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 العربية:اللغة الملخص ب
الحوادث اإلرهابية في   الدراسة جغرافية  حيث يهدف اإلرهاب    سيناء،ناقشت هذه 
وتحطيم قواته النظامية    لديه،إلي الضغط المباشر على الشعب وتدمير وسائل المقاومة  

عن طريق تدمير مراكز ارتكازه والمنشآت المدنية والمراكز التجارية باعتبارها تحد من  
ا القتال ضد  على  الدولة  قادرة على    اإلرهابية، لعناصر  قدرة  بأنها غير  الدولة  وإظهار 

على   واستسالمه   أراضيها؛الحفاظ  الشعب  لدى  المعنوية  الروح  انهيار  إلى  يؤدي  مما 
 أمام أعدائه. 

هدفت الدراسة للتعرف علي العوامل الجغرافية المؤثرة في توطن الحوادث اإلرهابية  
ي سيناء ، وقد اعتمدت  وادث اإلرهابية ف وكيفية تطويعها في تقديم حلول للحد من الح

الفترة من    الدراسة على الحوادث اإلرهابية في  م التي    2020م وحتي    2000حصر 
عدة جرائد مصرية منها جريدة المصري اليوم   ت في سيناء . واعتمدت الدراسة علىحدث

وال  كونها جريدة مصرية النهار  المصرية وجريدة  يوميًا ، وجريدة األهرام  مرصد تصدر 
المصرية الصحف  من  ..وغيرها  عل  .  المصري  الدراسة  في   ىواعتمدت  مناهج  عدة 
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المورفولوجي( ، باإلضافة   –الوصفي التحليلي  –التاريخي    –تناولها )المنهج اإلقليمي  
نظم   تطبيقات  واستخدامات  الكارتوجرافي  واألسلوب  الكمي  التحليل  اسلوب  إلي 

 المعلومات الجغرافية .
الدرا   إلتوصلت  بالمواقع   ىسة  تمت  اإلرهابية  الحوادث  أن  أهمها  نتائج  عدة 

م ، ثم انتقلت إلى شمال سيناء بعد   2011السياحية بجنوب سيناء قبل أحداث يناير  
وبعد تولى المجلس العسكري إدارة األمور في مصر وكادت ،  م    2011أحداث يناير  

بعد   بكثرة  عاودت  ثم   ، األخوان  فترة  في  تتوقف  وبدأت   2013يو  يون  30أن   ، م 
في  والشرطة  الجيش  ارتكاز  ونقط  الغاز  خطوط  على  بالهجمات  اإلرهابية  الحوادث 
قبل  ما  بخالف  جنوبها  عن  سيناء  شمال  بمحافظة  الحوادث  وتزايدت   ، سيناء  شمال 

) قسم العريش ورفح   م . وقد تم استنتاج المواقع األكثر إرهابًا بشبه جزيرة سيناء  2010
 ، وطرح استراتيجية أمنية للدفاع عن هذه المواقع. والشيخ زايد ( 

التفجييرات  ،رهابييةاالالحيوادث ، سييناءرة جزي شبه ،جغرافية اإلرهاب  :المفتاحيةالكلمات  
 في سيناء.
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 المقدمة:
تعد دراسة المواقع الجغرافية للمناطق التي تمت بها الحيوادث اإلرهابيية مين بيين 
موضييوعات الجغرافيييا السياسييية والمرتبطيية بالسييلول السياسيييي ليييس فييي مصيير فقييط بيييل 

ويمييار   المشييروع،بالعييالم أجمييع . ويعييد اإلرهيياب ميين ظيياهرات الصييراع السياسييي غييير 
على الصعيدين الوطني المحلي والدولي ، ويستخدم اإلرهاب ) فردًا أو جماعة أو دولة( 
العنف المسلح بقصد سلب إرادة النا  أو الدولة وإشاعة الرعب وزعزعة االستقرار وأمن 
المجتمييع . وقييد انتشييرت هييذه الظيياهرة فييي أغلييب مجتمعييات العييالم فييي السيينوات األخيييرة. 

رهييياب بأنيييه اسيييتخدام الرعيييب كعميييل رميييزي الغايييية منيييه التيييأثير عليييى ويمكييين تعريييي  اإل
السييلول السياسييي بواسييطة وسييائل غييير عادييية وغييير مشييروعه. وقييد تييم تعرييي  اإلرهيياب 

م )على أنه األعمال اإلجراميية الموجهية ضيد دولية ميا،  1937وفقًا التفاقية جني  عام 
ل األفعيال العمديية الموجهية ويقصد بها خلق حالة رعب فيي أههيان األشيخاك. كميا تمثي

إحييداث  –التخرييب العميدي بيياألموال العامية  –ضيد حيياة اشييخاك مكلفيين بمهيام عاميية 
صييينع  –الشييروع فيييي ارتكيياب جيييرائم  –الضييرر العميييد بحييياة النيييا  وتعرضييهم  للخطييير 

فييي تنفيييذ عمييل  لاالشييترا –وحيييازة أسييلحة ومتفجييرات أو مييواد ضييارة بقصييد تنفيييذ جييرائم 
 ( . 88، ك  2021حريض أو االتفاق (. )نور الدين ، ارهابي بالت

وتعتمد الدول على القوات الخاصية والمخيابرات واألجهيزة األمنيية والدبلوماسيية واإلعيالم  
الجغرافيييييا السياسييييية واحييييدة ميييين الموضييييوعات الشييييائكة فييييي  فييييي مواجهيييية اإلرهاب.وتعييييد 

الدراسات الجغرافية، وهلك ألنها مضطرة لربط وتحليل التفاعالت البشرية سريعة اإليقاع 
واالتجاهات السياسية الداخلية والخارجية واألحداث العسيكرية ميع العواميل األرضيية شيبه 

 (.9م ، ك 1974الثابتة )محمد رياض ،
ة الدراسيية فييي الجغرافيييا السياسييية هييي الدوليية ، والتييي قييد تتكييون ميين إقليييم وحيييث أن وحييد 

جغرافييي واحيييد أو جيييزء منيييه أو ميين عيييدة أقييياليم. وقيييد تظهيير أقييياليم متمييييزة بقواهيييا الذاتيييية 
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وثقلها السكاني والحضاري واالقتصادي ، وأقاليم أخيرى فقييرة أو بعييده عين مركيز الحكيم 
ياسيييية مييين ثيييالث عناصييير ) األرض والسيييكان . ومييين جانيييب أخييير تتركيييب أي وحيييدة س

والسلطة التي تنظم العالقة بينهما والشرط الرابع للدولة هيو السييادة والتيي تعنيي السييطرة 
علييييى األرض والسييييكان( .  ولمييييا كانييييت الجغرافيييييا السياسييييية تييييدر  بعييييدين فييييي الوحييييدة 

واالقتصيييادية  السياسيييية ) البعيييد األفقيييي يتمثيييل فيييي األرض بخصيييائها الطبي يييية والبشيييرية
والبعد الثاني األنسان ويضاف البعد الثاليث اليزمن ..( . والجغرافييا السياسيية هيي دراسية 
التفاعل بيين المنطقية الجغرافيية والعمليية السياسيية وعالقتهيا المكانيية ؛ والعمليية السياسية 

و عبارة عن تتابع األحداث السياسية التي  يتخذها اإلنسان إليجاد وضع سياسي معين أ
 ( . 33، ك  2002إلنشاء نظام سياسي أو المحافظة عليه )محمد الديب ،

 
 

 للدراسة:المجال المكاني 

تم اختيار منطقة شبة جزيرة سيناء كمجال مكاني لدراسية هيذا الموضيوع ؛ نظيرًا 
لكثرة الحوادث اإلرهابيية التيي تميت عليى ارضيها فيي الفتيرة األخييرة ، ولكونهيا تمثيل بعيدًا 

 التاريخ الحربي لشبه جزيره سيناء :وفيما يلي مالمح من  القومي المصري .لألمن 
 فترة التاريخ الحديث :  

م ، وقد أنشأ محافظية العيريش ضيمن  1805تولي محمد علي حكم مصر عام 
التقسيم اإلداري المصري ، ويمثل أول شكل إداري منتظم في سيناء ، وأصبح لها حدود 

تحت تصرف محافظها قوة عسكرية لحمايية حيدود مصير إدارية واختصاصات . ووضع  
الشييييرقية باإلضييييافة إلييييى قييييوة نظامييييية لحماييييية األميييين الييييداخلي بالمدينيييية. وأنشيييي ت نقطيييية 
جمركية ونقطة حجر صحي . أما مدينة الطور فقد كانت تتبع محافظة السويس إدارييًا، 

المالييية المصييرية.  ومدينيية نخييل كانييت تمثييل ضييمن إدارة القييالع الحجازييية التابعيية لييوزارة
وفي عهد الخيديوي اسيماعيل تيم إنشياء مدينية اإلسيماعلية لتكيون مركيزًا إلدارة شيركة قنياة 

م ، لموقعهيييا بمنتصيييف القنييياه تقريبيييًا ، ثيييم  1869السيييويس التيييي أفتحيييت للمالحييية عيييام 
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أنشييي ت مدينييية القنطيييرة بشيييمال القنييياه . ونظيييرًا ألهميييية قنييياة السيييويس بالمنطقييية ومصيييالح 
لكبيييرى فقيييد تيييم شييين هجيييوم مييينظم عليييى مصييير سيييمي بالعيييدوان الثالثيييي مييين قبيييل اليييدول ا

م، وبالمقاومييية الشيييعبية والشيييرطة  1956)الكييييان الصيييهيوني وانجلتيييرا وفرنسيييا( فيييي عيييام 
 المصرية والفدائيين من جيشها تمكنت مصر من صد العدوان. 

قييام الكيييان الصييهيوني بشيين هجييوم علييي مصيير وسييوريا واألردن، واحتلييت شييبة 
جزييره سيييناء ميين مصير وهضييبة الجييوالن بسيوريا والضييفة الغربييية بياألردن . وظلييت شييبة 
جزيرة سيناء طيلة فترة االحيتالل مسيرح عملييات لحيرب االسيتنزاف، بيل وعملييات حربيية 

 يرها. في العمق الصهيوني كما في عملية إيالت... وغ
واسييتطاع الجيييش المصييري فييي االسييتعداد للحييرب ، وتييم اسييتعادة وتحرييير سيييناء 

م . وتمت مفاوضات لتسوية النزاع وعقد معاهدة كاميب ديفييد  1973أكتوبر عام  6في  
م بواشينطن  1979ميار   26م والمصاغة والموقيع عليهيا فيي   1978سبتمبر    17في  

أبرييل  25ن الصيهيوني مين سييناء تماميًا فيي الوالييات المتحيدة . وانسيحب الكييا وسياطةب
م باالنسحاب من شريط طابا بناء على التحكيم الذي تيم فيي محكمية العيدل   1982عام  

 الدولية .
 الحدود الشرقية لمصر وشبه جزيرة سيناء : 

كيم طيولي مين الشيرق  120تطل سيناء على البحر المتوسط بطيول حيدود نحيو 
كييم طييولي ميين الشييمال للجنييوب ،  160ويس بطييول قنيياة السيي ىللغييرب . بينمييا تطييل عليي

كييم طييولي ، وتطييل علييى خليييج الع بيية بطييول  240خليييج السييويس بطييول  ىوتطييل عليي
% ميين  30كيم طييولي بنسييبة  670كيم طييولي . وتمثييل هيذه الحييدود السيياحلية نحييو 150

حيدود أقصير حيدود فيي تمثيل  ةجملة أطوال السيواحل المصيرية . ورغيم أن حيدودها البريي
  -كم ، ولكنها تعد األخطر عن كل الحدود لسببين : 210مصر 
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، ثييم هييي الحييدود الوحيييدة أوُل تاريخهييا مييع الغييزوات والحييروب والمييدخل الشييرقي لمصيير 
، حيييث تصييادمت تركيييا وبريطانيييا ثانيااا  التييي تييم تخطيطهييا تحييت تهديييد السييالح مباشييرة 

لييم تحييل إال بظهييور م ( ، و  1906 –صييدامًا مسييلحًا حييول هييذه الحييدود ) حادثيية طابييا 
األسطول البريطاني في مياه المنطقة . حيث كانت سياسة تركيا في القرن التاسع عشير 
هي تقليص رقعة مصر ونفوهها في سييناء ، ومحاولية دفيع خيط الحيدود إليى أقصيى حيد 
ممكن داخلها . وفي محادثات ترسيم الحدود بين القوتين المستعمرتين فيي هليك الوقيت ، 

 عدة مقترحات لترسيم هذا الحد ومنها :  ىريطانيا علساومت تركيا ب

 رسم الحد من رفح إلى السويس  -رسم الحد ليكون من رفح إلى رأ  محمد  -

إلي أن سلمت برسيمه بخيط مين رفيح رسم الحد من رفح والسويس والع بة مرة ثالثة ،  -
؛ حييث يبيدأ الخيط مين طابيا قيرب  (200، ك 1964) عميار ، الع بة فيي النهايية  إلى

رأ  خليج الع بة ، ثم يتجه كقاطع نحو الشمال الغربي حتي رفح ؛ حييث يفصيل بيين 
رفيح المصيرية غربييًا ورفيح الفلسييطينية شيرقًا . الخيط المسييت يم أغلبيه ، ولييو أنيه ال يخلييو 
مين التعيرج الطفييي  ، كميا يتوسيطه تقريبييًا نتيوء خفييي  سيالب فيي منطقيية جبيل عنيجييه 

وطبوغرافييية أكثيير منهييا فلكييية هندسييية .  الطبي يييةين الجييديرات . ويعييد ميين الحييدود وعيي
، والتيي  بحثيًا عين المرعييأوديتهيا وقبائلهيا الرحيل و والخط يتعامد مع محيور الهضيبة ، 

 تتجاهل الحد السياسي .   قد 
مييين أخطييير قطاعيييات الحيييد هيييي نهايتيييه عنيييد رأ  الع بييية ، ففيييي نصيييف دائيييرة 

 –األردن  –فلسيييطين  –لييم تتقابييل حيييدود اربييع دول وقتهييا ) مصيير صييغيرة تتقييارب وان 
السييعودية ( . ولهييذه األهمييية االسييتراتيجية نزعييت بريطانيييا الع بيية ميين السييعودية لحسيياب 

الكيييييان األردن ليجييييد مخرجييييًا لهييييا علييييى البحيييير . وقييييد ظهييييرت خطييييورة الخييييط مييييع قيييييام 
كيليومترات غربيًا إلييى خيط يقييع ، فينن الحييد األدنيى لهيا أن تييدفع بالحيدود عييدة  الصيهيوني
شرم الشيخ  . ويجب آال نتجاهل أن العمليات  – " قرية أم الرشراش"ايالت   –غرب رفح  
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م  1948العسييكرية اإلسييرائيلية علييى الجانييب األخيير ميين الحييد الشييرقي لمصيير منييذ عييام 
عسكرية ( تشكل دائمًا جيزء مين كيل  –تجري كلها في إطار استراتيجية عامة ) سياسية 

اسك ، فاحتالل مرتفع معين أو عقدة طريق أو ب ر أو قطعة من األرض مبني على متم
دراسة عميقية لطبيعية األرض وإمكانيتهيا واسيتغاللها سياسييًا واسيتراتيجيا  ، ميع األخيذ فيي 
االعتبييار الوضييع اإلقليمييي والييدولي وتمتييد حروبهييا علييى انهييا مؤقتييه ومتالئميية مييع الجييو 

 (.102، 1988ا ترسم هدفًا أكبر) بير سيليربيه :الدولي والوضع العربي ولكنه
تضييم سيييناء محافظتييان إداريتييان وأجييزاء إدارييية  بشاابه جزياارة ساايناء:التقساايم الداري 

م قسي 11تضيم شيمال سييناء تابعة لمحافظات السويس واإلسيماعلية وبورسيعيد، محافظية 
م إدارييييية، أقسيييا 10تضيييم جنيييوب سيييييناء إداري، وعاصيييمتها مدينييية العييييريش. ومحافظييية 

فريعة قسم شرق التتبع وييتبع حي الجناين محافظة السويس، و  .وعاصمتها مدينة الطور
    . (1شكل) مركز ومدينة القنطرة شرق محافظة اإلسماعلية تبعمحافظة بورسعيد، وي



 2021يوليو ( األولالجزء  – 53العدد )                       بقنا                مجلة كلية اآلداب          

 

- 1792 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ( شبه جزيرة سيناء إداريا  1)شكل 
 م     2020)ملف رقمي من الجهاز المركزي لإلحصاء( 

  :نطاقات التسليح في شبه جزيرة سيناء

منياطق   وقسيمت  تيم رسيم نطاقيات تسيليح  أكتيوبربموجب اتفاقية كاميب ديفييد بعيد حيرب 
 كما يلي: (2شكل ) وحتي حدودها الدولية الشرقيةمن قناة السويس غربًا سيناء 
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  لمعاهدةالسرائيلية ا  –)المعاهدة المصرية  ديفيد  نطاقات التسليح وفقا  كامب( 2شكل )
 ( 56: 3ص م ،1979نصوص وردود فعل ،

( : تقيييع هيييذه المنطقييية ميييا بيييين الخيييط األحمييير عليييى الخريطييية مييين  Aالمنطقييية ) -
 الشرق ، ويحدها من الغرب قناه السويس والساحل الشرقي لخليج السويس.
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( : يحييدها ميين الشييرق الخييط األخضيير وميين الغييرب الخييط األحميير Bالمنطقيية ) -
المدنيية  على الخريطة ، ويحمي المنطقة كتائب مجهزة ، وتعاونها أفراد الشيرطة

 في حفظ األمن والحماية والنظام بالمنطقة .

( : يحييدها ميين الغييرب الخييط األخضيير وميين الشييرق الحييدود الدولييية Cالمنطقيية ) -
وخليج الع بة ، تتمركز في هذه المنطقة قوات األمم المتحدة والشيرطة المصيرية 
وحر  الحيدود ، تتيولي الشيرطة المصيرية أداء مهيام حفيظ األمين والنظيام داخيل 
 المنطقة ، وتتمركز قوات األمم المتحدة في معسكرين )الجورة ، شرم الشيخ ( . 

% مين  6، وتمثيل نحيو 2كيم  60088وتبلغ جملة مسياحة شيبه جزييرة سييناء نحيو  
 إجمالي مساحة الدولة المصرية.

    
 أسباب اختيار الموضوع: 

  -أختار الباحثين موضوع الدراسة لألسباب التالية: 
 11أحييداث  تزامنييًا مييع حداثيية ظيياهرة اإلرهيياب علييى الخريطيية السياسييية العالمييية  -

 سبتمبر. وحداثة مصطلح جغرافية اإلرهاب. 

 ندرة الدراسات التي تناولت جغرافية اإلرهاب عربيًا ودوليًا.  -

 تنوع الحوادث اإلرهابية بين مناطق شمال وجنوب سيناء في فترات زمنية مختلفة.  -

 شبة جزيرة سيناء من المناطق الهامة لألمن القومي المصري . -

 تنوع قوى الشر بهذه المنطقة من مهربين وإرهاب عابر لألوطان . -
لباحثين إلظهار التربص الدولي للنييل مين قيدرة مصير العسيكرية واألمنيية محاولة ا -

 والسياسية على الصعيدين المحلي والدولي.  

محاولييية ألخيييذ بالثيييأر وفضيييح مخططيييات اإلرهييياب األسيييود بسييييناء؛ وإلقييياء الضيييوء  -
عليييى ملحمييية شيييهداء اليييوطن مييين رجيييال الجييييش والشيييرطة ) رجيييال موقعييية البيييرث 
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التصييييوف الييييديني بمسييييجد الروضيييية " تقييييبلهم   جميعييييًا شييييهداء وشييييهداء مييييذهب 
 الواجب "( .

 :ومن أهم الصعوبات التي واجهت الباحث

ندرة المادة العلمية والدراسات السابقة والبيانات. وقد تغلب عليها الباحثين باختييار       
مصييري اليييوم عييدة أخبييار واردة بالجرائييد المصييرية والتييي تصييدر يوميييًا ومنهييا ) جريييدة ال

وجريييدة األهييرام المصييري وجريييدة النهييار ... وغيرهييا ميين الجرائييد المصييرية المعتمييدة ميين 
األخبييار عيين الحييوادث التييي تمييت فييي  معظييموتييم حصيير  ( ، المجلييس القييومي للصييحافة

م ومحاوليية التعامييل معهييا بمنظييور جغرافييي .  2019وحتييي 2000سيييناء فييي الفتييرة ميين 
والبيانييييات واألرقييييام بجييييداول إحصييييائية ومقارنتهييييا وتحليييييل وربييييط المعلومييييات اإلعالمييييية 

 البيانات وربطها بالعوامل الجغرافية بسيناء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية .
 مشكلة الدراسة:

إظهيييار تبييياين جغرافيييية المواقيييع التيييي حيييدثت بهيييا تتمحيييور مشيييكلة الدراسييية فيييي          
م ،  2019وحتيي عيام  2000سييناء فيي الفتيرة مين عيام شبه جزيرة  في  حوادث إرهابية  

وتحلييييييل العواميييييل الجغرافيييييية لمواقيييييع الحيييييوادث اإلرهابيييييية باالسيييييتعانة بييييينظم المعلوميييييات 
 – منشيييييآت حكوميييييية –الجغرافيييييية ، والمسيييييتهدف مييييين هيييييذه الحيييييوادث ) كميييييائن أمنييييييه 

تسيلل  –اختطياف  –اطالق نيار  -سطو مسلح  -مدنيين... الخ ( أو ) أعمال تفجيرات 
وتهريييب ...الييخ ( . ووضييع اسييتراتيجية فييي ضييوء األهمييية التييي تتمتييع بهييا شييبه جزيييرة 

 مكافحة اإلرهاب.لسيناء 
  :يليتحددت تساؤلت الدراسة فيما  الدارسة:تساؤلت 

 –2000اإلرهابييية التيي تميت فيي شييبه جزييرة سييناء بيالفترة ميين )مياهي أهيم الحيوادث  -
 م( ؟  2019
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 الفترة؟ ما هي العوامل الجغرافية المؤثرة في الحوادث اإلرهابية في سيناء في هذه -

 ماهي االستراتيجية المقترحة لمواجهة الحوادث اإلرهابية في شبه جزيرة سيناء؟  -

 أهداف الدراسة:  

 جغرافية اإلرهاب.التعرف على مفهوم  -
م  2000توزيييييع الحييييوادث اإلرهابييييية بشييييبة جزيييييرة سيييييناء وتصيييينيفها فييييي الفتييييرة ميييين  -

م وحتيييي 2011م(، والفتيييرة مييين  2011م )فتيييرة ميييا قبيييل أحيييداث ينييياير 2010وحتيييي
م ) فتييرة إدارة المجلييس العسييكري وفتييرة جماعيية اإلخييوان ثييم فتييرة الييرئيس عييدلي 2014

م ) فتيييرة اليييرئيس عبيييد الفتييياح  2019تييياريخ  م حتيييي 2015منصيييور( ، الفتيييرة مييين 
 السيسي(. 

 دراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في توطن الحوادث اإلرهابية . -
 وضع استراتيجية مقترحه لمكافحة اإلرهاب في ضوء جغرافية سيناء . -

 الدراسة:  أهمية  
تعد الدراسة اسهامًا متواضعا  فيي مجيال الجغرافييا السياسيية هات البعيد المكياني للحيوادث 
اإلرهابييية ، وإظهييار العوامييل الجغرافييية المييؤثرة فييي توطنهييا أو الحييد منهييا بيينقليم جغرافييي 
وسياسييي هييام جييدًا فييي األميين القييومي المصييري .. وتتييرجم هييذه الدارسيية نظريييًا وتطبي يييًا 

 كما يلي : 
التعرف على ماهية جغرافية اإلرهاب ، و دراسة العوامل الجغرافيية الميؤثرة فيي   ريا  :نظ 

مواقع الحوادث اإلرهابيية التيي تميت بيأرض سييناء ) جغرافيية الخبير وفقيًا للمصيادر التيي 
 تناولته من حيث الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة الجغرافية (.

دراسة في عمل قاعدة بيانات جغرافيية عين مواقيع إمكانية االستفادة من نتائج التطبيقيا  :
 الحوادث اإلرهابية بسيناء) خريطة المناطق الساخنة في شبه جزيرة سيناء(.
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اعتمييدت الدراسيية علييى منييياهج الجغرافيييا السياسييية ، ووفقيييًا  مناااها الدراسااة وأسااااليبها:
  -لمتطلبات االجابة على تساؤالت الدراسة، كما يلي: 

ييدر  هيذا المينهج االختالفيات المكانيية بجغرافيية شيبة جزييرة سييناء   :المنها القليمي-
ومراكييز الثقييل السيييكاني وارتباطهييا باألقييياليم والحييدود الدولييية. ودراسييية العوامييل الجغرافيييية 

 المؤثرة في توطن الحوادث اإلرهابية أو الحد منها. 

تييياريخ الحيييوادث دراسييية البعيييد الزمنيييي إليييى جانيييب البعيييد المكييياني ل التااااريخي: دخلالمااا-
اإلرهابية بمنطقة سيناء )البعد التاريخي للعمليات اإلرهابيية بشيبه جزييرة سييناء فيي الفتيرة 

 م(. 2019م وحتى 2000من 

يهيتم هييذا الميينهج بالوصييف الجغرافييي لمنيياطق الحييوادث  الوصاافي التحليلااي  :الماانها -
بالجرائييد الرسييمية فييي  فييي سيييناء ، وتحليييل أنييواع البيانييات الرقمييية واإلحصييائيات الييواردة

 جداول بيانية وتحليل البيانات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية . 

يهييتم هييذا الميينهج بدراسيية شييكل وطبيعيية وتضيياريس المنطقيية الماانها المورفولااوجي : -
 الجغرافية بمواقع الحوادث اإلرهابية التي تمت في سيناء .

علييى أسييلوب التحليييل الكمييي لتوزيييع الحييوادث اإلرهابييية. كمييا اعتمييدت  عتمييدت الدراسييةا و 
لرسيم  اسيتخدام نظيم المعلوميات الجغرافييةمن خيالل األسلوب الكارتوجرافي  الدراسة على  

 وإخراج خرائط توزيع لمنطقة الدراسة. 

 أدوات الدراسة ومصادرها:
يناء، وحيث أن البيانات الحوادث في سمواقع تنطلق الدراسة في تحليل وتوزيع وجغرافية 

الصحفية التي صدرت في وقتها يمكن التعامل معها بمنظور جغرافي. وربط المعلومات 
اإلعالمييييية والبيانييييات واألرقييييام بجييييداول إحصييييائية ومقارنتهييييا وتحليييييل البيانييييات وربطهييييا 
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بالعوامل الجغرافية بسيناء. ودراسة مدى توطن هيذه الحيوادث فيي سييناء وميدى مسياهمة 
 مل الجغرافية في توطنها أو الحد منها )استراتيجية مكافحة(.العوا

اعتمدت الدراسة على أعداد الجرائد اليومية ومنها جريدة المصيري الييوم واألهيرام وجرييدة 
م ( ، والتركيز على 2019 – 2010النهار وغيرها من الجرائد المصرية في الفترة من )

 الحوادث التي تمت في شبه جزيرة سيناء .
خ وموقيع ونيوع الحيادث( قام الباحثين بندخال كافة البيانيات واألخبيار التيي تتضيمن )تياري

ورسيمها عليي النيواحي اإلداريية واألقسيام اإلداريية فيي شيبه  ArcGIS 10.5عليى برنيامج 
  -وفقًا لألتي :جزيرة سيناء 

تحديد الحادث وجمع تفاصيلها مين خيالل األخبيار اليواردة بالجرائيد المصيرية )مصيدر  -
 الدراسة( .

يضييم أعميال) تفجييير ، أو  تصيني  الحيادث كمييا يليي: مصييطلح ) عبيوات ناسيفة (   -
متفجيير  ىحييازة ، أو إحبياط قييوات األمين لعملييية تفجيير أو تفكيييك عبيوة أو العثييور علي

أو قنبليييية( . ويقصييييد بمصييييطلح ) قييييذائف (   ) أطييييالق قييييذائف ، أو سييييقوط قذيفيييية 
مسلحة أطيالق نييران،  مجهولة ( . بينما يقصد بمصطلح )أطالق نار(   )اشتباكات 

عثييور علييى جثييث (. وتصييني  عمليييات السييطو المسييلح وتضييم هبييح ، الحييوادث قتييل، 
تسيييلل وتهرييييب وتضيييم حيييوادث اختطييياف ، حيييوادث ،  والتهدييييدات(السيييرقات حيييوادث )
بضائع أو محياوالت تسيلل أو تهرييب أو إحبياط محياوالت(   تهريب اشخاك أو تسلل  )
 تخرييب لمنشيآت أو معيدات األهيالي أو الحكومية أوحيوادث  حرق وتدمير   تضم )  ،

 خط الغاز والكهرباء ( .

أي حيييدث مييين ميييع إعتبيييار أن قيييام البييياحثين بأعميييال الحصييير مييين الجرائيييد اليوميييية   -
ألن تعريي  اإلرهياب يتضيمن مجيرد التخطييط أو المشياركة   حادثة )  األحداث بعالية  

أو الحيييييازة يعييييد عميييياًل إرهابيييييًا ويحقييييق الزعيييير والخييييوف ؛ ممييييا قييييد يرهييييب المييييواطنين 



 د.مينا عاطف  ونشأت السعيد د.                                 سيناء  جزيرة هشب  في رهابال  جغرافية

- 1799 - 

ث ) لم يتستطيع الباحثين التفرقة بيين الحيواد هذه المنطقة وفي  رة  وخاصة في هذه الفت
 كعمل إجرامي أو عمل إرهابي (. 

الغرض الرئيسي من رصد هذه الحوادث إبراز دور القيوات المسيلحة والشيرطة وال ييادة  -
السياسيييية المصيييرية فيييي تقلييييل الحيييوادث ونشييير األمييين فيييي سييييناء فيييي هيييذه المرحلييية 

 اإلرهاب .حوادث كتجربة رائدة في مواجهة  الحرجة من تاريخ الوطن
تحليل جغرافيية مواقيع الحيوادث اإلرهابيية باسيتخدام نظيم المعلوميات الجغرافيية ووضيع  -

 استراتيجية أمنيه لحماية المواقع األكثر إرهابًا.

 الدراسات السابقة في مجال دراسة جغرافية الرهاب:  
 ،مجليية كلييية ا داب ، "يييةتحليلظيياهرة اإلرهيياب "دراسيية جغرافييية  غااانم ساالطان أمااان: -

م. وقييييد تناولييييت هييييذه الدراسيييية ظيييياهرة  1997ينيييياير  ،20 العييييدد  ،المنصييييورةجامعيييية 
اإلرهاب كظاهرة حديثة على مستوى العالم. بداية بتعري  اإلرهاب وأنواعه من حيث 

ارهياب الدولية( –جماعيات أو منظميات سيواء محليية أو دوليية  –الممارسين ليه )أفيراد 
 –اقتصيييادي  –مييين ناحيييية، ومييين ناحيييية أخيييرى مييين حييييث أنماطيييه )إرهييياب سياسيييي 

أنييييواع أخييييرى(. وتطييييرق ألسييييباب اإلرهيييياب ودوافعييييه، ودراسيييية  –دينييييي  –اجتميييياعي 
العوامييل الجغرافييية المييؤثرة فييي ظيياهرة اإلرهيياب، والتوزيييع الجغرافييي لتطييور الحييوادث 

 اإلرهاب الدولي في العالم. 

األبعييياد الجغرافيييية لإلرهييياب وسيييبل مكافحتيييه فيييي القيييارة " مناااي صااابحي ناااور الااادين: -
. تناوليت هيذه الدراسية ظياهرة اإلرهياب وتعريفهيا م  2021سة جغرافيية،  درا  :األفري ية"

الصييادر ميين المنظمييات الدولييية واألبعيياد الجغرافييية لإلرهيياب فييي قييارة أفري يييا، والتييي 
أصيييبحت عيييابرة للحيييدود. وأبيييرزت بيييؤر اإلرهييياب ودراسييية العواميييل الطبي يييية الميييؤثرة 

التركيييب الييديموجرافي والتييي تييوفر والتغيييرات المناخييية، وكييذلك العوامييل البشييرية مثييل 
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بي ييييية خصيييييبة لإلرهييييياب، ودرسيييييت التوزييييييع الجغرافيييييي لمؤشييييير اإلرهييييياب والجماعيييييات 
اإلرهابية في افري يا مثيل بوكيو حيرام فيي نيجيرييا وجماعية المجاهيدين فيي الصيومال، 
كما تناوليت دراسية اسيتراتيجيات المنظميات العالميية واليدول فيي مكافحية اإلرهياب فيي 

 لى كافة المستويات األمنية والعسكرية والتنموية في افري يا.  افري يا ع

الخصيييائص المكانيييية لمواقيييع الجيييرائم اإلرهابيييية فيييي " الحاااارثي:وفااااء عاااو  حاماااد  -
دراسيييية تطبي ييييية علييييى مدينيييية الرييييياض باسييييتخدام نظييييم  ":المملكيييية العربييييية السييييعودية

وقيييييد تناوليييييت الدراسييييية التحلييييييل المكييييياني للجيييييرائم  م، 2010المعلوميييييات الجغرافيييييية،
اإلرهابية التي حدثت بالمملكة عمومًا ومدينة الرياض على وجه الخصوك، ودراسية 

الجرائم  ماط توزيعأنه، وتحليل  1428-ه  1423توزيع الجرائم اإلرهابية من عام 
ي لتحقيييق اإلرهابييية وخصائصييها لهييذه الفتييرة. وتفييرق الدراسيية بييين اإلرهيياب اهي يسييع

 أهداف سياسية، بينما تهدف الجريمة المنظمة لجمع أموال بطرق غير مشروعه.

 مصطلحات البحث: 
 ا تي :بهذا المصطلح يقصد الباحثين  الرهاب:جغرافية  

تحلييييل العواميييل الجغرافيييية للمنييياطق التيييي تميييت بهيييا الحيييوادث اإلرهابيييية باسيييتخدام بييينظم 
المعلومات الجغرافية. بمعنى دراسة المواقع الجغرافية التي تميت بهيا الحيوادث اإلرهابيية، 
ودراسيية التييأثير المتبييادل بييين هييذه المواقييع الجغرافييية وبييين الحييوادث اإلرهابييية؛ سييواء ميين 

ا الطبي يييية مثيييل التضييير  المحلييي أو مظييياهر السيييطح الممييييزة للمنطقييية، ناحييية الجغرافيييي
اإلرهابييييية والغطيييياء النبيييياتي الطبيعييييي  الحادثييييةوعالقيييية دراسيييية عنصيييير المنييييا  وتوقيييييت 

بالمنطقة. ومين ناحيية الجغرافييا البشيرية مثيل األقلييات البشيرية والعزلية الجغرافيية وتوزييع 
المنطقيية، وتوزيييع العمييران ... وغيرهييا. ويمكيين السييكان المحليييين واألنشييطة االقتصييادية ب

تعرييييي  جغرافييييية اإلرهيييياب كحقييييل ميييين حقييييول الجغرافيييييا السياسييييية، التييييي تهييييتم بدراسيييية 
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الخصيييائص المكانيييية لمواقيييع الحيييوادث اإلرهابيييية واألهيييداف السياسيييية ، ودراسييية وميييدى 
 مساهمة العوامل الجغرافية في توطن الحوادث اإلرهابية أو الحد منها.

إها كانت الجغرافيا العسكرية تهيتم بدراسية األرض التيي تجيرى عليهيا العملييات العسيكرية 
، ومييين التعريفيييات الشيييهيرة واألكثييير دقييية لهيييا كميييا جييياء فيييي معجيييم مصيييطلحات الجييييش 
األمريكيييي للجغرافييييا العسيييكرية " حقيييل متخصيييص مييين الجغرافييييا بالتعاميييل ميييع الظيييواهر 

عها اإلنسييان ، والتييي قييد تييؤثر فييي مسييار العمليييات الطبي ييية والظييواهر البشييرية التييي صيين
( .بينميييا جغرافيييية 18م ، ك  2012العسيييكرية أو فيييي التخطييييط لهيييا ") سيييمير سيييبيتان ،

الحييرب أو الجغرافييية الحربييية هييي فييرع ميين الجغرافيييا السياسييية تهييتم فييي األسييا  بالييدور 
اعيات المسيلحة ) مياهر الحيوي الذي تل به العوامل المكانية والجغرافية فيي الحيروب والنز 

 (. 313م ،ك  2005عيش ،
رقمنييه كافيية البيانييات واألخبييار الييواردة  ينيقصييد بهييا البيياحث الرهابيااة: خبااارجغرافيااة األ

بالصييحف الرسييمية عيين الحييوادث اإلرهابييية فييي شييكل جييداول إحصييائية وترتيبهييا ؛ وفقييًا 
م نظيييم المعلوميييات للمسيييتهدف مييين الدراسييية وتحلييييل كافييية هيييذه البيانيييات بواسيييطة اسيييتخدا

 الجغرافية في عرض وتحليل هذه البيانات. 
 

 الدراسة التحليلية والجابة على تساؤلت الدراسة والستراتيجية المقترحة:
تبنيييييي الجغرافيييييي األمريكيييييي ريتشيييييارد هارتشيييييورن دراسييييية المسييييياحات السياسيييييية 

(Political areas )   كمحور هام في دراسة الجغرافيا السياسية، وتبعه وتسلي وإيجيرت
والكسيييندر وبونيييدز فيييي دراسييية المسييياحات السياسيييية كأقييياليم خاصييية أو متمييييزة )المنييياطق 

( علييى أيييه وحييدة مسيياحية تضييم  Political organized areas –المنتظميية سياسيييًا 
 األرض ، وهيذا ينطبيق عليىمعينية مين  جمعًا منتظمًا من النا  يستقرون داخيل مسياحة

) توفيييييق : تخابيييييةالوحييييدات اإلدارييييية كالواليييييات والمحافظييييات والمقاطعييييات والييييدوائر االن
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( ،وكميييييا هكييييير كيفيييييين  كيييييوكس ان اإلقلييييييم واإلقليميييييية هميييييا المفهوميييييان  24م ، 2016
 (. Cox,2002,P.1المحددان للجغرافيا السياسية ) 

راسييية وفرضييييات الدراسييية وتسييياؤالتها بتنييياول المقدمييية ومشيييكلة الد  ينبيييدأ البييياحث
وأسباب اختيار الموضوع ومناهج وأساليب الدراسة والدراسيات السيابقة ثيم تنياول المبحيث 

م  2000األول: الحييوادث اإلرهابييية التييي تمييت بشييبة جزيييرة سيييناء فييي الفتييرة ميين عييام 
م، وتجمييييع األخباروتصييينيفها فيييي جيييداول وإحصيييائيات عييين المواقيييع  2019وحتيييى عيييام 

التي تمت بها حيوادث إرهابيية فيي سييناء. والمبحيث الثياني: تحلييل المواقيع اإلرهابيية فيي 
المبحث الثاليث العواميل تناول تحليل المواقع األكثر سخونة في سيناء ثم حيث تم سيناء  

مكافحيية لاسييتراتيجيات  بنيياء الجغرافييية المييؤثرة فييي هييذه الحييوادث، وأخيييرًا المبحييث الرابييع:
 جزيرة سيناء. وقد أختتم الباحث دراسته بالنتائج والتوصيات. اإلرهاب في شبه
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 المبحث األول 
 م 2020وحتى  2000الحوادث الرهابية في شبه جزيرة سيناء في الفترة من  

 

بعدان أساسيان هما البعد األفريقي والبعد األسيوي، وقد مدنا  لهاالعربية    مصرجمهورية  
البعييد األسيييوي عيين طريييق شييبه جزيييرة سيييناء بالثقافيية والييدين منييذ العييرب، وفييي الجانييب 
السياسيي تمثيل البعيد فيي حركية الوحيدة مييع سيوريا والشيام، وتعيد شيبه جزييرة سييناء جسييرًا 

ر( فهييي حلقيية الوصييل بييين القييارتين بريييًا إلييى أسيييا هيأتييه الطبيعيية )مييدخل شييرقي لمصيي
       الحجيياز(األفري ييية واألسيييوية وكييذلك تعييد أحييد أضييالع األديييان الثالثيية )سيييناء فلسييطين 

(. وقييد وصيييف المييؤرخين سيييناء بطرييييق الغييزاة لكثييرة ميييا 4،ك 1993) جمييال حمييدان ،
ه عبرتيييه الجييييوش، وقاميييت عليهيييا الحيييروب والمعيييارل. ويمكييين تتبيييع التييياريخ الحربيييي لشيييب

جزيييرة سيييناء. مييع العلييم بييأن جغرافييية الحييروب كانييت لجيييوش نظامييية ومعييارل ومسييرح 
 عمليات مستغلة البي ة الجغرافية في عمليات حربية. 

 :في شبه جزيرة سيناءالرهابية مواقع الحوادث 
 م: 2010وحتي عام ،م 2000الفترة من عام  الحوادث الرهابية في أول  :

 هييياسييييناء، وخاصييية فيييي جنوب فييياإلرهابيييية بالمنييياطق السيييياحية الحيييوادث  بييدأت 
ويتضاااح مااان سييييناء، دون شيييمالها. ويتضيييح التيييأثير المباشييير عليييى حركييية السيييياحة فيييي 

 ( ما يلي :1الجدول )
 (  م 2010  : 2000 في الفترة ) اإلرهابية في سيناء حوادث( المواقع وال1جدول )

 العملية الرهابية  الموقع  التاريخ 

 تفجير فندق هيلتون طابا  مدينة طابا  2004أكتوبر 7
 تفجير منتجعين سياحيين  مدينة نوبيع

 فندق غزالة جاردنز ومنطقة السوق القديم   مدينة شرم الشيخ  2005يوليو  23
 مطعم ومركز للغوك ومنطقة السوق  مدينة دهب  2006إبريل  24

 

 المصدر : أخبار من الصحف المصرية بتواريخها .     
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أتسمت الحوادث باستغاللها لجغرافية البي ة المحيطة والتضر  المحلي؛ حيث السمة  -
الجبلييية بالمنطقيية الجنوبييية فييي سيييناء، وبوجييد لهييذه المييدن ظهييير جبلييي لهييذه يصييعب 

 تأمينه.  

اق والمطيياعم ...( ؛ لتكييون تمييت الحييوادث بالمنيياطق المزدحميية بالمييارة مثييل ) األسييو  -
 العملية أكثر ضجه بأكبر عدد ضحايا من المدنيين. 

كيييان المسيييتهدف مييين الحيييوادث السيييياح والميييدنيين وتصيييوير المنطقييية بانفجيييارات أميييام  -
العالم(. وتعطيل حركة السيياحة وإلغياء حجيوزات واتيالف مؤسسيات ومنشيآت سيياحية 

 ها وإعادة الثقة في تأمينها.  تحتاج لمزيد من الوقت والمال في إعادة تشغيل

اختيييار توقيييت التنفيييذ لهييذه الحييوادث وارتباطييه بتييواريخ أعييياد قومييية للشييعب المصييري  -
انتصيارات اكتيوبر وتحريير سييناء(.  ويرجيع أبرييل )  25يوليو و  23أكتوبر و  6  وهي

رهابيييية فيييي سييييناء فيييي الفتيييرة مييين بعيييد السييبب فيييي عيييدم تكيييرار مثيييل هيييذه الحيييوادث اإل
حكييام التييدابير األمنييية بشييبه جزيييرة سيييناء لتييأمين حركيية إلم  2009وحتييى م  2006

 السياحة وتأمين معظم المداخل والمخارج لمناطق سيناء .
 م : 2010في سيناء عام الحوادث 

م ال تخليييو مييين الحيييوادث المتقطعييية نظيييرًا  2011كانيييت سييييناء قبيييل أحيييداث ينييياير عيييام 
حوادث التهريب والتسلل من أهم الحوادث، ومثلت لكونها منطقة حدودية هامة ، وكانت 

% ميين جمليية الحييوادث فييي سيييناء . وكييان التهريييب ميين أكثيير  50م نحييو  2010عييام 
 األعمال اإلجرامية نشاطًا في المنطقة .
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 م  2010( الحوادث في شبة جزيرة سيناء  2جدول )
  إجمالي ناسفةعبوات  سطو مسلح حرق وتدمير  تسلل وتهريب  اطالق نار  المركز

 3 0  0  0  1 2 الشيخ زويد 

 5 0  1 2 0  2 العريش 

 1 0  0  0  0  1 بئر العبد 

 15 0  0  0  12 3 رفح 

 1 1 0  0  0   0 شرم الشيخ 

 1 1 0  0  0  0  نخل 

 26 2 1 2 13 8 اإلجمالي 

 م، أعداد مختلفة. 2010المصدر : جريدة مصر اليوم :     
( يتضييح أنييه تييم إحبيياط عمليتييان تفجييير لعبييوات ناسييفة إحييداهما عثيير 2وميين الجييدول )

عليها بمخيزن بوسيط سييناء ، واألخيرى عبيوة جياهزة للتفجيير فيي شيرم الشييخ . وميا عيدا 
النيار فكانيت معظمهيا بيين هلك يمكن أن تصنف حوادث إجرامية ومنها عمليات إطالق 

 «التييييييرابين» قبيلتييييييي ميييييين أفييييييراد  بييييييين ات االشييييييتباكبعضييييييهم الييييييبعض ، ومنهييييييا ال بائييييييل 
 بمدينية الشيعبية األسواق  بنحدى  عشوائي  نار  وكذلك إطالق  ،بالشيخ زويد   «الشويطر»و

، وكانيييت هنيييال عيييدد مييين االشيييتباكات بيييين رجيييال األميييين  سييييناء بشيييمال زوييييد  الشييييخ
 -بالمنطقة والمهربين كما في األحداث التالية على سبيل المثال ال الحصر :

أثنييياء مصيييادرة بضيييائع ييييتم تهريبهيييا  األمييين قيييوات  ميييع بضيييائع بيييين مهربيييي اشيييتباكات  -
 .حي الصقور بالشيخ زويد  في لقطاع غزة عبر األنفاق

 حملييية تنفييييذها أثنيياء المركيييزي، األميين سييييارات  علييى إطييالق رصييياك ميين مجهوليييون  -
 سييناء بوسطومسلحين  األمن  بين  واشتباكات   جنائية،  أحكام  تنفيذ   من  هاربين  لضبط

 اشيتباكات قضائية ، و  أحكام لتنفيذ  مطلوبين عن بحثاً  قرى  لعدة الشرطة  مداهمة  أثناء
 شرطة. وقوات  المخدرات  مهربين بين باألسلحة

 الجانب األخر من الحدود الشرقية . إلى أفارقة مجموعة إحباط تسلل  -
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 م: 2011الفترة من الحوادث الرهابية التي تمت في ثانيا  : 
م بحشيييد عيييدد مييين المتظييياهرين فيييي مييييدان  2011ينييياير فيييي عيييام  25جييياءت أحيييداث 

التحريير بالقياهرة، ثيم امتيدت إليي عيدد مين مييادين مصير ومحافظاتهيا ، وتعاقبيت أعميال 
 -تخريب وقتل في مناطق عدة بمصر ومنها شبه جزيرة سيناء كما يلي :

 مت الحوادث اإلرهابية في شبه جزيرة سيناء إلي :انقس
  الناقل الغاز لألردن والمناطق الصناعية بسيناءتفجيرات خط الغاز  -أ

 .  في سيناء  ارهابية  حوادث  -ب 

 

 لألردن والمناطق الصناعية بسيناء : الغاز تفجيرات خط الغاز الناقل-أ
وخاصيية بعييد أحييداث  بيدأت عملييية تفجييير خطييوط الغيياز المصييدرة ميين مصيير إلييي األردن

  -تفجيرات من حيث الفترات السياسية المتعاقبة كما يلي :الوتنقسم  م ، 2011يناير 
 م :  2014م و حتي  2011الفترة من -1

ثييورة ينيياير وحتييي تييم انتخيياب الفريييق السيسييي مييرورًا أحييداث امتييدت هييذه الفتييرة منييذ 
بعيييد عيييزل مرسيييي  وميييا، بأحيييداث ثيييورة ينييياير وفتيييرة المجليييس العسيييكري وفتيييرة اإلخيييوان 

وانتخابيييييات رئاسييييية ، وتعطييييييل العميييييل بالدسيييييتور وفتيييييرة حكيييييم اليييييرئيس عيييييدلي منصيييييور 
وميين . ي ، واالسييتقرار بعييد فتييرة ميين االنفييالت األمنييالجمهورييية وانتخيياب مجلييس النييواب 

 :-عمليات التفجيرات التي تمت في هذه الفترة أتضح ما يلي:حصر أخبار خالل 
 14مرة منهم  25م نحو  2014م وحتي 2011تم تفجير خط الغاز في الفترة من   -

مييرة فييي فتييرة إدارة المجلييس العسييكري للييبالد ، ومييرة واحييدة أثنيياء حكييم اإلخييوان ، وتييم 
 تفجيره عشر مرات بعد عزل مرسي . 

بيييدأت عملييييات التفجيييير بدائيييية وبأشيييخاك ملثميييين وفيييي منييياطق قريبييية مييين مدينييية  -
سييبتمبر ،  26يوليييو ، 12يوليييو ،  4أبريييل ،  27فبراييير ،  5العييريش ) بداييية ميين 
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نيوفمبر  25، ماعيدا انفجيار م (  2011ديسمبر /  24نوفمبر ،   28نوفمبر ،    25
 كم . 60م كان بمنطقة السبيل جنوب غرب مدينة العريش  2011

م تيييتم بشيييكل أكثييير تعقييييدًا، واقتربيييت مييين المنييياطق  2012أصيييبحت التفجييييرات عيييام  -
كيم مين حيي  8بعيد  ىفبرايير علي 5في تفجييرات )  المأهولة بالسكان ، ويتضح هلك 

يوليو()راجيييع جرييييدة المصيييري  22، ابرييييل  9ميييار  ،  6الزهيييور بمدينييية العيييريش ، 
 م(. 2012-2011اليوم أعداد مختلفة 

توقفيييت . ثيييم الميييرة الوحييييدة فيييي عهيييد المعيييزول مرسيييي نيييوفمبر 25تفجيييير ييييوم  يعيييد  -
م . وعيياودت التفجيييرات مييرة أخييرى فييي  2013تفجيييرات حتييي تييم عييزل مرسييي فييي ال

 -المصري اليوم جريدة م( ) راجع 2013يوليو  30يوليو ، 7خطوط الغاز بسيناء )
 (.  م 2013اعداد مختلفة بتواريخها في عام 

 م : 2014 خط الغاز بعد عزل مرسي وحتي عام  اتتفجير  -2
م ،   2013يونيو    30تطورت عمليات تفجيرات خطوط الغاز وتنوعت بعد ثورة  
لمنياطق وسيط الحيوادث وانتشرت بمناطق وعرة التضاريس وخاليه من السكان ، وانتقليت 

وقيع عليى و ،  الخيطتفجيير م ؛ حييث تيم  2014يناير  17سيناء  كما حدث في انفجار  
من السكان جنوب قرية "الريسيان"،  نخل" في منطقة خالية  -مسار الخط طريق "العريش

  . متر من الطريق بين كثبان رملية شديدة الوعورة 300وعلى بعد 
تعطييل حركية منها تنوعت أهداف تفجيرات خط الغاز بوسط وشمال وجنوب سيناء      

ينيياير بييالخط المتجييه إلييى طابييا جنييوب  28كمييا حييدث فييي تفجييير  ،اإلنتيياج  واالقتصيياد 
كم مين مدينية العيريش  30مقصبة على طريق أبو عجيله التي تبعد سيناء عند منطقة ال

فبرايييير لخيييط الغييياز المغيييذي لمصييينع االسيييمنت التيييابع  14إحبييياط محاولييية تفجيييير  تيييم. و 
للقوات المسلحة بقريية الريسيان بيالقرب مين منطقية الصيناعات الثقيلية بوسيط سييناء عليى 

 كم جنوب العريش .  40بعد 
فبراييير ،  26) ومنهييا تفجيييرات  وب شييرق مدينيية العييريشتمييت عييدة تفجيييرات جنييوب وجنيي

وقيع و  ( ،ميايو  31ميار  ،  24،  19لحفين جنيوب العيريش ،  مار  بمنطقة ب ير    26



 2021يوليو ( األولالجزء  – 53العدد )                       بقنا                مجلة كلية اآلداب          

 

- 1808 - 

 23فييي وأخيير  ،م 2014أكتييوبر 15انفجييار بمنطقيية القريعيية جنييوب شييرق العييريش فييي 
 أعداد مختلفة (. -م 2014 –)راجع جريدة المصري اليوم م 2014ديسمبر

 : شبه جزيرة سيناء في  الرهابية  الحوادث –ب 
 م :   2015وحتي   2011الفترة من  سيناء في  فيالحوادث الرهابية   -1

ينياير ، وبيدأ بتشيكيل لجنية  25تولي المجلس العسيكري إدارة اليبالد بعيد أحيداث 
م . وانتهيت بحصيول  2011مار   13لوضع الدستور ، وتم استفتاء الشعب عليه في 

أغلبيييية المقاعيييد بمجليييس النيييواب ، وكثيييرة المطاليييب الف ويييية وحيييدثت عيييدة  ىاإلخيييوان علييي
 حوادث وخاصة مع االنفالت األمني . 

 
 م  2015  -2010( توزيع الحوادث اإلرهابية في سيناء  3شكل )

 م   2015: 2010المصدر : من واقع جريدة مصر اليوم، أعداد من عام   
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 م (   2013،   2011(الحوادث اإلرهابية في الفترة من )3جدول)

 م  2013و  2010المصري اليوم، بنعداد مختلفة بعامي  ةالمصدر: جريد
 ما يلي:( 3( والشكل )3)ويتضح من الجدول 

الحيييوادث التيييي تميييت فيييي سييييناء فيييي هيييذه السييينوات ) الحيييوادث حصييير كافييية أخبيييار تيييم  
بالجدول تضم كافة الحوادث في سيناء ؛ حيث أن تعري  اإلرهاب يعتبير أن أي حيادث 

م نحيو سيبعة  2011يعد  إرهابا  للمواطنين ( . بلغت جملة الحوادث في سيناء في عيام 
 ، وحيييدثت ثيييالث عشييير عمليييية : منهيييا خميييس عملييييات )أطيييالق نيييار( بمنطقييية الكيييونتال

عمليات حريق وتدمير لمنشآت حكومية وخاصة خط الغاز ومحطة النجياح بمنطقية ب ير 
 دخيول األمين أجهزة العبد ، وكذلك ثالث عمليات تهريب وتسلل عبر الحدود ، وأحبطت 

حييدود سيييناء ، و تييم احبيياط عمليتييان لييزرع عبييوتين  عبيير والييذخائر األسييلحة ميين كميييات 

2011 

 اختطاف  كزاالمر
اطالق  

 نار
تسلل  
 وتهريب

حرق  
 وتدمير

سطو  
 مسلح

 عبوات
 ناسفة

 اإلجمالي  قذائف 

 10 1 1  2 2  1 3 0 العريش

 2 0 1 0 1 0  0 0 بئر العبد

 3 0 0  0  0  2 1 0 رفح

 1 0 0  0  0  0 1 0 طابا

 1 0 0 1 0  0   0 0 نخل 

 17 1 2 3 3 3 5 0 اإلجمالي  

2013 

 7 2 2 2 0 0 1 0 الحسنة  

 62 5 19 1 2 1 32 2 الشيخ زويد 

 196 30 32 11 8 4 107 4 العريش

 5 0 1 0 1 0 3 0 القسيمة

 3 0 0 0 2 0 0 1 النطرة شرق 

 6 0 1 0 1 0 4 0 بئر العبد

 1 0 0 0 0 1 0 0 جنوب سيناء

 1 0 0 0 0 0 0 1 راس سدر 

 79 9 15 0 1 12 42 0 رفح

 2 0 0 0 0 2 0 0 طابا

 1 0 0 0 0 0 1 0 طور سيناء 

 2 0 1 0 0 0 1 0 الجناين 

 9 3 3 1 1 0 1 0 نخل 

 374 49 74 15 16 20 192 8 اإلجمالي  



 2021يوليو ( األولالجزء  – 53العدد )                       بقنا                مجلة كلية اآلداب          

 

- 1810 - 

 برييد  سييارة توقيي ، كما وقعت ثيالث عملييات سيطو مسيلح منهيا  ناسفتين قبل تفجيرهما
 سييرقة و السييائق تهديييد  و سيييارة علييى سييطوالثانييية و  العييريش، مدينيية إلييى توجههييا أثنيياء

 توزييييع شيييركة مقييير وملثميييون  مجهوليييون  مسيييلحون  مااقتحيييمالييييه . أميييا الثالثييية فيييتم  لغامبييي
وتييم رصييد  بالشييركة. خاصيية وسيييارة كهربائييية، أسيياللو  كييابالت  علييى واسييتولوا الكهربيياء

 الجييش مين فرقية عملية واحدة ألطالق قذيفة على مبني أمني بالعريش. وتم بعدها نشير
 ألولإييالت  مدينية جنيوبي متيرات  كيليو 10 نحيو مسافة على طابا،  منطقة  في  المصري 

م لحفييظ النظييام بالمدينيية 1979 عييام وإسييرائيل مصيير بييين السييالم اتفاقييية توقيييع منييذ  مييرة
 وتأمين الحدود من عمليات التسلل والمهربين. 

تنوعييت مواقييع الحييوادث اإلرهابييية فييي سيييناء مييا بييين قسييم العييريش، وقسييم رفييح حييوادث 
أخيييرى بقسيييم ب ييير العبيييد، وحادثييية واحيييدة بقسيييم نخيييل بوسيييط سييييناء، وحادثييية أخيييرى بطابيييا 

ييتم تحدييد موقعهيا أو هكير األخبيار  بمحافظة جنوب سيناء. وقد تمت باقي الحوادث ولم
 م (  2011 -عداد جريدة مصر اليومموقعها بالضبط وفقًا لمصدر الدراسة ) أ 

بيييدأت القيييوات المسيييلحة المصيييرية فيييي التصيييدي لكافييية الحيييوادث اإلرهابيييية منيييذ 
: وميين أهييم العمليييات لعسييكرية فييي  2011قيامهييا فييي سيييناء وخاصيية بعييد أحييداث ينيياير 

بييدأت فييي ،  شييبه جزيييرة سيييناء فييي مصييرية عسييكرية هييي حملييةنسيير( ، و  سيييناء ) العملييية
متطرفية يشيتبه فيي مسيؤوليتها عين  إرهابيية بهدف تعقب عناصير م   2011 أغسطس 12

 .هجوم على قسم للشرطة الو  األردن، الغاز إلى خطتفجيرات 
م فييي مصيير بحييل مجلييس الشييعب لعييدم دسييتورية بعييض مييواد  2012جيياء عييام 

قيييانون االنتخابيييات قبيييل انتخابيييات رئاسييية الجمهوريييية. وتيييم اصيييدار إعيييالن دسيييتوري فيييي 
ه سييلطات واسييعة وتحصيين قرارتييه ، ونييتج عنييه تظيياهرات ، نييوفمبر يعطييي الييرئيس لنفسيي

م بعيد إعيالن القيوة الثوريية رفضيها ليه  2012والغي هذا اإلعالن الدستوري فيي ديسيمبر 
 م (. 31/1/2021، النهار، فاروق  عمرو)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_(%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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إطيالق النييار علييى المنياطق األمنييية فييي سييناء ميين أكثيير الحييوادث  أخبييار حييوادث  مثيلوت
 الكرامية، حيي مين بيالقرب  نار كمين إلطالق تعرض ترة . ومن أبرزها انتشارًا في هذه الف

وهلييك  العييريش جنييوب  صييحراوية منطقيية باتجيياه المسييلحون  وفيير الييدولي، الطريييق جنييوب 
 علي سبيل المثال ال الحصر . 

ادث تفجيييير عبيييوات ناسيييفة المرتبييية الثانيييية فيييي الحيييو أخبيييار حيييوادث بينميييا تمثيييل 
إطيالق القيذائف عليى ميدرعات قيوات أخبيار حيوادث مثيل اإلرهابية في سيناء، فيي حيين ت

األميين المرتبيية الثالثيية ميين جمليية الحييوادث ومنهييا الهجييوم علييى كمييين أبييو طويليية بمييدخل 
كما مدينة الشيخ زويد، كما تم نقل محكمة العريش لإلسماعلية لوجود عبوة ناسفة بها. و 

سييارات، وسيرقة أميوال  مسلح فيي سييناء مين سيرقةالسطو الأعمال    تبرز األخبار حوادث 
خطيف وأبرزهيا الحوادث أعميال األخبار شركات ومنها الشرقية للدخان .. بينما تضمنت  

 خطف مجندين وعودتهم مرة أخرى .
 إحبيياط عملييية تهريييب ميين نفييق الشييهيد أحمييد حمييدي ألسييلحة محمليية فيييرصييد خبيير تييم 

  . العريش إلى طريقهاإلى سيناء في  عبورها ليبيا قبل من قادمة نقل سيارة
 م : 2013الحوادث الرهابية في عام 

يونييييو فيييي  30ونيييزل المالييييين فيييي م العدييييد مييين التظييياهرات  2013عيييام شيييهد 
فاع وقتهيا ميادين مصر لسحب الثقة من مرسي وانتخابات رئاسة مبكرة. وأعلن وزير الد 

وإجييييراء يوليييييو إعييييالن رفييييض الشييييعب لمرسييييي  3فييييي  )المشييييير عبييييد الفتيييياح السيسييييي(
انتخابات رئاسية مبكرة  ووضع خريطة طريق السيتكمال الدولية لمؤسسياتها الدسيتورية . 

رئييييس المحكمييية الدسيييتورية العلييييا اليميييين أميييام الجم يييية وأدى اليييرئيس عيييدلي منصيييور 
م(.  31/1/2021، النهييار ، فرراروق  عمرررو) العمومييية للمحكميية رئيسييا مؤقتييا لمصيير

م وبلييغ  2013اإلرهابييية فييي سيييناء تبعييًا لشييهور السيينة فييي عييام الحييوادث تبيياين توزيييع و 
عملييات ( . بينميا  10   10 – 20فيي هيذه الشيهور نحيو ) الحيوادث المدي بين عدد  
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  12–116فييي السييتة أشييهر األخيييرة ميين نفييس العييام )الحييوادث بلييغ المييدي بييين عييدد 
 اإلرهابية.الحوادث ( مما يعكس زيادة وتيرة ةعملي104

نوعيييية الحيييدث، و مثليييت اإلرهابيييية بسييييناء مييين حييييث  الحيييوادث أخبيييار تباينيييت 
علييى  مجهوليون  مسيلحون أعميال إطيالق النييار النسيبة األكبير منهييا، ومين أهمهيا الهجييوم ل

وتمثيل تفجيير العبيوات الناسيفة وإحباطهيا  .باتجاهه قذيفة  إطالق  بعد   ،العريش  ثالث   قسم
 ( منييذ 16الييي )للمييرة الغيياز خييطل تفجيييرحييدث ، وكييذلك فييي عييدد الحييوادث  المرتبيية الثانييية

 . التفجيرات  هذه بداية
بعييد أن م ،  2014عييام ينيياير ميين  18 تييم إقييرار الدسييتور المصييري الجديييد فييي

وفيي يونيييو .  %98,1أعلنيت اللجنيية العلييا لالنتخابييات النتيجية النهائييية لالسيتفتاء بنسييبة 
وانتهيت بفيوز المشيير عبيد الفتياح السيسيي  الرئاسيية،تخابيات من العيام نفسيه أجرييت االن

  .على منافسه حمدين صباحي %96,9بنسبة 
"حيق  فيي سييناء بأسيم  تنفييذ العمليية العسيكرية الشياملةقام الجيش المصري بقد  و 

 م(.  31/1/2021النهار ،  جريدة  ،فاروق  عمروم ) 2015الشهيد"، في )سبتمبر( 

 م:  2019وحتي   2015في الفترة من ثانيا : الحوادث 
وهييييو  الطريييييق،االسييييتحقاق الثالييييث لخارطيييية م  2015 أكملييييت مصيييير فييييي عييييام

. ويتضح من الشكل يونيو 30االنتخابات البرلمانية وتم تشكيل البرلمان األول بعد ثورة 
 ( ما يلي:4( والجدول )4، 3)

 : م باآلتي 2015تفجيرات خط الغاز في عام اتسمت 
 تصوير عمليات التفجير. -

مازالت تفجيرات خط الغاز تمتد بمناطق جنوب شرق مدينة العريش بمنطقية الطوييل  -
غيرب مدينية العيريش ميايو ب 31جياء تفجيير فبراير.و  8فبراير ،  3كما في تفجيرات  
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نيييية الصييييناعية بوسييييط بييييالقرب ميييين قرييييية الميييييدان، وهييييو خييييط الغيييياز الواصييييل للمدي
 م(. 31/5/2015الوطن،جريدة ، محمد متولي )سيناء

م ، ويعيييد هيييذا العيييام  2015الحيييوادث اإلرهابيييية فيييي سييييناء فيييي عيييام أخبيييار تباينيييت 
األكثر في عدد الحيوادث ، وخاصية أن القيوات المصيرية قاميت بنحبياط أعيداد كبييرة مين 
عملييييات زرع العبيييوات الناسيييفة قبيييل تفجيرهيييا بطرييييق القيييوات وحيييول الكميييائن وبالشيييوارع 

المباغتييييية والقييييينص وإصيييييابة الرئيسييييية . تالهيييييا حيييييوادث إطيييييالق النيييييار والتيييييي اتسيييييمت ب
 المجندين والقوات والمواطنين . 

، وخاصيييية فييييي اطييييراف المييييدن  القييييذائف الكمييييائن فت عمليييييات إطييييالقد واسييييته        
لصييحية )جنيوب الشيييخ زويييد ورفيح ( . وتمثلييت عمليييات السييطو المسيلح علييى الوحييدات ا

هرييييب ، ومنهيييا اعميييال التسيييلل والت ، وتالهيييااألدويييية  وسييييارات اإلسيييعاف للحصيييول عليييى
الشيرقية  فيي سييناء  عبير المنياطق الحدودييةالجانيب األخير  محاوالت تسلل األفارقة إليي  

تهريييب السييجائر. وتنوعييت مواقييع الحييوادث اإلرهابييية فييي هييذه الفتييرة ميين وكييذلك حييوادث 
 شمال شرق سيناء إلى وسطها وغربها والقنطرة شرق.

 التالية: المواقعة سخونة وخاصالمواقع أكثر تعد مدينة العريش من  

قسييم ثالييث العييريش ) وخاصيية حييي المسيياعيد( ؛ حيييث يضييم معظييم المقييار الحكومييية  -
 ومبني اإلهاعة والتلفزيون. 

منطقييية شيييارع البحييير ، حييييث ان المنطقييية مفتوحيييه ويمكييين ومنهيييا قسيييم ثيييان العيييريش  -
 ينة. الهروب منها خارج المد 

لجفين نهيا )منطقية مو لعيريش مدينية لالمجياورة الجنوبيية قعت عيدة عملييات بالمنياطق  و   -
 .(  منطقة الصفا ، منطقة الميدانبجنوب العريش ، 

 تال قسم العريش قسم الشييخ زوييد فيي عيدد الحيوادث اإلرهابيية ومين أكثير المواقيع إرهابياً 
رب والظهييير لكونهمييا قييرى محورييية غييقريتييي الشييالق بالشيييخ زويييد ) قرييية أبييو طويليية و 
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لموقعها الشريطي الطولي من الشمال  قرية قبر عمير، وجنوب الشيخ زويد على التوالي
ويعبرها مين الغيرب للشيرق الطرييق الواصيل بيين العيريش ورفيح ميرورًا بالشييخ ،  للجنوب  

بقريتيي كييرم  زوييد، ووقعييت بقريتيي الطويييل والوحشيي عييدة حيوادث. ووقعييت عيدة حييوادث 
 . (القواديس والمقاطعة لكونهما منطقتي كمائن علي طرق مداخل الشيخ زويد 

الحيوادث اإلرهابيية ، ومين أكثير المواقيع أخبار قسم رفح بالمرتبة الثالثة في جاء  
 بييرفح إرهابييًا هييي منطقيية الماسييورة بجنييوب رفييح . وقرييية المهدييية الحدودييية جنييوب رفييح .

المطلية المجياورة لمدينية رفيح لموقعهيا بمييدخل بقرييية وبقريية الوفياق جنيوب غيرب رفيح ، و 
بقسييم ب يير العبييد ،  تناولييت األخبييار عييدة حييوادث المدينيية الغربييي وإطاللتهييا علييى البحيير. 

قرية النصر غرب مدينة ب ر العبد ، والتي تقيع عليي الطرييق الواصيل بيين حادث  ومنها  
لي وسيط سييناء )نخيل القنطرة شرق العريش مرورًا بمدينة ب ر العبد . وامتدت الحوادث إ

عليى  حيوادث  وقعيت عيدةوالقسيمة( ، وإلى غربها بيالقنطرة شيرق بيالقرب مين بورسيعيد ، 
 الطريق الدولي من القنطرة شرق وحتي رفح مرورًا بب ر العبد والعريش والشيخ زويد . 

تزامنيا ؛ وخاصية ميع مدار شيهور السينة  ىعل  هذه الحوادث تنوعت فترات نشاط  
أحيداث ينياير سيواء فيي بدايية العيام أو فيي نهايتيه . وهيذا ميا يبيرر زييادة عيدد   مع هكيرى 

يولييييو ،  30هكيييرى أحيييداث الحيييوادث فيييي شيييهور) ينييياير، وفبرايييير بالعيييام (. وتزامنيييًا ميييع 
د انخفاضيييها فيييي شيييهري ميييار  بيييدأت الحيييوادث فيييي الزييييادة مييين شيييهر ميييايو ، بعيييحييييث 

فيييياض فييييي شييييهور يونيييييو ، ويوليييييو ، ، ثييييم زادت فييييي شييييهر مييييايو ، وأع بييييه انخوابريييييل 
% ،  4.2أحيييداث فيييض رابعييية ) سيييبتمبر ميييع هكيييرى وأغسيييطس( ؛ وتالحيييظ أنيييه تيييزامن 

% ( وهيييذا ميييا يبيييرره أتخييياه القيييوات المسيييلحة إجيييراءات  1.7% ونيييوفمبر  3.2أكتيييوبر 
تأمينية من شأنها حماية المنشآت والمبياني وإحبياط مخططيات العدييد مين الحيوادث قبيل 

 حدوثها . 
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 ( 2019  -2016( توزيع الحوادث اإلرهابية في سيناء )4شكل )

 م (   2019:  2016اليوم أعداد من  جريدة المصري المصدر )
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 م   2019،  2017،   2015( الحوادث اإلرهابية من 4جدول )

2015 

 اختطاف  كزاالمر
اطالق  

 نار

تسلل  

 وتهريب

حرق  

 وتدمير

سطو  

 مسلح

 عبوات

 ناسفة
 اإلجمالي  قذائف 

 144 3 81  7 4 0 49 0 العريش

 9 1 2 0 2 0  4 0 بئر العبد

 97 19 27  0  0  8 41 2 رفح

 137 28 48 5 5 0 45 6 الشيخ زويد 

 2 0 1 0 0 0 1 0 القسيمة

 1 0 0  0  0  0 1 0 الحسنة 

 1 0 1 0 0 0 0 0 القنطرة شرق 

 14 0 6 0 2 0 5 1 شمال سيناء

 2 0 0 0 0  2   0 0 نخل 

 407 51 166 12 13 10 146 9 اإلجمالي  

2017 

 2 0 1 - 0 1 0 0 الجنايين 

 12 0 0 0 0 0 12 0 الشيخ زويد 

 96 4 25 6 3 0 56 2 العريش

 1 0 0 0 0 0 1 0 القسيمة

 2 0 0 0 0 0 1 1 الحسنة 

 4 0 1 0 0 0 3 0 بئر العبد

 5 0 1 0 0 1 3 0 شمال سيناء

 19 5 2 0 0 0 12 0 رفح

 2 1 1 0 0 0 0 0 نخل 

 143 10 31 6 3 2 88 3 اإلجمالي  

 2 0 1 0 0 0 1 0 الشيخ زويد  

 1 0 0 0 0 0 1 0 العريش 

 3 0 1 0 0 0 2 0 اإلجمالي   2019
 

م ) ولبد من التأكياد علاي  2019،  2017،  2015المصدر : المصري اليوم ،أعداد مختلفة من  
ولكان  التي تمت فاي سايناءالجرائد تضم كافة الحوادث أخبار أن جملة الحوادث التي تم حصرها من  

وخاصااة بم اال هااذه المنطقااة وفااي م اال هااذه تعااد إرهابااا  للمااواطنين أي حادثااة بمباادأ تعرياار الرهاااب 
 ( . الفترة  
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مان أهاام العمليااات العساكرية التااي قاماات بهاا القااوات المساالحة المصارية للحاارب علااي 
قاميت شياملة هيي عمليية عسيكرية وأمنيية :   حاق الشاهيد عملياةالرهاب في سيناء هاي  

لمالحقيييية العناصيييير اإلرهابييييية  االرهيييياب  ضييييد  سيييييناء فييييي القييييوات المسييييلحة المصييييرية بهييييا
 الشيييخ زويييد و  رفييح مييدن )فييي  نمتتالييية علييى أوكييار االرهييابي هجمييات  عييدةوالتكفيرييية فييي 

 م ومن أهدافها : 2015تمت في سبتمبر،   )العريش و

 تدمير المراكز الرئيسية التي تنطلق منها الجماعات االرهابية في سيناء -1

ت االرهابيييية مخيييازن االسيييلحة واليييذخائر التيييي كانيييت تحيييت سييييطرة الجماعيييا تيييدمير -2
 . تدمير السيارات والدراجات النارية التي تستخدمها العناصر االرهابيةو 

) سيكاي  السيطرة على الطرق الرئيسية والفرعية التي تؤدى إليى ميدن شيمال سييناء -3
 .(2015سبتمبر  23نيوز عربية :
 م :  2016الحوادث في عام 

 يلي :  وعبوات ناسفة وقذائف كماالحوادث اإلرهابية ما بين اطالق نار أخبار تنوعت 
زرع العبييوات الناسييفة وتفجيرهييا وحيازاتهييا أو إحباطهييا بالمرتبيية األولييي ميين أخبييار  تمثييل -

الحييوادث فييي سيييناء . وتييم سييرقة بعييض السيييارات الحكومييية ووضييع كميييات ميين أخبييار 
الكمييائن ومقييار الشييرطة والجيييش ، وزرع المتفجييرات بهييا وتفجيرهييا عيين بعييد بييالقرب ميين 

العبيوات فييي طريييق القييوات ، وتنوعييت اسيياليب المراوغييه لتشييتيت القييوات بتفجييير العبييوات 
ومنهيا عليي سيبيل المثيال: تفجيير  . بيينهمالناسفة في خط سييرهم إلحيداث خسيائر كبييرة 

لناقيييل خييط الغييياز بمنطقييية المييييدان غييرب مدينييية العيييريش بعبيييوات ناسييفة أسيييفل األنبيييوب ا
للغيياز إلييي منطقيية الصييناعات الثقيليية بوسييط سيييناء والمغييذي لمحطيية الكهربيياء والمنييازل 

 م (. 8/1/2016بمدينة العريش)مونت كارلو، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AD_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
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بعييييدت عيييين الحييييوادث هييييذه تالحييييظ أن نييييار و جييييوادث اطييييالق التفجيييييرات  حييييوادث وتييييال 
عيييين تميييت بطريقيييية الهجيييوم المباغييييت للكميييائن والييييدوريات ، أو و المواجهيييات المباشييييرة ؛ 

 .في الشوارع  أو المواطنين في خدماتهم  استهداف المجندينطريق القناصة و 

وخاصيية بمنيياطق الكييونتال والمنيياطق الحدودييية جنييوب  مليييات التسييلل والتهريييب نشييطت ع
 .ضع بالمنطقةوالو  البي ة الجغرافية يستغل المهربينحيث سيناء ، معبر رفح بوسط 

العيريش  قسيم يعيد . و  مواقع الحوادث فيي هيذه الفتيرة بسييناء ) شيمالها ووسيطها (  تنوعت 
الفواخرييية وزراع الخييير  )المنيياطق المحيطيية بييالعريش وميين أهييم  إرهابييًا .الموقييع األكثيير 
كمائن ، وبمنطقة لجفن ؛ حيث المدخل قريبة من حيث أنها مناطق  ( ؛ ومنطقة الريسه 

؛ حيث القرب وبمنطقة سبيكة وقع بطريق المطار جنوب العريش ، و .  مدينة  للالجنوبي  
 . من المناطق الوعرة بوسط سيناء . وبمنطقة  السبيل بالمدخل الغربي لمدينة العريش 

 :وخاصًة بالقرى التالية  ،بسيناء  حوادث العريش في عدد القسم الشيخ زويد تال  
 ة لرفح والشيخ زويد من وسط سيناء.الجنوبيالجورة حيث القرب من الطرق  -

حيييييث منطقيييية  منطقيييية كييييرم القييييواديس -منطقيييية أبييييو طويليييية  -منطقييية الشييييالق 
قريييية  قيييرى الخروبييية والتيييرابين والطوييييل والظهيييير، -قبييير عمييييرقريييية الكميييائن ، 

 ، وتالحظ تركز الحوادث بالقرى األكثر كثافة سكانية .  المقاطعة

-منطقية نجييع شييبيانة )  وتنوعييت مواقعهييا بيالقرى التالييية: بقسييم رفيح عييدة حيوادث ، وقيع
منيياطق األحييراش والخييرافيين والمنطقيية القريبيية ميين معبيير رفييح  -منطقتييي رسييم والمهدييية 

، وجميعهيييا منييياطق قريبييية مييين وسيييط سييييناء والمنييياطق  منطقييية سييييدوت  -وقريييية المطلييية 
الحدودية جنوب رفح ، ومن أهمها منطقية الكيونتال جنيوب رفيح ، ومنطقية المغيارة بوسيط 
سيناء ؛ نظرًا لموقعها كمنطقة حدودية هامة ودورها كمنطقية انتقاليية فيي حيوادث التسيلل 

 .( والتهريب 
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مدار شيهور السينة حييث  ء علىالحوادث اإلرهابية في سينا  تنوعت فترات نشاط
هكيييري حييييث تواكيييب  اإلرهابيييية ؛ الحيييوادث جييياء شيييهر أكتيييوبر أكثييير الشيييهور فيييي عيييدد 

بينميا تياله شيهر يولييو لمواكبتهيا  .م   1973رات القوات المسلحة بحروب أكتيوبرانتصا
 يونيو..  30أحداث ثورة ذكرى ل

 :م  2017الرهابية في عام  الحوادث
ادث اإلرهابية فيي هيذه الفتيرة لتشيمل مواقيع شيرق وغيرب سييناء مواقع الحو أخبار    تنوعت 

. وتمثيييل العيييريش بأقسيييامها اإلداريييية ؛ حييييث توزعيييت ) قسيييم ثاليييث العيييريش، وقسيييم ثيييان 
العييريش ، وقسييم رابييع العييريش ، وقسييم اول العييريش ( ، وميين أكثيير المنيياطق سييخونة ) 

المحيطيية الجنوبييية  طقوالطريييق الييدولي ( . وكييذلك بالمنيياشييارع البحيير وحييي المسيياعيد 
 بمدينة العريش ) منطقة لحفن جنوب العريش وزراع الخير( . 

تيم إحبياط تهرييب و  الحوادث حيول مدينية رفيح وخاصية بمنطقية الماسيورة.   تالحظ تمركز
مواد متفجرة وتهريب سجائر عن طريق نفق الشهيد أحمد حمدي بمنطقية غيرب سييناء . 

حادثيية الهجييوم علييى  هيييفييي هييذا العييام شييمال سيييناء  الحييوادث اإلرهابييية فييي وميين أهييم
 .م  24/11/2017مسجد الروضة في يوم الجمعة 

إرهيياب منهيا  أهيدافلعيدة تبريرهيا  ، والتييي يمكينالسيطو المسيلح  حيوادث  وتالحيظ بأخبيار
لحصول على المواد الطبية بالسيطو عليي الوحيدة ، وللحصول علي األموال  ول  المواطنين

يمكييين تبريييير وكيييذلك الصيييحية وسييييارات اإلسيييعاف وسيييرقة ورش الميييدار  الصيييناعية . 
 ، أولميييدنيين أو البيييدو مييين ال بائيييل ممييين يتعاميييل ميييع األمييين ميييينهم لعملييييات الخطيييف 

القتييل والتعييذيب أو بغييرض  ظييير تحرييير المخطييوفين بمبييالغ كبيييرة للحصييول علييي فديييه ن
 إلرهاب المواطنين.

مييين قبيييل المهيييربين للتخرييييب الحيييدود  أخبيييار حيييوادث التهرييييب والتسيييلل عليييىبينميييا تمثيييل 
مثيل حرييق اإلرهابية المباشرة  الحوادث من الحرق والتدمير  حوادث قد تمثل و باالقتصاد.  
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شركة النظافة لتعاون عمالها مع رجال األمن في البحث عن عبيوات ناسيفة فيي الشيوارع 
 أو بصناديق القمامة أو أمام المحال والبنول والمدار . 

 م : 2019الحوادث الرهابية في عام 
أطيييالق نيييار ماعيييدا عمليييية  حيييوادث الحيييوادث اإلرهابيييية فيييي أخبيييار تمثليييت كافييية 

هذا ما يؤكيد عليى انحسيار وتيدني الحيوادث ألقيل عيدد منيذ وحيدة انفجار عبوة ناسفة ، و 
حدثت عمليتان في شهر يوليو وأغسطس مع ) هكرى أحيداث ثيورة م . وقد    2010عام  
الحييوادث  وميين المؤكييد تراجييع ،يونيييو ( واقتييراب ) أحييداث فييض رابعيية والنهضيية (  30

ومخيارج سييناء  لسيطرة الجيش والشرطة المصرية علي كافة ميداخلاإلرهابية في سيناء 
شبه االستشعار األمني في رفع كفاءة الكمائن و تأمين  سيناء و ودورهم الوطني في تأمين  

 سيناء . جزيرة 
وماان خااالل مااا ساابق يتضااح جليااا  أن الاادور البطااولي الااذي قااام بااه الجااي  

تييوفير حماييية أمنييية المصااري والشاارطة المصاارية فااي حربهمااا علااي الرهاااب رغاام أن 
سييكنها قبائيل متنيياثرة ، كيان صييعب جيدًا فهييي منطقية واسييعة ووعيرة تلسييناء بشيكل كامييل 

وحيييروب سيييوريا والعيييراق . حيييرب ليبييييا  )وتوجيييد بهيييا اسيييلحة مييين مخلفيييات حيييروب كثييييرة 
(. وسييجل الجيييش المصييري ملحميية فييي تاريخييه العظيييم بالقضيياء  ج وخاصيية فييي منطقيية

علي اإلرهاب في سيناء ، بل ويؤسس لمشروعات تنموية علي أرض الفييروز  تحييا بهيا 
 . أرض مصر
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   ال اني المبحث 
 مواقع الحوادث الرهابية في سيناء   تحليل 

 

بهييذه وعييددها الحييوادث  نوعيييةيمكيين تصييني  المواقييع وفقييًا ل الرهابيااة:تصاانير المواقااع 
  م. 2019عام  وحتىم  2010المواقع في الفترة الزمنية من عام 

  ( توزيع الحوادث اإلرهابية في سيناء وفقًا لنوعية الحدث 5جدول )
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 (م 2019 :2011نوعية الحوادث اإلرهابية وتكرارها في سيناء في الفترة من  )( 5شكل )
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 ( ما يلي :4،5،  3( والشكل )5 ويتضح من الجداول )
حيييوادث إطيييالق النيييار واالشيييتباكات المسيييلحة باسيييتخدام األسيييلحة الناريييية  تمثيييل 

كميات أسلحة وهخائر األكثر حدوثًا .. بينميا جياءت محاوالت تهريب أو   وأعمال القنص 
الحيوادث.. عيدد أعمال التفجيرات وزرع العبوات الناسيفة أو إحباطهيا بالمرتبية الثانيية فيي 

وتالحييظ أن الجماعييات المسييلحة كييانوا ينسييحبون فييي المييداهمات إلييى خييارج القييرى ، ثييم 
المراوغة مع القوات النظامية ، ويشتبكون معهم أو يستهدفون مركباتهم بالعبوات الناسيفة 

 (. 27،ك  2014وخاصة علي الطرق بين القرى في المناطق الجنوبية) اإلسكندراني،  
 ( :   Hot Point النقاط الساخنة )

وتتمثيل هيذه النقياط فيي نقياط االرتكياز األمنيية مثيل الكميائن الثابتية أو المتحركيية  
الطرق المؤدية إلي المدن وفي المداخل الرئيسية لهذه الميدن . وقيد كثيرت الحيوادث   ىعل

فييي بعييض الكمييائن مثييل كمييين الريسيية الييذي اسييتهدفته الجماعييات اإلرهابييية منييذ أحييداث 
 كرم القواديس جنوب غرب الشيخ زويد .وكذلك كمين م .  2011يناير 

 ( : Hot Roadsالطرق الساخنة ) -

تسيتغل مجموعية الطيرق التيي تسيلكها قيوات كانت  العناصر اإلرهابية    تالحظ أن 
الجيش أو الشرطة ههابًا وإيابًا للنيل من المجندين وأفيراد وضيباط الجييش والشيرطة أثنياء 
سيرهم أو عودتهم من أجازاتهم أو في قضاء حوائجهم ورحلة عملهم اليومية . أو للسرقة 

 ل سيناء : ومن أكثر الطرق سخونة بشماللسيارات واألشخاك . والسطو المسلح 
 –السكاسييييكة  –الشييييالق  –طريييييق العييييريش رفييييح مييييروراي بالمنيييياطق التالييييية ) السييييادات  -

 الريسه ( .  –قبر عمير –العبيدات 

 20، الكيليييو  17الكيليييو  –طرييييق العيييريش القنطيييرة شيييرق ) منطقييية الخلفييياء الراشيييدين  -
منطقييية زراع الخيييير(، وطرييييق  –بيييالقرب مييين نيييادي الهجييين  –بمنطقييية سيييباق الهجييين 

 العريش/ ب ر العبد( .
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 بالقرب من مدينة الشيخ زويد (  –طريق العريش / الشيخ زويد ) منطقة الخروبة  -

طريق العريش لحفن بمنطقة المزرعية وطرييق المطيار ومنطقية الطوييل جنيوب العيريش  -
 والطريق الدائري وطريق العريش / المغارة بوسط سيناء  .

كمييا توجييد عييدة يييع هييذه الطييرق تتمحييور وتتمركييز حييول مدينيية العييريش . وتالحييظ أن جم
) شيارع البحير ، شيارع إرهابيية مثيل حيوادث   عيدةبهيا    حيدث طرق داخلية بمدينة العريش  

كما تداولت بأخبيار شارع اسيوط ، طريق جسر الوادي ... بمدينة العريش( يوليو ،    23
 .الحادث بالجرائد 

كبيية والتييي تضييم عييدة أعمييال إرهابييية ميين إطييالق نييار وقتييل لحييوادث اإلرهابييية المر ا وماان
 اإلرهيابيللهجيوم الجييش والشيرطة المصيرية  تصيدىوسطو مسلح وعبوات متفجرة ) فقيد 

قامييت مجموعية مين العناصير اإلرهابييية  يولييو الهجييوم عليى بنيك ؛ حييث  23فيي شيارع 
العبوات الناسفة وإطالق األعيرة المنطقة، مستخدمين  هداف فرع أحد البنول الكائن بباست

وأثناء فرار العناصر اإلرهابية قاموا باالستيالء   .النارية تجاه القوات المعينة لتأمين البنك
)عمييران ،جريييدة األهيييرام  ....علييى مبييالغ مالييية ميين داخييل خزينييية البنييك جييارى حصييرها

 .( 10/2017/  16المصرية ،
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 ( 2019 -2010ة في سيناء )( شبكة الطرق والحوادث اإلرهابي 6شكل )

 

 ( : Hot Regains المناطق الساخنة )  -
تتمثل هذه المناطق في شكل نطاقات مسياحية مين األرض تمتيد بطيول وعيرض  

وتضييم عييدة تجمعييات عمرانييية مثييل منطقيية البييرث وجنييوب منطقيية الجييورة وقييد تضييم عييدة 
عيييريش ، حيييي قيييرى مثيييل المقاطعييية وسييييدوت بالشييييخ زاييييد ، ومنطقييية الزراعيييات جنيييوب ال

الصيييفا وحيييي المسييياعيد بيييالعريش ، منطقييية األحيييراش بالمنطقييية الحدوديييية بيييرفح .و تعيييد 
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منطقة الجورة جنيوب الشييخ زوييد مين أكثير المنياطق سيخونة فيي سييناء نظيرًا لقربهيا مين 
منطقة حي المسياعيد نظيرًا منطقة معسكر قوات حفظ السالم والمناطق الحدودية ، تليها 

، منطقييية  تليهيييا منطقييية كميييين الريسييية بهيييا ،  العدييييد مييين مقيييار ومبييياني حكوميييية لتيييوطن
األحييراش جنييوب منطقيية رفييح الحدودييية وبهييا معسييكر قييوات أميين ،منطقيية الشييالق جنييوب 
الشيييخ زويييد، قرييية المهدييية جنييوب رفييح. وحييي الزهييور، وحييي الصييفا بقسييم رابييع العييريش 

ة ، منطقيعة جنوب مدينة الشيخ زوييد بمنطقة لحفن جنوب العريش. وحدث بقرية المقاط
 .منطقة سيدوت والسادات بمدخل مدينة رفح السبيل بجنوب غرب مدينة العريش ، 

 م : 2019:  2010الفترة من الرهابية في  حوادثالمواقع  استراتيجيةتحليل 

المتنياظرة، بثالثة أنواع من أساليب الحيرب غيير  أن تلك الموجة اإلرهابية اتسمت   يتضح
، وهييي لألجهيزة األمنييية فيي مواجهتهيا اً ن أصييعب األسياليب التيي تمثييل تحيديوالتيي تعيد مي

 كا تي :
يقوم على ضرب أهداف مدنيية أو عسيكرية داخيل الميدن   :إرهاب المدن:  األسلوب األول

االغتيييال، باسييتخدام العبييوات الناسييفة والسيييارات المفخخيية واألفييراد االنتحيياريين وعمليييات 
شييرم الشيييخ وطابييا والعييريش مييدن  التييي نفييذتها فييي تخدم فييي الحييوادث وهييذا األسييلوب اسيي

 .والشيخ زويد 

يقوم على عمليات الكر والفر على أهداف عسكرية  :حرب العصابات :  األسلوب ال اني
،  مع محاولة السيطرة على األرض لفترة محدودة بتشيكيالت قليلية العيدد وخفيفية التسيليح

وهذا األسلوب تم  .مواجهة مباشرة طويلة أو متوسطة المدى مع القوات النظامية  وتجنب 
 .استخدامه في هجوم كرم القواديس على سبيل المثال

يقييوم علييى خليييط ميين المدف ييية الثقيليية والخفيفيية  التسييمك بيياألرض:  :األساالوب ال الااث 
سيييحاب تشيييكيالت والقيييذائف الصييياروخية الموجهييية وعناصييير القناصييية، لتيييأمين تقيييدم أو ان

مشييياة مييين عشيييرات أو م يييات المسيييلحين للسييييطرة عليييى مسييياحة مييين األرض لفتيييرة زمنيييية 
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 بهييدف فييرض السيييطرة وعييزل المكييان المسييتهدف، وهييذا التكتيييك تييم اسييتخدامه فييي هجييوم 
 .م ( 30/6/2020) وهبه،المرصد المصري ،في الشيخ زويد  ) البرث (يوليو

 م :  2019م وحتي  2015في الفترة من  الرهابية  الحوادث  سماتومن أهم 
انتقليييت الحيييوادث اإلرهابيييية عليييى حيييدود مدينييية العيييريش وخصوصيييًا الطيييرق الجنوبيييية  -

 .المؤدية إليها وطريق المطار ، وعمليات بمنطقة ب ر العبد 

فكييرة  قامييت القييوات المسييلحة المصييرية بالسيييطرة علييي األرض ، وقضييت بييذلك علييى -
دفعهييا لالتجيياه نحييو تنفيييذ ؛ ممييا ي للعناصيير اإلرهابييية داخييل سيييناء التمركييز الجغرافيي

عملييييات عشيييوائية بييياءت غالبيتهيييا بالفشيييل نتيجييية يقظييية األجهيييزة األمنيييية فيييي توجييييه 
، فرررررراروق عمرررررررو )االرهيييييياب  الضييييييربات االسييييييتباقية التييييييي أجهضييييييت معاقييييييل

  .م (31/1/2021النهار،

 -: ( ومسجد الروضةكمين البرث ) حادثين ا ىمكاني لموقعالتحليل ال
 لماذا كمين البرث ؟  

 نقطة أمنية هامة تمثل عائقًا أمام تسلل اإلرهابين . -

األهميييية االسيييتراتيجية لمنطقييية البيييرث وسيييمعة الكميييين العسيييكرية بالمنطقييية وبالنسيييبة  -
 كنقطة حدودية هامة .

الجماعات اإلرهابية عليه كنوع محاولة للسيطرة على مبني الكمين بموقعه ورفع علم  -
 من السيطرة على المنطقة .

المصييري وبالسيييطرة التييي تتعيياون مييع الجيييش ث يعييد مركييزًا لقبيليية التييرابين مربييع البيير  -
 عليها يمكنهم السيطرة على القبيلة وانكسارها امامهم وامام ال بائل االخرى .

وفييي التواجييد العسييكري لموقييع مربييع البييرث أهمييية لوجسييتية وأمنييية للحييدود المصييرية  -
         وبيييالقرب مييين الحيييدود الشيييمالية الشيييرقية ) المنطقييية ج ( وبيييالقرب مييين منطقييية الجيييورة 

 ) تمركز القوات الدولية ( .  
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تمثييل منطقيية البييرث مثلييث تييأميني لوسييط سيييناء يمثلييه ضييلعه األول ميين وسييط سيييناء  -
 رفح وضلعه الثاني من وسط سيناء الشيخ زويد . 

 لروضة ؟لماذا مسجد ا
مع اإلرهابية في استهداف المدنيين ، وخاصة   المذبحة تتماشي مع أفكار الجماعات  -

كيييي ، األهيييرام المصيييرية ه ر )علييييهم مييين الغيييرب والشيييرق وداخيييل مصييياألمييين تضييييق 
 م ( 24/11/2017،

 وأهالي المنطقة خاصة .المذبحة تنم عن الكره والعداء للشعب المصري كله  -

األزهيييير أكبيييير مؤسسيييية دينييييية فييييي مصيييير والعييييالم المذبحيييية تسييييتهدف مييييذهب شيييييخ  -
 اإلسالمي .

           الصييوفين ي يشييوا فييي حاليية ميين الصييفاء ، وليييس لهييم مليشيييات وال يحملييون السييالح  -
 ) هدف بسيط وسهل( .

 لعدم خوضهم في األمور السياسية اعتقاد اإلرهابيين بأن الصوفين مواليين للحكومة -

اإلرهابييييييية بعملييييييات اغتيييييياالت مماثليييييية للصيييييوفيين فيييييي باكسييييييتان قييييييام الجماعيييييات  -
 وأفغانستان وغيرها .

 تيعييرف ب ييركييم غييرب مدينيية العييريش . حيييث  40المنطقيية بعيييدة بمسييافة ال تقييل عيين -

العبيييد بأنهيييا مدينييية »هادئييية«، تصيييطف عليييى أطرافهيييا أشيييجار النخييييل الميثميييرة، وهيييي 
تقع على الطريق الساحلي اليدولي عليى  العاصمة والقاعدة اإلدارية لمركز ب ر العبد،

كيلييو متييًرا شييرق بيلوزيييوم علييى  30تسييتقر علييى بعييد نحييو   .ضييفاف بحيييرة البردويييل
العييريش السيياحلي، وهييي منطقيية معروفيية كمركييز مهييم علييى الطريييق  -طريييق القنطييرة

 . الحربي الكبير منذ القدم

نيييًا علييى مييدار التيياريخ تضييم مدينيية ب يير العبييد، عييددًا ميين ال بائييل التييي لعبييت دورًا وط -
المصري الحديث، أمثال قبيلة السواركة، وقبيلة البياضيية وعشيائرها المختلفية، وقبيلية 
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األخارسيية، وقبيليية الييدواغرة، وقبيليية العقايليية، وقبيليية المسيياعيد، مييا جعلهييم مسييتهدفين 
هيا بقوة من العناصر التكفيرية، فضاًل عين أنهيا مين المنياطق الواعيدة اسيتثماريًا لموقع

االسييتراتيجي الحيييوي بييالقرب ميين محييور قنيياة السييويس ومدينيية اإلسييماعيلية، ومينيياء 
 .   بوسعيد ومدينة العريش
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 المبحث ال الث
 العوامل الجغرافية المؤثرة في الحوادث الرهابية في شبه جزيرة سيناء 

 
 

 سيناء: العوامل الجغرافية الطبيعية المؤثرة في الحوادث الرهابية لشبه جزيرة  أول :
 اإلرهابيية بمنطقية الدراسيةحيوادث في تيوطن ال  المؤثرةعوامل الجغرافية الطبي ية  أهم  من  

 ما يلي :( 7  ( . ويتضح من شكل )) التضاريس والشكل والموقع والمنا
تنقسييم تضيياريس سيييناء إلييى ثييالث أقيياليم طبي ييية ميين الشييمال للجنييوب  التضاااريس :-1

 لي :يكما 
متيد مين شيرق اإلسيماعلية إليى رفيح محياهاة ميع البحير ي أول  : إقليم السهول الشمالية :

عبييارة عيين سييهل ممييوج ينحييدر ميين هضييبة التيييه تييدريجيًا حتييي البحيير وهييو المتوسييط ، 
يسيهل فييه و  أرض منبسيطة المتوسط ، وهي أرض منبسطة بها وديان وعيون وروافيد ) 

 نقسم إلى ثالث قطاعات كما يلي :الحركة  ( .وي
يضم مستنقعات وأراضي رطبه ، تبدأ بمالحة بور فؤاد التيي تقيع شيرق   قطاع الساحل :

كيم ، تمتيد مين المحمديية شيرق  130ويس ثم بحيرة البردوييل البيالغ طولهيا نحيو  قناه الس
. وأخير المسيتنقعات كيم  50تيي قبيل العيريش شيرقًا بنحيو كم غربيًا ح  35بورسعيد بنحو  

كييم ميين 2علييى السيياحل الشييمالي يقييع عنييد الشيييخ زويييد بييين العييريش ورفييح ، ويبعييد نحييو 
  أشجار النخيل من الشمال والغرب(.ساحل البحر، وتحيط بها الكثبان الرملية و 

متيير فييوق  200يمتييد جنييوب خييط السيياحل مباشييرة ، وبأقصييى ارتفيياع  قطاااع السااهول :
سطح البحر . ويتسع غربًا عند قناة السويس ، ويضيق قليياًل فيي الوسيط ، ويعيد بمثابية 

عيي امتداد طبيعي لصحراء شرق دلتا النيل ، وتنتشر الكثبان الرملية ، وتمثيل خيزان طبي
خييط ليهييا بشييكل اساسييي فييي هييذه المنطقيية التييي تعييد لمييياه األمطييار، وتعتمييد الزراعيية ع
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الكثافيييية السييييكانية رفييييح ( هات  –الشيييييخ زويييييد  –العييييريش  –األول ) ب يييير العبييييد المييييدن 
 المرتفعة.

مكونية جبيال قبابيية يقع إلى الجنوب مباشرة من نطاق السهول ، ويضم  قطاع القباب :
. وتنتشير (م  فيوق سيطح البحير 500 -200  )  امتوسيط ارتفاعهيمن الحجير الجييري ،  

ليييية وتنتشييير فتحيييات جب .(م  1000 – 400 )فوقهيييا الجيييزر الجبليييية يتيييراوح ارتفاعهيييا 
وتكثيير ا بييار والينييابيع ، واشييهرها مميير ، مييرات وطييرق للمواصييالت والحركيية كمتسييتخدم 

إليى الشيمال الغربيي قيرب  متال والجيدي ، وتنتهيي هيذه المميرات إليى وادي الملييز متجهياً 
 يرتفيعب ر الجفجافة . يقع جبل الحالل في االتجاه الشمالي من القطاع ، وجبيل المغيارة 

، ويتخلل هذه الجبال مجموعة مين األوديية  مثيل وادي الفيتح (متر    700  –  400  )بين
، الميييزارع ، المسييياجد ، المغيييارة ، اإلثيليييي ، الحسييينة ، وادي المليييي . وهيييي تمثيييل الخيييط 

لرئيسي لقرى وتوابيع وريي  حضير الميدن الشيمالية . وهيي أقيل كثافية فيي السيكان وهيي ا
الثاني " المغيارة  خط المدنالظهير لحواضر األقسام اإلدارية في شمال سيناء، وتمثل ) 

 ( .الحسنة  –
  جبل الحالل

وحتيييى قريييية ام  كيييم مييين طرييييق الحسييينة/بغداد  60لمسيييافة  اً طبوغرافيييييمتيييد الجبيييل  
 التييييالغرود الرمليييية الكثيفييية بيييالغربيييية تيييه ناحي وتتمييييزكيييم تقريبيييا ،  20شييييحان/وبعمق 

يصييعب الييدخول  التييييصيعب سييير العربييات بهييا، وميين الجنيوب هات المنحييدرات الحييادة 
الطرييق ا للمنياورة، و بها بواسطة المركبات ومن الشرق امتداده مع جبل ضلفة يمثل عائق

و ، تبييدأ هجومهييا منييه  التيييلقييوات لالشييمال هييو الطريييق الييذى يمكيين  الوحيييد ميين ناحييية
كاميب  تفاقييةالفقا و و المنطقة »ج«،  ويقع ضمنالجبل،  الوديان الممتدة داخل    تتعدد به

 . ديفيد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
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 ( الغطاء األرضي لمنطقة شبه جزيرة سيناء 7شكل )

، وهيييي منطقييية غنيييية ورخيييام وجيريييية صيييخور ناريييية الجبيييل مييينتتكيييون أجيييزاء مييين و  
يشيييكل و وأعشييياب أخيييرى مفييييدة.  الزيتيييون  أشيييجار وتنميييو فيييي وديانيييهبيييالموارد الطبي يييية، 

وصييييييدر  وجبييييييل القسيييييييمة جبييييييل الحسيييييينة ف ومييييييدقات أخييييييرى فييييييوق قمييييييمامتييييييدادا لكهييييييو 
ق يصييل عمقهييا أحيانييا إلييى ، بمغييارات وكهييوف وشييقو وجبييل الجييدي والجفجافيية الحيطييان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
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تحييت سيييطرة الجبييل يقييع و  .سييد الروافعيية كيلييومترات   8يقييع إلييى شييماله بنحييو  . م 300
)مناصيفة تقريبيًا(. وسيبق التصيالح بيين  اوالتياهي التيرابين قبيلتييقبيلتين بوسط سييناء هميا  

م ، واتفقا على رسم حدود أراضي ال بائل ووزعت الطرق التجارية  1889القبيلتين سنة 
ملييية العسييكرية النوعييية التييي قامييت بهييا القييوات المسييلحة فييي جبييل الحييالل . وكشييفت الع

 عن حجم  ظاهرة اإلرهاب في سيناء وابعادها الدولية : 
حركة اإلهاب في سيناء هيي امتيداد لحركيات ميد وجيزر لظياهرة اإلرهياب اليدولي فيي  -

 منطقة الشرق األوسط .

مصيييلحة فيييي بقييياء  تجتميييع عناصييير إرهابيييية ومجيييرمين ومهيييربين جمييييعهم أصيييحاب  -
المنطقة بدون تمثيل أمني مصري وتهيدف لتراجيع مصير عين المنطقية الحدوديية ميع 

 فلسطين واسرائيل ) حرب بالوكالة( .

قييام الجيييش المصييري بمهاجميية الجبييل وإنهيياء أسييطورة االرتكيياز ألي بييؤرة إجرامييية أو  -
 م (.  4/3/2017أرض مصر) عبد السالم، اليوم السابع ، ىإرهابية عل

 ثانيا  : إقليم الهضاب في الوسط :
) منطقيية وسييط سيييناء ( ، يضييم سلسييلة هضيياب  30 – 29يقييع بييين خطييي عييرض 

تتخللها بعض الجبال ، تنحدر تدريجيًا نحو الشمال ، ويخترقها من الجنوب إلى الشمال 
متر فوق سطح البحر ، ويقسيم  1500 – 500وادي العريش . ويتراوح ارتفاعه ما بين 

 -القطاع كا تي :
يييية متقطعييية بفعيييل األوديييية قطييياع جبليييي يمثيييل مجموعييية كتيييل جبل القطااااع الغرباااي : -

 المتجه غربًا .

يشبه الهضبة وتتجيه األوديية بهيا شيمااًل وجنوبيًا وتصيريفها شيمالي   القطاع األوسط : -
. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%A7
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أقل ارتفاعًا وتتجه أوديته شيرقًا ، أشيهرها وادي العيريش أطيول أوديية   القطاع الشرقي :-
ييييية كبيييييرة مثيييييل              سيييييناء . وتتعييييدد روافييييده ، ويقيييييع عليييييه وعلييييي روافييييده عيييييدة كتييييل عمران

) نخل ، ب ر الجيل ، الحصن ، ب ر غادة ، التمد ، الكونتيال ، القسمة ، الصيبحة عليى 
             وهيييي  ) األقيييل سيييخونة (  الحيييدود الشيييرقية ( .  ويضيييم هيييذا القطييياع ميييدن الخيييط الثييياني

ة نخيل العدييد القسيمة ( وما يتبعها من قرى . وقيد وقيع بمنطقي –نخل  –) القنطرة شرق  
من الحوادث اإلرهابية ، بينما تعد منطقة الكونتال من أكثر المناطق في أعميال التهرييب 
والتسييلل نظييرًا للطبيعيية الجغرافييية لهييذه المنطقيية فييي حيييث انحييدار األودييية ناحييية الشييرق 

 وتمتد حتى الحدود الشرقية .
 ثال ا  : اقليم مرتفعات الجنوب: 

ويمثل اقليم الجبال الثلث الجنوبي واألضيق من  ، 29يقع جنوب دائرة عرض  
شيبة جزييرة سيييناء ميا بييين خليجيي السييويس والع بية ، وينقسييم اليى ثييالث قطاعيات ، وقييد 
أثييرت طبوغرافييية هييذه المنطقيية فييي توزيييع الكتييل العمرانييية األكبيير بجنييوب سيييناء وتمثلييت 

 في االتي : 
م فرعييون حتييي أبييو زنيمييية تسييتمر االرتفاعييات مييين جبييل حمييا ساااحل خلاايا السااويس :

كييم ، ثييم تبييدأ فييي االنحييدار حتييي المنطقيية السيياحلية جنييوب أبييو رديييس . أهييم  4بطييول 
األودييية وأطولهييا ) وادي فيييران ( ، ويعييد الخييط الفاصييل بييين هضييبة العجميية فييي الشييمال 
وكتليية الطييور الجبلييية فييي الجنييوب ، ويتوغييل بروافييده حتييي سييانت كيياترين مباشييرة . وقييد 

اإلرهابيييية الحيييوادث البي ييية الجغرافيييية والخيييط الفاصيييل فيييي الحيييد مييين توغيييل  سييياعدت هيييذه
 جنوبًا من وسط سيناء ) ظهير جبلي لوسط سيناء (. 

يبدأ من نقطة رأ  محمد في الجنوب ، ويمتد شمااًل حتي طابا ،  ساحل خليا العقبة :
وتكثيير بالمنطقيية السيياحلية ميين خليييج الع بيية المراسييي والخلجييان التييي تصييب فييي بعييض 
الوديان . أما أودية هيذين القطياعين مين جنيوب سييناء فننهيا تنيتظم فيي سلسيلة تنبيع مين 
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الجنييوب الغربييي ، وبعضييها يتجييه قلييب الكتليية الجبلييية فييي الييداخل ، ويتجييه معظمهييا إلييى 
نحو الغرب مباشرة، وجميعها تصب في البحر األحمير ، ومين بيين هيذه األوديية ) وادي 
نصييب أطولهييا ، والييذي يصييب عنييد دهييب ، وتييؤدي بعييض روافييده عنييد سييانت كيياترين ، 

 ووادي أخر ينتهي مصبه عند محمية نبق ووادي األربعين ( . 

جبلييية الصييماء فييي وسييط جنييوب سيييناء ، وميين أبرزهييا ) تضييم الكتليية ال الكتلااة الجبليااة :
م ، جبييل الثيييب ، جبييل موسييي ، جبييل  2586م ، وجبييل أم شييمر  2641جبييل كيياترين 

ضيييباع ، جبيييل طربيييوش ، جبيييل الصفصيييافة ، جبيييل بابيييا اليييدنيا ، جبيييل مدسيييو  ، جبيييل 
م دور فيييي عيييد البنييات ، جبيييل سييرابيط الخيييادم ، جبييل غيييراب ..( . ولهييذه الكتلييية الجبلييية 

خليج الع بية إليى السياحل  ىعللسيناء المطل الساحل الشرقي شمال من    انتقال الحوادث 
 الغربي علي ساحل قناة السويس.

 :الموقع والشكل -2
يعد الموقع من أهم العوامل الجغرافية المؤثرة في الجغرافيا السياسية للدولة ككيل 

ت السيييكان ،. ويليييزم تحلييييل ، ولموقيييع الوحيييدة السياسيييية أو اإلقلييييم تيييأثيره عليييى اتجاهيييا
الموقيع الجغرافييي للوحيدة السياسييية ميين اليوجهتين االسييتراتيجية والجيوبولتيكيية للييربط بييين 
النييييواحي السياسييييية والعسييييكرية م ويتنيييياول الموقييييع النسييييبي للبحييييار والمنيييياطق الحدودييييية 

 المجاورة ، وسهولة االتصال بالمواقع المركزية والهامشية .
 :  الموقع الفلكيو شكل ال

كثقييل معليق أو كسيلة مييدالة عليى كتييف مصير الشييرقي  شيبه جزيييرة سييناء تظهير
أقصيي نقطية شيرقية و في اقصي شمال مصر ال تلتحم بها إال بواسطة بوغياز السيويس .

شييرقًا . تبييدأ علييى سيياحل مصيير  35فييي سيييناء عنييد خليييج الع بيية تقييع علييى خييط طييول 
ش  28. وتنتهي عند رأ  محميد عنيد خيط عيرض ش  31.5خط عرض  عند  الشمالي  

درجيية عرضييية لتكييون أكثيير ميين ثلييث امتييداد أو عمييق  3.5تمتييد سيييناء ألكثيير ميين  ؛ و
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عنييد رأ  محميد المسييافة إلييي قنيا وثنييية قنييا مصير ميين الشيمال إلييى الجنييوب . وللمفارقية 
مييين مسييياحة  16/ 1    سييييناءمسييياحة كانيييت و  ا إليييى القييياهرة ورأ  اليييدلتا .أقيييرب منهييي

 380واقصى ارتفاع من رأ  برون و رأ  محمد مصر عمقًا .   3/  1مصر ، ولكنها  
كيييم ، أي أن طوليييه ضيييعف  210كيييم ، وأقصيييى عيييرض مييين السيييويس والع بييية  390 –

اًل مثلثييًا مييائاًل قلييياًل فييي الجنييوب يرتكييز علييى قاعييدة عريضيية كالمسييتطيل عرضييه إال قلييي
تقريبييًا فييي الشييمال .والمسييتطيل الشييمالي ) شييمال سيييناء ( أضييالعه قنيياة السييويس غربييًا 
والحيدود السياسيية مييع فلسيطين شييرقًا ، ثيم سياحل البحيير المتوسيط شييمااًل ، وأخييرًا الخييط 

ش ، ومتوسيط  30ة جنوبًا أو تجاوزًا خيط عيرض المائل بين رأ  ليجي السويس والع ب
كيييم ( .وقيييد وقعيييت عيييدة  150كيييم . وعرضيييه ) 210: 200طيييول هيييذا المسيييتطيل مييين 

حيييوادث فيييي هيييذا المسيييتطيل المتمثيييل أضيييالعه فيييي) رفيييح الشييييخ زوييييد العيييريش ويمتيييد 
 لمنطقة ب ر العبد ورأسه بقرية بالوظه شمااًل ومربع البرث جنوبًا (.. 

نييوبي ) جنييوب سيييناء ( فرأسييه عنييد رأ  محمييد جنييوب خييط عييرض أمييا المثلييث الج 
 275كيم ، أميا ضيلعاه فخليجيا السيويس والع بية بطيول  230بقليل ، وارتفاعه نحيو    28

شيييبه جزييييرة حيييوادث التيييي تميييت بجنيييوب معظيييم الووقعيييت  كيييم . 180كيييم ليييألول والثييياني 
 .الضلع الشرقي لهذا المثلث الجنوبي ) شرم الشيخ طابا ( سيناء على

 

 : الموقع البحري يواجه الموقع البري في سيناء
مؤشيير البعييد عيين البحيير   طييول السيياحل بييالكيلو متيير / المسيياحة بييالكيلو متيير 
المربييع .وكلمييا كييان المقييام كبيييرًا دل هييذا علييي البعييد عيين المسييطحات المائييية الخارجييية 

وتعيييد سييييناء أكثييير منطقييية فيييي مصييير ( ، 191م ، 2002والعكيييس صيييحيح ) اليييديب : 
أكثر أقياليم مصير و  ،أكثر من اتجاه ي فيتداخل فيها اليابس والماء بشده على التقاطع و 

 -: كا تيالجزرية النسبية جغرافيا  بلغة األرقام تترجم جزرية وأقلها قارية و 
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سييواحل سيييناء أطييول بالنسييبة لمسيياحتها ميين سييواحل مصيير بالنسييبة إلييى مسيياحتها،  -
كيييم مييين  700لييييس فيييي سييييناء نقطييية تبعيييد عييين البحييير إال قليييياًل ، طيييول سيييواحلها 

 كم )مجموع سواحل مصر ( .  2400إجمالي 

% ميين  29.1% ميين مسيياحة مصيير وتمثييل سييواحلها نحييو  6.1سيييناء تمثييل نحييو  -
 جملة سواحل مصر لهذا ينخفض معامل القارية في سيناء كما يلي :

كييييم :  1  2كييييم  61000كييييم : 700نسييييبة سييييواحل سيييييناء إلييييي مسيييياحة سيييييناء    -
 .2كم87

كيييييم 1  2كيييييم 61000كيييييم : 803نسيييييبة الحيييييدود البريييييية بسييييييناء إليييييى المسييييياحة    -
  2كم160:

 كم . 0.5كم:  1كم    380كم :  700نسبة السواحل إلى الحدود البرية    -

 .2كم57كم :  1   2كم  61000: 1080نسبة السواحل والحدود إلى المساحة    -

بالنسبة للقرب أو البعد عن البحر فقط وضع ) جمال حميدان ( نقطيه ارتكياز عليى  
اًل ميين مدينيية نخييل فييي قلييب سيييناء ) العاصييمة القديميية ( ، ورسييم نقطيية إلييى الجنييوب قلييي

( منتظمييًا إلييى أركييان شييبه الجزيييرة ، نجييد أن الخييط الواصييل إلييى كيياًل ميين رفييح Yحييرف )
كيييم . ميييع مالحظييية أن  200وبورسيييعيد ورأ  محميييد خيييط متسييياويًا تقريبيييًا ال يزييييد عييين 

قييارن هييذا بخييط أبعيياده معظييم رقعتهييا تقييل عيين هلييك بكثييير فييي مييدى بعييده عيين البحيير . 
كم على خريطة ، سنجد الرقعة الكبرى من المساحة على العكس من سيناء داخل   200

اليداخل فيي دائرتيا  Yكم وحرف  50. وكما يوضح خط  ابعاده 67:  1الخط ال خارجه 
كييم بيل ميين  200االبعياد المتسياوية ، وليييس فيي سييناء نقطيية تبعيد عين البحيير أكثير مين 

بناء على استغالل موقع مائية سيناء ، والتي يسيهل البحير عمليية كم . و    125  -100
االحتكيييال الحضييياري بينهيييا وبيييين دول العيييالم بميييا ال يخيييل بالهويييية والسييييادة المصيييرية . 
وكييان للموقييع السيياحلي األثيير األكبيير فييي تييوطن صييناعة السييياحة واقتصييادياتها بجنييوب 



 د.مينا عاطف  ونشأت السعيد د.                                 سيناء  جزيرة هشب  في رهابال  جغرافية

- 1837 - 

صييبحت المنطقيية سييوقًا سييياحيًا جاهبييًا سيييناء ، واالنفتيياح االقتصييادي العييابر للحييدود ، وأ
مركزياة ينافس عالميًا ؛ مما جعل هيذه المنطقية هيدفًا اسيتراتيجيا أميام أعيداء اليوطن .أميا 

المواقييع المركزييية هييي المتوسييطة جغرافيييا ، أمييا  الهامشييية  المواقااع وسااهولة الوصااول :
وسييييهولة االتصييييال فهييييي الواقعيييية فييييي األطييييراف ، ويعبيييير أحيانييييًا عيييين مركزييييية المواقييييع 

  (.ة، صفحات متنوع 1993بالمركزية في مواجهة الهامشية )جمال حمدان ، 

 يتضح اآلتي :سيناء شكل و البحري وخاصة ومن هذه الترجمة الجغرافية للموقع 
معظم الحوادث اإلرهابية تمت في أرض سيناء الداخلية )هجوم قاري داخلي(، ولييس  -

 المناطق البحرية )هجوم بحري خارجي( . ىعل

  في حربها ضد اإلرهاب سيناء  عن  األستفادة من السواحل البحرية في الدفاعيمكن  -

األسييطول المصييري والقطييع الحربييية لييديها ميين الخبييرات والتقنيييات التييي يسييهل عليهييا   -
توجيه ضربات موجعه في عمق سيناء في أوقات أقل وبتكلفة أقل نسبيًا من عمليات 

 المواجهة في العمق التي تجيد فيها هذه المجموعات المراوغة والتسلل.
 المساحة:

السياسيية الداخليية للدولية ؛ خاصية فيميا   لما كانت المساحة تؤثر على الجغرافييا
يتعلييق بتقسيييماتها اإلدارييية ، وبمييدى كفيياءة السيييادة والسيييطرة فييي داخلهييا ، حيييث تقسييم 
الدولة إلى عدة أقسام إدارية إلحكام السيادة والسيطرة ، ولتسهيل تقديم الخدمات للشعب 

د توجيد منياطق بالدولية . وتعتبر هذه األقسام بمثابة ممثيل سياسيي للدولية وللحكومية، وقي
يحتاج سكانها الهتميام بيالغ، والبيد مين اإلدارة المركزيية أن تيدعمهم بميا يزييد مين والئهيم 
للدوليية . ولمييا كانيييت عوامييل كثييييرة مثييل التضييياريس وشييبكات النقيييل والمواصييالت وعيييدد 

م، 2002السكان ومراكز العمران تساهم في تحديد مسياحة كيل منطقية إداريية ) اليديب، 
وارتفيياع الكثافيية السييكاية بالمييدن الشييمالية بهييا ألتسيياع مسيياحة سيييناء نظييرًا . و (265ك 
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، مييييع وضييييع عنصيييير حماييييية  طييييول فتييييرة محاربيييية اإلرهيييياب فيهيييياالسييييبب الرئيسييييي فييييي 
 . المواطنين في المقام األول لدي القوات المسلحة المصرية

أتضييح  بمسيياحة أرض سيييناء اإلرهابييية  لتوزيييع الحييوادث وبدراسيية منحنييي لييورنز 
بشييمال الحييوادث ؛ حيييث تركييزت بييه توزيييع الحييوادث اإلرهابييية  المسيياحي وعييدم التييوازن 

 سيناء دون جنوبها . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م( 2019- 2010( منحي لورنز المساحة و الحوادث الرهابية في سيناء )8شكل )
 

جزييرة ويتضح من الشكل عيدم انتظيام توزييع الحيوادث اإلرهابيية بمسياحات شيبه  
سيناء وتركزها في مناطق دون غيرها، وهذا ما يعكسه عدد الحوادث فيي أقسيام العيريش 

طق مقارنيًة ببياقي ورفح والشيخ زويد دون باقي مناطق سيناء ، وتباين مساحة هذه المنا
 مساحات سيناء .
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 :وعالقته بالحوادث الرهابية في سيناء  دور المناخ 
 الحوادث  ويتراجع عدد عدد الحوادث في سيناء ، و المنا     توجد عالقة بين عناصر 

لتغييرات ، وقد تضطر القوات المسيلحة نظيرًا لشهور السنة هات المنا  القاري بعض  في  
التكتيكيييية التيييي تمهيييد لتطبييييق الخطيييط  العملييييات الحربييييةفيييي تأجييييل أو إلغييياء المناخيييية 

ل المنييا  عاميييل الريييياح مييين ..  ومييين بيييين عوامييي فيييي مثيييل هيييذه المنطقييةالجيوسييتراتيجية 
حيث قوة الرياح تزداد بدرجة كبيرة في إغالق الطيرق والتيأثير السيلبي فيي بعيض المرافيق 
الحيوييية والمالحيية . والواضييح أن القسييم الجنييوبي ميين سيييناء تسييوده الرييياح باتجيياه موحييد 
معظيييم شيييهور السييينة مميييا يتييييح المجيييال فيييي سيييهولة النقيييل والمواصيييالت . بشيييكل يفييييد 

قييييية الجغرافيييييية باتجييييياه الريييييياح كميييييا يخيييييدم سياسيييييات الدولييييية العسيييييكرية وعملياتهيييييا المنط
(Witherick:1993,54 .) 

 م (    2019-2010فصول السنة ) ى( جدول توزيع الحوادث اإلرهابية عل6جدول )
 الشتاء الخري  الصي   الربيع  الشتاء فصل 

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر  سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو  مايو ابريل  مار  فبراير يناير  شهور

 116 133 159 133 192 250 147 137 121 116 144 172 العدد
 

 

 ( ما يلي :9(  والشكل )6يتضح من الجدول )
تزاييييد الحيييوادث اإلرهابيييية فيييي فصيييل الصيييي  دون بييياقي فصيييول العيييام ؛ ويرجيييع هليييك  •

يونييو وأحيداث فيض رابعييه وعيزل مرسيي ؛ كميا يرجيع الرتفياع درجييات  لمواكبتهيا لثيورة
الحرارة وخاصة بالمناطق القارية والجبلية في سييناء . بينميا قليت الحيوادث التيي تميت 
فييي فصييل الشييتاء ، حيييث أن عامييل األمطييار وتسيياقطها فييي سيييناء حيييث قييد تتوقييف 

الشيمالية والوسيطي مين الطرق أو تزايد األمطار لحيد السييول ، وخاصية فيي المنياطق 
 الحوادث في فصلي الخري  والربيع . قلت سيناء . بينما 
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 (2019:  2010( توزيع الحوادث الرهابية في سيناء علي شهور العام )9شكل )
 

 ثانيا : العوامل الجغرافية البشرية المؤثرة في الحوادث الرهابية بشبه جزيرة سيناء :
 والقبائل :توزيع السكان  -1

السكان األصليون في سيناء هم من ساللة المصريين القدماء .. إضافة إليي البيدو  
الذين نزحوا إليها في عصور مبكرة مين شيبه الجزييرة العربيية . وحيياة البيداوة هيي الغالبية 

جانيب زراعية النخييل  ىهؤالء السكان واألنشيطة الرئيسيية هيي تربيية اإلبيل والغينم إلي  ىعل
الخييو  ثييم حرفية صيييد األسييمال والطييور .. وقييد بييدأت أعيداد سييكان سيييناء فييي والزيتيون و 

لمنطقية سييناء بعيد وقيد كيان  . التزايد بعد انتشيار أنمياط جدييدة مين األنشيطة االقتصيادية
م ، وظهيييور القيييوة االقتصيييادية  1982االنسيييحاب الكاميييل للكييييان اإلسيييرائيلي منهيييا فيييي 

والسياحية بسيناء ؛ أدي لجلب األيدي العاملية والسيكان وتيوطنهم فيي والتعدينية والنفطية  
محافظات سيناء ، والذي يمثل عامل دفاع وعمق استراتيجي ، وكيان هليك سيبب رئيسيي 

 وراء الهجمات اإلرهابية في سيناء ومواقعها.
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ألف نسمة .. وتتركز  12و   نسمة 500بين  قبيلة من قبائل سيناء مايتراوح تعداد كل 
وفييي المنيياطق الواقعيية فييي الشييرق ميين القنيياة ، ذه ال بائييل فييي المنيياطق السيياحلية شييمااًل هيي

 -وتتوزع جغرافيا كما يلي :وخليج السويس .. 
 . (السواركة والرحيالت وعرب قاطية والمساعيد والبلي  )شمال سيناء  قبائل  -

والتياهيييا والحويطيييات والصيييوالحة  التيييرابين وال بابيييدة واالحييييوات ) وسيييط سييييناء  ئيييلاقب -
 . (والع بان

الجباليييية ومزينييية والعليقيييات والقرارشييية والبيييدارة والطيييوارة )أهيييالي  منهيييا الجنيييوب قبائيييل   -
 الطور ( .

وتشيع بين قبائيل البيدو العدييد مين ال ييم اإليجابيية كالشيجاعة والكيرم وحيب الضييافة  
تمثل تراثًا ثقافيًا مهمًا يحرصون علي والنجدة وعزة النفس . ومعظم عادات وتقاليد البدو 

ولييه البدوييية، إحيائييه والمحافظيية عليييه مثييل القضيياء العرفييي. وهييو قضيياء خيياك بال بائييل 
قواعده وإجراءاته التيي تتمثيل فيي االحتكيام إليي أشيخاك بعيينهم تخصيص كيل مينهم فيي 

. كميا أن انتشيار وتوزييع ال بائيل فييي  نيوع مين الجيرائم يعيرف أحكامهيا والعقوبيات المقيررة
سيييناء بييين حليية عمرانييية وأخييرى، ومنيياطق الرعييي والترحييال جعييل تسييجيل التب ييية القبلييية 

 .  ستعالمات(العامة لال )الهي ة اإلداريةغير مجدي مع التب ية 
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   م  2017توزيع سكان محافظة شمال سيناء تعداد ( 10شكل )

 م (    2017) المصدر: الجهاز المركزي للتعب ة واإلحصاء ، 
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 م  2017( توزيع سكان شبه جزيرة سيناء في تعداد 7جدول )
 السكان   2كم المساحة  المراكز   المحافظة  

 53767 2767.7 مركز القنطرة شرق   اإلسماعلية 

 131623 1109.8 ن  يالجناي السويس 

 6932 513.5 التفريعه قسم شرق  بورسعيد 

جنوب  

 سيناء 

 6033 1917 أبو رديس 

 7073 4709.2 زنيمه أبو

 38867 2580.3 الطور 

 14316 1423 شرم الشيخ  

 2934 1083.9 دهب 

 16410 6776.4 رأس سدر

 4542 5880 سانت كاترين 

 715 4883.2 طابا

 6552 64.4 نوبيع 

شمال 

 سيناء 

 8108 7843.1 الحسنة 

 59931 642.2 الشيخ زويد 

 11951 3644 القسيمة 

 55311 924.5 بئر العبد 

 71962 462.6 رفح

 39672 1847.8 رمانة 

 5172 10273.1 نخل 

 114205 893.9 العريش 

 656076 60239.6 اإلجمالي

وتعييداد السيييكان  ،( shp file)قاعيييدة البيانييات الجغرافييية لمنطقيية الدراسيية تييم التجميييع ميين المصييدر: 
 ) الجهاز المركزي للت بة العامة واإلحصاء (  2017

 -ما يلي :( 10( والشكل ) 7)من الجدول يتضح 
يسييييتخدم دليييييل التركييييز ل يييييا  درجيييية أو مقييييدار تركييييز ظيييياهرة فييييي إقليييييم معييييين 

تشيييير إليييى  1( حييييث ق 2ق  – 1ميييج ) ق 1/2)مسييياحات جغرافيييية( ودلييييل التركيييز   
هيييي نسيييبة المسييياحة التيييي تشيييغلها ،  2نسيييبة الظييياهرة الميييراد معرفييية درجييية تركزهيييا ، ق 
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ن أشيييارتها الجبريييية ) أبيييو ويشيييير الخطيييان الرأسييييان إليييى أن هيييذه الفيييروق مجموعيييه بيييدو 
السكان في إقليم شبة جزيرة سيناء نحو   بلغ دليل تركز  .وقد (  406م ،   1991راضي : 
 )  عادلة% ، ويعني هلك بأن السكان في شبة جزيرة سيناء ال يتوزعون بصورة   68.55

أثييير السيييكان وقيييد  .(عيييدم توزييييع السيييكان بالتسييياوي عليييى المسييياحة التيييي يقطنيييون عليهيييا 
حيث زادت الحوادث في المنياطق  سيناءاإلرهابية ب حوادث م في جغرافية مواقع الوتوزيعه

 األكثر كثافة سكانية .
رتبط بتضيياريس سيييناء ومصييادر المييياه .. فالنسييبة مييالتوزيييع الجغرافييي للسييكان   

الكبيرة من السكان تتمركز في المناطق الشمالية المحصورة بين البحير المتوسيط ويشيمل 
وهيييي تعتبييير مراكيييز التجميييع  ، ر العبيييد والقنطيييرة يييالعيييريش ورفيييح والشييييخ زوييييد وبمنييياطق 

طول خليج السويس وتشمل مناطق  ىاألساسية للسكان .. ثم السهل الساحلي الممتد عل
الطيييور وأبيييو ردييييس وأبيييو زنيمييية ورأ  سيييدر .. وفيييي السييينوات األخييييرة تزاييييدت تجمعيييات 

شيرم الشييخ ودهيب ونوبييع وسيانت  )تعدينيية لازراعيية و السيياحية و لمنياطق االالسكان فيي  
، كمييا تنتشيير تجمعييات سييكانية عديييدة وسييط المنيياطق الجبلييية فييي وسييط ( كيياترين وطابييا 

 .(4م،ك  1991) وزارة التعمير واإلسكان ،وغيرها ..سيناء مثل الحسنة ووادي فيران 

الشمالي ) خط المدن األول ( شمال  لساحلفي ا  رهابيةاإل  حوادث ال  وقد تالحظ تركز 
رفييح ( ؛ حيييث الكثافيية  –الشيييخ زويييد  –العييريش  –محافظيية شييمال سيييناء ) ب يير العبييد 

بيين السيكان للمباغتيه األعلى للسكان بسيناء. ويرجع هلك ألمرين هيامين أولهميا التخفيي 
كبييير وإحيييداث عملييييات يكيييون صيييداها أاسيييتخدام الميييدنيين كأهيييداف للعملييييات ، وثانيهميييا 

 للحيييوادث يسيييتهدف النطييياق الشيييمالي. ونجيييد أن وتحقييييق خسيييائر أعليييى بيييين الميييدنيين 
 تنفيييييذ  الهاميييية الييييذي قييييد يعيييييق المحيييياور وهييييذا المحييييور ميييين الكثافيييية السييييكانية المرتفعيييية 

وأصيييعبها اختراقيييًا فيييي التكتييييك مييين قبيييل القيييوات الجييييش أو الشيييرطة العسيييكرية العملييييات 
 نيين والمواطنين .حفاظًا على ارواح المد  العسكري 
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هيو الظهيير الريفيي لخيط الميدن األول ، ف األقيلالقطاع األوسيط هي الكثافية السيكانية أما  
، قييرى جنييوب العييريش  ويضييم معظييم القييرى الريفييية جنييوب ب يير العبييد مثييل قرييية الروضيية

أبيو طويلية والمقاطعية وقبير عميير  )فن وطريق المطار( ، وقرى جنوب الشييخ زوييد )لح
وهييذا ، (الجييورة والشييالق والمهدييية ورسييم والطييايرة  ) ، قييرى جنييوب رفييح (وكييرم القييواديس

 . متوسطة سكنية كتل  ويضمثافة القطاع يمثل بأقل ك
الحسينة (  –القسييمة  –ونخيل  –الخط الثاني لمدن وسط سيناء ) القنطرة شرق   

دود ومنطقييية المغيييارة ، وتعيييد مييين الميييدن األقيييل كثافييية ، ، وتمتيييد لمنطقييية الكيييونتال بالحييي
 .وحوادثها اإلرهابية تتمثل في التهريب والتسلل 

مجموعة من العوامل في مقدمتها العوامل السياسية بنمو السكان في سيناء    تأثر  
حيث كانت سيناء أكثر مناطق مصر تعرضًا للحيروب وحركية الجييوش طيوال   والحربية،
منطقية تذبيذب سيكاني تتيأرجح دوميا   -لت سيناء رغم إمكاناتها الضيخمةلذلك ظ  التاريخ.

 . Repopulationوإعادة امتالء Depopulation بين إخالء
وهييو مييا يبشيير بنمكانييية تحقيييق  بسيييناء،ارتفيياع معييدالت النمييو السييكاني السيينوي   

ام األهيييداف الديموغرافيييية المنشيييودة مييين الخطييية القوميييية لتنميييية وتعميييير سييييناء حتيييى عييي
تفعييل دور الهجيرة الداخلييية القادمية إلييى سييناء ، ميين خيالل خلييق منيا  جيييد بم ، 2017

واإلقامية  السيكانجيذب العدييد مين لفرك عميل   فيروجاهب لالستثمارات ، ودورها في تو 
وتحسييين خصييائص المجتمييع البشييرى ومييا يييرتبط بخصييائص ديموغرافييية بهييذا اإلقليييم . 

تماثيييل صيييورة التوزييييع السيييكاني فيييي سييييناء ميييع  واجتماعيييية وثقافييييةصيييادية وبشيييرية واقت
مميييا يتطليييب تعيييديل مسيييارات الهجيييرة تجييياه منييياطق معينييية ، بتنميييية  بالجمهوريييية،مثيلتهيييا 

قطاعاتهيييا االقتصيييادية واالجتماعيييية ، كميييا سييياهمت الهجيييرة الداخليييية فيييي ارتفييياع حجيييم 
 .عميرالسكان بسيناء عن الفترات السابقة بعد التنمية والت
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تييدعيم القواعييد االقتصييادية للمراكييز والمجتمعييات العمرانييية بييدرجاتها المختلفيية ، وتطبيييق 
بييرامج التأهيييل والتييدريب التحييويلي للعيياملين ، باإلضييافة إلييى تركييز معظييم القييوة العامليية 
بييالمراكز الحضييرية ، وانخفيياض نسييبة مسيياهمة اإلنيياث ميين جمليية القييوة العامليية ، وأيضييًا 

العاملين بالقطاع الخياك عين القطياع الحكيومي ، مميا يؤكيد نشياط وحيويية ارتفاع نسبة  
 .م ، صفحات متنوعه (2017)عبد الخالق ،  االستثمار بسيناء

 
 كم (   20( الحوادث اإلرهابية بنطاقات مدن سيناء ) 11شكل ) 
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 :وعالقته بالحوادث الرهابية بشبه جزيرة سيناء  العمرانتوزيع -2
بينميا خليت مسياحات واسيعة وشاسيعة فيي ، بيأطراف سييناء مواقع العميران    رتبطت ا 

الوسييط خاصيية منيياطق الهضيياب والجبييال . حيييث يعييد السيياحالن الشييمالي والغربييي ميين 
 المصيرية شريط العميران مين رفيح. ويمتد  بعكس الشرق هي الكثافة المحدودة، المعمور 

وتليهيا مدينية بيالعريش أكبير ميدن سييناء  مروراً وبور فؤاد غربًا البردويل بحيرة حتي  شرقًا  
.. ثيييم ييييأتي الثليييث الجنيييوبي مييين سييييييناء المحصيييور بيييين خليجيييي السيييويس الشييييخ زوييييد 

التزايييد فييي النقيياط المأهوليية خاصيية مييدن التعييدين  ىوالع بيية حيييث يعييود عييدد السييكان إليي
لصييد ، باإلضافة إلي الطور مدينة ا، رأ  سدر (  -أبو رديس    -والبترول )أبو زنيمة  

. ويتضيح مين شيكل بقيع فيي مواقيع متعيددة ىفيما عدا هلك ينتشر العميران فيي سييناء علي
 ( ما يلي: 8( والجدول )12الشكل )

نفوههيا لالسيتفادة مين  اطقنشأت التجمعيات العمرانيية قريبية مين حواضير الميدن  فيي مني -
راوي بشييكل رئيسييي ، وتقيل هييذه التجمعييات فيي الظهييير الصييح بهيا الخيدمات التييي تتركييز

لهيييا وتصيييغر احجامهيييا ، وان كانيييت هيييذه القاعيييدة تشيييذ فيييي جنيييوب سييييناء حييييث تنتشييير 
العدييد مين التجمعيات العمرانيية بعييدة عين حاضيرتها ، ويبيدو أن نشيأتها كانيت اسييتجابة 
لمؤثرات أكثر قيوة مين خيدمات الحاضيرة مثيل منياطق التعيدين وأبيار البتيرول ) تجمعيات 

الغرنييدل ( قامييت فييي كنييف منيياطق  –عسييل  –أبوزنيميية  –را  المطارميية  –رأ  سييدر 
التعدين ، كما قامت بعض التجمعات تحت تأثير النشاط السياحي كميا فيي ) وادي كييد 

 سرابيط الرخام ..( وتقوم هذه المراكز لخدمة حركة السفر على طرييق حييوي.  –نبق    –
أحييد ب الواقييعرين ارتبطييت نشييأتها بييدير سييانت كيياتالتييي مدينيية سييانت كيياترين ومثييال لهييا 

اليييرغم مييين أن المركيييز يطيييل  ى)موقيييع داخليييي علييي بطيييون األوديييية بالمرتفعيييات الجنوبيييية
العمرانيييية بيييالرعي،  هجمعاتييييعميييل بعيييض سيييكان تخلييييج الع بييية(،  ىبواجهييية سييياحلية علييي
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لكثيييرة األدييييرة مثيييل ديييير سيييانت  الطرييييق ىبخدمييية المسيييافرين علييييعميييل خييير االواليييبعض 
 .(135،ك  2020) صالح ، نيسة المناجاة ووادي فيرانكاترين ودير طور سيناء وك

التجمعات العمرانية في سيناء سواء كانت مدنًا أو قرى ريفية وبدوية ، وهي ليسيت  
حييييث تنسيييب لمنطقيية جغرافيييية أو عليييم مشيييهورًا ، ويكيييون تحيييرل  –كقييرى اليييوادي واليييدلتا 

عيين ميياه  –وادي  مجموعات من السكان ) البدو ( في إطار منطقة جغرافية محيدودة )
ب ر( في حركة موسمية أو مؤقته ، إال أنها تعود لتسيتقر فيي مكانهيا األول ميرة أخيرى   –

، لذا تعتبر هذه المجموعات تجمعًا واحيدًا ،  وقيد نيتج  عين هليك تبياين أعيداد التجمعيات 
 (  .101،ك 2001العمرانية الريفية والبدوية في سيناء) حسن ،

   

ميع الهيكل العمراني فيي سييناء بشيكل سيريع تجاوبيًا وكان للسياحة دور في تعديل        
ميين أعييداد السييكان فييي  ضيياعفالعمييران السييياحي  االقتصييادية ، ونمييو السييياحةأنشييطة 

خلييج الع بية .. وجهيود تيوفير الميياه  ىمناطق لم تكن كثيفة السكان من قبيل خاصية علي
ن التيييرابط بيييين محييياور الهيكيييل العمرانيييي وأصيييبح والطيييرق أدي أيضيييًا إليييي خليييق نيييوع مييي

التقسيييم اإلداري لسيييناء يشييمل محييافظتين همييا شييمال سيييناء وجنييوب سيييناء إضييافة إلييي 
مدينييية القنطيييرة شيييرق التابعييية لمحافظييية االسيييماعيلية .. ومنطقييية الشيييط التابعييية لمحافظييية 

  .وبور فؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد  السويس
 بالتجمعات العمرانية في سيناء :السكن  

توجد مساكن بقرية التلول ) قسم ب ر العبد ( تتمييز بصيغر مسياحتها وعيدم مراعياة       
التوجييييه المناسيييب لهيييا ميييع اتجييياه الريييياح و قلييية مسيييطحها و لعيييدم وجيييود أسيييوار تصيييون 

اإلدارة المحليية وقتهيا فيي تسيليم كيل عائلية مسيكنين  قاميت خصوصية من بداخلها ، وقيد  
بقسييم ب يير العبييد ، وبغييداد  –مشيياكلها فييي قييرى الفييتح وتكييررت هييذه النميياهج بمتجيياورين، 

 والجفجافة بمركز الحسنة .    



 د.مينا عاطف  ونشأت السعيد د.                                 سيناء  جزيرة هشب  في رهابال  جغرافية

- 1849 - 

بوجييه عييام عييدم مالئميية بعييض نميياهج اإلسييكان بمسيياحتها الحالييية مييع طبيعيية  وتالحييظ
مسياكن  بنياءان  حييث عيدم تناسيق خطتهيا الداخليية المنطقة من حييث وفيرة األراضيي ، و 

لتخطييط العميران عليى هيذه المسياحة . والبيد  لبعد االسيتراتيجييغفل ا  قد متعددة الطوابق  
التخطييط االسيتراتيجي المينظم والشيوارع الواسيعة والمسياحات الخضيراء  حيول من مراعاة  

 البيوت  وبدون أدوار وطوابق عليا لو أمكن . 

فيييي أعقييياب تحريييير سييييناء بوضيييع خطيييط لتعميييير سييييناء؛  تمثليييت فيييي قاميييت الحكومييية  -
تصميم نماهج بيبعض الميدن والقيرى منهيا الشيعبي والبيدوي واإلداري ، ووجيدت فيي قريية 
المساعيد بقسم العريش ، حيث تم بناء مساكنها على هي ة عمارات ) بلوكيات ( متعيددة 

ييث وفيرة المسياحة والطبي يية الطوابق في وضع ال يتفق مع طبيعة المنطقة وقتها مين ح
البدوية ، وتالصق البلوكات وعدم إمكانية توسيعها مستقباًل . عشوائية الحياه فيها لعيدم 

  .تناسبها مع طبيعة السكان البدوية األصل ( 
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    2017ملف رقمي من الجهاز المركزي للتعب ة العامة واإلحصاء  المصدر : 

 ( توزيع القري والشياخات بشبه جزيرة سيناء 12شكل )
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فيييي قييييا  رتيييب وحجيييم الحيييوادث اإلرهابيييية فيييي ميييدن سييييناء تيييم تطبييييق معادلييية هاجيييت 
(Haggett: 1983 , pp.364-366  حيث يتماشى مع قاعدة الرتب والحجم  ) 

 م( 2019-  2010اإلرهابية بمدن سيناء )الحوادث حجام ( رتب وا8جدول )
 الرتبة %  100% عدد الهجمات على أسا  المدينة األولي  عدد الهجمات المدينة

 1 % 100 798 العريش 
 2 %  58.7 469 رفح 

 3 %  55.5  443 الشيخ زويد
 4 %  3.7 30 ب ر العبد

 5 %  3 24 نخل
 6 %  2.6 21 الحسنة

 7 %  1.7 14 القسيمة 
 8 %  0.9 7  الجناين

 9 % 0.75 6 القنطرة شرق 
 10 %  0.5 4 طابا 

 11 %  0.25 2 طور سيناء
 12.5 %  0.12 1 رأ  سدر

 12.5 %  0.12 1  شرم الشيخ 

بالنسيييبة لعيييدد عيييدد الهجميييات فيييي أي مدينييية فيييي شيييمال أو جنيييوب سييييناء وتيييم أحتسييياب  -
ترتيب تلك المدينة بين مدن هذا  ى) األكبر حجمًا ( مقسومًا علهجمات المدينة األولي  

حادثييية   31إضيييافة ) + وتيييم  767اإلقلييييم، وتيييم احتسييياب جملييية الحيييوادث فيييي العيييريش 
، ولييم يييرد باألخبييار موقييع  لمنيياطق متفرقيية فييي شييمال سيييناء لكونهييا عاصييمة المحافظيية

 ( .8الجدول )ب كما هو واضح الحادثة سوي أنها في شمال سيناء (
 شبكة الطرق والمواصالت بشبه جزيرة سيناء :-2
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 السيياحليالطريييق حييوادث ى الطييرق ومنهييا وقعييت العديييد ميين الحييوادث اإلرهابييية عليي 
، فقد دوريًا بصفة مسح الطرق بالمصرية  ونظرًا ل يام قوات األمن  القنطرة "،  –"العريش  

قوات تمكن علي سبيل المثال ال الحصر )   العديد من الحوادث ومنهاتمكنت من إحباط  
 بشيمال،من اكتشاف عبوة ناسفة بمنطقة أبو الحصين دائرة قسم شرطة ب ر العبيد األمن  

عليى وتم التعامل مع العبوة، وتبين أنها عبارة عن "برميل" ميدفون أسيفل الطرييق يحتيوى 
 للطرييييقالمتييياخم  الصيييحراوي موصيييلة بسيييلك ممتيييد حتيييى الظهيييير  االنفجيييارشيييديدة  ميييواد 

  .م ( 5/12/2017عمران ، جريدة األهرام المصرية ، )
الل نطيياق للطييرق فييي سيييناء وميين خيي  Buffer( تييم رسييم 12وميين خييالل الشييكل ) 

Buffer    كم من جانبي الطريق ، وفي هذا النطاق تمثل الحيوادث اإلرهابيية نسيبة   5في
 كبير من جملة الحوادث اإلرهابية في سيناء ، وهذا يرجع لعدة أسباب منها :

 . سيناء مثل الطرييق اليدولي السياحليشمال  في  العرضية   طول الطرق الدولية   -
األمنييييية سييييتهداف الييييدوريات الطييييرق الفرعييييية والطريييييق الرئيسييييية ، وألتقيييياطع و 

الكمييائن علييي طييرق فرعييية أو رئيسييية وقييد  ضييمت، والتييي المتحركيية علييي الطييرق 
 تبعد عن المناطق السكنية في مداخل المدن أو القرى . 
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 كم(  في سيناء  5( الحوادث اإلرهابية في حرم الطرق)13شكل )
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 المبحث الرابع
 ستراتيجية المقترحة لمكافحة الرهاب في شبه جزيرة سيناء ال

 

اإلرهابيية الحوادث توطن مكافحة تراتيجية سمقترح التقديم    ينكان لزامًا على الباحث 
واتجاه وطني من ناحية ، ومحاولة لوضيع لبنيه في ضوء دراسة جغرافية سيناء ، وبدافع 

مشيييروعات سيييياحية ومنتجعيييات أميييام متخيييذ القيييرار مييين ناخيييية أخيييرى ، والتهي ييية إلقامييية 
لتحقييييق تنميييية مسيييتدامة بالمنطقييية . واعتميييدت  سييييناءعليييى أراضيييي ومنييياطق صيييناعية 

أساسيية االستراتيجية المقترحة لمكافحة اإلرهاب في شبه جزيرة سيناء عليى أربيع محياور 
  -(  :14تتمثل في ا تي كما في  الشكل )

: وينقسييم لمحييورين فييرعيين األول إعييادة تقسيييم سيييناء إداريييًا ، والثيياني  محااور إداري  -
 يشترل فيها مشايخ ال بائل . وفقًا للتقسيم اإلداري و محلية الشعبية المجالس توزيع ال

: وينقسم لعدد خمس محاور فرعية منها إعادة انتشار للشرطة المصرية   محور أمني -
في سيناء من أقسام شرطة بالمدن ومراكز ونقط شرطة في بالقرى ، والعمد والمشايخ 
بالقرى وتوابعها ، ونقاط ارتكاز وكمائن ثابتة ومتحركة ، وخدمات مدنية مثل السيجل 

 .المقترحداري اإل لتقسيملالمدني والجوزات ... وغيرها وفقًا 

: إعيييادة أنتشيييار القيييوات وبيييأعلى جاهزيييية وخاصييية التيييدخل السيييريع  محاااور عساااكري  -
ها بالمنياطق اليوعرة فيي قة) أ، ب ( وإقامة مشروعات تيدريبالمنطبوالعمليات الخاصة  

قلب سيناء .. المحور الفرعي شق طرق طولية وعرضية  بالمنطقة )ج( متعامدة مع 
 . وتوطن خدمات تأمين الطرق اق والمعابر بقناة السويس الطرق الواصلة بين األنف

: يتمثييل فييي المقييام األول تنمييية المنطقيية )ج( بداييية ميين رفييح شييمااًل  محااور تنمااوي  -
نخل والقسيمة (  –ومرورًا بالقرى الجنوبية بالشيخ زويد وحتي وسط سيناء ) الكونتال 
ييدي عاملية محليية. وحتي نوبيع وشرم وطابيا . وتتمثيل فيي تيوطن صيناعات تجيذب أ
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وإعييييادة النظيييير فييييي االنتفيييياع بيييياألرض بييييدون تملييييك المييييزارع والصييييناعات الزراعييييية ، 
 وتوطن خدمات التعليم من مدا  ومعاهد وكليات . 

 الهدف من الستراتيجية :
 دماج السكان المحليين في سيناء في التنمية وزيادة االنتماء.ا -

 توطن الخدمات اإلدارية واألمنية . -

 . صناعات المحلية في سيناء وتوفير فرك عملتوطن ال -

 المشاركة المجتم ية في اتخاه القرار بين الوحدات المحلية والمجالس التنفيذية . -

التنميييية المسيييتدامة للبي ييية المحليييية بسييييناء وتيييوطن البيييدو والزراعيييات والميييزارع العلميييية  -
 بمشاركة القطاع الخاك والدولة ) حقوق انتفاع( . 

 ر الفكر المتطرف بالعمل والتنمية .الحد من أنتشا -

 التحكم في مداخل سيناء وحدودها .  -

 الحد من التهريب والتسلل بتأمين مناطق الحدود عند العالمات الحدودية . -

 .كافة المجاالت  في تنمية سيناءمشاركة علمية من باحثين وطنيين في  -
 

 : األستراتيجيةتحديات الجغرافيا لشبه جزيرة سيناء لبناء 
 الموقع الجغرافي لشبة جزيرة سيناء على خط التما  مع الحدود الشرقية لمصر. -

والمقيار مقيار القيرى والميدن و  لتجمعات العمرانية سيواء البدوييةتباعد المسافات بين ا  -
وأراضيييي صيييحراوية وجبليييية األمنيييية تتخللهيييا مسييياحات ميييزارع العمرانيييية الحكوميييية أو 

 ومناطق وعرة . 

 قسوة الظروف الجغرافية من حيث السطح والتضر  وأمطار السيول باألودية. -
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التباينات الديموغرافية بشمال وجنوب سيناء وشريطها الساحلي ومدنها الساحلية عين  -
وسيييطها وميييدنها الداخليييية ، حييييث يتركيييز السيييكان فيييي المنطقييية مييين شيييرق التفريعيييه 

 شرق غربًا إلى رفح شرقًا . والقنطرة

 معظم شبكة الطرق عرضية داخل سيناء وتربط المدن الساحلية . -

 :المحور الداري  -1

الطبي ية إلي ثيالث  إعادة التقسيم اإلداري لشبه جزيرة سيناء وفقًا لتقسيمها جغرافيتها
محافظات مع زيادة مساحة المحافظات المجاورة فيها. وقد قسمت سيناء إلى محيافظتين 

م ، بعدما كانت وحدة إدارية واحدة عاصمتها نخل ) العاصيمة اإلداريية   1979في عام  
م ، واتسيييييمت هيييييذه التعيييييديالت  1992القديمييييية ( ، وعيييييدل تقسييييييمها اإلداري فيييييي عيييييام 

فقيد تيم لي عن الظهير الصحراوي لعدة مدن ساحلية لصالح مدن داخلية بالهامشية والتخ
لسييينة  5202نشييياء قسيييم القسييييمة فصييياًل مييين مركيييز الحسييينة بقيييرار وزيييير الداخليييية رقيييم إ

وكييذلك زيييادة مسيياحة كييل ميين قسييم أبييو زنيميية ، م  16/9/1993م الصييادر فييي  1993
خ علييى التييوالي رغييم وقسييم سييانت كيياترين علييى حسيياب أقسييام دهييب والطييور وشييرم الشييي

 ،ك م 2001 ،حسيين سييد  )تقسييم مدينية شييرم الشييخ إلييى قسيمين ) أول وثياني شييرم ( 
 –) منييياطق أم سييييد  2017تضيييح أن محافظييية جنيييوب سييييناء وردت بتعيييداد ( .وي 108

حي النور ( وهي مناطق حضيرية وتيم حصيرها كمنياطق ريفيية فيي التعيداد   –شرم الميه  
قبييييل اإلدارة المحلييييية ) اإلداري المتبييييع فييييي مصيييير ميييين  . وعلييييى الييييرغم ميييين ان التقسيييييم

إليييى مراكيييز ( فقيييد جييياء تنقسيييم ريفيييية تنقسيييم إليييى أقسيييام ومحافظيييات حضيييرية محافظيييات 
إعييادة ويقتييرح ، .  تقسيييم محييافظتي سيييناء إلييي أقسييام رغييم أنهييا تضييم تضييم رييي  وحضيير

  -لي :ترسيم الحدود اإلدارية والتقسيمات اإلدارية لشبه جزيرة سيناء كما ي
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إنشاء محافظة إداريية جدييدة ) محافظية وسيط سييناء مقرهيا مدينية نخيل ( فصياًل مين  -
محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء . وتتماشي الحدود اإلدارية حول نقطة الوسط 
الهندسي لمناطق العمران بسيناء وتغذيها بشريان المواصالت بثالث محياور اساسيية 

ة السيييويس . ولتتماشيييي ميييع الطبي يييية الجغرافيييية بالمواصيييالت والنقيييل والمعيييابر بقنيييا
 واألنشطة االقتصادية ) تجانس طبيعي وسكاني واقتصادي ( .  

يعيد التقسيم اإلداري من ترتيب وتوزيع األولويات األمنية والكمائن والحدود ، وكذلك  -
يعييييد ترتييييب المواقيييع العمرانيييية والتجمعيييات والتب ييييات ، ويزييييد مييين تيييوطين العناصييير 

نية في الهي ات والمديريات والخدمات بالمحافظية الجدييدة . وإعيادة ترتييب اإلدارة المد 
المحلييية لسيييناء كامليية بنعييادة توزيييع ميزانيييات التنمييية المحلييية ميين خييدمات ومرافييق 
عليييى أسيييا  عيييدد السيييكان والمسييياحات وتحقييييق التنميييية المسيييتدامة واالنتمييياء . ميييع 

داري كبييياقي الجمهوريييية محافظيييات وميييدن التأكييييد عليييى ضيييرورة توحييييد تقسييييمها اإل
 ومراكز وقرى ونجوع أو عزب . 

 إعادة ترسيم حدود المحافظات في شبه جزيرة سيناء كما يلي : 

المييد الحضييري والعمرانييي والريفييي وزيييادة مسيياحات محافظييات بورسييعيد واإلسييماعلية  -
           والسييييويس بنعطائهييييا ظهييييير صييييحراوي فييييي سيييييناء وإعييييادة ترسيييييم حييييدودها اإلدارييييية 

 كما يلي :

حدود محافظة بورسعيد في سيناء مركز شيرق التفريعيه ، ويقتيرح ضيم قريتيي بالوظية  -
  من قسم الرمانة . واألحرار والشيخ زايد فصالً 

حدود محافظية اإلسيماعلية مركيز القنطيرة شيرق ، ويقتيرح ضيم قيرى المفارقية والجيدي  -
 من وسط سيناء . 64وجزء من منطقة سدر الحيطان والكيلو 
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 بناء استراتيجية مكافحة الرهاب في سيناء : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثين ( نموهج لبناء استراتيجية مكافحة اإلرهاب في سيناء من إعداد 14شكل )

 

 استراتيجية مكافحة اإلرهاب 

 حمور أمني   -1 حمور إداري   -2

محافظات                        

 )شمال وجنوب ووسط سيناء(  

 مراكز إدارية (  

 مديريات أمن  

 بالمحافظات 

 مدن وأحياء  

 حمور تنموي   -3

 وحدات محلية   

 حمور عسكري   -4

 قرى    

 كمائن ونقط ارتكاز  

 شياخات   

 مراكز شرطة  

مداخل  

 ومخارج  

 عمد بالقرى  

تأمين  

 طرق  

 أقسام شرطة  

 صناعات محلية 

 صناعة السياحة 

 نقط شرطة  

 مدارس فنية متخصصة 

 مشايخ بالشياخات  

 شبكة طرق طولية وعرضيه 

 عالي متخصص تعليم 

 مزارع  

 تمركز قوات بأعلى جاهزية   منطقة أ  

 قوات تدخل سريع ومطارات  منطقة ب  

 منطقة ج  

دوريات عسكرية علي شبكة  
الطرق الطولية والعرضية  

المتعامدة مع المعابر            
   والحدود برا وبحرا  

دوريات  

 منتظمة  
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  مسلة.ويقترح ضم قرية رأ   الجناين،محافظة السويس مركز  -

بيييياقي شييييبه جزيييييرة سيييييناء يقتييييرح تقسيييييمها إداريييييًا وفقييييًا لجغرافيتهييييا الطبي ييييية ولهامشيييييه 
( ويتضيح  منيه التيوازن المسياحي 11محافظيات كميا فيي الجيدول )عواصمها إليى ثيالث 

دماج والبعيييد عييين هامشيييية العواصيييم ؛ نيييإلوالسيييكاني والتجيييانس بيييين الوحيييدات اإلداريييية وا
 لتوسط الخدمات اإلدارية واألمنية . 

 وتتكون المراكز كما يلي " 
 –الجنييياين  –رابعيييه  –الكرامييية  –أكتيييوبر  6 –الشيييوحط  –مركيييز رمانييية ) الشيييهداء  -

 الظهير الصحراوي لرمانه ( . –نجيلة  -المريج  –قاطبه  –أم ع بة  –السالم 
 –التليييول  –سيييالمانة  –السيييادات  –النجييياح  –النصييير  –بييية مركيييز ب ييير العبيييد ) الخر  -

 .الظهير الصحراوي لب ر العبد ( –أقطيه  –الروضه 
       مركييييز العييييريش وعاصييييمته مدينيييية العييييريش بأقسييييامها اإلدارييييية األربعيييية ويضييييم قييييرى  -

 –السكاسيييكة  –المسييياعيد  –الريسيييان  –السيييبيل  –الزهيييور  – الفواخريييية –) المييييدان 
 الطويل( . 

أبيو  –الزوارعيه  –القريعه  –أبو القتات  –قبر عمير  –مركز الشيخ زويد ) الخروية  -
 –الحسييييييينات  –السييييييكادرة  –أبوطويلييييييه  –الظهييييييير  –العبييييييور  –التوميييييية  –العييييييراج 

 .العكور ( –الجورة  –الشالق  –المقاطعه 
شبيانة   -21الكيلو  –البرث  –الخرافين  –الوفاق   –الطايرة    –ح ) المطلة  مركز رف -

 .جوز أبو رعد (  –المهدية  –
 .اليرول ( –الخفجة  –ب ر جريد  –السالم  –القتيلة  –مركز نخل ) سدر حيطان  -
 .ب ر بدا (  –را  النقب  –مركز الكونتال ) التمد  -
 –الحميييية  –وادي مليييييز  –بغييييداد  –المغييييارة  –الميييينجم  – مركييييز الحسيييينة ) الجفجافيييية -

 القرية ( .
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 –المخفييييير –أم قطيييييف الغرقيييييدة  –ام شييييييحان –مركيييييز القسييييييمة ) وادي العمييييير  -
 المقضبه ( .  –المنبطح

 .مركز طابا وعاصمته مدينة طابا ويضم الشياخات الواقعه في نطاقها (  -
 .ظهير رأ  سدر (الشياخات ب –أبو صويرة  0مركز را  سدر ) الملحة  -
مركز ومدينية سيانت كياترين  –مركز ومدينة شرم الشيخ  –مركز ومدينة الطور   -

مركييز ومدينيية  –مركييز ومدينيية أبييو زنيميية ويضييم مدينيية أبييو رديييس وشييياختها  –
 مركز ومدينة دهب ( . –مركز ومدينة وادي فيران  –نوبيع 

 ين إعداد الباحث ( التقسيم اإلداري المقترح لشبه جزيرة سيناء من 9جدول )

 

 عدد القرى  عدد المدن المراكز العاصمة المحافظة

 العريش العريش

 8 1 العريش
 12 1 رمانة

 9 1 ب ر العبد
 16 1 الشيخ زويد 

 9 1 رفح 

 نخل نخل

 6 1 نخل
 3 1 الكونتال 
 7 1 الحسنة  
 6 1 القسيمة 

 توابعها  1 طابا
 توابعها +  2 1 رأ  سدر

 الطور  الطور 

 توابعها  1 الطور  
 توابعها  1 شرم الشيخ  

 أبو رديس وتوابعهما  2 أبو زنيمة 
 توابعها  1 نوبيع  
 توابعها  1 دهب

 توابعها  1 وادي فيران 
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يتبيييييع هيييييذا التقسييييييم وحيييييدات محليييييية بالمحافظيييييات وبالميييييدن وأحيائهيييييا والمراكيييييز 
 لتقديم خدمات للمواطنين . مالية بميزانيات ترتبط والوحدات المحلية القروية 

تستوعب عمالة فنية ومتخصصية ، وتخطييط لبنياء مسياكن توطين المشروعات ل  
تسيييتوعب الزييييادة السيييكانية ولتيييوطين البيييدو . ويمكييين مييين خيييالل التقسييييم اإلداري عليييى 
مستوى الناحية أو الوحدة العمرانيية ) دعيم نظيام العميد والمشيايخ بكيل وحيدة عمرانيية ميع 

النظيام القبليي والتقيدم إعطاء سيلطات واضيحة بموجيب قيانون العميد والمشيايخ ميع مراعياة 
لهذه الوظائف من أبناء هذه المجتمعات( . ولوزارة الداخلية المصيرية بياع كبيير فيي هيذا 

 من خالل الحصر والتسجيل للمواليد والوفيات والتسكين.. وخالفه( . 
اعتمييادا علييى رأي حمييدان تكميين جيوبولتيكييية خطااوط اسااتراتيجية الاادفاع عاان ساايناء : 

عييدة نقيياط ميين أهمهييا العمييق الييدفاعي والمرونيية التكتيكييية والتيييي  الصييراع فييي سيييناء فييي
 تعتمد في المقام األول على الشكل والمساحة كما يلي:

يقيييع بمحييياهاة الحيييد السياسيييي الشيييرقي لمصييير ، وهيييي منطقييية حساسييية .  الخاااط األول :
ومركييز الثقييل الجغرافييي فييي قطيياع الخييط الشييمالي الييذي يبييدأ ميين القسيييمة حتييي العييريش 

تقيييي نهاييييات محييياور سييييناء االسيييتراتيجية اليييثالث )العيييريش شيييمااًل ، أبوعجيلييية فيييي ،وتل
الوسييط ، والقسيييمة جنوبييًا ( ، وبالتييالي فيينن هييذا الخييط يمثييل القاعييدة االسييتراتيجية للييدفاع 

 عن مصر..
يمثل خط المضائق ) قلب سيناء ( ، وأهم أقطابه ) ميتال جنوبيًا ومضييق   الخط ال اني :

 ( . وهذا الخيط غيير واضيح لالختيراق إال مين خيالل فتحاتيه المحيدودة ، الجفجافة شماالً 
والتييي تحييد ميين الحركيية بييين شييرق سيييناء وغربهييا . ويعييد هييذا الخييط المتيياح االسييتراتيجي 
الحاكم لسيناء كلهيا ، ومين يسييطر علييه ييتمكن مين سيرعة االتجياه جنيوب قنياة السيويس 

 غربًا . 
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قنيياة السييويس هاتهييا التييي تعتبيير عنييق الزجاجيية االسييتراتيجي وصييواًل إلييي  الخااط ال الااث :
 مصر والخروج منها إلي سيناء . 

وتتمحييييور اسييييتراتيجية إعييييادة االنتشييييار بالتقسيييييم اإلداري فييييي بنيييياء اسييييتراتيجية عرضييييية 
 وليست طولية كما فكر حمدان لتكون كا تي :

تبييدأ ميين الغييرب مركييز رمانيية وحتييي الحييدود الشييرقية بمركييز رفييح موازييياً    الخااط األول :
لخط الساحل ويتقاسم طوليا بعميق عرضيي فيي سييناء ، ويضيم مراكيز رمانية وب ير العييد 

 والعريش والشيخ زويد ورفح .
يبييدأ ميين القنطييرة شييرق ومييرورًا بالجفجافيية ومدينيية نخييل بوسييط سيييناء ثييم  الخااط ال اااني :

 ونتال وطابا شرقًا والحسنة ورأ  سدر غربًا .القسيمة والك
يمثل قو  مدن ساحلي جنوبي بنصف دائرة مركزها سانت كياترين ويبيدأ   الخط ال الث :

 من أبو زنيمة ووادي فيران والطور وشرم الشيخ ودهب ونوبيع . 
 المحور األمني : -2

يتمثيييل فيييي إعيييادة تيييوطن اقسيييام شيييرطة ومراكيييز شيييرطة بالميييدن ، ونقيييط الشيييرطة 
بييالقرى مقييار الوحييدات المحلييية وتوزيييع العمييد والمشييايخ ، وتتمحييور اسييتراتيجية مكافحيية 

 -اإلرهاب أمنيًا في ا تي :

إعيييادة أنتشيييار قيييوات الشيييرطة فيييي سييييناء تبيييدأ مييين تيييوطن ميييديريات األمييين والخيييدمات  -
ط ااألمنية ) السجل المدني والجوازت .. وغيرها ( وتوزييع أقسيام ومراكيز الشيرطة ونقي

طة وتوزييييييع العميييييد بيييييالقرى والمشيييييايخ بيييييالتوابع )وفقيييييًا لقيييييانون العميييييد والمشيييييايخ الشييييير 
 المصري(. منظومة أف ية أكثر تعمقًا في كيان كل وحدة إدارية . 
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الطييرق وفقييًا لقييوات التييدخل  ىالثابتيية والمتحركيية والييدوريات عليي إعييادة انتشييار الكمييائن -
ة األمنييية علييى شييبكة الطييرق السييريع علييى الطييرق الرئيسييية والسييريعة إلحكييام السيييطر 

 والمداخل والمخارج للمدن .
كييم ،  نقطيية الشييرطة يكييون  50تييوطن الخييدمات األمنييية )مديرييية أميين بنصييف قطيير  -

كيييم بمقيييار القيييرى الرئيسيييية بكيييل مركيييز(، أقسيييام الشيييرطة مقيييار  15: 10نطاقهيييا مييين 
 .  2كم 5المدن عواصم المراكز )نطاق المدينة العاصمة فقط( بمساحة 

 المحور التنموي : -3
بالمنطقييية ؛ بحييييث ال تزييييد عييين أرضيييي و دور أو  إعيييادة التخطييييط الحضيييري للميييدن -

دورين عليوي ، ميع وجيود مسياحات بينيية بيالتخطيط الحضيري وشيوارع واسيعة ال تقيل 
م من كافة الجوانب ، ويراعي في تخطيطها الجانب األمني بالميادين ونقاط   12عن  

ج بالمدينة. حتي تتسع رقعية العميران وال يكيون سيكانها المداخل والمخار   ىالتفتيش عل
 هدف استراتيجي من الخارج أو من الداخل. 

            والتنموييييية بالمنييياطق السيييكنية الكثيفييية سييييكانياً  إعيييادة تيييوطين المشيييروعات الصيييناعية -
) منطقة صناعية بكل قسم أو مدينية بميدن سييناء بيالعريش والشييخ زوييد ورفيح وب ير 

التييوطين الصييناعي وخاصيية صييناعات الغييزل والنسيييج والمالبييس والسييجاد  العبييد ( .
...إلدمييياج الميييرأة فيييي الحيييياة الصيييناعية واالسيييتفادة مييين الخبيييرات المحليييية فيييي هيييذه 

ة الصييناعة وخاصيية فييي شييمال سيييناء األكثيير كثافيية لتسييتفيد باأليييدي العامليية رخيصيي
بأسييييواق السييييويس لتوزيييييع ا بسيييييناء و صيييينيعالتبييييين السييييعر والكثافيييية السييييكانية وربييييط 

 وتزيد من عامل االنتماء .) مناطق استهالل ( ، واإلسماعلية وبورسعيد 
إلعييادة الشييمالي بسيييناء واالسييتثمار فييي منيياطق السيياحل  تييوطين صييناعات السييياحة -

الخريطييية السيييياحية ومنهيييا سيييياحة الشيييركات الوطنيييية والمحليييية والمصيييالح الحكوميييية 
رية ) تنظييييم رحيييالت سيييياحة داخليييية مصييياي  ومعسيييكرات طيييالب الجامعيييات المصييي
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وشيييياليهات للشييييركات والمصييييالح والجامعييييات فييييي الصييييي  ( ، بنيييياء أحييييياء سييييياحية 
ومتنزهييات ومشييوقات سييياحية ) أحييياء النخيييل ( وتصييوير مسلسييالت وأعمييال درامييية 

 لسكانها.تبرز جمال المنطقة وتحي في سكانها االنتماء وقصص البطوالت 
تضيم كلييات علميية ونظريية وكيوادر  بوسط سيناء وجامعة جنيوب سييناءبناء جامعة    -

وأعضاء هي ة تدريس وطالب مصريين من جميع المحافظات لربط السكان المحليين 
 .  ن ثقافي ومعرفي للسكان المحليينبأبناء سيناء لزيادة االنتماء وإعادة توطي

سيناء ، وحل مشكلة بدعم من الدولة في  توطين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر -
حق االنتفاع باألراضي المقام عليها المشروعات بدياًل عن التملك وبالمشاركة الفعالة 

 وجدية التنفيذ ودارسات جدوي اقتصادية . 
التنمية المستدامة وعبور ثالث بالسكان وتوطين مشروعات مدعومة من الدولة ليكنوا  -

دة صيناعية ) مشيروعات تعدينييه جسورًا بشرية ضد بؤر اإلرهاب وتخطيط لمدن جدي
مشييروعات صييناعية قييالع  –بالمنطقيية الجنوبييية مثييل مصييانع ميين مشييتقات البتييرول 

 –لصييييناعة النسيييييج أو السييييجاد أو تصيييينيع المنتجييييات الزراعييييية بالمنطقيييية الشييييمالية 
 . (مشروعات سياحية منتجعات سياحية بجنوب ووسط سيناء

ا فيي ل الخاصية بتيوطين مشيروعات لهيتقديم دعم من الحكومة لتشيجيع رؤو  األميوا -
سيناء،  ودعم للسكان لتوطينهم بسيناء مثل مد المرافق والخدمات وإعفاءات ضيريبية 

 وخالفة .
ييربط أهيم الميدن بسييناء بالقياهرة واإلسيكندرية واليدلتا ، لتسيهيل   إنشاء خط سكه حدييد  -

حركيية السييكان ميين وإلييى سيييناء عبيير أنفيياق تحييت مجييري قنيياة السييويس ، مييع ضييرورة 
توفير الحماية والمراقبة عبر األقمار الصناعية ، وتوطين لقرى ومراكيز عميران عليى 

وطنييية ومدعوميية بمييدنين طيول مسيياره .تبييدأ باسييتراحات تحييت إشيراف جهيياز التنمييية ال
 لتكون نقط ارتكاز خدمي وأمني علي الطرق . 
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امتيداد شيبكة طيرق تتمثل في  إنشاء شبكة طرق طولية وعرضية بين المدن السيناوية -
امتييداد طريييق طييولي ميين نخييل إلييي ووسييطها و  طولييية ميين شييمال سيييناء إلييى جنوبهييا

 مرورًا بطابا شرقًا أو برأ  سدر غربًا . سانت كاترين
لتصيل بيين رأ  سيدر داد طرق طوليية عليي طرييق رأ  سيدر الطيور شيرم الشييخ امت -

سانت كياترين ووادي فييران سيانت كياترين والطيور سيانت كياترين وطرييق شيرم الشييخ 
 سانت كاترين وطريق دهب سانت كاترين ونوبيع سانت كاترين .   

باألقميييييار ومتابعييييية الطيييييرق  مراقبييييية الطيييييرق والكميييييائن بالكييييياميرات بالطاقييييية الشمسيييييية -
 الصناعية .

أو محاولية زرع عبيوات  نشر اشيارات تحذيريية حيول الكميائن فيي حالية هجيوم مباغيت  -
ناسيفة وعمييل حييواجز خرسيانية علييي الطييرق الطولييية والعرضيية لمحاوليية عييدم اختييراق 
الطييرق ميين المنيياطق الصييحراوية أو رفييع مناسيييب الطييرق كمييا فييي الطييرق التييي يييتم 

قليمييييي ( تحييييت إشييييراف جهيييياز الخدميييية الوطنييييية ) رفييييع تنفيييييذها ) بنهييييا الحيييير أو اإل
 مناسيب الطرق عن سطح األرض لعدم التعدي عليها أو اختراقها أثناء السير ( . 

 المحور العسكري:   -4
تتمثييل القييوة العسييكرية وتحركاتهييا العامييل األهييم فييي مكافحيية اإلرهيياب وخييير دليييل أن  

شييهيد والعملييية الشيياملة قييد قضييت العمليييات العسييكرية فييي سيييناء بداييية ميين نسيير وحييق ال
اتفاقيييات دولييية . ولييذلك ب وحيييث أن التواجييد العسييكري مييرتبطعلييى الحييوادث اإلرهابييية ، 

  -يقترح ا تي :
تكون القوات الموجودة فيي سييناء بيأعلى جاهزيية وفقيًا للتسيليح المتفيق علييه  المنطقة أ :

ومتطورة تتسم بالجاهزية  أسلحة متنوعةبنص االتفاقية باإلضافة إلي أن تتضمن القوات 
 العمق االستراتيجي ( . دعم ) مستوى  على أعلى
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إنشاء عدة مطارات في مدن سييناء ومنهيا القسييمة ونخيل والحسينة ومدينية   المنطقة ب :
الكونتال ... وغيرها من الميدن . وهيذه المطيارات ألغيراض مدنيية ويمكين اسيتخدامها فيي 

ء شبكة طرق تتعاميد طولييًا وعرضييًا عليى الطيرق الموجيودة أغراض خدمية أخرى. وإنشا
فييي سيييناء لخدميية المييدن والتواجييد األمنييي السييريع. وتشييكيل فييرق دوريييات ميين العمليييات 
الخاصة والفرق القتالية في شكل دوريات استطالع ودوريات ثابتة ومتحركة على الطرق 

، فيييي سييييناء نتشيييار االدة إعييياالتردييييب عليييى والكميييائن أو منييياطق االرتكييياز فيييي العميييق و 
بالتنسييق الطرق الجديدة والواصلة بين المدن  ىباإلضافة إلي نقط ارتكاز واستراحات عل

قوات الجيش والشرطة، بجانب قوات الشرطة في نقط الشرطة وأقسيامها وفقيًا للتقسييم   مع
 اإلداري المقترح.  

طييول خييط الحييدود ،  ىعلييي شيبكة الطييرق الطولييية علي أمنيييةأنتشيار قييوات  المنطقااة : :
مع تمركز قوات بالمياه اإلقليمية في ساحل البحر المتوسط وسواحل خليج الع بة وخليج 

:  فااألولهجوم مين القيوات البحريية  كخطينو تدخل سريع ... القبة حدود و مرالالسويس   
والخلجيييان علييييى  تكيييوين بعيييض المراسييييييمكيييين و جبليييية ، ييييتحكم فيييي ظهييييير المنطقييية ال

ييييتحكم فييي خييط مواجهيية طوييييل  والخاااط ال ااانيالسيياحل الشييرقي والجنييوبي بييالخليجين ، 
 .ونقط ارتكاز األسطول المصري 

خيييارج الميييد والجيييزر ( -اإلرهيييابي الزحف )تيييدميرلوبيييذلك تكيييون الضيييربات موجهيييه  
عين بعضيها اإلرهابيية فصيل المجموعيات  المصيرية  المسلحةالمدن وتسهل على القوات 

المجموعيييات  مجييرب لييديال المعييارلتكتييييك  تعامييل مييعتكييون لهييا السييبق دائميييًا فييي ال، و 
كثير عزلية مين سييناء األافغانستان كدولة حبيسة أو في العراق  فيفي حروبهم    اإلرهابية

 في أجواء أرض قارية ) أفغانستان والعراق( .ون مراوغات يجيد حيث . 
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 والتوصيات :النتائا 
  -توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نستعرضها كما يلي :النتائا :  

تعد سيناء البوابة الشرقية لجمهورية مصر العربية، وهي الدرع الشرقي لحدود مصر،  -
 وتعد مسرح للعمليات الحربية والعسكرية منذ قدم التاريخ.

م  2010وحتيييي  – 2000بييدأت الحييوادث اإلرهابييية فيييي سيييناء فييي الفتيييرة ميين عييام  -
لزعزعيية ثقيية السييياحة العالمييية بمنيياطق سيييناء والمواقييع السييياحية بهييا. وخاصيية عييام 

نوبيييع ( ، والتييي كييان ميين شييأنها  –دهييب  –م حييوادث )شييرم الشيييخ  2005، 2004
تعطيييييل حركيييية السييييياحة والتنمييييية السييييياحية فييييي سيييييناء ؛ ويتضييييح هلييييك ميييين خييييالل 

 اح األجانب . استهداف المنشآت السياحية والسي
م بمصيييير وتييييولي  2011بيييدأت الحييييوادث اإلرهابيييية فييييي سيييييناء بعيييد أحييييداث ينييياير   -

المجلييس العسييكري زمييام األمييور بييالبالد، وتمثلييت فييي تنفيييذ عييدة تفجيييرات لخييط الغيياز 
 المتجه إلي األردن في مناطق بعيدة عن المناطق السكنية وعلي فترات متباعدة.

عهييد المعييزول مرسييي؛ حيييث ال  كييادت الحييوادث اإلرهابييية فييي سيييناء أن تتوقييف فييي -
يوجييد سييوي عملييية خطييف مجنييدين وعييودتهم، وعملييية تفجييير خييط الغيياز مييرة واحييدة 

 وبدون أي خسائر. 
يونيييو  30بييدأت الحييوادث اإلرهابييية فييي سيييناء بشييكل تصيياعدي فييي سيييناء بعييد ثييورة  -

وفييض اعتصييام رابعييية العدوييية والنهضييية بالقيياهرة والجييييزة. واسييتهدفت المقيييار  2013
 بالمواقع األمنية . كومية وأفراد الجيش والشرطة الح

وخاصيًة حيوادث أطيالق النيار والقتيل  2014زادت الحوادث اإلرهابية في سييناء عيام  -
 .المواقع األمنية والمدنين وإطالق القذائف على 
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أطيييالق النيييار  حيييوادث  م أعليييى عيييدد الحيييوادث اإلرهابيييية وخاصييية 2015سيييجل عيييام  -
بييالطرق الرئيسييية  األمنيييةت الناسييفة فييي طريييق القييوات العبييواحييوادث الخطييف وزرع و 

 والفرعية جنوب العريش )الطريق الدولي والطريق الدائري حول مدينة العريش( . 
م نظييرًا لجهييود القيوات المسييلحة المصييرية والشييرطة  2016تراجيع عييدد الحييوادث عيام  -

 المصرية في التصدي للهجمات قبل حدوثها وإحباط العديد منها .
م نظييرًا لجهييود الجيييش والشييرطة فييي إحبيياط عييدد  2017ع عييدد الحييوادث عييام تراجيي -

كبييير ميين الحييوادث قبييل حييدوثها ، وقييد أمتييدت الحييوادث للمييدنين للتييأثير علييي القييرار 
 السياسي في محاربة اإلرهاب ، ومعاقبة من يتعاون مع األمن من األهالي.

سيكرية فيي سييناء السيتهداف قامت القوات المسلحة والشرطة بالعديد من العمليات الع -
 بؤر أرهابية من ناحية ؛ مما أدي إلي تراجع عدد الحوادث . 

م إليي أدنيي معيدالتها منيذ أحيداث ينياير   2019تراجعت الحيوادث اإلرهابيية فيي عيام   -
نظيييرًا للجهيييود البطوليييية للقيييوات المسيييلحة والشيييرطة المصيييرية فيييي مكافحييية م  2011

 .    اإلرهاب 
 التوصيات : توصي الدراسة باآلتي : 

 ترسيم الحدود اإلدارية بشبه جزيرة سيناء.دراسة مقترح التقسيم اإلداري و  -
بمحافظييات سيييناء لزيييادة الييوعي والتنييوير أهلييية وخاصيية إنشيياء عييدة جامعييات حكومييية و  -

 العلمي والثقافي لسكان سيناء والتبادل الثقافي بين سكان محافظات مصر. 
توجيييييه المنتجييييين والفنييييانين إللقيييياء الضييييوء علييييى سييييكان بييييدو سيييييناء وتييييراثهم وتيييياريخ   -

 بطوالتهم في أعمال فنية هادفة. 
 وجغرافي واقتصادي وأمني. النظر في استراتيجية مكافحة اإلرهاب بمنظور سياسي -
التدشييين لمشييروعات قومييية فييي سيييناء مثييل مصييانع اإلسييمنت وفييروع لمصييانع السييجاد  -

والموكيت ومصانع الغزل والنسيج والصناعات الموازية للصناعات الكيماوية ومشيتقات 
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البتيييرول، واالسيييتفادة مييين األييييدي العاملييية الرخيصييية والصيييناعات الصيييغيرة والتكميليييية 
 رخام واإلسمنت ... وغيرها.وصناعات ال

إسييييناد تنفيييييذ هييييذه المشييييروعات لجهيييياز مشييييرعات الخدميييية الوطنييييية والقييييوات المسييييلحة            -
) كافييية المشيييروعات التنمويييية وخاصييية شيييق الطيييرق واالسيييتراحات لتكيييون نقيييط ارتكييياز 
خدمي وأمني ؛ لما له من خبيرة كبييرة فيي ميد شيرايين الحيياه لمصير كلهيا بشيبكة طيرق 

 .ها( وخدمات
توسيع قاعدة العميل الخيدمي وزييادة المجيالس المحليية بجانيب المجيالس التنفيذيية بكيل   -

 .وفقا للقوانين المنظمة لذلك  وحدة ومركز مدينة ومجلس قروي 
توطين المزارع العلمية وصناعة المنتجات الزراعية )تنمية زراعة الزيتيون والميانجو ...  -

 ة بها .وغيرها ( والصناعات الزراعية المرتبط
زيييادة نشيير قوافييل التوعييية الدينييية ميين األزهيير الشييري  لنشيير تعيياليم اإلسييالم السييمحة   -

 بكافة مساجد وقرى سيناء .
مراقبية الحيدود والكميائن بطيرق مبتكيره مثييل كياميرات تعميل بالطاقية الشمسيية واألقمييار   -

 الصناعية .
غ ...اليييييخ وفقيييييًا اتبييييياع نظيييييام العميييييد والمشيييييايخ فيييييي اعتمييييياد أثبيييييات الشخصيييييية والتبليييييي -

 لصالحيات قانون العمد والمشايخ .
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هيل يلفيظ اإلرهياب أنفاسيه األخييرة م(: 22/7/2020)األربعاء جريدة المصري اليوم   -3
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Abstract:  
              

This study discussed the geography of Terrorist sites and 

the Locations of bombings, killings, and sabotage in Sinai. 

Terrorism aims to pressure the people and destroy the means of 

resistance, and terrorism aims to destroy the army and police and 

destroy their anchorage, civilian installations and commercial 

centers. As it limits the state's ability to fight against terrorist 

elements. Terrorism also aims to show the state that it is unable to 

preserve its territory; Which leads to the collapse of the morale of 

the people and their surrender to their enemy. Terrorism targets 

Sinai because of its strategic location, its unique geographical 

nature, the ruggedness of the surface and the scarcity of its 

population, and its position in relation to the military geostrategic 

(the theater of war movements in the Middle East region, and the 

variation in the use of military forces in the different geographical 

borders in Sinai due to the Camp David Treaty, and the proximity 

to external logistical support from the countries sponsoring 

terrorism in the region. 

The study reached several conclusions, including: The 

terrorist operations took place in the tourist sites in South Sinai 

before the events of January 2011 AD, and then began to take 

place in North Sinai after the events of January 2011. And after 
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the takeover of the Military Council, especially after June 30, 

2013 AD. Including the attacks on the gas pipeline, the Egyptian 

army and police fulcrums, especially in the North Sinai 

governorate due to the change in the political map in Egypt, and 

the terrorist operations took place at the border and articulation 

points to enter deep into the Sinai (the eastern gate of Egypt), and 

the operations in North Sinai have moved from the south, unlike 

what Before 2010. The most dangerous locations and hotbeds of 

terrorist groups in Sinai were deduced from the most offensive 

geographical locations in Sinai, and a security strategy was 

proposed to defend these sites of the most aggressive terrorist 

attacks. 

Keywords: Terrorism, Geography of terrorism, Military 

geostrategic, Sinai Peninsula, terrorist operations, bombings in 

Sinai. 

 


