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شكر وتقدير
الحمد هلل الذم لو األمر مف قبؿ كمف بعد عمى ما أنعـ عميﱠ مف إتماـ ليذه الدراسة،
كالصالة كالسالـ عمى نبيو األميف محمد صمى اهلل عميو كآلو كصحبو أجمعيف القائؿ" :مف ال
يشكر الناس ال يشكر اهلل" ،كامتثاال لذلؾ ال يسعني إال أف أتكجو بخالص الشكر كالتقدير إلى

جامعة األزىر بغزة التي فتحت ذراعييا لتحتضف كؿ الظامئيف لمعمـ كالمعرفة.

كما يشرفني أف أتقدـ بأسمى آيات الشكر كالعرفاف إلى أستاذم المشرؼ عمى ىذه الرسالة

الدكتكر :زىير إبراىيـ المصرم ،الذم لـ يأ ُؿ جيدان ،كلـ يبخؿ عمى بخبرتو الكاعية كنصائحو
السديدة ،لتخرج ىذه الرسالة عمى ىذا النحك.
أستاذم الكريميف:
ككذلؾ أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى
ن
الدكتكر :رياض األسطؿ

الدكتكرة :عبير ثابت

لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة ،كابداء التكجييات القيمة السديدة لتخرج في أبيى حمة

ليا.

كالشكر مكصكؿ إلى كؿ أساتذتي األجالء في جامعة األزىر ،الذيف لـ يبخمكا عمى بتكجيياتيـ

كارشادىـ.

كال أنسى أف أبرؽ شكرم كعرفاني إلى زمالئي كأحبائي أ .إياد نعماف كرـ ،أ .محمكد خميؿ
القدرة ،أ .سعيد المدىكف ،كلكؿ الزمالء الذيف رافقكني أثناء الدراسة.

كؿ الشكر كالعرفاف ليـ جميعان

ث

ممخص الدراسة
ممخص الدراسة
تناكلت الدراسة السياسية المصرية تجاه سيناء ،منذ تكقيع معاىدة السالـ المصػرية اسسػرائيمية

فػ ػػي العػ ػػاـ 1979ـ كحتػ ػػى العػ ػػاـ 2.13ـ ،حيػػػث كػػػاف ليػػػذه المعاى ػػدة ت ػػداعيات أمني ػػة كسياسػػػية
كاقتصادية في شبو جزيرة سيناء ،كاف ليا تأثيرىا عمى األمف القكمي المصرم.
كقد تناكلت الدراسة أبعاد السياسة المصرية تجاه شبو جزيرة سيناء ،كأثرىا عمى األمف القػكمي
المصػػرم ،مػػف خػػالؿ بيػػاف األىميػػة الجيكسياسػػية لشػػبو الجزيػرة ،ككػػذلؾ تطػػكر األكضػػاع السياسػػية

كاألمنيػػػة فػ ػػي شػ ػػبو جزي ػ ػرة سػػػيناء 2011– 1979ـ ،كالمح ػػددات اسقميمي ػػة كالدكلي ػػة المػػػؤثرة فػ ػػي

السياسة المصرية تجاىيا.

كألجػػؿ تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ تنػػاكؿ البحػػث األكضػػاع الجيكسياسػػية لشػػبو جزي ػرة سػػيناء كخطػػكط

الدفاع االستراتيجية فييا ،كاألكضاع االجتماعية كاالقتصادية لدل سكانيا .ثـ تناكؿ البحث تطكر
السياسة المصرية تجاه شبو جزيرة سيناء في الفترة مف  2011-1979كأثرىا عمى األمػف القػكمي
المصػػرم ،كالسياسػػة اسسػرائيمية فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء خػػالؿ فتػرة االحػػتالؿ (1979- 1967ـ)،
كأثرىا عمى األمف القػكمي المصػرم ،كالمحػددات المحميػة كاسقميميػة كالدكليػة المػؤثرة فػي األكضػاع

السياسػية لشػػبو جزيػرة سػػيناء ( .)2013- 2011ثػـ بػػيف مكانػة سػػيناء فػي االسػػتراتيجية العسػػكرية
اسسرائيمية كأثر المتغيرات السياسية الفمسطينية عمى اسػتقرار األكضػاع فػي شػبو جزيػرة سػيناء ،ثػـ
عرض لتطكر السياسة المصرية تجاه سيناء في ظؿ ثػكرة  25ينػاير  2011ثػـ فػي ظػؿ ثػكرة 30

يكنيػك  2013كالسياسػػة المصػرية فػػي شػبو جزيػرة سػػيناء فػي ظػػؿ حكػـ اسخػكاف المسػمميف ،ثػػـ فػػي

ظؿ حكـ السيسي.

وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أىميا:
إف شػػبو جزي ػرة سػػيناء تتمتػػع بأىميػػة جيكسياسػػية كاسػػتراتيجية بالغػػة ،كىػػي ركي ػزة أساسػػية لػػدعـ

الدكلة المصرية مف جميع النكاحي ،كبالتالي فيي ذات أىمية كبيرة لألمف القكمي المصرم.

إال أف ىنػػاؾ تحػػديات جسػػيمة كاجيػػت األمػػف القػػكمي المصػػرم مػػف أىميػػا تمػػؾ التػػي بػػرزت فػػي

شبو جزيرة سيناء كتمثمت في كجكد جماعات خارجة عف القانكف ،كظيكر إرىاصػات لفمتػاف أمنػى

ال يمكػػف معالجتػػو فػػي مرحمػػة قريبػػة ،كىػػك مػػا يتطمػػب تطػػكير اسػػتراتيجيات كطنيػػة مص ػرية جديػػدة
تجاه سيناء لمعالجة ىذه التحديات.

ج

Abstract
The study tackled the Egyptian policy towards the Sinai Peninsula since the
signing of the Egyptian-Israeli peace treaty in 1979 and until 2013. This Treaty had
an impact and ramifications politically, economically and security wise on Egypt's
national security.
The research addressed and clarified the Egyptian political dimensions to the Sinai
Peninsula and its impact on the Egyptian national security by stating the importance

of the area geopolitically as well as the evolution of the political and security
situation since 1979 to-2013. Regional and international determinants influencing
the Egyptian politics were taken into consideration.
In order to achieve such goal, the paper covered the geopoliticality and the lines
of defense strategy of the land as well as the social and economic conditions among

its people. Furthermore, development of the Egyptian policy towards the Sinai
Peninsula in the period of 1979-2011 and its impact on Egypt's national security,
along with Israeli policy and conduct in the Peninsula during its occupation period
(1967 -1979). Also the effects on Egypt's national security, locally, regionally and

internationally, and determinants influencing the political situation in the Sinai
Peninsula (2011-2013) were discussed.
In addition, the Israeli military strategy and the Palestinian political

variables

and emerging new conditions on the stability of the region were looked at and the
conduct of

and pursuance of the Egyptian policy through the Revolution period of

January 25, 2011, to June 30, 2013 and finally the rule period of the Muslim
Brotherhood Muslims, then under the rule and Sisi`s reign were all addressed.
My report concluded and recommends the following:
The Sinai Peninsula has a significant geopolitical and strategic importance. It is a
key and a fundamental pillar to support and maintain the Egyptian interests and
national security in all respects.

However, there are serious challenges that have faced security. Such threats are

the emergence and the presence of outlawed groups and the chaos involved that
can`t be treated and terminated at some point in the near future. There are strong
needs for new measures and approaches to deal with these problems.
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 -1.1المقدمــــة
شػػيدت شػػبو جزي ػرة سػػيناء تح ػكالن سياسػػيان كبي ػ انر ،إثػػر حػػرب يكنيػػك( ،)1967حيػػث تمكنػػت

القػكات البريػػة "اسسػرائيمية" منػػذ ظيػػر  5يكنيػػك مػػف اختػراؽ الحػػدكد المصػرية ،كتقػػدمت باتجػػاه قنػػاة
السكيس ،كفي الساعة الثامنة مف مساء اليكـ الثاني لممعركة ( 6يكنيك) أصدر القائد العاـ لمقكات
المص ػرية (عبػػد الحكػػيـ عػػامر) أم ػ انر باالنسػػحاب مػػف سػػيناء ،بينمػػا اسػػتكممت "إس ػرائيؿ" احتالليػػا
لسيناء في  8يكنيك ( 1967البيطار ،2003 ،ص.)15

لقػػد خمّػػؼ احػػتالؿ اس ػرائيؿ لسػػيناء عػػدة نتػػائج :نفسػػية كاجتماعيػػة كاقتصػػادية كسياسػػية...الخ،

بدايػػة بػػالحرب النفسػػية ضػػد السػػكاف كاألىػػالي ،عػػالكة عمػػى إقامػػة التحصػػينات عمػػى طػػكؿ الضػػفة
الش ػرقية لقنػػاة السػػكيس ،كداخػػؿ أ ارضػػي سػػيناء ،مػػا نػػتج عنػػو تطكيػػؽ لممنطقػػة ،كالػػذم تسػػبب فػػي
تردم األحكاؿ المعيشية كاالقتصادية كاالجتماعية كغيرىا.

كفى أكتكبر ( )1973شػيدت سػيناء حربػا قادتيػا مصػر كسػكريا كسػاندتيا كػؿ األقطػار العربيػة

كتحطمػػت فييػػا كػػؿ المقػػاييس السػػابقة فػػي تػػاريخ الحػػركب العربيػػة اسس ػرائيمية ،ثػػـ كانػػت اتفاقيػػة

السػػالـ المصػرية -اسسػرائيمية التػػي كانػػت سػػببان كبيػ انر فػػي إحػػداث فػراغ أمنػػي كبيػػر فػػي شػػبو جزيػرة

سػػيناء ،حيػػث لػػـ يتخيػػؿ الػرئيس ال ارحػػؿ (محمػػد أنػػكر السػػادات) ،عنػػد تكقيعػػو اتفاقيػػة كامػػب ديفيػػد،

أف يصؿ حاؿ سيناء إلى ذلؾ الكضع ،كأف تتحكؿ أرض الفيركز إلى معقػؿ لمجماعػات المتشػددة،
بسػػبب العزلػػة كالف ػراغ األمنػػي الػػذم فرضػػتو المعاىػػدة عمػػى المنطقػػة ،كحالػػت دكف انتشػػار الق ػكات

المسػػمحة فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء أك التحػػرؾ دكف قيػػد أك شػػرط ،بحسػػب نصػػكص المعاىػػدة ،حيػػث
يكضح كتاب "ىػذه المعاىػدة" ؿ(عصػمت سػيؼ الدكلػة) ،أف معاىػدة السػالـ جعمػت سػيناء مرىكنػة

رىنان رسميان تحت يد صاحبيا كلكف ال يستطيع التصرؼ فييػا ،كقػد اشػترطت المعاىػدة منػع مصػر
مف إنشاء مكانئ كمطارات عسكرية في شبو جزيرة سيناء ،كال يجكز ليا االحتفػاظ بػأكثر مػف فرقػة

مشاة كاحدة ال تزيد عف ( )22ألؼ كال تزيد أسمحتيا عف بعض القطع المحػدكدة ،أمػا بػاقي سػيناء
عمػى طػكؿ الحػدكد الشػرقية بعمػؽ ( )33كيمػك متػ ار بمػا فييػا شػرـ الشػيخ كمضػايؽ تيػراف كشػكاطئ
خميج العقبة ،فال يجكز لمصر أف تحتفظ إال بشرطة مدنية فقط ،ال قكات مسمحة كال حػرس حػدكد

كال بكارج كال زكارؽ(الجسمي،2013،ص.)45

لقد انعكست ىذه االتفاقيػة عمػى جميػع األكضػاع االقتصػادية كالسياسػية كاالجتماعيػة فػي شػبو

جزيػرة سػػيناء ،حيػػث أنػػو لػػـ تسػػتطع الحككمػػات المتعاقبػػة عمػػى حكػػـ مصػػر مػػف الكصػػكؿ ببرامجيػػا
كمشػػاريعيا االقتصػػادية إلػػى تمػػؾ المنطقػػة ،ممػػا كػػاف لػػو أكبػػر األثػػر فػػي تػػردم األكضػػاع المعيشػػية
كاالقتصػػادية فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،األمػػر الػػذم نػػتج عنػػو انتشػػار األصػػكلية اسسػػالمية كتجػػار

السالح كغيرىـ ممف كجدكا مالذان ليػـ فػي شػبو جزيػرة سػيناء بعيػدان عػف بطػش الحككمػة ،مسػتغميف

ذلػػؾ الف ػراغ األمنػػي المكجػػكد فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،كعػػدـ قػػدرة الحككمػػة عمػػى الكصػػكؿ إلػػييـ،
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فأصػ ػػبحكا بالتػ ػػالي يشػ ػػكمكف ضػ ػػغطان عمػ ػػى الحككمػ ػػات المتعاقبػ ػػة برعايػ ػػة كدعػ ػػـ إس ػ ػرائيمي خف ػ ػػي

(زايد.)2013،

كقد أطمقت الحككمات المصرية المتعاقبة عػدة مشػاريع بعػد االنسػحاب اسسػرائيمي مػف سػيناء،

منيػػا أنيػػا أطمقػػت مشػػركع تطػػكير سػػيناء ،كذلػػؾ لمػػا ليػػا مػػف أىميػػة كبيػرة فػػي االقتصػػاد المصػػرم،
لكف لـ تستطع الحككمة طكاؿ عيد الػرئيس األسػبؽ (حسػني مبػارؾ) تطػكيِر سػيناء ،ذلػؾ التطػكير

الػػذم ينشػػده الجميػػع .كبالتػػالي بقيػػت كثيػػر مػػف المنػػاطؽ ميمشػػة مػػف المشػػاريع المختمفػػة (العػػدؿ،

،2004ص.)23

م ػػع بداي ػػة انتفاض ػػة األقص ػػى (2000ـ) ،ب ػػدأت فص ػػائؿ المقاكم ػػة الفمس ػػطينية تض ػػاعؼ م ػػف

اعتمادىا عمى استيراد األسمحة لمكاجية إسرائيؿ عبر سيناء ،كبصكرة أكبر مف ذم قبؿ.

مػع بدايػة مػػا يسػمى بثػكرات الربيػػع العربػي ،كبعػػد قيػاـ الثػكرة المصػرية فػي  25ينػػاير 2011ـ

نشطت بعض الحركات األصػكلية فػي شػبو جزيػرة سػيناء ،كمػا نشػطت تجػارة السػالح الميػرب مػف

ليبيػػا ،بسػػبب زيػػادة حػػدة االنفػػالت األمنػػي بعػػد إسػػقاط النظػػاـ الميبػػي ،ككجػػكد حػػدكد كاسػػعة بػػيف
البمديف ،كما نشطت تجارة السيارات الميربة عبر سيناء ،كتجارة السمع التمكينية كغيػر ذلػؾ ،كمػف
ىنػػا اتجيػػت األحػػداث إلػػى مػػا يشػػبو االنفػػالت األمنػػي الػػذم أصػػبح ييػػدد مصػػر بأكمميػػا .فقػػد كػػاف

لتغييػػر النظػػاـ المصػػرم خػػالؿ األع ػكاـ ( )2013 – 2011أكثػػر مػػف م ػرة إلػػى تجمػػع كثيػػر مػػف
العناصر اسسالمية كالتي أصبحت تقكـ بعمميات ضػد الحككمػة المصػرية .كدارت حكليػا الشػككؾ

فيمف يرتبط بعالقتيا مع حركة اسخكاف المسمميف مػف جيػة كتنظػيـ القاعػدة مػف جيػة أخػرل .كىػك
ما دفع الحككمة المصرية ،كبخاصة في ظؿ حكـ (عدلي منصكر) ،إلى محاكلة إعادة سيناء الي

أحضانيا ،كذلؾ بالقضاء عمى الجماعات التي استغمت حالة الثكرة كاالنفالت األمني ،خاصة بعد

فػػكز جماعػػة (اسخ ػكاف المسػػمميف) التػػي بػػدكرىا لػػـ تسػػتطع مػػد نفكذىػػا إلػػى منطقػػة سػػيناء ،أك لػػـ
تحاكؿ القضاء عمى ىذه الجماعات ،كىك ما سيظير في المستقبؿ القريب.

-1.1مشكمة الدراسة:
تتمحػػكر مشػػكمة الد ارسػػة حػػكؿ تػػردم األكضػػاع السياسػػية كاألمنيػػة فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء

كانعكاسيا عمى األمف القكمي المصرم خػالؿ الفتػرة مػف ( ،)2013 -2011ممػا اضػطر الجػيش
المصػػرم لشػػف حػػرب مفتكحػػة ضػػد الجماعػػات اسسػػالمية المتطرفػػة كضػػد تجػػار السػػالح ،كميربػػي

األنفاؽ ،الذيف استغمكا الفراغ األمني المكجكد في شبو جزيرة سيناء كأصبحكا مكضػع تيديػد لألمػف
القكمي المصرم ،حيث برز نشػاطيـ العسػكرم فػي اسػتيداؼ بعػض المنشػات التابعػة لمدكلػة ،كقػد

كػػاف لتػػكلى الػرئيس محمػػد مرسػػي الحكػػـ أثػره فػػي خمػػؽ كاقػػع جديػػد فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء ،اسػػتغمتو
بع ػػض الجماع ػػات الت ػػي كثق ػػت عالقاتي ػػا م ػػع تنظ ػػيـ القاع ػػدة كحرك ػػة اسخػ ػكاف ،مم ػػا أدل لب ػػركز
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منظمػػات تميػػؿ السػػتخداـ العنػػؼ ،كعميػػو فػػلف تمػػؾ الفتػرة بمػػا حممتيػػا مػػف أحػػداث كتطػػكرات جػػديرة
بالبحث كالتحميؿ لمكقكؼ عمى مراحميا المختمفة كآثارىا الكبيرة عمى األمف القكمي المصرم.

-1.1تساؤالت الدراسة:
ٍ
تساؤؿ ر ٍ
ئيس مفاده:
تدكر الدراسة حكؿ
 ما أبعاد السياسة المصرية تجاه شبو جزيرة سيناء ،كأثرىا عمى األمف القكمي المصرم؟

كينبثؽ عف ىذا التساؤؿ تساؤالت فرعية ىي:

 -1ما األىمية الجيكسياسية لشبو جزيرة سيناء؟

 -2كيؼ تطكرت األكضاع السياسية كاألمنية في شبو جزيرة سيناء ()2011– 1979؟

 -3مػػا المحػػددات المحميػػة كاسقميميػػة كالدكليػػة المػػؤثرة فػػي السياسػػة المصػرية تجػػاه شػػبو جزيػرة
سيناء؟

 -4ما مكقع سيناء في األمف القكمي المصرم؟
 -5كيؼ تطكرت السياسة المصرية تجاه شبو جزيرة سيناء في ظؿ ثكرتي  25يناير ،2011
ك 30يكنيػػ ػػك 2013ـ؟ كمػ ػ ػػا أبعػ ػ ػػاد ذلػػ ػػؾ عمػ ػ ػػى تطػ ػ ػػكر األكض ػ ػػاع العسػ ػ ػػكرية كاألمنيػ ػ ػػة،
كاالقتصادية ،كاالجتماعية؟

-1.1أىداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى:

 -1استعراض األىمية الجيكسياسية لشبو جزيرة سيناء.
 -2إبػراز التطػػكر التػػاريخي لألكضػػاع السياسػية فػػي منطقػػة شػػبو جزيػرة سػػيناء خػػالؿ الفتػرة مػػا
بيف (2011-1979ـ).

 -3تس ػػميط الض ػػكء عم ػػى ال ػػدكر ال ػػذم تمعب ػػو العكام ػػؿ المحمي ػػة كالخارجي ػػة سػ ػكاء اسقميميػ ػة أك
الدكلية في شبو جزيرة سيناء كابراز تأثيرىا عمى األمف القكمي المصرم.

 -4بياف أىمية سيناء لألمف القكمي المصرم.

 -5بياف تطكر السياسة المصرية تجاه منطقة سيناء ما بعد ثكرة  25يناير 2011ـ.

 -6التعػػرؼ عمػػى االسػػتراتيجية المص ػرية الجديػػدة فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء عمػػى األمػػف القػػكمي
المصرم.

-1.5أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في أنيا:
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 -1تعتبر ىذه الدراسة مدخالن لتحميؿ تطكر األكضاع الداخمية لشبو جزيرة سيناء كتأثيرىػا عمػى
األمف القكمي المصرم.

 -2تظيػر مػػدل التػدخالت الخارجيػػة مػػع تطػكر األكضػػاع األمنيػة فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء كأثرىػػا
عمى األمف القكمي المصرم.

 -3إف د ارسػػة الكضػػع السياسػػي لشػػبو جزيػرة سػػيناء خاصػػة فػػي فتػرة الد ارسػػة تفيػػد صػػناع القػرار
السياسي كالباحثيف في ىػذا الشػأف ،كتفػتح آفاقػان جديػدة لمبػاحثيف فػي مجػاؿ العمػكـ السياسػية
مف خالؿ تسميطيا الضكء عمى تحكالت جديدة كميمة.

 -4تعطي صكرة مف الممارسات كاألفكار كاألىداؼ التي تعمؿ عمييا الجماعات المسمحة.
 -5تعتبػ ػػر ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة بمثابػ ػػة نػ ػػاقكس الخطػ ػػر الػ ػػذم يكشػ ػػؼ مخػ ػػاطر الممارسػ ػػات األمنيػ ػػة
كاسرىابية التي تمارسيا الجماعات المتشددة في أعماؿ القتؿ مػف ناحيػة ،كتيريػب األسػمحة
مف ناحية أخرل.

 -6إف د ارسػػة األكضػػاع السياسػػية فػػي ىػػذه المنطقػػة بالػػذات فػػي ىػػذه الفتػرة الحساسػػة مػػف تػػاريخ
ىذه المنطقة يعمؿ عمى إثراء المكتبة العربية ،خاصة كأف فتػرة الد ارسػة ىػي حػدث معاصػر
لـ يكف لمباحثيف كالميتميف بيذا الشأف دراسات سابقة كثيرة عف ىذه الفترة.

-1.6منيج الدراسة:
اعتمدت الدراسة عمى عدة مناىج ىي:
 -1المنيج التاريخي :يساعد ىذا المػنيج عمػى نقػؿ كتنػاكؿ الكقػائع التاريخيػة كالشػكاىد
كاألحػػداث التػػي حػػدثت خػػالؿ فت ػرة زمنيػػة فػػي فيػػـ الظػػركؼ كاألحػػداث السياسػػية

المعاص ػرة كذلػػؾ بػػالعكدة إلػػى الجػػذكر التاريخيػػة التػػي أدت إلػػى حػػدكث األطمػػاع
االسػػتعمارية فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،كتطكرىػػا كمػػدل تػػأثير التغي ػرات عمػػى األمػػف

القػػكمي المصػػرم ،حيػػث أف المػػنيج يسػػرد األحػػداث كمػػف منطمقػػات فكريػػة كي ػربط
التطػػكرات السياسػػية مػػف أجػػؿ فيػػـ كاسػػتيعاب تمػػؾ التطػػكرات كاخضػػاعيا لمتحميػػؿ
بيدؼ االستفادة منيا في كضع رؤية تحميمية لممستقبؿ .

 -2المػػنيج الكصػػفي :يقػػكـ عمػػى أسػػاس تحديػػد خصػػائص الظػػاىرة ككصػػؼ طبيعتيػػا
كنكعية العالقة بيف متغيراتيػا كاسػبابيا كاتجاىاتيػا كمػا إلػى ذلػؾ مػف جكانػب تػدكر

حػػكؿ مشػػكمة أك ظػػاىرة معينػػة كالتعػػرؼ عمػػى حقيقتيػػا ف ػي أرض الكاقػػع .كيعتمػػد
المػنيج الكصػػفي عمػػى تفسػير الكضػػع القػػائـ (أم مػا ىػػك كػػائف( كتحديػػد الظػػركؼ
كالعالق ػػات المكج ػػكدة ب ػػيف المتغيػ ػرات .كم ػػا يتع ػػدل الم ػػنيج الكص ػػفي مج ػػرد جم ػػع
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بيانات كصفية حكؿ الظاىرة إلى التحميؿ كالربط كالتفسير ليذه البيانات كتصػنيفيا
كقياسيا كاستخالص النتائج منيا.

 -3نظرية صنع القرار :تركز ىذه النظرية عمى عممية صنع القرار السياسي الخارجي
كأساس لتفسير السياسػة الخارجيػة ،إذ أنيػا تسػاعد عمػى تحديػد كيػؼ تعمػؿ الدكلػة

(أك صػناع القػرار) كلمػاذا تعمػؿ كمػا ىػػي حيػاؿ مكقػؼ دكلػي مع ّػيف ،كتركػز أيضػان
عم ػػى البح ػػث ف ػػي الكيفي ػػة الت ػػي تتفاع ػػؿ بي ػػا (ال ػػدكؿ) م ػػع الم ػػؤثرات الت ػػي تأتيي ػػا
كتنعكس عمييا مف النظاـ الدكلي الذم تعمؿ في إطاره ،كما تحػاكؿ التعػرؼ عمػى
الكيفية التي يعبر بيا ىذا التفاعؿ مع الكاقع الدكلي نفسو مف خػالؿ اتخػاذ قػ اررات
خارجية محددة تبرز بيا الدكؿ اتجاىاتيا كتدافع بيػا عػف مصػالحيا إزاء األطػراؼ

الخارجييف الذيف يتفاعؿ معيـ.

 -4نظرية األمف القكمي :ستركز ىذه النظرية عمى التيديدات النابعة مػف منطقػة شػبو
جزيرة سيناء ضد الدكلة المصرية ،كالتي تؤثر عمى أمنيا القكمي ،فيذه التيديدات
خمق ػػت ن ػػكع م ػػف ع ػػدـ االس ػػتقرار السياس ػػي كاألمن ػػي ،مم ػػا حػ ػدا بالحككم ػػة التخ ػػاذ

إج ػ ػراءات عسػ ػػكرية كاسػ ػػعة ضػ ػػد الجماعػ ػػات التػ ػػي تيػ ػػدد اسػ ػػتقرار األكضػ ػػاع فػ ػػي

المنطقة.

-1.1حدود الدراسة:
 -1الحػػدكد الزمانيػػة :كتتمثػػؿ فػػي تطػػكر األحػػداث مػػا بػػيف عػػامي1979ـ2013-ـ ،كىػػي فتػرة
ىامػػة فػػي تػػاريخ مصػػر عامػػة كتػػاريخ شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،حيػػث شػػيدت ىػػذه الفت ػرة تكقيػػع
معاى ػػدة الس ػػالـ المصػ ػرية اسسػ ػرائيمية ،كع ػػكدة س ػػيناء لمس ػػيادة المصػ ػرية ،كب ػػركز تح ػػديات

كاجيػػت األمػػف القػػكمي المصػػرم ،زادت خطكرتي ػا بعػػد ثػػكرة  25ينػػاير2011ـ ،كمػػف ثػػـ
سقكط حكـ الػرئيس السػابؽ (محمػد مرسػي) ،كقيػاـ الحككمػة التػي خمفتػو بمحاكلػة السػيطرة

عمى منطقة شبو جزيرة سيناء مف جديد كاعادة األمف الييا.

 -2الحػػدكد المكانيػػة :حػػدكد الد ارسػػة المكانيػػة ىػػي " شػػبو جزي ػرة سػػيناء " كمػػا يتصػػؿ بيػػا مػػف
قضايا األمف القكمي المصرم

-1.8الدراسات السابقة:
 -1د ارسػػة إسػػماعيؿ اسسػػكندراني (  ) 2014كىػػي بعن ػكاف " الحػػرب فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء:
مكافحػػة إرىػػاب أـ تحػكالت اسػػتراتيجية فػػي التعػػاكف كالعػػداء " ،كىػػي صػػدرت عػػف المركػػز

العربي لألبحاث كدراسة السياسات ،حيث تناكلت الدراسة الفاعميف في شػبو جزيػرة سػيناء

محمي ػان كاقميمي ػان ،كانتقمػػت أيض ػان الػػي تنػػاكؿ بػػركز التيػػارات اسسػػالمية المتشػػددة فػػي شػػبو
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جزيرة سيناء ،كتطرقت الدراسة أيضان لمكقؼ الجيػادييف فػي شػبو جزيػرة سػيناء مػف حركػة

اسخػكاف المسػػمميف ،كتناكلػػت أيضػػا أنصػػار بيػػت المقػػدس كعالقػػتيـ بكامػػب ديفيػػد ،كأخيػ ار
قامت الدراسة بتحميؿ المشاىد التي كقعت في منطقة سػيناء مػع إبػراز بعػض مػف مالمػح
المستقبؿ السياسي لمنطقة سيناء.

 -2د ارسػػة محمػػد حيػػدر األسػػطؿ( )2013كىػػي بعن ػكاف" أثػػر ثػػكرة  25ينػػاير المصػػرية عمػػى
مس ػػتقبؿ اتفاقي ػػة كام ػػب ديفي ػػد  ،"1978رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر منش ػػكرة ،أكاديمي ػػة اسدارة
كالسياسية لمدراسات العميا-غزة .حيث تناكلت الدراسة في الفصؿ األكؿ الخمفية التاريخية

التفاقيػػة كامػػب ديفيػػد ،ثػػـ تنػػاكؿ الفصػػؿ الثػػاني أسػػباب كنتػػائج ثػػكرة  25ينػػاير المصػرية،
ككض ػػح الفص ػػؿ الثال ػػث مكق ػػؼ إسػ ػرائيؿ كتداعيات ػػو تج ػػاه ث ػػكرة  25ين ػػاير .كأخيػ ػ ار تط ػػرؽ

الفصػػؿ ال اربػػع النعكاسػػات ثػػكرة  25ينػػاير عمػػى سياسػػة مصػػر الخارجيػػة كاتفاقيػػة كامػػب
ديفيد .كقد تكصمت الدراسة لنتائج أىميا :أف اتفاقية كامب ديفيد سمخت مصر عف دائرة

الفعؿ العربي ،كأف اسرائيؿ فقدت أىـ حميؼ ليا بعد الثكرة كىك (مبارؾ).

 -3د ارسػ ػػة أحمػ ػػد أبػ ػػك ريػ ػػدة (  ،) 2013كىػ ػػي بعن ػ ػكاف" صػ ػػعكد الحركػ ػػات اسسػ ػػالمية فػ ػػي
البرلمانػػات العربيػػة :د ارسػػة حالػػة اسخ ػكاف المسػػمميف فػػي مصػػر" ،كىػػي رسػػالة ماجسػػتير
غيػ ػػر منشػ ػػكرة بجامعػ ػػة األزىػ ػػر -غ ػ ػزة ،حيػ ػػث تنػ ػػاكؿ الباحػ ػػث كاقػ ػػع كصػ ػػعكد الحركػ ػػات

االسػػالمية لمبرلمانػػات العربيػػة ،خاصػػة حالػػة اسخػػكاف المسػػمميف فػػي مصػػر لمػػا ليػػا مػػف

أىميػػة فػػي التػػاريخ المصػػرم الحػػديث ،حيػػث تعتبػػر أكبػػر الحركػػات اسسػػالمية المكجػػكدة،
كما طرأت عمييا مف تغييرات بعد الكصػكؿ لسػدة الحكػـ ،لػذلؾ ركػزت الد ارسػة عمػى كاقػع

الحركات االسالمية مف حيث األفكار كالمفيكـ كاألىداؼ ،ثـ كضحت أىـ األسباب التي

دفع ػػت االس ػػالمييف لمص ػػعكد ،كم ػػا م ػػكقفيـ م ػػف المش ػػاركة ف ػػي البرلمان ػػات ،كم ػػا النت ػػائج
المترتب ػػة عمػ ػى ص ػػعكدىـ لمحك ػػـ .كتكص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف الحرك ػػات االس ػػالمية بع ػػد
كصكليا لمحكـ لـ تمتػزـ بخطابيػا السياسػي طػكاؿ نشػأتيا ،حيػث انيػا التزمػت باالتفاقيػات

المكقعػػة مػػع إسػرائيؿ ،كظيػػرت الصػػفة البراغماتيػػة ليػػـ ،كالتػػي كانػػت غائبػػة فػػي خطػػابيـ
االعالمي طكاؿ السنيف الماضية.

 -4دراسة دانياؿ بأيماف كخالػد الجنػدم ( ،)2013كىػي بعنػكاف" الفكضػى المتفاقمػة فػي شػبو
جزي ػ ػرة سػ ػػيناء ،د ارسػ ػػة مترجمػ ػػة صػ ػػدرت عػػػف مركػ ػػز الزيتكنػ ػػة ،بيػ ػػركت ،باسػ ػػـ ترجمػ ػػات
الزيتكنػػة( ،)75حيػػث تناكلػػت الد ارسػػة الفكضػػى المتفاقمػػة فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء كأحػػداث
العنؼ الدامية التي تنػدلع بػيف الحػيف كاآلخػر فػي شػبو جزيػرة سػيناء .ثػـ تناكلػت عمميػات

تيريب االسمحة كالمكاد الغذائية إلى غزة عبػر األنفػاؽ ،كمػا يتبعػو مػف إنتشػاء الجماعػات

اسسالمية المتشػددة فػي شػبو جزيػرة سػيناء .كقػد قارنػت الد ارسػة بػيف عيػد كػؿ مػف مبػارؾ
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كمحمػػد مرسػػي فػػي التصػػدم لمجماعػػات اسسػػالمية المكجػػكد فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،كأف
ىػػذا الكضػػع جػػاء نتيجػػة تيػػاكف مرسػػي فػػي التصػػدم ليػػـ .كتكصػػمت الد ارسػػة لنتػػائج لحػػؿ

مشكمة سػيناء أحػدىا العمػؿ مػع حركػة حمػاس فػي غػزة لحػؿ ىػذه المشػكمة ،نظػ انر الرتبػاط
غزة بمصر بصكرة كبيرة .أيضا تطبيع حركة حماس في المصػالحة الفمسػطينية كالضػغط

عمييا كي يتـ التفرغ لحؿ مشكمة سيناء.

 -5دراسة أبك سامح الزيكدم ( )2012كىي بعنكاف " سيناء كاألياـ " ،حيػث تناكلػت الد ارسػة
فػػي بابيػػا األكؿ خريطػػة شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،كتكزيػػع القبائػػؿ فييػػا ،ثػػـ انتقمػػت فػػي البػػاب
الث ػػاني لمح ػػديث ع ػػف الحي ػػاة اليكمي ػػة ف ػػي الص ػػحراء ،فتطرق ػػت لع ػػادات الس ػػكاف كممبس ػػيـ
كمأكميـ كمشربيـ كطرؽ الزكاج في الصحراء ،ثػـ انتقمػت فػي البػاب الثالػث لمحػديث عػف

الزراعة كاستصالح األراضي كالمنتجات الزراعية كالمحميات الطبيعية في صحراء سيناء
كغير ذلؾ .ثـ تطرؽ الباب الرابع إلي الحياة السياسية في المجتمعػات البدكيػة ،كمسػتقبؿ

شبو جزيرة سيناء ،كأخي انر تناكؿ الباب الخامس معجـ الكممات البدكيػة فػي الصػحراء ،مػع
تناكؿ عدة خرائط كرسكمات تكضيحية لصح ارء سيناء كما يجاكرىا مف مناطؽ.

 -6د ارسػػة محمػػد عبػػد السػػالـ القطشػػاف ( )2009كىػػي بعن ػكاف ،اتفاقيػػة كامػػب ديفيػػد كأثرىػػا
عمى النظاـ اسقميمي العربي ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة ،جامعػة االزىػر-غػزة .حيػث
تناكلت الدراسة في الفصؿ األكؿ الصراع العربي اسسػرائيمي كأثػر حػرب  73فػي التحػكؿ

المص ػ ػػرم نح ػ ػػك التس ػ ػػكية .كتن ػ ػػاكؿ الفص ػ ػػؿ الث ػ ػػاني مش ػ ػػاريع التس ػ ػػكية لمصػ ػ ػراع العرب ػ ػػي

االسرائيمي .أما الفصؿ الثالث فقد تطرؽ إلى تداعيات كامب ديفيد عمى النظػاـ اسقميمػي
العربي .كبيف الفصؿ الرابع النظاـ اسقميمي العربي كالقبكؿ بمبدأ التفاكض ،كأخي انر تطرؽ

الفصؿ الخامس إلى النظاـ العربي اسقميمػي كالسياسػة األمريكيػة ،كخمصػت الد ارسػة لعػدة
نتائج أىميا :أف كامب ديفيد كانت سبب في كحدة النظاـ العربي ،كأف كامب ديفيػد كػاف

ليػػا أثػػر عمػػى القضػػية الفمسػػطينية ،كأف االتفاقيػػة كضػػعت إسػػرائيؿ فػػي مكانػػة جديػػدة فػػي

الشرؽ األكسط.

 -7د ارس ػػة محم ػػد ص ػػبرم س ػػميـ (  ،) 1989كى ػػي بعنػ ػكاف " جغرافي ػػة الص ػػحارم المص ػػرم
"الجكانػػب الطبيعيػػة" :الجػػزء األكؿ " شػػبو جزي ػرة سػػيناء " ،كقػػد صػػدرت عػػف دار النيضػػة

العربيػػة ،القػػاىرة ،حيػػث تناكلػػت الد ارسػػة جيكلكجيػػة سػػيناء التكػػكيف الجيكلػػكجي كالتركيػػب
الدرس ػػة لمح ػػديث ع ػػف
الجيكل ػػكجي كالتط ػػكر الجيكل ػػكجي لش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء ،ث ػػـ انتقم ػػت ا

جيمكرفكلكجية سيناء فػي أقسػاميا الثالثػة القسػـ الشػمالي كالقسػـ األكسػط كالقسػـ الجنػكبي
أك مػػا يعػػرؼ بالمثمػػث النػػارم ،أيض ػان تطرقػػت الد ارسػػة إلػػى منػػاخ سػػيناء كتربتيػػا كنباتيػػا،
كبعدىا تناكلت الدراسة مصادر المياه في شبو جزيػرة سػيناء ،كأخيػ ار تطرقػت الد ارسػة إلػى
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المنػػاطؽ السػػياحية فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء كالظػػركؼ الطبيعيػػة ليػػذه المنػػاطؽ مػػف منػػاخ
كتضاريس كغير ذلؾ.

 -8دراسة محمد عبد المنعـ القرماني (  ،) 1975كىي بعنكاف " مدخؿ إلى نيضة سيناء "،
كق ػػد ق ػػدمت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى م ػػؤتمر التنمي ػػة الش ػػاممة لممجتمع ػػات الص ػػحراكية المنعق ػػد

بمنطقػػة ال ػكادم الجديػػد ،حيػػث تناكلػػت الد ارسػػة فػػي البػػاب األكؿ مقدمػػة فػػي تػػاريخ سػػيناء
كجغرافيتيا كتركيبيػا السػكاني ككسػائؿ النقػؿ كالمكاصػالت بيػا ،كتطػرؽ البػاب الثػاني إلػى

الثركات المكجكدة في شبو جزيرة سيناء مثؿ الثركة المعدنيػة كالزراعيػة كالسػمكية كغيرىػا،
كتنػػاكؿ البػػاب الثالػػث مشػػركعات التنميػػة التػػي نفػػذت كسػػكؼ تنفػػذ فػػي منطقػػة شػػبو جزيػرة

سػػيناء كأخي ػ ار تطػػرؽ البػػاب ال اربػػع إلػػى الكسػػائؿ التػػي يمكػػف مػػف خالليػػا أف يكػػكف العمػػؿ
افضؿ في استصالح كاعمار منطقة شبو جزيرة سيناء.

-1.9التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة حكؿ الكاقع السياسي لشبو جزيرة سػيناء كأثػره عمػى

األمف القكمي المصرم ،نجد أف معظـ الدراسات تشير إلى أف:

كثير مف الدراسات تناكلت شبو جزيػرة سػيناء بشػكؿ جزئػي ،فتناكلػت بعػض المنػاطؽ دكف
 -1ان
التطرؽ لمنطقة سيناء ككؿ ،كبالتالي شابيا بعض القصكر.

 -2بعػػض الد ارسػػات السػػابقة لػػـ تتعػػرض لمكاقػػع السياسػػي لسػػيناء فػػي ظػػؿ المتغيػرات الداخميػػة
لمصر ،بقصد تشخيص التحديات األمنية التي تمثميا منطقة سيناء عمى كجو الخصكص

عمى جميكرية مصر العربية ككؿ.

 -3كمػػا أف ىنػػاؾ د ارسػػات تناكلػػت الكاقػػع الجغ ارفػػي كاألىميػػة االسػػتراتيجية لسػػيناء فقػػط دكف
التطرؽ لمدكر الذم تمعبػو ىػذه المنطقػة اليامػة فػي الحفػاظ عمػى األمػف القػكمي المصػرم،

فكػػاف ال بػػد مػػف د ارسػػة ىػػذه األىميػػة مػػع التعمػػؽ فػػي الكاقػػع السياسػػي الػػذم تعيشػػو منطقػػة
ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء خاص ػػة ف ػػي فتػ ػرة تيدي ػػد األم ػػف الق ػػكمي المص ػػرم كظي ػػكر الجماع ػػات
االسالمية التي باتت تؤرؽ مضاجع مصر كحككمتيا.
أما ىذه الدراسة فيي تتناكؿ القضايا التالية:

 -1التركيػػز عمػػى التطػػكرات السياسػػية كاألمنيػػة فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء ،كتأثيرىػػا عمػػى األمػػف
القكمي المصرم.

 -2س ػػيتـ م ػػف خ ػػالؿ ى ػػذا البحػ ػث د ارس ػػة المتغيػ ػرات الداخمي ػػة كربطي ػػا بالتف ػػاعالت اسقميمي ػػة
كالدكلية لمعرفة مدل األىمية التي تمثميا ىذه المنطقة الحيكية في الشرؽ األكسط.
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 -1.10مصطمحات الدراسة:
 -1ش ب ج يرةببين ءببة

(أيض الفةببي ر) :كىػػي المنطقػػة الكاقعػػة فػػي الشػػماؿ الش ػرقي لجميكريػػة

مصر العربيػة ،كتبمػ مسػاحة شػبو جزيػرة سػيناء  61،000كيمػك متػر مربػع ،أم أنيػا تمثػؿ حػكالي
 %6مف مساحة مصر ،كيحدىا مف الجنػكب الشػرقي كالجنػكب الغربػي نيايػة البحػر األحمػر نحػك

الشػػماؿ عمػػى ىيئػػة ضػػمعي رقػػـ ( )7كبيػػر ،خمػػيج العقبػػة فػػي الشػػرؽ كخمػػيج السػػكيس فػػي الغػػرب،
كىػػي حمقػػة الكصػػؿ بػػيف دلتػػا النيػػؿ ككاديػو األدنػػى كمػػا يميػػو غربػان ،كبػػيف فمسػػطيف كسػػكريا كاليػػالؿ

الخصيب عمكمان ،بيف قارتي إفريقيا كآسيا (غالب ،1982 ،ص.)23

-2جبل الحالل :تعني كممة (الحالؿ) لدل البدك (الغنـ) ،كألف ىذا الجبؿ كاف أحد أشير األماكف

التي يرعى فييا البدك غنميـ سمى جبؿ الحالؿ ،كيمتد الجبؿ لحكالي ( )60كـ كارتفاعو
( )2000متر ،كيمتد الجبؿ لحكالي (ٓ )٠كـ مف الشرؽ إلى الغرب ،كيرتفع نحك ( )1800متر
فكؽ مستكل سطح البحر .كيقع ضمف المنطقة (ج) التي كفقا لبنكد اتفاقية كامب ديفيد ُيمنع فييا

تكاجد أية قكات لمجيش المصرم ،كبالتحديد ُيعتبر كجكد الدبابات ُمخالفة ،ككذلؾ يحتكل عمى
سمسمة جباؿ الحالؿ عمى الصخكر النارية كالجيرية كالرخاـ ،كىي منطقة غنية بالمكارد الطبيعية،
كفى كدياف ىذه الجباؿ تنمك أشجار الزيتكف كأعشاب أخرل مفيدة .كيمتمئ الجبؿ الذم يشكؿ
امتدادا لكيكؼ كمدقات أخرل فكؽ قمـ جباؿ الحسنة كالقسيمة كصدر الحيطاف كالجفجافة
كالجدم ،بمغارات ككيكؼ كشقكؽ يصؿ عمقيا أحيانا إلى ( )300متر ،كيضـ جبؿ الحالؿ
منطقة كادم عمرك عمى الحدكد المصرية الفمسطينية ،منطقة القصيمة (المعرفة.)2012،
-3اإلرىــاب )Terrorism( /عرفػػت ك ازرة الخارجيػػة األمريكيػػة عػػاـ (1998ـ) اسرىػػاب عمػػى أنػػو:
عنػػؼ مقصػػكد كمػػدفكع بػػدكافع سياسػػية كمكجػػو ضػػد غيػػر المقػػاتميف مػػف قبػػؿ جماعػػة معينػػة بيػػدؼ
التأثير في الجميكر ،كيعرفو عمماء االجتماع عمى أنػو عنػؼ ،غيػر متكقػع ،صػادـ ،كغيػػر شػرعي
مكجػ ػػو ض ػػد الم ػػدنييف كغي ػػر المق ػػاتميف كالعس ػػكرييف خ ػػارج أكق ػػات ال ػػدكاـ ،كرج ػػاؿ األم ػػف ،أك ض ػػد
الرمػػكز بيػػدؼ إثػػارة ال ػرأم العػػاـ حػػكؿ أىػػداؼ سياسػػية أك دينيػػة أك الضغ ػػط عمػػى الحككمػػات أك

األفػراد لمقبكؿ بمطالب تتعمؽ بيذه األىداؼ (مجيد.)2012،

-4االســتراتيجية )Strategy( /ىػػي مصػػطمح عسػػكرم باألسػػاس كتعنػػي الخطػػة الحربيػػة ،أك ىػػي
فػػف التخطػػيط لمعمميػػات العسػػكرية قبػػؿ نشػػكب الحػػركب ،كفػػي الكقػػت نفسػػو فػػف إدارة تمػػؾ العمميػػات

عقػػب نشػػكب الحػػركب ،كتعكػػس االسػػتراتيجية الخطػػط المحػػددة ُمسػػبقان لتحقيػػؽ ىػػدؼ معػػيف عمػػى
المدل البعيد فػي ضػكء اسمكانيػات المتاحػة أك التػي يمكػف الحصػكؿ عمييػا .كىػي خطػط أك طػرؽ
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تكضع لتحقيؽ ىدؼ معػيف عمػى المػدل البعيػد اعتمػادان عمػى التخطيطػات كاسجػراءات األمنيػة فػي

استخداـ المصادر المتكفرة في المدل القصير (ككالة فمسطيف اسخبارية.)2014 ،

-5اإلسـالم السياسـي )Political Islam( /إسػالـ سياسػي مصػطمح سياسػي كاعالمػي كأكػاديمي
اسػتخدـ لتكصػػيؼ حركػػات تغييػر سياسػػية تػػؤمف باسسػالـ باعتبػػاره "نظامػػا سياسػيا لمحكػػـ" .كيمكػػف
تعريفو كمجمكعة مػف األفكػار كاألىػداؼ السياسػية النابعػة مػف الشػريعة اسسػالمية التػي يسػتخدميا

مجمكعة "المسمميف األصكلييف" الذيف يؤمنكف بأف اسسالـ" ليس عبارة عف ديانة فقط كانمػا عبػارة
ع ػػف نظ ػػاـ سياس ػػي كاجتم ػػاعي كق ػػانكني كاقتص ػػادم يص ػػمح لبن ػػاء مؤسس ػػات دكل ػػة "كتعتب ػػر دكؿ

مثػػؿ إيػراف كالسػػعكدية كنظػػاـ طالبػػاف السػػابؽ فػػي أفغانسػػتاف كالسػػكداف ،كالصػػكماؿ أمثمػػة عػػف ىػػذا
المشػػركع ،مػػع مالحظػػة أنيػػـ يرفضػػكف مصػػطمح إسػػالـ سياسػػي كيسػػتخدمكف عكضػػا عنػػو الحكػػـ
بالشريعة أك الحاكمية اسليية(الرممي.)2014 ،

-6األمن القـومي )National Security( /ظيػر مصػطمح األمػف القػكمي كنتيجػة لقيػاـ الدكلػة
القكمية في القرف السادس عشر الميالدم كتمتو مصطمحات أخرل مثؿ المصػمحة القكميػة كاسرادة
الكطنيػػة كأكؿ تعريػػؼ حػػديث لألمػػف القػػكمي كقػػدرة الدكلػػة عمػػى حمايػػة أ ارضػػييا كقيميػػا األساسػػية
كالجكىرية مف التيديدات الخارجية كبخاصة العسكرية منيا باعتبػار أف تػأميف أ ارضػي الدكلػة ضػد

الع ػػدكاف األجنب ػػي كحماي ػػة مكاطنيي ػػا ض ػػد مح ػػاكالت إيق ػػاع الض ػػرر بي ػػـ كبممتمك ػػاتيـ كمعتق ػػداتيـ
كق ػػيميـ كم ػػع تط ػػكر مفي ػػكـ ق ػػدرة الدكل ػػة اتس ػػع مفي ػػكـ األم ػػف الق ػػكمي إل ػػى (الق ػػدرة الش ػػاممة لمدكل ػػة
كالمؤثرة عمى حماية قيميا كمصالحيا مف التيديدات الخارجية كالداخمية) (درع الكطف.)2013 ،

-7االنقالب )COUP( /ىك إزاحة مفاجئة لمحككمػة بفعػؿ مجمكعػة تنتمػي إلػى مؤسسػة الدكلػة -
يعد االنقالب ناجحا إذا تم ّكف
عادة ما تككف الجيش  -ك تنصيب سمطة غيرىا مدنية أك عسكرية ّ
االنقالبيػ ػكف م ػػف ف ػػرض ىيمن ػػتيـ ،ف ػػلذا ل ػػـ يتمكنػ ػكا ف ػػلف الح ػػرب األىمي ػػة تك ػػكف كاردة( .مكس ػػكعة

معرفة)2014،

-8الثــورة)Revolution( /ىػػي عمميػػة تغييػػر شػػاممة لألكضػػاع القائمػػة ،كانشػػاء أكضػػاع جديػػدة
كفقان لرؤية القائميف عمييا ،كيتضمف ىذا بالضركرة قطيعة كاممة مع الماضي أك الكضع القائـ مع

الثػػكرة ،كتقػػكيض الق ػػدرة التأثيريػػة لمككنات ػػو كمحركاتػػو بم ػػا فييػػا التشػػريعات كاآلليػػات كالمؤسس ػػات
كالقكل السياسية كاالجتماعية.

 -9الثـــورة المضـــادة )Counter-revolution( /كػػؿ ثػػكرة حػػدثت فػػي التػػاريخ قامػػت ضػػدىا
حركػػة مضػػادة لمقضػػاء عمييػػا بيػػدؼ اسبقػػاء عمػػى األكضػػاع القائمػػة ،كيطمػػؽ عمػػى ىػػذه الحرك ػة
المضادة اسـ "الثكرة المضادة" ،كتتككف عناصرىا عادة مف أصػحاب المصػالح ،الػذيف يستشػعركف

الضرر الذم يحتمؿ أف يصيبيـ جراء الثكرة ،سكاء عمى المدل القريب أك البعيػد ،كدائمػان مػا تمقػي
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الث ػػكرة المض ػػادة تأيي ػػدان كبيػ ػ انر م ػػف الق ػػكل الخارجي ػػة خاص ػػة إذا التق ػػت مص ػػالحيا معي ػػا (الدس ػػكقي،
.)2011

-10الجماعـات األصـولية )Fundamentalist groups( /ىػي جماعػات تػرل اسسػالـ كمػا
كاف أكؿ عيده ،ككما عرفو السمؼ الصالح مف الصحابة ،منطمقػان كمجػاال يحتػذل بػو فػي صػياغة
المعايير كالقيـ كقكاعد السمكؾ كالمعامالت في عمميات بناء الحاضر (منصكر.)1997 ،

-11الجماعات السمفية )Salafi groups(/السمفية ىػي مػنيج إسػالمي يػدعك إلػى فيػـ الكتػاب
كالسػنة بفيػـ سػػمؼ األمػة كىػـ الصػحابة كالتػػابعكف كتػػابعك التػابعيف باعتبػاره يمثػػؿ نيػج اسسػػالـ
األصيؿ كالتمسؾ بأخذ األحكاـ مف القرآف الكريـ كاألحاديث الصحيحة كيبتعد عػف كػؿ المػدخالت

الغريبة عف ركح اسسالـ كتعاليمػو ،كالتمسػؾ بمػا نقػؿ عػف السػمؼ .كىػي تمثػؿ فػي إحػدل جكانبيػا
إحدل التيارات اسسالمية العقائدية في مقابمة الفرؽ اسسالمية األخرل(يكبيديا)2014،

-12الجيوسياســــية)Geopolitical( /مص ػػطمح تقمي ػػدم ينطب ػػؽ ف ػػي المق ػػاـ األكؿ عم ػػى ت ػػأثير
الجغرافيػػا عمػػى السياسػػة ،كلكنػػو تطػػكر ليسػػتخدـ عمػػى مػػدل القػػرف الماضػػي ليشػػمؿ دالالت أكسػػع،

ػديا إلػػى الػػركابط كالعالقػػات السػػببية بػػيف السػػمطة السياسػػية كالحيػػز الجغ ارفػػي ،فػػي
كىػػك يشػػير تقميػ ن
كغالب ػػا م ػػا ينظ ػػر عم ػػى أن ػػو مجمكع ػػة م ػػف مع ػػايير الفك ػػر االس ػػتراتيجي كالص ػػفات
شػ ػركط مح ػػددة.
ن
المحػػددة عمػػى أسػػاس األىميػػة النسػػبية لمقػػكة البريػػة كالقػػكة البحريػػة فػػي تػػاريخ العػػالـ .ىػػذا التعبيػػر

أكاديمي ػػا ،كد ارس ػػة
مش ػػتؽ م ػػف كممت ػػيف( ،جي ػػك) كى ػػي باليكناني ػػة تعن ػػي األرض ،ككمم ػػة السياس ػػية
ن
الجغ ارفيػا السياسػية ينطػكم عمػى تحميػؿ الجغرافيػا كالتػاريخ كالعمػكـ االجتماعيػة مػع سياسػة المكػاف
(بدءا مف مستكل الدكلة عمى الصعيد الدكلي)( المعرفة.)2014 ،
كأنماط بمقاييس مختمفة ن
-13الحركـــة اإلســـالمية )Islamic Movement( :ىػػي الحركػػات التػػي تنشػػط فػػي السػػاحة
السياسػػية كتنػػادم بتطبيػػؽ الش ػريعة اسسػػالمية فػػي الحيػػاة العامػػة كالخاصػػة ،كىػػي تسػػمية أطمقتيػػا

الحركػػات اسسػػالمية عمػػى نفسػػيا ،كال يػػدخؿ فػػي ىػػذه التسػػمية الحركػػات البعيػػدة عػػف العمػػؿ فػػي

المجػػاؿ السياسػػي مػػثال الصػػكفية ،كال عمػػى األحػزاب التقميديػػة ذات الخمفيػػة اسسػػالمية مثػػؿ الرابطػػة
اسسػػالمية الباكسػػتانية ،كال عم ػى الحككمػػات التػػي تطبػػؽ الش ػريعة اسسػػالمية مثػػؿ المممكػػة العربيػػة
السػػعكدية ،كال عمػػى الحركػػات اسسػػالمية فػػي إيػراف الػػذيف يطمػػؽ عمػػييـ اسصػػالحييف كالمحػػافظيف.
كيشمؿ التعريؼ العدؿ كاسحساف في المغرب (مبركؾ.)2015،

-14الدولــــة المدنيــــة )Civil State( /مص ػػطمح ق ػػديـ ،لكن ػػو ظي ػػر بق ػػكة ف ػػي الث ػػكرات العربي ػػة
المعاصػرة ،كتبنتػػو كػػؿ القػػكل العممانيػػة ،فػػي محاكلػػة لاللتفػػاؼ حػػكؿ مصػػطمح " عممانيػػة الدكلػػة "،
كيعتبر ىذا المصطمح أقرب لمفيكـ الدكلة العممانية ،كالتي تحصر الديف فقط فػي الشػعائر الدينيػة

(النجار.)2012 ،

12

-15الفمتـان األمنــي )Lawlessness( /أعمػػاؿ العنػؼ التػػي تقػع داخػػؿ المجتمػع ،كيػػنجـ عنيػػا
أضػرار بحقػػكؽ الم ػكاطنيف ،خاصػػة حقيػػـ فػػي الحيػػاة كالسػػالمة الجسػػدية كحمايػػة ممتمكػػاتيـ ،كىػػذه
األعماؿ يرتكبيا أشخاص أك جماعات مسمحة تخترؽ القػانكف .كيخػرج عػف ىػذه األفعػاؿ المقاكمػة

المسمحة ضد احتالؿ أجنبي كغيره (المدىكف.)2005،
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الفصل الثاني
األوضاع الجيوسياسية لشبو جزيرة سيناء
المبحث األول :شبو جزيرة سيناء :الموقع الجغرافي واألبعاد الجيوسياسية
المبحث الثاني :األوضاع االجتماعية واالقتصادية في شبو جزيرة سيناء
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المبحث األول
شبو جزيرة سيناء :الموقع الجغرافي واألبعاد الجيوسياسية
-1.1المقدمة:
يتحدد الثقؿ االسػتراتيجي سقمػيـ مػا بمػدل العالقػة بػيف عػامميف جػكىرييف ىمػا :مػا يحتكيػو

اسقميـ مف مكارد مادية كبشرية كمان ككيفان مف جية ،كمكقعو الجغرافي في ضكء أىمية ىذا المكقػع
لألطراؼ اسقميمية كما تتبناه مف سياسات دفاعية كىجكمية مف جية أخرل ،إضافة إلى مكقع ىذا

اسقميـ في خريطة اىتمامات القكل العالمية الكبرل.

كمف ذلؾ يتناكؿ ىذا الفصػؿ الخصػائص الطبيعيػة كاالقتصػادية كاالجتماعيػة لشػبو جزيػرة

سػػيناء ،باعتبارىػػا المحػػدد الرئيسػػي ألىميػػة اسقمػػيـ الجيكسياسػػية ،كبالتػػالي تأثيرىػػا عمػػى السياسػػة

المصرية تجاه سيناء.

 -1.1الموقع الجغرافي لشبو جزيرة سيناء:
تقع شبو جزيرة سيناء بيف ذراعي البحر األحمػر ،كىػي عبػارة عػف كتمػة قديمػة تمثػؿ جػزءان مػف

القاعدة اسفريقية األركية ،ارتفعت بيف منطقتيف أخدكديتيف ىما خميج السكيس غربان ،كخميج العقبة

شرقان ،ثـ انحدرت ناحية الشماؿ مع غطاء رسكبي.

كتبمػ مسػػاحة شػػبو جزيػرة سػػيناء ( )61،000كيمػػك متػػر مربػػع ،أم أنيػػا تمثػػؿ حػكالي  %6مػػف

مسػاحة مصػػر ،كيحػػدىا مػػف الجنػػكب الشػرقي كالجنػػكب الغربػػي نيايتػػا البحػػر األحمػػر نحػػك الشػػماؿ
عمى ىيئة ضمعي رقـ ( )7كبير ،خميج العقبة فػي الشػرؽ كخمػيج السػكيس فػي الغػرب ،كىػي حمقػة

الكصػػؿ بػػيف دلتػػا النيػػؿ ككاديػػو األدنػػى كمػػا يميػػو غرب ػان ،كب ػيف فمسػػطيف كسػػكريا كاليػػالؿ الخصػػيب
عمكمان ،بيف قارتي إفريقيا كآسيا (غالب ،1982 ،ص.)23

كىذا يعني أف شبو جزيرة سيناء أخذت شكؿ مثمث قاعدتو البحر المتكسط شماالن ،كانقمػب

عمػػى أرسػػو فػػدخؿ كاسس ػػفيف فػػي رأس البحػػر األحم ػػر كشػػطره شػػطريف ىم ػػا خمػػيج العقبػػة كخم ػػيج
السػػكيس ،كيحػػد شػػبو الجزي ػرة مػػف الشػػرؽ خػػط يقػػرب مػػف المسػػتقيـ يبػػدأ مػػف رأس طابػػا عمػػى رأس
خميج العقبة ،كينتيي بنقطة عمػى شػاطئ البحػر المتكسػط عنػد بمػدة رفػح ،كتحػدىا مػف الغػرب قنػاة

السػػكيس الممتػػدة مػػف مدينػػة السػػكيس عمػػى رأس خمػػيج السػػكيس ،مخترقػػة البحيػرات المػرة كالتمسػػاح
كالػػبالح ،ثػػـ تحػػاذم بحيػرة المنزلػػة مػػف الشػػرؽ إلػػى أف تصػػؿ البحػػر المتكسػػط عنػػد مدينػػة بكرسػػعيد

(المرجع السابؽ ،ص.)25

كيتميز المكقع الجغرافي لشبو جزيرة سيناء بالخصائص التالية:
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-1أنيػػا تقػػع بػػيف البحػػر المتكسػػط فػػي الشػػماؿ (بطػػكؿ  120كيمػػك متػ انر) كقنػػاة السػػكيس فػػي الغػػرب

( 160كيمػػك مت ػ انر) كخمػػيج السػػكيس مػػف الجنػػكب الغربػػي ( 240كيمػػك مت ػ انر) ثػػـ خمػػيج العقبػػة مػػف
الجنػكب الشػرقي كالشػػرؽ بطػػكؿ ( 150كيمػػك متػ انر) (أبػػك العػػز ،1966 ،ص ،)526كىػػك مػػا يعنػػى
أنيا تممؾ كحدىا نحك  %30مف سكاحؿ مصػر بحيػث أف لكػؿ كيمػك متػر سػاحمي فػي شػبو جزيػرة

سيناء ىناؾ ( )87كيمك متر مربعان مف إجمالي مساحتيا مقابػؿ ( )417كيمػك متػ انر بالنسػبة لمصػر

عمكمان… كخمػؼ كػؿ كيمػك متػر مربػع مػف شػكاطئ سػيناء تت ارمػى مسػاحة قػدرىا ( )160كيمػك متػ انر

مربعان مقابؿ ( )387كيمك مت انر بالنسبة لمصر في مجمميا (المرجع السابؽ ،ص.)527

-2مػػنح مكقػػع سػػيناء الجغ ارفػػي أىميػػة اسػػتراتيجية باعتبارىػػا حمقػػة الكصػػؿ بػػيف آسػػيا كافريقيػػا ،كمػػا

أنيا ممتقى القػارتيف ،كالجسػر البػرم الػذم يػربط بينيمػا ،كىػي معبػر بػيف حضػارات العػالـ القػديـ

ف ػػي كادم الني ػػؿ كف ػػي دلت ػػا ني ػػرم دجم ػػة كالفػ ػرات كب ػػالد الش ػػاـ ،ككان ػػت من ػػذ الق ػػدـ ممػ ػ انر لمقكاف ػػؿ

كالجيػػكش الغازيػػة ،تأخػػذ شػػكؿ المثمػػث تسػػتمقي قاعدتػػو الشػػمالية عمػػى ام تػػداد البحػػر األبػػيض

المتكسػػط (مػػف بػػكر ف ػؤاد غرب ػان إلػػى رفػػح شػػرقان) بطػػكؿ يبم ػ ق اربػػة ( )200كػػـ ،أمػػا أرسػػو فيقػػع
جنكب في منطقة رأس محمد (التي تبعد عف ساحؿ البحر األبيض بحكالي ( 390كػـ) كيبمػ

امتداد الحد الغربي لمثمث سيناء حكالي ( )510كـ (كيشمؿ ىذا االمتداد خميج السكيس كقناة
السػػكيس) أمػػا امتػػداد الحػػد الشػػرقي فيصػػؿ إلػػى نحػػك ( )455كػػـ (كيشػػمؿ خمػػيج العقبػػة كالخػػط

الكىمي لمحدكد السياسية الشرقية لمصر) (حمداف ،1980 ،ص.)569

 -1.1.1األىمية الجيوسياسية لشبو جزيرة سيناء.
سيناء ىي أحد مفاتيح مصر كبكابتيا الشرقية ،كمكقع سيناء المميز يظيػر عبقريػة مصػر

مػػف حيػػث الكسػػطية كالتنػػكع ،كالتميػػز كاألىميػػة ،فيػػي الرقعػػة التػػي تصػػؿ إفريقيػػا باسػػيا ،بينمػػا تطػػؿ
بكاجيتيا الكاسعة عمى أكركبا عبر مياه البحر المتكسط.
فشمال سيناء ىو حمقة الوصل والنقطة الحرجة بين ضمعي الشام ومصر ،وىما ضمعان

في وحدة استراتيجية واحدة ،فموقعو سر العبقرية عبر التاريخ ،وجنوب سيناء ىو الحصن

المنيع وسط الجبال والممر االستراتيجي في متال والجدي ،وتعد شرم الشيخ النقطة الحاكمة في

أقصى الجنوب عند التقاء أو افتراق خميجي السويس والعقبة (حمدان ،1980 ،ص.)218

-2.1.2األىمية االستراتيجية لسيناء:
ممػػا سػػبؽ فػػلف المكقػػع الجغ ارفػػي لشػػبو جزي ػرة سػػيناء ،منحيػػا أىميػػة اسػػتراتيجية نظػ انر لالعتبػػارات

التالية:
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تمثل سيناء حمقة ربط بين مصر وبالد الشام في حالتي السمم والحرب:
يشغؿ مثمث شبو جزيرة سيناء حي انز استراتيجيان في خريطة التكازنات الدكلية كاسقميميػة منػذ

فجر التاريخ ،نظ انر لمكقعػو الحػاكـ فػي خريطػة الشػرؽ األكسػط ،حيػث يعتبػر رقعػة اليابسػة الكحيػدة
التي تقسـ المنطقة العربية إلى شرؽ كغرب؛ لػذا فيػك بمثابػة حمقػة االتصػاؿ بػيف الشػريطيف ،كتعػد
سيناء ممتقى القارتيف اسفريقية كاآلسيكية ،كالجسر البرم الذم يربط بينيما ،حيث كانت منػذ القػدـ

مم انر لمقكافؿ كالجيكش الغازية (مباشر كتكفيؽ ،1978 ،ص.)158

كعمى صعيد متصؿ يتيح المكقع الجيكاستراتيجي لسيناء سيكلة التكاصؿ مع دكؿ الظيير

اسقميمي لمصر ،األردف كالمممكة العربية السعكدية ،عػف طريػؽ الجػزء الشػمالي مػف خمػيج العقبػة،
حي ػػث تبمػ ػ أقص ػػر مس ػػافة ب ػػيف طاب ػػا المصػ ػرية كاأل ارض ػػي األردني ػػة مس ػػافة ال تزي ػػد عم ػػى س ػػبعة
كيمػػكمترات ،فػػي حػػيف تبم ػ أقصػػر مسػػافة لالتصػػاؿ بشػػماؿ غػػرب المممكػػة العربيػػة السػػعكدية نحػػك

خمسػػة عشػػر كيمػػك مت ػ انر ،األمػػر الػػذم يؤىػػؿ سػػيناء ألف تصػػبح منطقػػة لكجسػػتية مشػػتركة لمتبػػادؿ
التجػػارم العربػػي البينػػي مػػف جيػػة ،كاسفريقػػي اآلسػػيكم مػػف جيػػة أخػػرل ،كربمػػا تزيػػد ىػػذه المي ػزة

النسػػبية أىميػػة إذا مػػا تػػـ تدشػػيف مشػػركع الجسػػر الػػذم ي ػربط بػػيف السػػعكدية كمصػػر عبػػر سػػيناء
(مباشر ،تكفيؽ ،1978 ،ص.)171

ترل الدراسة أف سيناء تشكؿ عامالن ميمان في ربط مصػر بػبالد الشػاـ عمػى مػر العصػكر،

فيي تتمتع بمكانة جيكسياسية كاستراتيجية متميزة ،تؤىميا ألف تمعب دك انر رئيسان فػي إدارة األحػداث

السياسية المرتبطة بكؿ مف مصر كبالد الشاـ ،كقد أىمتيا ىػذه المكانػة ألف تمعػب دك انر بػار انز عبػر

التػػاريخ بػػيف اسقميمػػيف المػػذككريف مػػف خػػالؿ :اعتبارىػػا رابط ػان جغرافي ػان يػػؤمف عمق ػان عسػػكريان كأمني ػان
س ػكاء فػػي حالػػة السػػمـ أك الحػػرب ،إضػػافة لككنيػػا مم ػ انر تجاري ػان ميم ػان لتعزيػػز العالقػػات االقتصػػادية
البينية بيف مصر كبالد الشاـ.

-2العمق االست ارتيجي لقناة السويس:
كيكفي اسشارة ىنا إلى أىمية سيناء باحتضانيا قنػاة السػكيس أحػد أىػـ الممػرات المالحيػة

فػػي العػػالـ ،بمػػا تػػكفره مػػف فػػرص االتصػػاؿ الحضػػارم بػػيف الشػػعكب ،كتيسػػير القػػدرة عمػػى الحركػػة
كاالنتقػػاؿ كتػػكفير سػػبؿ إضػػافية لمتزكيػػد كاسمػػداد ،كفػػي إطاللػػة س ػريعة عمػػى أىميػػة قن ػاة السػػكيس،

فلنيا تكفر لمسفف المارة مف ( %19إلى  )%60مف إجمالي المسػافة البحريػة مقارنػة بػدكرىا حػكؿ

رأس الرجػػاء الصػػالح ،كمػػف ثػػـ فيػػي تنقػػؿ نحػػك ( )%14مػػف تجػػارة العػػالـ المنقكلػػة بح ػ انر ،كنحػػك

( )%16مػػػف صػ ػػادرات الػػػنفط الخميجيػ ػػة ،ك( )%41مػػػف البضػ ػػائع المتداكلػ ػػة فػػػي م ػ ػكانئ الخمػ ػػيج
العرب ػػي ،ك( )%33م ػػف البض ػػائع المتداكل ػػة ف ػػي مػ ػكانئ جن ػػكب ش ػػرؽ آس ػػيا ،كم ػػا إني ػػا ت ػػكفر نح ػػك

( )%50مف الكقكد الالزـ لمركر السفف حكؿ إفريقيا (المناكم ،2011 ،ص.)187
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ػاء عمػػى مػػا سػػبؽ تشػػكؿ سػػيناء بمسػػاحتيا الكاسػػعة عمق ػان اسػػتراتيجيان لقنػػاة السػػكيس يػػكفر ليػػا
بنػ ن
الحماية مف ناحيتيف:
 الناحيػػة العسػػكرية كاألمنيػػة :خاصػػة فػػي ظػػؿ األطمػػاع اسقميميػػة كفػػي مقػػدمتيا إس ػرائيؿ،كاألطماع الدكلية ،كالتي تيدد قناة السكيس مف فترة ألخرل.

 الناحيػػة االقتصػػادية :كالتػػي تشػػكؿ ظيي ػ انر اقتصػػاديان مػػف ناحيػػة بنػػاء المنػػاطؽ الصػػناعيةكالمكانئ التجارية كمرافئ السفف كصناعتيا ،كبالتالي تشكؿ رافدان اقتصاديان.

لذلؾ ترل الدراسة أف ىناؾ ضركرة ممحة لفػرض األمػف المصػرم سػيطرتو الكاممػة عمػى شػبو

جزيرة سيناء لتأميف المنطقة باعتبارىا ممفان ىامان كحيكيان مف ممفات األمف القكمي المصرم.

حاجزً طبيعياً يساعد في الدفاع عن اإلقميم:
ا
-3تعتبر

تكاد ال تكجد فػي العػالـ عمػى مػر التػاريخ منطقػة جغرافيػة كػاف ليػا أبمػ التػأثير فػي تػاريخ
قطر مف األقطار مثمما كاف لشبو جزيرة سيناء ،التي ال تقتصر أىميتيا لمصر بأنيا كانت سػاحة

الحرب عاـ ( ،)1956عاـ ( ،)1967عاـ ( ،)1973بؿ نجػد بكصػمة التػاريخ المصػرم منػذ أقػدـ

العصكر قد أشار مؤشرىا دكمان إلى ذلؾ الركف الشمالي الشرقي مف أرضػيا ،إلػى المػدخؿ الشػرقي
الت ػػاريخي ال ػػذم من ػػو كف ػػدت كاف ػػة المكج ػػات البشػ ػرية الت ػػي أث ػػرت أبمػ ػ الت ػػأثير ف ػػي مس ػػار الت ػػاريخ

المصرم قديمة ،ككسػيطو ،كحديثػو ،كمنػو انطمقػت أيضػان كػؿ محػاكالت التكسػع الخػارجي المصػرم

في جنكب غرب آسيا (السيد ،1978 ،ص.)161

إف القيمػػة االسػػتراتيجية لسػػيناء تكمػػف فػػي سػكاحميا ،خاصػػة فػػي منطقػػة رأس محمػػد ،فسػػاحمي

جنكب سيناء (خميجي السكيس كالعقبة) ىما محػكر الحركػة البريػة األساسػية عمػى ضػمعييما ،فمػف
الساحؿ الشرقي يمكف تحديد خميج السكيس الغربي بؿ منطقة السكيس كميا.

لق ػد أكضػػحت معػػارؾ سػػيناء فيمػػا بعػػد حػػرب ()1967ـ اسػػتخداـ إس ػرائيؿ لس ػكاحؿ سػػيناء

الغربية كقاعدة لالنطالؽ كتيديػد سػاحؿ خمػيج السػكيس مباشػرة (ىجػكـ إسػرائيؿ عمػى شػبو الجزيػرة
الخضراء) كتيديدىا لمزعفرانة كالسخنة خالؿ حرب أكتكبر ،كما أف شرـ الشيخ بصفة أساسية يعد

المفتاح االست ارتيجي لمثمث شبو جزيرة سيناء ،حيث يتحكـ تمامان في خميج العقبة ،خركجػان كدخػكالن
مػ ػػف خػ ػػالؿ مضػ ػػيؽ تي ػ ػراف ،فض ػ ػالن عػ ػػف تحكمػ ػػو فػ ػػي السػ ػػيميف السػ ػػاحميف بحكػ ػػـ التقائيمػ ػػا ىنػ ػػاؾ

(مصطفى ،1980 ،ص.)578

كتمتم ػػؾ س ػػيناء مح ػػددات الكج ػػكد اسقميم ػػي الجيكاس ػػتراتيجي ،كالت ػػي ت ػػتمخص ف ػػي عن ػػاكيف

رئيسة لعؿ أىميا :المكقع الجغرافي ،كالمكقع المناخي ،كالقابمية لمتنمية.

كاذا ك ػػاف المكق ػػع الجغ ارف ػػي يبح ػػث ف ػػي ت ػػأثير خط ػػكط الط ػػكؿ كدكائ ػػر الع ػػرض ،كاليابس ػػة

كالمياه ،كالمناطؽ المجاكرة ،عمى استراتيجيات الدكلة تنمكيان كعسكريان ،فلف أبرز تمػؾ المفػردات مػا
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يتعمػػؽ باسطاللػػة الجغرافيػػة كمػػدل الػػتحكـ فػػي مضػػائؽ اسػػتراتيجية كممػرات مائيػػة مػػؤثرة ،إذ تمعػػب

اسطاللة الجغرافية دك انر كبي انر كمؤث انر في تحديد أىمية المنطقة أك اسقمػيـ فػي أكقػات السػمـ كالحػرب
عمى حد سكاء (المناكم ،2011 ،ص.)179

كىػػذا مػػا تػػكفره الطبيعػػة الطبكغرافيػػة لسػػيناء ،حيػػث تتخػػذ مكقعػان شػػبو جػػزرم ،فمػػف الشػػماؿ

يح ػػدىا البح ػػر األب ػػيض المتكس ػػط كم ػػف الجن ػػكب يح ػػدىا البح ػػر األحم ػػر ،كشػ ػرقان تح ػػدىا الحػ ػػدكد

السياسية مع فمسطيف المحتمة كخميج العقبة ،كغربان قناة السكيس إحدل أىـ المجارم المالحية فػي
حركػػة التجػػارة الدكليػػة ،باعتبارىػػا حمقػػة الكصػػؿ بػػيف الشػػماؿ كالجنػػكب كالشػػرؽ كالغػػرب ،بمكقعيػػا

المتكسط مف مراكز الثقؿ التجارم كالصناعي كالنفطي التقميدية حكؿ العالـ.

كتب ػػرز أىمي ػػة اسطالل ػػة الجغرافي ػػة المتف ػػردة لس ػػيناء ف ػػي ح ػػاالت الح ػػرب ف ػػي ت ػػكفير عنص ػػر

المركنة لمقيادة العسكرية المصرية في المناكرة سكاء ب انر أك بح انر ،ككذلؾ السيطرة كالتفكؽ العسكرم

مف خالؿ التحكـ في بعض المضائؽ كالممرات المالحية اليامة مثؿ مضيؽ تيػراف (سػبؽ كأغمقتػو
مصر بعد حرب  )1967كخميج العقبة ،كقناة السكيس (عبد الحميـ.)2013 ،

كيكجد بسيناء مجمكعػة مػف الممػرات التػي تتمتػع بأىميػة اسػتراتيجية مثػؿ ممػر مػتال الػذم

يقػػع بػػيف سالسػػؿ جبػػاؿ شػػماؿ كجنػػكب سػػيناء عمػػى بعػػد ح ػكالي ( 50كيمػػك) مت ػ انر شػػرؽ السػػكيس،
كشيد العديد مف المعارؾ ،ككذلؾ ممرات صدر الحيطاف ،كالخاتمية ،كالجدم.

كيبدك أف ىذه المزايا التي تكفرىا اسطاللػة الجغرافيػة لسػيناء فػي كقػت الحػرب تسػتمزـ السػيطرة

المعمكماتية عمى مسرح العمميات كمعرفػة مميػزات األرض كحرمػاف الطػرؼ المعػادم منيػا ،كتػكافر

قكات كمعدات عسكرية متنكعة كمتطكرة (برية – بحرية – جكية) تستطيع المناكرة كادارة كتخطيط
جيد سحػراز انتصػارات عسػكرية ،كربمػا ىػذا مػا تمتمكػو القػكات المسػمحة المصػرية ،فيػي مػف أقػكل

الجيػػكش عربي ػان كالقػػكة العسػػكرية الرابعػػة عشػػرة فػػي العػػالـ كفق ػان لتصػػنيؼ مؤسسػػة جمكبػػاؿ فايربػػاكر
البحثية األمريكية لمعاـ ( 2013السيد ،1978 ،ص.)164

-4تشتمل عمى عدد من المدن واألودية والواحات والممرات التاريخية:
كيعزز مف أىمية كخصكصية اسطاللػة الجغرافيػة لسػيناء مكقعيػا المنػاخي المتميػز ،إذ ال
يخف ػ ػػى أف األكض ػ ػػاع المناخي ػ ػػة الس ػ ػػائدة ف ػ ػػي منطق ػ ػػة جغرافي ػ ػػة م ػ ػػا تمع ػ ػػب دك انر ميمػ ػ ػان ف ػ ػػي البع ػ ػػد

الجيكاسػػتراتيجي لػػذلؾ اسقمػػيـ ،خصكص ػان فػػي كقػػت السػػمـ ،مػػف خػػالؿ إعطائيػػا م ازيػػا نسػػبية يمكػػف
تسػػخيرىا لصػػالح التنميػػة المسػػتدامة الرفػػاة االقتصػػادم ،كىػػك مػػا يتفػػؽ كالظػػركؼ المناخيػػة لسػػيناء،

حيػػث تعطييػػا مقكماتيػػا المناخيػػة المعتدلػة ،بعيػػدان عػػف الظػػركؼ المناخيػػة قارسػػة البػػركدة أك شػػديدة
الح ػ اررة التػػي تشػػيدىا منػػاطؽ أخػػرل ،مي ػزة نسػػبية فػػي مجػػاؿ السػػياحة بمختمػػؼ أنكاعيػػا العالجيػػة

كاألثرية كغيرىا (مسمـ.)2012 ،
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كمػػا إف تمػػؾ الخاصػػية تؤىػػؿ سػػيناء لتصػػبح منطمقػان ميمػان سقامػػة مشػػركعات تكليػػد الطاقػػة

المتجددة ،السيما طاقة الشمس كطاقة الرياح ،السيما كأف سيناء تتمتع بدرجات عاليػة مػف سػطكع
الشمس يمكف أف تساعد في الحصكؿ عمى الطاقة خاصة في المناطؽ الداخمية ،فػي ظػؿ االتجػاه

العالمي المت ازيػد نحػك التكسػع فػي تكليػد الطاقػة البديمػة ،حيػث تمثػؿ مصػادر الطاقػة المتجػددة نحػك

( )%16.7مف إجمالي إمدادات الطاقة عمى مستكل العالـ كفقان لتقػديرات ( ،)2011كالبحػث عػف
بدائؿ لمطاقة األحفكرية ،النفط كالغػاز كالفحػـ ،السػيما مػع تكػرار أزمػات الطاقػة كالكقػكد فػي مصػر

عمى نحك مقمؽ في اآلكنة األخيرة (المرجع السابؽ).

اسطاللػة الجغرافيػػة المتميػزة كالمكقػػع المنػاخي المالئػػـ ،يمػثالف البيئػػة المالئمػة لمتنميػػة ،أك

القابمية لمتنمية ،حيث يشكؿ البعد األخير الضػمع الثالػث لمكجػكد اسقميمػي الجيكاسػتراتيجي لسػيناء،

كتػػزداد القابميػػة لمتنميػػة أىميػػة فيمػػا يتعمػػؽ بسػػيناء السػػيما مػػع امتالكيػػا لمم ػكارد الطبيعيػػة كالثػػركات
المعدنية المحفزة لخمؽ بيئة تنمية متميزة .حيث تمعب تمؾ المػكارد كالثػركات التػي تزخػر بيػا سػيناء

دك انر كبي انر في إكسابيا صفة المكقع الجيكاستراتيجي األبرز لمدكلة المصرية ،كمف ثـ فػلف اسػتغالؿ
ثركات سيناء البتركلية كالمعدنية كالزراعية كالسػمكية كالحيكانيػة ،بكافػة تنكيعاتيػا ،عمػى نحػك فعػاؿ

يمكػػف أف يس ػيـ فػػي بنػػاء اقتصػػاديات التنميػػة فػػي مصػػر ،مػػف خػػالؿ تدشػػيف صػػناعات تحكيميػػة،

كاسػػتخراجية كطنيػػة كقكميػػة باالسػػتعانة بخبػرات دكليػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ بػػدالن مػػف تػػرؾ األمػػر برمتػػو

لمشػػركات األجنبيػػة لمػػا يسػػتتبعو ذلػػؾ مػػف مخػػاطر عمػػى األمػػف القػػكمي لمػػبالد (حمػػداف،1980 ،

ص.)602

إف الكجػػكد اسقميمػػي الجيكاسػػتراتيجي المتميػػز لسػػيناء ال يعمػػؿ فػػي الف ػراغ ،بػػؿ البػػد مػػف

االستفادة منو كتطكيعو بما يعكد بالنفع عمى سائر القطر المصرم ككؿ ،حيث تظؿ االستفادة مف

جيكاستراتيجية سيناء المتميزة كتطكيعيا لخدمة أمف كتنمية مصر رىنان بلدراؾ النظاـ السياسي فػي

مصػػر ،إذ إف ىن ػػاؾ العدي ػد م ػػف الد ارس ػػات كاألبحػػاث كالمش ػػاريع متكامم ػػة األركػػاف لتنمي ػػة س ػػيناء،

كالتنمية بسيناء ،ال يزاؿ معظميا بؿ جميا حب انر عمى كرؽ ،حبيسان بأدراج المكاتب ،كلـ يتـ ترجمتو

إلػػى كاقػػع مممػػكس ،كىػػك مػػا لػػـ يعػػد مقب ػكالن كال معق ػكالن فػػي مصػػر مػػا بعػػد الثػػكرة (المرجػػع السػػابؽ،

ص.)608

-5الدور التاريخي الذي تمعبو سيناء في العالقات بين مختمف أقاليم المشرق العربي:
كعمى صعيد متصؿ يتيح المكقع الجيكستراتيجي لسيناء سيكلة التكاصؿ مع دكؿ الظييػر

اسقميمي لمصر ،األردف كالمممكة العربية السعكدية ،عػف طريػؽ الجػزء الشػمالي مػف خمػيج العقبػة،

حي ػػث تبمػ ػ أقص ػػر مس ػػافة ب ػػيف طاب ػػا المصػ ػرية كاأل ارض ػػي األردني ػػة مس ػػافة ال تزي ػػد عم ػػى س ػػبعة
كيمػػكمترات ،فػػي حػػيف تبم ػ أقصػػر مسػػافة لالتصػػاؿ بشػػماؿ غػػرب المممكػػة العربيػػة السػػعكدية نحػػك
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خمسػػة عشػػر كيمػػك مت ػ انر ،األمػػر الػػذم يؤىػػؿ سػػيناء ألف تصػػبح منطقػػة لكجسػػتية مشػػتركة لمتبػػادؿ
التجػػارم العربػػي البينػػي مػػف جيػػة ،كاسفريقػػي اآلسػػيكم مػػف جيػػة أخػػرل ،كربمػػا تزيػػد ىػػذه المي ػزة

النسػػبية أىميػػة إذا مػػا تػػـ تدشػػيف مشػػركع الجسػػر الػػذم ي ػربط بػػيف السػػعكدية كمصػػر عبػػر سػػيناء
(مباشر كتكفيؽ ،1978 ،ص.)171

-2.1.3خطوط الدفاع االستراتيجية لشبو جزيرة سيناء:
ىناؾ ثالثة خطكط دفاعية أساسية محددة بكضكح كامؿ ،تتعاقب مف الشػرؽ إلػى الغػرب ،أم
مف حدكد مصر الشرقية حتى قناة السكيس عمى الترتيب كىي:

-1الخط األكؿ قرب الحدكد كيكاد يكازييا.

-2خط المضايؽ مف السكيس إلى البردكيؿ.
-3خط قناة السكيس نفسيا.

كيعد كؿ خط مف ىذه الخطكط بمثابة "خط حياة" لمصر؛ لذا يحتػاج إلػى نظػرة فاحصػة عميػو
ُ
أكالن ،ثـ بعد ذلؾ إلى نظرة متكاممة في إطار الشبكة الدفاعية كميا.

-1خــط الــدفاع األول :كيقػػع قػػرب الحػػدكد السياسػػية بدرجػػة كبي ػرة ،كيمتػػد أساس ػان مػػف رأس خمػػيج
العقبة حتى زاكية أك ككع البحر المتكسط في منطقة العػريش ،يبػدأ الخػط بطابػا كرأس النقػب عمػى

الخم ػػيج ف ػػي منطق ػػة حرج ػػة اس ػػتراتيجيان ،إذ تتق ػػارب ف ػػي دائػ ػرة ص ػػغيرة ح ػػدكد أرب ػػع دكؿ :مصػ ػػر،
كفمسطيف المحتمة ،كاألردف كالسعكدية ،كتمثؿ رأس النقب مجمع مركحة الطػرؽ الطبيعيػة كاألكديػة
التي تبدأ مف العريش كمف رفح كمف جنكب فمسطيف ،ثـ يمتد الخط إلى الككنتيال ،التي تقػع عمػى

ىض ػػبة عالي ػػة مشػ ػرفة عم ػػى المنخفض ػػات كالط ػػرؽ كاألكدي ػػة المحيط ػػة .كى ػػي بي ػػذا نقط ػػة حص ػػينة

لمغاية ،كما تمتمؾ مصادر الميػاه الكحيػدة فػي منطقتيػا ،كبعػد الكػكنتيال يسػتمر الخػط نحػك الشػماؿ

الغربي حتى يصؿ إلى القصػيمة إلػى الػداخؿ قمػيالن مػف حػدكد مصػر السياسػية ،كمنيػا يتتبػع جػزر
كادم العريش ما انر ب(أبك عجيمػة) ،كبعػدىا يحفػو جبػؿ لبنػى مػف الغػرب ،ثػـ يمػر ببئػر لحفػف التػي
يصؿ بعدىا مباشرة إلى مدينة العريش ،كالقطاع األخير يراكح ارتفاعو بيف متكسط إلػى مػنخفض،

كيبػػدك كػػالعنؽ أك الرقبػػة العريضػػة بػػيف سمسػػمة مرتفعػػات كىضػػاب الضػػيرة الداخميػػة كبػػيف البحػػر

المتكس ػػط ،كم ػػف ث ػػـ يمث ػػؿ المم ػػر الطبيع ػػي ب ػػيف س ػػيكؿ س ػػيناء كس ػػيؿ فمس ػػطيف (مط ػػر،2012 ،

ص.)181

إف الجػ ػػزء األكبػ ػػر منػ ػػو يختػ ػػرؽ نطػػػاؽ الكثبػ ػػاف الرمميػػػة ،ممػ ػػا يحػ ػػدد مس ػػارات الحركػػػة بشػ ػػدة

كيحص ػػرىا ف ػػي خط ػػكط ض ػػيقة عم ػػى الس ػػاحؿ أك ف ػػي ال ػػداخؿ ،كعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أف ى ػػذا القط ػػاع
الشػػمالي المػػنخفض ال يتجػػاكز أكثػػر مػػف ثمػػث الخػػط الػػدفاعي كمػػو ،فلنػػو يعػػد بصػػكرة مطمقػػة مركػػز
الثقؿ كالخطر فيو ،ألف نيايات محاكر سيناء االستراتيجية الثالثة تجتمع عنده :رفح عمى المحكر
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الشمالي ،أبك عجيمة عمى النحػك األكسػط ،القصػيمة عمػى المحػك الجنػكبي ،فيػك بمثابػة يػد مركحػة

المحػػاكر ،أك ربطػػة الحزمػػة ،أك "زر" سػػيناء االسػػتراتيجي .كلػػـ يكػػف غريب ػان لػػذلؾ أف يعتب ػره بعػػض
العسكرييف القاعدة االستراتيجية الحقيقية لمدفاع عف مصر (المرجع السابؽ ،ص.)182

-2خط الدفاع الثاني :كيقػع بعيػدان إلػى الػداخؿ كعمػى بعػد ( 75- 32كػـ) مػف قنػاة السػكيس،
يقػكـ خػط الػدفاع الثػاني كاألكسػط عػف سػيناء كيمتػد محػكره فػي قمبيػا مػف الشػماؿ الشػرقي إلػػى

الجنكب الغربي ،كقطباه الطاغياف ىما ممر متال في الجنكب كمضيؽ الجفجافة في قمبيا مف
الشػماؿ الشػرقي إلػى الجنػكب الغربػي ،كقطبػاه الطاغيػاف ىمػا ممػر مػتال فػي الجنػكب كمضػيؽ

الجفجافة في الشماؿ .أما بقيتو فميست أكثر مف امتداد ليما عمى الجانبيف حتى البحر شماالن
كالخمػػيج جنكبػان ،إنػػو أساسػان خػػط المضػػايؽ أك الممػرات ،كمػػف ىػػذه الصػػفة – تحديػػدان – يسػػتمد

أىميت و الفائقة (مقاتؿ في الصحراء.)2014،

يبدأ الخط مف دائرة رأس خميج السػكيس ،كيشػمؿ منطقػة مدينػة السػكيس نفسػيا ،كالكػكبرم

كالشػػط ،ثػػـ عيػػكف مكسػػى مػػف حكليػػا شػػماالن كجنكب ػان ،كربمػػا امتػػد إلػػى سػػدر ،ثػػـ ي ػرتبط بمجمكعػػة

األكديػػة الصػػحراكية المحميػػة حتػػى يصػػؿ إلػػى الحػػاجز الجبمػػي األشػػـ كاألصػػـ الػػذم يقػػؼ كالحػػائط

المرتفع ،جبؿ ال ارحػة فػي الجنػكب كجبػؿ حيطػاف فػي الكسػط ،ثػـ جبػؿ أـ خشػيب فالختميػة شػماالن،
ككاضح أف الخط جبمي لمغاية كبال الكعكرة كالمنعػة فػي القطػاع الجنػكبي ،بينمػا يتحػكؿ إلػى بحػر

مف الرماؿ المفككة كالمستنقعات السبخة في قطاعو الشمالي (حمداف ،1994 ،ص.)757

ككػػذلؾ فيػػك بكاممػػو غيػػر صػػالح الختػراؽ أك عبػػكر القػكات الميكانيكيػػة عمػػى اسطػػالؽ ،إال مػػف

خالؿ فتحاتو المحددة بصرامة ،كبيذا تحكمو تمؾ الفتحػات الجبميػة تمامػان ،فػيحكـ ىػك بػدكره حركػة
أك تقدـ الجيكش أك الغزاة ،كسكاء مف شرؽ سيناء إلى غربيا ،أك مف غربيا إلى شرقيا.

كىك بيذا الكضع يناظر بػيف خطػكط الػدفاع الطكليػة الثالثػة المحػكر األكسػط بػيف محػاكر

الحركة العرضية الثالثة ،األكسط كيتكسط قمب المسرح العسكرم األساسي في شػبو جزيػرة سػيناء،
كعند تقاطعيما بالفعؿ يتحدد كاحػد مػف أخطػر مكاقػع سػيناء االسػتراتيجية ،كىػك مضػيؽ الجفجافػة،

كالكاقػػع أف مضػػيؽ الجفجافػػة فػػي جانػػب ،كممػػر مػػتال فػػي الجانػػب اآلخػػر ،كمػػا بينيمػػا مػػف مم ػرات
ثانكية ،تؤلؼ في مجمكعيا منطقة المضايؽ التي تمثؿ بغير جداؿ المفاتيح االستراتيجية الحاكمػة

لسيناء كميا (المرجع السابؽ.)758 ،

ليذا كمػو ُيعػد ىػذا الخػط باسجمػاع الخػط الػدفاعي الحػاكـ كالفاصػؿ بػيف الخطػكط الثالثػة،
فالسيطرة عميو تحدد كتحسـ المعركة ،سكاء عف يمينو أك يسػاره ،فمػف يسػيطر عميػو ،يجػد الطريػؽ

مفتكحػان بػػال عقبػػات تػذكر إلػػى قنػػاة السػكيس ،كمػػا يجػػد أف المعركػة إلػػى الشػػرؽ منػو إنمػػا ىػػي بقايػػا
مقاكمػػة ال تمبػػث أف تكتسػػح حتػػى الحػػدكد ،أمػػا مػػف يسػػخره فعميػػو أف يتكقػػع اليجػػكـ فػػك انر عمػػى قنػػاة

السكيس غربان ،أك االكتساح كاالرتداد إلى الحدكد شرقان.

22

-3خط الدفاع الثالث :كاألخيػر أيضػان فيػك قنػاة السػكيس ،كمنطقػة البػرزخ بصػفة عامػة قػديمان قبػؿ
شؽ القناة ،ىي "خاصرة" مصر االستراتيجية كميا بال استثناء ،حيث يتقارب بحراىا أشػد التقػارب،

فيػي عنػػؽ الزجاجػة ،كعمػػى جانبيػا تبػػدك سػيناء كحجػرة أماميػة لمقاعػػة الكبػرل مصػػر النيميػة ،بينمػػا

ىػػي نفسػػيا تُعػػد العتبػػة الداخميػػة أك البػػاب بينيمػػا ،كالبػػرزخ يعػػد مػػف الكاجيػػة الفيزكغرافيػػة اسػػتم ار انر
لسيكؿ شماؿ سيناء بشقيا الشمالي المنخفض كالجنػكبي المرتفػع ،كىػك يػربط فػي تػدرج بػيف سػيناء
كالدلتا ،ممتدان مػا بػيف المنزلػة المسػطحة فػي الشػماؿ كخمػيج القمػزـ أك السػكيس فػي الجنػكب ،ككػاف

يتكسط ىذا البرزخ مجمكعات البحيرات الداخميػة المغمقػة ،التمسػاح كالمػرة ،كالػى الشػماؿ منيػا كػاف
الفرع البيمكزم القديـ يخترؽ البرزخ إلى نيايتػو عنػد بيمكزيػكـ (الفرمػا) عمػى البحػر ،ككانػت القنطػرة

عمى النياية الجنكبية لمبحيرة ىي نقطة عبكر الفرع (الحجازم ،2011 ،ص.)35

كالى جانب ىذه المكانع الطبيعية الجزئية ،كثي انر ما أقامػت مصػر الفرعكنيػة كالعربيػة خطػان

محصنان يتألؼ مف سمسمة مف المخافر كالقالع كالمكاقع األمامية ،كاف آخػر كأحػدث ىػذه الخطػكط

خػط بػارليؼ كممحقاتػو ،الػذم أقامتػو اسػرائيؿ كالػذم سػحقتو مصػر فػي  6أكتػكبر إلػى األبػد ،كفيمػا

عدا ىذا ،كانػت ميمػة الػدفاع عػف منطقػة البػرزخ ،تُسػتقطب نيائيػان فػي نقطتػيف اسػتراتيجيتيف عمػى
طرفيو( :الييئة المصرية العامة لالستعالمات.)2011،
في الجنكب السكيس ،ككانت بصيغة أك بأخرل ذات صبغة عسػكرية عبػر التػاريخ دائمػان،

من ػػذ كميزم ػػا (أك كمكزم ػػا ،كتعن ػػي نياي ػػة الطري ػػؽ) البطممي ػػة ،إل ػػى القم ػػزـ اسس ػػالمية حت ػػى الس ػػكيس

الحديثة ،في الشماؿ فيناؾ بيمكزيكـ القديمة ،أك الفرما العربية التي كانت قمعة دائمان كمسػرح كثيػر

مػػف المكاقػػع العسػػكرية الفاصػػمة فػػي تػػاريخ مصػػر ،منػػاظرة فػػي ذلػػؾ ل ػرفح كالع ػريش عمػػى الطػػرؽ

المقابؿ لسيناء ،فقد حاصرىا (عمرك بػف العػاص) عنػد فػتح مصػر طػكيالن قبػؿ أف تسػقط ،ثػـ دمػر
قمعتيا ليؤمف مؤخرتو قبؿ أف يغادرىا إلى داخؿ الكادم (الصقار.)2011 ،

كمنػػذ أف ُشػػقت قنػػاة السػػكيس تغيػػرت الخريطػػة الطبيعيػػة لممنطقػػة ،كمعيػػا تغيػػرت الخريطػػة

الجيكستراتيجية ،فبعد شؽ القنػاة تحػكؿ البػرزخ الطبيعػي إلػى مضػيؽ صػناعي ،كصػرفت البحيػرات

الداخمية إلى البحر كلـ تعد مغمقة ،أما استراتيجيان فقد أصبحت القناة مانعان مائيان صناعيان كىي في
حكـ المانع الطبيعي ،السيما بعد تكسيعيا المطرد ،أصبحت خندقان مائيان بال الطكؿ ،كفيو تصػب
نيايات محاكر سيناء االستراتيجية الثالثة عند نيايتيا كمنتصػفيا ،أم أمػاـ السػكيس كاسسػماعيمية

كالقنطرة عمى الترتيب (جكدة.)2012،

-2.1.4األىمية الدينية لسيناء:

سيناء ىي معبر الديانات السماكية ككرميػا اهلل بػذكرىا فػي القػرآف الكػريـ فػي قكلػو تعػالى:
ػكف كطُػ ِ ِ ِ
كالتِّػ ِ ﱠ
يف[ التِّػػيف ،]2-1:ككرميػػا سػػبحانو كتعػػالى بعبػػكر أنبيائػػو أل ارضػػي
ػكر سػػين َ
ػيف َكالزْيتُػ ِ َ
َ
سيناء نحك كادم النيؿ .فعبرىا الخميؿ إبراىيـ ،كعبرىا سيدنا يكسؼ كأخكتو كأبكىـ ..كفي خركجو
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بقكمو مف مصر ،طالت بسيدنا مكسػى ليػالي الصػحراء حتػى بمػ بقكمػو المقػاـ أربعػيف عامػان ،كمػا
عبرىا عيسى إلى مصر كمنيا عاد إلى فمسطيف… كما اخترؽ الجيش اسسالمي طريػؽ اليجػرات

الشمالي لسيناء حتى تمكف مف فتح مصر عاـ (639ـ) .لقد تركػت ىػذه األحػداث التاريخيػة التػي
مرت بيا سيناء عبر العصكر المختمفة بصماتيا في شكؿ مجمكعة مف الطػرؽ التاريخيػة ،كالمػدف

القديمة كالقالع كالحصكف كاالستحكامات الحربية (فتحي.)2012،
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المبحث الثاني
األوضاع االجتماعية واالقتصادية في شبو جزيرة سيناء
إف سػػكاف سػػيناء كػػانكا منػػذ بػػدء التػػاريخ مػػف أصػػؿ سػػامي كسػػكاف سػػكريا ،ككػػانكا يتكممػػكف

لغػػة غيػػر لغػػة المص ػرييف ،كقػػد عرف ػكا فػػي اآلثػػار المص ػرية باسػػـ "حريكشػػاع" أم أسػػياد الرمػػاؿ،
كع ػػرؼ س ػػكاف ب ػػالد الط ػػكر خاص ػػة باس ػػـ "مكنتي ػػك" كعرفػ ػكا ف ػػي الت ػػكراة عن ػػد م ػػركر بن ػػي إسػ ػرائيؿ
(بالجزيرة بالعمالقة) ،كمنذ فجر التاريخ امتزج سكاف تمػؾ المنطقػة "شػرؽ الػدلتا كسػيناء" ببعضػيـ،

ككانكا يصكركف اسلػو "سػبدك" عمػى شػكؿ اسلػو "حػكرس" كيعبدكنػو ،فأخػذ اسلػو أحيانػان شػكؿ صػقر

كأحيانان أخرل شكؿ رجؿ ممتح عمى رأسو شعر مستعار مربكط برباط مف الخمؼ كفقػان لشػكؿ اسلػو

ال ػػذم ك ػػاف يعب ػػده أى ػػؿ الص ػػحراء ،ث ػػـ عن ػػد الف ػػتح اسس ػػالمي تغم ػػب الف ػػاتحكف عم ػػى أى ػػؿ س ػػيناء
األصمييف (بكر ،1984 ،ص.)4

كذلؾ عرفت سيناء في اآلثار المصرية باسـ "تكشريت" أم أرض الجػدب كالعػراء ،كنسػبكا

إلى جنس "العامك" ،ككاف المكنيتك كالػحريكشاع متشابييف في الييئات كالمالبػس كالعيشػة البدكيػة،

كقد دلت صكرىـ الباقية عمى اآلثػار إلػى اليػكـ عمػى أف ىيئػاتيـ فػي تمػؾ العصػكر تقػرب جػدان مػف
ىيئات بدك سيناء اليكـ ،ككػانكا يمشػكف حفػاه كيشػدكف أكسػاطيـ باألحزمػة ،ككػاف سػالحيـ القػكس

كالنبؿ كالسكيف كالفأس كالترس ،ككانكا يقتنكف قطعانان مف األغناـ.

أمػػا الجمػػؿ كالحصػػاف فمػػـ يككنػػا معػػركفيف عنػػدىـ ،كمعظػػـ طعػػاميـ ألبػػاف الماشػػية كثمػػار

النخيؿ ،كيشتغؿ بعضيـ بالز ارعػة كيسػكنكف بجػكار الينػابيع كاآلبػار كينشػئكف الحػدائؽ مػف النخيػؿ
كالتيف كالزيتكف كالكركـ ،كفي أخبار المصرييف القدماء إف أكلئؾ األقكاـ كاف يغرىـ خصب مصر

فكانكا كمما سنحت ليـ فرصػة غػزكا أطرافيػا الشػرقية بغػرض النيػب كالسػمب كعػادكا إلػى الصػحراء
كذلػػؾ منػػذ بػػدء التػػاريخ حتػػى قيػػؿ أف اآلليػػة تحتػػاط لنفسػػيا مػػف غػػزكاتيـ ككػػانكا يحػػكؿ بيػػنيـ كبػػيف

مصر خميج السكيس مف الجنكب كبحيرة الطينة شماالن ،فمـ يكف ليـ منفذ إلى مصر إال ثغرة بػيف

ىذيف التخميف تؤدم إلى الكادم المعركؼ بكادم طميالت ككػاف المصػريكف يحصػنكف تمػؾ الثغػرة

بصػؼ مػػف القػػالع كاألبػراج التػي بيػا حػراس يكلػػكف كجػػكىـ شػطر الصػػحراء ،ككػػاف البػػدك يمتنعػػكف

في معاقؿ الجباؿ كمنعطفات األكدية فيبنكف فييا أبراجان مف الحجر غير المشكؿ أسطكانية الشكؿ
أك بيضػػاكية بػػأقراص مخركطيػػة كقفيػػر النحػػؿ كىػػي المعركفػػة عنػػد بػػدك ىػػذه األيػػاـ "بػػالنكاكيس"،

ككانت منازؿ ىؤالء البدك أككاخان مف الحجر غير المشكؿ يجعمكنيػا صػفان فػي دائػرة فيسػكنكف فييػا
ىـ كعياليـ كيجعمكف مكاشييـ في الكسط ،كاف كانت ىذه المنازؿ منيعة عمى البدك لكنيا كانت ال
تثبػػت طػػكيالن أمػػاـ المصػرييف المجي ػزيف بالمعػػدات ،فكانػػت الحممػػة الكاحػػدة فػػي أيػػاـ معػػدكدة تصػػد

البدك عف مصر عدة سنيف (المرجع السابؽ ،ص.)5
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-2.2.1األوضاع االجتماعية في شبو جزيرة سيناء:
-1التركيبة السكانية لسيناء:

شبو جزيرة سيناء مقسمة إداريان إلى محػافظتيف ،شػماؿ سػيناء كعاصػمتيا العػريش كجنػكب

سيناء كعاصمتيا الطكر.

فػي أكؿ ينػػاير ( )2012بمػ عػدد سػػكاف سػػيناء ( 554ألػؼ نسػػمة) 395،000( ،نسػػمة)

في محافظػة شػماؿ سػيناء ،ك( 159،000نسػمة) فػي محافظػة جنػكب سػيناء ،كفػي حػاؿ احتسػاب
جنػ ػػكب كشػ ػػماؿ سػ ػػيناء مػ ػػع سػ ػػكاف الجػ ػػزء السػ ػػيناكم مػ ػػف منػ ػػاطؽ محافظػ ػػة السػ ػػكيس كمحافظػ ػػة

اسسػػماعيمية كمحافظػػة بكرسػػعيد يبم ػ عػػدد سػػكاف سػػيناء ح ػكالي ( 1،400،000نسػػمة) ،كحسػػب

ىيئ ػ ػػة االس ػ ػػتعالمات المصػ ػ ػرية ف ػ ػػاف مجمػ ػ ػكع س ػ ػػكاف ش ػ ػػبو جزيػ ػ ػرة س ػ ػػيناء بمػ ػ ػ ع ػ ػػاـ (2014ـ)

حكالي( 586,558نسمة) بدكف احتساب سكاف مدف القناة (الييئة العامة لالستعالمات.)2015،

تبم نسبة البدك  %98مف أىؿ سيناء ،كينحدر ىؤالء مف عػدة قبائػؿ بدكيػة (بػدك سػيناء)

أبرزى ػػا قبيم ػػة التػ ػرابيف (القبيم ػػة األكب ػػر ف ػػي ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء كالنق ػػب) كقبيم ػػة الس ػػكراكة كالتيايي ػػا
كالعزازمة كالحكيطات كقبائؿ أخرل كثيرة ،كتعكد جذكر أىالي سيناء إلى فمسطيف كالجزيػرة العربيػة

كالحجػػاز كنجػػد كالػػيمف كقسػػـ آخػػر تعػػكد جػػذكرىا إلػػى مصػرييف بػػدك كػػانكا يسػػكنكف فػػي شػػبو جزيػرة

سيناء منذ القدـ كمالمحيـ الشكمية مصرية فرعكنية ،كما يكجد أيضان عائالت مف الجيػزة كالشػرقية
جاءكا لسػيناء خػالؿ القػرف الماضػي اختمطػكا بالقبائػؿ كأصػبحكا بػدكان كيكجػد مجمكعػة صػغيرة قميمػة

مف العرايشية كىـ مف نسؿ الجنكد األلباف القادميف مع محمد عمى (العدؿ ،2004 ،ص.)18
-2طبيعة المجتمع في شبو جزيرة سيناء:

المجتمػع السػػيناكم مجتمػػع قبمػػي ،يقػػكـ عمػػى عػػدد مػػف القبائػػؿ أشػػيرىـ التػرابيف كالسػكاركة،

إال أنػػو مػػع التكسػػع كالزيػػادة السػػكانية ،زادت القبائػػؿ كالعشػػائر كاألربػػاع كمػػا يسػػمكنيا ،كمػػع ىػػذه
الزيادة تراجعت ىيبة الشيخ فػي بعػض ىػذه القبائػؿ ،فبعػد أف كػاف عػدد شػيكخ القبائػؿ يعػدكف عمػى

أصابع اليديف ،تجاكزكا المائة بكثير ،أسباب ىذا التراجع يعكد إلى:

أوالً :اآللية التي يتـ بيا اختيار ىذا الشيخ الذم يقكد ىذه القبيمة.

ثانياً :ىك عالقة بعض أفراد القبيمة باألمف ،حيث مف الممكف أف يػذىب كلػد صػغير يشػكك الشػيخ
في القسـ ،فيذىب شيخ القبيمة إلى القسـ كيتـ احتجازه بسبب شككل كلد صغير كيتـ التعامؿ معو

بشكؿ سيء.

ثالثاً :ىك عدـ الرجكع إلى شيخ القبيمة في اختيار أعضاء المجالس المحمية لمقريػة أك المدينػة ،أك
في اختيار أعضاء مجمس الشعب الذيف يتـ اختيارىـ أك تعيينيـ ،كىك األمر الذم أدل إلى كجكد

أكثػػر م ػػف مرك ػػز ق ػػكة ،كبالت ػػالي أدل إل ػػى سػػقكط س ػػطكة الش ػػيخ عم ػػى القبيم ػػة (إس ػػماعيؿ،1989 ،

ص.)29
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كالمجتمع في شبو جزيرة سػيناء يقػكـ باألسػاس عمػى احتػراـ شػيخ القبيمػة الػذم يقػكـ بفػض

النزاعات ،كيككف بمثابة ميزاف عدؿ في القبيمة يحذر المخطئ ،كيعاقب المارؽ ،األمر يحتاج إلى

إعػػادة نظػػر خاصػػة أف عػػددان مػػف شػػيكخ القبائػػؿ ىػػـ مػػف كطنيػي سػػيناء الػػذيف قػػدمكا خػػدمات جميمػػة
لكطنيـ ،كالذيف يحتاجكف إلى إعادة خمؽ كضع اجتماعي كاقتصادم كقيمي مناسب ليـ ككطنييف

أك كشػػيكخ القبائػػؿ ،عػػف طريػػؽ دعميػػـ ماديػان ،كتحسػػيف المعاشػػات ،كتممػػيكيـ األ ارضػػي ،كتحسػػيف
صػػكرتيـ االجتماعيػػة ،فبلمكػػانيـ إعػػادة الت ػكازف إلػػى المجتمػػع السػػيناكم الػػداخمي ،كىػػذه ىػػي بدايػػة
صحيحة لمتكاتؼ مف أجؿ بداية تنمية حقيقية (إسماعيؿ ،1989 ،ص.)31

كمف أبرز قبائؿ البدك في شبو جزيرة سيناء السػكاركة كالػرميالت (العػريش ،كالشػيخ زكيػد،

كرفػػح) ،كالمسػػاعدم كالبياضػػة كالػػدكاغرة (غػػرب سػػيناء) ،كالتياىػػا كاألحي ػكات كالعزازمػػة (مػػف كسػػط

س ػيناء إلػػى الضػػفة الغربيػػة فػػي فمسػػطيف) ،كأكالد سػػعيد كالمزينػػة (الجنػػكب) ،كالت ػرابيف (فػػي نكيبػػع
كالشماؿ) (فيمي ،1983 ،ص.)11

كيتحدث بدك سيناء بميجة خاصة تزاكج بيف الشػامية كالفمسػطينية كالسػعكدية ،كالعديػد مػف

قبائميـ تعتبر مختمطة بيف مصر كفمسطيف (عكض ،1982 ،ص.)66

كباسضػػافة إلػػى ى ػؤالء ،ثمػػة فئػػات أخػػرل تعػػيش فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،كىػػـ أبنػػاء كادم

النيؿ ،ممف قدمكا إلى سيناء خالؿ مراحؿ مختمفة ،كالجبالية كالبكسنييف الذيف أتى بيػـ العثمػانيكف
إلى المنطقة (الرازم ،1950 ،ص.)52
-3التوزيع السكاني:

كيمكف الربط بيف تكزيع السكاف كالتضاريس ،فمعظـ مراكز التجمػع تقػع فػي مناسػيب تقػؿ

عف مائتي متر بالنسبة لمستكل البحر ،كيمكف أف نميػز منطقتػيف كاضػحتيف لتجمػع السػكاف ىمػا:
(أبك زيد ،1991 ،ص)53

أ -السيؿ الساحمي الشمالي المحصكر بيف ساحؿ البحر المتكسط كخط كنتكر ( 200متر).

ب -السيؿ الساحمي الممتد عمى طكؿ خميج السكيس كالذم يحده شرقان خط الكنتكر المػذككر.
ففػػي المنطقػػة األكلػػى تقػػع العػريش كرفػػح كالشػػيخ زكيػػد كبيػػر العبػػد كالقنطػرة الشػرقية ،كفػػي
الثانيػػة تقػػع الطػػكر كأبػػك زنيمػػة كأبػػك رديػػس كسػػدر ،كنالحػػظ أف عػػدد السػػكاف فػػي المنطقػػة

األكلى يزيد كثي انر عف الثانيػة كيعتمػد سػكاف المنطقػة األكلػى فػي حيػاتيـ االقتصػادية عمػى

الز ارعػ ػػة فػ ػػي المقػ ػػاـ األكؿ ،أمػ ػػا سػ ػػكاف الثانيػ ػػة يعتمػ ػػدكف أساس ػ ػان عمػ ػػى تعػ ػػديف البتػ ػػركؿ
كالمنجنيػز ،ىػػذا كتكجػد أيضػان م اركػز التجمػػع البشػرم فػػي شػماؿ شػػبو جزيػرة سػػيناء كغيرىػػا

م ػػف م ارك ػػز التجم ػػع الص ػػغرل الت ػػي تعتم ػػد عم ػػى الص ػػيد كتح ػػيط ببحيػ ػرة البردكي ػػؿ كيعتم ػػد

سكانيا عمى صيد أسماؾ البحيرة (المرجع السابؽ ،ص.)56-54
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-4القانون في شبو جزيرة سيناء:
حكمػ ػػت الحيػ ػػاة السػ ػػيناكية مجمكعػ ػػة مػ ػػف الق ػ ػكانيف المنبثقػ ػػة عػ ػػف العػ ػػادات كاألع ػ ػراؼ القبميػ ػػة

المتراكمة عمى مدار التاريخ ،كالتي شكمت قانكنان حكـ طبيعة العالقات بيف المجتمػع السػيناكم فػي
جميع المجاالت ،كمف ىذه القكانيف ما يمي:

- إف القبيمػة ىػػي الكحػػدة األساسػػية لفيػػـ المجتمػع الصػػحراكم ،كىػػي كحػػدة اقتصػػادية كاقميميػػة
كقرابيػػة كسياسػػية تشػػكؿ مجتمع ػان قائم ػان بذاتػػو كبػػو كػػؿ األنسػػاؽ التػػي يتكػػكف منيػػا المجتمػػع

البدكم (الرافعي2000 ،

- يشػػغؿ القػػانكف العرفػػي فػػي شػػماؿ سػػيناء جانب ػان كبي ػ انر مػػف اىتمػػاـ األىػػالي أنفسػػيـ ،بػػؿ أنػػو
يؤلػػؼ شػػط انر كبيػ انر مػػف الثقافػػة البدكيػػة كالتػراث البػػدكم ،بحيػػث يتمسػػؾ األىػػالي كبخاصػػة فػػي
التجمعات شبو البدكيػة البعيػدة عػف المػدف الرئيسػية بػالمجكء كاالحتكػاـ إلػى المجػالس العرفيػة

لمنظر في منازعاتيـ (مجمة كمية اآلداب ،1995 ،ص.)133

- عمػػى الػػرغـ مػػف دخػػكؿ النظػػاـ القضػػائي الحػػديث بكػػؿ أجيزتػػو كآلياتػػو إلػػى شػػماؿ سػػيناء
ككجػػكد المحػػاكـ الرسػػمية كازديػػاد شػػعكر األىػػالي بقػػكة انتمػػائيـ إلػػى الػػكطف القػػكمي ،إال أف
االعتقاد السائد بينيـ أف القػانكف العرفػي يعتبػر مػف أحكػاـ الشػريعة اسسػالمية بعكػس الحػاؿ

بالنسبة لقانكف الدكلة (الرافعي ،2000 ،ص.)120

- ال يحبػػذ األىػػالي طػػكؿ اسج ػراءات التػػي يمػػر بيػػا االقتصػػاد التػػي تعػػرض عمػػى المحػػاكـ
الرسػػمية ،ممػػا قػػد يػػؤدم فػػي رأييػػـ إلػػى ضػػياع الحقػػكؽ كانص ػراؼ المتقاضػػيف عػػف متابعػػة

قضػاياىـ بعكػػس الحػػاؿ بالنسػبة لمقػػانكف العرفػػي كالمجػالس العرفيػػة التػػي تحػرص عمػػى إنيػػاء
الخالفات كالمنازعات كالحكـ فييا بأسػرع كقػت ممكػف مػع تػكفير كافػة الضػمانات فػي الكقػت

ذاتو لتحقيؽ العدالة كسالمة اسجراءات (السبكاكم ،1991 ،ص.)20

 المجتمعات المحمية التقميدية كبخاصة المجتمعات القبمية كالمجتمع البػدكم تفتقػر إلػى كجػكد
أم جيػػاز تنفيػػذم أك تش ػريعي مػػنظـ يتػػكلى سػػف الق ػكانيف الممزمػػة ،كال تعػػرؼ نظػػاـ المحػػاكـ
بالمعنى الضيؽ لمكممة ،كال تكجد فييا قكانيف كضػعية أك صػي أك نصػكص قانكنيػة جامػدة،

كلكنيا عندىا رغـ ذلؾ ثركة ىائمة مف القكاعد كاألحكاـ التي تراكمت عمى مر السنيف نتيجة
لمخبػرة الطكيمػػة ،بحيػػث أصػػبحت تؤلػػؼ مػػا يعػػرؼ باسػػـ القػػانكف العرفػػي ،كاف كػػاف لػػـ يجمػػع
بعػػد فػػي شػػماؿ سػػيناء ،فلنػػو يقػػكـ بتػػكفير قػػدر كبيػػر مػػف األمػػاف كالطمأنينػػة كالعدالػػة ألطػراؼ

النزاع (اليرش ،القضاء العرفي في شبو جزيرة سيناء.)2010/8/29 ،

- إف العقكب ػػات الت ػػي يص ػػدرىا قضػ ػاة الع ػػرؼ ف ػػي البادي ػػة ى ػػي عقكب ػػات مادي ػػة أك عقكب ػػات
معنكية ،إذ ال تكجد في أعراؼ البادية عقكبات بدنية كالحبس أك السجف أك األشغاؿ الشػاقة
بنكعييا (المؤقتة أك المؤبدة) أك حكػـ اسعػداـ ،كيكجػد طػرؼ آخػر غيػر المػتيـ يضػمف كفػاء
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المتيـ بما يحكـ عميو مف غرامات مادية كغيرىا ،كيضمف تنفيذ األحكاـ في حالة عدـ كفاء

المحككـ عميو بما حكـ عميو (السبكاكم ،1991 ،ص.)20

- تكجػػد فػػي المجتمػػع البػػدكم مجمكعػػة مػػف القضػػاة يخػػتص كػػؿ مػػنيـ فػػي الفصػػؿ فػػي قضػػايا
تختمػػؼ مػػف حيػػث طبيعتيػػا عػػف غيرىػػا مػػف القضػػايا ،كبالتػػالي ال يعتبػػر المخػػتص فػػي تنػػاكؿ

نكع معيف مف ىذه القضايا مرجعان لمفصؿ في كػؿ أنػكاع القضػايا منيػا تختمػؼ اختالفػان كبيػ انر

فػػي االختصاصػػات كالمسػػعكدم ،كالقصػػبي كالضػريبي كالزيػػادم كاألحمػػدم كغيرىػػا (ثابػػت،،

.)2011

- ىنػػاؾ أسػػاليب معينػػة سثبػػات الجريمػػة فػػي القػػانكف العرفػػي مثػػؿ حمػػؼ اليمػػيف ،كالبشػػعة،
كالشيكد ،كاقتفاء األثر كالتشميس (المرجع السابؽ ،ص.)194
-5أىم مالمح الحياة االجتماعية لدى أىل سيناء:

تميزت الحياة االجتماعية في شبو جزيرة سيناء بخصائص عديدة تمثمت في اآلتي:
 -1إف أىؿ سيناء باتكا يشعركف بغياب اىتماـ الدكلة بيـ رغـ ما يقاؿ عف مشركعات التنمية
فػػي المناسػػبات الكطنيػػة ،كيتبػػدل ذلػػؾ ف ػي غيػػاب مشػػركعات التعمػػيـ كالصػػحة كالتم ػػكيف
كالز ارعػػة كالنقػػؿ كمشػػركعات كبيػرة كجػػادة ،كمثػػؿ ىػػذه المشػػركعات تحتػػاج إلػػى اسػػتثمارات

دكلة عمالقة كليس استثمارات أفراد أيا ما كاف حجميـ (المناكم ،2011 ،ص.)178

 -2يعػاني المصػريكف مػػف سػػكاف سػيناء مػػف غيػػاب التغطيػػة الصػحية ،فالمستشػػفيات غالبػػا مػػا
ترفض استقباؿ المرضى كالمصابيف لعدـ تكافر اسمكانيات (المرجع السابؽ.)179 ،

 -3كمػػا يعػػانكف مػػف ضػػعؼ مسػػتكل التعمػػيـ ،فالمػػدارس قديمػػة كقميمػػة العػػدد ،كمػػا أف الرقابػػة

عمى العمميػة التعميميػة غائبػة تمامػان ،كىػك مػا أدل إلػى زيػادة اسقبػاؿ عمػى المػدارس الفنيػة

التي تخرجيـ بكفاءة معدكمة (كساب.)2013 ،

 -4تفشػػي البطالػػة نظػ انر النعػػداـ مشػػركعات القطػػاع الخػػاص كاقتصػػار التكظيػػؼ عمػػى الدكلػػة،
كىػك مػا سػػاىـ مػف ناحيػة أخػػرل فػي انخػراط الشػػباب فػي الجماعػات المتطرفػػة ،كفػي حالػػة
كجكد قركض ممنكحة لمشباب فيي ضعيفة كصػعبة الشػركط ،حيػث تشػترط تنػازؿ الشػاب

عف حقو في العمؿ بالجياز اسدارم لمدكلة (أحمد ،2009 ،ص.)69

 -5يعػػاني المص ػريكف مػػف سػػكاف سػػيناء مػػف ع ػدـ كفايػػة كميػػات الػػدقيؽ المخصصػػة لسػػيناء،
كىي كمية ثابتة منذ أكثر مف خمس سنكات ،كما أنيػا تقسػـ حصػتيف :األكلػى تػكزع عمػى

المخابز ،كالثانية عمى األىالي لمخبز المنزلي ،كىناؾ اعتقاد أف الدكلػة تحػؿ المشػكمة فػي

القاىرة عمى حساب األقاليـ (المرجع السابؽ ،ص.)71

 -6انتشار األسمدة الفاسدة كالميربة في ظؿ غياب كامؿ لإلرشػاد الز ارعػي ،كىػك مػا أضػعؼ

خصػػكبة األرض الضػػعيفة أص ػالن ،كرغػػـ إعػػالف الدكلػػة أكثػػر مػػف م ػرة عػػف خطػػة لز ارعػػة
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س ػػيناء ،إال أف الخط ػػة ال كج ػػكد لي ػػا عم ػػى أرض الكاق ػػع ،فضػ ػالن ع ػػف غي ػػاب تس ػػكيؽ ى ػػذه
المزركعات لغياب التعاكنيات كالتكجيو الزراعي.

 -7كىنػ ػػاؾ تخػ ػػكؼ لػ ػػدل سػ ػػكاف سػ ػػيناء مػ ػػف أف تنػ ػػزع الدكلػ ػػة مسػ ػػاكنيـ كأ ارضػ ػػييـ لتمنحيػ ػػا
لمستثمريف أثناء تنفيذ المرحمة الثانية مف مشركع ترعة السالـ الذم يمر كسط مساكنيـ.

 -8كمػػا يشػػتككف مػػف مشػػركع حصػػر ممتمكػػات الدكلػػة التػػي قامػػت بػػو الدكلػػة فػػي التسػػعينيات
كالذم يعتبر ما بني بعدىا أك زرع اغتصػابان لممتمكػات الدكلػة ،كلػـ يػراع تخػكـ القبائػؿ كال

تكسعات قرل البدك الطبيعية.

 -9مػػف الناحيػػة األمنيػػة فينػػاؾ سػػكء نيػػة متبػػادؿ بػػيف سػػكاف سػػيناء كاألمػػف ،فػػاألمف ي ػرفض
التدخؿ في خالفات البدك ،في ظؿ عجز القضػاء العرفػي فػي بعػض األحيػاف ،كمػا يشػكك

المص ػريكف مػػف أىػػؿ سػػيناء مػػف التعامػػؿ األمنػػي السػػيء معيػػـ كاالسػػتيانة الدائمػػة فػػييـ،
كتفتيشيـ بطريقػة ميينػة "مػف كجيػة نظػرىـ" ،كاحتجػازىـ فػي الكمػائف بالسػاعات ،كالقػبض

العش ػكائي عمػػييـ ،كعػػدـ احت ػراـ األمػػف لشػػيكخيـ كنسػػائيـ ،كىػػك مػػا يتنػػافى مػػع تقاليػػدىـ

كعاداتيـ.

 -10كما يشكك العديد مف أىؿ سيناء مف النظرة المتدنيػة ليػـ فػي بعػض كسػائؿ اسعػالـ مػا

بيف اتيامات بالتخكيف أحيانان ،كالنظر إلييـ بعنصرية مف ناحية أخرل ،عمى اعتبار أنيػـ
بػػدك ،أك النظ ػػر إلػػييـ كالتعام ػػؿ معي ػػـ بشػػكؿ فكلكم ػػكرم ،أك ت ػػذكرىـ فقػػط ف ػػي المناس ػػبات

الكطنية (المناكم.)180 ،2011 ،

-2.2.2األوضاع االقتصادية في شبو جزيرة سيناء:
كا ذا كاف لمكقع سيناء أىمية استراتيجية كبيرة ،فقد كانت ذات أىميػة تجاريػة لكقكعيػا
عمى طرؽ التجارة بيف اليند كالشرؽ األقصى مػف ناحيػة ،كالبحػر المتكسػط مػف ناحيػة أخػرل،

حيث كانت التجارة تأتي مف الشرؽ كاليمف عبر شبو جزيرة العرب ،كعبر نيرم دجمة كالفرات
عبر جنكب فمسطيف ،حتى غزة فيما يعرؼ باسـ منطقة "النقب" (زىراف ،1982 ،ص.)134

كم ػػا تع ػػد س ػػيناء الحص ػػف الشػ ػرقي لمص ػػر كى ػػي أح ػػد أربع ػػة حص ػػكف اختص ػػتيا الطبيع ػػة

لمصػػر ،البحػػر المتكسػػط شػػماالن كالشػػالالت ب ػكادم حمفػػا جنكب ػان ،كالصػػحراء الميبيػػة لجيػػة الغػػرب،
كنظ انر ألىميتيا الحربية عبر العصكر (العجاتي.)2010 ،

كتعػ ػػد الث ػ ػػركة المعدني ػ ػػة كالبتركليػ ػػة ف ػ ػػي ش ػ ػػبو جزي ػ ػرة س ػ ػػيناء م ػ ػػف أىػ ػػـ مص ػ ػػادر الث ػ ػػركة

االقتصادية ،حيث تتمركػز مصػادر إنتػاج البتػركؿ الخػاـ عمػى السػاحؿ الشػرقي لخمػيج السػكيس،

كما تكجد في شبو جزيرة سيناء مجمكعة مف المعادف األخرل مثؿ المنجنيػز ،الحديػد ،الكػاكليف،
الفحـ ،الجبس ،الكبريت ،ممح الطعاـ ،الفكسفات ،الرصػاص ،كالزنػؾ ،كال يمكػف إىمػاؿ مػا لقنػاة

السكيس مف أىمية اقتصادية خاصػة بعػد االكتشػافات ا لبتركليػة فػي شػبو الجزيػرة العربيػة ،كالتػي
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أدت إلػػى اسعػػالء مػػف األىميػػة االقتصػػادية لشػػبو جزي ػرة سػػيناء كجبيػػة دفػػاع عػػف ىػػذا الش ػرياف

المائي (السممي ،2009 ،ص.)394

كاتضحت األىميػة االقتصػادية لقنػاة السػكيس خػالؿ فتػرة إغالقيػا فػي أعقػاب حػرب يكنيػك

1967ـ ممػ ػػا أدل إلػ ػػى إحػ ػػداث مضػ ػػاعفات اقتصػ ػػادية دكليػ ػػة فػ ػػي اسػ ػػتخداـ الػ ػػدكؿ لطريػ ػػؽ رأس

الرجػػاء الصػػالح كبػػديؿ أطػػكؿ كأكثػػر تكمفػػة ،كمػػا أدل إغػػالؽ قنػػاة السػػكيس إلػػى اسضػرار باقتصػػاد
مصر ،نتيجة لفقدىا عائدات المركر فػي قنػاة السػكيس ،كامتػد الضػرر ليشػمؿ المػكانئ التػي تعتمػد

إلى حد كبير عمى مركر السفف التي ترسك بيػا لمتمكيػؿ ،مثػؿ :عػدف ،جيبػكتي كجبػؿ طػارؽ حيػث

أصابيا إغالؽ القناة بالكساد (المرجع السابؽ ،ص.)395

كتعتبػػر سػػيناء أىػػـ المقاصػػد السػػياحية فػػي مصػػر لمػػا تمتػػاز بػػو مػػف خصػػائص طبيعيػػة

كدينية كحضارية فريدة ،كتساىـ بنسبة كبيرة فػي الػدخؿ القػكمي المصػرم ،كيػؤـ سػيناء الكثيػر مػف
السياح مف مختمؼ أنحاء العالـ السيما مف دكؿ االتحاد األكركبي لالسػتجماـ كاالسػتمتاع بطبيعػة

سيناء ،حيث الجبػاؿ تعػانؽ البحػر األحمػر فػي مشػاىد خالبػة ،كمػا يمكػف زيػارة منػاطؽ البػدك كىػـ

السػكاف المحميػكف فػػي أمػػاكف تجمعيػػـ مػػف خػػالؿ رحػػالت السػػفارم التػػي تػػتـ فػػي الصػػحراء ،كتكجػػد
في شبو جزيرة سيناء كالبحر األحمر عدة منتجعات كمدف سياحية أىميا شرـ الشيخ ،دىػب ،رأس

سدر ،نكيبع ،طابا ،كأيضان دير سانت كاتريف كمدينة طػكر سػيناء عاصػمة محافظػة جنػكب سػيناء

(أحمد ،2009 ،ص.)1235

كتشتير شبو جزيرة سيناء بكجكد أشير مراكز االستشفاء الطبيعية فييا مثؿ عيكف مكسػى
كشكاطئ الرماؿ الغنية بالعناصر المعالجة لألمراض الجمدية ،كما تشتير بسياحة الشكاطئ تتركز
أغمبيا في المدف الكاقعية في الجنكب مثؿ طابا كنكيبػع كدىػب كشػرـ الشػيخ كرأس سػدر ،كتشػتير

المناطؽ المطمة عمى خميج العقبة بالرياضات البحرية خاصة الغطس ،حيث تشتير ىذه المناطؽ
بالش ػػعاب المرجاني ػػة ،كلك ػػف تترك ػػز معظ ػػـ الرياض ػػات الت ػػي تعتم ػػد عم ػػى الري ػػاح ف ػػي مدين ػػة دى ػػب

السػػياحية ،حيػػث العديػػد مػػف الرياضػػات المتنكعػػة ،باسضػػافة إلػػى الغطػػس كعمػػى امتػػداد السػػاحؿ
المطؿ عمى خميج العقبة مف رأس محمد حتى طابا مراكز عالمية متخصصة فػي رياضػة الغطػس

(المرجع السابؽ ،ص.)1237

يضاؼ لما سبؽ اعتماد االقتصاد المصرم في كثير مف قكامو عمى مكارد سيناء ،كتعتبر

سػػيناء لي ػػا الػػكزف األكب ػػر فػػي ال ػػدخؿ القػػكمي كالن ػػاتج المحمػػي المص ػػرم ،كتتعػػدد أكج ػػو االقتص ػػاد
السيناكم بيف الصناعة كالزراعة كالتعديف.
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-2.2.2.1الزراعة:
الزراعة ىي النشاط األكبر لسكاف شبو جزيرة سيناء تقميػديان -إلػى جانػب الرعػي كالصػيد-

كتقػػدر جممػػة المسػػاحات المزركعػػة فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء بنحػػك ( 175ألػػؼ فػػداف) ،منيػػا ح ػكالي

( 173،5ألػػؼ فػػداف) فػػي شػػماؿ سػػيناء كنحػػك ( 1500فػػداف) فقػػط فػػي جنػػكب سػػيناء ،تنػػتج ىػػذه
المسػػاحة نحػػك ( 160ألػػؼ طػػف) سػػنكيان مػػف الخضػػر كالفاكيػػة ك( 410آالؼ طػػف) مػػف الحبػػكب،
كمػػا تقػػدر الثػػركة الحيكانيػػة فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء بنحػػك ( 265ألػػؼ) رأس مػػف األغنػػاـ كالمػػاعز
كالجمػػاؿ ثػػـ بعػػض األبقػػار كالجػػامكس ،تعتمػػد فػػي معظميػػا عمػػى الم ارعػػي الطبيعيػػة ،كتمثػػؿ الميػػاه

العنصػػر األساسػػي الحػػاكـ لمتنميػػة فػػي المنػػاطؽ الصػػحراكية عمكمػان كمنيػػا شػػبو جزيػرة سػػيناء ،رغػػـ

ذلػػؾ فػػلف مصػػادر الميػػاه الحاليػػة كالمسػػتقبمية فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء تبشػػر بخيػػر كفيػػر (األى ػراـ
الرقمي.)2013،

-2.2.2.2الصناعة:
كألف لكػػؿ محافظػػة مػػف محػػافظتي سػػيناء (شػػماؿ سػػيناء كجنػػكب سػػيناء) خصكصػػية فػػي

مكضكع الصناعة كالسياحة ،فسكؼ تتناكؿ الدراسة كؿ منيما عمى حدا في تمؾ المجاالت.
-2.2.2.2.1محافظة شمال سيناء:

اىتمت محافظة شماؿ سيناء بدفع عجمة التنمية الصناعية كتشجيع االستثمار الصناعي،

ككض ػػع ك ػػؿ طاقاتي ػػا لخدم ػػة المس ػػتثمر كالعم ػػؿ عم ػػى تيس ػػير اسجػ ػراءات الالزم ػػة سقام ػػة منش ػػات
صناعية ،كذلؾ بيدؼ جذب مزيد مف االستثمارات لزيادة الناتج المحمي لممحافظػة ،كتػكفير فػرص

عمؿ ألفرادىا ،مما يحقؽ تحسنان في األكضاع االقتصادية لممحافظة ،كيكجد في شبو جزيرة سيناء

عػػدد ( )432كرشػػة حرفيػػة يعمػػؿ بيػػا مػػا يقػػارب ( )824عػػامالن ،كمػػا يكجػػد فػػي شػػماؿ سػػيناء أربػػع
مناطؽ صناعية ،كاآلتي( :األىراـ الرقمي.)2014 ،
-1المنطقة الصناعية األكلى:

ببئ ػ ػػر العب ػ ػػد كمس ػ ػػاحتيا الكمي ػ ػػة ( 238ف ػ ػػدانان) كاجم ػ ػػالي المش ػ ػػركعات المخطط ػ ػػة ()212

ػتثمر سقامػػة
مشػػركعان كجػػارم عمػػؿ البنيػػة األساسػػية بيػػا كتقػػدـ إلػػى ىػػذه المنطقػػة عػػدد ( )31مسػ ان
صناعات مختمفة بالمنطقة مؤجؿ البت فييا لحيف استكماؿ البنية األساسية.
-2المنطقة الصناعية الثانية:

ىي منطقة الصناعات الثقيمة بكسط سيناء ( 8100فداف مرحمػة أكلػى) ،كالمسػاحة الكميػة

ليػػذه المنطقػػة مميػػكف فػػداف ،كاجمػػالي عػػدد المشػػركعات المخططػػة ( )13مشػػركعان ،كالمشػػركعات

المنتجػػة ( )4مشػػركعات بتكػػاليؼ اسػػتثمارية ( 922مميػػكف) جنيػػو ،كتػػكفر عػػدد ( )4030فرصػػة
عمػػؿ ،كعػػدد ( )9مشػػركعات تحػػت اسنشػػاء بتكػػاليؼ اسػػتثمارية قػػدرىا ( 410مميػػكف) جنيػػو كتػػكفر

( )1401فرصة عمؿ.
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-3المنطقة الصناعية الثالثة:

ىػػي منطقػػة الصػػناعات الحرفيػػة بػػالعريش كمسػػاحتيا الكميػػة ( 238فػػدانان) كجػػارم أعمػػاؿ

ترفيؽ المنطقة بالطرؽ كالكيرباء كالمياه كاليدؼ مف إنشاء ىذه المنطقة الصناعية ىك نقؿ الكرش

مف داخؿ مدينة العريش لمنع التمكث البيئي.
-4المنطقة الصناعية الرابعة:

ىي منطقة الصناعات الحرفية بالعريش كمسػاحتيا الكميػة ( 60فػدانان) كلػـ يػتـ ترفيػؽ ىػذه

المنطقة حتى اآلف.

-2.2.2.2.1.1الثروة التعدينية:
كمف مصادر الثركة التعدينية في شبو جزيرة سيناء:

-1الرخاـ كأحجار الزينة :كيكجد في جبؿ يمؽ ،جبؿ المنشرح ،منطقة المغارة ،منطقة الختمية
كيس ػ ػػتخدـ ف ػ ػػي تكس ػ ػػية الحػ ػ ػكائط كاألرض ػ ػػيات كأعم ػ ػػاؿ ال ػ ػػديككر كالتماثي ػ ػػؿ كالتح ػ ػػؼ كال ػ ػػبالط

كالمزايكك(سميـ ،1989 ،ص.)32-27

-2الحجر الجيرم :كيكجد في جبػؿ لبنػي كجبػؿ الحػالؿ كريسػاف عنيػزة كالمنشػرح كغػرب جبػؿ
لبن ػػي كالمغ ػػارة كالجفجاف ػػة كأـ ش ػػيحاف كيس ػػتخدـ ف ػػي ص ػػناعة األس ػػمنت كص ػػناعات كيميائي ػػة

كأسمدة كبكيات كفي أعماؿ البناء كانشاء الطرؽ (الحسيني ،1982 ،ص.)56

-3الطفمة :كتكجػد فػي جبػؿ المغػارة كريسػاف كعنيػزة كالحسػنة كجبػؿ الحػالؿ كالبػركؾ كتسػتخدـ
في صناعة األسمنت كعمميات حفر اآلبار كتكرير الزيكت كالخزؼ الصيني كصناعة الطكب

الطفمي (المرجع السابؽ ،ص.)57

-4الج ػػبس :كيكج ػػد ح ػػكؿ س ػػبخة البردكي ػػؿ ف ػػي الركض ػػة كمص ػػفؽ كيس ػػتخدـ ف ػػي األغػ ػراض
الزراعية كصناعة األسمنت كأعماؿ البناء كالتشييد (سميـ ،1989 ،ص.)29

-5الرمػػاؿ الصػػفراء (العاديػػة) :كتكجػػد فػػي اليضػػاب كالكديػػاف المختمفػػة بشػػماؿ ككسػػط سػػيناء
كتستخدـ في أغراض البناء كالتشيد كانشاء الطرؽ في الزراعة.

-6المارؿ :كيكجد في جنكب جبؿ الحالؿ كغرب القسيمة كيستخدـ في صناعة األسمنت.

-7الػػدكلميت :كيكجػػد حػػكؿ ح ػكاؼ جبػػؿ المغػػارة كجبػػؿ الحػػالؿ كريسػػاف عني ػزة كيسػػتخدـ فػػي

أعماؿ البناء كانشاء الطرؽ كحماية أرصفة المكانئ.

-8التربػػة الزلطيػػة :كتكجػػد حػػكؿ الكديػػاف بكسػػط سػػيناء كحػػكؿ جبػػؿ لبنػػي كتسػػتخدـ فػػي إنشػػاء

الطرؽ.

-9الرمػاؿ البيضػاء :كتكجػػد فػي جبػؿ المنشػػرح بالحسػنة ككادم فممػي كجبػػؿ يمػؽ كجبػؿ الحػػالؿ
كجبؿ منظكر كيستخدـ في صناعة الزجاج كالبممكر كالسيراميؾ كالسميككف النقػي كالمكاصػالت

الكيربائية كالكريستاؿ كالخاليا الضكئية كالمرشحات كالعدسات.
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-10الرمػػاؿ السػػكداء :كتكجػػد بطػػكؿ السػػاحؿ الشػػمالي كالع ػريش بمسػػاحة ( 18كػػـ )2كرمانػػة

( 18ك ػػـ )2كتس ػػتخدـ ف ػػي ص ػػناعة ىياك ػػؿ كمحرك ػػات الط ػػائرات كت ػػزجيج الس ػػيراميؾ كاألدكات
الكيربائية كأكراؽ الصنفرة كالصناعات النككية.

-11كمكريػػد الصػػكديكـ (ممػػح الطعػػاـ) :كيكجػػد حػػكؿ البردكيػػؿ فػػي مالحػػة (الركضػػة كالعج ػرة
كالص ػ ػػافية كالقطػ ػ ػرات كمالح ػ ػػة س ػ ػػبركة) كيس ػ ػػتخدـ ف ػ ػػي مم ػ ػػح الطع ػ ػػاـ كالص ػ ػػناعات الغذائي ػ ػػة

كالصناعات الكيميائية كحفر آبار البتركؿ.

-12الفحـ :كيكجد في منطقة المغارة كيستخدـ في صناعة فحـ الككؾ الالزـ لصناعة الحديد
كالصمب كتكليد الكيرباء.

-13الكبريػػػت :كيكجػ ػػد فػ ػػي المنطقػ ػػة بػ ػػيف الع ػ ػريش كرفػ ػػح (دكػ ػػال) كيسػ ػػتخدـ فػ ػػي الصػ ػػناعات

الكيميائية.

-2.2.2.2.1.2السياحة:
تمثؿ السياحة مكردا ىاما لالقتصاد المصرم حيث تمتمؾ سيناء مقكمات كثيرة لمتصنيع السياحي
مثؿ "المكاقع التاريخية ،كالمكاقع الدينية ،كالمكاقع األثرية ،كالمكاقع الطبيعية ،باسضافة إلى تكامؿ
ذلؾ مع التميز السياحي في مصر مما يجعميا قبمة السياح مف كافة أرجاء العالـ.
مف أىـ المعالـ السياحية بالمحافظة:

-1شاطئ العريش:

الذم يشتير باسـ شاطئ النخيؿ نظ انر لكجكد غابات أشجار النخيؿ عمى امتداد الشػاطئ،

حيث يصؿ طكؿ شاطئ العريش إلى ( 10كـ) ،كيتميػز بكجػكد الكػكرنيش الػذم تتػكافر فيػو جميػع

الخدمات السياحية ،كتطػؿ عميػو الشػالييات كعػدد مػف المشػركعات الفندقيػة كالسػياحية ،كيقػع عمػى
امت ػػداد البح ػػر المتكس ػػط شػ ػكاطئ رف ػػح كالش ػػيخ زكي ػػد كالمس ػػاعيد كالمي ػػداف كرمان ػػة (الييئ ػػة العام ػػة

لالستعالمات 8 ،يكنيك .)2014
-2مدخؿ العريش الغربي:

مف أىـ المناطؽ الدينية في شبو جزيرة سيناء ،كىي تحتضف جبؿ الطكر المقدس ،كالذم

يعتبػػر مػػف أىػػـ المعػػالـ األثريػػة كالدينيػػة فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،كالتػػي يؤميػػا السػػياح ط ػكاؿ العػػاـ
الجب ػػؿ ،كالش ػػكؿ اليرم ػػي يب ػػيف االمت ػػداد الت ػػاريخي لس ػػيناء كارتباطي ػػا بج ػػذكر الحض ػػارة المصػ ػرية

(المرجع السابؽ).
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-3كحدة القسيمة:

يكجػػد بيػػا أشػػجار زيتػػكف عمػػى مسػػاحة ( 390فػػدانان) ،كمػػا يكجػػد بيػػا أيض ػان نباتػػات نػػادرة

كطيػػكر كىػػي مكقػػع سػػياحي ىػػاـ ليػكاة تسػػمؽ الجبػػاؿ (خطػػة العمػػؿ البيئػػي لمحافظػػة شػػماؿ سػػيناء،
 ،2008ص.)17

-4محمية الزرانيؽ:

كتنتم ػػي لأل ارض ػػي الرطب ػػة لح ػػكض البح ػػر المتكس ػػط كتش ػػغؿ مس ػػاحة ( 52ك ػػـ )2لمج ػػزء

الشػرقي لبحي ػرة البردكيػػؿ كتقػػع عمػػى مسػػافة ( 35كػػـ) غػػرب مدينػػة العػريش ك( 210كػػـ) مػػف قنػػاة
السكيس كتضـ المحمية بحيرة الزرانيؽ كالجزر الرممية كما يكجد فػي نطاقيػا مػكقعيف أثػرييف ىمػا:
الفكسيات كالخكينات ،كيكجد بيا أنكاع مػف الطيػكر الميػاجرة مػف أكركبػا كآسػيا فػي مكاسػـ ىجرتيػا

نحػك إفريقيػا مثػػؿ النػكارس كبػط الشرشػػير كالسػماف كالبجػع األبػػيض ،كمػا يكجػد بيػػا سػبع أنػكاع مػػف
الطيكر المقيمة إقامة دائمة منيا النكات كأبك الرؤس السكندرم كالخطاؼ الصغير ،كما يكجػد بيػا

كائنػػات بريػػة مػػف الثػػدييات مثػػؿ الجربػػكع كالقنفػػد كثعمػػب الفنػػؾ كقػػط الرمػػاؿ كمػػا يكجػػد أيض ػان بيػػا

زكاحؼ (المرجع السابؽ ،ص)164

-2.2.2.2.2محافظة جنوب سيناء:
-2.2.2.2.2.1الصناعة:

يكجػ ػ ػػد بجنػ ػ ػػكب سػ ػ ػػيناء حالي ػ ػ ػان مصػ ػ ػػانع كشػ ػ ػػركات السػ ػ ػػتغالؿ تمػ ػ ػػؾ الثػ ػ ػػركات كالم ػ ػ ػكارد،

كمنيا(:القرماني ،1975 ،ص)33
-1في مجاؿ التعديف:

مصػػػنع جػ ػػبس سػػػيناء ب(كادم غرنػ ػػدؿ) ،مصػػػنع كمسػ ػػنة الجػ ػػبس ب ػ ػرأس ممع ػػب ،مصػ ػػنع

الفيركمنجنيز ب(أبك زنيمة) كمصنع بترك جاس.
-2في مجاؿ الصناعات االستخراجية:

شركة بتركؿ بالعيـ ،شركة السكيس لمزيت كالشركة العامة لمبتركؿ.

-3في مجاؿ المحاجر:

بم عدد المحاجر بالمحافظة ( )20محج انر.

-4في مجاؿ الصناعات الغذائية:

المخابز 22 :مخبز ،مزارع الدكاجف كالتسميف (.)2

-2.2.2.2.2.2السياحة( :محافظة جنوب سيناء ،كنانة ،بوابة التنمية المجتمعية).
كىب اهلل سيناء طبيعة ساحرة تتنكع ما بيف الجباؿ كالسيكؿ كالكديػاف كالشػكاطئ الجميمػة،
باسضافة إلى مياه البحر ،حيث الشعاب المرجانية كاألسماؾ النادرة ،كالطبيعة الخالبة.
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كتعػػد سػػيناء مرك ػ انز عالمي ػان؛ إذ تتػػكفر بيػػا كػػؿ أن ػكاع السػػياحة مػػف سػػياحة دينيػػة ،ثقافيػػة،

تاريخية ،رياضية ،ترفييية ،كعالجية كغيرىا.
-1السياحة الدينية:

تتمثؿ في دير سانت كاتريف ،دير البنات ،كجبؿ مكسى.

-2السياحة العالجية:

-3حماـ فرعكف ،حماـ مكسى.

-4السياحة الرياضية كالترفييية:

تتمثػػؿ فػػي منطقػػة رأس محمػػد ،جزي ػرة تي ػراف كصػػنا فيػػر ،منطقػػة البمكىػػكؿ بػػدىب كمنطقػػة

نكبيع.

خاتمة:

ممػا سػػبؽ يػرم الباحػػث أف شػبو جزيػرة سػيناء تتمتػػع بمجمكعػة مػػف الخصػائص كالمميػزات
الطبيعية كالجغرافية كاالقتصادية التي تجعؿ المنطقة ذات أىمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لمصػر،

نظ ػ ار لمجمكعػػة مػػف االعتبػػارات جعمػػت مػػف مكقعيػػا المميػػز خػػط الػػدفاع االكؿ عػػف مصػػر كعمق ػان

اسػػتراتيجيان لقنػػاة السػػكيس خاصػػة فػػي ظػػؿ االطمػػاع اسقميمي ػة كالدكليػػة تجػػاه مصػػر ،كمػػا اف مػػا
تحتكيػو المنطقػة مػف مػكارد اقتصػادية متنكعػة يمكػػف اسػتغالليا بػدفع عجمػة التنميػة باعتبارىػا كاحػػة

اسػػتثمار اقتصػػادم ميػػـ جعمتيػػا منطقػػة اقتصػػادية ذات أىميػػة كبي ػرة بالنسػػبة لمصػػر .كنظ ػ انر لػػذلؾ

أصبحت شبو جزيرة سيناء محط اىتماـ القكم اسقميمية كالدكلية.
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الفصل الثالث
تطور السياسة المصرية تجاه شبو جزيرة سيناء في الفترة من 1199-9191
وأثرىا عمى األمن القومي المصري.

موقع شبو جزيرة سيناء واألمن القومي المصري.السياسة اإلسرائيمية في شبو جزيرة سيناء خالل فترة االحتالل 1979- 1967موأثرىا عمى األمن القومي المصري.

-أىم مالمح السياسة المصرية تجاه شبو جزيرة سيناء في عيد مبارك(-1982

.)2011
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 -3.1المقدمة:
تتصاعد خالؿ الفترة الحالية ميددات األمف القكمي المصرم ارتباطا بتصاعد المتغيرات

كمركر باليمف
نا
كالميددات اسقميمية التي تشيدىا المنطقة ابتداء بما يحدث في العراؽ كسكريا
كجنكب البحر األحمر كانتياء باألكضاع في شبو جزيرة سيناء كما يحدث عمى الجبيتيف سكاء

الشرقية أك الغربية لمصر ،ناىيؾ عف مظاىر عدـ االستقرار التي تحيط بالمنطقة بشكؿ عاـ
كالتي ترتفع كتيرة سخكنتيا كتنخفض في ضكء عكامؿ داخمية كخارجية كثيرة .كيمثؿ اسرىاب

الذم يضرب كييدد بضرب كثير مف دكؿ المنطقة مصدر التيديد األىـ لألمف القكمي ليس

لمصر كحدىا بؿ لسائر لدكؿ المنطقة .كعمى الرغـ مف أف ممؼ اسرىاب ليس ممفا حديث

النشأة ،فلف مساحة انتشاره كتطكر كسائمو كقدرتو عمى تيديد تماسؾ الدكؿ فرض نفسو بقكة عمى

المشيد المرتبؾ منذ نياية عاـ  ،2010كازداد الشعكر بخطره دكليا بعد الظيكر المفاجئ لتنظيـ
داعش في منتصؼ العاـ الجارم ،كعميو يتناكؿ الفصؿ أىـ األحداث السياسية كاألمنية التي
شيدتيا شبو جزيرة سيناء منذ تكقيع اتفاقية السالـ المصرية –اسسرائيمية عاـ (1979ـ) كحتى

سقكط نظاـ مبارؾ عاـ (2011ـ) الذم استمر نحك ثالثكف عاما ،ككيؼ أثرت ىذه األحداث

عمى تطكر السياسة المصرية تجاه سيناء كأثر ذلؾ عمى االمف القكمي المصرم.

-1.1موقع شبو جزيرة سيناء واألمن القومي المصري.
-3.2.1األمن القومي:
عمى الرغـ مف األىمية القصكل لمفيكـ األمف القكمي كشيكع استخدامو إال أنو مفيكـ
حديث في العمكـ السياسية كقد أدل ذلؾ إلى اتسامو بالغمكض ،كال شؾ أف ىذا الغمكض يثير
عدة مشاكؿ فمف ناحية ال يعد مصطمح األمف ىك أفضؿ المصطمحات لمتعبير عف األمف
القكمي لمدكلة المعاصرة ،كمف ناحية أخرل لـ يتبمكر المفيكـ لكي يصير حقال عمميا داخؿ عمـ
السياسة تطبؽ عميو قكاعد نظرية المعرفة بدءا مف كضع الفركض كتحديد مناىج البحث
المالئمة كاختيار أدكات التحقؽ العممي كقكاعد اسثبات كالنفي كامكانية الكصكؿ إلى نظرية
عامة كالكصكؿ إلى قانكف يحكـ ظاىرة األمف القكمي إال خالؿ السنكات العشريف األخيرة.
كيعكد استخداـ ىذا المصطمح إلى نياية الحرب العالمية الثانية حينما أنشئ مجمس األمف
القكمي األمريكي عاـ (1947ـ) ،كمنذ ذلؾ الحيف انتشر استخداـ المفيكـ بمستكياتو المختمفة
حسب الظركؼ المحمية كاسقميمية كالدكلية.
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ومن التعريفات الشائعة أيضاً:
-1تعريؼ دائرة المعارؼ البريطانية:

تعػػرؼ األمػػف القػػكمي بحمايػػة األمػػف مػػف خطػػر القيػػر ،عمػػى يػػد قػػكة أجنبيػػة – كىػػك تعريػػؼ مػػف

منظكر استراتيجية الحماية مف الخطر الخارجي ،كاالعتماد عمى القكة العسكرية.
-2تعريؼ ركبرت ماكنمارا:

كزير الدفاع األمريكي األسػبؽ كأحػد مفكػرم اسسػتراتيجية البػارزيف فػي كتابػو " جػكىر األمػف" :

أف األمف القكمي كىك افتراض كقكع أسكأ حالة كامتالؾ القدرة عمػى معالجتيػا كىػي المعالجػة التػي

يسعى المجتمع عف طريقيا إلى تأكيد حقو في البقاء (حسيف ،2009 ،ص.)15
-3تعريؼ ىنرم كيسنجر (:)Henry Kissinger

" األمف ىك التصرفات التي يسعى المجتمع عف طريقيػا إلػى حفظػو فػي البقػاء "ىنػا يشػير مباشػرة

إلى استخداـ عناصر القكة المختمفػة كبػدكف تكضػيح لشػرعية ىػذه التصػرفات أك تحديػد اسػتخداميا كىنػا

التصػرفات ممكػػف أف تكػػكف عدكانيػػة كىػػذا التعريػػؼ منطمػػؽ مػػف تمتػػع الدكلػػة التػػي ينتمػػي إلييػػا كيسػػنجر
مػف عناصػػر قػػكة تتػػيح إلييػػا القيػػاـ بتصػرفات مػع ضػػماف نجاحيػػا دكف أف تضػػع فػػي االعتبػػار إمكانػػات

اآلخريف لحفظ حقيـ في البقاء كىنا ممكف أف نقكؿ (الغاية تبرر الكسيمة).
-3.2.2األمن القومي العربي:

تحركان مف حيػث االتفػاؽ مػع تعريفػو كتحديػده كرسػـ
األمف القكمي العربي مازاؿ مفيكمان ُم ّ

معالمػػو ،كمػػا زاؿ الفكػػر السياسػػي العربػػي بعيػػدان عػػف صػػياغة محػ ّػددة لمفيػػكـ األمػػف القػػكمي فػػي
الكقػػت الػػذم باتػػت مفػػاىيـ كثي ػرة لألمػػف القػػكمي فػػي كثيػػر مػػف الػػدكؿ كاضػػحة كمحػ ّػددة ،كػػاألمف
القكمي األمريكي كالفرنسي كاسسرائيمي (عمى الديف ،1984 ،ص.)21
كيعتبر األمف القكمي مفيكمان شامالن ال يقتصر تيديده عمى كجكد خطر عسكرم خارجي،
كمػػا ال تتكقػػؼ حمايتػػو عمػػى مجػػرد زيػػادة القػػدرات العسػػكرية لمدكلػػة كمػػا كػػاف شػػائعا فػػي النظ ػرة
التقميديػػة لممفيػػكـ ،فػػاألمف القػػكمي جػػكىره االسػػتقرار كالنظػػاـ ،كىػػذاف متغيػراف يتكقفػػاف عمػػى القػػكة
العسكرية لمدكلة ،مثمما يتكقفاف عمى قدراتيا االقتصادية كاستقرار نظامييا السياسػي كاالجتمػاعي
كمػػدل ارتبػػاط الم ػكاطنيف بالسياسػػات كالق ػ اررات التػػي تتبناىػػا النخبػػة الحاكمػػة( .ىكيػػدم،1991،
ص.)50
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كلقد عبرت المكاثيؽ الصادرة عف الجامعة العربية عف ىذا المعنى الشامؿ لممفيكـ ،كفي ىػذا
اسطػػار تػػـ تكقيػػع معاىػػدة الػػدفاع المشػػترؾ فػػي عػػاـ (1950ـ) ،كالتزمػػت الػػدكؿ المكقعػػة عمييػػا
بالمبادرة بدفع العدكاف الذم يقػع عمػى أم منيػا ،كمػا انبثقػت مػف المعاىػدة نفسػيا عػدة مؤسسػات
كىيئات تنفيذية مثؿ مجمس الدفاع المشترؾ ،كالييئة االستشارية العسكرية التػي تخضػع سشػراؼ
لجنة عسكرية دائمة ،ىذا فضالن عف القيادة العامة المكحدة لمجيكش العربية التي نشأت فيما بعد
بمقتضى قرار مف مؤتمر القمة العربي عاـ (1964ـ).
كق ػػد تع ػ ّػددت اآلراء كالتعريف ػػات الخاص ػػة ب ػػاألمف الق ػػكمي العرب ػػي كنس ػػتطيع أف نس ػػرد بع ػػض
التعريفات لألمف القكمي العربي لبعض المفكريف العرب.
-1يمكف تعريؼ األمف القكمي العربي بأنو قدرة األمة العربية عمى حماية كامؿ التراب العربي

كمنجزات األمة كقيميا مف التيديدات سكاء كانت تمؾ التيديدات مكجية لقطر عربي بعينو أك

لألمة كميا (حكات ،32002 ،ص.)5

-2يرل األستاذ أميف ىكيدم " :إف األمف العربي ىك مجمكعة اسجراءات التي يمكف أف
تتخذ لممحافظة عمى أىداؼ ككياف كأماف المنطقة العربية في الحاضر كالمستقبؿ ،مع مراعاة
اسمكانات المتاحة كتطكيرىا ،أم استغالؿ المصادر الذاتية لألمة العربية كجعميا األساس في
بناء القدرة كادراؾ المتغيرات التي تحدث مف حكلنا كفي داخمنا"(ىكيدم ،1991 ،ص.)22
-3كيرم البعض أف األمف القػكمي العربػي ىػك " قػدرة األمػة العربيػة عمػى الػدفاع عػف نفسػيا
كعف حقكقيا كصكف استقالليا كسيادتيا عمى أرضييا كمكاجية التحديات كالمخػاطر مػف خػالؿ
تنميػة القػدرات كاسمكانػات العربيػة فػي المجػاالت كافػة ،فػي إطػار كحػدة عربيػة شػاممة أخػذان فػي
االعتبػار االحتياجػات األمنيػة القطريػة لكػؿ دكلػة بمػا يخػدـ مصػالح األمػة العربيػة ،كيضػمف
مستقبالن آمنان ألبنائنا كبما يمكنيا مف المساىمة في بناء الحضػارة اسنسػانية ")إسػماعيؿ،1986،
ص .)33
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-1.1.1االمن القومي المصري:
عرؼ حامد ربيع األمف القكمي المصرم "عمى انو قدرة مصر في كافة الجبيات عمى
حماية سيادتيا ،كحدكدىا ضد التيديدات الخارجية كأف يككف أمنيا الخارجي امتدادا ألمنيا
الداخمي" (دحالف ،2013،ص.)90
كبناء عمى ما سبؽ فاف تطكر االحداث السياسية التي جرت خالؿ العقكد الثالثة
ن

الماضية في شبو جزيرة سيناء ،خاصة ما يتعمؽ بمعاىدة السالـ المصرية –اسسرائيمية
كما نتج عنيا مف ترتيبات سياسية كامنية ،باسضافة إلى ما سبقيا مف سياسات انتيجتيا
إسرائيؿ في شبو جزيرة سيناء خالؿ فترة االحتالؿ الممتدة عبر ( )15عامان ،كاف ليا
انعكاسيا المباشر عمى االمف القكمي المصرم ،كالذل يعتبر جزءان مف األمف القكمي
العربي ،كتحتؿ السياسة الخارجية العربية لمصر المكقع االكؿ المممكس باعتبار الدائرة
العربية الدائرة الرئيسية االكلى في السياسة الخارجية المصرية ،كمصر ىي المنافس بؿ
الرادع العربي القكم سسرائيؿ في المنطقة .
كعميو فلف ما يجرم في شبو جزيرة سيناء اليكـ ،مف ارىاب كفمتاف أمني انما يشكؿ
تحديان لألمف القكمي المصرم ،كبالتالي يشكؿ تيديدا لألمف االقميمي كالعربي ،كىك مثاؿ
حي عمى الترابط بيف فكرة األمف الكطني لمدكؿ كبيف األمف اسقميمي كاألمف الدكلي
بصفة عامة ،فالمشيد السيناكم بكؿ إشكالياتو المعقدة يشتبؾ ك يتداخؿ مع الصراعات
اآلنية في المشيد اسقميمي ،بؿ يمكف القكؿ إنيا تمثؿ مرك از كليس ىامشا في تمؾ
التفاعالت كأحد ابعاده الرئيسية ،كعميو لـ تعد مجرد ترمكمتر لمجكار اسسرائيمي ،كمدل
فاعميو معاىدة السالـ ،كالعالقات الثنائية بيف القاىرة كتؿ أبيب ،ثـ قطاع غزة كما يشكمو
مف تيديدات كاقعيو كحزاـ تطرؼ كانفالت أمنى ،بؿ أيضا ساحة لظاىرة التمدد
المتعاظمة لمجماعات المتطرفة المتكطنة كالعابرة لمحدكد .ذلؾ أف الحرب التي تخكضيا
مصر ضد اسرىاب خاصة في شبو جزيرة سيناء التي تمثؿ ( )%6مف إجمالي مساحة
مصر تفرضيا ليس فقط أكلكيتيا لألمف الكطني المصرم ،كلكف أيضا ضركرات األمف
اسقميمي كالدكلي .إذ تدرؾ مصر جيدا مسئكليتيا باعتبارىا فاعال رئيسيا في النظاـ
اسقميمي في الشرؽ األكسط ،كتنطمؽ مف تمؾ المسئكلية لتأميف حدكدىا كأراضييا كعدـ
تصدير مخاطر اسرىاب إلى دكؿ المنطقة ،كالقضاء عمى المخاطر المحتممة عمى
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المالحة في قناة السكيس التي يعبر خالليا نحك ( )%10مف حجـ التجارة الدكلية .بؿ
إف التعقيدات الكاردة مف النظاميف اسقميمي كالدكلي تزيد مف حدة كخطكرة التعامؿ مع
الظاىرة ،تماما كما أف النظاميف اسقميمي كالدكلي مع مصر يسيؿ إلى حد بعيد مف
ميمة القضاء عمى خطر اسرىاب ،كجدير بالذكر ىنا أف ظيكر (داعش) ىك الذم دفع
الجميع إلى االلتفات لخطكرة اسرىاب كلضركرة التعاكف مع دكؿ المكاجية لمقضاء عميو،
كىك التعاكف الذم ظمت الكاليات المتحدة تعرقمو طالما لـ يتـ في إطار سياستيا أك خدمة
ليا أك لحمفائيا.
كفي ضكء ما سبؽ نرم أنو لتحقيؽ األمف القكمي العربي نحف بحاجة لصناعة
مكاطف عربي ،فالمكاطف العربي يعيش في حالة اغتراب ،كذلؾ بسبب حالة القمع
كاالستبداد السياسي كالجكع كالفقر ،كىك ميمش يعاني الحرماف كضعؼ االنتماء
كضبابية اليكية ،لذلؾ ال يمكف الدفاع عف االمف القكمي العربي بشكؿ عاـ أك حتي
األمف القكمي القطرم بشكؿ خاص بدكف بناء االنساف كالمكاطف العربي ،كالبد مف
تحريره مف حالة الجيؿ كاألمية كغياب الكعي كاشراكو في القرار السياسي كتحسيف
مستكاه التعميمي كالصحي كالثقافي ،كالسعي الجاد لتحقيؽ الكحدة الكطنية لكؿ قطر
عربي عمى حدة.
كبما أف مفيكـ األمف القكمي ال يقتصر عمى قدرة الدكلة عمى حماية مكاطنييا فقط بؿ
أيضا عمى تحسيف نكعية حياة المكاطف كمستكاىا كجكدتيا كعميو يتحدد األمف القكمي
بثالثة متغيرات مترابطة كمتشابكة كىي:
 -1البعد السياسي :كىك قدرة الدكلة عمى استيعاب المكاطنيف في الحياة السياسية كالحد
مف التيميش السياسي .
-2البعد االقتصادم :كىك قدرة الدكلة عمى تكفير حياة كريمة لمكاطنييا كالحد مف
إحساس المكاطف بالحرماف كالعكز ،فالشعكر بالحرماف كالتيميش السياسي يؤدياف الي
عدـ الرضي كالمجكء لمعنؼ كاسرىاب كتيديد األمف القكمي.
 -3القدرة العسكرية لمدكلة :كتعني سعي الدكلة المتالؾ قدرة عسكرية كتكنكلكجية
كاسمحة متطكرة كعصرية تمكف الدكلة مف الدفاع عف مكاطنييا كحمايتيـ مف األخطار
المحدقة بيـ.
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كفي ظؿ المعادلة السابقة لألمف القكمي العربي بشكؿ عاـ كاألمف المصرم بشكؿ خاص
كنظ ار لمكقع مصر كدكلة محكرية ميمة كممتدة كشكاطئيا كحدكدىا مفتكحة عمى جيرانيا
كألىميتيا الجيكستراتيجية ،فيي مطمع دائـ لمقكل العظمي مف اسمبراطكريات الركمانية
كالبريطانية كالفرنسية ،ككما يقكؿ ريتشارد بكلؾ في كتابو (السياسة كالحكـ في الشرؽ
االكسط) "المكقع الجيكاستراتيجي لمصر يدعك الدكؿ لميجكـ عمييا"

 -1.1.5معاىدة كامب ديفيد وأثرىا عمى الترتيبات األمنية والسياسية في شبو
جزيرة سيناء (:)1191-1111
تكصػػؿ ال ػرئيس األمريكػػي كيسػػنجر فػػي أيمػػكؿ ( )1975إلػػى اتفػػاؽ ثػػاف لفػػض االشػػتباؾ بػػيف

مصػػر كاس ػرائيؿ ،كذلػػؾ خػػارج إطػػار األمػػـ المتحػػدة كبػػدكف المشػػاركة السػػكفيتية ،كقػػد تضػػمف ىػػذا
االتفػػاؽ بنتيجػػة مسػػاعي (كيسػػنجر) مػػع السػػادات جكانػػب سياسػػية أكػػدت عمػػى المفاكضػػات كاتبػػاع

الطرؽ السممية فقط فػي حػؿ الصػراع العربػي "اسسػرائيمي" ،كأرسػت األسػس كالمبػادئ لصػمح منفػرد
بيف الطرفيف كعرفت ىذه االتفاقية ب "اتفاقية سيناء"( .عبد المحسف ،2005،ص.)18

في الكقت نفسو كصػمت المفاكضػات التػي جػرت بػيف مصػر كاسػرائيؿ بعػد اتفاقيػة سػيناء إلػى

طريؽ مسدكد بسبب المكاقؼ اسسرائيمية المتطرفػة تجػاه الحقػكؽ العربيػة عامػة كالمصػرية خاصػة،
مم ػػا دف ػػع الس ػػادات لزي ػػارة الق ػػدس ليؤك ػػد لمع ػػالـ أن ػػو يري ػػد الس ػػالـ م ػػع إسػػرائيؿ كتح ػػت كى ػػـ إحػ ػراج

المسؤكليف فييا (المرجع السابؽ ،ص.)19

لقػػد كانػػت زيػػارة السػػادات سس ػرائيؿ مفاجئػػة لغالبيػػة الحكػػاـ العػػرب كلكنيػػا بالنسػػبة لإلس ػرائيمييف

كانت متكقعة ،نظ ار لالتصاالت غير المباشرة التي قػاـ بيػا السػادات مػع اسسػرائيمييف ،عػف طريػؽ
ممؾ المغرب كالرئيس الركماني(شاكشيسكك) المذيف كاف لمساعييما دكر في جمب الطرفيف لطاكلة
المفاكضات ،كلـ يكف غريبا أف يفاجأ الشارع المصرم كالعربي بتمؾ الزيارة لكف األغرب أف يفاجأ

بيا الفريؽ السياسي المحيط بالسادات ،حتى أف كزير خارجيتو (إسػماعيؿ فيمػي) قػد قػدـ اسػتقالتو
لعػدـ قناعتػػو بمثػػؿ ىػػذه الخطػػكة غيػر المبػػررة لػرئيس أكبػػر دكلػػة عربيػة كفػػي خطابػػو أمػػاـ الكنيسػػت

أكضح السادات مفيكـ مصر لمسالـ عندما أشار إلى نقطتيف:

األكلػػى كىػػي إنيػػاء حالػػة الحػػرب فػػي المنطقػػة ،كىػػذه غطػػت معظػػـ فقػرات الخطػػاب ،أمػػا الثانيػػة

فيػػي قبػػكؿ التعػػايش السػػممي بػػيف العػػرب كاسسػرائيمييف عنػػدما يػػتـ االنسػػحاب الكامػػؿ مػػف األ ارضػػي

العربي ػ ػػة المحتم ػ ػػة بم ػ ػػا فيي ػ ػػا الق ػ ػػدس ،فض ػ ػػال ع ػ ػػف اعتب ػ ػػاره القض ػ ػػية الفمس ػ ػػطينية ج ػ ػػكىر الصػ ػ ػراع
(سكيشر،2006،ص.)386-382
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ال يمكػػف أف نجػػد لزيػػارة السػػادات سس ػرائيؿ تفسػػي ار سػػكل أف المفاكضػػات المص ػرية اسس ػرائيمية

التي جاءت في أعقاب اتفاقية سيناء ،قد كصمت إلى طريؽ مسدكد ،كلػـ يجػد السػادات أمامػو مػف

حػػؿ سػػكل تقػػديـ تنػػازؿ آخػػر ككانػػت المبػػادرة -التػػي عكسػػت إمػػا بسػػاطة أك عػػدـ د اريػػة فػػي العمػػؿ
السياسي لدل السادات أك تكاضعان في فيـ طبيعة كجكىر العالقات الدكلية األمػر الػذم أشػير إليػو

فػػي أكثػػر مػػف مكضػػع فػػي كتػػب كمػػذكرات كزيػػرم خارجيػػة مصػػر -فيمػػي ككامػػؿ -ككػػذلؾ محمػػكد
ريػػاض أمػػيف عػػاـ الجامعػػة العربيػػة كجمػػيعيـ اسػػتقالكا مػػف مناصػػبيـ لقنػػاعتيـ عػػدـ جػػدكل العمػػؿ

السياسي كالدبمكماسي إلى جانب السادات (المرجع السابؽ،ص.)387

كجيت الدعكة لمسادات لالجتماع بكارتر في "كامب ديفيد" ،كفػي أكائػؿ شػباط ( )1978التقػى

الرئيس كارتر بالسادات ،كبػدأ اجتماعيمػا بمقػاء ثنػائي ككػاف ذلػؾ تقميػدا طارئػا جػرل اسػتحداثو فػي

تمػػؾ الظػػركؼ سخفػػاء تفاصػػيؿ المفاكضػػات عػػف الكفػػد المصػػرم كعػػف الػرأم العػػاـ المصػػرم (عبػػد
المحسف ،مرجع سابؽ ،ص.)40

كالتقػػت فػػي "كامػػب ديفيػػد" كفػػكد كػػؿ مػػف مصػػر كاسػرائيؿ كالكاليػػات المتحػػدة ،كبػػدأت المحادثػػات

فػػي الخػػامس مػػف أيمػػكؿ ( ،)1978كبعػػد اثنػػي عشػػر يكمػػا مػػف المحادثػػات تكصػػؿ المجتمعػػكف إلػػى
اتفاقات تـ التكقيع عمييا مف قبػؿ الرؤسػاء الثالثػة :السػادات كبػيغف ككػارتر ،كقػد عرفػت باتفاقػات"

كامب ديفيد"(حسيف ،2012،ص.)459

لقػػد حػػررت معاىػػدة السػػالـ المص ػرية-اسس ػرائيمية فػػي كاشػػنطف فػػي  26آذار ( ،)1979ككقػػع

عميي ػػا ك ػػؿ م ػػف الػ ػرئيس أن ػػكر الس ػػادات ع ػػف حككم ػػة مص ػػر العربي ػػة كمن ػػاحيـ ب ػػيغف ع ػػف حككم ػػة

"إس ػرائيؿ" كالشػػاىد جيمػػي كػػارتر رئػػيس الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة .كقػػد احتػػكت المعاىػػدة عمػػى
ديباجػة أشػارت إلػى اقتنػاع كػؿ مػف الطػرفيف مصػر كاسػرائيؿ بأنػو بػات مػف الضػركرم إقامػة سػػالـ
عادؿ كدائـ كشامؿ في "الشرؽ األكسط" كفقا لقرارم مجمس األمف رقػـ( )242ك( ،)338كالتزاميػا

بلطػػار العمػػؿ لمسػػالـ فػػي "الشػػرؽ األكسػػط" المتفػػؽ عميػػو فػػي كامػػب ديفيػػد كاسػػتنادا عمػػى (الكثيقػػة

ػر مػف األطػراؼ عمػى
األكلى كالثانية لعاـ ( )1978كأساس لعمميػة السػالـ ،األمػر الػذم شػجع كثي ان

االشتراؾ في عممية السالـ (المرجع السابؽ ،ص.)461-460

كقد اشتممت بنكد المعاىدة عمى مجمكعة مف الترتيبات السياسية كاألمنية كالتي تضمنت

اآلتي:

 .1الترتيبات السياسية حسب المعاىدة:

كىي ما يتصؿ بالعالقات المصػرية اسسػرائيمية ،فنجػد أف إطػار العمػؿ لمسػالـ ككػذلؾ المعاىػدة

ق ػػد أخ ػػذت باالنس ػػحاب الكام ػػؿ م ػػف س ػػيناء .فف ػػي إط ػػار العم ػػؿ لعق ػػد معاى ػػدة س ػػالـ ب ػػيف مص ػػر ك
إسرائيؿ ،اتفؽ الطرفاف عمى أف تمارس مصر سيادتيا الكاممة عمى المنطقة التي تمتد إلى الحدكد

المعت ػ ػػرؼ بيػ ػ ػا دكلي ػ ػػا ب ػ ػػيف مص ػ ػػر كفمس ػ ػػطيف تح ػ ػػت االنتداب(عب ػ ػػد الس ػ ػػالـ ،1980 ،ص،)273
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كانسحاب القكات اسسرائيمية مف سيناء تنفيذا لممادة األكلى مف معاىدة الصمح التي تقكؿ ":تسحب

إسػرائيؿ كافػػة قكاتيػػا كالمػػدنييف مػػف سػػيناء إلػػى مػػا كراء الحػػدكد الدكليػػة ،ككمػػا كرد فػػي البركتككػػكؿ

الممحػػؽ بالمعاى ػدة أنػػو تسػػتأنؼ مصػػر سػػيادتيا الكاممػػة عمػػى سػػيناء ،كأكػػدت المعنػػى نفسػػو المػػادة
الثانيػػة بالمعاىػػدة ،كقػػد تضػػمف المحضػػر المتفػػؽ عميػػو نصػػا فػػي الفق ػرة الثانيػػة مػػف المػػادة األكلػػى
كالتالي :تقكـ مصر باسػتئناؼ ممارسػة السػيادة الكاممػة عمػى األ ارضػي التػي يػتـ االنسػحاب منيػا،

أمػا بالنسػبة لألجػزاء التػي لػـ يػػتـ االنسػحاب منيػا بعػد فػال يحػػؽ لمصػر االسػتفادة مػف البتػركؿ فػػي
تمؾ المنطقة إال بعد االنسحاب اسسرائيمي الكامؿ.
 .2الترتيبات األمنية حسب المعاىدة:

كقػػد قيػػدت بنػػكد المعاىػػدة الكجػػكد العسػػكرم المصػػرم فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،حيػػث نػػرل أف
الكثائؽ قسمت سيناء إلى عدد مف المناطؽ المختمفة كالتي اختمفت كؿ منطقة فييا حسب التكاجػد
العسػػكرم المصػػرم ،أمػػا مػػا يجمػػع بػػيف ىػػذه المنػػاطؽ أنيػػا محػػدكدة السػػالح كالق ػكات ،فضػػال عػػف
كجكد منطقة عازلة كترتيبات أمف خاصة بالجانب المصرم (المرجع السابؽ ،ص.)275

كفي البركتكككؿ الخاص باالنسحاب تضمنت المادة األكلى أسػس االنسػحاب ،فقػررت أف تقػكـ

إسػرائيؿ بلتمػاـ سػػحب كافػة قكاتيػػا مػف سػيناء فػػي مكعػد ال يتجػػاكز ثػالث سػنكات مػػف تػاريخ تبػػادؿ
كثػ ػػائؽ التصػ ػػديؽ عمػ ػػى المعاىػػػدة ،كيػػػتـ االنسػ ػػحاب عمػ ػػى مػ ػػرحمتيف( :رعػ ػػد ،1982 ،ص )129

األكلى :انسحاب مرحمي حتى شرؽ خط العريش "رأس محمد" كذلؾ خالؿ تسعة أشػير مػف تػاريخ
تبػػادؿ الكثػػائؽ .كالثانيػػة :انسػػحاب نيػػائي إلػػى مػػا كراء الحػػدكد الدكليػػة فػػي مػػدة ال تتجػػاكز ثػػالث
سػػنكات مػػف تػػاريخ تبػػادؿ كثػػائؽ المعاىػػدة ،ىػػذا كقػػد تػػـ تشػػكيؿ لجنػػة مص ػرية-إس ػرائيمية مشػػتركة

ميمتيػػا كضػػع الخطػػة كالجػػداكؿ الزمنيػػة ،كتحػػؿ تمقائيػػا عقػػب االنسػػحاب النيػػائي كالشػػامؿ كالكامػػؿ
مف سيناء.
 .3أثر ىذه الترتيبات عمى استقرار األوضاع األمنية والسياسية في شبو جزيرة سيناء:
ال يعنػػي انسػػحاب الق ػكات اسس ػرائيمية بالكامػػؿ كمػػا كرد فػػي نصػػكص المعاىػػدة بالضػػركرة

ممارسة مصر لسيادتيا الكاممة كغير المنقكصػة عمػى سػيناء ،إذ أف مصػر ككمػا تشػير الكقػائع لػـ

تمارس حتى اليكـ سيادة كاممة مف النكاحي العسكرية في شبو جزيرة سيناء (البكرم ،1986 ،ص
.)79

أما ما يتعمؽ بالحدكد بيف مصػر كفمسػطيف المحتمػة فيػي الحػدكد الدكليػة المعتػرؼ بيػا كمػا ىػك

مكضح في الخارطة في الممحؽ الثاني لممعاىدة ،كعمى الرغـ مف أف ىػذه الحػدكد قػد كصػفت فػي

إطار الحدكد بيف مصػر كفمسػطيف المحتمػة فقػط إال أف مصػر كانػت حريصػة بتحفظيػا كبحيػث ال
ينص أك يفسر مثؿ ىذا النص كضع قطاع غزة (كافي ،1990 ،ص.)320
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كنتيج ػػة لع ػػدـ ممارس ػػة مص ػػر لس ػػيادتيا الكامم ػػة عم ػػى منطق ػػة ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء ،كذل ػػؾ حس ػػب

نصكص المعاىدة التي تضمنت أيضػان تقييػد أعػداد القػكات العسػكرية مػف حيػث تعػدادىا كتسػميحيا
كأمػػاكف تكاجػػدىا ،ممػػا أكجػػد بيئػػة خصػػبة سػػاعدت عمػػى تنػػامي الجماعػػات المتطرفػػة كعصػػابات

تيريػػب المخػػدرات كاألسػػمحة ،بحيػػث اعتبػػر المجتمػػع السػػيناكم بيئػػة حاضػػنة لتمػػؾ الجماعػػات ،لمػػا

كجػػدكه مػػف اىمػػاؿ شػػديد مػػف قبػػؿ الدكلػػة ليػػـ عمػػى مػػدار العقػػكد الماضػػية .كىػػك األمػػر الػػذم شػػكؿ
خطػ ػ انر كتح ػػديان لألم ػػف الق ػػكمي المص ػػرم ،ظي ػػرت نتائج ػػو بع ػػد أح ػػداث ث ػػكرة ( ،)2011ل ػػذلؾ ت ػػرل
الدراسة بأنو يتكجػب عمػى الحككمػة المصػرية أف تعيػد النظػر فػي سياسػتيا تجػاه سػيناء ،كفػي بنػكد

معاىدة السالـ ،خصكصان فيما يتعمؽ بفرض السيطرة األمنية كالسيادية فػي شػبو جزيػرة سػيناء كػي
تتفادل الخمؿ األمني الناتج عف تطبيؽ بنكد المعاىدة التي تتعارض مع األمف القكمي المصرم.

 -1.1أىم مالمح السياسة المصرية تجاه شبو جزيرة سيناء في عيد (مبارك)
()1111-1191
رغـ الصراع الطكيؿ الذم خاضتو مصر السترداد سيناء كالتضحيات الكبيػرة التػي بػذلتيا عمػى

كافة األصعدة ،إال أف سيناء لـ تأخذ االىتماـ المماثػؿ كالالئػؽ مػف مصػر بعػد تحريرىػا ،كػاف مػف
المتكقػػع أف تبػػدأ مشػػاريع التنميػػة بيػػا فػػكر تحريرىػػا ،كأف يػػتـ تػػكطيف مص ػرييف بيػػا ،كأف يػػتـ رصػػد
مش ػػاريع كب ػػرل سع ػػادة بن ػػاء س ػػيناء لجعمي ػػا قبم ػػة س ػػياحية ،كلك ػػف م ػػا إف ع ػػادت س ػػيناء ت ػػـ إىم ػػاؿ

الحككمة المركزية المصرية ليا ،ال ندرم لماذا غير أف ىناؾ تقصي ار كاف كاضحا.

كتعػػزل حالػػة الفكضػػى كالتيريػػب كالخاليػػا اسرىابيػػة المكجػػكدة فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء فػػي جميػػع

الم ارحػػؿ إلػػى تخمػػي الحككمػػات المصػرية المتعاقبػػة عػػف خططيػػا الطمكحػػة لمتنميػػة فػػي شػػبو جزيػرة
سػػيناء ،حيػػث فكػػر ال ػرئيس المصػػرم آنػػذاؾ أنػػكر السػػادات بعػػد تحريػػر سػػيناء فػػي تػػكطيف خمسػػة
مالييف شخص مف القاىرة فييا ،كامدادىا بالمياه العذبة مف النيؿ ،كحدد اآلالؼ مػف الفػدانات فػي
الصػػحراء لرييػػا كزراعتيػػا ،كمػػا قػػرر بنػػاء مسػػاكف كمػػدف جديػػدة السػػتيعاب الػػذيف سػػكؼ يػػتـ جمػػبيـ

مف القاىرة لسيناء ،كلكف اغتيالو حاؿ دكف ذلؾ ،كلـ يتـ البناء بعػد مكتػو ،حيػث منػذ تحريرىػا مػف
االحػػتالؿ اسسػرائيمي فػػي حػػرب أكتػػكبر فػػي العػػاـ ( ،)1973كالحككمػػات المصػرية المتعاقبػػة تؤكػػد
أنيا تضع الخطط مف أجؿ تنمية سيناء زراعيا كصناعيا كسياحيا كخمؽ مجتمعات عمرانية جديدة

فييا ،كلكف ما ىي إال مجرد خطط ،حيث بقيت تمؾ األرض صػحراء جػرداء ،كتمثػؿ تيديػدا ألمػف
مصر القكمي ،ما أثار العديد مف عالمات االستفياـ حكؿ تجاىؿ مصر تنميتيا ،كىؿ ىناؾ بنكد

سرية في اتفاقية كامب ديفيد تعكؽ دكراف عجمة التنمية؟.

مػػف جػػانبيـ ،يؤكػػد خب ػراء اسػػتراتيجيكف كخب ػراء فػػي مجػػاؿ التنميػػة أف ال ػرئيس األسػػبؽ حسػػني

مبارؾ تجاىؿ تنمية سيناء لعدـ إثارة غضب إسرائيؿ ،مشيريف إلى أنػو جعػؿ جػؿ اىتمامػو صػكب
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مدين ػػة ش ػػرـ الش ػػيخ ،الت ػػي حكلي ػػا إل ػػى منتج ػػع س ػػياحي خ ػػاص ل ػػو كلممحيط ػػيف ب ػػو م ػػف أى ػػؿ الثق ػػة
كالمنتفعػػيف ،كأحاطيػػا بسػػياج أمنػػي مكثػػؼ ،ككانػػت بمثابػػة العاصػػمة الصػػيفية لمصػػر ،حيػػث كػػاف
يقضػػي فييػػا غالبيػػة أكقاتػػو ،كيعقػػد فييػػا اجتماعاتػػو كمؤتم ارتػػو كيمتقػػي فييػػا بالمسػػؤكليف الػػدكلييف.

كنفى الخبراء كجكد بنكد سرية تمنع تنمية سيناء (أبك اليكؿ.)2012/6/23،

كفػي عػاـ ( )1994دعػت الخطػة المعدلػة لمحككمػة المصػرية لتنميػة سػيناء إلػى تػكطيف ()2.9

مميكف مصػرم فػي شػبو جزيػرة سػيناء بحمػكؿ عػاـ ( ،)2018كبػذلؾ يتحػكؿ السػكاف ألصػميكف مػف

البػػدك إلػػى أقميػػة صػػغيرة .كخصصػػت الحككمػػة المصػرية مػػا يقػػرب مػػف ( )75مميػػار جنيػػو مصػػرم

( 12.5ممي ػػار دكالر أمريك ػػي) لي ػػذه الخط ػػة ،الت ػػي ال تي ػػدؼ إل ػػى زي ػػادة رقع ػػة األ ارض ػػي الزراعي ػػة
فحس ػ ػ ػ ػ ػػب ،بػ ػ ػ ػ ػ ػؿ أيض ػ ػ ػ ػ ػػا إل ػ ػ ػ ػ ػػى تسػ ػ ػ ػ ػ ػريع اس ػ ػ ػ ػ ػػتغالؿ المػ ػ ػ ػ ػ ػكارد المعدني ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ػ ػػبو جزيػ ػ ػ ػ ػ ػرة

سيناء(األىراـ.)2002/10/6،

كمػػع ذلػػؾ ،فبحمػػكؿ عػػاـ  ،1997أقنػػع مستشػػارك مبػػارؾ المقربػػكف ال ػرئيس المصػػرم فػػي ذلػػؾ

الكق ػػت لمتخم ػػي ع ػػف الحم ػػـ العظ ػػيـ بت ػػكطيف س ػػيناء م ػػف أج ػػؿ خط ػػة كب ػػرل مختمف ػػة ،كى ػػي مش ػػركع
تكشػػكي ،الػػذم ييػػدؼ سقامػػة ك ٍاد آخػػر لمنيػػؿ فػػي جنػػكب مصػػر كتػػـ تحكيػػؿ األم ػكاؿ التػػي كانػػت
مخصصة في األساس لسيناء إلى تكشػكي ،التػي كػاف اليػدؼ منيػا ىػك أف تكػكف البصػمة الدائمػة
لمبارؾ عمى تاريخ كجغرافية مصر ،كسرعاف ما عادت شبو جزيرة سيناء إلى آخػر قائمػة أكلكيػات

الحككمة المصرية ،كبدؿ اسعمار الحقيقي فػي شػبو جزيػرة سػيناء تػـ تنفيػذ الخطػط البسػيطة كالتػي
حظيػ ػػت بق ػ ػػدر كبي ػ ػػر م ػ ػػف اسعػ ػػالـ ،لزي ػ ػػادة الرقع ػ ػػة الزراعي ػ ػػة لسػ ػػيناء عم ػ ػػى نح ػ ػػك بط ػ ػػيء كغي ػ ػػر

فعاؿ(المرجع السابؽ).

كتمثؿ اسنجاز البارز كالكحيد لخطة تنمية سيناء في إقامة (قطاع سياحي) مزدىػر عمػى طػكؿ

خميج العقبة ،كيكجد بو أكثر مف مائة فندؽ كمنتجع عمى الطراز الحديث تمتد مػف طابػا إلػى شػرـ
الشيخ ،كتـ منح مستثمريف مف القطاع الخاص مثؿ حسيف سالـ الصػديؽ القػديـ لمبػارؾ (كشػريكو

التجػػارم ،بحسػػب بعػػض الحسػػابات) قطع ػان عمػػى السػػاحؿ ،كبمسػػاعدة التكسػػع الجديػػد لمطػػار شػػرـ

الشيخ ،تمكف ىؤالء المستثمركف مف جذب السػاعيف كراء الرفاىيػة مػف دكؿ العػالـ (كمػف إسػرائيؿ)

إلى المنتجعات الممتازة ،كقضى مبارؾ جزءان كبي انر مف الكقػت فػي ىػذه المنطقػة ،محػكالن بػذلؾ شػرـ

الشػػيخ إلػػى "العاصػػمة الصػػيفية" غيػػر الرسػػمية لمصػػر ،كعمػػى العكػػس ،لػػـ تحقػػؽ محػػاكالت رجػػؿ

األعمػػاؿ المصػػرم حسػػف ارتػػب سقامػػة مركػػز سػػياحي حػػكؿ العػريش نجاحػان ممػػاثالن بسػػبب االفتقػػار
إلى البنية التحتية الكافية ،كفي الكقت الحالي تمر المشاريع المختمفة في العػريش بم ارحػؿ مختمػؼ

مف الخراب.

كمع ذلؾ فمف كجية نظػر البػدك كانػت الخالصػة ىػي أف أغمػب الكظػائؼ التػي كفرتيػا المبػادرة

األساسية لمحككمة المصرية في شبو جزيرة سيناء صناعة السػياحة الجديػدة-ذىػب إلػى المصػرييف
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م ػػف س ػػكاف األ ارض ػػي األساس ػػية ف ػػي مص ػػر ،أغم ػػبيـ تركػ ػكا ع ػػائالتيـ عم ػػى الجان ػػب اآلخ ػػر لقن ػػاة

السػػكيس كلػػيس لػػدييـ النيػػة لكػػي يصػػبحكا سػػكانان دائمػػيف لشػػبو جزيػرة سػػيناء .كذىبػػت فػػرص عمػػؿ

أخػػرل إلػػى سػػكاف ال ينتمػػكف إلػػى البػػدك كم ػزارعيف يقطنػػكف المػػدف الجديػػدة كالمنػػاطؽ الزراعيػػة فػػي
شماؿ سيناء كما ذىبت أغمب كظػائؼ القطػاع العػاـ إلػى مصػرييف مػف سػكاف األ ارضػي األساسػية

في مصر (زيف الديف.)2012 ،

كاذ يحػػتفظ البػػدك بػػأغمبيتيـ الثابتػػة مػػف حيػػث العػػدد ،كال ي ػزاؿ الكثيػػر مػػنيـ ال يتمتػػع بالجنس ػية

المص ػرية كال يػػتـ تجنيػػدىـ فػػي الجػػيش ،كفػػي أعقػػاب الت ارجػػع عػػف خطػػط التنميػػة األكلػػى ،تحكلػػت

السػػمطات المص ػرية إلػػى سياسػػة الحفػػاظ عمػػى االسػػتقرار فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء مػػف أجػػؿ حمايػػة
كعيػػد بميمػػة مراقبػػة سػػكاف سػػيناء عمػػى سمسػػمة مػػف المحػػافظيف،
األ ارضػػي األساسػػية فػػي مصػػرُ ،
ينتمػػي جمػػيعيـ إلػػى المؤسسػػة العسػػكرية المصػرية ،كالػػذيف كانػػت األداة الرئيسػػية لػػدييـ لتنفيػػذ شػػبو
سػػيطرة عمػػى سػػيناء ىػػي ق ػكات الشػػرطة كحػػرص عػػدد قميػػؿ مػػف ى ػؤالء المحػػافظيف -مػػع االسػػتثناء

الممحكظ لمكاء منير شاش -عمى تعزيز التعاكف مع مشايخ البػدك ،كأعػاد أغمػب المحػافظيف األمػف

في شبو جزيرة سيناء بالفعػؿ إلػى نظػاـ يسػتند إلػى العديػد مػف الصػفقات مػع البػدك مثػؿ دفػع أمػكاؿ
ليػػـ لممسػػاعدة فػػي حمايػػة خػػط أنابيػػب الغػػاز الطبيعػػي ،كباسػػتثناء الحممػػة التػػي دارت بػػيف عػػامي

(2004ك )2007بيدؼ تفكيؾ جماعات إرىابية في شبو جزيرة سيناء ،تركت السمطات المصػرية
القبائؿ تكاصؿ تجارتيا األساسية (التيريب) بقدر مف الحرية (المرجع السابؽ).

كما فرضت السمطات المصرية إجراءات أمنية مشددة فقط حكؿ المناطؽ األكثر حساسػية مثػؿ

القط ػػاع الس ػػياحي ف ػػي جن ػػكب ش ػػرؽ س ػػيناء ،كالمنش ػػات النفطي ػػة أب ػػك ردي ػػس كرأس س ػػدر ،كالمق ػػار
الحككمية في الطكر كالعريش .كمف ثـ لـ يكف ىناؾ كجػكد رسػمي مصػرم بػارز فػي أغمػب أنحػاء

سيناء لسنكات ،ما يجعؿ القاىرة تبدك كما لك أنيا مالؾ متغيب عف أمالكو.

كحتى كقت قريب ،كاف جياز المخابرات العامة المصرية ىػك الييئػة األساسػية المكمفػة بمتابعػة

شئكف البدك ،إال أف المخابرات العسكرية المصرية اضطمعت بيذا الدكر عنػد ثػكرة ينػاير ()2011

في مصر.

كىناؾ رفض قائـ منذ فترة طكيمة فػي الصػفكؼ العميػا فػي الجػيش المصػرم لمسػماح بػأم تػكرط

لمجػػيش فػػي أيػػة مكاجيػػات مػػع السػػكاف األصػػمييف فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،كرفػػض المشػػير محمػػد
حسيف طنطاكم عمى نحك ثابت مثؿ ىذا التكرط لمجيش ،بؿ منع الجػيش مػف تقػديـ المسػاعدة فػي

حماية خطكط األنابيب في شبو جزيرة سيناء ،كككنو كزي ار لمدفاع في عيد مبارؾ ،رفض طنطاكم

العدي ػػد م ػػف الع ػػركض اسسػ ػرائيمية لمس ػػاعدة الج ػػيش ف ػػي التعام ػػؿ م ػػع عممي ػػات التيري ػػب إل ػػى غػ ػزة
كاألنشطة العسكرية الفمسطينية في جميع أرجاء شبو جزيرة سيناء ،ككانت سياسة القيادة العميا في
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مصر ىي اسبقػاء عمػى قػكات الشػرطة بمفردىػا فػي تحمػؿ المسػئكلية ،كبمجػرد انييػار الشػرطة فػي

أثناء الثكرة ،أصبحت الكثير مف المكاقع ميجكرة في كسط سيناء.

كينص البركتكككؿ العسكرم المكقع بيف مصر كاسرائيؿ عمى أف الجيش المصػرم مسػمكح لػو

باسبقاء عمى ( )22ألؼ جنػدم فػي شػبو جزيػرة سػيناء ،محصػكريف فػي المنطقػة ( ،)Aالكاقعػة فػي

أقصػػى غػػرب شػػبو الجزي ػرة ،كلكػػف فػػي أغمػػب أحيػػاف ،لػػـ ينشػػر الجػػيش المصػػرم سػػكل ( )70إلػػى
( )%80م ػػف ذل ػػؾ الع ػػدد ف ػػي المنطق ػػة ،كل ػػـ ينش ػػئ الج ػػيش المص ػػرم عم ػػى اسط ػػالؽ مق ػػر قي ػػادة
منفصػالن لقػكات سػػيناء ،كأثنػػاء الثػػكرة ،تػػـ سػػحب بعػػض مػػف ىػػذه القػكات إلػػى المنطقػػة الرئيسػػية فػػي
مصر كلـ تعد بعد (المرجع السابؽ).

كعػػالكة عمػػى ذلػػؾ ،فعنػػدما كافقػػت إسػرائيؿ عمػػى السػػماح بػػدخكؿ قػكات مصػرية فػػي المنطقتػػيف

( )Bك( )Cفي كسط كشرؽ سيناء ،نشرت القاىرة عددا محدكدا مف الكتائػب المتمركػزة بالفعػؿ فػي
شبو الجزيرة بدال مف إحضار تعزيزات مف المنطقة الرئيسػية فػي مصػر ،كمػا كافقػت إسػرائيؿ عمػى

الس ػػماح ب ػػدخكؿ عشػ ػريف دباب ػػة مصػ ػرية إل ػػى المنطقت ػػيف( )Bك( ، )Cإال أف الق ػػاىرة امتنع ػػت ع ػػف

إرساليا ،كيعكس ىذا المكقؼ االىتماـ المقيد لمجيش المصػرم فػي شػبو جزيػرة سػيناء ،عمػى الػرغـ
مػػف االنتقػػاد المسػػتمر مػػف السػػاحة الداخميػػة لقيػػكد معاىػػدة السػػالـ عمػػى قػػدرة مصػػر عمػػى ممارسػػة

السيادة في شبو الجزيرة بأكمميا ،كنظ ار إلى أف الجيش لـ يكف مستعدا لمراقبة سيناء ،فلنو لـ يكػف
لديػػو حػػافز لاللتػزاـ حتػػى بعػػدد الكحػػدات المسػػمكحة لػػو بمقتضػػى البركتككػػكؿ العسػػكرم المكقػػع مػػع
إس ػرائيؿ .كباختصػػار ،ينظػػر الجػػيش إلػػى دكره عمػػى أنػػو دفػػاعي فحسػػب ،كيشػػغؿ نفسػػو بالتػػدريب

الركتيني لعبكر قناة السكيس بينما يبتعد قدر اسمكاف عف شئكف البدك (مطر ،2012،ص.)57

كف ػػي الكق ػػت نفس ػػو ،تتع ػػزز المكاق ػػع الكاقع ػػة عم ػػى ط ػػكؿ الح ػػدكد م ػػع إسػ ػرائيؿ الب ػػال ع ػػددىا

ثالثمائة مكقع ،كالتي تتضمف في األساس أبراج مراقبة ،برجاؿ شرطة تابعيف لألمف المركػزم ،كال
يكجػػد فػػي ىػػذه المنػػاطؽ المعزكلػػة كيربػػاء كال ميػػاه جاريػػة كتفتقػػر عمػػى الػػدكاـ إلػػى اسمػػدادات مػػف

جانػػب المقػرات العسػػكرية ،كفػػي الحقيقػػة ،كػػاف الجػػيش اسسػرائيمي فػػي أغمػػب األحيػػاف يقػػكـ بتزكيػػد
ىػػذه المكاقػػع بػػالمؤف الرئيسػػية ،كيكمػػف عامػػؿ آخػػر يسػػيـ فػػي عػػدـ فاعميػػة ىػػذه المكاقػػع فػػي أنيػػا

مكجية ناحية الحػدكد اسسػرائيمية كال ت ارقػب فػي الحقيقػة التحركػات كراءىػا ،فػي شػبو جزيػرة سػيناء،
كعػػادة مػػا يعامػػؿ البػػدك حػػرس الحػػدكد عمػػى أنيػػـ ليس ػكا أكثػػر مػػف شػػيء مثيػػر لإلزعػػاج ،كيقكمػػكف
باقتحػػاـ م ػكاقعيـ فػػي أكقػػات التػػكتر مػػع السػػمطات المص ػرية ،كتقػػع الكثيػػر مػػف ىػػذه المكاقػػع بشػػكؿ

جزئي تحت مسئكلية "سجناء العمؿ" غير المسػمحيف ،كمػف ثػـ افتقػرت سػيطرة مصػر عمػى الحػدكد
منػػذ فتػرة طكيمػػة إلػػى االسػػتقرار ،كفيمػػا يتعمػػؽ بنشػػاط البػػدك فػػي التيريػػب إلػػى إسػرائيؿ ،كانػػت القػػكة

الدافعػة بصػفة عامػػة لسياسػة القػػاىرة –كال تػزاؿ -ىػػي عػدـ التػدخؿ ،كحتػػى عنػدما تػػـ إلقػاء القػػبض
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عمػػييـ ،تمقػػى تجػػار المخػػدرات مػػف البػػدك المتجيػػيف إلػػى إس ػرائيؿ أحكامػػا مخففػػة عػػف ى ػؤالء الػػذل

يحممكف مخدرات إلى مصر (المرجع السابؽ ،ص .)58

كربمػػا يسػػاعد ىػػذا المكقػػؼ فػػي تفسػػير التسػػامح النسػػبي لمصػػر لمسػػعي التجػػارم األخيػػر لمبػػدك

المتمثػػؿ فػػي تكجيػػو أعػػداد غفي ػرة مػػف الميػػاجريف األفارقػػة غيػػر الشػػرعييف لػػدخكؿ إس ػرائيؿ ،كتشػػير

التقديرات إلى أف خمسيف ألفا عمػى األقػؿ مػف ىػؤالء الميػاجريف-أغمػبيـ مػف المسػمميف السػكدانييف
كاسريترييف-كصمكا إلى إسرائيؿ الجئيف منػذ بػدء ىػذا العمػؿ .كعػادة مػا يػدفع ىػؤالء لمرشػدييـ مػف
الب ػػدك خمس ػػمائة إل ػػى ثالث ػػة آالؼ دكالر لمف ػػرد ،نظي ػػر قي ػػادتيـ م ػػف األرض الرئيس ػػية لمص ػػر إل ػػى

الحدكد اسسرائيمية.

كما أقامػت قبائػؿ البػدك منػاطؽ مسػكرة لإلبقػاء عمػى الميػاجريف فػي طػريقيـ إلػى إسػرائيؿ ،كلػـ

تقػػـ القػػاىرة بػػأم جيػػد مسػػتمر لتعطيػػؿ ىػػذا الطريػػؽ .كعمػػى مػػدار العػػاميف الماضػػييف ،قػػاـ بعػػض
البدك بتكسيع ىذه التجارة ليشمؿ حقال جديدا :كىك جمع األعضاء البشرية لبيعيا في الخارج ،كتػـ

اكتشاؼ العديد مف المقابر الجماعية التي تحتػكم عمػى جثػث ميػاجريف أفارقػة قتمػكا مػف أجػؿ أخػذ

أعضائيـ ،في كسط سيناء ،كذكرت تقارير أف قبائؿ متنافسة دخمػت فػي مصػادمات بسػبب حقػكؽ
ممكية األفارقة المخصصيف لجمع أعضائيـ ،كحتى اآلف لـ تػؤثر احتجاجػات منظمػات سػمفية فػي

شبو جزيرة سيناء عمى كؿ مف تجارة األعضاء كتيريب فتيات ليؿ مف أكركبا الشرقية إلى إسرائيؿ
(الكسط.)2002/10/6 ،

كق ػػد حث ػػت إسػ ػرائيؿ الق ػػاىرة لس ػػنكات عم ػػى القي ػػاـ ب ػػدكر أكث ػػر إيجابي ػػة ف ػػي ت ػػأميف الح ػػدكد م ػػف

عمميػػات التيريػػب ،إال أف ىػػذه المحػػاكالت لػػـ تػػؤت ثمارىػػا ،كقامػػت ق ػكات الشػػرطة المص ػرية فػػي
حاالت قميمة بقتؿ مياجريف غير شػرعييف بػدال مػف إعػادتيـ مػف حيػث أتػكا ،إال أف ىػذه القػكات لػـ

تضطمع بأم جيد حقيقي لكقؼ تدفؽ المياجريف( .المرجع السابؽ).

إذف عاممػػت مصػػر-قبػػؿ كبعػػد اسطاحػػة بمبػػارؾ-سػػيناء عمػػى أنيػػا أرض ميممػػة ،حيػػث تبقػػى

عمى أدنى مستكل مف االستثمارات ،فضال عف االىماؿ الحككمي كالعسكرم
-3.4الخالصة:

مما سبؽ يتبيف أف نظاـ الرئيس األسبؽ حسني مبارؾ انتيج سياسة اسىماؿ كالتيميش
لمنطقة سيناء ،حيث أبقى سيناء عمى أدنى مستكل مف االستثمارات ،فضال عف االىماؿ
الحككمي كالعسكرم ،كالمتمثؿ في اآلتي:
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-1الحقوق المدنية والسياسية:
تعرضت منطقة سيناء سجحاؼ الحقكؽ السياسية كالمدنية التي تتمتع بيا باقي المحافظات

المصرية ،كمف أىميا:

أ-الكظائؼ الحككمية كالتي كانت مقتصرة عمى سكاف األراضي األساسية في مصر ،حيث تـ
استثناء سكاف منطقة سيناء منيا.

ب-حرماف الكثير مف أبناء البدك في شبو جزيرة سيناء مف الجنسية المصرية ،كمف التجنيد في
الجيش.

ج-محاكالت الحككمة المصرية في عيد مبارؾ إلى تكطيف ( )2.9مميكف مصرم ،كبذلؾ
يصبح السكاف األصميكف مف البدك أقمية صغيرة .حيث تيدؼ ىذه الخطة إلى زيادة رقعة
األراضي الزراعية ،كأيضا إلى تسريع استغالؿ المكارد المعدنية في شبو جزيرة سيناء.

-2المجال االقتصادي:
أ-التخمي عف فكرة مشركع تكطيف سيناء مف أجؿ مشركع (تكشكي) ،حيث تـ تحكيؿ أمكاؿ
تنميػة سػيناء إلػى المشػركع الجديػد ،كبالتػالي أصػبحت سػيناء فػي أكاخػر اىتمامػات الحككمػػة

المصرية.

ب-كتمثػػؿ اسنجػػاز البػػارز كالكحيػػد لخطػػة تنميػػة سػػيناء فػػي إقامػػة (قطػػاع سػػياحي) مزدىػػر
عمػػى طػػكؿ خمػػيج العقبػػة ،كيكجػػد بػػو أكثػػر مػػف مائػػة فنػػدؽ كمنتجػػع عمػػى الط ػراز الحػػديث.

كبالتالي تـ تيميش باقي مناطؽ سيناء.
-3الناحية العسكرية واألمنية:

أ-فػػرض السػػمطات المصػرية إجػراءات أمنيػػة مشػػددة حػػكؿ المنػػاطؽ األكثػػر حساسػػية مثػػؿ
القطاع السياحي في جنكب شرؽ سيناء ،كالمنشات النفطية ،كالمقار الحككمية ،مما أكجػد

فراغان أمنيان في المناطؽ األخرل.

ب-الػرفض القػائـ منػػذ فتػرة طكيمػة فػػي الصػفكؼ العميػػا فػي الجػيش المصػػرم لمسػماح بػػأم
تػػكرط لمجػػيش فػػي أيػػة مكاجيػػات مػػع السػػكاف األصػػمييف ف ػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،كرفػػض

(طنطػػاكم) العديػػد مػػف العػػركض اسس ػرائيمية لمسػػاعدة الجػػيش فػػي التعامػػؿ مػػع عمميػػات
التيريب إلى غزة كاألنشطة العسكرية الفمسطينية في جميع أرجاء شبو جزيرة سيناء.
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ج-عاممت مصر في عيد مبارؾ سيناء عمى أنيػا أرض ميممػة ،حيػث سػمحت السػمطات

المص ػرية بصػػفة عامػػة بثغ ػرات فػػي الحػػدكد مػػع كػػؿ مػػف إس ػرائيؿ كغ ػزة ،مػػا سػػمح لمبػػدك
بتعزيز اقتصادىـ المستقؿ كميميشياتيـ المسػمحة ،فػي الكقػت الػذم تجاىمػت فيػو السػمطات

بركز شبكات إسالمية.

د-تعييف محافظيف في شبو جزيرة سيناء ينتمكف لممؤسسة العسػكرية المصػرية ،كيعتبػركف
أداة لتنفيذ سياسة الحككمة.
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المبحث األول
المتغيرات المحمية وأثرىا عمى تطور األوضاع السياسية واالقتصادية في شبو
جزيرة سيناء:

تعتبر المحددات المحمية مف أىـ العكامؿ التي أثرت في السياسة المصرية تجاه سيناء ،كالتي
تشكمت خالؿ العقكد الثالثة الماضية نتيجة لألكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية التي
سادت تمؾ الفترة ،كالتي مف أىميا:
-4.1.1الجماعات الجيادية والتكفيرية في شبو جزيرة سيناء
يتناكؿ ىذا الجزء مػف الد ارسػة رصػد كتحميػؿ الجماعػات اسسػالمية السياسػية التػي تسػيطر

عمػػى األكضػػاع فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء كذلػػؾ لضػػركرة معرفػػة المكػػكف المعػػادم لمجػػيش المصػػرم
كسيض ػػاح الكض ػػع األمن ػػي كالسياس ػػي ف ػػي ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء ،كىن ػػاؾ مجمكع ػػة م ػػف التنظيم ػػات

اسسالمية الفاعمة في شبو جزيرة سيناء ،كىـ:

-1الرايات السوداء (:التكفير واليجرة..في شبو جزيرة سيناء)
ىػي الجماعػات اسسػػالمية المتكاجػدة فػػي شػبو جزيػرة سػيناء ،كقػػد بػدأت نشػػاطيا فػي كسػػط

سيناء كالشريط الحػدكدم ،كأعمنػت عػف نفسػيا فػي العػريش ،كىػي جماعػة تتبنػى أفكػا انر قائمػة عمػى

تكفيػػر الحػػاكـ الػػذم ال يطبػػؽ شػػرع اهلل ،كتنسػػحب عمػػى مػػف دكنػػو مػػف أركػػاف نظػػاـ حكمػػو ،كصػكالن

إلػػى قاعػػدة المجتمػػع البعيػػدة عػػف شػػرع اهلل ،كنشػػطت ىػػذه الجماعػػة فػػي عقػػد التسػػعينيات .كيمكػػف

القكؿ بأف ىناؾ تشابيان كبي انر في أفكار الجماعات التكفيرية المختمفة ،كذلؾ دكف أف يجمعيا إطار
تنظيمي كاحد (الغمرم.)2012 ،

كشػػيدت السػػنكات األخي ػرة مػػيالد جماعػػات متعػػددة تحمػػؿ الفكػػر نفسػػو كاف اختمفػػت فػػي األسػػماء،
كمنيا- :جماعة أجناد مصر :كىي مف أخطر الجماعات اسرىابية في مصر كعممياتيا اسرىابيػة
تنفذ في قمب المحافظات كأدرجتيا االمـ المتحدة ضمف قكائـ االرىاب.

 -كجماعة جند اسسالـ :كىي إحدم الجماعات المتشددة التي ليا امتدادات في قطاع غزة كتتخذ

مف جبؿ الحالؿ مكطنا ليا.

أنصار الشريعة :ذراع القاعدة في شبو جزيرة سيناء.يترسيا عادؿ جبارة ،تتمركز عمػى الشػريط الحػدكدم مػع قطػاع غػزة ،متيمػة فػي
-أنصار الجياد :أ

جريمة قتؿ الجنكد اؿ(.)27
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كيطم ػػؽ أى ػػالي س ػػيناء عم ػػى أعض ػػاء ى ػػذا التنظ ػػيـ اس ػػـ التكفي ػػر كاليجػ ػرة ،أك التكفيػ ػرييف،

كتنتشر ىذه الجماعات بالمنطقة الحدكدية ككسط سيناء ،بػؿ فػي بعػض المنػاطؽ بمدينػة العػريش،
حيث أعمنػت إحػدل ىػذه الجماعػات عػف نفسػيا بعػد ثػكرة ينػاير ،مسػتغمة حالػة الفػراغ األمنػي التػي

عانت منو سيناء ،كأطمقت عمى نفسيا اسـ "تنظيـ الرايات السكداء" (منيب ،2010 ،ص.)110

كال ترل الجماعات التكفيرية غضاضة فػي اسػتيداؼ المػدنييف ،كػكنيـ أبنػاء مجتمػع كػافر

ال يقيـ حػدكد اهلل ،كتسػبب بعضػيا فػي إثػارة الفػزع بمنػاطؽ مختمفػة بػالعريش خػالؿ األشػير القميمػة

الماضػػية ،بعػػد تعػػدييا عمػػى بعػػض المػكاطنيف كأصػػحاب المحػػاؿ ،كدعػػكة بعضػػيا لتطبيػػؽ الشػريعة

بالقكة؛ لذلؾ ال يحظى أبناء ىذه الجماعات بأم تعاطؼ مف أبناء سيناء (حمزاكم.)2015 ،

كينتشر العدد األكبر مف ىذه الجماعات في المنطقة الحدكدية ،خارج المدف ،كفي منطقة

الكسػػط ،كتمتمػػؾ معظػػـ ىػػذه الجماعػػات أسػػمحة ،لكػػف بشػػكؿ غيػػر تنظيمػػي ،كدكف تػػدريب مػػنظـ
كالػػذم تتمقػػاه الجماعػػات الجياديػػة ،كتميػػؿ معظػػـ الجماعػػات التكفيريػػة فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء إلػػى

االنغالؽ عمى نفسيا ،كال تميؿ إلى االتصاؿ تنظيميان بأم جماعات إسالمية أخرل ،كتقكـ أفكارىا
عمى تكفير جنكد كضباط الشرطة كالجيش بشػكؿ كاضػح ،باعتبػارىـ جنػكد الحػاكـ الكػافر ،كأدكاتػو

لتكطيد حكمو المخػالؼ لمػديف كالشػريعة(منيػب ،مرجػع سػابؽ ،)113 ،حسػب أفكػارىـ ،لكػنيـ لػـ يعمنػكا
مسػػئكليتيـ عػػف أم مػػف العمميػػات التػػي اسػػتيدفت قػكات الجػػيش كالشػػرطة بالمنطقػػة الحدكديػػة عمػػى

مدار األشير األخيرة ،كاف أشارت أصابع االتياـ إلييـ في بعض الحاالت (خيرت.)2013 ،

-2الجماعات الجيادية:
تنتشر الجماعات الجيادية في رفح كالشيخ زكيد ،كتتمقى تدريبات عسػكرية شػبو منتظمػة،
كتنق ػػؿ الس ػػالح لمجي ػػادييف الفمس ػػطينييف ،كتتبن ػػى تم ػػؾ الجماع ػػات أفك ػػار تنظ ػػيـ القاع ػػدة ،لكني ػػا ال

تتصؿ بيا تنظيميان ،كتقترب أفكار ىذه الجماعات مف فكر الجماعة اسسالمية فيما يخص الجياد
باعتباره الفريضة الغائبة عف حياة المسمميف ،كاليدؼ مف الجيػاد مػف كجيػة نظػر ىػذه الجماعػات

إقامة الدكلة اسسالمية ،كاعادة المسمميف إلى اسسالـ ،ثـ االنطالؽ سعادة الخالفة اسسالمية مف
جديد ،كذلؾ حسبما أكد أحد أعضاء ىذه الجماعات ،كال تأخذ الجماعات الجيادية في شبو جزيرة

سػػيناء شػػكالن تنظيمي ػان كاحػػدان ،حيػػث يتكاجػػد عمػػى أرض سػػيناء عػػدد كبيػػر منيػػا مختمفػػة المسػػميات
كاألىػػداؼ ،أش ػػيرىا كأكبرىػػا "الجي ػػاد كالتكحي ػػد" ،ك"أنصػػار الجي ػػاد" ك"السػػمفية الجيادي ػػة" ،كأح ػػدثيا

تنظيـ "مجمس شكرل المجاىديف -أكناؼ بيت المقدس" ،ك"أنصار بيت المقدس" (عمي.)2013 ،

كيجػػب اسشػػارة ىنػػا إلػػى أف أعضػػاء ىػػذه الجماعػػات يحممػػكف السػػالح ،كيتمقػػكف تػػدريبات

عسكرية شبو منتظمة عمى يػد بعػض أعضػاء الجماعػات الجياديػة الفمسػطينية ،حيػث يتصػؿ عػدد
مػف ىػػذه الجماعػات بجماعػػات جياديػة فمسػػطينية ،خاصػػة أف عػددان كبيػ انر مػف المنتمػػيف لمجماعػػات
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الجيادي ػػة الفمس ػػطينية ك ػػاف ينتقػ ػؿ لس ػػيناء ىربػ ػان م ػػف الحص ػػار ،أك لمت ػػدريب ف ػػي بع ػػض المن ػػاطؽ

الصحراكية البعيدة عف أم رقابة بكسط سيناء ،فضالن عػف تعػاكف الجماعػات الجياديػة الفمسػطينية
مع نظيرتيا المصرية في نقؿ السػالح لغػزة عبػر األنفػاؽ ،كفػي إخفػاء بعػض عناصػرىا حػاؿ تػكتر

األكضاع بالقطاع (عمي ،المرجع السابؽ).

كشػ ػػيدت سػػػيناء فػ ػػي األشػ ػػير األخي ػ ػرة إعػ ػػالف عػػػدد م ػػف التنظيمػ ػػات الجياديػ ػػة المرتبطػ ػػة

بتنظيمات جيادية فمسطينية عف كجكدىا بشكؿ رسمي ،كاعالف بعضيا مسئكليتو عف تنفيذ بعض
العمميػ ػػات داخػ ػػؿ الحػ ػػدكد اسس ػ ػرائيمية ،كتنتشػ ػػر معظػ ػػـ الجماعػ ػػات الجياديػ ػػة فػ ػػي منطقػ ػػة الش ػ ػريط

الحػػدكدم ،خاصػػة مػػدينتي رفػػح كالشػػيخ زكيػػد ،كفػػي منطقػػة الكسػػط ،كتػرتبط فكػرة الجيػػاد عنػػد ىػػذه
الجماعات بالقضية الفمسطينية بشػكؿ أساسػي ،لكػف بعػض الجماعػات الجياديػة انحرفػت عػف ىػذه
األفكار إلى فكرة تككيف إمارة إسالمية مركزىا سيناء؛ لتككف نػكاة لدكلػة الخالفػة ،كينسػب إلػى ىػذه

الجماعات –مع بعض الجماعات التكفيرية -استيداؼ نقاط ككمائف الشرطة منذ بدايػة ثػكرة ينػاير

لمنع عكدة األمف إلى رفح كالشيخ زكيد ،سحكاـ سيطرتيا عمى منطقة الشػريط الحػدكدم اسػتعدادان
سعػػالف اسمػػارة ،حيػػث كصػػؿ عػػدد اليجمػػات التػػي تعرضػػت ليػػا األكمنػػة كالنقػػاط األمنيػػة التابعػػة

لك ازرة الداخمية إلى أكثر مف ( )20ىجكمان ،باسضافة إلى اليجمات األخيػرة التػي اسػتيدفت النقػاط

التابعة لمقكات المسمحة ،كمف ىذه الجماعات الجيادية( :خيرت.)2013،
أ -جماعة التوحيد والجياد:

تأسسػػت ىػػذه الجماعػػة عػػاـ ( )2002عمػػى يػػد الطبيػػب خالػػد مسػػاعد (لقػػي مصػػرعو فػػي

مكاجيػػو أمنيػػة) ،كتعتنػػؽ فك ػ انر تكفيري ػان جيادي ػان قائم ػان عمػػى التكسػػع فػػي عمميػػة التكفيػػر ،كال شػػؾ أف

منشأ ىذا الفكر أساسان بالعراؽ كانتقؿ إلى فمسطيف ثـ إلى سيناء.

كقػػد قام ػػت عناص ػػر ى ػػذا التنظ ػػيـ بع ػػدة عممي ػػات إرىابيػػة م ػػف قب ػػؿ ف ػػي الم ػػدة ب ػػيف ع ػػامي

( ،)2006-2004استيدفت مف خالليا بعض المنػاطؽ السػياحية بمنطقػة جنػكب سػيناء ،خاصػة
تمؾ التي يتردد عمييا سائحكف مف إسرائيؿ (طابا  /شرـ الشيخ /دىب) .كمػف أشػير قػادة عناصػر

ىذا التنظيـ حاليان :حمادة أبك شتية ،كالذم سبؽ ضبطو فػي األحػداث المنػكه عنيػا ،كقػد تػـ إخػالء
سبيمو ،ككذا أبك منذر الشنقيطي ،كالذم أصدر فتكل بتكفيػر الػرئيس محمػد مرسػي كحكػـ اسخػكاف

(الشرؽ األكسط.)2014/8/8 ،

كىناؾ عدة قرائف عمى أف التنظيـ عمى اتصاؿ ببعض العناصر الجيادية التكفيريػة بغػزة،

كأبرزىا :جيش اسسالـ بقيادة ممتاز دغمش كألكيػة صػالح الػديف ،كأسػالؼ بيػت المقػدس ،كيتمقػى

مػػنيـ الػػدعـ المكجسػػتي كالتػػدريبي .كقػػد تطػػكرت عناصػػر ىػػذا التنظػػيـ فػػي اليجػػكـ عمػػى قسػػـ ثػػاف
الع ػريش فػػي منتصػػؼ العػػاـ الماضػػي؛ ممػػا أدل إلػػى مصػػرع ضػػابط بػػالقكات المسػػمحة .كضػػابط
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كمجند مف الشرطة كقد حكـ عمى ( )14مف عناصره باسعداـ ،إال أنو لـ يتـ التصػديؽ عمػى ىػذا

الحكـ حتى اآلف ،كقد أباح مفتي ىذا التنظيـ إمكانيػة السػفر إلػى سػكريا لمجيػاد ضػد نظػاـ األسػد.

(الشرؽ األكسط.)2014،

ب -السمفية الجيادية:
مجمكعػػة جياديػػة تنػػتيج الفكػػر القطبػػي القػػائـ عمػػى التكفيػػر كعمػػى صػػمة بػػالتنظيـ األـ فػػي
غزة بقيادة أبك الكليد المقدسي (ىشاـ السعدني) ،كالذم لقي مصػرعو مػؤخ انر إثػر قصػؼ مػف قػكات
االحتالؿ اسسرائيمي .كقد أعمنت تمؾ الجماعة عف نفسيا في أعقاب مقتؿ ( )6مف عناصػرىا فػي

مكاجية مع القكات المسمحة القائمة عمى تنفيذ العممية (نسر).

كلقد أصدرت الجماعة بيانان شديد الميجة مفاده أنيا ستقكـ بقتاؿ الجيش في حاؿ استمرار

العمميات بيذه الطريقة في شماؿ سيناء ،كأفصحت أنيا تمتمؾ القػدرة كالعتػاد عمػى مكاجيػة الجػيش

حتػػى عش ػريف عام ػان ،كقػػد صػػدر مػػؤخ انر مػػف أحػػد قيادتيػػا المػػدعك أحمػػد عشػػكش كىػػك مػػف قيػػادات
تنظيـ طالئع الفتح بالبحيرة ،فتكل بتكفير الحاكـ (ميدؿ ايست أكناليف.( 2014 ،

ج-مجمس شورى المجاىدين (أكناف بيت المقدس):
كسػػبؽ أف أعمنػػت مسػػئكليتيا عػػف إطػػالؽ صػػاركخيف ج ػراد عمػػى مدينػػة إيػػالت بلس ػرائيؿ،

كأنيا تمتمؾ أسمحة ثقيمة ،كما سبؽ أف تبنت العمميػة التػي اسػتيدفت دكريػة تابعػة لجػيش االحػتالؿ

داخؿ الحدكد اسسرائيمية في ( 18يكنيك  )2014الماضي عبر شابيف مصرم كسػعكدم ،كتح ّػدث

منفػػذ ككػػادر ىػػذه الجماعػػة عػػف تفاصػػيؿ العمميػػة فػػي مقطػػع فيػػديك تػػـ نش ػره عبػػر مكقػػع يكتيػػكب،
كتناقمتػػو المكاقػػع الجياديػػة المص ػرية كالفمسػػطينية عمػػى نطػػاؽ كاسػػع بمجػػرد نش ػره فػػي ( 19يكنيػػك

 )2014بعػػد يػػكـ كاحػػد مػػف تنفيػػذ العمميػػة ،كمػػا تبنػػت الجماعػػة نفسػػيا التفجيػػر األخيػػر لخػػط الغػػاز

قرب مدينة العريش (الشرؽ األكسط.)2014 ،
د-الخاليا النائمة:

ى ػػي جماع ػػات إس ػػالمية تن ػػتيج خميطػ ػان م ػػف األفك ػػار الس ػػمفية كالجيادي ػػة كالتكفيري ػػة ،لك ػػف

معظميػػا ال يعمػػؿ بشػػكؿ تنظيمػػي ،كال يكجػػد بينيػػا اربػػط فكػػرم ،كتنتشػػر ىػػذه الجماعػػات بمنػػاطؽ
مختمفة في شبو جزيرة سيناء ،بدءان مف مدينة (بئر العبد) البعيدة عف سيطرة الجماعات اسسالمية

المعركفة ،كصكالن إلى منطقة الشريط الحدكدم ،مرك انر بمنطقػة كسػط سػيناء ،كحتػى مدينػة العػريش

(الخرباكم.)2015 ،

كالالفػ ػػت ،أف ىػ ػػذه الجماعػ ػػات ال تعمػ ػػف عػ ػػف نفسػ ػػيا تنظيمي ػ ػان ،حيػ ػػث تظيػ ػػر فػ ػػي صػ ػػكرة

مجمكع ػػات ص ػػغيرة م ػػف اسس ػػالمييف ،كتعق ػػد اجتماعاتي ػػا بش ػػكؿ م ػػنظـ ،كتع ػػد األكث ػػر خطػ ػ انر ب ػػيف
الجماعػػات اسسػػالمية؛ ألنػػو يسػػيؿ تنشػػيطيا لمعمػػؿ المسػػمح كدفعيػػا لتنفيػػذ عمميػػات جياديػػة بمجػػرد
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كجكد مف يػنظـ أفكارىػا أك يػكفر ليػا الػدعـ ،سػكاء مػف ناحيػة التمكيػؿ أك التػدريب؛ كبالتػالي يمكػف

استغالليا بسيكلة في تنفيذ عمميات ضد أم أىػداؼ داخػؿ سػيناء أك خارجيػا ،كقػد تكػكف متكرطػة

فػي العمميػة األخيػرة التػي اسػتيدفت نقطػة قػكات حػرس الحػدكد بقريػة الماسػكرة؛ ألنيػا عمميػة نكعيػػة
مقارنة ببقية العمميات التي استيدفت قكات األمف بسيناء خالؿ األشير الماضي.

ىـ-جماعة أنصار بيت المقدس:

كقد غيػرت اسػميا رسػميان إلػى "كاليػة سػيناء" منػذ إعالنيػا مبايعػة تنظػيـ الدكلػة اسسػالمية،

ذاع صيتيا فػي مصػر عقػب عػزؿ مرسػي مػف الحكػـ مػف خػالؿ عمميػات تفجيػر كمياجمػة أىػداؼ

كمنشات عسكرية كشرطيو .كىي جماعة مسمحة استكطنت في شػبو جزيػرة سػيناء مػؤخ انر ،كأعمنػت

أنيا تحارب إسرائيؿ كلكف بعد سقكط نظاـ اسخكاف أعمنػت بكضػكح أنيػا تحػارب الجػيش المصػرم
كقكات االمف ،كقد أعمنت الجماعة مسػؤكليتيا عػف العديػد مػف التفجيػرات كاالغتيػاالت التػي كقعػت

بعػػد ( 30يكنيػػك) ،كأعمنػػت مسػػؤكليتيا رسػػميان عػػف تفجيػػر مديريػػة أمػػف الدقيميػػة الػػذم أكدل بحيػػاة

( 15شخصان) كاصابة أكثر مف ( 100آخريف) ،كيعتقد أنيا تككف المجمكعػة الرئيسػية كراء نشػاط
الجماعػػات المتشػػددة بسػػيناء ،كتقػػكـ الجماعػػة عمػػى تجنيػػد بػػدك سػػيناء باسضػػافة إلػػى المص ػرييف

كجنسيات أخرل (بكابة الحركات اسسالمية.)2014 ،

كقد تقاطعت اىداؼ ىذه الجماعات مع عصابات التيريب المنتشرة في شبو جزيػرة سػيناء ،فػي

الخركج عف القانكف كمكاجية الدكلة المصرية ،مسػتغمة حالػة الفػراغ االمنػي كخبػرة ىػذه الجماعػات
في عمميات تيريب السالح كاالتجػار بالممنكعػات كالتػي تجنػي مػف خالليػا التمكيػؿ الػالزـ لتغطيػة

نشاطاتيا ضد الدكلة .

 -4.1.2عصابات التيريب:
لقد تشكمت عدة عكامؿ كانت الحككمة المصرية أحد أىـ أسبابيا إلػى التكجػو الصػريح لكثيػر
مف السكاف المحمييف في كاحدة مف أكثر المحافظات المصرية فق انر لمبحث عػف مػكارد بديمػة لتنميػة
مجػتمعيـ ،كبحسػػب خبػراء اسػتراتيجييف كمحممػػيف ،نشػػطت كترعرعػت أذرع «التجػػارة المحرمػػة» فػػي

المحافظة ،بدءا بالمخدرات كالسالح ،كصكالن إلى االتجار بالبشر عبػر عصػابات تيريػب الالجئػيف
الفاريف مف القارة األفريقية إلى إسرائيؿ ،كىك األمر الذم غضػت الدكلػة المركزيػة عنػو طرفيػا إلػى

ح ػػد مػ ػػا ،إيث ػػا انر منيػ ػػا لالبتع ػػاد عػ ػػف المشػ ػػاكؿ ،كنتيج ػػة عػ ػػدـ الق ػػدرة عمػ ػػى ت ػػكفير البػ ػػديؿ التنمػػػكم

(الغمػراكم ،)2014 ،كسػػيتطرؽ المبحػػث لعػػدة أن ػكاع مػػف التيريػػب كالتػػي تنتشػػر بصػػكرة كبي ػرة فػػي
شبو جزيرة سيناء ،كىي كاآلتي:

 -1تيريب المخدرات:

الزالت تجارة المخدرات غير المشركعة تمثؿ تحديان خطي انر في معظـ بمداف العالـ ،كال تستطيع

أم دكلة أف تقفؿ بكاباتيا كحدكدىا في كجو ىذه الظاىرة فكافة المجتمعات مستيدفة لمتعاطي
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كتساىـ في ذلؾ عكامؿ داخمية في أم مجتمع تتضافر معيا العكامؿ الخارجية المرتبطة بالعكلمة

كالنظاـ االقتصادم الجديد.

إف جمب المخدرات يتـ في العديد مف دكؿ العالـ كتسيطر عميو جماعات إجرامية منظمة ألف

تمؾ الكميات ال يمكف لألفراد بمفردىـ تحريكيا كمما يزيد مشكمة المخدرات تعقيدان ارتباط جرائـ
المخدرات بالجريمة المنظمة كاالنحراؼ كجرائـ االعتداء عمى األمكاؿ كاألشخاص كمما ساعدىا

عمى ذلؾ األرقاـ الفمكية التي تحققيا ىذه التجارة القذرة فيذه األمكاؿ غير المشركعة كالتي يتـ

غسميا تتسرب إلى االقتصاد الرسمي لمدكلة كمف ثـ إلى النظاـ السياسي مما يؤثر عمى األداء

السميـ لممجتمع كتخمؽ طبقة طفيمية تصبح نمكذجان يحتذم ناىيؾ عف التشكىات التي تحدثيا في
البنية االقتصادية لمدكلة (أبك ىدمة.)2014 ،

مرت سيناء في الماضي بمرحمة كاف فييا تيريب المخدرات أحد أكجو النشاط االقتصادم
لقد ّ
األىـ في شبو جزيرة سيناء كالذم يمثؿ مشكمة أمنية بالنسبة لمصر .كمعركؼ أنو حيث ينشط

تيريب المخدرات يككف السالح مرافقان لعصابات التيريب  ،لكف ظركؼ سيناء تجعؿ مف السالح

بد منو لكؿ مكاطف تقريبان ،ككانت المخابرات الصييكنية في الكاقع متكاطئة مع شبكات
رفيقان ال ّ
تيريب المخدرات في المنطقة كفي العالـ ،كالتي تتخذ مف سيناء قاعدة لتيريب المخدرات سكاء
إلى داخؿ مصر أك إلى داخؿ الجزيرة العربية ،بينما تتخذ مف تركيا قاعدة لتيريب المخدرات

باتجاه أكركبا ،كمصد انر لممخدرات التي يركجيا المكساد باتجاه الجنكب كتعتبر سيناء مف معابره

(غنيـ،2012 ،،ص.)25

أما عف الجانب السيناكم فانو يتعامؿ –حسب كثير مف الخبراء-مع إسرائيؿ في تجارة

المخدرات بكافة أشكاليا ،كشؼ مكقع "المصدر "اسسرائيمي ،تفاصيؿ خطيرة حكؿ عصابات
تيريب المخدرات مف سيناء إلى دكلة االحتالؿ ،كالمنيجية التي يعتمدىا ىؤالء في التغطية عمى

أعماليـ ،حيث أف رجاؿ األمف المصرم يتعرضكف لممكت عمى يد ىذه العصابات بيدؼ التغطية

عمى عمميات التيريب ،أيضان يحاكؿ ميربك المخدرات تمرير بضاعتيـ عبر الحدكد ،كتقريبا كؿ
الميربيف عمى الجيش المصرم.
يكـ مف ىذا القبيؿ تككف ىناؾ حكادث إطالؽ نار مف ِقَبؿ
ّ
كبحسب أقكاؿ ضباط إسرائيمييف ،فلف مف يعاني حتى اآلف مف ىؤالء الميربيف ىـ باألساس

رجاؿ حرس الحدكد المصريكفُ .يطمؽ ميربك المخدرات النار باتجاىيـ حتى ُيشغمكىـ عف عممية
تيريب المخدرات التي تتـ أثناء ذلؾ .أحيانا يطمقكف النار عمى مكاف قريب مف نقطة التيريب،
كأحيانا عمى مكاف آخر لصرؼ االنتباه عف عممية التيريب(علي)2013 ،

كعف طريقة تيريب المخدرات ،قاؿ ضابط كمسئكؿ في المخابرات اسسرائيمية لإلعالـ

اسسرائيمي بأف ميربي المخدرات أنشئكا منطقة سكنية ال تبعد كثي انر عف مناطؽ بيعيـ كش ارئيـ

لممخدرات ،حتى يسكنكا في مكاف قريب مف عمميـ ،فيسكف غالبتيـ تمؾ المنطقة كالييا يمجئكف
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عند اليرب ،كتابع التقرير« :بعد أف يككنكا عمى اتصاؿ مع ميرب مف الجانب اسسرائيمي،
يتفقكف عمى االلتقاء في يكـ كساعة بجانب الجدار )كيالني)2014،

في ىذه المرحمة يبعث الميربكف بعض األشخاص ليراقبكا المكاف عند الجدار مثال رعاة لمغنـ،

أك بعض الفتياف الذم يتظاىركف بالتجكؿ في المنطقة ،أك راكبك التراكتكرات الصغيرة ،حيث

استكمؿ" :يأخذ الميربكف عمى كؿ عممية كيذه ما يقارب  100دكالر ،كىك مبم كبير جدان
بالنسبة ليؤالء األشخاص .عندما يصمكف إلى منطقة الحدكد يتخفكف في مكاف حيث ال يراىـ

أحد ،كينتظركف ساعات طكيمة كأحيانا أياما ،حتى يأذف ليـ المراقب باالستمرار"(بركات،

.)2014

-2تيريب السالح /لقد ساىمت عدة عكامؿ سياسية كاقتصادية كاجتماعية في انتشار ظاىرة
تيريب السالح في دكؿ العالـ العربي ،لكف تأثيرىا كاف أكثر كضكحان في شبو جزيرة سيناء التي
تتميز بخصكصيتيا الجغرافية كالقبمية كحدكدىا مع األراضي الفمسطينية كالعدك الصييكني كالبحر

األحمر كقناة السكيس كالبحر األبيض المتكسط.

كقد أدل تفشى ىذه الظاىرة إلى سقكط العديد مف الضحايا باستخداـ األسمحة الخفيفة
كالمتكسطة كالثقيمة في ظؿ انفالت أمنى تشيده سيناء منذ انطالؽ ثكرة يناير  2011كغياب دكلة

القانكف حيث يثير تفشى ىذه الظاىرة بيذا الحجـ في شماؿ سيناء مخاكؼ مف عدـ إمكانية عكدة
االستقرار األمني إلى سيناء.
يعتبر المجتمع السيناكم مجتمعان قبميان حيث أف تاريخ القبيمة يقكؿ أنيا تحمى ممتمكات أفرادىا

كىذا ما شجع أفراد القبائؿ عمى حمؿ السالح كامتالكو ألنيـ في نظرىـ عنصر ميـ في الحياة
االجتماعية آما مف أجؿ الكجاىة أك رمز لمقكة كترسيخ العادات كالتقاليد االجتماعية ،ككانت

األسمحة البيضاء مثؿ السيؼ كالخنجر ىي األسمحة التي يمتمكيا البدك في األزمنة البعيدة ثـ
تطكر األمر إلي امتالؾ األسمحة النارية مثؿ البندقية كالمسدس كيحمميا البدكم مف أجؿ الكجاىة
ككرمز لمقكة ،كتطكر األمر عند أىؿ سيناء مف المكركث التراثي كالتاريخي ،إلى استخدامو

كامتالكو ألجؿ قضايا سياسية بدأت مع ( )2004بتفجيرات طابا كنكيبع كشرـ الشيخ كىك تحكؿ

خطير المتالؾ األسمحة بتمؾ المنطقة(النبأ.)2015 ،

بعد سقكط نظاـ الرئيس معمر القذافي بميبيا تحكلت سيناء إلى مستكدع لألسمحة الميبية التي

دخمت مصر بعد سقكط نظامو ،كدخمت سيناء كافة أنكاع األسمحة الخفيفة كالمتكسطة كالثقيمة بدأ

بالكالشينككؼ كحتى الصكاريخ كمضادات الطائرات كالدبابات كقد ساعدت الحالة األمنية

المصرية الغير كافية إلى دخكؿ كميات كبيرة مف األسمحة الى سيناء كنظ ار لالنفالت األمني
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الذم شيدتو شبو جزيرة سيناء في الفترة ما بعد ثكرة يناير ( )2011كاف اسقباؿ كثيفان مف
المكاطنيف عمى شراء األسمحة في تمؾ الفترة لحماية أنفسيـ كممتمكاتيـ كىذا ساعد كثي ار عمى
تفشى ظاىرة حمؿ السالح في شبو جزيرة سيناء ،كيقكؿ أحد تجار السالح الكبار في شبو جزيرة

سيناء ”:أف مف أىـ األسمحة التي كصمت إلى سيناء مف مخزكف الجيش الميبي بعد سقكط نظاـ

القذافي ،البنادؽ كالمسدسات بأنكاعيا – الرشاشات بجميع أنكاعيا منيا الرشاشات الحديثة (فاؿ)
بنادؽ بمجيكي الصنع – مضاد لمطائرات ( رشاش دكشكا  14.5بكصو ) – صاركخ ساـ – 7

صاركخ غراد قصير المدل –صاركخ  107قصير المدل – مدافع الياكف – قذائؼ الػ)ار.بى

.جى ) – الذخائر بجميع أنكاعيا.

أضاؼ :أف جميع ىذه األسمحة التي كصمت إلى سيناء مف ليبيا قد تـ استخداميا مف قبؿ

المجمكعات اسرىابية ضد قكات األمف في الفترة األخيرة كخاصة ما بعد سقكط نظاـ اسخكاف

كمكاجية الدكلة اسرىاب في مصر كخاصة سيناء كالمالحظ أف بعض ىذه األسمحة تحتاج الى

عناصر محترفة كمدربة لمتعامؿ معيا كخاصة الصكاريخ ،مما يؤكد أف عناصر أجنبية كصمت
الى شبو جزيرة سيناء كقامت بتدريب العناصر اسرىابية في شبو جزيرة سيناء عمى إطالؽ

الصكاريخ كأخطرىا ساـ ( )7الذم اسقط طائرة مصرية كراح ضحيتيا ( )5مف شيداء القكات

المسمحة.

كيقكؿ مصدر امني رفيع المستكل ”:أف تكاجد كحدات لمقكات المسمحة بيذا الكـ عمى جميع
مناطؽ شبو جزيرة سيناء حد كثي ار مف ظاىرة انتشار األسمحة في شبو جزيرة سيناء بعد الحرب

التي تشنيا القكات عمى اسرىاب بسيناء كىنا البد مف اسشارة إلى أف اتفاقية السالـ ساعدت كثي ار
عمى تفشى ظاىرة انتشار السالح بسيناء لعدـ كجكد القكات األمنية الكافية عمى أرض سيناء

بسبب ممنكعات االتفاقية (فياض.)2014،

دائما ،كال
كال تقتصر تجارة السالح في شبو جزيرة سيناء ،عمى األسمحة الخفيفة ،كما كانت ن
تنحصر دكافع اقتناء السالح عمى الرغبة في الحماية الشخصية ،أك الكجاىة االجتماعية ،فاألمر
بم مرحمة غير مسبكقة ،كليس غر نيبا أف تجد أشخاصان يمتمككف صكاريخ مضادة لمطائرات،
استعدادا لمحرب عمى الدكلة المصرية ،انطالقان مف بكابتيا الشرقية ،كتؤكد مصادر
ينصبكنيا
ن
أمنية رفيعة المستكل أف ىناؾ ( )10مسارات لتيريب السالح إلى سيناء منيا مساراف مف الحدكد

مع فمسطيف المحتمة ،كعبر األنفاؽ مف غزة ،كشيد ىذاف المساراف نشاطنا كبي انر عقب االنفالت
األمني في غضكف ثكرة يناير كما بعدىا ،كما يكجد مسار لتيريب السالح الثقيؿ تحديدان مف
ليبيا ،كىك مسار طريؽ السكيس الصحراكم ،حيث يتـ تيريب السالح في شاحنات كقكد فارغة
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إلى سيناء عبر نفؽ الشييد أحمد حمدم أك معدية السكيس أك مف اسسماعيمية عبر عدة نقاط
منيا :معديات الفرداف كنمرة ( )6كسرابيكـ كالقنطرة غرب أك ككبرم السالـ بقرية الرياح كذلؾ
عبر مراكب الصيد بقناة السكيس ،كيتمثؿ المسار األخير فى معدية بكر فؤاد ببكرسعيد ،كقاؿ
المصدر الذم رفض الكشؼ عف أسمو :إف الشرطة كجيت بعد سقكط محمد مرسى ،ضربات
مكجعة إلى تجار السالح ،لكف األمر ال يعنى أف األمر تحت السيطرة ،فالفكضى ضاربة
بجذكرىا في األعماؽ ،ك«األىؿ كالعشيرة مف اسرىابييف» ،استغمكا الفراغ األمني كأسسكا ما يمكف
كصفو بكتائب كراىية مسمحة ،تريد االنقضاض عمى الشعب المصرم (حسيف ،كآخركف،
.)2013
كىكذا فاف األحداث العديدة التي شيدتيا المنطقة كاف ليا أكبر األثر في تفشي ظاىرة تجارة
األسمحة في شبو جزيرة سيناء ،حيث أف االنفالت األمني في ليبيا ،كزيادة حركة األنفاؽ مع
قطاع غزة ،كالفراغ األمني الكبير في منطقة شبو جزيرة سيناء كانت عكامؿ مجتمعة لزيادة
عمميات تجارة األسمحة كتيريبيا مف كالى ىذه المناطؽ.
-3تيريب البشر:
تستخدـ مصر كبمد لتجميع كعبكر ضحايا االتجار بالبشر سكاء مف كسط أكركبا كشرقيا ،أك
مف الدكؿ كالمناطؽ األفريقية ،كقد صار مف المؤكد أف مصر ىي بمد العبكر األكؿ فيما يخص
التيريب الى اسرائيؿ ،حيث تنقؿ الضحايا بالطائرات الى مدف مثؿ ىرقدة كشرـ الشيخ كالقاىرة،
ثـ إلى إسرائيؿ عبر حدكد سيناء ،كيجرم تيريب جماعات البشر خاصة النساء جماعات ،إلى
جانب السمع كاألسمحة كالعماؿ المياجريف (السفارة األمريكية بتؿ أبيب.)2004 ،
أما فيما يتعمؽ بتجارة البشر المياجريف مف الدكؿ األفريقية لمعمؿ في مصر أك اسرائيؿ ،ثـ
يتـ أسرىـ في أيدم عصابات االتجار بالبشر ،كتبدأ رحمة مف العذاب كالحرماف كالتجكيع،
فيصؿ القميؿ منيـ إلى إسرائيؿ ،كيمكت غالبيتيـ تحت كطأة التعذيب كالتجكيع ،حيث تبدأ
القصة برغبة محمكمة لدل الالجئيف األفارقة ،خصكصان األريترييف ،باليرب مف قسكة المعيشة
في ِقدمكف عمى تدبير نفقات تيريبيـ عبر عصابات
في المخيمات إلى الرغد المزعكـ في إسرائيؿُ ،

مسمّحة تنشط في المنطقة الحدكدية في شبو جزيرة سيناء ،التي تساعد ىؤالء الالجئيف عمى
عبكر الحدكد بعد رحمة شاقّة مقابؿ مبال مالية تتراكح بيف ( )5إلى ( )10آالؼ دكالر لمفرد؛
لكف ذلؾ النشاط تطكر إلى خطؼ الالجئ بعد دفع تكمفة التيريب ،كمساكمة أىمو عمى دفع

62

أخير التكاصؿ مع عصابات تنشط في األراضي السكدانية لخطؼ الالجئيف بعدما قمّت
فدية ،ثـ نا

رحالت اليجرة ،مف أجؿ مساكمة أىمو عمى الفدية (عبد المطيؼ ،سالمة.)2013 ،

كبير لتجار البشر كالذيف استغمكا عكامؿ عدة
ان
كىكذا ترل الدراسة أف سيناء تعتبر معقالن
لتنشيط تمؾ التجارة ،حيث الفراغ األمني التي شيدتو سيناء منذ عدة عقكد ،كأيضان األحداث التي
عصفت بالدكؿ المجاكرة لمصر مثؿ ليبيا كقطاع غزة كغيرىا ،إضافة إلى الرغبة الجامحة ليؤالء
المياجريف في تغيير ظركؼ حياتيـ المعيشية الصعبة ،كالذيف بدكرىـ يجازفكف برحمة طكيمة
كشاقة دكف أف يعممكا أنيا ستككف النياية.
كقد استغمت اسرائيؿ بػدكرىا تمػؾ األحػداث فػي التعامػؿ مػع تجػار البشػر فػي تيريػب الميػاجريف
األفارقػػة لمعمػػؿ فػػي اسػرائيؿ ،كمػػف ناحيػػة أخػػرل تيريػػب األعضػػاء البشػرية بعػػد قتػػؿ أصػػحابيا مػػف
ناحية ثانية ،كأخي انر تيريب المياجرات مف ركسيا كغيرىا لمعمؿ في اسرائيؿ.
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المبحث الثاني:
المتغيرات اإلسرائيمية المؤثرة في أوضاع شبو جزيرة سيناء:
-4.2.1الوجود اإلسرائيمي في شبو جزيرة سيناء:
لقد شكمت شبو جزيرة سيناء منذ عدة عقكد حمقة صػراع كمنػاكرة إسػرائيمية لتحقيػؽ أطمػاع

كطمكحػػات كانػػت كال ت ػزاؿ تتطمػػع إلييػػا مػػف خػػالؿ السػػيطرة عمػػى تمػػؾ المنطقػػة ،فمنػػذ نيايػػة عػػاـ
( )1948لجأت إسرائيؿ إلػى إجػراء عمميػة تكغػؿ عميػؽ فػي شػبو جزيػرة سػيناء ،كىاجمػت العػريش

مف الجنكب ،كما أرسمت قكة إلى منطقة بير الحسنة في كسط سيناء كانسحبت بعػد ذلػؾ (صػالح،

 ،2008ص.)26

عم ػػى ض ػػكء ح ػػرب ع ػػاـ ( )1948عق ػػدت اتفاق ػػات اليدن ػػة ب ػػيف مص ػػر كاسػ ػرائيؿ ،كيالح ػػظ أف

االتفاقية بيف البمديف أبعدت الدبابات المصرية كالمدفعية ذات عيار أكبر مف عيػار ( )81مػـ إلػى
العريش غرب الحدكد مع فمسطيف المحتمة داخؿ سيناء نحك ( )40كمـ ،كما اشتممت عمػى منطقػة
منزكعة السالح في منطقة العكجة شػرؽ خػط الحػدكد ،كىػذه المنطقػة كضػعت تحػت إشػراؼ االمػـ

المتحدة ،لكف إسرائيؿ طردت المندكبيف األممييف منيا كأنشػأت فييػا مسػتكطنات (المرجػع السػابؽ،

ص ،)27كيتضح مف ذلؾ مدل حػرص إسػرائيؿ عمػى إبعػاد الكسػائؿ التػي يمكػف أف تيػدد منػاطؽ
االستيطاف اسسرائيمية ،كاختارت خط العريش ليذا الغرض.

كبػػيف عػػامي ( 1948ك )1956انحصػػر االشػػتباؾ بػػيف القػكات المصػرية كاسسػرائيمية فػػي

قطػػاع غ ػزة خػػارج سػػيناء ،كلكنيػػا أغػػارت عػػاـ ( )1955عمػػى منطقػػة الصػػابحة ،كىػػي مكقػػع قػػرب
الحدكد المصرية الفمسطينية عمى المحكر األكسط في شبو جزيرة سيناء ،كما قامت بعدة اختراقات

جكية في شبو جزيرة سيناء (مسمـ.)2012 :

كشاركت إسرائيؿ في العدكاف الثالثي عمػى مصػر مػع بريطانيػا كفرنسػا عػاـ ( ،)1956إذ

ميػػدت لمعػػدكاف بلسػػقاط ق ػكة مظميػػيف عمػػى ممػػر مػػتال فػػي منطقػػة صػػدر الحيطػػاف داخػػؿ سػػيناء،

تمييدان لتحرؾ باقي القكات مف الكنتال ،كقد استغمت انسحاب القكات المصرية مػف سػيناء لمكاجيػة
اسنزاؿ البريطاني الفرنسي لتحتؿ شػبو الجزيػرة كتحػاكؿ ضػميا كمنطقػة حػدكد آمنػة ،كاسػتمرت فػي

احتاللي ػػا حت ػػى بع ػػد انس ػػحاب قػ ػكات بريطاني ػػا كفرنس ػػا م ػػف منطق ػػة القن ػػاة ،إل ػػى أف أجب ػػرت عم ػػى
االنسػػحاب مػػف سػػيناء دكف طابػػا ثػػـ مػػف قطػػاع غػزة فػػي مػػارس ( ،)1957كاسػػتغمت إسػرائيؿ أزمػػة
السكيس لتحصؿ عمى ميزة استراتيجية بكجكد قكات دكلية في شرـ الشيخ ،كمف ثـ مػركر المالحػة

اسسرائيمية عبر مضايؽ العقبة منذ عاـ ( )1956إلى (( )1967ياسيف ،1975 ،ص.)398
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لق ػػد احتم ػػت إسػ ػرائيؿ س ػػيناء بعم ػػؿ ع ػػدكاني م ػػدبر ف ػػي يكني ػػك ( ،)1967كس ػػيطرت عم ػػى

معظميا ما عدا شريطان ضيقان صغي انر في منطقػة بػكر فػؤاد ،كقػد نظمػت دفاعػان محصػنان عػف سػيناء
يعتمػػد عمػػى تأييػػد الكاليػػات المتحػػدة ،كحاجػػة القػكات المصػرية إلػػى زمػػف لالسػػتعداد لميجػػكـ ،كعمػػى
نقاط حصينة في خط دفاعي عمى القناة ،كاحتياطات عمى مسافات مختمفػة فػي الخمػؼ ،كدكريػات
مدرعة بيف النقاط الحصينة ،كاعتبرتيا الحدكد اآلمنة التػي يمكػف االسػتناد إلييػا ،كأف تكػكف سػيناء

منطقػػة عازلػػة بػػيف الق ػكات المص ػرية كقمػػب إس ػرائيؿ ،كأقامػػت بيػػا بعػػض المشػػركعات االقتصػػادية

المحػػدكدة ،بحيػػث تػػدكر المعػػارؾ فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء ،كيكػػكف خػػط الػػدفاع النيػػائي عػػف إسػرائيؿ

يمتػد مػف أرس محمػد جنكبػان عمػى رأس مثمػث شػػبو جزيػرة سػيناء الجنػكبي إلػػى العػريش عمػى البحػػر

المتكسط شماالن ،بعيدان عف المراكز الرئيسية اسسرائيمية (المرجع السابؽ.)400 ،

لػػـ تعتمػػد إس ػرائيؿ عمػػى انتشػػار ق ػكات كبي ػرة فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،كاعتمػػدت عمػػى خػػط

محصف عمى قناة السكيس بو نقاط قكية عمى القناة مباشرة ،معتمدة عمييا كمانع مائي فريد مقكل
باألسػػالؾ كاأللغػػاـ ،كزادت عميػػو باالسػػتعداد سطػػالؽ كميػػات مػػف الكقػػكد الممتيػػب لعرقمػػة اقتحػػاـ

المػػانع المػػائي ،ككانػػت النقػػاط القكيػػة محصػػنة تحصػػينان عالي ػان معتمػػدة عمػػى خمػػيط مػػف الخرسػػانة

المسػمحة ،كأقفػاص حجريػػة ،كقضػػباف سػػكة حديػػد ،كمػرابض نيػراف لمػػدبابات كالمػػدافع ،كبػػيف النقػػاط
القكي ػػة ثغػ ػرات تتػ ػراكح ب ػػيف خمس ػػة كعشػ ػرة كيم ػػكمترات تغطيي ػػا دكري ػػات م ػػف ال ػػدبابات كالمركب ػػات

المدرعػػة ،كبيػػا م ػرابض ني ػراف لمػػدبابات جػػاىزة ألف تحتميػػا الػػدبابات التػػي تتقػػدـ لسػػد الثغ ػرات كفق ػان

لتقػػدـ القػكات المياجمػػة (ريػػاض ،1977 ،ص ،)112كخمػػؼ ىػػذا الخػػط سمسػػمة مػػف االحتياطيػػات
متدرجة في قكتيا كفي بعدىا عف خط القناة في عمؽ سػيناء ،كذلػؾ بالتنسػيؽ مػع اسػتطالع جػكم

منتظـ ،كنظاـ الستخداـ القكات الجكيػة اسسػرائيمية لتقػديـ المعاكنػة القريبػة لخػط الػدفاع المحصػف،

مع حماية الجانب البحرم بكاسطة لنشات الصكاريخ كالغكاصات (المرجع السابؽ ،ص.)113

كاىتمػػت االسػػتراتيجية اسسػرائيمية بشػػكؿ خػػاص بالكضػػع فػػي شػػرـ الشػػيخ كمضػػايؽ خمػػيج

العقبة كبالكجكد البحرم اسسرائيمي في خميج العقبة كخاصة فػي إيػالت ،كيكتمػؿ ىػذا النظػاـ بمنػع

الق ػكات المص ػرية مػػف إقامػػة خػػط دفػػاع جػػكم قػػكم لحمايػػة المنطقػػة غػػرب قنػػاة السػػكيس ،كتطمعػػت
إسرائيؿ لضماف أمف سيناء أثناء احتالليا ليا عبر تكفير احتياجات السكاف كتحميؿ شيكخ القبائؿ

البدكية مسؤكلية تأميف مناطؽ كجكد كؿ قبيمة ،كما أقامت بعض مشركعات التنمية القميمة معتمدة
عمى إمكانيات سيناء في مجاؿ السياحة كمصايد األسماؾ (البيطار ،2003 ،ص.)142

بعد أف اىتزت االستراتيجية اسسرائيمية فػي شػبو جزيػرة سػيناء أثنػاء حػرب عػاـ (،)1973

حيث تمكنت القكات المصرية مف اقتحاـ قناة السكيس كتثبيت كجكدىا في شبو جزيرة سيناء ،كمػا
كبػدت العػػدك خسػػائر مممكسػة ،لكػػف إسػرائيؿ بمعاكنػة مػػف الكاليػػات المتحػدة كباالسػػتفادة مػػف بعػػض

األخطػػاء ،اسػػتطاعت التماسػػؾ كتحقيػػؽ اخت ػراؽ فػػي الػػدفاعات المص ػرية بمػػا فييػػا الػػدفاع الجػػكم،
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كقطعػػت خطػػكط إمػػداد ق ػكات الجػػيش الثالػػث ،كمػػا اسػػتفادت مػػف االختالفػػات بػػيف مصػػر كسػػكريا

كخالفات عربية أخرل ،كبنت خطكطان دفاعية في العمؽ متتالية بيف قناة السكيس كالحائط الغربي

لسػػيناء ،كفق ػان لم ارحػػؿ التفػػاكض كالفصػػؿ بػػيف الق ػكات إلػػى حػػيف تكقيػػع معاىػػدة السػػالـ بػػيف مصػػر
كاسػرائيؿ ،كمػػا أف انتيػػت الحػػرب حتػػى انتقػػؿ الكجػػكد اسسػرائيمي فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء إلػػى تكاجػػد

اسػػتخباراتي كلػػيس عسػػكريان مػػا عػػدا طابػػا التػػي بقيػػت بحػػكزة إس ػرائيؿ حتػػى ( 19مػػارس ،)1989
كأصبحت إسرائيؿ ميتمة بضركرة مراقبة األمكر فػي شػبو جزيػرة سػيناء عػف كثػب كمحاكلػة التػأثير

ف ػػي مس ػػرح أح ػػداثيا ،كجع ػػؿ األم ػػكر ف ػػي ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء دكمػ ػان مجاري ػػة لممص ػػمحة اسسػ ػرائيمية
(العدكم ،1976 ،ص.)171

 -1.1.1السياسة اإلسرائيمية في شبو جزيرة سيناء خالل فترة االحتالل 1111-1191م
كػػاف لحػػرب يكنيػػك ( )1967عمػػى الجبيػػة المص ػرية أثرىػػا ،لػػيس فػػي نطػػاؽ النتػػائج العسػػكرية
كالسياسية فحسب بؿ تعدل ىذا األثر إلى ما كراء خط العمميات العسكرية بقناة السػكيس فػي شػبو

جزيػ ػرة س ػػيناء المحتم ػػة ،كالت ػػي أض ػػحت أس ػػيرة مجمكع ػػة م ػػف الممارس ػػات كالسياس ػػات اسسػ ػرائيمية
المختمفة ،اليادفة إلى إعادة بمكرة كاقعيا فػي ضػكء مػا يخػدـ االسػتراتيجية االسػرائيمية ،مػف منظػكر

متطمبات الصراع كظركؼ المكاجية مع مصر ،التػي تعػد أقػكل الػدكؿ العربيػة عمػى سػاحة صػراع

الشرؽ األكسط) (غالي ،1976 ،ص .)11

لقػػد ظمػػت سػػيناء "سػػكانا كأرضػػا" فػػي مكاجيػػة مسػػتمرة مػػع المخططػػات اسسػرائيمية فػػي المنطقػػة

خ ػػالؿ الفتػ ػرة م ػػف ع ػػاـ ( )1967حت ػػى ع ػػاـ ( ،)1982ف ػػي كق ػػت طغ ػػت في ػػو مقتض ػػيات الصػ ػراع

العسػػكرم كالسياسػػي بػػيف مصػػر كاسػرائيؿ عمػػى مػػا عػػداىا مػػف اعتبػػارات (أفنػػدم ،1977 ،ص،)9
فكاف الصراع الدائر بيف الطرفيف ىك نقطة االلتقاء لجميع الدكؿ العربية ،باعتبار أف اسرائيؿ ىي

العدك المشترؾ ليذه الدكؿ.

مػػف الثابػػت أف إس ػرائيؿ قػػد خططػػت لعػػدكاف يكنيػػك ( ،)1967منػػذ انسػػحابيا مػػف سػػيناء عػػاـ

( ،)1956بغيػػة السػػيطرة عمػػى سػػيناء ،فػػي كقػػت لػػـ تػػدرؾ فيػػو مصػػر خطػػكرة مػػا قػػاـ بػػو الجػػيش
اسس ػرائيمي أثنػػاء انسػػحابو ،مػػف جمػػع معمكمػػات متكاممػػة عػػف المنطقػػة أعانتيػػا عمػػى إعػػادة رسػػـ

المخطط اسسرائيمي في ضػكء مراجعػة الد ارسػات القديمػة ،التػي أجرتيػا عػف سػيناء ،إلػى أف أكتمػؿ

المخطط اسسرائيمي عاـ ( )1966كمع بدايػة ( ،)1967كانػت ظػركؼ المكقػؼ الػدكلي كاسقميمػي
كالكضػ ػػع اسس ػ ػرائيمي الػ ػػداخمي فػ ػػي صػ ػػالح قيػ ػػاـ إس ػ ػرائيؿ بحربيػ ػػا ضػ ػػد الػ ػػدكؿ العربيػ ػػة المجػ ػػاكرة

(زكي ،1979،ص.)92

كجػػاءت اليزيمػػة العربيػػة فػػي حػػرب األيػػاـ السػػتة لتظيػػر المفارقػػات التػػي كقعػػت خػػالؿ الفت ػرة

الممتدة مف عاـ ( )1956إلػى عػاـ ( ،)1967فمقػد تمسػكت مصػر طيمػة ىػذه الفتػرة باسػتراتيجيتيا
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التقميدية إزاء سيناء ،كالتي كانت بريطانيا قد أسقطتيا مف حساباتيا خالؿ الحرب العالمية األكلى،
حيث يعتقد الفكر العسكرم المصػرم أف االنسػحاب مػف سػيناء أسػكة بمػا حػدث فػي عػاـ ()1956
ىك أفضؿ الكسائؿ لمكاجية أم عدكاف إسرائيمي مقبؿ عمػى قنػاة السػكيس ،فػي حػيف أف التطػكرات

االستراتيجية كانت تحتـ نقؿ خط الدفاع األكؿ مف قناة السكيس إلى سيناء ،فعند قياـ سالح الجك

اسس ػرائيمي بشػػف ىجكمػػو المفػػاجئ عمػػى المطػػارات العربيػػة بػػأعمى معػػدؿ أتػػيح لػػو ،قابمػػت مصػػر
اليجػ ػػكـ بلصػ ػػدار تعميمػ ػػات لمجػ ػػيش المصػ ػػرم باالنسحاب(عصػ ػػر 6يكنيػ ػػك  ،)1967كاتخػ ػػذ ىػ ػػذا
االنسحاب صكرة التقيقر العشكائي الفكضكم(رزؽ،1971،ص.)72

ككػػاف مػػف أىػػـ نتػػائج حػػرب يكنيػػك سػػيطرة إس ػرائيؿ عمػػى مرتفعػػات الج ػكالف السػػكرية كالضػػفة

الغربيػػة لنيػػر األردف ،كمدينػػة القػػدس العربيػػة القديمػػة كشػػبو جزي ػرة سػػيناء ،ككصػػكؿ قكاتيػػا لحػػدكد

دفاعيػػة تمثمػػت فػػي نيػػر األردف كقنػػاة السػػكيس كمرتفعػػات الج ػكالف ،ممػػا أدل ذلػػؾ إلػػى أف أصػػبح
تكازف القكل في الشرؽ األكسط في صالح إسرائيؿ (المرجع السابؽ ،ص .)76

إف إىمػػاؿ الحككمػػة المص ػرية لشػػبو جزي ػرة سػػيناء فػػي تمػػؾ الفت ػرة ،العتقادىػػا بأنيػػا ذات تػػأثير

ضعيؼ في المكاجية ىك خطأ كبير كمفيا ثمنان باىظان دفعتو مف أرضيا كأبنائيا ،حيث استطاعت

إسرائيؿ استغالؿ الخطأ الذم ارتكبتو مصػر أثنػاء الحػرب بتقيقرىػا كانسػحابيا مػف سػيناء ،كاحتمػت
عػػدة منػػاطؽ عربيػػة بمػػا فييػػا شػػبو جزيػرة سػػيناء المصػرية .حيػػث كػػاف ال بػػد لمجػػيش المصػػرم مػػف
تحصيف تمؾ المنطقة كاستغالؿ مكقعيا االستراتيجي مف ناحية ،ككعكرة أراضييا مف ناحيػة أخػرل

في الدفاع عف منطقة قناة السكيس.

كاجيػػت مصػػر مرحمػػة مػػف أقسػػى الم ارحػػؿ التػػي كاجيتيػػا فػػي تاريخيػػا المعاصػػر ،فعػػالكة عمػػى

خسػػارتيا لمعظػػـ مع ػػداتيا الحربيػػة ،كسػػقكط نح ػػك ( )17ألػػؼ جنػػدم ب ػػيف قتيػػؿ كج ػريح ،أص ػػيبت
أكضػػاعيا االقتصػػادية بتػػدىكر حػػاد نتيجػػة سغػػالؽ قنػػاة السػػكيس كفقػػدىا لعائػػدات العبػػكر خالليػػا،

كىي تقدر ب( 200مميكف دكالر سنكيا تقريبا) ،كذلؾ فقدىا آلبار بتركؿ سيناء ،كمكاجيتيا ليبكط
حاد في تجارة السياحة ،كما تضاعفت الصعكبات التي تكاجو مركزىا االقتصادم ،نتيجة لضػركرة
نقؿ عشرات اآلالؼ مف الالجئيف المصرييف في منطقتي سيناء ،كقناة السػكيس ،كالتػدمير الشػامؿ

الذم أصاب معامؿ تكرير ميناء السػكيس ،أيضػا تكقفػت العالقػات االقتصػادية كالماليػة مػع بعػض
ال ػ ػ ػ ػػدكؿ الغربي ػ ػ ػ ػػة الكب ػ ػ ػ ػػرل ،كأدل القص ػ ػ ػ ػػؼ اسسػ ػ ػ ػ ػرائيمي إل ػ ػ ػ ػػى ت ػ ػ ػ ػػدمير مػ ػ ػ ػ ػدينتي اسس ػ ػ ػ ػػماعيمية

كالسكيس(الببالكم،1980،ص.)7

كأقامت إسرائيؿ خطان دفاعيػان منيعػان (خػط بػارليؼ) ،عمػى طػكؿ الضػفة الشػرقية لقنػاة السػكيس

عالكة عمى إقامتيا لحائط رممي عمى حافة القناة الشرقية مباشرة (حائط أريحا) يربك ارتفاعو عمػى
 17متػ ػرا ،كى ػػي التحص ػػينات الت ػػي اعتبرتي ػػا مص ػػر بأني ػػا محاكل ػػة إسػ ػرائيمية لخم ػػؽ "ح ػػدكد كاقعي ػػة
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كدائم ػػة" مم ػػا حػ ػدا مص ػػر إل ػػى أف ت ػػرد عميي ػػا بح ػػرب االس ػػتنزاؼ ع ػػامي  1969ك( .1970أب ػػك

العز ،1976،ص .)160

كمػػا أف تمكنػػت إس ػرائيؿ مػػف بسػػط سػػيطرتيا العسػػكرية عمػػى شػػبو جزي ػرة سػػيناء حتػػى سػػارعت

أجيزتيػػا كمؤسسػػاتيا المختمفػػة بش ػػف حػػرب نفسػػية مخططػػة ض ػػد سػػكاف سػػيناء (زىػػراف،1977 ،

ص .)353حيػػث اسػػتيدؼ المخطػػط النفسػػي اسس ػرائيمي فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء تحقيػػؽ عػػدد مػػف
األىداؼ أىميا:

 -1القضاء عمى المقاكمة المسمحة كترسيخ دعائـ السياسة اسسرائيمية عمى سيناء.
 -2تحقيؽ األمف الداخمي اسسرائيمي في المنطقة.

 -3اسعداد النفسي لقبكؿ االحتالؿ االسرائيمي كأمر كاقع.

 -4تطكيع اسرادة الفردية كالجماعية لسكاف سيناء ،لخدمة األىداؼ االقتصادية اسسرائيمية.
 -5إحداث الفصؿ النفسي بيف سكاف سيناء كمصر.
كقبي ػػؿ ح ػػرب أكت ػػكبر ( )1973س ػػاد اعتق ػػاد ب ػػأف حرب ػػا عربي ػػة ض ػػد إسػ ػرائيؿ أص ػػبحت أمػ ػ ار
مستبعدا ،كسرعاف ما نشبت حرب أكتكبر لتظير نجاح الخطة العربية ،التي بمكرىا العرب بصكرة
رئيسية محاكليف أال يدعكا أم أمر لممصػادفة ،عػالكة عمػى أنيػـ أمسػككا بزمػاـ المبػادرة كالمباغتػة،

"ككانػػت السػػاعات األكلػػى لمحػػرب ى ػػي التػػي تقػػرر فييػػا نج ػػاح عمميػػة العبػػكر المص ػرية كمص ػػير

المعركة التي جرت عمى القناة" (الكنيسي ،1976،ص.)21

كتأتي الحرب العربيػة اسسػرائيمية الرابعػة عػاـ ( )1973مختمفػة عػف الحػركب الثالثػة السػابقة

في مظيريف أساسييف عمى األقؿ أكليما :فداحة الخسػائر التػي لحقػت طرفػي الصػراع فػي كػؿ مػف

الجنكد كالمعدات ،كثانييما :أف حرب أكتػكبر أدت إلػى تػكريط القػكل العظمػى فػي الصػراع بطريقػة
أكثر قكة كعمقا قياسا بالحركب األخرل السابقة ،عندما الحت في األفؽ إمكانية الصداـ العسكرم
بيف كاشنطف كمكسكك (ماشارت ،1976،ص.)9

ككاف مف أىـ اآلثار الناجمة عف حرب أكتكبر ( ،)1973عمى شبو جزيرة سػيناء ،ىػك ت ارجػع

القكات اسسرائيمية عف قناة السكيس ،كاسترداد مصر لحقكؿ بتركؿ غرب سيناء ،كنتيجة مف نتائج

ف ػػض االش ػػتباؾ الثاني ػػة ب ػػيف مص ػػر كاسػ ػرائيؿ ف ػػي ش ػػبو جزيػػرة س ػػيناء ،ف ػػي االتفاقي ػػة المكقع ػػة ب ػػيف
الط ػرفيف عػػاـ  1975نتيجػػة لمكسػػاطة األمريكيػػة التػػي قػػاـ بيػػا ىنػػرم كسػػينجر (يػػكنس،1975 ،

ص.)486
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-4.2.3سيناء في المنظور اإلسرائيمي:
تعتبػػر إس ػرائيؿ اسػػتمرار السػػالـ بينيػػا كبػػيف مصػػر بمػػا عػػرؼ بمعاىػػدة السػػالـ المص ػرية

االس ػرائيمية ()1979ـ بش ػػكميا الح ػػالي كدكف تغييػػر ،ض ػػمانان لع ػػدـ تجػػدد صػ ػراع مس ػػمح عم ػػى
نطاؽ كاسع بينيا كبيف الدكؿ العربية ،كتأمينان لكياف إسرائيؿ (رزؽ ،2007 ،ص.)82

ضػػماف الكاليػػات المتحػػدة لتفػػكؽ إس ػرائيؿ العسػػكرم عمػػى مصػػر يضػػمف عػػدـ تعػػرض تػػؿ

أبيب لمخاطر عسكرية عربية عمكمان كفي شبو جزيرة سيناء خصكصان.

استمرت القيادة اسسرائيمية في اعتبار قناة السكيس حدا آمنا سسرائيؿ ،كشبو جزيرة سيناء

يمكػػف إعػػادة احتالليػػا بسػػيكلة ،كمػػا اعتبرتيػػا منطقػػة عازلػػة بػػيف القػػكات المص ػرية كاألىػػداؼ
اسسػرائيمية ،مػػع السػػماح بكجػػكد قػكات مصػرية محػػدكدة غربػػي الحػػائط الغربػػي لسػػيناء ،كقػكات
مصرية خفيفة شرقو ،دكف أم دفاع جكم مؤثر أك قكات جكية مصرية مقاتمة ،كمع بقػاء خػط

ال ػػدفاع االس ػػتراتيجي خطػ ػان نيائيػ ػان لم ػػدفاع خ ػػارج إسػ ػرائيؿ ،بحي ػػث تس ػػتطيع القػ ػكات اسسػ ػ ارئيمية
العكدة إلى أكضػاع مػا قبػؿ أكتػكبر ( )1973قبػؿ انتقػاؿ القػكات المصػرية الرئيسػية مػف غػرب

قن ػػاة الس ػػكيس إل ػػى شػ ػرقيا ،ف ػػي ح ػػاؿ نش ػػكب صػ ػراع مس ػػمح ب ػػيف القػ ػكات اسسػ ػرائيمية كالقػ ػكات
المص ػرية سػػيككف ذلػػؾ عمػػى أ ارضػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،كقػػد يمتػػد إلػػى غػػرب القنػػاة (ىيكػػؿ،

 ،1990ص.)492
لػيس مػػف صػػالح إسػرائيؿ أف تكػػكف العالقػػة بػػيف أىػػالي سػػيناء كالسػػمطات المصػرية جيػػدة،

كعمى إسرائيؿ أف تسعى لتكفير عناصر تكتر بينيما.

يجػب أال تعيػػؽ مصػر حريػػة المالحػػة اسسػرائيمية فػػي خمػيج العقبػػة مػػف خػالؿ كجكدىػػا فػػي

شبو جزيرة سيناء ،كأف يضمف ذلؾ كجكد عسكرم دكلي عمى المضايؽ.

س ػػيبقى مكق ػػع س ػػيناء ف ػػي االس ػػتراتيجية اسسػ ػرائيمية منطق ػػة عازل ػػة مكش ػػكفة تبع ػػد القػ ػكات

المصػرية الرئيسػػية عػػف األىػػداؼ الحيكيػػة اسسػرائيمية ،كضػػمانان لعػػدـ مفاجػػأة إسػرائيؿ ،كميػػدانان
محتمالن ألعمػاؿ قتػاؿ قكاتيػا الجكيػة كالبحريػة كالمدرعػة ،كال تسػمح بػاختراؽ خػط العػريش رأس
محمد بقكات رئيسػية ،كال بػلغالؽ قنػاة السػكيس كمضػايؽ العقبػة فػي كجػو المالحػة اسسػرائيمية

(الجسمي ،2013 ،ص.)311
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-4.2.4سيناء في االستراتيجية العسكرية اإلسرائيمية بعد معاىدة السالم:
حافظت إسرائيؿ كمصر عمى معاىدة السالـ بينيما ،كحرصت إسرائيؿ عمى الحفاظ عمى

الخطػكط العامػة السػابقة فػي شػبو جزيػرة سػيناء ،كمػا كجػدت بعػد تكقيػع معاىػدة السػالـ بػيف مصػػر
كاسرائيؿ أكضاع جديدة استدعت تغييرات عما كاف متصك انر ،كتتمخص في اآلتي:

-1الخالؼ بيف مصر كاسرائيؿ عمى خط الحػدكد بينيمػا فػي منطقػة طابػا لجػأت القػاىرة فيػو إلػى
التحكيـ الدكلي كفقان لمعاىدة السالـ ،كأدل استمرار الخالؼ بينيما إلى صػدكر قػرار التحكػيـ،
كحػػرـ إس ػرائيؿ مػػف منطقػػة كانػػت قػػد تعتبرىػػا ضػػمف أ ارضػػييا كليػػا أىميػػة اسػػتراتيجية المتػػداد

منفذىا البحرم عمى خميج العقبة ،كقد تـ تعديؿ خط الحدكد كفقان لقرار التحكيـ الدكلي ،كقبمت

إسرائيؿ بو عمى مضض حفاظان عمى المعاىدة (حسف.)2014،

-2لـ تتمكف الكاليات المتحدة األمريكيػة مػف ضػماف تشػكيؿ قػكة حفػظ سػالـ تابعػة لألمػـ المتحػدة
العتراض االتحاد السكفياتي حينئذ ،كذلػؾ بعػدما ىاجمػت جماعػات معينػة إسػرائيؿ مػف سػيناء
كمف خالؿ قطاع غزة ،فقد كافقت إسرائيؿ عمى أف تدخؿ سيناء قكة محدكدة مف قكات الحػدكد

لمراقبة الحدكد مػع قطػاع غػزة ،كمنػع التسػمؿ مػف خالليػا دكف تغييػر فػي معاىػدة السػالـ .كمػا

اتفقت إسػرائيؿ كمصػر كالكاليػات المتحػدة األمريكيػة عمػى إقامػة جػدار بػيف قطػاع غػزة كمصػر
لمنع التسمؿ عبر األنفاؽ كعبر الحدكد (رعد ،1982 ،ص.)129
-3نشػػكء جماعػػات متطرفػػة فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء مضػػادة لمحككمػػة المصػرية كضػػد إسػرائيؿ فػػي
الكقػػت نفسػو  ،جعػػؿ إسػرائيؿ تكافػػؽ عمػػى دخػػكؿ بعػػض القػكات المصػرية عمػػى غيػػر مػػا تػػنص
عميو معاىدة السالـ كبدكف تعديميا ،كلكنيا عادت لتطالب بسحب القكات التي لـ تكافؽ عمييا

(راية اسعالمية.)2014،

-4قياـ ثكرة ( )25يناير في مصر أدت إلى تكلي الحكـ مف قبؿ جماعة معادية بطبعيػا لمكجػكد
اسسػ ػرائيمي ،جع ػػؿ إسػ ػرائيؿ تتخ ػػكؼ مم ػػا يمك ػػف أف ي ػػؤدم إلي ػػو التغيي ػػر ،كتتش ػػدد ف ػػي تطبي ػػؽ

معاىدة السالـ بجميع مالحقيا.

-4.2.5عالقة إسرائيل باإلرىاب في شبو جزيرة سيناء:
منػػذ ظيػػكر العمميػػات غيػػر الشػػرعية فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،كتيريػػب السػػالح ،كعمميػػات

اسرىاب كالقتؿ ،كتجارة المخدرات ،تـ تكجيو أصابع االتياـ إلى إسرائيؿ ،كذلؾ ككف ىذه المنطقػة
كفػػؽ المنظػػكر االس ػرائيمي تمػػس سػػيادة إس ػرائيؿ كأمنػػو ،كالسػػائد فػػي ال ػرأم المصػػرم ،أف إس ػرائيؿ
تساند جماعات إرىابية في شبو جزيرة سػيناء عػف طريػؽ إمػدادىا بػاألمكاؿ كاألسػمحة كالمعمكمػات،

70

كأف المكساد اسسرائيمي يضع مصر عمػى رأس قائمػة أكلكياتػو ،نظػ انر إلػى اخػتالؼ المصػالح معيػا
كىك المستفيد الكحيد مف استنزاؼ القكات المسمحة المصرية (خضر ،2012 ،ص.)115

دكر في تنميػة اسرىػاب ،كأنيػا تقػكـ بيػذا الػدكر مػع
إضافة إلى الرأم السائد بأف سسرائيؿ ان

الجماع ػػات اسرىابي ػػة القريب ػػة م ػػف الح ػػدكد ،كم ػػف المتكق ػػع أني ػػا تق ػػكـ بتبم ػػيغيـ بأكق ػػات العممي ػػات
المصرية قبؿ قياـ الجيش المصػرم بيػا ضػدىـ ،حيػث إنيػـ بعػد انتيػاء العمميػات الجكيػة فػي شػبو

جزيرة سيناء ينتشر عناصر الجماعات اسرىابية مرة أخرل ،كمف غير المستبعد أف تككف إسرائيؿ
ىػػي الممػػكؿ الرئيسػػي لتمػػؾ الجماعػػات باألسػػمحة كالػػذخيرة ،حيػػث أف إسػرائيؿ ىػػي المسػػتفيد الكحيػػد

مف استنزاؼ القكات المسمحة المصرية في شبو جزيرة سيناء (المرجع السابؽ.)117 ،

كبعد العممية اسرىابية التي نفذت بحؽ جنكد مصرييف في شبو جزيرة سيناء كأكدت بحياة

(ستة عشر) جنديان مف حرس الحدكد في ىجكـ استيدؼ مػكقعيـ قػرب مدينػة رفػح فػي شػبو جزيػرة

سػػيناء كذلػػؾ يػػكـ ( ،)2012/8/5ىنػػاؾ فػػي مصػػر كثيػػر مػػف األصػكات تػػتيـ إسػرائيؿ بتػػدبير ىػػذا
اليجػػكـ ،إذ يعتقػػد الػػبعض أنيػػا تسػػتيدؼ زعزعػػة االسػػتقرار فػػي مصػػر بعػػد الثػػكرة ،فػػي حػػيف يػػرل
آخركف أنيا ربما تريد عرقمة العالقة الكثيقة التي بدأت تتشكؿ في الفترة األخيرة بيف مصر كحركة

حماس التي تسيطر عمى قطاع غزة ،كقد عبر الخبير العسكرم المكاء (محمكد زاىر) عف اعتقاده
بػػأف إس ػرائيؿ ىػػي المسػػتفيد األكؿ مػػف ىػػذا اليجػػكـ ،س ػكاء كانػػت ىػػي المسػػؤكلة عػػف التنفيػػذ بشػػكؿ
مباشر أك عبر جيات أخرل ،حيث أف إسرائيؿ تبػدك صػاحبة مصػمحة فػي إربػاؾ مصػر ككضػعيا
تحت الضغط سكاء عمى الصعيد السياسي أك االقتصادم عبر جذب السائحيف األجانب مػف شػبو

جزيرة سيناء إلى إيالت اسسرائيمية (بكرم.( 2013 ،

كلـ يستبعد اسخكاف المسممكف أف تككف المخابرات اسسرائيمية (مكساد) ضػالعة فػي تػدبير

اليجكـ ،مؤكديف أف المكساد يسعى سجياض الثكرة المصػرية منػذ قياميػا ،فػي إشػارة إلػى التحػذير
الذم أصدرتو إسرائيؿ لمكاطنييا بمغادرة سيناء قبؿ أياـ قميمة مف ىجكـ رفح (زكي.)2012 ،

في المقابؿ أعرب كزير الخارجيػة اسسػرائيمي (أفيغػدكر ليبرمػاف) عػف اسػتعداد بػالده لػدعـ

مصػر فػػي مكافحػػة االرىػػاب ،كقػػاؿ فػػي تصػريحات لإلذاعػػة اسسػرائيمية (إف بػػالده سػػتككف مسػػركرة
لمد يد العكف لمصر في حربيا ضػد اسرىػاب فػي شػبو جزيػرة سػيناء ،كأف إسػرائيؿ كافقػت عمػى أف
ترسػػؿ مص ػػر قػ ػكات كبيػ ػرة إل ػػى س ػػيناء تتج ػػاكز الحجػػـ المس ػػمكح بػ ػو بمكج ػػب معاى ػػدة الس ػػالـ ب ػػيف

البمديف ،فاألمر منكط باتخاذ قرار بمحاربة اسرىابييف) (المنيسي.)2014 ،

فقد أثبتت العديد مف الكقائع السابقة أف بػدك سػيناء كالمجمكعػات المسػمحة التابعػة لمسػمفية

الجيادية أك الناشطيف الذيف يحممكف فكر تنظيـ القاعدة كيتخذكف مف شبو جزيرة سػيناء مقػ انر ليػـ،
غير بعيديف عف يد االختراؽ كالتكجيو اسسػرائيمي ،كفػكؽ ذلػؾ ،فػلف التحػذير اسسػرائيمي مػف كقػكع

عمميػػة فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء قبػػؿ ثالثػػة أيػػاـ مػػف كقػػكع اليجػػكـ عمػػى الجنػػكد المص ػرييف ،كسػػحب
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السػػياح اسس ػرائيمييف مػػف ىنػػاؾ ،كاعالنيػػا أنيػػا أبمغػػت السػػمطات المص ػرية بنيػػة خاليػػا مسػػمحة فػػي

شػػبو جزي ػرة سػػيناء تنفيػػذ عمميػػة كبي ػرة ،كاخػػالء معبػػر (كػػرـ أبػػك سػػالـ) لحظػػة اليجػػكـ ،كاعت ػراؼ

قيػػادات عسػػكرية إس ػرائيمية بػػأف الجػػيش اسس ػرائيمي كػػاف عمػػى عمػػـ مسػػبؽ بالعمميػػة كأنػػو لػػـ يفاجػػأ
بالميػػاجميف كأف قكاتػػو كمنػػت ليػػـ حػػيف حػػاكلكا دىػػـ المعبػػر ،كأف قائػػد المنطقػػة الجنكبيػػة الجن ػراؿ

("ركسك") كاف يتابع األمر مف خالؿ غرفة عمميات عسكرية (بسيسك.(2012 ،

كػػؿ ذلػػؾ يمقػػى بظػػالؿ كثيفػػة مػػف الشػػؾ حػػكؿ دكر سػػمطات االحػػتالؿ فػػي تكجيػػو العمميػػة

كيرس ػػـ آفاقػ ػان ح ػػكؿ إمكاني ػػة ال ػػدكر اسسػ ػرائيمي ف ػػي دف ػػع كتكجي ػػو المجمكع ػػات المس ػػمحة لتنفي ػػذىا،

كتتأسس المعطيات الميدانية سالفة الذكر عمى المكقؼ اسسرائيمي الرسمي في تعميقو عمى اليجكـ

كحجػػـ االسػػتفادة اسس ػرائيمية مػػف كراء تنفيػػذ الجريمػػة ،إذ أف إس ػرائيؿ ىػػي المسػػتفيد األكؿ كاألكبػػر
منيػػا ابتغػػاء تحقيػػؽ أىػػداؼ سياسػػية كأمنيػػة كعسػػكرية كاسػػتراتيجية ال تخفػػى عمػػى أحػػد)( .المرجػػع

السابؽ)

كفي شيادتو ركف بف يشام كبير المعمقيف العسكرييف بصحيفة يديعكت أحرنكت

اسسرائيمية قاؿ( :ىكيدم. (2014 ،

إف النظاـ المصرم يبال في ادعائو أف عناصر مف غزة عمى عالقة باليجمات التي استيدفت

الجنكد المصرييف مؤخ انر ،كأف األكساط األمنية اسسرائيمية تقدر عدد عناصر أنصار بيت المقدس
بما ال يتجاكز ألفي شخص ،كىي في ذلؾ تشدد عمى أنيـ جميعان مف الشباف المصرييف.

إف جي ػاز المخػػابرات الداخميػػة (الشػػاباؾ) كشػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية (أمػػاف) اسس ػرائيمييف،
يتكلياف ميمة جمع المعمكمات االستخبارية عف تحركات "الجيادييف" فػي شػبو جزيػرة سػيناء ،كىػذه

المعمكمػػات تنقػػؿ إلػػى الجانػػب المصػػرم الػػذم يسػػتفيد منيػػا فػػي حربػػو الفعميػػة ضػػد تمػػؾ الجماعػػات،
كفي بعض األحياف ال يتردد الجيش اسسرائيمي في العمؿ بنفسو داخؿ سيناء ،السيما حػيف يتعمػؽ
األمػر بلحبػاط عمميػػات تخطػط ليػا الجماعػػات الجياديػة ،أك عنػػدما يػتـ الػرد عمػػى عمميػات إطػػالؽ

النار.

إف إسرائيؿ تساعد مصر في الحرب ضد الجماعات اسسػالمية مػف زاكيػة أخػرل إضػافية ،ذلػؾ
أنيا تسمح لمجانب المصرم باالحتفاظ بقػكات كبيػرة فػي شػبو جزيػرة سػيناء أكبػر بكثيػر ممػا يسػمح
بو الممحؽ األمني في اتفاقية "كامب ديفيد" (المرجع السابؽ).

لػػػـ يكػ ػػف الكضػ ػػع فػ ػػي مصػ ػػر كسػ ػػيناء بعػ ػػد ثػػػكرة ( )25ينػ ػػاير مريح ػ ػان بالنسػ ػػبة سس ػ ػرائيؿ،

فباسضافة إلى قمقيا عمى مصػير اتفاقيػة السػالـ بػيف البمػديف ،ىػي قمقػة أيضػان إزاء مػا يجػرم عمػى
أرض سػػيناء ،فػػالفراغ األمنػػي ىنػػاؾ اسػػتفادت منػػو التنظيمػػات السػػمفية الجياديػػة كالقاعػػدة ،كتمػػت
االسػػتفادة منػػو فػػي دعػػـ قطػػاع غػزة ،كفػػي تجػػارة األنفػػاؽ ،كقػػد أصػػبح الكجػػكد العسػػكرم لمتنظيمػػات
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الجياديػػة مسػػئكالن ع ػػف شػػف ىجمػػات متع ػػددة عمػػى الحػػدكد المصػػرية اسس ػرائيمية ،كصػػار بالنس ػػبة
سسػرائيؿ مصػدر تيديػد دائػـ لمنطقػة إيػالت باسضػافة إلػى تسػييمو أك مشػاركتو فػي تيريػب أسػمحة
يقاؿ أنو يجرم تيريبيا مف ليبيا كالسكداف كغيرىما إلى داخؿ سيناء كمنيػا إلػى قطػاع غػزة (تقػدير

استراتيجي (.)2013 ،)60

ىػػذه األمػػكر كغيرىػػا دفعػػت بلس ػرائيؿ إلػػى المكافقػػة عمػػى التعزي ػزات كالحمػػالت التػػي شػػنيا

الجيش المصرم ،كما أنيا عززت مػف كحػداتيا المكجػكدة عمػى الحػدكد ،باسضػافة إلػى بنػاء سػياج

ح ػػدكدم م ػػع مص ػػر بقيم ػػة ( )430ممي ػػكف دكالر عم ػػى ط ػػكؿ ( )242ك ػػـ ،لمح ػػد م ػػف التس ػػمؿ إل ػػى
الػػداخؿ اسسػ ػرائيمي ،كق ػػد كص ػػؿ بي ػػا األم ػػر إل ػػى إرس ػػاؿ ط ػػائرات ب ػػدكف طي ػػار إل ػػى داخ ػػؿ س ػػيناء،
الغتياؿ عدد مف اسسالمييف الذيف يعممكف أك يخططكف لمعمؿ ضدىا (المرجع السابؽ).

 -4.2.6موقف إسرائيل من المنطقة العازلة في رفح:

صادؽ الرئيس المصرم عبد الفتاح السيسي عمى خطػة أمنيػة لمجابيػة اسرىػاب فػي شػبو
جزيػرة سػػيناء فػي جمسػػة طارئػو لممجمػػس األعمػى لمقػكات المسػمحة فػػي أكتػكبر ( ،)2013كذلػػؾ فػػي
أعقاب اليجكـ المسمح عمى نقطة ارتكاز لمجيش المصرم بمدينػة الشػيخ زكيػد كقتػؿ مجمكعػة مػف

الضباط كالجنكد المصرييف (الجزيرة نت.(2014 ،

تفضي المرحمة االكلى بلقامة منطقة حدكدية عازلة عمقيا ( )500متػر كطكليػا ()13.5

كـ ،تمتد مف ساحؿ البحر األبػيض المتكسػط كحتػى كػرـ أبػك سػالـ ،يعقبيػا حفػر قنػاة مائيػة بطػكؿ
الحػػدكد مػػع غ ػزة كبعػػرض ( )500مت ػر ،كتتصػػؿ نيايتيػػا مػػع ميػػاه البحػػر األبػػيض المتكسػػط عمػػى

ساحؿ رفػح ،أمػا المرحمػة الثانيػة فيصػؿ فييػا العمػؽ إلػى ( )1500متػ انر قابمػة لمزيػادة( .أبػك الغػيط،
.)2014

كحػ ػػكؿ المكقػ ػػؼ اسس ػ ػرائيمي مػ ػػف إقامػ ػػة المنطقػ ػػة العازلػ ػػة كالتػ ػػي تقتضػ ػػي تػ ػػدمير المنػ ػػازؿ

المحاذية لمحدكد كالتي تقدر بتسعمائة منزؿ ،يقكؿ ركم بف يشام:

إف تؿ أبيب تقػدر الخطػكات التػي يقػكـ بيػا الجػيش المصػرم فػي شػماؿ سػيناء ،السػيما تػدمير

المنػازؿ المقامػة بػالقرب مػف الشػريط الحػدكدم مػع قطػاع غػزة كىػي الخطػكة التػي لػـ يجػرؤ الجػيش

اسسػ ػرائيمي عم ػػى اتخاذى ػػا خ ػػالؿ حػ ػكالي أربع ػػة عق ػػكد م ػػف احتالل ػػو المباش ػػر لمقط ػػاع(بف يش ػػام،
.(2014

إف الحػػرب التػػي تشػػنيا السػػمطات المصػرية ضػػد تنظػػيـ (أنصػػار بيػػت المقػػدس) تخػػدـ إسػرائيؿ

بشػػكؿ كبيػػر ،ألف ذلػػؾ التنظػػيـ يمثػػؿ تيديػػدان ألمػػف إس ػرائيؿ فػػي المػػدل البعيػػد ،رغػػـ اشػػتباكو فػػي

الكقت الراىف مع الجيش المصرم.
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إف عمميات تيريب السالح إلى غزة تراجعت إلى حد كبير ،ليس فقط بسبب الجيػكد المصػرية

التي أدت إلى تدمير األنفاؽ ،كانما أيضان بسبب الجيكد التػي بػذلتيا القيػادة السػعكدية فػي الضػغط
عمػػى الػرئيس السػػكداني عمػػر البشػػير ،كىػػي التػػي أقنعتػػو بكقػػؼ كصػػكؿ السػػالح اسي ارنػػي لمسػػكداف

الذم يتـ تيريبو بعد ذلؾ إلى غزة عبر مصر كسيناء (المرجع السابؽ).
كرغـ أف اتفاقية "كامب ديفيد" تمنع مصر مف نشر قكات قتالية في منطقة سيناء ،كتحدد عدد

ىذه القكات في شبو جزيرة سيناء ،غير أف تؿ أبيب كافقت ضػمف خطػة التيجيػر عمػى نشػر قػكات

مصرية مف فرقتي (" 777ك )"999في مدينتي رفح كالعريش ،باسضافة إلػى قػكات مػف المظػالت
كقكات أخرل حسب ما ذكر مكقع "كالال اسسرائيمي"

كقػاؿ المتحػدث باسػػـ جػيش إسػرائيؿ (أفخػام أدرعػي)( :ىنػػاؾ تنسػيقان بػػيف مصػر كاسػرائيؿ

فيم ػػا يخ ػػص التحرك ػػات العس ػػكرية المصػ ػرية بمنطق ػػة الح ػػدكد م ػػع قط ػػاع غػ ػزة) ،ككان ػػت ص ػػحيفة
"ى ػػارتس" اسسػ ػرائيمية ق ػػد ذك ػػرت أف خط ػػة إقام ػػة منطق ػػة عازل ػػة ب ػػيف مص ػػر كقط ػػاع غػ ػزة ،ليس ػػت
بجديدة ،فيي مقترح إسرائيمي قدـ إلى الرئيس األسبؽ (محمد حسني مبارؾ) عاـ ( ،)2004ككاف
اليدؼ منو عزؿ رفح المصرية عف رفح الفمسطينية ،كمنع حفر األنفاؽ المؤدية إلػى غػزة ،كبػررت

الصػػحيفة عمميػػة تيجيػػر اآلالؼ مػػف أىػػالي سػػيناء كاخػػالء الش ػريط الحػػدكدم مػػع غ ػزة مػػف سػػكانو
كحفػػر قنػػاة مائيػػة ،بالحاجػػة إلػػى إخػػالء السػػاحة مػػف المػػدنييف لمتفػػرغ لمقاتمػػة اسرىػػابييف (ىػػارتس،

)2014
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المبحث الثالث
الترتيبات األمنية ال تفاق كامب ديفيد:
تضػمنت اتفاقيػػة السػػالـ المصػرية – اسسػرائيمية العػػاـ ( )1979ـ ،الترتيبػػات األمنيػػة الخاصػػة

بمنطقة شبو جزيرة سيناء ،كالتي ترتب عمييا مجمكعة مف االلت ازمػات التػي نظمػت الكجػكد األمنػي
المصرم ،كالكجكد الدكلي مف خالؿ:

-4.3.1االلتزامات عمى الجانب المصري.
ح ػػددت معاى ػػدة الس ػػالـ كيفي ػػة انتش ػػار القػ ػكات المصػ ػرية عم ػػى أ ارض ػػي س ػػيناء ،أع ػػداد القػ ػكات
كتسميحيا ،ككضعت بعض المحذكرات التي الممنكع عمى الجانب المصرم تجاكزىا.

قسمت المعاىدة منطقة سيناء إلػى ثػالث منػاطؽ كمػا ىػك مبػيف فػي الخريطػة رقػـ ( ،)1كحػددت

طبيعة التكاجد العسكرم المصرم في ىذه المناطؽ عمى النحك التالي:

-1المنطقــة (أ) /كيحػػدىا مػػف الشػػرؽ الخػػط (أ) (الخػػط األحمػػر) ،كمػػف الغػػرب قنػػاة السػػكيس،
كالسػاحؿ الشػرقي لخمػػج السػػكيس ،بحيػػث يتكاجػػد فػي ىػػذه المنطقػػة قػكات عسػػكرية مصػرية مػػف

فرق ػػة مش ػػاة ميكانيكي ػػة كاح ػػدة ،كمنش ػػاتيا العس ػػكرية ،كك ػػذا تحص ػػينات ميداني ػػة ،أيضػ ػان تتك ػػكف
عناصر ىذه الفرقة مف ( ثالثة ألكية مشاة ميكانيكية ،كلكاء مدرع كاحد ،كسبع كتائب مدفعيػة

ميدانية تتضمف حتى ( )126قطعػة مدفعيػة ،كسػبع كتائػب مدفعيػة مضػادة لمطػائرات تتضػمف
صكاريخ فردية أرض/جك كحتى ( )126مدفع مضاد لمطائرات عيػار ( )37مػـ فػأكثر ،كحتػى

( )230دبابة ،كحتى ( )480مركبة أفراد مدرعة مف كافة األنكاع ،بلجمػالي حتػى ()22000
فرد) ،أما فيما يخص تنظيـ حركة الطيراف كأماكف تكاجدىا فقد نصت المعاىدة عمى التالي:

 منع مصر مف استخداـ الطائرات المقاتمة كطائرات االستطالع خارج المنطقة (أ).-يسمح لمطائرات غير المسمحة كغير المقاتمة المصرية في التمركز في المنطقة (أ).

أمػا بالنسػػبة لمحطػات اسنػػذار المبكػر فقػػد سػمحت االتفاقيػػة لمصػر بلنشػػاء محطػات إنػػذار مبكػػر
داخؿ منطقة (أ) فقط.

-2المنطقػػة (ب) /يحػػدىا مػػف الشػػرؽ الخػػط (ب) (الخػػط األخضػػر) ،كمػػف الغػػرب الخػػط (أ)
(الخط األحمر) ،كما ىك مكضح عمى الخريطة رقـ ( .)1كقد نصت المعاىدة عمى (أف تكفر
األمػػف فػػي المنطقػػة (ب) (كحػػدات مص ػرية مػػف أربػػع كتائػػب مجي ػزة بأسػػمحة خفيفػػة كمركبػػات
عج ػػؿ تع ػػاكف الش ػػرطة المصػ ػرية ف ػػي الحافظ ػػة عم ػػى النظ ػػاـ ف ػػي المنطق ػػة ،كتتك ػػكف العناص ػػر

الرئيسية لكتائب الحدكد األربعة مف إجمالي ( 4000فرد).
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أما بخصػكص نقػاط اسنػذار فقػد حػددت االتفاقيػة إقامػة نقػاط إنػذار سػاحمية أرضػية قصػيرة

المدل ذات قكة منخفضة لكحػدات الحػدكد عمػى سػاحؿ ىػذه المنطقػة ،أيضػان تنشػأ فػي المنطقػة
(ب) تحصينات ميدانية كمنشات عسكرية لكتائب الحدكد األربعة.

أما فيما يخص تنظيـ حركة الطيراف كأماكف تكاجدىا فقد نصت المعاىدة عمى التالي:

يسمح باسقالع كاليبكط لمطائرات غير المسػمحة المصػرية فقػط فػي المنطقػة (ب) ،كيسػمح بعػدد
( )8طائرات منيا فقط ،كذلؾ بطائرات مركحية غير مسمحة في المنطقة (ب) بأداء كظائفيا.

-3المنطقـــة (ج) /يح ػػدىا م ػػف الغ ػػرب الخ ػػط (ب) (الخ ػػط األخض ػػر) ،كم ػػف الش ػػرؽ الح ػػدكد
الدكليػػة كخمػػيج العقبػػة ،كمػػا ىػػك مكضػػح فػػي الخريطػػة رقػػـ ( ،)1كقػػد حػػددت االتفاقيػػة الكجػػكد

العسكرم المصرم باآلتي:

تتمركز في المنطقة (ج) قكات األمـ المتحدة كالشرطة المدنية المصرية فقط.

تتػػكلى الشػػرطة المدني ػة المص ػرية المسػػمحة بأسػػمحة خفيفػػة أداء الميمػػة العاديػػة لمشػػرطة داخػػؿ
ىذه المنطقة.

أمػػا فيم ػػا يخػػص تنظ ػػيـ حركػػة الطيػ ػراف كأمػػاكف تكاج ػػدىا فقػػد حظ ػػرت المعاىػػدة اس ػػتخداـ

الجانب المصرم ألم نكع مف الطائرات المقاتمة أك االستطالع داخؿ المنطقػة (ج) ،كسػمحت
فقط لطائرات الييمكككبتر المدنية ألداء كظائؼ الشرطة المدنية .كما سػمحت بلنشػاء مطػارات
مدنية في ىذه المنطقة.

أما بخصػكص محطػات اسنػذار فقػد حػددت استفاقيػة إمكانيػة إنشػاء مصػر لمحطػات إنػذار

مبكر في ىذه المنطقة.

مما سبؽ ترل الدراسة أف االتفاقية قد أجحفػت بحػؽ الدكلػة المصػرية فػي بسػط سػيادتيا عمػى

كامػػؿ ت ػراب سػػيناء ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تقييػػد الكجػػكد العسػػكرم المصػػرم فػػي المنطقتػػيف (ب)ك(ج)
حيػػث كضػػعت حػػدكد كض ػكابط لعػػدد الق ػكات كتس ػػميحيا ،ممػػا أعػػاؽ قيػػاـ الدكلػػة المص ػرية ببس ػػط

اغ
سػيطرتيا كسػيادتيا األمنيػة كالعسػكرية عمػى كامػؿ أ ارضػييا ،كىػك األمػر الػذم أدل إلػى خمػؽ فػر ٍ
أمنيٍػ ػ أكجػػد بيئػػة خصػػبة لتنػػامي الجماعػػات المتطرفػػة كعصػػابات التيريػػب ،كىػػك مػػا تشػػيد مصػػر
نتائجػػو اليػػكـ مػػف انفػػالت أمنػػي كعػػدـ اسػػتقرار فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،ممػػا أكجػػد تحػػديات جسػػيمة

لألمػػف القػػكمي المصػػرم ،كعميػػو ال بػػد لمدكلػػة المصػرية مػػف إعػػادة صػػياغة بنػػكد االتفاقيػػة المتعمقػػة

بالترتيبات األمنية بحيث تتمكف مف خالليا مف بسػط سػيطرتيا كفػرض األمػف كاالسػتقرار فػي شػبو
جزيرة سيناء.
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خريطة رقـ ( )1تكضح المناطؽ محدكدة التسميح في شبو جزيرة سيناء كفقان التفاقية السالـ:

-4.3.2القوة متعددة الجنسية في شبو جزيرة سيناء:
إف الغرض مف القكة متعددة الجنسيات كالمراقبيف في شبو جزيرة سيناء ىػك المسػاىمة فػي

تطبيؽ الممحػؽ األكؿ لمعاىػدة السػالـ بػيف مصػر كاسػرائيؿ المعقػكدة فػي ( 26مػارس  )1979أمػا
الميمػػة فيػػي اسش ػراؼ عمػػى تطبيػػؽ م ػكاد األمػػف لمعاىػػدة السػػالـ بػػيف مصػػر كاس ػرائيؿ ،كتكظيػػؼ
أفضػػؿ الجيػػكد لمنػػع أم انتيػػاؾ لشركطيا(الشػػاذلي ،2003 ،ص ،)69فقػػد نشػػرت مصػػادر كثي ػرة
أنبػػاء عػػف قػػرب انتقػػاؿ ق ػكات أمريكيػػة إلػػى سػػيناء ،كأف ىػػذه الق ػكات يجػػرم إعػػدادىا كتجييزىػػا فػػي

قاعػػدة بكاليػػة (تكسػػاس) ،كأنيػػـ جيػػزكا لالنتشػػار ضػػمف القػػكة متعػػددة الجنسػػيات بسػػيناء ،كالػػى ىنػػا
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فربما يككف الخبر عاديان ،إال أف ما أذيع عف أنو اسػتباؽ لالحتجاجػات كالشػغب أف الػرئيس أكبامػا
يرسػؿ قػكات أمريكيػة إلػى مصػػر "لحمايػة حػدكدىا مػع إسػرائيؿ" ،بينمػػا كتػب ركبػرت سبنسػر يقػػكؿ:

(إف أكبامػػا يرسػػؿ جنػػكدان أم ػريكييف لمصػػر لقمػػع الشػػغب ضػػد اسخ ػكاف المسػػمميف) ،ىػػذه التعميقػػات
أثارت غضب كقمؽ المصرييف الغيكريف عمى أمف مصر كاستقالليا (مسمـ.)2013 ،

كأعمنت القكات المسمحة المصرية عمى لساف المتحدث باسـ القكات المسمحة العقيد أركاف

حرب (أحمد محمد) أف القكات السػابؽ ذكرىػا إنمػا تجػيء لتقػكـ بغيػار أفػراد مكجػكديف فعػالن ضػمف
القكة متعددة الجنسيات كالمراقبيف منذ ( ،)1982/4/25كأف ىؤالء األفراد يستعدكف لمحضػكر إلػى

مصػػر لمػػدة ( )9شػػيكر بيػػدؼ المشػػاركة فػػي أعمػػاؿ قػػكة حفػػظ السػػالـ ،كالحػػد مػػف أعمػػاؿ الشػػغب
ضػػد القػػكة كأنيػػـ أربعمائػػة جنػػدم أمريكػػي سيصػػمكف إلػػى مصػػر ضػػمف قػكات حفػػظ السػػالـ متعػػددة

الجنسػػيات المكجػػكدة فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء كميمتيػػا ضػػماف تطبيػػؽ معاىػػدة السػػالـ بػػيف مص ػر
كاسرائيؿ (مسمـ ،المرجع السابؽ).

لقػػد بمػ عػػدد أفػراد القػػكة متعػػددة الجنسػػيات فػػي ينػػاير ( )2013ألفػان كسػػتمائة كسػػتيف فػػردان

( ،)1660كبيػػا قػ ػكات م ػػف ال ػػدكؿ اآلتي ػػة :ككلكمبي ػػا كفيجػػي "كتيب ػػة لك ػػؿ منيم ػػا" ،كايطالي ػػا "س ػػفف"
كأستراليا ككندا كفرنسا كالمجر كنيكزيمندا كالنػركيج كأكركجػكام كىكلنػدا كتشػيكيا ،كالكاليػات المتحػدة

األمريكيػػة ،كتشػػتمؿ الق ػكات األمريكيػػة عمػػى ثالث ػة عناصػػر ىػػي " :قػػكة ميمػػة سػػينا" كتتكػػكف مػػف
أربعيف فردان أغمبيـ ضباط ،كىـ يشكمكف الجزء األكبػر مػف قيػادة القػكة ،ك"كتيبػة المعاكنػة األكلػى"،
ككتيبػػة مشػػاة ،كقػػد كانػػت كتيبػػة المشػػاة المػػذككرة فػػي أكؿ تشػػكيؿ القػػكة المػػذككرة كتيبػػة مػػف الفرقػػة

( )82المحمكلة جكان الشييرة ،كلكنيا مع تكرار الغيار لـ تعد تمتزـ بذلؾ التكػكيف .ككتيبػة المعاكنػة
األكلى ،كتشتمؿ عمى ( )235فردان منيـ أطباء كميندسكف كأفراد اتصاالت (شينكر.(2013،

كتعمؿ كتيبة المشاة ضمف القكة مف خالؿ ( )35برج مراقبة كنقطة تفتػيش كمركػز مراقبػة

عمػى طػكؿ الشػريط الممتػد عمػػى طػكؿ شػرقي سػيناء كدكريػات بػػيف نقػاط المراقبػة كالتفتػيش ،كىنػػاؾ
نقط ػ ػػة كمرك ػ ػػز لممراقب ػ ػػة لمق ػ ػػكة ف ػ ػػي جزيػ ػ ػرة تيػ ػ ػراف ف ػ ػػي خم ػ ػػيج العقبة(ص ػ ػػحيفة الش ػ ػػرؽ األكس ػ ػػط،

 ،)2012/8/7ىكػػذا فػػلف األفػراد الػػذيف سػػبؽ الحػػديث عػػنيـ ىػػـ أفػراد مػػف كتيبػػة المشػػاة األمريكيػػة
كميمػػتيـ اسش ػراؼ عمػػى تطبيػػؽ م ػكاد األمػػف ال ػكاردة بػػالممحؽ األكؿ الخػػاص بػػاألمف فػػي معاىػػدة

السػ ػػالـ بػ ػػيف مصػ ػػر كاس ػ ػرائيؿ ،كبػ ػػذؿ أقصػ ػػى الجيػ ػػكد لمنػ ػػع انتيػ ػػاؾ شػ ػػركطيا ،كأف الميمػ ػػة ىػ ػػي
"اسش ػراؼ" عمػػى تطبيػػؽ الم ػكاد المػػذككرة ،كلػػيس تطبيقيػػا ،كبػػذؿ أقصػػى الجيػػكد لمنػػع أم انتيػػاؾ

لشػ ػػركط المعاىػ ػػدة كلػ ػػيس منعيػ ػػا ،كالفػ ػػرؽ أف اسش ػ ػراؼ يعنػ ػػي المراقبػ ػػة كالتنبيػ ػػو كاسبػ ػػالغ ،كلػ ػػيس
اعتػراض أم جانػػب ال يطبػػؽ المػكاد المػػذككرة حيػػث ليسػػت مػػف قد ارتػػو كال تفػػكيض لػػو بػػذلؾ ،كبػػذؿ
أقصى الجيكد لمنع انتياؾ الشركط ال يشتمؿ عمى استخداـ القكة لمنع انتياؾ الشركط ،ىكذا فلف
ما كرد في اسعالـ ىك خركج عف مياـ القكة متعددة الجنسيات كعف التفػكيض المخػكؿ ليػا ،كىػي
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قكة "حفظ سالـ" في حاؿ تعرضيا ألعماؿ شغب ضدىا ككصػكؿ أعمػاؿ الشػغب كالمظػاىرات فػي
أماكف تكاجدىا كالمحصػكرة فػي مكػاف تمركػز أفرادىػا :فػي منطقػة مطػار الجػكرة جنػكب غػرب رفػح

كفي شرـ الشيخ كجزيرة تيراف أك في مناطؽ نقاط التفتيش كالدكريات ،كبدييي أنو ليس منطقيان كال

معقػ ػكالن أف تتج ػػو المظ ػػاىرات كال أعم ػػاؿ الش ػػغب إل ػػى المن ػػاطؽ الس ػػابقة حي ػػث ال مج ػػاؿ لمتظ ػػاىر
عندىا ،كما أف كثافة سكاف سيناء ال تكفر فرصة لتظاىرة كبيرة أماـ القكة متعددة الجنسيات ،لكف

ىػػذا ال يتعػػارض مػػع حػػؽ القػػكة أك حػػؽ أفرادىػػا فػػي الػػدفاع الشػػرعي عػػف نفسػػيا فػػي حػػاؿ تعرضػػيا

ليجمات كاعتداءات (شينكر.)2012 ،

األغرب ممػا سػبؽ مػا جػاء فػي بعػض كسػائؿ اسعػالـ عػف حمايػة الحػدكد مػع إسػرائيؿ أك

ح ػػكؿ تيدي ػػد أم ػػف إسػ ػرائيؿ ،أك اس ػػتباؽ االحتجاج ػػات كالش ػػغب أك قم ػػع الش ػػغب كحماي ػػة اسخػ ػكاف

المسػػمميف ،فالمؤكػػد أف حجػػـ القػػكة األمريكيػػة (400فػػرد) ال يكفػػي ألم مػػف ىػػذه الميػػاـ ،كمػػا أف
أم ػػاكف الق ػػكة متع ػػددة الجنس ػػيات تجعمي ػػا بعي ػػدة ع ػػف أم ػػاكف االحتجاج ػػات كع ػػف أم ػػاكف اسخػ ػكاف
المسػػمميف ،ىػػذا باسضػػافة إلػػى أف أم مشػػاركة مػػف الق ػكات األمريكيػػة لصػػالح اسخ ػكاف المسػػمميف

تضرىـ بدالن مف أف تفيدىـ.
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المبحث الرابع
أثر المتغيرات السياسية الفمسطينية عمى استقرار األوضاع في شبو جزيرة سيناء:
إف المكق ػ ػػؼ الرس ػ ػػمي الفمس ػ ػػطيني كالمتمث ػ ػػؿ ف ػ ػػي مكق ػ ػػؼ الس ػ ػػمطة الفمس ػ ػػطينية كاألحػ ػ ػزاب

كالحككمػػة الفمسػػطينية مػػف األكضػػاع الداخميػػة المص ػرية ،بمػػا فييػػا األكضػػاع كالتطػػكرات فػػي شػػبو
جزيرة سيناء ،كاف دكمان مكقفان ثابتان كداعمان لمصر كبأنػو شػأف داخمػي مصػرم ،رافضػيف أم تػدخؿ
في شؤكف مصر ،كرافضيف أم تدخؿ مف طػرؼ العبػيف دكليػيف أك إقميميػيف ،رغػـ أف سػيناء ىػي

المعبػػر الكحيػػد تقريبػان لمفمسػػطينييف مػػف كالػػى (غػزة) عػػدا عػػف (إيػػرز) الػػذم يتطمػػب إجػراءات معقػػدة
كمستحيمة غالبان (األشعؿ ،2014 ،ص.)2

إف السمطات المصرية تتعامؿ مع قطػاع غػزة فيمػا بعػد مرسػي بطريقػة مذلػة نكعػان مػا ،أمػا

بالنسبة لقطاع غزة ،اعتبرت القكات المصػرية حمػاس مسػؤكلة عػف العنػؼ المت ازيػد فػي شػبو جزيػرة

سػيناء ،كأف حممتيػػا سغػػالؽ األنفػػاؽ كغمػػؽ المعػػابر تػأتي فػػي سػػياؽ محاربػػة "اسرىػػاب" الػػذم ييػػدد
مصر كاألمف اسقميمي كالعالمي ،فقاـ الجيش المصرم بلغالؽ معبر رفػح ،كىػدـ األنفػاؽ ،كباشػر
بلقام ػػة منطق ػػة عازل ػػة عم ػػى الح ػػدكد م ػػع غػ ػزة ،كذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ إخ ػػالءات لبي ػػكت رف ػػح المصػ ػرية

كتفجيرىا ،كىذا األمر زاد مف حػدة األزمػة االقتصػادية فػي شػبو جزيػرة سػيناء كضػيؽ الخنػاؽ عمػى
قطاع غزة المحاصر (الكيالني.)2014 ،

إف تض ػػييؽ الخن ػػاؽ عم ػػى قط ػػاع (غػ ػزة) ي ػػأتي ف ػػي س ػػياؽ تعام ػػؿ الس ػػمطات المصػػرية م ػػع

حككمة حماس بحساسية شػديدة ،نظػ انر لعالقتيػا المتينػة بحركػة اسخػكاف المسػمميف فػي مصػر ،كقػد

شف اسعالـ المصرم حممة تحريضية كاسعة ضد حماس متيمان إياىا بالضػمكع فػي أعمػاؿ العنػؼ
الت ػػي ح ػػدثت ف ػػي مص ػػر ،ليب ػػرر ب ػػذلؾ أم أعم ػػاؿ ق ػػد يق ػػكـ بي ػػا الج ػػيش المص ػػرم ض ػػد حم ػػاس
كحككمتيػػا ،كعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ فػػلف المكاقػػؼ الفمسػػطينية تػػأتي مغػػايرة لػػذلؾ (تقػػدير اسػػتراتيجي

.( 2014 ،65

-4.4.1موقف السمطة الفمسطينية والرئيس الفمسطيني:
أعربت السمطة الفمسطينية عف دعميا لمسمطات المصرية في مسعاىا لمحاربة الجماعات

المتطرفػػة فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء بمػػا فػػي ذلػػؾ إغػػالؽ األنفػػاؽ بػػيف مصػػر كقطػػاع غػزة ،معتب ػرة أف
األنفػػاؽ الت ػػي كص ػػفتيا السػػمطة الفمس ػػطينية ب ػ ػ "مسػػالؾ التخري ػػب" ق ػػد مسػػت بالمص ػػالح كالعالق ػػات

األخكية كالتاريخية بيف الشعبيف المصرم كالفمسطيني (الصباح.)2012 ،

كقػػاؿ أحػػد قػػادة السػػمطة فػػي تص ػريح صػػحفي (إف تمػػؾ األنفػػاؽ التػػي سػػاىمت فػػي تك ػريس

حالة االنقساـ الفمسطيني في غزة قد أصبحت كمنذ فترة تشكؿ تيديدان ألمف مصػر القػكمي كلكحػدة

الشػعب الفمسػطيني كاسػتقرارىما كمصػالحيما الحيكيػػة ،كأف السػمطة الفمسػطينية تخصػص أكثػر مػػف
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نصؼ مكازنتيا لقطاع غزة ،نافيان أف تكػكف األنفػاؽ سػببان فػي انتعػاش االقتصػاد فػي القطػاع ،كأنيػا
ال تخػػدـ إال فئػػة صػػغيرة مػػف ذكم المصػػالح كاالعتبػػارات الخاصػػة كالضػػيقة العػػابثيف كالمسػػتيتريف

بػػاألمف كالمصػػالح العميػػا لمصػػر كفمسػػطيف عمػػى جػػانبي الحػػدكد ممػػف أثػػركا بسػػبب تجػػارة التيريػػب
غير الشرعية عمى حساب مصمحة الكطف كالمكاطف) (الكاشؼ.)2012 ،

ككانػػت السػػمطة الفمسػػطينية أدانػػت بشػػدة جريمػػة قتػػؿ ( )16ضػػابطان كجنػػديان مص ػريان فػػي

ىجػػكـ شػػنو مسػػمحكف يعتقػػد أنيػػـ مػػف جماعػػات "جياديػػة" تكفيريػػة كاسػػتيدفت مكقعػان حػػدكديان لألمػػف

المصرم في رفح بشماؿ سيناء ،كجدد أميف عاـ الرئاسة حرص السػمطة الفمسػطينية عمػى التعػاكف
كفػػؽ مػػا تقػػرره مصػػر فػػي مكاجيػػة التحػػديات كاألخطػػار المشػػتركة مػػف أم جيػػة كانػػت كبمػػا يخػػدـ

المصالح العميا لمشعبيف المصرم كالفمسطيني (البيادر السياسي.(2012 ،

قاؿ رئيس السمطة الفمسطينية محمكد عباس (أنو يتفيـ إغػالؽ السػمطات المصػرية لمعبػر

رفح الكاصؿ بيف مصر كغزة مف قبؿ السمطات المصرية ،كذلؾ بسبب طبيعة العمميػات العسػكرية

التي تقكـ بيا في شبو جزيرة سيناء ،مف أجؿ مكافحة اسرىػاب كال يمكنػو أف يطمػب مػف السػمطات

المص ػرية كقػػؼ العمميػػات العسػػكرية فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،كأف السػػمطة الفمسػػطينية تعػػي الػػدكر
القػػكمي لمصػػر ،كأنػػو مػػع ىػػدـ األنفػػاؽ غيػػر الشػػرعية ،كلقػػد طالػػب السػػمطات المصػرية مػ ار انر بغمػػؽ

األنفػػاؽ) ،كحػػكؿ األنفػػاؽ قػػاؿ عبػػاس( :يكجػػد فػػي غػزة ( )1800مميػػكنير جػراء اسػػتغالليـ االنفػػاؽ
لمص ػػالحيـ الشخص ػػية ،دكف أف يخ ػػدمكا فمس ػػطيف ،كلق ػػد ق ػػدمت عدي ػػد االقت ارح ػػات كاألفك ػػار لي ػػدـ

متر بعد أف يتـ ىػدـ البيػكت كمحاسػبة أصػحاب المنػازؿ
األنفاؽ كمنيا ،ردميا بالماء بعمؽ ( )30ان
الػػذيف لػػدييـ أنفػػاؽ فػػي بيػػكتيـ ،كأنػػو ال يكجػػد أم دكلػػة فػػي العػالـ تعػػاني مػػف مشػػكمة األنفػػاؽ سػػكل

مصر كفمسطيف) (اليكـ السابع.(2014 ،

كقػػاؿ عبػػاس (إننػػا نقػػؼ إلػػى جانػػب مصػػر قيػػادة كحككمػػة كشػػعبان ،كنػػدعـ كػػؿ اسج ػراءات

التػػي سػػتتخذىا القيػػادة المص ػرية مػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى األمػػف كاالسػػتقرار فػػي مصػػر ،كمكاجيػػة

اسرى ػػاب ف ػػي ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء كاأل ارض ػػي المصػ ػرية كاف ػػة ،لم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ م ػػف خدم ػػة لمقض ػػية

الفمسطينية كاألمف القكمي العربي) ،مشيدا بالمكقؼ المصرم الشجاع في مكاجية اسرىاب ،مؤكدان
ثقتػػػو الكبي ػ ػرة بػ ػػأف مصػ ػػر الدكلػ ػػة سػ ػػكؼ تتغمػػػب عمػ ػػى الصػ ػػعاب ،كسػ ػػكؼ تسػ ػػتمر بطريػ ػػؽ البنػ ػػاء

كاالستقرار كالحفاظ عمى مستقبؿ مصر كاألمة العربية (المرجع السابؽ).

-1موقف حكومة الوفاق

أقرت حككمة التكافؽ الفمسطيني حؽ مصػر فػي تحقيػؽ رؤيتيػا بلقامػة منطقػة عازلػة عمػى

الحدكد مع غزة بيدؼ تحقيؽ األمف (القدس األسبكعي.)2014 ،
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-4.4.2موقف حكومة غزة:
في مكقفيا مف أحداث مصر ،أدانت حككمة غػزة المقالػة مػا كصػفتيا ب ػ "الجريمػة البشػعة"

التي أكدت بحياة عدد مػف الجنػكد المصػرييف بػالقرب مػف الحػدكد الفمسػطينية المصػرية ،حيػث قػاؿ
الناطؽ باسـ الحككمة المقالة طاىر النكنك (إف الحككمة تديف اسػتيداؼ الجنػكد المصػرييف كتتقػدـ

بخػػالص التعػػازم إلػػى مصػػر رئاسػػة كجيش ػان كقيػػادة كشػػعبان كالػػى أىػػالي الضػػحايا) (فمسػػطيف اليػػكـ،

.)2012

كقررت الحككمة إغالؽ كافة األنفاؽ بيف القطاع كمصر ،كنكه (النكنػك) إلػى أف رئاسػة الػكزراء

كالحككمة تجرم اتصاالت مكثفة مع الرئاسة كالمخابرات المصرية لمتابعػة الحػدث كبحػث التعػاكف
المشترؾ (فمسطيف اليكـ ،المرجع السابؽ) ،أما ك ازرة الداخمية كاألمػف الػكطني فػي الحككمػة المقالػة

أدانت استيداؼ الجنكد المصرييف في شبو جزيرة سيناء ،كاعتبرتو محاكلػة لمعبػث كزرع الفتنػة مػف
قبؿ إسرائيؿ في قكليا:

(مثؿ ىذا الحادث المؤسػؼ يشػير بأصػابع االتيػاـ إلػى االحػتالؿ الصػييكني الػذم يحػاكؿ

العبث بأمف مصر كنشر الفتنة كالكقيعة بػيف الشػعب المصػرم كأىػالي قطػاع غػزة كسػرقة إنجػازات
الثػػكرة المص ػرية ،كأف الحػػدكد مػػع مصػػر محميػػة كمؤمنػػة مػػف قبمنػػا ،كنحػػف نعتبػػر األمػػف القػػكمي

المصرم مف أكلكياتنا كأمف مصر ىػك أمننػا ،كأعمنػت إغػالؽ كافػة األنفػاؽ عمػى الحػدكد المصػرية
كاعالف استنفار كافة أجيزتنا األمنية عمى الحدكد مع مصر لضػبط أم محاكلػة لمتسػمؿ إلػى غػزة)

(فياض.(2014 ،

-4.4.3موقف حركة حماس:
تعتبػر حركػة حمػػاس أف إغػالؽ معبػػر رفػح كردـ األنفػػاؽ ىػك عمػػؿ غيػر مبػػرر مػف جانػػب
مصػػر ،كيزيػػد مػػف إحكػػاـ الحصػػار عمػػى قطػػاع غ ػزة ،كقػػد دخمػػت كثي ػ انر فػػي سػػجاالت مػػع اسعػػالـ

المصرم حػكؿ ذلػؾ ،مؤكػدة دكمػان عػدـ تػدخميا فػي الشػأف المصػرم ،كأف ال عالقػة ليػا بمػا يحػدث
في شبو جزيرة سيناء مف عمميات تستيدؼ الجيش المصػرم أك أنابيػب الغػاز أك غيرىػا ،نافيػة أف
يكػػكف ليػػا أم تكاجػػد عسػػكرم أك أمنػػي فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء ،حيػػث أدانػػت حركػػة حمػػاس اليجػػكـ

عمػػى الجنػػكد المص ػرييف فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،كنعػػت الشػػيداء الػػذيف سػػقطكا ج ػراء االسػػتيداؼ،
كأغمقت جميع األنفاؽ الحدكدية بيف قطاع غزة كمصر ،حتى إشعار آخر (قاسـ)2014 ،

أمػػا محمػػكد الزىػػار القيػػادم فػػي حركػػة حمػػاس ،أكضػػح أف الحككمػػة الفمسػػطينية فػػي غ ػزة

ستحقؽ في المكضكع كطالب السمطات المصرية بالتنسيؽ مع الحككمة في غزة ،كاخبارىا بأسػماء
العناصر كالجيات المتكرطة في اليجكـ ،فكر التكصؿ إلييا؛ بيدؼ مالحقتيا كانزاؿ العقػاب الػذم

يناسػػب مػػا حػػدث ،حيػػث قػػاؿ (إف حمػػاس تتمنػػى ردـ األنفػػاؽ مػػع سػػيناء فػػك انر ،كطالػػب السػػمطات

82

المصػرية بفػػتح المعػػابر فػػك انر ،ليسػػيؿ عمػػى السػػمطات فػػي غػزة كسػػيناء ،مراقبػػة حركػػة االنتقػػاؿ بػػيف
الطرفيف) (فمسطيف اليكـ.)2014 ،

-4.4.4موقف حركة الجياد اإلسالمي:
أمػػا حركػػة الجيػػاد اسسػػالمي فقػػد اسػػتنكرت عمميػػة قتػػؿ الجنػػكد المص ػرييف عمػػى الحػػدكد
المصرية الفمسطينية ،مبينة أف استيداؼ الجنكد المصػرييف ال يخػدـ سػكل العػدك الصػييكني الػذم

يسػػعى لمكقيعػػة بػػيف مصػػر كالشػػعب الفمسػػطيني ،كتقػػدمت بػػالعزاء كالمكاسػػاة إلػػى أىػػالي الش ػػيداء
كالشػػعب المصػػرم كقياداتػػو السياسػػية كالعسػػكرية ،تعبػػر حركػػة الجيػػاد اسسػػالمي أف مػػا يحػػدث فػػي

ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء ش ػػأف داخم ػػي مص ػػرم ،كال عالق ػػة لمفمس ػػطينييف ب ػػو ،كم ػػا أني ػػا تس ػػاند الحككم ػػة
المصرية في مكاجية المتطرفيف كاسرىابييف في شبو جزيرة سيناء ،كلكنيا لطالما طالبت السمطات

المصرية بفتح معبر رفح (الكفد.(2012 ،
الخاتمة:

يرم الباحث أف ثمػة عكامػؿ عديدة(محميػة -إقميميػة –دكليػة) كػاف ليػا األثػر البػال عمػى األكضػاع

األمني ػػة كالسياس ػػية ف ػػي ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء ،كى ػػك م ػػا جعمي ػػا أح ػػد المح ػػددات الرئيس ػػية ف ػػي تكجي ػػو

السياسة المصرية في شبو جزيرة سيناء.

حيث تتالقى في أغمب األحياف المصالح الدكلية كاسقميمية مع الجماعات المسمحة الخارجػة عمػى
الدكل ػػة المصػ ػرية بي ػػدؼ ل ػػي ذراع الدكل ػػة المصػ ػرية كابتزازى ػػا لتنفي ػػذ بع ػػض المخطط ػػات اسقميمي ػػة
كالدكلية ،كىك ما عرض األمف القكمي المصرم في شبو جزيرة سيناء إلي الخطر.

كعميو يرم الباحػث أف السػمكؾ السياسػي المصػرم تجػاه شػبو جزيػرة سػيناء مػا بعػد التحريػر كجػالء

القكات اسسرائيمية عنيا ،اعتمد عمى القبضة األمنية كأسمكب كحيد لمكاجية التحديات القائمػة فػي
شػػبو جزي ػرة سػػيناء كاىمػػاؿ عمميػػة التنميػػة المسػػتدامة كالشػػاممة فييػػا ،كىػػذا مػػا أكجػػد بيئػػة خصػػبة
لتنامي الجماعات المتطرفة كعصابات التيريب التي شكمت إحدل العكامؿ األساسػية المػؤثرة عمػى

األمف القكمي المصرم ،لذا يجب عمى الدكلة المصرية إعػادة النظػر فػي سياسػتيا فػي شػبو جزيػرة
سيناء كأف تعمؿ بشكؿ مك ٍاز في مسار التنميػة المسػتدامة كاعػادة تأىيػؿ المػكاطف السػيناكم بمػكازاة

المسار األمني ،حتي تتمكف مف فرض ىيبة الدكلة كحماية حدكدىا كأمنيا في شبو جزيرة سيناء.
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الفصل الخامس
تطور السياسة المصرية تجاه سيناء في ظل ثورة ( )12يناير ( )1199وثورة
( )31يونيو (.)1193

المبحث األول :السياسة المصرية تجاه سيناء في ظل المجمس العسكري.
المبحث الثاني :السياسة المصرية تجاه سيناء في ظل حكم اإلخوان المسممين.
المبحـــث الثالـــث :السياســـة المصـــرية تجـــاه ســـيناء فـــي ظـــل ثـــورة ( )30يونيـــو
(.)2013
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-5.1المقدمة:
شػػيد ع ػػاـ (2011ـ) انػػدالع م ػػا سػػمى "ب ػػالربيع العربػػي" ككان ػػت مصػػر المحط ػػة الثانيػػة بع ػػد
تكنس ،التي شيدت انطالؽ الثكرة ضد نظػاـ الػرئيس حسػنى مبػارؾ ،كأدت إلػى إسػقاط حكمػو بعػد
أف اسػػتمر نحػػك ثالثػػيف عام ػان ،كىػػك مػػا كػػاف لػػو تػػأثيرات عميقػػة عمػػى المشػػيد المصػػرم كتطػػكرات
األكضاع السياسية كاألمنية عمػى السػاحة المصػرية ،حيػث تعاقبػت خػالؿ السػنكات الػثالث األكلػى
بعد الثكرة ثالث حككمات متباينة التكجو كالسياسات ،كىك ما انعكس عمى السياسة المصرية حتمان
تجاه سيناء ،كبالتالي عمى تطكر األكضاع السياسية كاألمنية كاالجتماعيػة فػي شػبو جزيػرة سػيناء،
كى ػػك م ػػا تناكلت ػػو الد ارس ػػة ف ػػي ى ػػذا الفص ػػؿ ،لتبي ػػاف أث ػػر تط ػػكر السياس ػػة المصػ ػرية خ ػػالؿ الفتػ ػرة
(2013-2011ـ) ،كأثرىا عمى األمف القكمي المصرم.

المبحث األول
السياسة المصرية في شبو جزيرة سيناء في ظل المجمس العسكري.
أعمػػف الػرئيس األسػػبؽ حسػػنى مبػػارؾ تخميػػو عػػف الحكػػـ فػػي 2011/2/10ـ ،كتػػكلى المجمػػس
العسػ ػػكرم إدارة شػ ػػؤكف الػ ػػبالد ،لفت ػ ػرة انتقاليػ ػػة اسػ ػػتمرت لمػ ػػدة عػ ػػاميف ،جػ ػػرل خالليػ ػػا الكثيػ ػػر مػ ػػف
التطػػكرات السياسػػية كاألمني ػػة عمػػى الس ػػاحة المص ػرية ،كخصكصػ ػان عمػػى السياس ػػة المص ػرية تج ػػاه
سػػيناء ،كالتػػي نػػتج عني ػا تحػػديات بالغػػة التعقيػػد عمػػى األمػػف القػػكمي المصػػرم ،حيػػث أثػػرت ىػػذه
التطكرات التي شيدتيا الساحة المصرية عمكمان كسيناء خصكصان ،عمػى تطػكر السياسػة المصػرية
تجاه سيناء ،كالتي يمكف إبرازىا مف خالؿ المسارات الثالث التالية:
-5.2.1األوضاع السياسية في مصر بعد ثورة  25يناير:
شػػيدت مصػػر حالػػة مػػف عػػدـ االسػػتقرار األمنػػي كالسياسػػي منػػذ انػػدالع ثػػكرة  25ينػػاير التػػي
أطاح ػػت ب ػػالرئيس الس ػػابؽ حس ػػني مب ػػارؾ ال ػػذم أعم ػػف ع ػػف تخمي ػػو ع ػػف الس ػػمطة ف ػػي  11فب اري ػػر
الماضي ،ككمؼ المجمس األعمػى لمقػكات المسػمحة بػلدارة شػئكف الػبالد ،فقػد خرجػت جمػكع الشػعب
المصػػرم لممطالبػػة بلسػػقاط نظػػاـ لػػـ يتأسػػس بتػػكلي ال ػرئيس السػػابؽ حسػػني مبػػارؾ الحكػػـ يػػكـ 15
أكتػػكبر ( ،)1981كانمػػا نظػػاـ تمتػػد جػػذكره لمػػا أبعػػد مػػف ذلػػؾ ،كدخمػػت مصػػر منذئػػذ فيمػػا جػػرل
تسػػميتو بالػ ػ "الفت ػرة االنتقاليػػة" التػػي امتػػدت إلػػى أف أجريػػت االنتخابػػات الختيػػار رئػػيس الجميكريػػة
الجديد لمبالد.
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ػرس
كخالؿ ىذه الفترة أصبح المشيد المصرم السياسي مف أكثر المشاىد تعقيدان ،فقد أطػيح ب أ
النظاـ السياسي الحاكـ ،كغابت المؤسسات السيادية الحاكمة ،ممثمة في الرئاسة كالبرلمػاف كجيػاز
الشػػرطة ،كأصػػبح ىنػػاؾ حالػػة مػػف الف ػراغ الدسػػتكرم ،الػػذم أثػػر سػػمبا عمػػى مجمػػؿ الحيػػاة كالمشػػيد
السياسي ،كاتسـ بالفكضى كحالة مف الفمتاف السياسي ،كىذا ما دفع المجمس العسكرم لمتدخؿ فػي
المشيد السياسي كاتخاذ إجراءات سياسية كدستكرية كأمنية ذات أىمية كبيرة منيا:
-1تشػػكيؿ حككمػػة برئاسػػة (أحمػػد شػػفيؽ) الػػكزير السػػابؽ فػػي نظػػاـ مبػػارؾ ،كالتػػي كصػػفتيا القػػكل
الثكرية كاسسالمية بأنيا استمرار لمنظاـ السابؽ ،كعارضتيا بشدة ،كىذا ما دفع المجمس العسػكرم
لتغيير الحككمة عدة مرات في شيكر معدكدة.
-2تحديػػد مكع ػػد إج ػراء االنتخاب ػػات الرئاسػػية كالبرلماني ػػة سنيػػاء المرحم ػػة االنتقاليػػة كانج ػػاز تس ػػميـ
السػػمطة ،بعػػد الضػػغط كالتحػريض الػػذم تعػػرض لػػو المجمػػس العسػػكرم مػػف بعػػض القػػكل السياسػػية
المصرية.
-3إتخ ػػاذ إجػ ػراءات امني ػػة لحماي ػػة الدكل ػػة م ػػف الفكض ػػى كاالنيي ػػار ،كف ػػرض حال ػػة الطػ ػكارئ كمن ػػع
التجكاؿ كنقؿ قطاعات عسكرية مػف أطػراؼ الدكلػة إلػي القمػب حيػث القػاىرة الكبػرل ،كىػك مػا كػاف
لػ ػ ػػو ت ػ ػ ػػأثير عم ػ ػ ػػى االس ػ ػ ػػتقرار األمنػ ػ ػػي ف ػ ػ ػػي ى ػ ػ ػػذه المن ػ ػ ػػاطؽ كخاصػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػػبو جزي ػ ػ ػرة س ػ ػ ػػيناء
(الوشاحي.)2014،
إف اسجراءات السابقة كالتي قاـ بيا المجمس العسػكرم مػع حالػة الفكضػى السياسػية كالدسػتكرية
انعكست بشكؿ كاضح عمى الحالة األمنية لمبالد ،خاصة في ظؿ انييار المؤسسة األمنية (جيػاز
الشرطة كأمف الدكلة) كىذا ما أكده المكاء فؤاد عالـ الخبير األمني :أف ىناؾ عدة أسباب لمفكضى
األمنية التي تشيدىا مصر ،مف بينيػا الضػربة القكيػة التػي تمقتيػا األجيػزة األمنيػة خػالؿ ثػكرة 25
يناير ،كحرؽ الكثير مف سيارات كآليات كأقساـ الشرطة خالؿ تمؾ األحداث ،أدل إلى عدـ قدرتيا
عمى استعادة تكازنيا كثقتيا في نفسيا مرة أخرل
إف الضػػغكط الكبي ػرة التػػي تتعػػرض ليػػا األجي ػزة األمنيػػة مػػف جانػػب الشػػارع فػػي أي ػة مكاجيػػة،
كتجػػرؤ الم ػكاطف العػػادم عمػػى رجػػؿ الشػػرطة بشػػكؿ كبيػػر ،كفقػػد ىيبػػة الشػػرطة ،كعػػدـ اسػػتطاعتيا
التمسؾ بييبة القانكف ،زعزع ثقة الجياز األمني كقمؿ مف فاعميتو ،حيث أثر ذلؾ عمػى السياسػات
التي اتخذىا المجمس العسكرم تجاه سيناء (الشعب.)2012 ،
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-5.1.1أبرز مالمح السياسة المصرية تجاه سيناء في ظل حكم المجمس العسكري:
لطالما كانت السياسة المصرية الرسػمية تجػاه سػيناء كمنػذ عيػد الػرئيس السػابؽ حسػني مبػارؾ
كبعػػد الثػػكرة كفػػي ظػػؿ المجمػػس العسػػكرم تتسػػـ بعػػدـ االىتمػػاـ فػػي الجكانػػب التنمكيػػة كالحض ػرية
كاالقتصػػادية لسػػيناء كاىمػػاؿ جانػػب التنميػػة البش ػرية ،حيػػث شػػيدت ىػػذه الفت ػرة إصػػدار قػػانكف رقػػـ
()14لتنمي ػة سػػيناء عػػاـ (2012ـ) كلكػػف لػػـ يػػتـ إنجػػاز أم شػػيء ،حيػػث كػػاف االىتمػػاـ الرسػػمي
يتركػػز فػػي الجكانػػب األمنيػػة كاالسػػتخباراتية ،حيػػث مػػا فتػػئ النظػػاـ المصػػرم يعتبػػر سػػيناء مسػػرحان
لت ػػدخؿ الجي ػػات الخارجي ػػة المعادي ػػة لمنظ ػػاـ المص ػػرم م ػػف أج ػػؿ اختػ ػراؽ األم ػػف الق ػػكمي المص ػػرم
كبالذات بعد تنامي كجكد الجماعات اسسالمية المسمحة فييا ،أما االىتماـ اآلخر لمنظاـ المصرم
في شبو جزيرة سيناء كاف يتركز عمى تنشػيط كتنميػة السػياحة فػي جنػكب سػيناء (الشػرؽ األكسػط،
.)18 ،2007
كلقد كرث المجمس العسكرم تركة ثقيمة في شبو جزيرة سيناء حيث تسػمميا منيكػو كمفتتػة
مميئة بالصراعات كالجماعات اسرىابية المسمحة ،سكانيا بحاجة إلى تنمية حقيقية كشاممة ،كعميػو
أف يحافظ عمى خطكط الغاز الكاصمة إلى إسػرائيؿ كمراقبػة الحػدكد كالتعامػؿ مػع األنفػاؽ بػيف غػزة
كرفػػح المصػرية ،كػػؿ مػػا سػػبؽ دفػػع المجمػػس العسػػكرم إلػػى البػػدء فػػي حمػػالت عسػػكرية تشػػمؿ أىػػـ
المناطؽ التي تنتشر فييا الجماعات اسرىابية (المرجع السابؽ.)18 ،
رغـ االختالفات الحادة ،بيف الكيانات كالظكاىر التي برزت عمى الساحة في شبو الجزيرة ،إال
أف الغياب األمني التاـ كاف القاسـ المشترؾ األبرز بينيا جميعان ،كيرل كثيػر مػف المتػابعيف سػيادة
عديد مف التنظيمات الدينية المتشددة كالمتعددة لممشيد العاـ باعتبارىا أبرز الظكاىر التي شيدتيا
سػػيناء فػػي اآلكنػػة األخي ػرة ،ففػػي تمػػؾ الفت ػرة كقػػع العديػػد مػػف ح ػكادث العنػػؼ ،نسػػبت لتيػػارات دينيػػة
متشػػددة ،كػػاف أبرزىػػا تفجيػػر خػػط أنابيػػب الغػػاز المكصػػؿ سس ػرائيؿ أكثػػر مػػف ( )15م ػرة ،كتك ػرار
اليجمػػات المسػػمحة عمػػى كثيػػر مػػف الم ارفػػؽ األمنيػػة ،فض ػالن عػػف ىػػدـ عػػدة أضػػرحة ديني ػة ،ىػػذه
الحكادث ،كغيرىا ،ال تزاؿ ممفػات البحػث عػف مرتكبييػا مفتكحػة ،لػـ يػتـ كشػؼ غمػكض أم منيػا،
كلـ يتـ تحديد مف كراءىا ،خصكصان بعدما دارت شػككؾ حػكؿ كثيػر مػف الكيانػات المتشػددة كلكػف
مف دكف أم دليؿ يحدد مف المسؤكؿ عف تنفيذ تمؾ الحكادث (براكف.)12 ،2011 ،
كتزامنػػت مػػع ذلػػؾ مشػػاىد أخػػرل أبرزىػػا مػػا تػػردد عػػف تعػػاظـ فػػي دكر عصػػابات تيريػػب
المياجريف األفارقػة بشػكؿ غيػر شػرعي إلػى داخػؿ األ ارضػي المحتمػة ،مقابػؿ الحصػكؿ عمػى آالؼ

87

الػػدكالرات مػػف الفػػرد الكاحػػد ،كتمػػارس ىػػذه العصػػابات أنشػػطتيا عبػػر م اركػػز اسػػتقباؿ يػػتـ تجييزىػػا
لألفارقة القادميف مف السكداف كالصكماؿ كأريتيريػا كغيرىػا ،كىػي تمتمػؾ أسػاطيؿ مػف كسػائؿ النقػؿ
المجيزة الختراؽ دركب الصػحراء الػكعرة ،كمػا أنيػا ،حسػب كثيػريف ممػف تمػت محػاكرتيـ ،تتعػاكف
مػػع عصػػابات مكازيػػة داخػػؿ إس ػرائيؿ ،كفػػي الكقػػت ذاتػػو انتشػػرت "مافيػػا األنفػػاؽ" التػػي يشػػارؾ فػػي
إدارتيا كثير مف البدك المصرييف كالفمسطينييف مف قطػاع غػزة ،كباتػت ىػذه العصػابات تػتحكـ فػي
تجارة كاسعة ،ما خمؽ طبقة جديدة مف األثرياء مف الجانبيف (عمر.)2013 ،
إف الكضػػع فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء يبقػػى مػػف أكثػػر الممفػػات الشػػائكة فػػي مصػػر فػػي الكقػػت
الراىف ،كربما سيستمر عمى حالػة التػأزـ ىػذه لفتػرة ليسػت بالقصػيرة ،فسػيناء تكاجػو خمػالن اقتصػاديان
كاجتماعيان منذ زكاؿ االحتالؿ اسسرائيمي عف أراضييا في أعقاب تكقيع اتفاقية السالـ بيف البمديف
عػػاـ ( ،)1979كيجمػػع المص ػريكف عمػػى معانػػاة أىػػالي شػػبو الجزي ػرة ط ػكاؿ العقػػكد الماضػػية مػػف
تيميش كاىماؿ مف قبؿ الحككمات المصرية المتعاقبػة ،كقػد كػاف ىػذا الخمػؿ عمػى األرجػح ،بمثابػة
البيئػػة الخصػػبة لظيػػكر عػػدد مػػف الظ ػكاىر المجتمعيػػة السػػمبية قبػػؿ الثػػكرة كبعػػدىا عمػػى حػػد س ػكاء
(الزىار.)2012 ،
إف الضػػعؼ العػػاـ الػػذم أصػػاب مصػػر أثػػر عمػػى قػػدرة المجمػػس األعمػػى لمق ػكات المسػػمحة فػػي
التمكف مف إدارة البالد بطريقة مغايرة عف نظاـ مبارؾ ،حيث تعامؿ المجمس العسػكرم مػع سػيناء
بطريقة أمنية كعسكرية بحتة ككضع خطػط اسػتراتيجية أمنيػة كضػبط األمػف فػي شػبو جزيػرة سػيناء
كلكنػػو لػػـ يضػػع خططػان لتنميػػة اقتصػػادية أك تنميػػة بشػرية فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء ،ربمػػا السػػبب فػػي
ىكؿ المشكالت التي كرثيا عف النظاـ الذم يسبقو كقصر المدة التي حكـ فييا ،كالتي قضاىا في
مالحقة اسرىابييف كمحاكلة القضاء عمى اسرىاب.
-5.1.1األوضاع السياسية واألمنية في شبو جزيرة سيناء بعد ثورة  15يناير:
تتمتع سيناء بخصكصية بكصفيا منطقة تخكـ ،كقد تالفت مجمكعة مف العناصر لتشػكؿ تمػؾ
الخصكصية التي ميزتيا عف باقي مناطؽ مصر ،فباسضافة إلى ككنيا منطقة طرفية بالنسبة إلى
المركػ ػػز الحضػ ػػرم ،فػ ػػلف كقكعيػ ػػا تحػ ػػت االحػ ػػتالؿ اسس ػ ػرائيمي بعػ ػػد حػ ػػرب يكنيػ ػػك ( ،)1967ثػ ػػـ
استرجاعيا بعد تكقيع اتفاقية كامب ديفيد ،قد أثر فػي طبيعػة الشخصػية االجتماعيػة ألىػؿ سػيناء،
إذ قادت بنكد االتفاقية مع إسرائيؿ كالتي أخرجت الدكلة المصرية الفاعمة عمميان مػف المنطقػة ،إلػى
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بركز جماعات عشائرية كأخػرل عقائديػة أدارت مصػالح أىػؿ سػيناء كجعمػت نفسػيا الحػاكـ الفعمػي
ليـ (حمداف.)802 ،1981 ،
إف النظػػاـ المصػػرم فػػي عيػػد مبػػارؾ لػػـ يػػدرؾ اىتمامػػات أبنػػاء سػػيناء كتكجيػػاتيـ الثقافيػػة
كالعرقية كلـ يحاكؿ العمؿ بجيد مممكس عمػى دمجيػـ فػي المجتمػع الحضػارم المصػرم ،حيػث لػـ
يعط أىمية الرتباط سيناء بقطػاع غػزة كتػأثير سياسػتو تجػاه القضػية الفمسػطينية فػي أىػالي سػيناء،
فقد كانت منطقة شماؿ سيناء تاريخيان مشدكدة إلى قطاع غزة بكصفو مرك انز حضػاريان تقميػديان قػديمان
كجاذبان لألعماؿ التجارية كسكقان تجد فيو التجمعات الصغيرة المتناثرة في شماؿ سػيناء كجنكبيػا مػا
تحتػػاج إليػػو مػػف السػػمع ،كقػػد اسػػتمرت ى ػػذه العالقػػة كتكقفػػت عنػػد كقػػكع قطػػاع غ ػزة تح ػػت اسدارة
المص ػ ػرية بعػ ػػد حػ ػػرب عػ ػػاـ ( ،)1948كلقػ ػػد عػ ػػززت أشػ ػػكاؿ العالقػ ػػة التجاريػ ػػة كاالرتبػ ػػاط اسدارم
العالق ػػات االجتماعي ػػة بتص ػػاىر الع ػػائالت كاسقام ػػة كالس ػػكف ب ػػيف الفمس ػػطينييف كالب ػػدك(أبك النم ػػؿ،
.)64 ،1979
كخػػالؿ فت ػرة االحػػتالؿ اسس ػرائيمي لسػػيناء بعػػد ( ،)1967كبػػالرغـ مػػف انخ ػراط العديػػد مػػف
أبن ػػاء س ػػيناء ف ػػي مقاكم ػػة االح ػػتالؿ ،كربم ػػا بس ػػبب ى ػػذا االنخػ ػراط تغي ػػرت الظ ػػركؼ االقتص ػػادية
كالمعيشية بصكرة مممكسة ،عامؿ اسسرائيميكف شيكخ القبائؿ بدرجة مف االحتراـ ،ككفػركا الخػدمات
الص ػػحية كالتعميمي ػػة ،كفتحػ ػكا أسػ ػكاؽ س ػػيناء عم ػػى فط ػػاع غػ ػزة كفمس ػػطيف المحتم ػػة من ػػذ (،)1948
كأدخمكا تقنيات جديدة لمزراعة كتربية الحيكانات ،كىػذا مػا سػاعد فػي تحسػف مممػكس فػي األكضػاع
االجتماعيػػة كاالقتصػػادية ،كبانسػػحاب اسسػرائيمييف كعػػكدة السػػيادة المصػرية ،تكقػػع أبنػػاء سػػيناء أف
تصػدؽ القػاىرة ىػذه المػرة فػي كعػكد التنميػػة الشػاممة ،كلكػف المشػاريع الكحيػدة التػي حرصػت عمييػػا
حككمػػات ال ػرئيس مبػػارؾ كانػػت الخاصػػة بالتنميػػة السػػياحية ،المتسػػعة فػػي جنػػكب سػػيناء ،كاألقػػؿ
اتسػػاعان فػػي الشػػماؿ ،كبػػالرغـ مػػف أف السػػياحة التػػي ارتبطػػت بشػػركات كبػػرل غيػػر محميػػة ،كفػػرت
مصػػادر اقتصػػادية محػػدكدة ،إال أنيػػا فاجػػأت مجتمعػػات سػػيناء بلدخػػاؿ قػػيـ أخالقيػػة غريبػػة كغيػػر
مقبكلػػة ،كأ ﱠججػػت الص ػراع حػػكؿ ممكيػػة األرض ،كمػػا كشػػفت عػػف رضػػا الدكلػػة المص ػرية عػػف بقػػاء
سػػيناء مفتكحػػة لإلس ػرائيمييف؛ كىػػذا مػػا أفسػػح المجػػاؿ فػػي النيايػػة لنشػػكء الجماعػػات الدينيػػة ،سػػيما
السمفية منيا(حسيف.)454 ،2012 ،
اتسمت الحمالت األمنية خالؿ التسعينات كالعقد األكؿ مف القػرف الحػالي بقػدر ىائػؿ مػف
العنػػؼ كاالسػػتباحة ،كعكسػػت حجػػـ التباعػػد الثقػػافي كاالجتمػػاعي بػػيف مؤسسػػات الدكلػػة كالمجتمػػع
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السػػيناكم؛ كلكنيػػا لػػـ تسػػتطع القضػػاء عمػػى التنظيمػػات المسػػمحة ،التػػي أصػػبحت أكثػػر تجػػذ انر فػػي
المجتمع (تقدير مكقؼ.)2014،
كأصػػبحت العالقػػة الكجاىيػػة العائميػػة ارسػػخة بػػيف أىػػالي منطقتػػي رفػػح الفمسػػطينية كرفػػح
المصرية ،كبيف قبائؿ كسط سيناء كنظرائيـ فػي النقػب الشػمالي ،ككػاف سعػادة ترسػيـ الحػدكد بػيف
مصر كاسرائيؿ الحقان في عاـ ( )1979األثر السالب في تقطيع ىذه العالقة بيف الجيتيف ،ككقكع
أىالي سيناء تحت الحكـ األمني الدائـ ،كالتأثر بكؿ التطكرات السياسية التي تجرم في غػزة بفعػؿ
سياسات االحتالؿ اسسػرائيمي(حمداف ،1993 ،ص ،)123كمنيػا أخيػ انر تطػكر شػبكة األنفػاؽ بػيف
رفح الفمسطينية كالمصرية ،كالتي أصبحت منفذان رئيسان لمتيريب بيف الجانبيف عمى نحك مطػرد مػع
كتطكرت الحقان مع تحكؿ بعض الحركػات
نشكب االنتفاضة الفمسطينية الثانية في عاـ (،)2000
ّ
السمفية إلى جماعات جيادية في شبو جزيرة سيناء كارتباطيا بالمقاكمتيف الفمسطينية كالمبنانية.
المشيد اآلخر الذم عزز المزاج العاـ السمبي مف النظاـ المصػرم لػدل أىػالي سػيناء ىػك
مكقفو مف العدكاف اسسرائيمي الدمكم عمى قطاع غزة في شػتاء ( ،)2009-2008لػيس مػف بػاب
التعػػاطؼ أك الشػػعكر باالنتمػػاء لمقضػػية الفمسػػطينية القكميػػة فحسػػب ،بػػؿ ألف العػػدكاف اسس ػرائيمي
الػػذم قكبػػؿ بتكاطػػؤ مػػف نظػػاـ مبػػارؾ ،كػػاف يمػػس مباشػرة عػػائالت سػػيناكية ليػػا أقػػارب فػػي الشػػطر
الفمسػػطيني مػػف مدينػػة رفػػح ،كمػػنيـ مػػف استشػػيد أقػػارب لػػو فػػي ىػػذا العػػدكاف أك فػػي االعتػػداءات
السابقة (حسيف ،مرجع سابؽ.)466 :
كقد بم عدد قتمى أبناء سيناء عمى يػد عناصػر األمػف المصػرم منػذ عػاـ ( )2001حتػى
بدايػػة عػػاـ ( )2011نحػػك ( )240شخصػان معظميػػـ كػػاف ليػػـ ارتباطػػات عقائديػػة أك مصػػمحية مػػع
الفمسػػطينييف فػػي غػزة ،كلػػـ يككنػكا ميػربيف كمػػا ادعػػى النظػػاـ ،كلػػـ يخضػػع أم مػػف الضػػباط الػػذيف
أطمقكا الرصاص أك أمركا بلطالؽ الرصاص لممحاسبة (عبد المجيد.)2014/5/17 ،
أدت ىذه الظركؼ كغيرىا إلى التحاؽ شباب سيناء في ظؿ تقييد الحريػات كانعػداـ فػرص
العمؿ بالحركات اسسالمية المتشددة ،مف باب معارضة النظاـ السياسي السابؽ الذم ىك بالنسػبة
إلييـ نظاـ غير كطني ،كال يتبنى القضايا العربية كالفمسطينية ،كال ييمو أمر سيناء كسكانيا.
كفي الحقيقة ،كانت سيناء أكؿ مف ىتفت بسقكط مبارؾ عمميػان ،كألسػباب تتعمػؽ بالقضػايا
العربيػػة كالقكميػػة .ككانػػت أكؿ م ػرة ردد فييػػا ىتػػاؼ "إسػػقاط النظػػاـ" عمػػى إثػػر العػػدكاف اسسػػرائيمي
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عمػ ػ ػػى لبنػ ػ ػػاف فػ ػ ػػي عػ ػ ػػاـ ( ،)2006كالع ػ ػ ػػدكاف اسس ػ ػ ػرائيمي عمػ ػ ػػى غ ػ ػ ػزة ع ػ ػ ػػاـ (.)2009-2008
(اسسكندراني.)17 ،2014 ،
كقد انعكست ىذه الحالة عمى الطريقة التػي التحقػت بيػا سػيناء بثػكرة  25ينػاير كالحػكادث
الت ػػي تزامن ػػت م ػػع االحتجاج ػػات الس ػػممية ،إذ أف أى ػػالي س ػػيناء اعتب ػػركا س ػػقكط مب ػػارؾ ف ػػي فب اري ػػر
( )2011فرصةن لمتخمص مف القير األمني الذم عانكه في عيده ،كعمى عكس المتظاىريف الذيف
اكتظػػت بيػػـ ش ػكارع القػػاىرة كاسسػػكندرية؛ شػػارؾ بػػدك سػػيناء فػػي ثػػكرة ينػػاير بػػاليجكـ عمػػى م اركػػز
الشػػرطة بالسػػالح ،ال سػػيما فػػي بمػػدات شػػماؿ سػػيناء الحدكديػػة الرئيسػػية (رفػػح كالشػػيخ زكيػػد) ،كمػػع
تالش ػػي أجيػ ػزة األم ػػف ،ع ػػزز ب ػػدك س ػػيناء أنش ػػطتيـ غي ػػر الش ػػرعية فػ ػزادت ز ارع ػػة األفي ػػكف بنس ػػبة
( )%90نتيج ػػة ع ػػدـ إت ػػالؼ محص ػػكلو كم ػػا ك ػػاف يح ػػدث بش ػػكؿ دكرم ،كانتعش ػػت تج ػػارة تيري ػػب
المياجريف التي بدأت بالعمالة البيضاء القادمة مػف أكركبػا الشػرقية ،ثػـ ترّكػزت عمػى القػادميف مػف
دكؿ القػػرف اسفريقػػي (نيكػكالس ،)2012،كمػػا ىػػاجـ سػػمفيكف جيػػاديكف قػػادمكف مػػف رفػػح المصػرية
مراكز عناصر األمف في يكـ ( )11فبراير ( ،)2011كقتمكا عددان مف عناصر الشرطة ،ثـ خطفكا
ثالثة مف الضباط مف ذكم الرتب العالية إلى منطقة الشيخ زكيد كقتمكىـ ىناؾ ،كاستمر االنفػالت
فػػي شػػبو جزي ػرة س ػيناء ط ػكاؿ الفت ػرة االنتقاليػػة ،إذ أعمػػف حتػػى تػػاريخ ( )22يكليػػك ( )2012تفجيػػر
خط أنابيب الغاز خمس عشرة مرة (االسكندراني.)17 :2014 ،
لػـ تكػف إذان سمسػمة اليجمػات التػي اسػتيدفت مصػالح لمدكلػة المصػرية أك م اركػز أمنيػة فػػي
شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،كليػػدة ثػػكرة  25ينػػاير ،إنمػػا المنطقػػة تعػػاني منػػذ عقػػكد مػػف تػػكترات أمنيػػة كػػاف
سببيا األساس انسحاب الدكلة كما نجـ عنو مف انتعاش جماعات سيناكية مختمفة ،كظيػكر سػكؽ
غيػػر خاضػػعة لمراقبػػة الجيػػات الرسػػمية ،اعتمػػدت أساس ػان عمػػى التيريػػب مسػػتغمة الحصػػار الػػذم
تفرض ػػو إسػ ػرائيؿ عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة ،كف ػػي ظ ػػؿ ى ػػذه الظ ػػركؼ ،ينبغ ػػي الت ػػذكير ب ػػأف المجمكع ػػات
المسػػمحة المجيكلػػة االنتمػػاء لػػـ تكػػف ىػػي الكحيػػدة التػػي تسػػتيدؼ القػكات المصػرية فػػي شػػبو جزيػرة
سيناء ،فقد سبؽ أف قتمػت إسػرائيؿ جنػكدان مصػرييف فػي عيػد الػرئيس حسػني مبػارؾ ،كاغتالػت بعػد
الثكرة جندييف تػابعيف لقػكات األمػف المركػزم جنػكب رفػح فػي أغسػطس عػاـ ( ،)2011أثنػاء ردىػا
عمى ىجكـ فمسطيني عمى مدينة إيالت ،لتندلع بعػد ذلػؾ أزمػة اقػتحـ فييػا آالؼ المتظػاىريف مقػر
السفارة اسسرائيمية في القاىرة (سميماف.)640 :2013 ،
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كلػػـ تخػػؿ المنطقػػة بعػػد ثػػكرة  25ينػػاير مػػف ىجمػػات متكػػررة عمػػى الم اركػػز األمنيػػة ،كمػػف
حكادث خطؼ السياح ،كبحسب المعطيات المتكافرة ،فقد تصاعدت كتيرة اليجمػات المسػمحة عمػى
قكات حرس الحدكد المصرية في شماؿ سيناء حتى تجاكز عددىا ( )28ىجكمان خػالؿ فتػرة كجيػزة
ال تتجاكز أشػي انر معػدكدة ،مػف بينيػا أكثػر مػف ىجػكـ مػنظـ عمػى أقسػاـ الشػرطة (المرجػع السػابؽ،
.)642
كمنذ األشير األكلى مف سقكط مبػارؾ؛ سػعى محػافظ شػماؿ سػيناء حثيثنػا لمتفػاكض مػع شػيكخ
قبائؿ البدك الستعادة اليدكء في المحافظة ،كمف مطالبيـ التي أممكىا عميو ما يمي:
-1الحصكؿ عمى حقيـ في ممكية األراضي( نيككالس بيمياـ.)2012،
 -2اعتراؼ الدكلة بحقيـ في العمؿ بالقكانيف العرفية.
 -3الحصكؿ عمى رسكـ عبكر كتعكيض عف مركر خط أنابيب "جاسكك" عبر أراضييـ.
 -4تأميف حقيـ في الحصكؿ عمى كظائؼ في الحككمة ،كالقكات المسمحة ،كالمصانع المحمية.
 -5قبكؿ مشاركتيـ في استعادة القانكف كالنظاـ ،كفي مسألة تخصيص األراضي ،كتحديد
االستثمارات عمى أراضييـ.
 -6السماح بانتخاب رؤساء قبائميـ بدال مف ىؤالء الذيف فرضتيـ عمييـ أجيزة األمف ( نيككالس
بيمياـ.)2012،
لقد ضعفت ىيبة الدكلة أكثر ،كزاد الفراغ األمني في شبو جزيرة سيناء فػي أعقػاب الثػكرة،
فشيدت المنطقة تصاعد نشاط التنظيمات اسسالمية المرتبطة بتنظيـ القاعدة ،مثؿ تنظيـ "أنصار
الجياد" ،كنذكر أف شير يكليك ( )2012شيد أعمى عػدد مػف تمػؾ العمميػات ،إذ سػجؿ كقػكع أكثػر
م ػػف عممي ػػة اس ػػتيدفت جن ػػكدان مصػ ػرييف ،بداي ػػة بمقت ػػؿ مجن ػػديف كاص ػػابة ض ػػابط كأربع ػػة م ػػف أفػ ػراد
الشػػرطة فػػي ىجػػكـ مسػػمح عمػػى نقطػػة أمنيػػة فػػي منطقػػة كادم في ػراف فػػي محافظػػة جنػػكب سػػيناء،
ككصالن إلى قتػؿ جنػدييف مصػرييف فػي مدينػة الشػيخ زكيػد خػالؿ قياميمػا بدكريػة فػي المدينػة ،كمػا
اختطؼ أفراد مف بدك شماؿ سيناء سائحيف أمريكييف كمرشدىما المصرم ،كطػالبكا بػلطالؽ قريػب
ليـ تحتجزه السمطات ،مقابؿ اسفراج عف المخطكفيف (الزىار.)2014 ،
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المبحث الثاني
السياسة المصرية في شبو جزيرة سيناء في ظل حكم اإلخوان المسممين.
عمػػى الػػرغـ مػػف أف حكػػـ اسخػكاف المسػػمميف لمصػػر لػػـ يتجػػاكز العػػاـ ،إال أف السػػاحة السياسػػية
المصػرية شػػيدت أحػػداثنا دراماتيكيػػة كبػػرل كػػاف ليػػا األثػػر الكاضػػح عمػػى المشػػيد السػػيناكم كبالتػػالي
عمى األمف القكمي المصرم.
-5.3.1األوضاع السياسية واألمنية في مصر في ظل حكم اإلخوان المسممين:
ما إف أجريت االنتخابات الرئاسية في مصر كخطكة أخيرة في المرحمة االنتقالية ما بعػد سػقكط
نظػاـ مبػػارؾ كالتػػي جػػاءت بمرشػػح اسخػكاف محمػػد مرسػػي إلػػي سػػدة الرئاسػػة فػػي مصػػر ،كرغػػـ ىػػذا
التطػػكر السياسػػي الميػػـ إال أف األكضػػاع السياسػػية كاالقتصػػادية كاألمنيػػة كاالجتماعيػػة المص ػرية
ازدادت تعقي ػػدان كس ػػكءا ،كش ػػيدت مص ػػر أزم ػػات سياس ػػية عدي ػػدة ،اىمي ػػا االنقس ػػاـ السياس ػػي ب ػػيف
االسالمييف كالتيارات العممانية كاليسارية كالقكمية األخرل ،كاألزمػة الدسػتكرية التػي أحػدثيا الػرئيس
محمد مرسي فػي اسعػالف الدسػتكرم المكمػؿ ،كأزمػة القضػاء كحالػة االنفػالت االمنػي عمكمػان كفػي
شبو جزيرة سيناء خصكصان ،التي شيدت أحداثان عديدة أىميا:
 -1حػػادث رفػػح الخػػامس مػػف أغسػػطس (2012ـ) ،فػػي مركػػز حػػدكدم فػػي مدينػػة رفػػح الصػػغيرة
أقصى شرؽ مصر.
-2الق ػ اررات التػػي اتخػػذىا محمػػد مرسػػي فػػي الثػػاني عشػػر مػػف أغسػػطس ،فػػي أعقػػاب حػػادث رفػػح
السابؽ ،بلقالة كزير الدفاع كرئيس أركػاف الجػيش المصػرم ،كىػك األمػر الػذم نػتج عنػو ردكد فعػؿ
قكية كمتباينة.
-3ص ػػدكر اسع ػػالف الدس ػػتكرم م ػػف الػ ػرئيس المص ػػرم المع ػػزكؿ مرس ػػي ،ال ػػذم يقض ػػي بللغ ػػاء
اسعالف الدستكرم المكمؿ الصػادر مػف المجمػس العسػكرم خػالؿ فتػرة االنتخابػات الرئاسػية ،كقبػؿ
إعالف النتيجة كالذم يقضي بتػكلي المجمػس العسػكرم بػنفس تشػكيمو أمػكر القػكات المسػمحة ،ككػذا
السػػمطة التش ػريعية حتػػى االنتيػػاء مػػف االنتخابػػات التش ػريعية ،كعميػػو تػػـ إقالػػة المجمػػس العسػػكرم
كتعييف الفريؽ أكؿ /عبد الفتاح السيسي قائدان عامان لمقكات المسمحة كانتقمت السمطة التشريعية إلى
الرئيس (المعيد المصرم الديمقراطي.)3 ،2013 ،
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كلقػػد كػػاف ليػػذه األحػػداث انعكاسػػات كاضػػحة عمػػى األكضػػاع السياسػػية فػػي مصػػر ،حيػػث انػػتيج
اسخػ ػكاف المس ػػممكف سياس ػػات مختمف ػػة ع ػػف السياس ػػات الس ػػابقة لمدكل ػػة المصػػرية تج ػػاه س ػػيناء ،ف ػػي
محاكلة منيـ لكسب تأييد قبائؿ سيناء لحكـ اسخكاف المسمميف كالرئيس مرسي.
-5.3.2أبرز مالمح السياسة المصرية تجاه سيناء في عيد حكم اإلخوان المسممين:
بعد ثػكرة ( )25ينػاير ( )2011انسػحبت القػكل األمنيػة مػف سػيناء ممػا تػرؾ ف ارغػان زاد مػف حالػة
الفمت ػػاف األمن ػػي كأص ػػبحت س ػػيناء س ػػاحة خص ػػبة لكج ػػكد تنظيم ػػات س ػػمفية جيادي ػػة محس ػػكبة عم ػػى
القاعػػدة كالتػػي تكػػف العػػداء لمكاليػػات المتحػػدة كاس ػرائيؿ عمػػى حػػد س ػكاء ،كقػػد حػػاكؿ ال ػرئيس مرسػػي
المنتمػ ػػي لإلخ ػ ػكاف المسػ ػػمميف معالجػ ػػة األمػ ػػر مػ ػػف خػ ػػالؿ الجمػ ػػع بػ ػػيف اسج ػ ػراءات األمنيػ ػػة كبػ ػػيف
المفاكضات كالكساطة مع القبائؿ كالتيارات السياسية كالجيادية المختمفة ،ككذلؾ حاكؿ مرسي فتح
قنكات اتصاؿ مع المسمحيف في شبو جزيرة سػيناء ككعػدىـ بتحسػيف أكضػاعيـ مػف خػالؿ القيػادم
في تنظيـ الجياد الشيخ/محمد الظكاىرم شقيؽ زعيـ تنظيـ القاعدة [ ايمف الظػكاىرم] ،كمػا سػعى
مرسػػي لتحسػػيف األكضػػاع االقتصػػادية لسػػيناء ،كلكػػف أسػػمكب مرسػػي أكجػػد امتعاض ػان لػػدل الجػػيش
المصرم الذم اعتاد الحسـ األمني العسكرم (اليكـ السابع.)2014،
بعد كقكع حادثة االعتداء عمى القكات المتمركزة بمنطقػة الماسػكرة فػي رفػح خػالؿ شػير رمضػاف
( ،)2012كن ػػتج عني ػػا استش ػػياد ع ػػدد ( )16م ػػف أفػ ػراد القػ ػكات المس ػػمحة ،حي ػػث أعمن ػػت الرئاس ػػة
المصػرية عػػف القيػػاـ بعمميػػة عسػػكرية كاسػػعة بالمنطقػػة تحػػت مسػػمى العمميػػة (نسػػر) بقيػػادة الػرئيس
مرسي ،كتـ حشد قكات مف الجيش الثاني كالثالػث كذلػؾ بعػد اسعػالف بػأف عمميػة الحشػد تػتـ دكف
التنسيؽ مع إسرائيؿ أك أم أطراؼ أخرل كفقان لمعاىدة السالـ باعتباره شػأنان داخميػان ،كذلػؾ تكصػالن
لمجيػػة المتكرطػػة فػػي ىػػذا الحػػادث كالتعامػػؿ معيػػا ،كمػػف جيػػة أخػػرل تطييػػر سػػيناء مػػف الحركػػات
الجيادية المتطرفة كغمؽ األنفاؽ ككسيمة لمسيطرة عمى تمؾ المنطقة كعزليا عف الحركات المماثمة
فػػي غ ػزة كالتػػي تقػػكـ بالتسػػمؿ إلػػى سػػيناء عب ػر األنفػػاؽ لمقيػػاـ بعمميػػات عدائيػػة (مجمكعػػة بػػاحثيف،
 ،2013/2012ص.)86
كقد قػاـ مرسػي بزيػارة المنطقػة كمعػو المشػير طنطػاكم كشػارؾ الجنػكد ىنػاؾ طعػاـ اسفطػار كتػـ
اسعػػالف عػػف تخصػػيص مبم ػ مميػػارم جنيػػة لتبػػدأ فػػي مشػػركع تعميػػر سػػيناء لتيدئػػة ال ػرأم العػػاـ
الغاضب في أكساط أىالي سيناء ،كقد بدأت تمؾ العممية باشتباكات بيف عناصر القػكات المسػمحة
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ػر كضػػبط
كبعػض العناصػػر الجياديػػة كتػػـ اسعػالف عػػف قيػػاـ قػكات الجػيش بقتػػؿ عػػدد ( )33عنصػ ان
البعض اآلخر (ساسة 26 ،أكتكبر .)2014
شػػممت العمميػػة (نسػػر) عش ػرات اليجمػػات ضػػد المسػػمحيف فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء أسػػفرت عػػف
مقتػػؿ كاصػػابة عػػدد كبيػػر مػػنيـ ،كقػػد كثقػػت مصػػادر صػػحفية سػػقكط عػػدد كبيػػر مػػف المػػدنييف قتمػػى
برص ػػاص قػ ػكات الج ػػيش خ ػػالؿ عممي ػػات اس ػػتيداؼ المس ػػمحيف ق ػػدرىـ المرص ػػد المص ػػرم لمحق ػػكؽ
كالحريات بػ ػ ( )500قتيػؿ عمػى األقػؿ ،كمػا تػـ تيجيػر عػدد مػف أىػالي رفػح كالشػيخ زكيػد مػف قبػؿ
ق ػكات الجػػيش بعػػد ىػػدـ منػػازليـ كاسػػتيدافيا بالطػػائرات كالػػدبابات ،كىػػك مػػا كصػػفو الػػبعض بعمميػػة
تيجير قسرم ألىالي سيناء (الجزيرة.)2014/10/26 ،
الجديػد فػي جريمػػة قتػؿ الجنػكد المصػرييف فػي ( )5أغسػطس ( ،)2012أنيػػا أتػت فػي خضػػـ
مرحمػػة االنتقػػاؿ الػػديمقراطي الػػذم تشػػيده مصػػر بعػػد الثػػكرة ،فقػػد أسػػفرت االنتخابػػات الرئاسػػية عػػف
فكز ممثػؿ اسخػكاف المسػمميف محمػد مرسػي أمػاـ منافسػو الفريػؽ أحمػد شػفيؽ المػدعكـ مػف الجػيش
كالمحسكب عمػى النظػاـ السػابؽ ،لػذلؾ ،فقػد كانػت أغمػب ردكد الفعػؿ التػي صػدرت عقػب الجريمػة
نابع ػػة م ػػف مكاق ػػؼ سياس ػػية ح ػػاكؿ عبرى ػػا الفري ػػؽ الخاس ػػر اس ػػترداد بع ػػض مكاقع ػػو عب ػػر التجي ػػيش
اسعالم ػػي ض ػػد الػ ػرئيس المنتخ ػػب ،الس ػػيما أف المش ػػيد السياس ػػي كش ػػؼ ع ػػف معرك ػػة ص ػػالحيات
يستخدـ فييا كؿ طرؼ ما أتيح لو النتزاع مزيد مف السمطة كتحجيـ الطرؼ اآلخر شعبيان ،ككصؿ
األمػػر مػػف الخطػػكرة أف بعػػض القػػكل قالػػت أف سػػبب الجريمػػة ىػػك التسػػييالت التػػي قػػدميا ال ػرئيس
المصرم بشػأف مكاعيػد فػتح معبػر رفػح كاغالقػو ،ثػـ ربطتيػا بالعالقػة التاريخيػة لإلخػكاف المسػمميف
في مصر بحركة المقاكمة اسسالمية حماس في غزة ،أما الفريػؽ اآلخػر الػداعـ لمػرئيس المنتخػب،
فقػػد حمػػؿ إسػرائيؿ مسػػئكلية الجريمػػة ،كدعػػا مػرة أخػػرل إلػػى إعػػادة النظػػر فػػي معاىػػدة كامػػب ديفيػػد
كضػػركرة تعػػديميا ،خاصػػة أنيػػا السػػبب األساسػػي الػػذم يقيػػد حركػػة الق ػكات المسػػمحة المص ػرية فػػي
مساعييا لمتصدم لمتحديات األمنية فػي شػبو جزيػرة سػيناء(مجمكعة بػاحثيف ،)32 ،1986 ،فيػذه
االتفاقية ال تسمح لمجيش المصرم بالكجكد في أجزاء كاسعة مػف سػيناء إال بأعػداد محػدكدة كعتػاد
خفيػػؼ ،كقػػد أصػػدر ال ػرئيس مرسػػي حزمػػة مػػف الق ػ اررات التػػي مسػػت مسػػئكليف أمنيػػيف كعسػػكرييف
كسياسػييف ،كىػي الخطػكة التػػي اعتبرىػا المراقبػكف أكؿ ممارسػة لمػرئيس لصػالحياتو ،كفػي الحقيقػػة،
اسػػتغؿ الػرئيس التسػػيس اسعالمػػي لمغضػػب عمػػى الجريمػػة لقمػػب الطاكلػػة عمػػى القػػكل التػػي حاكلػػت
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استغالليا ،فلذا كاف ىناؾ مسئكؿ مباشر يمكف اتيامو باسىماؿ عمى األقؿ فالبد أف يككف األمػف
(مركز الجزيرة لمدراسات.)6 ،2012 ،
فتحػػت تػػداعيات الح ػراؾ السياسػػي بعػػد عمميػػة سػػيناء المجػػاؿ لػػبعض التكقعػػات أف تمجػػأ
السمطات المصرية إلى التكاصؿ مػع الجانػب اسسػرائيمي بشػأف ضػركرة مراجعػة االلت ازمػات األمنيػة
المنصػػكص عمييػػا فػػي اتفاقيػػة كامػػب ديفيػػد ،السػػيما إعػػادة انتشػػار الق ػكات المص ػرية فػػي المنػػاطؽ
المحػػدكدة التسػػميح ،كمػػف المػػرجح أال تقبػػؿ الحككمػػة اسس ػرائيمية بيػػذه المطالػػب ،فػػي ظػػؿ رؤيتيػػا
ألمنيا القكمي الذم يشترط أف تككف سيناء خاليػة مػف أيػة قػكة عسػكرية ذات كزف ،إال أف إسػرائيؿ
قػػد تسػػتغؿ الطمػػب المصػػرم لكضػػع شػػركط متعمقػػة بتعزيػػز التعػػاكف األمنػػي كالعسػػكرم مػػع الق ػكات
المس ػػمحة المصػ ػرية لض ػػبط الح ػػدكد ،كتحيي ػػد التيدي ػػدات األمني ػػة (ي ػػكنس ،مجم ػػة السياس ػػة دكلي ػػة،
.)2012/8/6
فقػػد تعامػػؿ ال ػرئيس مرسػػي مػػع قطػػاع غ ػزة بمزيػػد مػػف السالسػػة كتقػػديـ العػػكف ،حيػػث فػػتح
المعبر عمى فترات كاسعة ككبيرة كربما كاف كضع المعبر كسػفر الفمسػطينييف فػي عيػد مرسػي فػي
أحسف حاالتو منذ سنكات طكيمة ،أيضان إلى جانب إعالف الجيش عف ىدـ أنفػاؽ عمػى حػدكد غػزة
كػاف مالحظػان أف تجػػارة األنفػاؽ نمػػت كازدىػرت فػػي عيػد مرسػي ،كػػاف التجػار يتنقمػػكف فػي مسػػاحة
مف الحرية في شبو جزيرة سيناء ،بؿ ظيرت أيضػان ظػاىرة تنقػؿ األفػراد مػف الجػانبيف عبػر األنفػاؽ
قبؿ مرسي كزادت في عيد مرسػي ،ىػذا يػدؿ عمػى أف اسخػكاف المسػمميف فػي مصػر أعطػكا حركػة
حم ػػاس مزي ػػدان م ػػف الحري ػػة ف ػػي التنق ػػؿ عب ػػر مص ػػر كمزي ػػدان م ػػف ال ػػدعـ عب ػػر س ػػيناء(عبد ال ػػرحمف،
.)106 ،2013
يعتبػػر األمػػر الػػذم تػػـ أخػػذه عمػػى ال ػرئيس مرسػػي مػػف قبػػؿ األح ػزاب كالقػػكل الميبراليػػة المعاديػػة
فكريػان لحركػػة حمػػاس كىػػاجمكه كثيػ انر فػػي اسعػػالـ المصػػرم ،كصػكالن لحػػد اتيػػاـ مرسػػي بأنػػو سػػيمنح
سيناء لمفمسطينييف ككطف بػديؿ ،كانػت تمػؾ العبػارة المػألكؼ تػداكليا فػي كسػائؿ اسعػالـ المصػرية
كعمى لساف بعض السياسييف إباف فترة حكـ جماعة "اسخكاف المسمميف" حتى أصبحت فكرة سائدة
لػػدل الكثي ػريف فػػي مصػػر بػػأف مرسػػي كجماعتػػو باعػػا أرض مصػػر لمفمسػػطينييف ،كىػػذه كانػػت أحػػد
المصكغات اليامة التي استخدميا المناىضكف لمرسي كسياسة مرسي لحشد الرأم العاـ المصػرم
ضػػده بحجػػة أنػػو يريػػد أف يعطػػي سػػيناء لمفمسػػطينييف (المنيسػػي ،)2014 ،كىػػذا مػػا أكػػده ال ػرئيس
الفمسطيني محمكد عباس عندما أعمف أف الرئيس السابؽ مرسي عرض عميو أف يأخذ أجزاء كبيرة
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مػػف سػػيناء ليضػػميا لقطػػاع غ ػزة كيقػػيـ عمييػػا الدكلػػة ،كقػػاؿ نبيػػؿ نعػػيـ مؤسػػس تنظػػيـ الجيػػاد فػػي
مص ػػر أف الػ ػرئيس عب ػػاس أك ػػد ل ػػو مكافق ػػة اسخػ ػكاف عم ػػى التن ػػازؿ ع ػػف س ػػيناء خ ػػالؿ حك ػػـ مرس ػػي
(المنسي ،المرجع سابؽ).
أما عمى الصعيد االقتصادم فقد كضعت خطط كثيرة لمتنمية في شبو جزيػرة سػيناء حيػث
قرر مجمػس كزراء حككمػة ىشػاـ قنػديؿ تخصػيص مميػار ك( )650مميػكف جنيػو عمػى المشػركعات
التنمكيػػة المختمفػػة كالبنيػػة األساسػػية فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء كاالحتياجػػات العاجمػػة ألبنائيػػا خػػالؿ
مكازنة العاـ المالي الجارم (الغمرم.)2012/8/22 ،
حيث قػاؿ رئػيس جيػاز تنميػة سػيناء المػكاء شػكقي رشػكاف (إف الحككمػة تػدرس إنشػاء ()3
منػاطؽ حػرة فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء بػرفح كنكيبػػع كالعػريش لتحديػػد الجػػدكل االقتصػػادية ليػػا كالفائػػدة
التي تعكد عمػى مصػر كلػيس فقػط مػف أجػؿ تػكفير بعػض البضػائع لػبعض األشػقاء ،كأف الحككمػة
خصصت مميا انر ك ( )95مميكف جنيو لتنمية سيناء في ميزانية العاـ الحالي باسضافة إلى ()250
مميػ ػػكف جنيػ ػػة دعم ػ ػان مػ ػػف ك ازرة الػ ػػدفاع لتمكيػ ػػؿ االحتياجػ ػػات العاجمػ ػػة لمم ػ ػكاطنيف بسػ ػػيناء خاصػ ػػة
مشػػركعات الميػػاه كالمػػدارس ذات الفصػػؿ الكاحػػد ،كتنفيػػذ ىػػذه المشػػركعات الييئػػة اليندسػػية التابعػػة
لمقكات المسمحة ،كفقان لالحتياجات التي يطمبيػا أىػالي سػيناء أنفسػيـ ،كأنػو سػيتـ تخصػيص ()50
مميػػكف دكالر منحػػة أمريكيػػة كأنػػو سػػيتـ تكزيػػع المبم ػ الحكػػكمي عمػػى الػػكزرات المختمفػػة منيػػا الػػرم
( )332مميػػػكف جنيػ ػػو ،كاسسػ ػػكاف ( )238مميػػػكف جني ػ ػو ،كالنقػ ػػؿ ( )151ممي ػػكف جنيػػػو ،كالز ارعػ ػػة
( )140مميػػكف جني ػو ،كالداخميػػة ( ) 75مميػػكف جني ػو ،كالصػػحة ( )30مميػػكف جني ػو لإلنفػػاؽ منيػػا
عمى مشركعات سيناء (سكام نيكز.)2012 ،
رغـ ىذه الخطط لـ يظير شيء مممكس أك إنجاز كاضح لمشاريع تنمكية فػي شػبو جزيػرة
سيناء في عيد مرسي ،بؿ زادت أزمات سيناء ما بيف قطع مياه ككيرباء كقطػع طػرؽ ،كلػـ يشػعر
أىالي سيناء بأف الخطط سالفة الذكر تطبؽ في شبو جزيرة سيناء (محجكب.)2012/7/26 ،
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المبحث الثالث:
السياسة المصرية في شبو جزيرة سيناء في ظل ثورة ( )31يونيو (.)1193
س ػػادت فتػ ػرة حك ػػـ اسخػ ػكاف المس ػػمميف كالت ػػي ل ػػـ تتج ػػاكز الع ػػاـ الكاح ػػد ،أجػ ػكاء م ػػف ع ػػدـ
االستقرار السياسي كاألمني ،نتيجة السياسات التي انتيجيا الػرئيس المعػزكؿ محمػد مرسػي ،كالتػي
صاحبيا انػدالع مظػاىرات عارمػة تطالػب بلسػقاط حكمػو ،كعمػي أثػر ذلػؾ تػدخؿ الجػيش المصػرم
ار بمساندة القكل الكطنيػة كالثكريػة بعػزؿ الػرئيس السػابؽ محمػد مرسػي ،لتبػدأ بػذلؾ مرحمػة
كاتخذ قر ان
جديدة مف المكاجيات المسػمحة بػيف الدكلػة المصػرية كالجماعػات المتطرفػة خاصػة فػي شػبو جزيػرة
سيناء ،كىك ما أثر بشكؿ كبير عمى طبيعة األكضاع السياسية كاألمنية في مصر.
-5.4.1ثورة  30يونيو وأثرىا عمى تطور األوضاع السياسية واألمنية في مصر:
مػػع ريػػاح التغييػػر كالتجديػػد التػػي أحػػدثتيا ثػػكرتي ( )25ينػػاير ك( )30يكنيػػك كمػػع بدايػػة عيػػد
جديد ،كمصر الجديدة ال يخفػى عمػى أحػد أف الػرئيس عبػد الفتػاح السيسػي كرث تراكمػات عشػرات
الس ػػنكات م ػػف الفس ػػاد كاسفس ػػاد كمش ػػكالت ال حص ػػر لي ػػا ف ػػي الص ػػحة العام ػػة كالتعم ػػيـ كاسس ػػكاف
كالط ػػرؽ كغيرى ػػا فضػ ػالن ع ػػف ميػ ػراث الس ػػنكات القميم ػػة الماض ػػية م ػػف التفك ػػؾ المجتمع ػػي كاالنف ػػالت
األمني كالتامر الداخمي كالخارجي.
ي ػػأتي ذل ػػؾ ف ػػي كق ػػت ل ػػـ تتكق ػػؼ المػ ػؤامرات كالجي ػػكد المعادي ػػة لمع ػػاداة الدكل ػػة المصػ ػرية
كتركيعي ػػا اقتص ػػاديان كسياس ػػيان كعس ػػكريان إض ػػافة إل ػػى الن ازع ػػات الداخمي ػػة عم ػػى الس ػػمطات المحمي ػػة
كالتركيب ػػة الجدي ػػدة لمبرلم ػػاف كالتك ػػتالت الحزبي ػػة ،ك ػػؿ ذل ػػؾ كػ ػاف م ػػف ش ػػأنو أف يص ػػيب أم رئ ػػيس
باسحبػػاط كربمػػا االكتئػػاب ،كلكػػف أىػػـ مػػا أنج ػزه السيسػػي فػػي أيػػاـ حكمػػو المائػػة األكلػػى ىػػك تكحيػػد
صؼ الغالبية العظمى لممصرييف كالتفافيـ حكؿ جيشيـ الكطني كتعمية مصمحة الػبالد فػي الحيػاة
اليكمية مما أدل إلى تحمميـ ألم أعباء كصبرىـ عمى أم مطالػب كذلػؾ مػا بعػث األمػؿ كالنشػاط
في ركح الرئيس مؤاز ار لو في مسئكلياتو التي ال يحسد عمييا سحساسو بػأف شػعبو عقػد النيػة عمػى
االعتماد عمى الذات( .السيناكم.)2013/9/17 ،
-5.4.2االستراتيجية المصرية تجاه سيناء بعد ثورة  30يونيو:
تعرض كميف أمني مصرم في منطقة الشيخ زكيد مف محافظة شماؿ سيناء ،يكـ الجمعة
بعد ﱠ
( )24أكتػػكبر ( )2013ليجػػكـ مسػػمح أدل إلػػى مقتػػؿ مػػا يزيػػد عػػف ( )30عسػػكريان كجػػرح عش ػرات
آخػريف ،فػػي اليػػكـ نفسػػو ،أعمنػػت الحككمػػة المصػرية حالػػة الطػكارئ لمػػدة ثالثػػة أشػػير فػػي محافظػػة

98

شػػماؿ سػػيناء ،كدفعػػت بالمزيػػد مػػف ق ػكات الجػػيش كاألمػػف إلػػى المنطقػػة القريبػػة مػػف حػػدكد مصػػر
الشرقية مع قطاع غزة كالدكلة العبرية ،كما أعمف في القاىرة عف إغالؽ معبر رفح مػع قطػاع غػزة
ألجؿ غير مسمى ،كتأجيؿ جكلة المفاكضػات غيػر المباشػرة بػيف حمػاس كاسػرائيؿ ،التػي كػاف مػف
المقػػرر أف تستضػػيفيا القػػاىرة فػػي األسػػبكع األخيػػر مػػف أكتػػكبر ( ،)2013كبعػػد أيػػاـ قميمػػة ،أعمنػػت
السمطات المصرية عف تنفيذ خطة سقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة ،تمتد مف ( )400متر إلى
كيمك متريف؛ مما استدعى إجبار آالؼ مف األىالي الذيف يقطنكف المنطقة العازلة المفترضة عمػى
التخمي عف منازليـ كأراضييـ الزراعية (عطية.)2013/9/24 ،
كفي ضكء إعػالف الػرئيس المصػرم عػف أف اليجػكـ يسػتيدؼ كسػر إرادة مصػر كجيشػيا،
كأف حككمتو ستتخذ الخطكات الكفيمة بمكاجية اسرىاب في شبو جزيرة سيناء ،فالمتكقع أال تقتصر
اسجػراءات الحككميػة المصػرية فػػي شػماؿ سػيناء عمػػى مػا أعمنتػو خػالؿ األيػػاـ القميمػة التاليػة لكقػػت
اليجكـ ،كتفيد تقارير نشرىا نشطاء حقكقيكف محميكف أف كحدات مف الجيش المصرم بدأت حممة
جديػدة ضػد األىػػالي فػي المنػاطؽ التػػي يشػتبو باحتضػانيا لمجماعػػات المسػمحة ،كأف ىػذه الكحػػدات
تعتمد ممارسات بشعة في تعامميا مع األىالي (دياب.)2013/11/29 ،
قػػاـ النظػػاـ الجديػػد بحممػػة تػػدمير منيجيػػة لألنف ػاؽ بػػيف قطػػاع غ ػزة كمصػػر ،التػػي ش ػ ﱠكمت
م ػػكردان اقتص ػػاديان ميمػ ػان ألى ػػالي س ػػيناء ،كم ػػا تحكل ػػت س ػػيناء إل ػػى س ػػاحة ح ػػرب فعمي ػػة ب ػػيف الدكل ػػة
كالجماعػػات الجياديػػة فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،فػػالتنظيـ األكثػػر شػػيرة فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ىػػك
أنصػػػار بيػ ػػت المقػ ػػدس ،الػ ػػذم تعػػػكد أكلػ ػػى اسشػ ػػارات عمػ ػػى نشػ ػػاطو إلػ ػػى نيايػ ػػة ( )2011كبدايػ ػػة
( )2012كيعتق ػػد أف التنظ ػػيـ كس ػػب العدي ػػد م ػػف األنص ػػار خ ػػالؿ الع ػػاـ الت ػػالي سس ػػقاط مرس ػػي،
لألسباب التالية (رفعت.)2012 ،
أكالن :ألف الحمم ػػة العس ػػكرية ف ػػي ش ػػماؿ س ػػيناء كظﱠف ػػت كس ػػائؿ القم ػػع كاسىان ػػة نفس ػػيا الت ػػي
استخدمتيا أجيزة نظاـ مبارؾ ،كبصكرة أكثر تدمي انر كاستف از انز ىذه المرة.
ثانيان :ألف عممية السيطرة ذاتيا عززت الرأم القائؿ في صفكؼ الجماعات المسمحة في شػبو
جزيػرة سػيناء بػأف الكسػائؿ السياسػية كالديمقراطيػة لمحػكار مػع القػاىرة لػف تجػدم شػيئان ،كأف السػالح
بات أداة الحكار الكحيدة ،كلـ تقتصر عمميػات التنظػيـ فػي مرحمػة مػا بعػد مرسػي عمػى شػبو جزيػرة
سيناء ،بؿ اتسػعت لتطػكؿ أىػدافان فػي القػاىرة كالدقيميػة كبكرسػعيد كاسسػماعيمية كالسػكيس .كبػالرغـ
مػػف صػػعكبة تأكيػػد ذلػػؾ ،فقػػد أعمػػف التنظػػيـ أيضػان مسػػئكليتو عػػف العمميػػة الدمكيػػة التػػي أدت لمقتػػؿ
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( )28عسػكريان فػػي كاحػة الف ارفػرة ،فػي صػػحراء مصػر الغربيػػة فػي ( )19يكليػػك (( )2014السياسػػة
الدكلية.)2014/9/4 ،
كقد أعمف الػرئيس المصػرم عبػد الفتػاح السيسػي حالػة الطػكارئ فػي محافظػة شػماؿ سػيناء
لمػػدة ثالثػػة أشػػير بعػػد ىجػػكميف اسػػتيدفا قػكات الجػػيش المصػػرم ،كمػػا قػػرر السيسػػي فػػرض حظػػر
ػاء إلػػى السػػابعة صػػباحان طػكاؿ فتػرة سػرياف حالػػة الطػكارئ،
التجػػكؿ يكميػان مػػف السػػاعة الخامسػػة مسػ ن
كقرر غمؽ معبر رفح الحػدكدم مػع قطػاع غػزة إلػى إشػعار آخػر رغػـ أنػو فػتح مػف ح ٍ
ػيف إلػى آخػر
(إماـ.)2014/5/10 ،
كبعػػد مبايعػػة أنصػػار بيػػت المقػػدس فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء لتنظػػيـ الدكلػػة اسسػػالمية فػػي
العػراؽ كالشػػاـ (داعػػش) ،اشػػتدت محاربػػة الجػػيش المصػػرم لإلرىػػاب فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء ،كقػػاؿ
ال ػرئيس السيسػػي (إف اسج ػراءات داخػػؿ سػػيناء خاصػػة بمصػػر فقػػط كال تتعمػػؽ بحمػػاس أك غيرىػػا،
مؤكدان أف مصر لػف تسػمح أف تسػبب سػيناء إح ارجػان لجيرانيػا ،كأف اسسػالـ السياسػي جػذكره كاحػدة
كال يمكف فصؿ داعش عػف أنصػار بيػت المقػدس ،كأف اسرىػاب سػيمس أمػف أكركبػا كلػيس الشػرؽ
األكسط فقط ،كيجب التعامؿ مع اسرىاب بقكة كحسـ كبلجراءات شاممة) (الكشاحي.)2014 ،
أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالمنطقػػة العازلػػة بػػيف سػػيناء كقطػػاع غ ػزة كالتػػي تقػػرر إخػػالء سػػكاف رفػػح
المص ػرية لتنفيػػذىا ،فػػلف المجتمػػع المصػػرم فػػي رفػػح كػػاف مييػػأ السػػتقباليا كمرحب ػان بيػػا ،ذلػػؾ أف
النفػػكس المص ػرية كانػػت كال ازلػػت مسػػتفزة لمغايػػة ضػػد الجماعػػات اسرىابيػػة التػػي اسػػتيدفت ق ػكات
الجيش كالشرطة ،كلـ يكػف مسػتعدان ألف ينسػى أك يغفػر لتمػؾ الجماعػات قتميػا لمعشػرات مػف أكلئػؾ
الجنػػكد األبريػػاء ،كمػػف ثػػـ كػػاف ال ػرأم العػػاـ مسػػتعدان لمقبػػكؿ بػػأم إج ػراء يتخػػذ لمقضػػاء عمػػى تمػػؾ
الجماعات ( bbcعربي.)2015/1/7 ،
صحيح أف قطاعان مف الرأم العاـ كاف مرحبان بالعمميػات التػي قػاـ بيػا تنظػيـ أنصػار بيػت
المق ػػدس ح ػػيف ق ػػاـ بت ػػدمير أنب ػػكب الغ ػػاز المكص ػػؿ سسػ ػرائيؿ أكث ػػر م ػػف عشػػريف مػػرة ،إال أف ذل ػػؾ
الترحيػػب انقمػػب إلػػى نقيضػػو بنسػػبة مائػػة فػػي المائػػة حػػيف حكلػػت عناصػػر التنظػػيـ نشػػاطيا بحيػػث
أكقفػػت عممياتيػػا ضػػد إسػرائيؿ كاتجيػػت لالشػػتباؾ مػػع الجػػيش كالشػػرطة المصػرية فػػي داخػػؿ سػػيناء
كخارجيا (المرجع السابؽ).
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كحػػيف تعػػددت المجمكعػػات المسػػمحة كظيػػرت إلػػى جانػػب أنصػػار بيػػت المقػػدس تنظيمػػات
أخػػرل مث ػػؿ ش ػػكرل المجاى ػػديف كج ػػيش اسس ػػالـ كأكنػػاؼ بي ػػت المق ػػدس ،ف ػػلف س ػػيناء ارتبط ػػت ف ػػي
اسدراؾ العاـ بككنيا مكئالن لإلرىابييف الذيف تعددت مصادر تسميحيـ ،مف ليبيا تارة كمف السكداف
تارة أخرل .كلـ أقتنع بدكر غزة في ىذا الجانب ،ألنيا كانت طكؿ الكقت بحاجة الستقداـ السػالح
كليس إلى تصديره .كذلؾ ال يتعارض مع دكر االنفػاؽ فػي دخػكؿ األفػراد كخػركجيـ أك فػي إدخػاؿ
البضائع إلى القطاع (ىكيدم.)2014 ،
أما المفارقة أف التيمة التي الحقت مرسي عبر كسػائؿ اسعػالـ كالفضػائيات الخاصػة فػي
مصر ،في عممية الحشػد كالتعبئػة ضػد أكؿ رئػيس مػدني منتخػب ،تكػررت ضػد خمفػو المشػير عبػد
الفتاح السيسي ،كاف كاف المصػدر ىػذه المػرة ىػك كسػائؿ اسعػالـ اسسػرائيمية ،التػي أفػادت بمكافقػة
الرئيس المصرم عمى إعطاء الفمسطينييف خمسة أضعاؼ قطاع غزة في شبو جزيرة سيناء سقامة
دكل ػػة فمس ػػطيف ،فاسذاع ػػة العبري ػػة "ريش ػػيت بي ػػت" أف ػػادت أف السيس ػػي ق ػػدـ عرضػ ػان لػ ػرئيس الس ػػمطة
الفمسطينية محمكد عباس ،خالؿ المقاء الذم جمعيما في القاىرة كطرح عميو مسألة تنازؿ السػمطة
الفمسػػطينية عػػف حػػدكد ( )67المحتمػػة مقابػػؿ مػػنح مصػػر السػػمطة الفمسػػطينية أ ارضػػي تقػػدر بخمسػػة
أضػػعاؼ قطػػاع غ ػزة مػػف أ ارضػػي سػػيناء تضػػـ أل ارضػػي قطػػاع غ ػزة سقامػػة دكلػػة فمسػػطينية عمييػػا،
ككفقان لإلذاعػة العبريػة ،قػاؿ السيسػي لػ ػ ػ "أبػك مػازف" حرفيػان( :أنػت اليػكـ عمػرؾ ( )80عامػان فػلف لػـ
تقبػؿ العػػرض اليػػكـ مػػف سػيأتي بعػػدؾ سػػيقبؿ بػػو) ،لكػػف رئػيس السػػمطة الفمسػػطينية رفػػض العػػرض،
كحسب اسذاعة فلف المساحة التي سيمنحيا السيسي ألبك مازف تقدر بػ ػ ( )1600كيمك متػر مربػع
مػػف أ ارضػػي سػػيناء كبشػػرط أف تقػػاـ فييػػا دكلػػة فمسػػطينية منزكعػػة السػػالح ،ككفق ػان لمم ارسػػمة "أيميػػؿ
شػػاحر" ،فقػػد تػػـ عػػرض الفك ػرة عمػػى إس ػرائيؿ كالكاليػػات المتحػػدة إال أنػػو سػػرعاف مػػا نفػػى السيسػػي
صحة ما تناقمتو بعض المكاقؼ اسخبارية مف أنو كعد بلعطاء بعض األراضي المصػرية لألشػقاء
الفمسػػطينييف ،مؤكػػدان أنػػو ال أحػػد يممػػؾ أف يفعػػؿ ذلػػؾ ،كال مجػػاؿ لمحػػديث عػػف مثػػؿ ىػػذا األمػػر،
كاعتبػػر السيسػػي أف ىػػذه الم ػزاعـ بمثابػػة رسػػالة مفادىػػا أنػػو إذا أردت أف تحػػؿ القضػػية الفمسػػطينية
فعمي ػػؾ م ػػنح ج ػػزء م ػػف أرض مص ػػر لمفمس ػػطينييف ،كم ػػا نف ػػت أيضػ ػان الخارجي ػػة المصػ ػرية التق ػػارير
اسسػرائيمية التػػي نسػػبت لمسيسػػي عػػف عرضػػو عمػػى الػرئيس محمػػكد عبػػاس منطقػػة فػػي شػػبو جزيػرة
سيناء ،ككصفتيا بأنيا مزاعـ كأكاذيب عارية تمامان عف الصحة ،كأف ىذا األمر كاف قد تػـ طرحػو
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إبػػاـ حكػػـ الػرئيس اسخػكاني السػػابؽ محمػػد مرسػػي حينمػػا كعػػد بمػػنح الفمسػػطينييف بجػػزء مػػف سػػيناء
سقامة دكلة فمسطينية في إطار مخططات لمتنظيـ الدكلي لإلخكاف المسمميف (المنسي.)2014 ،
ثمة عدد مف العكامؿ تقؼ خمؼ تصاعد كتيرة اليجمات عمى األىداؼ العسكرية كاألمنية
في شماؿ سيناء ،كاتساع نطػاؽ الحػرب بػيف أنصػار بيػت المقػدس كالدكلػة المصػرية (عػدنني20 ،
فبراير .)2014
 -1التزايد المممكس في أعداد المسمحيف المنتميف لمتنظيـ منذ إسقاط مرسي ،كتُظ ِير بعض األشرطة
المص ػػكرة لص ػػمكات العي ػػد أك الجن ػػازات ألعض ػػاء التنظ ػػيـ ،مئ ػػات م ػػف المس ػػمحيف ،كعشػ ػرات م ػػف
عربات الدفع الرباعي ،كحرية نسبية لمتجمع كالحركة في بعض المناطؽ المعزكلة لشبة الجزيرة.
 -2مسػػتفيدان مػػف مؤسسػػة التعمػػيـ الجمػػاعي ،كمػػف التػرابط االجتمػػاعي الػػذم كفرتػػو التجمعػػات السػػكنية
المسػػتقرة ،كمػػف خمفيتػػو اسسػػالمية ،اسػػتطاع التنظػػيـ كسػػر الفكاصػػؿ القبميػػة كتجنيػػد عناص ػره مػػف
معظـ قبائؿ شماؿ سيناء كالتمتع بما تكفره الحكاضف القبمية المختمفة (الغيارم.)2012/3/19 ،
 -3إف الضػػغكط األمنيػػة التػػي تعػػرض ليػػا التنظػػيـ دفعػػت الكثيػػر مػػف عناص ػره الػػذيف ترجػػع أصػػكليـ
لمدف الػكادم إلػى العػكدة لمػدنيـ كقػراىـ فػي كادم النيػؿ ،حيػث بػدأكا بتشػكيؿ مجمكعػات مسػمحة،
لعبت دك انر رئيسان في العمميات التي شيدتيا مدف القناة كالكادم الرئيسية.
 -4استفاد تنظيـ أنصار بيت المقدس مػف خبػرات خارجيػة ،سػيما مػف العالقػة التػي نشػأت بينػو كبػيف
تنظػػيـ الدكلػػة اسسػػالمية (داعػػش) ،كالتػػي كصػػمت إلػػى حػػد مبايعػػة تنظػػيـ أنصػػار بيػػت المقػػدس
ل ػػداعش كب ػػذلؾ أص ػػبح ج ػػزءان من ػػو (الجزيػ ػرة ن ػػت ،)2014،ى ػػذا األم ػػر جع ػػؿ م ػػف تنظ ػػيـ الدكل ػػة
اسسالمية أقكل مف ذم قبؿ كأصبح لو مدخكالت مالية جديدة.
 -5عمػػؿ اضػػطراب العالقػػة بػػيف القػػاىرة كالث ػكار فػػي ليبيػػا ،كحػػرص القػػاىرة عمػػى قطػػع خطػػكط إمػػداد
السالح لقطاع غػزة ،عمػى تػكفر كميػة مت ازيػدة مػف السػالح كالػذخائر كالمتفجػرات القادمػة مػف ليبيػا
في شماؿ سيناء (أبك اليكؿ.)2012 ،
 -6بػػدأت جماعػػة أنصػػار بيػػت المقػػدس مػػؤخ انر فػػي اتبػػاع أسػػاليب الػػردع التػػي يتبعيػػا تنظػػيـ داعػػش مػػع
الخصكـ خارج مصر ،بما في ذلػؾ قتػؿ المتعػاكنيف مػع أجيػزة األمػف المصػرية كاسسػرائيمية ،كالتبنػي
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الص ػريح لممسػػؤكلية عػػف عمميػػات القتػػؿ ،كالكاضػػح أف التنظػػيـ بػػات يمجػػأ لكسػػائؿ شػػبيية بتمػػؾ التػػي
طالما كظفيا داعش في حربو مع الجيش كاألمف العراقييف (عدنني ،مرجع سابؽ).
 -7كمما تصاعدت إجراءات القمع الجمػاعي ،اتسػعت اليػكة بػيف أجيػزة الدكلػة كاألىػالي ،كت ازيػدت فػرص
المسػػمحيف فػػي تجنيػػد العناصػػر ،كتكاجػػد البيئػػات الحاضػػنة ،كفػػي إعطػػاء المكاجيػػة طػػابع الحػػرب مػػع
المجتمع السيناكم (الجزيرة.)2014،
-5.5الخالصة:
تػػرل الد ارسػػة أف تمػػؾ التط ػػكرات الماضػػية ،كتغييػػر النظ ػػاـ المصػػرم ألكثػػر م ػػف ثػػالث م ػرات خ ػػالؿ

عاميف كنصؼ تقريبان كاف لو أكبػر األثػر عمػى منطقػة سػيناء مػف عػدة نػكاحي ،فػيمكف إجمػاؿ ذلػؾ

التأثير الكاضح في عدة نقاط:

-1الناحيػػة العسػػكرية كاألمنيػػة :لقػػد بقيػػت الحالػػة األمنيػػة فػػي منطقػػة سػػيناء بحالػػة صػػعبة لمغايػػة،
عمى الرغـ مف تفاكت تمؾ الحالة بالزيادة أك النقصاف ،كلكف الالفت لمنظر ظيكر جماعات

عديدة جيادية كتكفيرية كعصابات مختمفػة فػي الػثالث سػنكات األخيػرة قامػت بزعزعػة األمػف
المصرم كقتؿ عدد كبير مف الجيش كالشرطة ،مما حدا باألجيزة األمنية المصػرية لمالحقػة
ىؤالء كقتػؿ عػدد مػنيـ ،فالحالػة األمنيػة المترديػة انعكسػت بصػكرة كبيػرة عمػى أىػالي سػيناء،

الػػذيف بػػدكرىـ أرجع ػكا تمػػؾ الحالػػة لسياسػػة الحككمػػة المص ػرية التػػي أىممػػت تطػػكير كتنميػػة

منطقػػة سػػيناء عمػػى مػػدار العقػػكد السػػابقة ممػػا أكجػػد ف ارغػان أمنيػان كبيػ انر ،نػػتج عنػػو ظيػػكر تمػػؾ

الجماعات التي تشكؿ خط انر كبي انر عمى األمف القكمي المصرم.

-2الناحية االقتصادية :لـ تتغير النكاحي االقتصادية في عيد المجمس العسكرم عف سابقو قبؿ
قياـ الثكرة ،كذلؾ بسبب انشغاؿ الدكلة المصرية بترتيب البيػت الػداخمي المصػرم بعػد تغييػر

النظػػاـ السػػابؽ ،فمػػـ تتغيػػر الظػػركؼ االقتصػػادية كثي ػ انر عمػػى الػػرغـ مػػف بقػػاء تجػػارة األنفػػاؽ
مكجكدة مع الجانػب الفمسػطيني فػي قطػاع غػزة ،كالتػي كانػت تػدر أمػكاالن كثيػرة عمػى الجانػب

المصرم .أما في عيد حكـ اسخكاف المسمميف الذيف أبدكا تعاطفان نسبيان مع قطاع غزة ،ممػا

نتج عنو زيادة التجارة مع قطاع غزة ،كزيادة في تجارة السالح كغيرىػا .كأخيػ انر مػع قيػاـ ثػكرة

يكنيػػك ( )2013عػػاد الجػػيش م ػرة أخػػرل لػػيحكـ مصػػر ،كمػػع عكدتػػو عػػاد ظيػػكر الحركػػات
الجيادية مف جديد ،كلكف لـ يعد ىناؾ نشاط اقتصادم كبيػر بعػد إغػالؽ األنفػاؽ مػع قطػاع
غ ػزة ،كالقبضػػة الشػػديدة التػػي أحكميػػا ال ػرئيس عبػػد الفتػػاح السيسػػي عمػػى عمميػػات التيريػػب

كتجارة السالح كغير ذلؾ.
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-3الناحيــة االجتماعيــة :لقػػد كػػاف لتمػػؾ األحػػداث التػي عصػػفت بمصػػر خػػالؿ ثػػالث سػػنكات أثػػر
كبير عمى سكاف سيناء مف الناحية االجتماعية ،حيث أف اعتبار الحككمػة المصػرية منطقػة
سيناء منطقة عازلة كخطرة ،كيتكجب الكقكؼ بيد مف حديد لمخارجيف عمى القانكف بيا ،كاف

لػػذلؾ أثػػر فػػي نفػػكس أىػػالي سػػيناء كالػػذيف اعتبػػركا أنفسػػيـ درجػػة ثانيػػة فػػي نظػػر الحككمػػة
المصػرية ،أك أنيػػـ ليسػكا مػػف ضػػمف أكلكيػػات الحككمػػة المصػرية ،كمػػف ىنػػا نجػػد أف سياسػػة

الحككمة المصرية – العنصرية في نظر أىالي سيناء -جعؿ ىػؤالء السػكاف يسػمككف طريقػة
العنؼ في التعامؿ مع أم نظػاـ مصػرم يتػكلى الحكػـ ،كىػذا مػا نػتج عنػو زيػادة حػدة العنػؼ

ػر م ػػف الس ػػكاف انض ػػـ لتم ػػؾ
كالقتػػؿ ض ػػد الج ػػيش كالش ػػرطة المصػ ػرية .ف ػػنالحظ أف قسػػمان كبي ػ ان

الجماعات معتقدان أف الحككمة تنظر بعيف الفكقية ليؤالء السكاف.

بالتػػالي تػػرل الد ارسػػة أف الشػػعب السػػيناكم سػػيتحكؿ ،أك بالفعػػؿ بػػدأ بػػالتحكؿ لعنصػػر تفجيػػر

أمن ػػي ض ػػد الحككم ػػة كالنظ ػػاـ المص ػػرم ،العتق ػػاده بتيم ػػيش الحككم ػػات المتعاقب ػػة لمنطق ػػة س ػػيناء،
ككقػػؼ األعمػػاؿ التنمكيػػة بيػػا مػػف ناحيػػة ،كالعمػػؿ عمػػى القضػػاء عمػػى الجماعػػات الجياديػػة كتجػػارة
كبير في ىذه
دكر ان
التيريب كالمخدرات مف ناحية أخرل .كفي اعتقاد الشعب السيناكم أف لمحككمة ان

المجرمػػة ،كذلػػؾ بتيميشػػيا سػػيناء كعػػدـ كضػػعيا فػػي سػػمـ أكلكياتيػػا ،كبالتػػالي يمكػػف أف
التجػػارات
َ
يتحػػكؿ السػػكاف لممشػػاركة مػػع تمػػؾ الجماعػػات كالتحػػكؿ مػػف شػػعب أصػػيؿ مػػف سػػكاف مصػػر إلػػى
عنصر تفجير كخطر عمى األمف القكمي المصرم.
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الخاتمة
النتائج والتوصيات
-9.1الخاتمة:
تحتؿ شبو جزيرة سيناء مكانة متميزة كدعامة قكية لمنظكمة األمف القكمي المصرم ،إال أنيا

كاجي ػػت مجمكع ػػة م ػػف التح ػػديات كالتيدي ػػدات خاص ػػة تم ػػؾ الت ػػي ب ػػرزت بع ػػد ث ػػكرة  25ين ػػاير
 ،2011مما جعميا منطقة متكترة في منظكمة األمف القكمي المصرم.

ػكر أساسػػيان مػػف محػػاكر األمػػف القػػكمي المصػػرم عمػػى مػػر التػػاريخ،
تمثػػؿ شػػبو جزي ػرة سػػيناء محػ ان

حيث أنو مف خالليػا تعرضػت مصػر ألغمػب مػا تعرضػت لػو مػف غػزكات كفتكحػات كفػي تاريخيػا
الحديث كانت سيناء ىي مسرح القتاؿ مع إسرائيؿ التي استغمت جميع نقاط الضعؼ االستراتيجية
كالديمغرافي ػػة لش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء لتنفي ػػذ مخططاتي ػػا ،كحت ػػى يكمن ػػا ى ػػذا تح ػػاكؿ إسػػرائيؿ كك ػػؿ م ػػف

يتػربص لمصػػر اسػػتغالؿ نقػػاط الضػػعؼ فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء لتنفيػػذ أطماعػػو كمخططاتػػو ،س ػكاء
كانت سياسية أك غير ذلؾ التي ينعكس مردكدىا عمى األمف القكمي المصرم مباشرة.

ككاف لسيناء أىمية قصكل بالنسبة لمصر عبر م ارحػؿ التػاريخ ،كلطالمػا كانػت مسػرحان لعمميػات

عس ػ ػػكرية كاس ػ ػػتخباراتية كمص ػ ػػدر قم ػ ػػؽ لممصػ ػ ػرييف ،كال يمك ػ ػػف إخف ػ ػػاء ال ػ ػػدكر اسسػ ػ ػرائيمي الخف ػ ػػي

لالسػػػتخبارات االس ػ ػرائيمية فػ ػػي شػ ػػبو جزي ػ ػرة سػػػيناء ،إلػ ػػى جان ػػب االتيامػ ػػات المكجيػ ػػة إلػػػى بعػػػض
التنظيمات كالفصائؿ الفمسطينية.

بعد قياـ ثكرة ( )25يناير ()2011

كما آلت إلييا األكضاع السياسية في مصر ،ازدادت معيا بكتيرة متزايدة العمميات

اسرىابية في شبو جزيرة سيناء مف تفجيرات مقار أمنية حككمية ،كخطؼ جنكد مصرييف ،كقتؿ
جنكد في مكاقع عمميـ كتفجيرات في مقدرات اقتصادية مثؿ تكرار تفجير خط تصدير الغاز
كيضاؼ إلى ذلؾ تيريب السالح كالتجارة فيو كالذم ساعد في ذلؾ طبيعة الصراع فيما خمؼ

حدكد مصر الشرقية ،كلعبت دكرىا أيضان الطبيعة الجغرافية الكعرة مف كدياف كجباؿ كجبؿ

الحالؿ في شماؿ غرب سيناء الذم يستحيؿ صعكده عمى أم مركبة عسكرية ،كاتساع مساحة
سيناء ،فأصبحت تمؾ المناطؽ مأكل لمخارجيف عف القانكف كالجماعات اسرىابية ،فاالعتداءات

المتكررة عمى أجيزة الدكلة في شبو جزيرة سيناء ناتج عف العمميات األمنية التي تقكـ بيا قكات
األمف المصرم مما يزعج كيقؼ عثرة أماـ طمكحات تمؾ الجماعات فتقكـ بالتعدم عمى الجيات
األمنية في شبو جزيرة سيناء.

أيضان نجد أف ىناؾ تحديات قائمة تكاجو األمف القكمي المصػرم فػي شػبو جزيػرة سػيناء

تتمثؿ في كجػكد دكلػة إسػرائيؿ التػي تقػكـ عمػى فكػرة التكسػع كصػاحبة األطمػاع التاريخيػة فػي شػبو
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جزي ػرة سػػيناء عمػػى حػػدكد مصػػر الش ػرقية التػػي يتحػػتـ التعامػػؿ معيػػا بػػأذكى الطػػرؽ كأقػػؿ األض ػرار
كذلؾ مف خػالؿ الػتخمص مػف األخطػار القائمػة فػي شػبو جزيػرة سػيناء كالتػي تتػألؼ فػي مضػمكنيا

بتمػػؾ الجماعػػات الخارجػػة عػػف القػػانكف كالخارجػػة عػػف الثقافػػة المص ػرية المتكاجػػدة فػػي شػػبو جزي ػرة
سيناء التي تيدؼ إلى ضعؼ الدكلػة المصػرية فػي تمػؾ المنطقػة مػف أجػؿ تحقيػؽ مصػالحيا سػكاء

كانػػت مصػػالح سياسػػية أك مصػػالح اقتصػػادية ،كالتيريػػب عمػػى الحػػدكد كداخػػؿ سػػيناء كاسػػتخداميا

كساحة لمتجارة غير المرخص بيا كغير المراقبة مف أجيزة الدكلة المعنية.

فمػػف الجكانػػب التػػي كشػػفت عنيػػا ثػػكرتي ( )25ينػػاير ( )2011ك( )30يكنيػػك ( )2013حالػػة

الضعؼ لألمف القكمي المصرم في شػبو جزيػرة سػيناء؛ حيػث كػاف ليػذه الثػكرات انعكاسػات كآثػار

خاصػػة عمػػى شػػبو جزي ػرة سػػيناء فمػػف ىنػػا يجػػب إيضػػاح مكانػػة شػػبو جزي ػرة سػػيناء بالنسػػبة لألمػػف

القكمي المصرم.
-9.1النتائج:

مف خالؿ الدراسة تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النتائج منيا:

-1تمثػػؿ شػػبو جزيػرة سػػيناء أىميػػة كبيػرة بالنسػػبة لألمػػف القػػكمي المصػػرم ،ىػػذه األىميػػة تنبػػع مػػف
األبعاد كالركائز ذات التأثير اسيجػابي فػي بنػاء منظكمػة األمػف القػكمي المصػرم ،كتتمثػؿ فػي

البعػػد االجتمػػاعي كالبعػػد االقتصػػادم كالبعػػد الفكػػرم كالبعػػد السياسػػي ،كمػػا تػػأتي ركيزتػاف لػػدعـ
األمف القكمي كىما الركيزة الجغرافية كالركيزة التاريخية.
-2كاجػػو األمػػف القػػكمي المصػػرم تػػأثيرات سػػمبية إثػػر ثػػكرة  25ينػػاير  ،2011كثػػكرة  30يكنيػػك
 ،2013ىذه التأثيرات حممت معيا سمبيات المرحمة السابقة لمثكرة ،باسضافة إلى بركز بعض

الجكانب السمبية ذات التأثير المباشر عمى أبعاد األمف القكمي المصرم.

-3يكاجػػو األمػػف القػػكمي المصػػرم فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء مجمكعػػة مػػف التحػػديات التػػي ال يمكػػف
معالجتيا في المرحمة القريبة كتتمثؿ ىػذه التحػديات فػي مضػمكنيا بكجػكد إسػرائيؿ عمػى حػدكد

مص ػػر ،كم ػػا تكاج ػػو س ػػيناء مجمكع ػػة م ػػف األخط ػػار الت ػػي يمك ػػف التغم ػػب عميي ػػا كتتمث ػػؿ ف ػػي
مضمكنيا بكجكد الجماعات الخارجة عف القانكف.

-4في الكقت الحالي تؤثر سيناء سمبان عمى منظكمة األمف القكمي المصرم ،إال أنيا مؤىمػة إلػى

أف تككف ذات تأثير إيجابي عمى منظكمة األمػف القػكمي المصػرم فػي المسػتقبؿ القريػب ،إثػر
الخطط كالق اررات السياسية كاالقتصادية لمحككمة المصرية الحالية تجاه سيناء.

-5تمث ػػؿ التنمي ػػة ف ػػي ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء أىمي ػػة كبيػ ػرة م ػػف أج ػػؿ الحف ػػاظ كحماي ػػة األم ػػف الق ػػكمي
المصرم في شبو جزيرة سيناء.

106

-6إف اسرادة السياسػػية فػػي تنفيػػذ ب ػرامج حمايػػة األمػػف القػػكمي المصػػرم كب ػرامج التنميػػة فػػي شػػبو
جزيرة سػيناء كفيمػة فػي إنيػاء كتػذليؿ أم عقبػة مػف الممكػف أف تكاجػو األمػف القػكمي المصػرم
ككفيمة أيضان بالكصكؿ إلى حماية كاممة لألمف القكمي المصرم في شبو جزيرة سيناء.

-7عمػػى مػػدار حكػػـ مبػػارؾ لػػـ تكػػف سػػيناء تحظػػى بأكلكيػػة أك اىتمػػاـ كبيػػر مػػف قبػػؿ الحككمػػات
المتعاقبػػة كىػػذا مػػا جعميػػا مرتع ػان لمجماعػػات الجياديػػة كالفػػاريف مػػف العدالػػة ،كالػػذيف أصػػبحكا
يشكمكف ما يعرؼ بالدكلة المكازية.

-8

لػػـ تيػػتـ حككمػػة مرسػػي فت ػرة حكميػػا بتنميػػة سػػيناء بالشػػكؿ المطمػػكب ،بػػؿ عمػػؿ ال ػرئيس

مرس ػػي عم ػػى التص ػػالح م ػػع الجماع ػػات الجيادي ػػة ف ػػي ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء ،كب ػػات كاض ػػحا أف
لإلخكاف سطكة عمييـ ،كىذا ما ظير بعد عزؿ مرسي ،حيث زادت كتيرة العنؼ فييا.

-9ل ػػـ ترت ػػؽ السياس ػػة المصػ ػرية لمس ػػتكل المس ػػؤكلية ف ػػي ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء ،كلطالم ػػا تعامم ػػت
الحككمػػات المصػرية بلىمػػاؿ شػػديد مػػع سػػيناء كسػػكانيا ،كىػػك األمػػر الػػذم أدل إلػػى خمػػؽ بيئػػة
خصبة لتنامى الجماعات المسمحة.
-6.3التوصيات:
 -1العمػػؿ عمػػى االسػػتقرار االجتمػػاعي كاالقتصػػادم كاألمنػػي كالسياسػػي فػػي مصػػر كذلػػؾ مػػف
أجػػؿ تجنػػب األخطػػار التػػي مػػف شػػأنيا التػػأثير عمػػى أبعػػاد األمػػف القػػكمي المصػػرم كالبػػدء
فػػي مرحمػػة بنػػاء كربػػط تمػػؾ األبعػػاد كاسػػتغالؿ ركػػائز األمػػف القػػكمي المصػػرم مػػف أجػػؿ

استخالص منظكمة أمف قكمي مصرم شاممة كقكية.

 -2الشركع في تنفيذ برامج التنمية في شبو جزيرة سيناء كذلؾ لما ليا مف تػأثير عمػى حمايػة
األمػػف القػػكمي المصػػرم فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء بحيػػث أف ىػػذه الب ػرامج ال تتعػػارض مػػع

منظكمة األمف القػكمي المصػرم كأيضػان ال تكػكف منظكمػة األمػف القػكمي المصػرم عائقػان
ليذه البرامج كانما تحتاج إلى تػذليؿ لمعقبػات بمػا يػتالءـ مػع اليػدؼ الرئيسػي كىػك حمايػة
األمف القكمي المصرم في شبو جزيرة سيناء.

 -3إشػراؾ سػػكاف شػػبو جزيػرة سػػيناء فػػي بػرامج حمايػػة األمػػف القػػكمي المصػػرم كالتعػػاكف بػػيف
مؤسسػػات الدكلػػة كالسػػكاف فػػي ذلػػؾ كتػػكعيتيـ كتػػدريبيـ عمػػى ميػػاـ حمايػػة األمػػف القػػكمي
ككيفيػة التعامػػؿ مػع العقبػػات التػي تكاجػػو األمػف القػػكمي المصػرم كذلػػؾ مػف خػػالؿ بػرامج

تنمكية مجتمعية ىادفة.

 -4إعػػداد خطػػة شػػاممة لمتنميػػة االقتصػػادية فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،كتطػػكير مرافقيػػا العامػػة،
كتطكيرىا لتصبح بمستكل باقي المدف كالمحافظات المصرية.
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 -5القضاء عمػى الجماعػات المسػمحة كالتكفيريػة فػي شػبو جزيػرة سػيناء ،أك فػتح بػاب الحػكار
معيـ كصكالن لسحب سالحيـ ،كتكفير األمف في شبو جزيرة سيناء.

 -6االىتم ػػاـ بالجان ػػب الس ػػياحي ف ػػي محافظ ػػة ش ػػماؿ س ػػيناء أس ػػكة بمحافظ ػػة جن ػػكب س ػػيناء،
كاعداد المرافؽ كاألماكف السياحية الالزمة لجذب السياح.

108

المصادر والمراجع:
أوالً :الوثائق
 -1مسألة سيناء المصرية( :)2007تقرير الشرؽ األكسط /شماؿ أفريقيا ،رقـ  30 ،61يناير
 ،2007ص.18

ثانياً :المراجع العربية
.1

أحمد ،أحمد رمضاف( :)1977شبو جزيرة سيناء في العصػكر الكسػطى ،الجيػاز المركػزم

.2

بكش ػػقير ،نع ػػكـ ( :)1916ت ػػاريخ س ػػيناء الق ػػديـ كالح ػػديث كجغرافيتي ػػا ،مطبع ػػة المع ػػارؼ،

.3

البيطػار ،فػراس( :)2003المكسػكعة السياسػية كالعسػكرية ،الجػزء الخػامس ،النتػائج العامػة

.4

الجسػػمي ،محمػػد عبػػد الغنػػي( :)2013مػػذكرات الجسػػمي :حػػرب أكتػػكبر  ،1973مكتبػػة

.5

لمكتب الجامعية كالمدرسية كالكسائؿ التعميمية ،القاىرة.

القاىرة.

لمحرب العربية الصييكنية الثالثة  ،1967دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

األسرة ،القاىرة ،ط.2

جعف ػػر عب ػػد الس ػػالـ( :)1980معاى ػػدة الس ػػالـ المصػ ػرية اسسػ ػرائيمية ،دار نيضػ ػة مص ػػر

لمطبعة كالنشر.

.6

حمػػداف ،جمػػاؿ ( :)1980شخصػػية مصػػر ،د ارسػػة فػػي عبقريػػة المكػػاف ،الييئػػة المص ػرية

.7

حمػػداف ،جمػػاؿ( :)1993سػػيناء فػػي االسػػتراتيجية كالسياسػػة كالجغرافيػػا ،مكتبػػة مػػدبكلي،

.8

حمداف ،جماؿ( :)1993شخصية مصر ،الجزء الثاني ،مكتبة مدبكلي ،القاىرة.

.9

العامة لمكتاب ،القاىرة.
القاىرة.

حمداف ،جماؿ( :)1994شخصية مصر ،الجزء الثاني ،دار اليالؿ.

 .10الػ ػرازم ،محم ػػد ب ػػف أب ػػي بك ػػر عب ػػد الق ػػادر( :)1950مخت ػػار الص ػػحاح "ب ػػاب ب ػػدا" ،مكتب ػػة
كمطبعة مصطفى الحمبي ،القاىرة.

 .11الرافعػػي ،عبػػد الػػرحمف( :)1951عصػػر محمػػد عمػػي ،مكتبػػة النيضػػة المص ػرية ،القػػاىرة،
ط.3

 .12الرافعػػي ،عبػػد الػػرحمف( :)2000تػػاريخ الحركػػة القكميػػة كتطػػكر نظػػـ الحكػػـ فػػي مصػػر،
الييئة المصرية العامة لمكتاب ،جػ ،2القاىرة.

 .13رباب ،يحيى عبد المحسف( :)2005كامب ديفيد خركج مصر إلى التيو ،مكتبة مدبكلي.
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 .14رزؽ ،يكن ػػاف لبي ػػب( :)1983األص ػػكؿ التاريخي ػػة لمس ػػألة طاب ػػا ،الييئ ػػة المصػ ػرية العام ػػة
لمكتاب ،القاىرة.

 .15رزؽ ،يكناف لبيب( :)2007طابا قضية العصر ،مكتبة األسرة ،القاىرة.
 .16رعد ،أنعاـ ( :)1982مالحؽ كامب ديفيد األمريكية كاألكركبية ،دار المسيرة ،بيركت.
 .17رعد ،أنعاـ( :)1982مالحؽ كامب ديفيد األمريكية كاألكركبية ،دار المسيرة ،بيركت.

 .18ري ػ ػػاض ،ع ػ ػػادؿ محم ػ ػػكد ( :)1977الفك ػ ػػر اسسػ ػ ػرائيمي كح ػ ػػدكد الدكل ػ ػػة ،معي ػ ػػد البح ػ ػػكث
كالدراسات العربية ،القاىرة.

 .19زىراف ،حامد ( :)1977عمـ النفس االجتماعي ،عالـ الكتب ،ط ،4القاىرة.
 .20أبػك زيػػد ،أحمػد( :)1991المجتمعػػات الصػػحراكية فػي مصػػر ،البحػث األكؿ شػػماؿ سػػيناء،
د ارس ػػة أنثكجغرافي ػػة لم ػػنظـ كاألنس ػػاؽ االجتماعيػ ػػة ،المرك ػػز الق ػػكمي لمبح ػػكث االجتماعيػػػة
كالجنائية ،قسـ بحكث المجتمعات الريفية كالصحراكية ،القاىرة.

 .21السػػممي ،عمػػي( :)2009مصػػر المحركسػػة مػػف تػػاني "خػكاطر مػػف أجػػؿ المسػػتقبؿ" ،مكتبػػة
الشركؽ الدكلية ،القاىرة.

 .22السيد ،عاطؼ( :)1978مف سيناء إلى كامب ديفيد ،دار عطكة لمطباعة ،القاىرة.

 .23السيد ،ياسيف ،كعمي الديف ىالؿ( )1975االستعمار االستيطاني الصييكني في فمسػطيف
( ،)1973-1948الجزء الثاني ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة.

 .24الشاذلي ،سعد( :)2003حرب أكتكبر ،كمية اآلداب ،جامعة اسسكندرية ،اسسكندرية.

 .25الشػػيخ ،أرفػػت( :)1977فػػي تػػاريخ العػػرب الحػػديث ،دار الثقافػػة لمطباعػػة كالنشػر ،القػػاىرة،
ط.2

 .26ص ػػالح ،أش ػػرؼ ،جم ػػاؿ عب ػػد الناصػ ػر ( :)1952- 1948منش ػػأة المع ػػارؼ باسس ػػكندرية،
اسسكندرية ،ط.2008 ،1

 .27عب ػػد ال ػػرحمف ،أس ػػامة( :)2013س ػػيناء الت ػػاريخ كاألطم ػػاع كالمخ ػػاطر ،ىيئ ػػة الني ػػؿ لمنش ػػر
كالتكزيع ،القاىرة.

 .28عبد المطيؼ ،ليمى( :)1978اسدارة في مصر في العصر العثماني ،مطبعػة جامعػة عػيف
شمس ،القاىرة.

 .29العػػدؿ ،صػػبرل أحمػػد( :)2004سػػيناء فػػي التػػاريخ الحػػديث ،دار الكتػػب كالكثػػائؽ القكميػػة،
القاىرة.

 .30أبػػك العػػز ،محمػػد صػػفي الػػديف( :)1966مكرفكلكجيػػة األ ارضػػي المص ػرية ،الييئػػة العامػػة
لمكتاب ،القاىرة.
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 .31عمػػر ،سػػمير ( :)2013إغػػالؽ سػػيناء كدكم انفجػػار ضػػخـ بػػالعريش ،سػػكام نيػػكز19 ،
أغسطس.

 .32عػػكض ،حسػػاف محمػػد( :)1982جغرافيػػة شػػبو جزيػرة سػػيناء ،مكسػػكعة شػػبو جزيػرة سػػيناء،
الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة.

 .33غ ػػالي ،إبػ ػراىيـ أم ػػيف ( :)1976س ػػيناء المصػ ػرية عب ػػر الت ػػاريخ ،الييئ ػػة المصػ ػرية العام ػػة
لمكتاب ،القاىرة.

 .34غػػالي ،إب ػراىيـ أمػػيف( :)1976سػػيناء المص ػرية عبػػر التػػاريخ ،الييئػػة المص ػرية لمكتػػاب،
القاىرة.،

 .35غػالب ،محمػػد السػػيد( :)1982الجغرافيػة البشػرية كالتاريخيػػة لشػبو جزيػرة سػػيناء ،مكسػػكعة
سيناء ،الييئة العامة لمكتاب ،القاىرة.

 .36فخرم ،أحمػد( :)1982تػاريخ شػبو جزيػرة سػيناء منػذ أقػدـ العصػكر حتػى ظيػكر اسسػالـ،
مكسكعة سيناء ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة.

 .37قػػدرم ،يػػكنس العبػػد( :)1999سػػيناء فػػي مكاجيػػة الممارسػػات اسس ػرائيمية ،دار المعػػارؼ،
القاىرة.

 .38كػارم ،بػراكف ،نائػاف ،كركزفسػكي :)2011( ،مصػر بعػد الثػكرة كجيتػا نظػر ،مجمػة فػكريف
أفيرز ،سمسمة ترجماف الزيتكنة ( ،)65مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت.

 .39الكنيسي ،حمدم ( :)1976الساعة  05،2بدأ الطكفاف ،دار المعارؼ ،القاىرة.

 .40لطيفػة ،محمػػد سػػالـ( :)1984مصػػر فػػي الحػػرب العالميػػة األكلػى ،الييئػػة المصػرية العامػػة
لمكتاب ،القاىرة.

 .41مباش ػػر ،عب ػػده ،كتكفي ػػؽ ،إس ػػالـ( :)1978س ػػيناء المكق ػػع كالت ػػاريخ ،دار الثقاف ػػة لمطباع ػػة
كالنشر ،القاىرة.

 .42مجمكعػػة بػػاحثيف( :)1986المعاىػػدة المص ػرية اسس ػرائيمية ،مؤسسػػة الد ارسػػات الفمسػػطينية،
بيركت.

 .43مصطفى ،أحمد عبد الرحمف( :)1967تاريخ مصر السياسي مف االحتالؿ إلى المعاىدة،
دار المعارؼ ،القاىرة.

 .44المناكم ،عبد المطيؼ( :)2011قبؿ  25يناير بقميؿ ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة.
 .45منيب ،عبد المنعـ( :)2010مراجعات الجيادييف ،مكتبة مدبكلي ،القاىرة.

 .46نكار ،عبػد العزيػز( :)1976تػاريخ العػرب الحػديث ،الجػزء األكؿ ،الجيػاز المركػزم لمكتػب
الجامعية كالمدرسية ،القاىرة.
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 .47ىيك ػػؿ ،محم ػػد حس ػػنيف( 1976 :)1990االنفج ػػار :ح ػػرب الثالث ػػيف س ػػنة ،مرك ػػز األىػ ػراـ
لمترجمة كالنشر ،القاىرة.

 .48الييئة المصرية العامة ،لمكتاب( :)1982مكسكعة سيناء ،القاىرة.
 .49كافي ،أحمد ( :)1990اتفاقات كامب ديفيد في ضكء القػانكف الػدكلي ،المؤسسػة الجزائريػة
لمطباعة.

 .50كلماشػػارت ،ك ػراـ ( :)1976بعػػض اآلثػػار السياسػػية لحػػرب أكتػػكبر  ،1973ترجمػػة :ىالػػة
سػ ػػعكدم ،نػ ػػدكة عقػ ػػدت بجامعػ ػػة القػ ػػاىرة ،مػ ػػف  31-27أكتػ ػػكبر  ،1975المجمػ ػػد الثػ ػػاني،
القطاع السياسي ،إدارة المطبكعات كالنشر لمقكات المسمحة ،القاىرة.

ثالثاً :الرسائل العممية
 -1عب ػػد الحم ػػيـ ،عب ػػد اهلل عب ػػدالحميـ أس ػػعد( :)2012الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة كالتحػ ػكالت
الثكرية الشعبية فػي دكؿ محػكر االعتػداؿ العربػي ( :)2011-2010كميػة الد ارسػات العميػا،

جامعة النجاح الكطنية ،نابمس ،فمسطيف.

 -2عطيػ ػػة حسػ ػػيف أفنػ ػػدم( :)7711سػ ػػيناء كالحػ ػػدكد الش ػ ػرقية لمصػ ػػر ،رسػ ػػالة ماجسػ ػػتير غيػ ػػر
منشكرة ،كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية ،جامعة القاىرة ،القاىرة.

 -3محارم ػػة ،إيي ػػاب أحم ػػد( :)2014عالق ػػة جماع ػػة اسخػ ػكاف المس ػػمميف ف ػػي مص ػػر بالكالي ػػات
المتحدة األمريكية ،كمية الدراسات العميا ،جامعة بيرزيت.

 -4محمػد ،ع ارقػػي يكسػؼ( :)1978األكجاقػػات العثمانيػة فػػي مصػر فػػي القػرنيف السػػادس عشػػر
كالسابع عشر ،رسالة ماجستير ،كمية اآلداب ،جامعة عيف شمس.

 -5مطػر ،زيػاد مطػر ( :)2172اتفاقيػة كامػب ديفيػػد المصػرية-اسسػرائيمية كأثرىػا عمػى القضػػية
الفمسطينية ( )7771-7711سالة ماجستير غير منشكرة ،عمادة الد ارسػات العميػا ،الجامعػة

اسسالمية ،غزة.
رابعاً :الدراسات واألبحاث والمجالت العممية
.1

إبراىيـ أحمد العدكم( :)1976سيناء خط الدفاع األكؿ عف قناة السكيس ،الندكة الدكلية
لحرب أكتكبر  73التي عقدت في جامعة القاىرة في الفترة مف  31-27أكتكبر ،1975

.2

المجمد الرابع ،القطاع الحضارم ،إدارة المطبكعات كالنشر لمقكات المسمحة ،القاىرة.

أحمد ،إبراىيـ جالؿ( :)2009مقكمات التنمية في شبو جزيرة سيناء ،شؤكف كبحكث
الشرؽ األكسط ،مركز بحكث الشرؽ األكسط ،القاىرة ،سبتمبر.
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.3

اسسكندراني ،إسماعيؿ( :)2014الحرب في شبو جزيرة سيناء :مكافحة – إرىاب أـ

تحكالت استراتيجية في التعاكف كالعداء ،تحميؿ سياسات ،المركز العربي لألبحاث كدراسة

السياسات ،الدكحة ،يناير.
.4

.5

.6

األشعؿ ،عبداهلل( :)2014حمقة نقاش :قضية فمسطيف  ..تقييـ استراتيجي -2013تقدير
استراتيجي  ،2014مداخمة مصر كالقضية الفمسطينية :التطكرات كالمسارات المحتممة،
مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت.

بكر ،محمد إبراىيـ( :)1984بكسبطة مدينة فرعكنية تقدـ أدلة أثرية جديدة تؤكد الصالت

السامية مع مصر ،بحث منشكر ،الجمعية التاريخية المصرية ،المجمد ،31 ،30

الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية ،القاىرة.

تقدير استراتيجي  :)2013(60اسجراءات المصرية في شبو جزيرة سيناء كانعكاساتيا

المحتممة ،مركز الزيتكف لمدراسات كاالستشارات ،بيركت.

.7

الحجازم ،مصطفى كامؿ خميؿ( :)2011األىمية االقتصادية سقامة منطقة لكجستية

.1

حسيف السيد حسيف( :)2172معاىدة السالـ المصرية-اسسرائيمية عاـ  7717كأثرىا

.7

حسيف ،حسيف السيد( :)2012معاىدة السالـ المصرية اسسرائيمية عاـ  1979كأثرىا

شرؽ قناة السكيس ،مجمة القانكف كاالقتصاد ،كمية الحقكؽ ،جامعة طنطا ،القاىرة.
عمى دكر مصر اسقميمي ،مجمة دراسات تاريخية ،العدداف  ،771-771القاىرة.

عمى دكر مصر اسقميمي ،مجمة دراسات تاريخية ،العدداف  ،118-117حزيراف

 ،2012القاىرة ،ص.454

 .10الحسيني ،السيد السيد( :)1982جيكمكفكلكجية سيناء :التخطيط الييكمي لشبو جزيرة
سيناء ،مركز بحكث التنمية كالتخطيط التكنكلكجي ،القاىرة.

 .77رزؽ ،أسعد( :)7717العقيدة الصييكنية في ظؿ السالـ ،مجمة شؤكف فمسطينية ،عدد،1
مركز األبحاث ،منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت ،يكليك .7717

 .72رفعت ،سعيد( :)2172الكضع القمؽ في شبو جزيرة سيناء بيف التحديات كاالحتماالت،
األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية ،مجمة شئكف عربية ،عدد .757

 .13زىراف ،حمدية( :)1983 – 1982التنمية االقتصادية في شبو جزيرة سيناء ،بحث
منشكر في كتاب مصر سيناء ،المجمس األعمى لمشباب كالرياضة ،القاىرة ،سبتمبر.

 .71سميماف ،عادؿ( :)2013بيف الثكرة كاالنقالب :معضالت مصر السياسية كاألمنية،
تقارير ،مركز الجزيرة لمدراسات ،الدكحة.

 .15الشرابي ،محبات أحمد( :)1987محافظة شماؿ سيناء بيف األنشطة التعميرية كالتنمية
السياحية ،دراسة جغرافية السياحية ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة.
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 .71صالح زكي( :)7717مدخؿ إلى االستراتيجية اسسرائيمية ،مجمة المكقؼ العربي،
عدد ،27سبتمبر .7717

 .17عدناف البكرم( :)1986معاىدة السالـ المصرية اسسرائيمية كحقكؽ العرب في خميج
العقبة ،مجمة المستقبؿ العربي ،اؿ عدد ،83كانكف الثاني.

 .71العربي ،محمد مسعد( :)1971أبعاد التغيرات السياسية في مصر بعد  30يكنيك ،مجمة
السياسة الدكلية ،مركز األىراـ لمسياسات كالدراسات االستراتيجية ،القاىرة.204/9/4 ،

 .19أبك العز ،محمد صفي الديف ( :)1976شبو جزيرة سيناء كالصراع العربي اسسرائيمي،

ندكة ،جامعة القاىرة 31-27 ،أكتكبر عاـ  ،1975المجمد الرابع ،القطاع الحضارم،

إدارة المطبكعات كالنشر لمقكات المسمحة ،القاىرة.

 .20مجمة كمية اآلداب(:)1995كمية اآلداب ،جامعة المنصكرة ،العدد  ،17المنصكرة –
مصر ،أغسطس.

 .27مجمكعة باحثيف( :)2013التحديات كالتيديدات المؤثرة عمى األمف القكمي المصرم بعد

ثكرة  25يناير  ،2011كاألسمكب األمثؿ الحتكاء تداعياتيا ،مركز الدراسات االستراتيجية

لمقكات المسمحة ،أكاديمية ناصر العسكرية العميا ،اسسكندرية.

 .22مركز الجزيرة لمدراسات( :)2012مرسي في عصره الثالث :تعزيز المكقؼ الداخمي
كخطكات خارجية متسارعة ،تقدير مكقؼ ،الدكحة 3 ،سبتمبر .2012

 .23مصطفى ،أحمد عبد الرحيـ( :)1980مضايؽ تيراف في أزمة الشرؽ األكسط ،بحث
منشكر في كتاب البحر األحمر ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 .21المعيد المصرم الديمقراطي( :)2013تقرير حكؿ أداء الرئيس محمد مرسي كالحككمة،
كحدة الدراسات كالبحكث البرلمانية ،القاىرة ،يناير  ،2013ص.3

 .25مكرـ يكنس( :)7715خطكط االنسحاب الجديدة في شبو جزيرة سيناء تكفؿ سسرائيؿ

استمرار السيطرة عمى المنطقة ،مجمة شؤكف فمسطينية ،عدد  ،57/51مركز األبحاث،

منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت ،أكتكبر /نكفمبر.7715

 .21أبك النمؿ ،حسيف( :)1979قطاع غزة  :1967-1948تطكرات اقتصادية كسياسية
كاجتماعية كعسكرية ،مركز األبحاث ،منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت.

 .21يكنس ،محمد عبد اهلل( :)2172خيارات مصر لمتعامؿ مع معضمة األمف في شبو جزيرة
سيناء ،مجمة السياسة الدكلية.
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خامساً :الصحف.
-1جكدة ،فتحي( :)2012أفكار مصرية لمكصكؿ بسيناء إلى بر األماف ،جريدة الجميكرية،
.2012/10/4

 -2الببالكم ،حازـ ( :)7711أزمة مصر منذ الحرب العالمية الثانية ،األىراـ.7711/1/71 ،
-1حمزاكم ،عمرك( :)2175في مكاجية ذكم الرايات السكداء ،الشركؽ.2175/2/1 ،

-5صحيفة األىراـ(.2014/11/2 :)2014

-6صحيفة الشرؽ األكسط(.2014/8/20 :)2014
-7صحيفة الشرؽ األكسط(.2014/8/8 :)2014

-8صحيفة الشرؽ األكسط( ،2012/8/7:)2012العدد .12306
-9صحيفة الصباح(.2012/8/11 :)2012

-10صحيفة القدس األسبكعي( :)2014العدد .2014/11/9 ،7922
-11صحيفة القدس (.2014/11/1 :)2014

-12صحيفة المشيد(.2014/10/31 :)2014

-71صحيفة الكسط ( :)2112العدد .2112/71/1 ،11

-14صحيفة الكطف(.2014/10/31 :)2014

-75الصقار ،كجيو( :)2177قناة مكازية لقناة السكيس ،جريدة األىراـ.2177/1/25 ،

-16عدنني ،إكراـ( :)2014مصر ما بعد  30يكنيك بيف الشرعية كشرعنو السمطة ،صحيفة
الحياة 20 ،فبراير 2014

-71عطية ،ممدكح( :)2172الكضع في شبو جزيرة سيناء معقد كالجماعات الجيادية منتشرة،
جريدة الجميكرية ،االثنيف 21 ،سبتمبر.2172 ،

-71الغمرم ،عاطؼ( :)2172كقائع اغتياؿ المشركع القكمي لتنمية سيناء ،جريدة األىراـ،
.2172/1/22

-77الغيارم ،محمد( :)2172مخاطر كتيديدات تكاجو األمف القكمي المصرم ،جريدة األىراـ،
.2172/1/77

-21محجكب ،عبد الحميـ( :)2172األمف القكمي في خطر كدكلة المؤسسات غائبة ،جريدة
األخبار.2172/1/21 ،

-21الكشاحي ،سمير ،السيسي( :)2014مصر لف تسمح أف تككف سيناء تيديدان لجيرانيا.
كالقضية الفمسطينية أحد أسباب اسرىاب ،الشركؽ 20 ،نكفمبر 2014
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سادساً :ندوات حوارية ومؤتمرات.
 -7إسماعيؿ ،فاركؽ مصطفى( :)7717البناء القبمي كالعالقات القبميػة ،المػؤتمر الػدكلي ال اربػع
عشر لإلحصاء كالحساب العممي كالبحكث االجتماعية كالسكانية ،القاىرة 11-25 ،مارس.

 -2السمكاكم ،محمد( :)1991الجزاءات في القػانكف العرفػي ،أعمػاؿ مػؤتمر اسنسػاف كالمجتمػع
كالثقافػػة فػػي شػػماؿ سػػيناء ،الع ػريش ،أكتػػكبر  ،1990المرك ػز القػػكمي لمبحػػكث كاالجتماعيػػة
كالجنائية ،قسـ بحكث المجتمعات الريفية كالصحراكية ،القاىرة.

 -3فيمي ،عمي( :)1983حكؿ تػكطيف كانػدماج البػدك ،د ارسػات نقديػة التجاىػات الممارسػة فػي
مصر كالسكداف – ندكة البداكة في الكطف العربي ،الجزائر 27-25 ،أكتكبر.

 -1القرمػػاني ،محمػػد عبػػد المػػنعـ( :)7715مػػدخؿ إلػػى نيضػػة سػػيناء ،مػػؤتمر التنميػػة الشػػاممة
لممجتمعات الصحراكية المنعقد بمحافظة الكادم الجديد ،مصر.
سابعاً :المواقع اإل لكترونية.
-7إماـ ،شفيؽ ،ما قؿ كدؿ( 30 :)2014يكنيك ثكرة أـ انقالب عسكرم ،الجريدة،
 ،2014/5/10متكفر عمى الرابط:

/http://www.aljarida.com/news/index/2012635221

-2أنص ػ ػػار بي ػ ػػت المق ػ ػػدس( :)2014صػ ػ ػراع االحتػ ػ ػكاء ي ػ ػػبف القاع ػ ػػدة كداع ػ ػػش ،بكاب ػ ػػة الحرك ػ ػػات
اسسالمية ،2014/4/23 ،متكفر عمى الرابط:

=https://www.google.ps/webhp?ie=utf-8&oe=utf-

-3ب ػػدكم ،أس ػػماء فتح ػػي ( :)2013ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء :أرض الفي ػػركز ،ش ػػبكة األخب ػػار العربي ػػة
( ،)ANNمتكفر عمى الرابط:

www.anntv/new/showsubject.aspx?id=5029

-1بركػػات ،مصػػطفى( :)2171مكق ػع عبػػرم يكشػػؼ تفاصػػيؿ تيريػػب المخػػدرات مػػف سػػيناء إلػػى
إسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرائيؿ ،مكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع فيت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك ،2171/77/2 ،مت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكفر عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط:
http://www.vetogate.com/1305798

-5بسيسػػك ،مػػؤمف :)2012( ،جريمػػة سػػيناء االىػػداؼ كالتػػداعيات ،الجزيػرة نػػت،2012/8/14 ،
متكفر عمى الرابط/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/8/14 :

-6بكػػرم ،مصػػطفى( :)2013لغػػز حػػادث رفػػح "الحمقػػة األكلػػى" ،الػػكطف ،2013/2/28 ،متػػكفر
عمى الرابطhttp://www.elwatannews.com/news/details/138846:

-1تق ػػدير اس ػػتراتيجي ( :)2013( )60اسجػ ػراءات المصػ ػرية ف ػػي ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء كانعكاس ػػاتيا
المحتممػػة ،مرك ػػز الزيتكنػػة لمد ارس ػػات كاالستش ػػارات ،أكتػػكبر  ،2013مت ػػكفر عمػػى الػػرابط:
http://www.alzaytouna.net/permalink/51937.html
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- 1تقدير استراتيجي  :)2014(65مسػتقبؿ العالقػة بػيف حمػاس كايػراف ،مركػز الزيتكنػة لمد ارسػات
كاالستش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات ،م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارس  ،2014مت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكفر عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط:

http://www.alzaytouna.net/permalink/64061.html

 - 7تقدير مكقؼ ،مصر( :)2014تفاقـ األزمة في شماؿ سيناء ،مركز الجزيرة لمدراسات3 ،
نكفمبر ،2014متكفر عمى الرابط:

ttp://studies.aljazeera.net/positionestimate/2014/11/2014113123143

-10الجزيرة نت ( :)1997مفيكـ األصكلية ،لقاء حكارم مع الشيخ يكسؼ القرضاكم،
،1997/10/19

لمتفاصيؿ/ http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3:

-11الجزي ػ ػرة نػ ػػت ( :)2012مصػ ػػر تشػ ػػيع قتالىػ ػػا كاس ػ ػرائيؿ تعػ ػػرض المسػ ػػاعدة،2012/8/7 ،،
لمتفاصيؿ/ http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/8/7 :

-12الجزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة ن ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ( ،2014/10/27 :)2014مت ػ ػ ػ ػ ػ ػػكفر عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط الت ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي:
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/10/27

 -13الجزيرة نت ،مصر( :)2014تفاقـ األزمة في شماؿ سيناء ،2014/11/3 ،متكفر عمى
الرابط التالي:

http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2014/11/20141131231
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- 14حسػػف ،محمػػد عمػػى ( :)2014ح ػكار مػػع الم ػكاء محمػػد رشػػاد ،2014/12/26 ،لمتفاصػػيؿ
انظر الرابط:

http://www.elwatannews.com/news/details/627274

-15حسػػيف ،كآخػػركف( :)2013أخطػػر  10طػػرؽ لتيريػػب السػػالح فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،مكقػػع
اليكـ السابع ،2013/7/22 ،متكفر عمى الرابط

التاليwww.youm7.com/story/2013/7/22:

-16الخرباكم ،عزت( :)2015مقدمات لمثكرة الدينية ،بكابة الحركات اسسالمية،2015/1/18 ،
متكفر عمى الرابط التاليhttp://www.islamist-movements.com/25698:

- 71خيرت ،عبد الحميد( :)2171سيناء مف الخاليا النائمة إلى تنظيـ القاعدة ،المركز العربي
لمبحكث كالدراسات ،2171/72/27 ،متكفر عمى الرابط التالي:

http://www.acrseg.org/2246/bcrawl

 -18الدسػ ػ ػ ػػكقي ،عاصػ ػ ػ ػػـ ( ،:)2012ثػ ػ ػ ػػكرة  25ينػ ػ ػ ػػاير ..كالثػ ػ ػ ػػكرة المضػ ػ ػ ػػادة ،مكقػ ػ ػ ػػع العربػ ػ ػ ػػي،
 ،201/2/28متكفر عمى الرابط التالي:

-19ديػاب ،محمػػد عبػد الحكػػـ(:)2013خطايػا مػػا بعػػد ثػكرة  30يكنيػػك كاجػراءات عاجمػػة مطمكبػػة،
الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدس العرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،2013/11/29 ،مت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكفر عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي:
http://www.alquds.co.uk/?p=108583
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-20دياب ،ىاجر(:)2012سيناء بيف غياب الدكلة كاالستثمار السياسي ،األىراـ المسائي ،متكفر
عمى الرابط التالي:

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1125931&eid=122

-21الرممي،عبير(:)2014انقالب عمى اسسالـ السياسي ،مكقع دنيا الرأم،
،2014/11/3متكفر عمى الرابط التالي:
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/346793.html

- 22زكي ،أنس( :)2012مف المسؤكؿ عف ىجكـ رفح؟ ،الجزيرة نت ،2012/8/8 ،لمتفاصيؿ:
/http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/8/8

-23الزىػػار ،محمػػد صػػالح( :)2012سػػيناء الغائػػب كالحاضػػر فػػي أكلكيػػات مصػػر ،سػػكام نيػػكز،

 18أغسطس  ،2012متكفر عمى الرابط التالي:

/http://www.skynewsarabia.com/web/article/40174

-24الزىار ،محمد( :)2014سيناء عقد مف اسرىاب ،سكام نيكز ،القاىرة 30 ،أكتكبر ،2014
متكفر عمى الرابط التالي/ http://www.skynewsarabia.com/web/article/698750:

- 25زيػػف الػػديف ،كجػػدم ( :)2172طبػػكؿ الحػػرب كالقضػػاء عمػػى اسرىػػاب كتنميػػة سػػيناء ،الكفػػد
البكابة اسلكتركنية ،2172/1/11 ،متكفر عمى الرابط/http://www.alwafd.org :

-26السػػيناكم ،يكسػػؼ ،بعػػد مػػركر  100يػػكـ مػػف حكػػـ السيسػػي ،البكابػػة نيػػكز،2013/9/17 ،
متكفر عمى الرابط التاليhttp://www.albawabhnews.com/792725:

- 27ش ػريؼ مبػػركؾ ،عػػرض كتػػاب الحركػػات اسسػػالمية . .كأثرىػػا فػػي االسػػتقرار السياسػػي فػػي
الع ػ ػ ػػالـ العرب ػ ػ ػػي ،مكق ػ ػ ػػع ص ػ ػ ػػحيفة الش ػ ػ ػػرؽ العرب ػ ػ ػػي ،مت ػ ػ ػػكفر عم ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػرابط الت ػ ػ ػػالي:
http://www.asharqalarabi.org.uk/paper/s-akhbar-ha4.htm

- 28شينكر ،ديفيد( :)2012القكة المتعددة الجنسيات كالمراقبكف ميددكف فػي شػبو جزيػرة سػيناء،
معيػػ ػ ػػد كاشػ ػ ػ ػػنطف،2012/6/4 ،

ال ػ ػ ػ ػرابطhttp://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-:

analysis/view/the-mfo-

- 29شػػينكر ،ديفي ػػد( :)2013الفكض ػػى فػػي ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء ،معيػػد كاش ػػنطف لسياس ػػة الش ػػرؽ
األدنى ،2013/5/24 ،الرابط:

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/chaos-in-

-30عبد الحميـ ،سميحة( :)2012أرض الفيركز :في ذكرل تحريرىػا ،أخبػار مصػر ،متػكفر عمػى
الرابطwww.egynews.net/wps/portal/print?params=224034 :

- 31عب ػ ػػد الحمي ػ ػػد ،ري ػ ػػـ( :)2014الي ػ ػػكـ الس ػ ػػابع ،2014/10/31 ،مت ػ ػػكفر عم ػ ػػى الػ ػ ػرابط:
http://www.youm7.com/story/2014/10/31/1930426
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-32عبد الرازؽ ،ىدل( :)2014بالفيديك ...نبيؿ نعيـ" :أبك مازف" أكد لي مكافقة اسخكاف التنازؿ
عػ ػ ػػف سػ ػ ػػيناء لغ ػ ػ ػزة خػ ػ ػػالؿ حكػ ػ ػػـ مرسػ ػ ػػي ،مكقػ ػ ػػع الفجػ ػ ػػر ،2171/77/75 ،لمتفاصػ ػ ػػيؿ:
http://www.elfagr.org/734962

-33عبػػد المطيػػؼ ،سػػالمة( :)2013فظػػائع تجػػار البشػػر فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،مكقػػع ،NOW
 ،2013/9/29متكفر عمى

الرابطhttps://now.mmedia.me/lb/ar:

-34عب ػ ػ ػ ػػد المجي ػ ػ ػ ػػد ،كحي ػ ػ ػ ػػد( :)2014مص ػ ػ ػ ػػانع اسرى ػ ػ ػ ػػاب ،األىػ ػ ػ ػ ػراـ الي ػ ػ ػ ػػكمي2014/5/17 ،
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1602521&eid=891

-35العجػػاتي ،محمػػد( :)2010أىػػالي سػػيناء بػػيف حقػػكؽ المكاطنػػة كضػػركريات األمػػف القػػكمي،
شباؾ ،ديسمبر  ،2010متكفر عمى

الرابط/ www.elagati.wordpress.com/2012/08/06:

-36عمي ،عبد الرحيـ( :)2013سيناء إلػى أيػف؟ دالئػؿ كمؤشػرات :خريطػة الجماعػات الجياديػة،
 ،2013/12/29لمتفاصيؿ عمى الرابطhttp://www.albawabhnews.com/4167 :

- 37الغمررررررأاود ،حمرررررر  :) 2014سررررررينا امأت المشررررررلشلق ،مو رررررر الشررررررأ اموسرررررر ،
 ،2014/10/29متكفر عمى الرابط:

/http://aawsat.com/home/article/210691

 -11غنيـ ،عبد الرحمف :)2172( ،سيناء مف منظكر العيف الفمسطينية ،مكقع إسالـ تايمز،
 ،2172/1/21متكفر عمى الرابط:

/http://www.islamtimes.org/ar/doc/article/189494

- 39فياض ،أحمد( :)2014غزة قمقة مف المنطقة العازلة ،2014 /10/28 ،لمتفاصيؿ:
www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/10/28

 -40كامب ديفيد حكلتيا إلى شبو جزيرة مكتكفة السالح" ،الكطف أكف اليف،2013/7/15 ،

لمتفاصيؿ أنظر

الرابطhttp://www.alwatan.com.sa/Dialogue/News_Detail.aspx?ArticleID=15 :

 - 40كم ػ ػ ػػاؿ ،راني ػ ػ ػػا ( :)2014مص ػ ػ ػػر ث ػ ػ ػػكرة أـ انق ػ ػ ػػالب ،مكق ػ ػ ػػع ع ػ ػ ػػكد الن ػ ػ ػػد ،لمتفاص ػ ػ ػػيؿ:
http://www.oudnad.net/spip.php?article893&lang=ar

-41كنانػ ػػة( :)2010محافظػ ػػة جنػ ػػكب سػ ػػيناء ،بكابػ ػػة التنميػ ػػة المجتمعيػ ػػة ،متػ ػػكفر عمػ ػػى ال ػ ػرابط:
http://www.kenanaonline.net/page/4987

-42كيالنػػي ،عمػػر ( :)2014المنطق ػة العازلػػة حظػػر عمػػى غ ػزة ،2014/12/14 ،متػػكفر عمػػى
الرابط:

www.samanews.com/ar/index.php?act=post&id=222873

 -43مجيد ،سكسف شاكر ( :)2012اسرىاب مفيكمو كأسبابو كتكصيات لمحد منو ،مكقع الحكار
المتمدف،2012/6/2 ،

لمتفاصيؿhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=310245 :

- 44المدىكف ،محمد ( :)2005االنفالت األمني ىؿ مف طريؽ ،مكقع مفتاح،2005/6/23 ،
لمتفاصيؿ انظر الرابط:

http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=3252&CategoryId=2

119

- 45مس ػػمـ ،طمع ػػت أحم ػػد( :)2013حقيق ػػة القػ ػكات األمريكي ػػة ف ػػي ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء ،ص ػػحيفة
الدستكر ،2013/6/29 ،لمتفاصيؿ عمى رابط:
http://www.dostor.org/print.aspx?229108

-46مس ػ ػ ػػمـ ،طمع ػ ػ ػػت( :)2012مكق ػ ػ ػػع س ػ ػ ػػيناء ف ػ ػ ػػي االس ػ ػ ػػتراتيجية اسسػ ػ ػ ػرائيمية ،الجزيػ ػ ػ ػرة ن ػ ػ ػػت،

 ،2012/10/17لمتفاصيؿ عمى رابط:

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad -70ec-47d5-b7c4-3aa

- 47المصػػرم اليػػكـ( :)2010الداخميػػة تحػػدد  14مػػارس النتخػػاب نائػػب الجماليػػة بعػػد اسػػتقالة
سميماف ،2010/2/8 ،لمتفاصيؿ عمى رابط:

www.almasryalyoum.com/news/details/16425

-48المنيسي ،محمد( :)2014اسعالـ المصرم ،مف حفر حفرة لمرسي كقع فييا السيسي8 ،
سبتمبر  ،2014متكفر عمى الرابط:

http://www.marebpress.net/articles.php?lng=arabic&id=16944

-49الم ػ ػ ػ ػ ػكارد االقتصػ ػ ػ ػ ػػادية بشػ ػ ػ ػ ػػماؿ سػ ػ ػ ػ ػػيناء 1 ،يكنيػ ػ ػ ػ ػػك  ،2013األى ػ ػ ػ ػ ػ ارـ الرقمػ ػ ػ ػ ػػي ،اربػ ػ ػ ػ ػػط:
www.ahramdigital.org.eg/community.aspx?serial=1307561

- 50مكس ػ ػ ػ ػ ػػكعة مقات ػ ػ ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػ ػ ػػي الص ػ ػ ػ ػ ػػحراء( :)2014/3/25ش ػ ػ ػ ػ ػػبو جزيػ ػ ػ ػ ػ ػرة س ػ ػ ػ ػ ػػيناء ،ارب ػ ػ ػ ػ ػػط:
www.moqatel.com/openhore/Behoth/Gography11/akaleem/Sinaa/sec

- 51مكقػػع درع الػػكطف( :)2013األمػػف الػػكطني .المفيػػكـ كاألبعػػاد كالمرتك ػزات،2013/11/1 ،
لمتفاصيؿ انظر

الرابط/http://www.nationshield.ae/home/details/files :

- 52مكقع رصد( ،2015/1/9:)2015ملوفأ على الأاب

http://rassd.com/7-127589.htm :

- 53مكقع ككالة فمسطيف اسخبارية ،االستراتيجية كعمـ التخطيط ،2012/9/7 ،لمتفاصيؿ انظػر
الرابط:

http://www.pnn.ps/index.php/ideas/98475

- 51مكقع النبأ( :)2175خفايا تجارة السالح في شػبو جزيػرة سػيناء ،2175/2/71 ،متػكفر عمػى
الرابط التالي/ http://www.alnba.com/2015/02/10:

- 55ميدؿ ايست أكناليف( :)2171السمفية الجيادية كداعش ،نتاج سػيد قطػب،2171/72/11 ،
متكفر عمى الرابطhttp://www.middle-east-online.com/?id=191169 :

- 56النجار ،خالد سعد ( :)2012معجـ المصطمحات الثكرية لربيع الثكرات العربية ،مكقع قصة
اسسالـ،2012/4/17 ،

لمتفاصيؿhttp://islamstory.com/ar/node/21760:

- 57ى ػػاني قاس ػػـ( :)2014المنطق ػػة العازل ػػة كت ػػداعياتيا عم ػػى األم ػػف المص ػػرم كأم ػػف المقاكم ػػة،
 ،2014/11/7متكفر عمى الرابط:

www.almawqef.com/spip.php?article11298
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 -58بوه مق ،عب الل يف( :)2014مشكمة المخدرات كأبعادىا الدكلية عمى األمف القكمي
كالتنمية ،مكقع ك ازرة العدؿ الميبية ،2014 ،متكفر عمى الرابط:
http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=282

-57أبكاليكؿ ،أشرؼ( :)2172األىراـ الرقمى تستكشؼ طرؽ تيريب السالح مف ليبيا كالسكداف
إلى سيناء ،2172/1/21 ،متكفر عمى الرابط:

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=940109&eid=86
-60ىكيدم ،فيمي( :)2014دعكة لمراجعة مسممات مشكمة سيناء ،الجزيرة نت2014/11/4 ،
ملوفأ على الأاب http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad :

-61مصر ،الييئة العامة لالستعالمات ( :)2014محافظة شماؿ سيناء 8 ،يكنيك ،2014
متكفر عمى الرابط:

www.sis.gov/Ar/templates/Articles/tmpArticles.aspx?catID=1508#.45

- 62المعرف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة :)2012(:جبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ الح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ ،مت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكفر عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط:
http://www.marefa.org/index.php/

-63الييئة العامة لالستعالمات ،2015،إحصائيات السكاف في مصر،متكفر عمى الرابط التالي:
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID
=19#
-64الييئػ ػػة العامػ ػػة لالستعالمات(مصر):سػ ػػيناء الماضػ ػػي كالحاضػ ػػر ،كآمػ ػػاؿ المسػ ػػتقبؿ ،اربػ ػػط:
www.sis.gov.eg/Ar/Templats/Articles/tmpArticles.aspx?atID=4395

-65الكفد( ،2012/8/6 :)2012متكفر عمى الرابطhttp://www.alwafd.org :
 -66كيكيبي ػ ػ ػ ػ ػ ػػديا ( :)2014س ػ ػ ػ ػ ػ ػػمفية جيادي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،مت ػ ػ ػ ػ ػ ػػكفر عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط الت ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي:
/http://ar.wikipedia.org/wiki

-67اليكـ السابع( ،2014 /10/31 :)2014متكفر عمى الرابط:
http://www.youm7.com/story/2014/10/31

-68الي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابع ،2014/10/25 ،مت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكفر عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط:
http://www.youm7.com/news/newsprint?newid=1922322
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