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 تمهيد

عبر تطورات، من  دًاعد (2116أبريل  12 إلى 6التي يتناولها التقرير )من الفترة خالل  شبه جزيرة سيناءشهدت 

  على النحو التالي:العديد من المستويات، يمكن تناولها 

 

 حدث األسبوع:أواًل: 

 وإعادةلمصر  العام هو زيارة ملك السعودية والرأيكان حدث هذا األسبوع الذي سيطر على وسائل اإلعالم 

ين بعد يتسعود وصنافيرتيران  جزيرتيترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى بمقتضاها أصبحت 

 أن كانت تخضع للسيادة المصرية.

م لن زيارة سلمان األخيرة أرصد فيه معلومات  ديبكا اإلسرائيليولكن في وسط هذا الخضم رصدنا تقرير لموقع 

تكن فقط لدعم رأس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أو اإلستحواذ على الجزيرتين السابق ذكرهما، بل إن 

من ضمن مستهدفاتها توجيه مليار دوالر من المبلغ المقدم من السعودية لدعم تنمية سيناء والبالغ مليار 

http://www.debka.com/article/25353/Saudi-cash-boosts-Egypt%E2%80%99s-war-on-ISIS-Sinai-after-US-opts-out
http://www.debka.com/article/25353/Saudi-cash-boosts-Egypt%E2%80%99s-war-on-ISIS-Sinai-after-US-opts-out
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ش والمخابرات المصرية لشراء طائرات بدون دعم الجيس القبائل السيناوية وومن رؤ 11ونصف دوالر لشراء والء 

 جهزة رصد وتجسس متطورة.أضافية وإطيار 

للتدخل األمريكي والذي كنا رصدناه سابقًا في  طلب السيسيفي ظل الصمت األمريكي عن  يأتيوان هذا الدعم 

مليات التنظيم في سيناء لدرجة قد تقرير األسبوع الماضي، وأيضًا في اطار رؤية السعودية لما يمثله تطور ع

 ترقى لتهديد قناة السويس وهي الممر المائي الهام لسفن النفط الخليجية.

أن  التقرير قام بترجمته ونشره موقع الجزيرة نت وتحدث  ىظل تقرير لموقع نيوز ون األخبار هذا في ويأتي

محمود عباس خطة إلقامة دولة فلسطينية في سيناء  الفلسطينيعبد الفتاح السيسي عرض على الرئيس 

 ما وهو كيلومترات، عدة الساحلي القطاع وتوسيع غزة، عن طريق ضم أراض مصرية في سيناء إلى قطاع

يوم، أن تكون تلك الدولة منزوعة ال عليه هي ما أضعاف خمسة إلى غزة قطاع مساحة تكبير عن سيسفر

 السالح ويتم توطين فيها الالجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان وسوريا.

 سيناء أراضي من 2كلم 021 مساحته ما بنقل مصر تقوم تطرح أن التي ""آيلند خطةعن وتحدث أيضًا التقرير 

من مساحة الضفة  %12يساوي  ، وهو ماالمتوسط البحر ساحل طول على 2كلم 22 فيها بما الفلسطينيين، إلى

الغربية، وفي مقابل ما سيقدمه المصريون للفلسطينيين في سيناء، سيتنازل الفلسطينيون إلسرائيل عما 

من أراضي  2كلم 021من مساحة الضفة الغربية، على أن تحّصل مصر من إسرائيل ما مساحته  %12مساحته 

 .صحراء النقب

 

 الالتها:ود التطوراتأبرز ثانيًا: 

 الميدانية:التطورات ـ 1

 كاسحة ألغام. 1 رباعي،جيب دفع  M60A3 ،2دبابة  1مدرعة،  1تدمير وإعطاب عدد  -

مساعد مدير أمن شمال سيناء نتيجة عبوة ناسفة، والية سيناء تتبنى وتعلن صابة إتعلن عن  وزارة الداخلية -

 10بمنطقة الكيلو ، من شمال سيناء "ياسر حافظ"أأنها استهدفت بعبوة ناسفة عربة مصفحة لمساعد مدير 

 غرب العريش.

اء حيث قامت والية سيناء بتفجير كان األسوأ حتى اآلن في هذا الشهر لقوات األمن بشمال سين أبريل 0يوم  -

خمس عبوات ناسفة، األولى على قوة راجلة بين حاجز كرم القواديس والصقور، والثانية ضد كاسحة ألغام 

http://www.debka.co.il/article/25330/%D7%90%D7%9C-%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%94-%D7%A4%D7%AA%D7%97-%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-ISIS-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-
http://www.debka.co.il/article/25330/%D7%90%D7%9C-%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%94-%D7%A4%D7%AA%D7%97-%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-ISIS-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/5/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%8D%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/5/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%8D%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.facebook.com/MoiEgy/photos/a.181676241876047.36036.181662475210757/1067429039967425/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MoiEgy/photos/a.181676241876047.36036.181662475210757/1067429039967425/?type=3&theater
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، والرابعة على مدرعة، وكرم القواديسجنوب غرب الشيخ زويد، والثالثة على قوة راجلة بين حاجز الخروبة 

فرد، والمؤكد ان بينهم  11نباء عن مقتل أالطويل شرق العريش، و والخامسة ضد رتل لقوات الجيش في قربة

 .جنود 2وضابط 

 بشمال سيناءالكمائن تفقد الخدمات األمنية وب، مساعد وزير الداخلية لقطاع األفراد اللواء عاطف شعيرقام  -

 .االقتراحات واألمور الخاصة بهم ستمع إلى بعضاجتمع مع رجال الشرطة واوموقع كمين الصفا، و

 ن العسكري ببئر بدا"من قبيلة التياها عائلة البريكات بمهاجمة الكمي سالم جمعه عيد سليمانشاب "الام ق -

ن أن يتمكن بقية أفراد الكمين من قتله، واتضح أب آخرين قبل اصأجنود و2وضباط  2بوسط سيناء وقتل 

ثأرًا ألب وأخ الشاب القتيل حيث قامت قوات الجيش بقتل والده منذ فترة، ثم قتلت شقيقه عند  جاءالهجوم 

 .والدهالنار على قوة عسكريه عقب تصفية  إطالقمحاولته 

 

 :اإلعالميةـ التطورات 2

يوافق على استكمال منظومة تركيب الكاميرات بالمناطق السياحية بمحافظتي جنوب سيناء  مجلس الوزراء -

راءات تأمين والبحر األحمر كمرحلة أولى ضمن الجهود المبذولة لعودة السياحة، وفي إطار توفير المزيد من إج

 .المقاصد السياحية

محافظ جنوب سيناء يستقبل السير لينتون كروزبر منسق الحملة االنتخابية لحزب  اللواء خالد فودة -

فى مطار شرم الشيخ، حدث  الذيخالل زيارته لمدينة شرم الشيخ ويطلعه على التطوير  البريطانيالمحافظين 

وفود من اإلعالم  أيةوكافة اإلجراءات األمنية المتبعة داخل المدينة بصفة عامة، واستعدادهم الستقبال 

 .الغربي واستضافتهم لنقل الصورة الصحيحة للخارج

 

 الحقوقية:التطورات ـ 1

ة تابعة لقوات لية عسكريآقامت  حيثبينهم طفل أثر قصف مدفعي للجيش،  أشخاص 6من  أكثرمقتل  -

قذيفة عشوائية تجاه منازل المدنيين بقرية الشالق جنوب غرب الشيخ زويد، مما أدى  بإطالقالجيش المصري 

 .هيخأطفلته، ومصرع  وإصابة أشالءالمنازل وتحول صاحب المنزل إلى  أحدإلصابة 

 

http://akhbarelyom.com/article/5706729d800563fe6a3332b0/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1460040349
http://akhbarelyom.com/article/5706729d800563fe6a3332b0/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1460040349
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/545805475601441/?type=3&theater
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/545805475601441/?type=3&theater
http://akhbarelyom.com/article/57053c289e7873a134bfb913/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-1459960872
http://akhbarelyom.com/article/57053c289e7873a134bfb913/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-1459960872
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/493994.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/493994.aspx
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 دالالت التطور: 

فبافتراض صحته فهذا يعنى أننا أمام تدخل ما رصده تقرير موقع ديبكا اإلسرائيلي خطير الداللة،  جاء-1

ال في شم إنشائهافشلت المخابرات المصرية في  التيتجربة الصحوات  إنشاءسعودي مخابراتي جديد لتعزيز 

سيناء فأتت األموال والخبرات السعودية لتعزيز تلك التجربة مستفيدة من خبرتها في التجربة العراقية 

وتدميرا لوحدة أهل سيناء كما  لها ًان القبائل السيناوية ويشكل استنزافوالسورية وهو ما سيخلق صراع بي

 .حدث في العراق

الحراك المسلح بسيناء ليتحول لحركات ثأرية فردية وليس انضمام فقط لحركات مسلحة ضد قوات  تطور-2

 .األمن، وهو ما ظهر في مهاجمة الكمين العسكري ببئر بدا بوسط سيناء

 للمدنيين من قبل قوات الجيش واألمن المصرية. األمنيستهداف ليات العسكرية واالحدة العم تزايد-1

بتركيب منظومة تركيب الكاميرات  البدء إعالنالجانب اإلقتصادي والمتعلق بعودة السياح تم  على-2

ير تقبال السيضًا اسأجراءات األمن، وإطار زيادة إبالمناطق السياحية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر األحمر في 

حدث فى مطار شرم الشيخ  الذيير لينتون كروزبر خالل زيارته لمدينة شرم الشيخ واطالعه على التطو

ذا ه ويأتيحدثت،  التيوفود من اإلعالم الغربي لنقل التطورات  أيةاستعداد محافظة جنوب سيناء الستقبال و

 .دة السياحة الروسيةناء كضامن لعوالسياحة البريطانية لسي إعادةمحاولة  إطارفي 

 


