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مساحتها تعادل 6 امثال مساحة لبنان، لكنها ال تشكل سوى 6% من مساحة مرص. اكرب همومها. تشغل بال اكرث من مئة 
التي تشهدها شبه جزيرة  الدموية  السييس يبدو عىل محك االحداث  الرئيس عبدالفتاح  مليون مرصي، وقلوبهم. نظام 
املعركة  لكن  املسلحة.  الجامعات  لرضب  فيها،  عسكرية  عملية  اوسع  مكلف  املرصي  الجيش  وجبالها.  بصحاريها  سيناء 

تبدو طويلة وشاقة 

تقرير

امنها  التاريخ، تعاملت مرص مع  عىل مر 
القومي عىل انه ميتد من القرن االفريقي 
االناضول  يف  طوروس  جبال  نحو  جنوبا، 
يف  تنهمك  كانت  عندما  حتى  شامال. 
تعيد  املخاطر  كانت  الداخلية،  ازماتها 
للرؤية.  الواسعة  الحدود  بهذه  تذكريها 
الكبري محمد حسنني  العريب  الكاتب  كان 
هيكل، دائم التذكري للمرصيني بان امنهم 
ال ميكن ان يكون منعزال عن هذه الحدود 

الجغرافية. 
هذه  من  للعديد  معربا  سيناء  كانت 
واملعركة  الحيثيني،  قبل  ما  منذ  املخاطر 
الشهرية معهم يف قادش )يف سوريا( قبل 
عني  ومعركة  املغول،  بغزو  مرورا  امليالد، 
جالوت، وصوال اىل زحف الجيش املرصي 
نحو االستانة يف القرن التاسع عرش. وقبل 
امليالد، كانت حدود  قبل  الفي سنة  نحو 
القرن  اىل  االناضول شامال  مرص متتد من 
اىل  غربا  الليبية  الصحراء  ومن  االفريقي، 
الفرات رشقا، ما جعلها االمرباطورية  نهر 

االكرب يف التاريخ يف ذلك الوقت. 
خارج  مرص  معارك  من  العديد  دار 
تعكس  كانت  النها  الحالية،  حدودها 
لالمن  الجغرايف  بالبعد  االحساس  هذا 
القومي املرصي. سيناء كانت بشكل كبري 
يعتقد  كام  اسمها  للنار.  محتمال  مدخال 
هو  قدمية  الهة  اسم  من  مشتق  البعض 
اخرون  يعترب  فيام  سني،  القمر  اله  اسم 
وقال  جبالها.  لكرثة  "الحجر"  معناها  ان 
اخرون ان اسمها يف الهريوغليفية القدمية 
والعراء!  الجدب  ارض  اي  "تورشيت" 

أكبر عملية عسكرية للجيش ضّد اإلرهاب فيها
نار مصر تلتهب في صحاري سيناء

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

الدينية، حيث  الرواية  يف  فهي  ذلك،  مع 
الله.  من  الوصايا  موىس  النبي  تلقى 
قناة  شق  منذ  عامليا  سيناء  اهمية  زادت 
حركة  يف  منعطفا  شكلت  التي  السويس 

العاملية.  التجارة 
لهذا، والسباب كثرية، تختزن سيناء الكثري 
باالضافة  والدينية،  التاريخية  املعاين  من 
االستثنائية  الجيوسياسية  االهمية  اىل 
بربطها بني قاريت اسيا وافريقيا، وارتباطها 

بالبحر املتوسط والبحر االحمر. 
اجل  من  الحروب  العرشين،  القرن  يف 
سيناء.  تراب  رحاها عىل  دارت  فلسطني، 
وقبلها كانت املرسح الذي شهد "العدوان 
وارسائيل(.  وبريطانيا  )فرنسا  الثاليث" 
الرخوة  الخارصة  اىل  سيناء  وتحولت 
"معاهدة  بعد  ما  منذ  املرصي،  لالمن 
انور  السابق  الرئيس  ايام  ديفيد"  كامب 
السادات، والتي نصت عىل حضور امني 
رمزي للدولة، برعاية وضامنات امريكية. 

رويدا  وفيها،  داخلها،  من  الخطر  تنامى 
لتشكيل  العوامل  كل  اجتمعت  رويدا. 
املرة،  هذه  النريان  لتكون  خصبة  تربة 

االمنية  الوقاية  غياب  سيناء.  داخل  من 
سمي  ما  عودة  املتعاقبة،  للحكومات 
"املجاهدين العرب" من حرب افغانستان 
عامل  عىل  سيناء  انفتاح  الثامنينات،  يف 
السياحة الواسع يف بيئة تتسم باملحافظة 
القبائل  خسارة  العشائرية،  والعادات 
الكثري من اراضيها، عدم شمول ابناء سيناء 
والرميالت  السواركة  اي  االبرز  وقبائلها 
االقتصادية  بالطفرة  واملساعيد  والرتابني 
وتدفق  املنتجعات  مناطق  حققتها  التي 
واالجانب،  العرب  السياح  ماليني  عليها 
من  سيناء  ارايض  مرص  استعادت  بعدما 

االحتالل االرسائييل يف الثامنينات. 
املرصيني  الخرباء  من  العديد  ان  اال 
كان  الذي  غزة  قطاع  حال  ان  يعتربون 
املبارش،  االرسائييل  االحتالل  تحت  واقعا 
االرسائييل  الحصار  تحت  الحقا  ثم 
الكامل، ساهم بشكل كبري يف تأجيج بذور 
العديد  عودة  ان  كام  والنقمة.  التوتر 
بعد سقوط  العراق  من  "الجهاديني"  من 
بغداد يف العام 2003، اىل مرص، ساهم يف 
انتشار افكار التكفري والتطرف، سواء من 
خالل الدعاة يف منابر دينية، او من خالل 
تشكيل  عىل  عملوا  عسكريني،  قياديني 
كام  الكربى  الطامة  لكن  عسكرية.  خاليا 
مخازن  سقوط  يف  كانت  محللون  يرى 
نظام  لدى  كانت  التي  الهائلة  االسلحة 
ايدي  يف  القذايف  معمر  الليبي  الزعيم 
اظهرت  اذ  املختلفة،  املسلحة  الفصائل 
جرى  منها  الكثري  ان  الحقا  التحقيقات 

تهريبه اىل مرص، واىل سيناء تحديدا.  

بعام، هزت رشم الشيخ سلسلة تفجريات 
قتيل  بني  ضحية   300 نحو  اوقعت 
عزام"  عبدالله  "كتائب  واعلنت  وجريح، 

املرتبطة بتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها 

سيناء تربط بني قاريت آسيا وافريقيا

االرهابية الهجمات 
في سيناء سبقت 
"الثورة املصرية" 

عام 2011 بسنوات

اىل  يؤدي  قد  ليبيا،  مع  الغربية ملرص  الحدود  عىل  مواز  يتزايد خطر 
نشوب حرب جديدة عىل االرهاب هناك. 

الحدود  قرب  حضورهم  االخرية  االشهر  خالل  املسلحون  عزز  وقد 
املرصية مع ليبيا، والتي يعربونها بسهولة مبساعدة بعض القبائل املحلية 
املسلحني  انضامم  خالل  من  صفوفهم  ويعززون  معهم،  املتعاطفة 

القادمني من العراق وسوريا، حيث تم تدمري "الدويلة" التابعة لتنظيم 
"داعش". ظهر هناك تنظيم "انصار االسالم"، املرتبط بجامعات مسلحة 
يف ليبيا، وقد بايع تنظيم "القاعدة يف بالد املغرب االسالمي". ويقود 
"انصار االسالم" عسكري مرصي، مستقر يف مدينة درنة الليبية، قاتل يف 

صفوف تنظيم "والية سيناء" التي بايعت "داعش". 

خطر في غرب مصر

خطر  بأن  شائع  هو  ما  بخالف  انه  اال 
االرهاب يف سيناء ظهر يف مرحلة ما بعد 
"الثورة املرصية" عام 2011، فان الوقائع 
طاولت  االرهابية  الهجامت  ان  اىل  تشري 

وخصوصا  سيناء،  من  مختلفة  مناطق 
مناطق السياحة منذ ما قبل ذلك بسنوات 
يف  تفجريات  وقعت   ،2004 عام  عدة. 
بعدها  قتيال.   30 اوقعت  ونويبع  طابا 
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 )2006( ايضا  بعام  بعدها  ثم  عنها. 
وقعت تفجريات يف منتجع دهب اوقعت 

عرشات الضحايا. 
يف  بدأت  السياح  استهداف  فكرة  كانت 
عهد  خالل  اي  التسعينات،  منذ  الظهور 
كانت  اذ  مبارك.  حسني  السابق  الرئيس 
ان  تعتقد  املتعددة  االرهابية  الجامعات 
هدفني  يحقق  السياحي  القطاع  رضب 
استقرار  صورة  تشويه  اوال  اساسيني: 
مبوارد  االذى  الحاق  وثانيا  عامليا،  النظام 
السياحي  القطاع  من  املالية  النظام 
ارهايب  هجوم  اسوأ  وقع  لهذا،  املزدهر. 
عام  الثاين  ترشين   17 يف  دموية  واالكرث 
االقرص"  بـ"مذبحة  عرف  ما  يف   1997
معظمهم  اجنبيا  سائحا   58 قتل  حيث 
قرب  مرصيني   4 اىل  اضافة  سويرسيون 

امللكة حتشبسوت. معبد 
ظهرت  املسلحة  التنظيامت  من  العديد 
وبني  ومدنها  الواسعة  سيناء  صحراء  يف 
عشائرها. اىل "جامعة عبدالله عزام" التي 
والت تنظيم "القاعدة"، ظهرت تنظيامت 
و"تنظيم  االسالمية"  "الجامعة  مثل 

والجهاد".  التوحيد 
الجهاد"  "تنظيم  قائد  ان  املعلوم  ومن 
التسعينات  خالل  اعلن  الظواهري  امين 
"القاعدة"  تنظيم  زعيم  مع  التحالف 
افغانستان  يف  وشكال  الدن،  بن  اسامة 
اليهود  لقتال  العاملية  بـ"الجبهة  عرف  ما 
هو  كام  املوحد،  التنظيم  والصليبني". 
سنوات  بعد  مسؤوليته  سيعلن  معروف، 
يف   2001 ايلول   11 هجامت  عن  قليلة 

الواليات املتحدة.
املجاهدين"  شورى  "مجلس  ايضا  هناك 
و"اجناد مرص" و "جند االسالم" و"انصار 

يقّدر عدد سكان شبه جزيرة سيناء بحواىل 700 الف نسمة، يرتكزون يف شامل سيناء ويف 
جنوبها. غالبية هؤالء من البدو، ومن عشائر الرتابني والسواركة والعزازمة والحويطات.
والحجاز  العربية  والجزيرة  اىل فلسطني  تعود  اهايل سيناء  ان جذور  املؤرخون  يعتقد 

ونجد واليمن، اتوا بعد الفتح االسالمي اىل مرص واستقروا فيها. 
ابار  السويس تنترش  تعترب سيناء املورد االسايس للرثوة املعدنية يف مرص. حول خليج 

النفط التي يصل االحتياطي فيها اىل اكرث من مليون الف طن مرتي.
اىل النفط، تتميز سيناء برثواتها من املعادن مثل النحاس والفوسفات والحديد والفحم 
واملنغنيز، اضافة اىل كميات من اليورانيوم. كام تحتوي عىل اجود انواع الفريوز املوجود 

يف العامل. لهذا اطلق عليها "ارض الفريوز". 
ونويبع  سدر  ورأس  ودهب  الشيخ  رشم  فهي  سيناء،  يف  السياحية  املناطق  ابرز  اما 
الدينية املميزة يف وسط  السياحية  وطابا، فيام يعترب دير سانت كاترين احد االماكن 

جبال سيناء.

اهلها ومواردها

اطاحة  بعد  الذي حكم مرص  العسكري" 
يف  التوتر  احتواء  اراد  مبارك،  حسني 
املسلمني"،  "االخوان  جامعة  مع  العالقة 
محمد  الرئيس  ايضا  فعل  كام  وسمح، 
عفو  قرارات  خالل  من  الحقا،  مريس 
االسالميني  املعتقلني  من  املئات  باطالق 
الذين كان مبارك قد سجنهم يف السنوات 
هؤالء  من  العديد  ان  ويعتقد  السابقة. 
تنظيمهم  او  "ادلجتهم"  جرى  املعتقلني 
السجن  سنوات  خالل  رسية،  خاليا  يف 
الجامعات  يف  القياديني  عتاة  جانب  اىل 
االرهابية، وملا خرجوا يف اطار الصفقة مع 
يف  منهم  كل  انخرط  االخوان"،  "جامعة 
الصفوف  بينها تنظيم  مهامت موكلة من 

والخاليا املسلحة يف سيناء وغريها.  
لعل التطور االكرث خطورة متثل يف تفجري 
 200 من  اكرث  تقل  مدنية  ركاب  طائرة 
 ،2015 االول  ترشين  يف  رويس  سائح 

الشيخ. مثل  اقالعها من مطار رشم  بعيد 
للسياحة  قاصمة  رضبة  االرهايب  الهجوم 

املرصية. 
وقع   ،2017 الثاين  ترشين  يف  انه  غري 
الهجوم االكرث دموية يف سيناء ويف مرص، 
التابع  الروضة  جامع  ضد  وتحديدا 
قتل  حيث  العريش،  مدينة  يف  للصوفيني 
مل  املصلني.  من   300 من  اكرث  املسلحون 
اذ  االخري،  وال  الوحيد  الهجوم،  يكن هذا 
قوات  تشهد هجامت ضد  سيناء  تزال  ال 

االمن والجيش. 
هزت  الروضة  مسجد  مذبحة  دماء  لكن 
جرأة  وعىل  بشاعتها،  عىل  كلها،  مرص 
بالطريقة  جرميتهم  ارتكاب  يف  املسلحني 
عبدالفتاح  الرئيس  فيها.  جرت  التي 
السييس كلف رئيس اركان حرب القوات 
حجازي  فريق  محمد  الفريق  املسلحة 
ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، 
عىل  القضاء   ،2017 الثاين  ترشين   29 يف 

االرهاب يف سيناء خالل ثالثة اشهر. 
للقوات  الكربى  العمليات  من  كغريها 
تدور  املرجو.  الحسم  تحقق  مل  االمنية، 
تحمل  لها،  مكملة  اخرى  عملية  حاليا 
 "2018 سيناء  الشاملة  "العملية  اسم 
مبشاركة االف العنارص من القوات الربية 
شباط   9 يف  وبدأت  والبحرية،  والجوية 
وطرح  سيناء.  ووسط  شامل  يف   2018
وحول  التوقيت،  حول  تساؤالت  كثريون 
وارسائيل  االرسائييل،   - املرصي  التنسيق 
يف املناسبة تروج الحديث عنه وتضخمه. 
العسكرية  العملية  البعض  ربط  كام 
مرص.  يف  الرئاسية  باالنتخابات  الكربى 
لكن الثابت بحسب اعالن مرصي رسمي 
ان 60 الف مقاتل و3 االف آلية ومركبة، 
و355 طائرة من مختلف االنواع، تشارك 
بكثري  تتجاوز  ارقام  وهي  العملية.  يف 
التي  ديفيد"  كامب  "معاهدة  محددات 
منذ  سيناء  يف  االمنية  ايادي مرص  قيدت 

نحو 40 سنة. 
الكنانة"  "ارض  اسم  مرص  عىل  اطلق 
الصحراء. وهي  الله حفظها يف قلب  الن 
مكنونة او محصنة. ترى هل تتغلب عىل 

كل هذه املخاوف االتية من سيناء؟

جامعة  اعلنت   2014 عام  الله".  جند 
"انصار بيت املقدس" يف سيناء عن تغيري 
الوالء  واعلنت  سيناء"،  "والية  اىل  اسمها 

لزعيم "داعش" ابو بكر البغدادي. 

التنظيامت  شكلته  الذي  االمني  التحدي 
من  تعلمت  انها  سيناء،  يف  الجديدة 
تجارب جييل االرهابيني، االول والثاين من 
تنظيم  يف  والتسعينات،  السبعينات  فرتة 

يف  العنقودي  االسلوب  معتمدة  خالياها 
التجنيد والتنظيم والعمل، لتجنب تدمري 

التنظيم يف حال اخرتاقه امنيا. 
"املجلس  ان  مرصيون  صحافيون  يقول 

تعتبر سيناء املورد 
االساسي للثروة املعدنية 

في مصر

"القاعدة"  تنظيما 
و"داعش" موجودان

في سيناء

60 الف جندي يشاركون يف "العملية الشاملة سيناء 2018".

مذبحة مسجد الروضة االكرث دموية يف مرص. 


