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 2019نوفمبر ـ  املشهد السيناوي 
 هيثم غنيم

بعض مشايخ القبائل في محافظة شمال سيناء، وتأتي التعيينات  بتعيينصدور قرار رسمي  2019نوفمبر شهد شهر 

 للحظر االاقتصاديفي الوقت الذي يعاني فيه سكان املحافظة من أوضاع 
ً
املفروض من  قتصادية متدهورة نظرا

غالق العديد من األنشطة التجارية مثل محالت إقبل قوات الجيش واألمن على بعض السلع واملهن وهو ما أدى إلى 

 عبية للتضامن معهم.شحملة  إطالقيع إطارات السيارات، واستمرت معاناة الصيادين في مدينة العريش رغم ب

ة هامة اقتصاديوهي خطوة  ،في هذا الشهر أنفاق قناة السويس القديمة ليتم ربط ضفتي القناة السيس يوافتتح 

ة التي تشهدها قتصاديإلى أن املشاريع االجدا إن كانت تأتي في ظل سياسة تنمية وطنية، ولكن التخوفات تشير 

منطقة شبه جزيرة سيناء والتي كان منها توصيل مياه النيل إليها ألول مرة في شهر أكتوبر من هذا العام، تأتي في ظل 

معين به  اقتصاديهاء القضية الفلسطينية عبر فرض واقع سياس ي و إنصفقة القرن السياسية والتي تهدف إلى 

 .الضئيلةبعض املكتسبات 

  ،على الجانب اآلخر جدد فرع تنظيم الدولة في سيناء بيعته لزعيم التنظيم الجديد
ً
ليصبح أول فروع التنظيم تجديدا

يرتدون مالبس عسكرية يقفون داخل مزرعة  مسلحيهوتظهر الصور التي نشرها التنظيم مجموعة من  ،للبيعة

خالل  لقاهااص الضربات العسكرية والزمنية املكثفة التي تويؤدون البيعة، واستطاع فرع التنظيم في سيناء امتص

 2019باإلضافة إلى معاناته الناتجه من انهيار التنظيم األم، ليقوم التنظيم ومنذ النصف الثاني من عام  2018عام 

يتواجد  تواجده بشكل ثابت في مناطق لم ىبالحفاظ على وتيرة ثابته من عمليات االستهداف التي يشنها باإلضافة إل

 .بها من قبل بهذا املعدل مثل منطقة شرق مركز بئر العبد

وباملقابل يبدو أن مخاوف النظام املصري تتزايد من احتمالية قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات مؤثرة ضد املناطق 

ء جدار خرساني وهو ما دفعها إلى مزيد من تعزيز اإلجراءات األمنية والتي كان منها إنشا ؛السياحية في جنوب سيناء

 .كم حول مدينة شرم الشيخ 37ونقاط للمراقبة بطول  CCTVمزود بأجهزة 
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مع تطورات املشهد الحقوقي نستعرض في التقرير التالي مجريات العمليات العسكرية واألمنية خالل شهر نوفمبر و 

 والتنموي في شبه جزيرة سيناء، على النحو التالي:

 منيةأواًل: التطورات العسكرية واأل
رسم بياني يظهر املقارنة بين الخسائر العسكرية بين طرفي الصراع خالل ستة أشهر وفق ما نشر من مصادر  -1

 الطرفين

2-  
3-  

 املعلنة في العمليات العسكرية وفق بيانات املتحدث العسكري: الخسائر -1

في التي تمت فقط خالل شهر نوفمبر متعلق بالعمليات العسكرية  اواحد اعسكري اأصدر املتحدث العسكري بيان

وذكر البيان أّن القوات الجوية ، 2019نوفمبر  4وحتى  2019سبتمبر  28الفترة من  خالل شبه جزيرة سيناء

ن" عثر يتكفيريال" وصفهم البيان بـ اشخص 77دفع رباعي، وقتلت  اتعرب 9وملجأ، ومخبأ  14استهدفت ودمرت 

بمبة هاون وكمية من الذخائر وعبوات ناسفة معدة للتفجير، ووحدات  20خزنة و 78قطعة سالح و 65بحوزتهم على 

شديدي  تكفيريينالأشخاص وصفهم البيان بـ " 6طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء، ومقتل 

 33عبوة ناسفة واكتشاف وتدمير فتحتي نفق، وضبط وتدمير  376الخطورة"، ولفت البيان إلى اكتشاف وتفجير 
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فردا  61دراجة نارية دون لوحات معدنية بدعوى استخدامها من قبل العناصر املسلحة، والقبض على  93سيارة، و

 من العناصر اإلجرامية واملطلوبين جنائيا واملشتبه بهم.

 إجمالير قوات الجيش والشرطة واملسلحين، يتضمن ئ* األرقام الواردة في الرسم البياني الخاص باملقارنة بين خسا

 .نوفمبر 4وسبتمبر  28 نما بيخسائر املسلحين وفق بيان القوات املسلحة في الفترة 

 

ناء وفق بيان المتحدث صورة لبعض الذخائر والمعدات التي وجدتها قوات الجيش في مناطق العمليات في سي
 العسكري 

املعلنة في العمليات العسكرية وفق ما تم رصده من بيانات املسلحين ووسائل اإلعالم املحلية  الخسائر -2

 واألجنبية:

في شهر نوفمبر، فلقد كانت خسائر  املعهد املصري للدراسات السياسية واإلستراتيجيةوفق ماتم رصده من قبل 

 بينهم أربعة ضباط على األقل، وإصابة عدد ( عسكريا11)عن عدد  لال يققوات الجيش والشرطة كالتالي: مقتل ما 

على األقل، وهذا الرقم هو ما استطعنا حصره رغم حدوث عمليات عسكرية وخسائر ولكن سياسة  عسكريا (18)

املصري على حجم الخسائر املنشورة حال دون معرفة حجم الخسائر الحقيقي،  التكتيم املتبعة من قبل النظام
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ملسلحي تنظيم الدولة بمحيط قرية الجنادل شرق مدينة بئر العبد باإلضافة إلى نشاطه  امكثف اوقد الحظنا نشاط

شهر املستمر بمناطق شرق وغرب وجنوب الشيخ زويد وغرب رفح وغرب مدينة العريش، ولقد رصدنا خالل ال

( عبوة ناسفة مضادة للمدرعات، أسفرت 14استهداف التنظيم لدورية راجلة بقذيفتين صاروخيتين، واستخدامه )

 ( آلية عسكرية.    14يقل عن ) عطاب ما الإعن تدمير/ 

 العمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء: -3

مناطق )رفح، الشيخ زويد، العريش، بئر  تنوعة من تنظيم الدولة في عدةاملشهد شهر نوفمبر استمرار الهجمات 

بمركز بئر العبد وتحديدا في الشرق منه منذ  امتزايد االعبد(، ووفق متابعتنا لعمليات التنظيم فإنه يشهد تواجد

التنظيم خالل شهر نوفمبر من التسلل والتواجد في محيط قرية الجنادل  ووقد استطاع مسلح 2019شهر يونيو 

مستهدفين بذلك دبابات تابعة للجيش املصري، ويخش ى السكان املحليون من قيام ثر من مرة وزرع عبوات ناسفة أك

قسري للسكان  إخالءالقيادة العسكرية للجيش املصري من استغالل تلك األوضاع والقيام بتنفيذ عمليات تهجير و 

 مع هدم منازلهم وتجريف مزارعهم في شرق منطقة بئر العبد.

 ومالحظاتنا على تطورات املشهد العسكري في هذا الشهر كالتالي:ولقد كان تقييمنا 

وتيرة أقل من متوسطة للعمليات العسكرية امليدانية، مع وجود نشاط متنوع ملسلحي تنظيم الدولة باملناطق  -1

 التالية:

  هجمات على األقل 3غرب رفح، بواقع 

  غرب الشيخ زويد، بواقع هجمتين على األقل 

  ،واحدة على األقل ةبواقع هجمشرق الشيخ زويد 

 واحدة على األقل ةغرب العريش، بواقع هجم 

  هجمات على األقل 4شرق بئر العبد، بواقع 

اعتمد التنظيم في معظم هجماته هذا الشهر على زرع العبوات الناسفة وتفجيرها عن بعد، وتجنب قدر اإلمكان  -2

 خوض اشتباكات مسلحة تؤدي إلى خسارة أفراد منه.
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تمرار تواجد التنظيم الفعال في شرق مدينة بئر العبد، كما يالحظ أنه رغم العمليات العسكرية يالحظ اس -3

إال أن التنظيم  ؛املكثفة التي شنتها قوات الجيش في مناطق تواجد التنظيم التقليدية في مناطق رفح والشيخ زويد

 جمات بتلك املناطق.استطاع االحتفاظ بأفراد فاعلين قادرين على زرع عبوات ناسفة وتنفيذ ه

يالحظ أن قوات الجيش تتكتم بشدة على الكثير من خسائرها في األفراد، ولوال ما يتم نشره من أخبار لجنازات  -4

 بعض املجندين في بعض الصحف أو صفحات مواقع التواصل االجتماعي، ملا استطعنا تحديد بعض الخسائر.

، كما استمر الطيران الحربي بتنفيذ غارات جوية ضد مناط -5
ً
ق شرق مدينة بئر العبد ولكن بوتيرة منخفضة جدا

الحظنا قيام الطائرات بدون طيار بتنفيذ أكثر من غارتين جويتين بمناطق الشيخ زويد ورفح ضد أهداف مجهولة 

 ليات لقوات الجيش من قبل املسلحين.آوهذا بعد استهداف 

 خالل هذا الشهر، حيث يبدوا أن التنظيم ال لم يسجل أي نشاط للمسلحينفساد الهدوء داخل مدينة العريش  -6

 يريد املغامرة بأي من خالياه داخل املدينة إال في عملية ناجحة وفق تخطيطه.

استطاعة قوات الجيش  ؛تظهر الصور التي تضمنها البيان العسكري للمتحدث باسم القوات املسلحة املصرية -7

ن الوصول إلى بعض أماكن مبيت أعضاء التنظيم في الصحراء نوفمبر، م 4سبتمبر وحتى  28خالل الفترة املمتدة من 

باإلضافة إلى األماكن التي يستخدمها مسلحوا التنظيم في تخزين مهماتهم العسكرية وأسلحتهم، كما يظهر البيان 

قيام قوات الجيش بقتل بعض املسلحين، ولكن على الجانب اآلخر تظهر بقية الصور استمرار سياسة قوات الجيش 

هم قسريا لالشتباه في وجود عالقة لهم بتنظيم الدولة، حيث أظهرت ؤ خفاإتصفية جزء كبير ممن يتم اعتقالهم و في 

 الرصاص. إطالقأكثر من صورة في الفيديو وجود جثامين قد وضع بجوارها سالح رشاش غير موجود بها خزنة 
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4-  

 صورة تظهر مخبأ يستخدمه مسلحو تنظيم الدولة في االختفاء
 "هجمات الطائرات بدون طيار اإلسرائيلية": انتهاك السيادة -4

ال  لم نسجل وفق رصدنا أي غارات لطائرات تابعة لسالح الجو "اإلسرائيلي" خالل هذا الشهر، ولكن تم تسجيل ما

يقل عن عدة غارات جوية من الطيران الحربي استهدف أهداف مجهولة داخل األراض ي الزراعية جنوب مدينة 

نوفمبر بمناطق جنوب مدينة  9و 6نوفمبر، كما رصدنا هجمات بطائرات بدون طيار يومي  6وهذا بتاريخ العريش 

الشيخ زويد وجنوب مدينة رفح بمحيط قرية شبانه وتمت الهجمات بعد استهدافات طالت آليات تابعة لقوات 

 الجيش املصري في كال املنطقتين.

 البيئة املحلية وتنظيم الدولة: -5

انفجار لغم أرض ي بمدينة الشيخ زويد بسيارة للمدنيين مما أدى تذكر باستثناء حادثة  اأحداث رد هذا الشهلم يشه

إلى مقتل شاب اسمه "جاسر عبد ربه البطين" وإصابة آخر اسمه "محمد علي حسين املشوخي" ولم يتم معرفة هل 

نه لغم أو عبوة ناسفة أيناء منذ سنوات، أم هذا اللغم هو من مخلفات الحرب أو العمليات العسكرية الجارية في س

 تم زراعتها واستهداف السيارة به بشكل متعمد. 
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 تأثير تغيير املشهد السياس ي في قطاع غزة على املشهد السيناوي: -6

أحبطت قوات األمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة تسلل ثالثة مسلحين من شباب القطاع إلى داخل 

، وكانت حركة حماس مض ي املصرية، حيث اشتبكت معهم وقامت باعتقالهم ومصادرة األسلحة التي كانت معهاألرا

على عمليات ومن يقوموا متر من الشريط الحدودي مع مصر ملنع تسلل املسلحين  500مساحة  إخالءقد قامت ب

بتوفير بعض االحتياجات الخاصة  طلب السلطات املصرية مقابل أن تقوم السلطات املصريةل اوفق ، وذلكالتهريب

 بقطاع غزة.

 شهد هذا الشهر قيام سفير فلسطين في القاهرة "دياب اللوح" بتوقيع اتفاقية تولي شركة "الكي تورز" 
ً
أيضا

آالف فلسطيني، ووجه السفير الشكر للسلطات املصرية ملنح  ١٠الحكومية املصرية تنظيم رحالت عمرة لنحو 

 فرصة ألداء العمرة، وبشكل عام استمرت السلطات املصرية بفتح معبر رفح لعبور  املواطنين الفلسطينيين

 املسافرين الفلسطينيين في كال االتجاهين.

 تقاطع املشهد الصهيوني مع شبه جزيرة سيناء: -7

بقذيفة شهد هذا الشهر إصابة مبنى داخل إحدى املستوطنات "اإلسرائيلية" جنوب األراض ي الفلسطينية املحتلة 

دبابة مصرية عشوائية دون أن تؤدي القذيفة إلى مقتل أو إصابة أحد؛ وبشكل عام لم يشهد هذا الشهر أي تطور 

مختلف في العالقات ما بين النظام املصري والنظام "اإلسرائيلي"، حيث ظل الجهد االستخباراتي األمني للنظام 

 "اإلسرائيلي" في سيناء مستمر.
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  دبابة بعد اختراقها لحائط أحد المباني داخل المستوطنةصورة تظهر قذيفة ال
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: التطورات الحقوقيةث
ً
 انيا

من الضحايا املدنيين في مناطق العمليات في محافظة شمال سيناء، مع وجود  امنخفض شهد هذا الشهر معدال

عند سكان منطقة "تفاحه" بمركز بئر العبد التابع ملحافظة شمال سيناء من قيام قوات الجيش  يتخوف حقيق

ضيهم وتجريف مزارعهم بزعم انتقال بعض املسلحين للمنطقة؛ وقد أعلن املتحدث العسكري في ابتهجيرهم من أر 

 ن قتلوا في اشتباكات، ولكن و هم مسلحأنبزعم  اشخص 77هذا الشهر مقتل أكثر من 
 
ظهر بعض الصور التي نشرها ت

 ن تم قتلهم بطلقة في الرأس ثم وضع سالح رشاش "بدون خزنة رصاص" بجوارهم.يعادي اأشخاص

املواطن "عصام السيد محمود جودة" مصرعه صعقا بالكهرباء بمنطقة عاطف  يوعلى صعيد اإلهمال الحكومي لق

 مالسادات بمدينة العريش نتيجة مالمسته لعمود إنارة غير 
ّ
من، ولقد تعددت أنواع االنتهاكات خالل شهر نوفمبر ؤ

 على النحو التالي: 

 املحاكمات:  -1

  جنايات شمال العسكرية  2018لسنة  137استمرت املحكمة العسكرية في تأجيل محاكمة املتهمين في القضية رقم

لسنة  1000و 79ناتج ضم القضيتين ، وهذه القضية هي شخصا 555" واملتهم فيها 4املعروفة إعالمًيا بـ "والية سيناء 

 أمن دولة عليا. 2017

  استمرت محكمة جنايات القاهرة، املنعقدة في مجمع محاكم طرة في تأجيل جلسة محاكمة املتهمين في القضية

 5متهمين محبوسين و 6حصر أمن الدولة العليا واملعروفة باسم "داعش سيناء" وتضم  2016لسنة  1039رقم 

مخلى سبيله بتدابير احترازية، وتعقد الجلسات برئاسة املستشار محمد شيرين فهمي وعضوية  ااحدو  اهاربين ومتهم

املستشارين عصام أبو العال ورأفت زكي وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي وإشراف املستشار خالد ضياء 

 املحامي العام األول لنيابة أمن الدولة.

5-  

 : اإلخفاء القسري واالحتجاز التعسفي -2

  نوفمبر، بتهمة  4سبتمبر وحتى  28في سيناء في الفترة ما بين  امواطن 61املتحدث العسكري يعلن عن القبض على

 أنهم من العناصر اإلجرامية واملطلوبين جنائيا واملشتبه بهم.

 من شهر  خالد" مدير الجمعية الزراعية ببئر العبد في األسبوع األخير ىنهاء االحتجاز التعسفي للمهندس "مصطفإ

 نوفمبر وهذا بعد التحفظ عليه ومن معه عند عودته من مزرعته بمنطقة تفاحه قبلها بأسبوع. 
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  عاما، من داخل قسم ثان العريش  12استمرار اختطاف واإلخفاء القسري للطفل/عبد هللا أبو مدين نصر الدين

سبيله من املحكمة وترحيله للقسم. وكان الطفل يدرس بالصف األول اإلعدادي باألزهر عندما تم  إخالءوذلك بعد 

ن يظهر أ، قبل 2018لعام  7من داخل منزله، وتعرض لإلخفاء القسري حتى شهر  2017عام  12اعتقاله في شهر 

ه قسريا، ورغم ذلك ئخفاإفترة  ءأثناأمام النيابة ليروي بشاعة ما تعرض له من تعذيب بالكهرباء والضرب والحرق 

سبيله ليتم  إخالءقررت النيابة حبسه ليتم سجنه في زنزانة انفرادية، ثم تم التجديد له بشكل مستمر حتى تم 

ه قسريا ؤ خفاإن يتم أجل اإلفراج عنه، قبل أترحيله من محافظة القاهرة إلى محافظة اإلسماعيلية ثم للعريش من 

 من داخل قسم ثان العريش.

  /شاهين، منذ قيام قوة تابعة لجهاز األمن الوطني التابع  إبراهيممحمد  إبراهيماستمرار اإلخفاء القسري للطفل

، وكانت قوات األمن قد 25/7/2018بمدينة العريش بتاريخ  الوزارة الداخلية املصرية باعتقاله هو ووالده من منزلهم

 .10/9/2018ن، بتاريخ شاهي إبراهيمعلنت عن تصفية والده األستاذ/ محمد أ

6-  

 القتل والتصفية الجسدية:  -3

  وبمراجعة الصورة املنشورة لم نستطع تمييز سوى  ا،شخص 77قيام املتحدث العسكري باإلعالن عن مقتل

عدامهم بشكل غير قانوني ووضع أسلحة دون إأما باقي الصور فاألشخاص تم  ،من املسلحين انهمأشخصين يعتقد 

 جثامينهم.خزن السالح بجوار 

7-  

   ( من بيان المتحدث العسكري ) الرصاص ةسالح دون خزن اقطعت ابجوارهم تمواطنين وقد وضعلجثماني  صورة
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 العام. من قرية امليدان بطلق ناري ونقلها ملستشفى العريش ةصابة سيدإ 

  زويد بسيارة مدنية "جاسر عبد ربه البطين" وإصابة آخر نتيجة انفجار لغم أرض ي بمدينة الشيخ الصبي مقتل

سيرها بمنطقة صدر  أثناءنتيجة تعرض سيارة الكهرباء ء، أصيب عامالن من شركة كهرباء شمال سيناكما  ا.تقلهم

 35أسفر عن تدمير السيارة وإصابة كل من فرج سليمان عيد  ؛بوسط سيناء النفجار مجهول  الحيطان بمركز نخل

 أصيب بجروح.و عاما من الشرقية  44وصالح حسن سالم  ،رى جرح متهتك بالقدم اليسبعاما مقيم برأس سدر 

8-  

( قصف مدفعي 4ال يقل عن عدد ) ( غارات جوية، وما4ال يقل عن عدد ) مالقصف الجوي واملدفعي: تسجيل ا -4

 .طال مناطق جنوب رفح والشيخ زويد وبعض مناطق جنوب مدينة العريش باإلضافة إلى شرق مدينة بئر العبد

: التطورات 
ً
 ة والتنموية:قتصادياالثالثا

 ة:    قتصاديتطورات املشاريع اال –أ 

رئيس النظام املصري عبد الفتاح السيس ي في شهر نوفمبر رسميا األنفاق التي تربط بين ضفتي قناة السويس  افتتح

القناة لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق مترا من سطح  64وعلى عمق  19.150وهذا عند عالمة الكيلو  ،القديمة

ساعات  10يوليو" وستعمل األنفاق مبدئيا ملدة  3التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة، وقد أطلق عليها أنفاق "

ساعة يوميا، وتم ربط محور  24مساء، ثم سيتم زيادتها تدريجيا حتى تصل للعمل  6حتى و صباحا  8يوميا بداية من 

 4سيارة في الساعة ويبلغ طول النفق الواحد  2000نفاق عبر طريق فرعي، وتستوعب األنفاق يونيو باأل  30

ممرات لحاالت  4من سطح األرض، كما يتضمن كل نفق  أمتار 5.5، وارتفاع امتر  11.4كيلومترات والقطر الداخلي 

 الطوارئ.

 
ً
محطات تحلية بمدن رأس سدر  8أعمال اإلنشاءات املتعلقة بعدد أن جميع  إعالنوقد شهد هذا الشهر أيضا

، وتعتبر الهيئة الهندسية للقوات 2022وأبوزنيمة وأبورديس وشرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، ستنتهي في مارس 

مليون  640و ينق الدعم الكويتي يصل إلى مليار املسلحة هي الجهة املنوطة بتنفيذ هذه املشروعات بتمويل من صندو 

 جنيه

  الواقع امليداني في التنمية على املواطن:حقيقة  –ب 
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 :
ً
في  يجار والعمالةصحابها تحمل نفقات اإل أغالق بعض املحال التجارية بمدينة العريش بسبب عدم استطاعة إأوال

 ذكر 
ً
قطع غيار السيارات والكاوتش أن محالهم فارغة من  صحاب محالأظل الركود الذي تشهده املحافظة، أيضا

يذكر أن األجهزة  .و تركيب قطعة غيارأخرى لغيار الزيت صحاب السيارات يسافرون للمحافظات األ أن أالبضائع، و 

األمنية تمنع دخول بعض البضائع ومنها إكسسوارات الهواتف املحمولة، وقطع غيار السيارات كالكاوتش والزيوت 

 والبطاريات، والفحم، باإلضافة إلى قائمة من املواد الخام التي يحتاجها الحرفيون في أعمالهم اليومية.

 استمرار قوات الجيش في حمالتها العس
ً
كرية الستهداف منازل املواطنين وممتلكاتهم خارج املنطقة العازلة ثانيا

بمدينة رفح باإلضافة إلى املنطقة الواقعة حول مطار مدينة العريش، بالتزامن مع استمرار الحمالت الهادفة إلى 

 تجريف األراض ي الزراعية وهدم املنازل وحرقها وتهجير األهالي.

: قامت محافظة اإلسماعيلية
ً
منطقة الجمعية العاشر بالقرب من كبرى الغفر، والتي بتنفيذ حملة إزاالت ب ثانيا

 ن من محافظة شمال سيناء.و املهجر يتواجد بها السكان 

 

 صورة لما نفذته حملة اإلزالة
: استمرار تكرار انقطاع الكهرباء عن سكان مدينتي الشيخ زويد ورفح، بدعاو ث

ً
 متعددة، وقد قامت شركة كهرباء ى الثا

 .17من رفح بالكيلو  يناألهالي املهجر  بيوت سماعيلية بقطع التيار الكهربائي عناإل 
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: استمرار أزمة وقود في مدينة الشيخ زويد وما تبقى من مناطق رفح، مع استمرار 
ً
 غالق وتوقف محطات الوقود.إرابعا

 :
ً
وانقطاع جزئي في مركز مدينة بئر استمرار انقطاع شبكات املحمول الثالث بمدينتي الشيخ زويد ورفح، خامسا

العبد، أما بالنسبة إلى مدينتي الشيخ زويد وما تبقى من مدينة رفح فإن شبكات املحمول مقطوعة عنهما منذ أكثر 

 من ثالثة أعوام وحتى اآلن.

: استمرار نزيف الطرق رغم األرقام الضخمة التي يتم اإلعالن عنها من قبل محافظي شمال وجنوب سي
ً
ناء في سابعا

( مصابين، وتنوعت الحوادث بين محافظتي 7( قتلى و)3حيث شهد هذا الشهر فقط مصرع )عمليات الرصف، 

شمال وجنوب سيناء، ولقد استمرت مالحظتنا حول تكرار الحوادث في نفس املناطق ومنها على الطريق الدولي 

 ء.العريش" وتحديدا بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سينا –"القنطرة 
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