ االسمإمارة منطقة الباغوز آخر معاقل التنظيم التي سقطت في سوريا، وبالبحث عن 

حينما أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أنها قامت بإلقاء القبض  ٢٠١٥في عام  مصراوى على موقع 
السيناوي"، ولقد شارك التنظيم في سيناء في عملية "أبو وليد خلية خطيرة في سيناء بمساعدة قوات الجيش بقيادة 

أبريل في مدينة الشيخ زويد وسنتحدث  ٩الثأر التي أطلقها التنظيم األم وكان من ذلك العملية التي نفذها بتاريخ 
 عنها في النقاط التالية، ولقد كان تقييمنا ومالحظاتنا على العمليات في هذا الشهر كالتالي:

البياني الخاص بمقارنة خسائر الجيش والشرطة خالل ستة أشهر، نجد أن خسائر قوات بالنظر إلى الرسم  -1
الجيش والشرطة لم تشهد انخفاض ملحوظ، ونجد أن التنظيم حريض على إلحاق خسائر بمعدالت ثابتة، 
ويالحظ أيضًا أن للتنظيم مجموعة نشطة غرب مدينة العريش وبرصد عمليات تلك المجموعة يمكننا القول 

شكل واضح انها تحرص على إلحاق أكبر قدر من الخسائر في أفراد قوات الجيش والشرطة على الطريق ب
الدولي في الجزء الواقع ما بين منطقة الميدان غرب مدينة العريش ومنطقة مالحات سبيكة وقرية الروضة 

 الواقعة ضمن نطاق مركز مدينة بئر العبد.
 ٢٧قتلى بينهم طفل،  ٥تفعة هذا الشهر نتيجة عمليات التنظيم )بالنظر إلى نسبة خسائر المدنيين المر  -2

مصاب(، وهي نسبة مرتفعة حدث معظمها في تفجير مسلح لنفسه بمدينة الشيخ زويد اثناء استهدافه قوة 
أمنية، أما الباقي فكان اثناء استهداف آليات عسكرية غرب مدينة العريش، وقد يعكس هذا النمط من 

لتنظيم بعدم االهتمام بالخسائر في صفوف المدنيين في سبيل إيقاع أكبر عدد من القتلى الخسائر قرار من ا
في صفوف قوات األمن، هو قرار إن صح فهو يعني أن التنظيم سيعاني من مزيد من الضعف نتيجة 

 استعدائه لكافة مكونات البيئة المحلية المحيطة به.
ة أعداد من يتم تصفيتهم جسديا على يد جهاز األمن الوطني بالنسبة لخسائر المسلحين فإننا لو قمنا بتنحي -3

التابع لوزارة الداخلية المصرية والذي ثبت كثيرًا أنهم يكونوا مواطنين قد تم القبض عليهم واخفائهم بصورة 
غير قانونية قبل تصفيتهم وإعالن مقتلهم في اشتباكات مزعومة، فإننا سنجد أن خسائر المسلحين في تقلص 
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هذا يرجع إلى عدة عوامل منها قلة عددهم وانسحاب بعض مقاتلين التنظيم منه، وصعوبة تتبع شديد و 
 المجموعات الصغيرة المتبقية.

أبريل حيث استهدف مسلح تابع للتنظيم  ٩على مستوى الهجمات النوعية شن التنظيم هجومين األول بتاريخ  -4
بهم ولقد ذكر بيان التنظيم أن المسلح فجر نفسه  قوة شرطية تابعة لقسم الشيخ زويد حيث قام بتفجير نفسه

بالقرب من قسم شرطة الشيخ زويد ودون اإلشارة أو االعتبار لسقوط مواطنين مدنيين قتلى، بينما جاء بيان 
آخرين،  ٢٦وزارة الداخلية ليذكر أن االنفجار أدى لمقتل ضابطين وفردي أمن ومقتل ثالثة مواطنين وإصابة 

شخص انتحاري يبلغ من العمر بيان وزارة الداخلية ذكر نصًا أن من قام بالهجوم " ولكن المستغرب أن
عاما" وهو أمر ثبت عدم صحته حيث بث التنظيم صورة لمنفذ الهجوم وكنيته "أبو هاجر  15حوالى 

المصري" ويظهر الرجل في فيديو وهو بلحية بها بعض الشيب ويبدوا من شكله أنه في العقد الرابع من 
 ر.العم

 
 صورة اثناء تجهيز التنظيم للمسلح الذي قام بتفجير نفسه مستهدفًا قوة شرطية بمدينة الشيخ زويد

الهجوم الثاني للتنظيم كان بمحافظة جنوب سيناء حيث استطاع التنظيم نقل اثنين من المقاتلين "أحدهم  -5
إلى محافظة جنوب سيناء أجنبي من منطقة القوقاز، واآلخر مصري من سيناء" من محافظة شمال سيناء 

كمين عيون موسى األمني صباح يوم الجمعة  ستهدافارغم التشديد األمني العالي، ليقوم المقاتلين بمحاولة 
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أبريل، وقد انتهي الهجوم بمقتل المهاجمين وبعض الخسائر في قوة الكمين ولكن لم يتم اإلعالن عنها  12
مقتلهم، واظهر خوذة وواقي للرصاص لقوات األمن وبهما دماء فقط ما تسرب من صور أظهر المقتلين بعد 

مما يدل على حدوث إصابات في قوات األمن، ومثل الهجوم رغم فشله رسالة على استمرار قدرة التنظيم 
 على التسلل لمحافظة جنوب سيناء واستهداف قوات األمن بها بشكل يؤثر على حركة السياحة.

 
 ألحد أفراد قوة كمين عيون موسى وقد اخترقتها طلقة أحد المهاجمين الذين قتلوا صورة لخوذة عسكرية بها دماء

أبريل بعد معلومات حول مشاهدة مسلح  ١٤شهدت مدينة العريش حالة من اضطراب قوات األمن بتاريخ  -6
يرتدي حزام ناسف في المدينة، ويذكر أن قوات الجيش والشرطة قد اقامت العديد من النقاط والحواجز 

 لموانع لمنع تسلل المسلحين إلى المدينة أو القيام بعمليات خطف واالنسحاب من المدينة.وا
مازالت مجموعة تابعة لتنظيم الدولة قادرة على نصب كمائن بمنطقة سبيكة الواقعة على الطريق الدولي  -7

ن للتنظيم أبريل من كمي ١٨غرب مدينة العريش وقد نجى أتوبيس للعاملين بشركة النصر للمالحات يوم 
حيث رفض السائق الوقوف وهرب باألتوبيس رغم إطالق الرصاص عليه، ويذكر أن التنظيم يبحث في 
هذه الكمائن على أي مواطن مسجل في خانة الديانة في بطاقته "مسيحي" أو أي موظف أو مجند باألجهزة 

 األمنية أو العسكرية.
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نفس المجموعة المذكورة في النقطة السابقة مازالت نشطة في زرع العبوات الناسفة على الطريق الدولي  -8
غرب مدينة العريش وقد قامت قوات األمن باكتشاف بعض العبوات وإزالتها بينما انفجرت عبوات أخرى 

ى لوفاة رجل وابنه وإصابة صابة سيارة مدنية مما أداأبريل في آلية عسكرية ولكنها  ٩ومنها ما انفجر يوم 
عبوة إلى الحاق الضرر بسيارتين مالكي وإصابة  انفجارأبريل أدى  ٢٤زوجته، وفي حادثة أخرى بتاريخ 

 أشخاص.         ٦
الح الجو المصري في غاراته الجوية على منطقة غرب وجنوب رفح ومناطق جنوب مدينة استمر تركيز س -9

 الشيخ زويد.
استمر اعتماد النظام المصري على سياسة التصفية الجسدية للمختفين قسريًا، مع عدم قيام وزارة الداخلية  -10

ثبات أن القتلى كانوا بنشر صور القتلى بعد قيام نشطاء حقوقيون بتحليل صور من بيانات سابقة لها وا
مقيدين وقت اعدامهم، بل والتوصل إلى أسماء بعض الضحايا، وقد شهر شهر أبريل قيام جهاز األمن 

بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش  أبريل ١١مواطن بتاريخ  ١١الوطني التابع لوزارة الداخلية بتصفية 
 الداخلية. بيانوفق 

 :"هجمات الطائرات بدون طيار اإلسرائيلية"انتهاك السيادة  -4
ارتفاع في عدد الغارات الجوية التي يشنها النظام المصري و"اإلسرائيلي" على مناطق عرب وجنوب رفح وجنوب 

أبريل،  ١٦و ١٥غارة جوية كان أشدها يومي  ٣٨فظة شمال سيناء، حيث رصد أكثر من الشيخ زويد والعريش بمحا
 ولقد رصدنا عمليات االستطالع واإلغارة على النحو التالي:

يقارب األربع غارات جوية مشتركة لسالحي الجو "اإلسرائيلي" والمصري،  طائرات ماأبريل،  ١٥بتاريخ  -
 نة الشيخ زويد. على قريتي المقاطعة والتومة جنوب مدي

لسالح الجو "اإلسرائيلي" ألجواء منطقة رفح المصرية، أبريل، رصد قيام طائرتان بدون طيار  ١٦بتاريخ  -
ثم رصد طائرتان تحلقان فوق قرى )الظهير والعكور والخرافين( جنوب مدينة الشيخ زويد، وطائرتان تحلقان 

جوية مشتركة لسالحي الجو غارة  ٣٠من  أكثر فوق قريتي )المقاطعة وبلعا( بمنطقة رفح، ثم رصد
 "اإلسرائيلي" والمصري، على مناطق غرب وجنوب رفح وجنوب الشيخ زويد.
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 فوق قرى غرب مدينة العريش.لسالح الجو "اإلسرائيلي" أبريل، رصد تحليق طائرتان بدون طيار  ١٨بتاريخ  -
، ثم بدأت مصر 2011يادي من بعد عام ويذكر أن التدخل "اإلسرائيلي" بالطائرات بدون طيار يتم بشكل اعت

 .2017لتبدأ في شرائها، وهذا قبل أن تدخل الخدمة في عام  2016باستخدام هذه الطائرات منذ عام  باالهتمام

 البيئة المحلية وتنظيم الدولة: -5

أبريل  ٢١الصفحة التابعة لالتحاد بتاريخ  نعتشهد شهر أبريل مقتل أحد مقاتلي ميليشيات اتحاد قبائل سيناء حيث 
بوعنقة" بعد مقتله نتيجة لغم أرضي قامت بزراعته تنظيم الدولة على أطراف أحد مقاتليها والذى يدعى "أحمد عايد ا

 منطقة العجراء برفح، وقد تبنى التنظيم الحقًا الهجوم وقال أنه أدى إلى تدمير آلية رباعية الدفع.
 ٣من مواطني شمال سيناء حيث قتل  المدنيينأدت ايضًا عمليات تنظيم الدولة إلى خسائر عالية في صفوف 

رجل  قتلأبريل، وفي نفس اليوم  ٩آخرين في تفجير الشيخ زويد الذي نفذه التنظيم بتاريخ  ٢٦مواطنين وأصيب 
 رية.وابنه وأصيبت زوجته نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها التنظيم الستهداف آليات عسك

للمقاتلين التابعين لها والذين ينفذون  صورباإلضافة إال ما سبق استمر استعراض صفحة اتحاد قبائل سيناء بنشر 
 مهام عسكرية وأمنية بموافقة النظام المصري.

 
فحة اتحاد قبائل سيناء على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك ويظهر في الصورة مجموعة من صورة نشرتها ص

 مقاتلي االتحاد

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.facebook.com/Sinai.Tribes.News/photos/a.133277987477909/449077962564575/?type=3&theater
https://www.facebook.com/moee.eg/posts/2707739665919690?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Sinai.Tribes.News/posts/439864346819270?__tn__=-R
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 تأثير تغيير المشهد السياسي في قطاع غزة على المشهد السيناوي: -6
 لعبوريعمل النظام المصري على تهدئة األوضاع في قطاع غزة بشكل مستمر، وقد استمر فتح المعبر هذا الشهر 

المسافرين الفلسطينيين في كال االتجاهين وإدخال المساعدات المتنوعة، وايضًا سمح النظام المصري المصرية 
 رأًسا من األغنام لقطاع غزة. 45رأًسا من العجول، وشاحنة واحدة تقل  120تقل  شاحنات 8عدد  بإدخال
فلسطيني في سيناء اسمه "عز الدين شاويش" من تابع للنظام المصري قد أعلن هذا الشهر عن مقتل  حسابوكان 

 زة وهذا بعد انضمامه لتنظيم الدولة في سيناء.قطاع غ

 
 صورة من مواقع التواصل االجتماعي لـ "عز الدين شاويش"

 تقاطع المشهد الصهيوني مع شبه جزيرة سيناء: -7

الستهدافهم  رغم تحذير اوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء "اإلسرائيلي" من تخطيط عناصر من تنظيم الدولة 
في سيناء، إال أن شهر أبريل شهد عبور آالف السياح "اإلسرائيليين" من خالل معبر طابا لقضاء عطلة عيد الفصح 

 في سيناء.
بين النظام المصري والنظام "اإلسرائيلي" في شبه جزيرة سيناء، ومن  والعسكري ما االستخباراتيوقد استمر التعاون 

انتهاك ارات الجوية المكثفة وعمليات االستطالع التي رصدناها في القسم الخاص بـ "آثاره في هذا الشهر عدد الغ
 السيادة: هجمات الطائرات بدون طيار اإلسرائيلية".

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1383720
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1390471
https://twitter.com/mahmouedgamal44/status/1120449792864391175
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 ثانيًا: التطورات الحقوقية
شهد هذا الشهر معدل مرتفع من الضحايا المدنيين نتيجة عمليات مسلحة لتنظيم الدولة في مناطق الشيخ زويد 

الطريق الدولي غرب مدينة العريش اثناء محاولة التنظيم استهداف قوات الجيش والشرطة، وهكذا وبالرغم ومنطقة 
 حظر التجوال فرضوأيضًا بالرغم من قيام رئيس مجلس الوزراء بتجديد  ٢٠١٨من العملية العسكرية الشاملة 

بمنطقة شمال سيناء هذا الشهر لمدة ثالث شهور أخرى، فإن هذا لم يسفر عن حل جذري لتوفير األمن في محافظة 
 شمال سيناء.

 تعددت أنواع االنتهاكات خالل شهر أبريل على النحو التالي: ولقد
 المحاكمات:  -1

"، 4إعالمًيا بـ ؛والية سيناء استمرت المحكمة العسكرية في تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة  •
 متهًما. 555والمتهم فيها 

تنظيم في القضية المعروفة إعالمًيا بـ "متهًما  213استمرت محكمة جنايات القاهرة في تأجيل محاكمة  •
 أنصار بيت المقدس اإلرهابي".

متهًما  44أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أول جلسات محاكمة  •
 في القضية المعروفة إعالمًيا بـ "خلية والية سيناء"، لتعذر حضور المتهمين.

 اإلخفاء القسري واالحتجاز التعسفي:  -2

محافظة شمال سيناء، سواء باالعتقال أو االيقاف  فيشكاوى من ارتفاع عدد االعتداءات على النساء  •
 الكمائن.  فيألوقات طويلة 

عامًا، من داخل قسم ثان  12واإلخفاء القسري للطفل/عبد هللا أبو مدين نصر الدين استمرار اختطاف  •
العريش وذلك بعد اخالء سبيله من المحكمة وترحيله للقسم. وكان الطفل يدرس بالصف األول اإلعدادي 

من داخل منزله، وتعرض لإلخفاء القسري حتى شهر  2017عام  12باألزهر عندما تم اعتقاله في شهر 
تعرض له من تعذيب بالكهرباء والضرب والحرق  ، قبل ان يظهر أمام النيابة ليروي بشاعة ما2018لعام  7

اثناء فترة اخفاءه قسريًا، ورغم ذلك قررت النيابة حبسه ليتم سجنه في زنزانة انفرادية، ثم تم التجديد له بشكل 

http://www.eipss-eg.org/
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https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
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https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
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https://www.almasryalyoum.com/news/details/1391933
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محافظة اإلسماعيلية ثم للعريش من اجل  مستمر حتي تم اخالء سبيله ليتم ترحيله من محافظة القاهرة إلى
 اإلفراج عنه، قبل ان يتم اخفاءه قسريًا من داخل قسم ثان العريش.

استمرار اإلخفاء القسري للطفل/ ابراهيم محمد ابراهيم شاهين، منذ قيام قوة تابعة لجهاز األمن الوطني التابع  •
، وكانت 2018يوليو  25مدينة العريش بتاريخ لوزارة الداخلية المصرية باعتقاله هو ووالده من منزلهم ب

 .2018سبتمبر  10قوات األمن قد اعلنت عن تصفية والده األستاذ/ محمد ابراهيم شاهين، بتاريخ 

 القتل والتصفية الجسدية:  -3

شخص بأحد المباني بمنطقة أبو  ١١بتصفية قيام جهاز األمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية  •
 عيطة بمدينة العريش بزعم أنهم خلية إرهابية، وانهم رفضوا االستسالم وقاموا بإطالق النيران.

تنظيم الدولة حيث  مواطن بينهم نساء وأطفال، نتيجة عمليات مسلحة قام بها ٣٣مواطنين وإصابة  ٥مقتل  •
مدنيين  ٣قام مسلح بتفجير نفسه بقوة شرطية في سوق بمدينة الشيخ زويد وسط المدنيين مما أدى لمقتل 

أبريل، وفي نفس اليوم أصاب محاولة استهداف مركبات عسكرية بتفجير  ٩آخرين وهذا بتاريخ  ٢٦واصابة 
مدينة العريش باتجاه بئر العبد مما أدى إلى  عبوة ناسفة سيارة مدنية تقل أسرة على الطريق الدولي غرب

مواطنين نتيجة انفجار عبوة ناسفة على نفس الطريق  ٦مقتل الزوج وابنه وإصابة الزوجة، فيما أصيب 
 أبريل. ٢٤بتاريخ 
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 دينة الشيخ زويدصورة متداولة ألسماء القتلى والمصابين من المدنيين في حادثة تفجير مسلح تابع لتنظيم الدولة نفسه في سوق بم

 القصف الجوي والمدفعي:  -4
 ١٥( غارة جوية منها غارات لطائرات تابعة لسالح الجو "اإلسرائيلي" يومي ٣٦سجلنا في هذا ماال يقل عن عدد )

نيران عشوائي يطال معظمها مناطق سكنية تم تهجيرها، وهذا في  وإطالقأبريل، مع قصف مدفعي مستمر  ١٦و
 يد وبعض مناطق جنوب مدينة العريش.مناطق رفح والشيخ زو 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
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https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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 االنتهاكات االقتصادية واالجتماعية:  -5
، ٢٠١٨استمرار األزمة االقتصادية للمواطنين في محافظة شمال سيناء نتيجة تبعات العملية العسكرية الشاملة سيناء 

 وما تبعها من اجراءات عسكرية مستمرة حتى اآلن بشكل يؤثر على حركة التجارة والعمل.

 ختامًا 
استمرت أزمة الوقود في مدينة العريش والشيخ زويد وما تبقى من مناطق رفح، حيث مازالت قوات األمن بمحافظة 

سيارة  ١٦٩٣وهذا لعدد لتر بنزين للسيارة الواحدة كل أسبوعين،  15شمال سيناء تفرض داخل مدينة العريش كمية 
قط، لتستمر مشاهدة طوابير من السيارات تمتد على مدار سيارة أجرة داخل مدينة العريش ف ٣٢٩٠مالكي وعدد 

 اليوم من أمام محطات تموين السيارات بالمحروقات.

 
صورة ملتقطة خالل شهر أبريل وتظهر طوابير من سيارات األجرة اثناء انتظارها لمجيء دورها في التموين بالوقود 

 في محافظة شمال سيناء
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 نموية:ثالثًا: التطورات االقتصادية والت
 :  االقتصادية المشاريع تطورات –أ 

يفتتح رئيس النظام المصري السيسي في األول من شهر مايو عدد من المشروعات بسيناء ومنها : انفاق  •
قناة السويس الجديدة "والتي تم تأجيل افتتاحها لشهور طويلة"، باإلضافة إلى مجمع مصانع إنتاج الرخام 

البردويل المدني الملحق بمطار المليز العسكري بوسط سيناء، والمرحلة األولي من بوسط سيناء، ومطار 
 مدينة رفح الجديدة بشمال سيناء.

س سدر عبد الفتاح السيسي، قراًرا بإعادة تخصيص قطعة أرض برأ أصدرأيضًا في مجال المالحة الجوية  •
بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لصالح جهاز مشروعات القوات المسلحة إلقامة مطار رأس سدر، وذلك نقاًل 

 من األراضي المخصصة للشركة المصرية للمطارات.
متر مكعب بمدينة  2000ن مياه الشرب سعة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خزا افتتح •

ألف دوالر ويتكون من خزان مياه  425بئر العبد، ممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بمصر بتكلفة 
نسمة في مدينة بئر العبد والقرى المحيطة، ويهدف إلى دعم  10880ورافع مياه شامل وتستفيد منه حوالي 

ر العبد، وزيادة الطاقة التخزينية إلمداد المياه، التي تضخ من القنطرة شرق من الروافع القائمة بمدينة بئ
 متر مكعب. 5000مكعب إلى  3000
مطار شرم الشيخ يستعدون الستقبال وفد من الخبراء  مسئوليفي شهر أبريل أن  اليوم المصري وقد نشر موقع 

الروس لتفقد إجراءات تأمين المسافرين والطائرات والحقائب، وهذا ضمن إجراءات السلطات الروسية تمهيدًا إلصدار 
، عقب سقوط 2015أكتوبر  31بشأن استئناف الرحالت الروسية إلى مصر بعد قرار توقفها منذ  النهائيالتقرير 
 روسية فوق سيناء ومصرع طاقمها وجميع ركابها. طائرة 

 الواقع الميداني في التنمية على المواطن:  حقيقة –ب 
استمرار نزيف الطرق رغم األرقام الضخمة التي يتم اإلعالن عنها من قبل محافظي شمال وجنوب سيناء في أواًل: 

( آخرين نتيجة حوادث السيارات، ٩)( مواطنين وإصابة ٣عمليات الرصف، حيث شهد هذا الشهر فقط مصرع )
وتنوعت الحوادث بين محافظتي شمال وجنوب سيناء، ولقد الحظنا استمرار تكرار الحوادث في نفس المناطق 
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العريش" وتحديداً بمنطقة بئر العبد،  –بالمحافظتين حيث تقع الحوادث في شمال سيناء على الطريق الدولي "القنطرة 
 في منطقة رأس سدر.بينما تقع في جنوب سيناء 

ثانيًا: استمرار اعمال هدم منازل المهجرين من مناطق رفح ومحيط مطار مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، 
ويذكر أن مدينة رفح الجديدة التي يجرى االنتهاء من المرحلة األولى منها لم يتم تسكين بها بعد أي من المهجرين 

تهجيره من أراضيه، كما أن الطبيعة المعمارية للبناء لن تكون مناسبة ألبناء  كما أنها لن تستوعب حتى اآلن من تم
 القبائل الذين اعتادوا على السكن في قطعة أرض ملك لهم وليس في شقة ضمن بناء سكني.

أبريل  ١٦و ١٥ثالثًا: استمرار الغارات الجوية على مناطق جنوب مدينة الشيخ زويد المؤهولة بالسكان، وشهد يومي 
 كثافة في الغارات استهدف بعضها مناطق مؤهولة بالسكان في جنوب مدينة الشيخ زويد وجنوب مدينة العريش.

ذلك، حيث برر المسئولون ذلك من سكان مدينة الشيخ زويد نتيجة  واستياءرابعًا: استمرت أزمة الكهرباء ومعاناة 
لسوء األحوال الجوية التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، يذكر أن انقطاع التيار الكهربائي يعني بالتبعية انقطاع 

 المياه في تلك المناطق وهو ما يضاعف معاناة السكان.
الصرف الصحي رغم شكوى المواطنين خامسًا: ألكثر من ثمانية أشهر مازالت منطقة حي المساعيد تعاني من مياه 

 مجلس مدينة العريش رئاسة حي المساعيد من الوضع بالمنطقة.  إلى

 
 .(1) صورة تظهر مدى انتشار مياه الصرف الصحي داخل جزء من المنطقة المضارة

                                  
 تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.( اآلراء الواردة 1)
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