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 تمهيد

شهدت شبه جزيرة سيناء العديد من التطورات السياسية واألمنية والعسكرية خالل الفترة التي يتناولها التقرير 

 (، يمكن رصد أهمها على النحو التالي:1152يناير  15إلى   51 )من

 1151يناير  51أواًل: 

 مليون دوالر لبناء جامعة سلمان في سيناء. 511صندوق التنمية السعودي تخصيص ـ 

 الشيخ زويد بشمال سيناء. إشتباكات عنيفة بين الجيش ومقاتلين من والية سيناء جنوبـ 

ثم إستهدافها باألسلحة الخفيفة والمتوسطة قرب منطقة سادوت  RPGإستهداف كاسحة ألغام بقذيفة ـ 

 بين الشيخ زويد ورفح.

تفجير عبوة ناسفة على صهريج مياه تابع لشركة مياه رفح التى يقوم بإستغاللها الجيش في تزويد قواته ـ 

 سائق.بالمياه في مدينة رفح، وأدى التفجير لبتر إحدى قدمى ال

قصف بالمدفعية الثقيلة من قبل االرتكازات العسكرية التابعة للجيش على قري جنوب غرب مدينة الشيخ ـ 

 زويد بشمال سيناء.

 مقتل سيدتين وطفلين جراء سقوط قذيفة على منزلهم بالقرب من قرية الجورة بشمال سيناء.ـ 
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 1151يناير  52ثانيًا: 

 بتفجير عبوة ناسفة عليها بمدينة الشيخ زويد. M113إعطاب مدرعة للجيش من طراز ـ 

 بإستهدافها بعبوة ناسفة قرب كمين كرم القواديس. YPRإعطاب مدرعة طراز ـ 

 1151يناير  51ثالثًا: 

وجنوب غرب الشيخ زويد  الطيران الحربي ينفذ قصف جوي صباحًا على مناطق مختلفة غرب وجنوب رفح،ـ 

 بشمال سيناء.

 لقوات الجيش تقصف لياًل مناطق متفرقة جنوب مدينة الشيخ زويد.المدفعية التابعة ـ 

 1151يناير  51رابعًا: 

ثم تفجير   استهداف مدرعة شرطية بعبوة ناسفه بالقرب من مكتب المدير بشارع البحر بمدينة العريشـ 

 عبوة متشظية على القوة الراجلة.

 1151من يناير  51خامسًا: 

كمين لرتل عسكالي لقوات الشرطة المصرية قرب نقطة الميدان شرق مدينة والية سيناء تقوم بنصب ـ 

العريش حيث تم تفجير عبوة ناسفة على ناقلة جند ثم اإلشتباك مع الرتل باألسلحة الخفيفة والمتوسطة، 

 وانباء عن مقتل وإصابة خمس أفراد من قوات الشرطة بينهم ضابط.

 1151يناير  11 سادسًا:

 فة على مدرعة للشرطة طراز فهد غرب مدينة العريش.تفجير عبوة ناسـ 

 تفجير عبوة ناسفة على قوة راجلة للجيش المصري غرب منطقة كرم القواديس.ـ 

أفراد فقط تقوم بالهجوم على كمين للقوات الخاصة التابعة لألمن المركزى وتقوم  3مفرزة أمنية مكونة من ـ 

عساكر ويستلون عل   1حوالي و ساعد ضابط برتبه رقيبمو نقيب ونقيبو بقتل ثالثة ضباط برتب مقدم

 مدرعة وينسحبون بها بينما يفر ضابط وعسكري ألحد المنازل.و اسلحتهم

 1151يناير  15 سابعًا:

سنة، بإطالق رصاص عشوائي أناء حملة أمنية بقرية الشالق  33قوات الجيش تقتل المواطن ناصر محمد عوده 

 .بالشيخ زويد

 مدرعة للجيش غرب مدينة رفح. تفجير يستهدفـ 
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 : ات الميدانية في سيناءدالالت التطور

 ل هل ستخرج ؤيالحظ زيادة في عمليات والية سيناء بمدينة العريش وزيادة قوتها بشكل يدفع للتسا

 مدينة العريش من تحت السيطرة األمنية للجيش المصري وقوات األمن لصالح مقاتلي والية سيناء.

  واألمن من أكوام القمامة ووضع عبوات لهم فيها مما دفعهم لمناشدة المواطنين في خوف قوات الجيش

 العريش بالتعاون معهم في جمع القمامة.

 ظهر جليًا في انسحابهم  ضعف معنوياتها وهو ماو غياب اإلنضباط اإلنفعالي عند قوات الجيش والشرطة

ية التومة وصدهم، مع زيادة أعداد المدنيين العشوائي المخالف للتكتيكات العسكرية عند هجومهم على قر

القتلى نتيجة إطالق الرصاص العشوائي لقوات الجيش، وأيضًا ما تظهره بعض الصفحات الشخصية للضباط 

 على مواقع التواصل اإلجتماعي من حزن على فقدان اصدقائهم وشعوره بالخطر الشديد.

 ب المدني في توفير احتياجات المعسكرات من مياه محاولة المؤسسة العسكرية زيادة اإلعتماد على الجان

 ومواد غذائية لتقليل استهداف عربات اإلمداد والتموين التابعة لها.

 سيناء محاولة السعودية اإلستثمار في. 

  ن الزيارة تضمنت الحديث عن تنامي أزيارة مدير اإلستخبارات المركزية األمريكية لمصر وما نشر في الصحف

 .رة لهم وكيفية التعاون لمواجهتهااإلسالمية بداخل مصر ووصول أسلحة متطوقوة الدولة 

 


