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 تمهيد

( عدة تطورات، يمكن تناولها على 2142أبريل  22 إلى 41شهدت شبه جزيرة سيناء خالل الفترة محل الرصد )من 

 النحو التالي: 

 القوات األمريكية في سيناء: أواًل: حدث األسبوع:

 نأعلنت وزارة الدفاع األمريكية، أنها تخطط لخفض عدد قواتها المتواجدة في شبه جزيرة سيناء المصرية، ضم

، التي تشرف على التزام مصر وإسرائيل بمعاهدة السالم التي (MFO) القوة متعددة الجنسيات والمراقبين

جندي ضمن قوة  711خفض عدد جنودها، البالغ على الخطة األمريكية ، وتقوم 4979وقعت بينهما في العام 

 اعتبارات، من وجهة نظر الوزارة:وذلك أمام عدة جندي،  4911دولية متعددة الجنسيات، يبلغ قوامها 

شهدت الفترة األخيرة، ازدياًدا مضطرًدا في العمليات اإلرهابية حيث : سيناء في اإلرهابية العمليات ازدياد ـ4

في شبه جزيرة سيناء، الهجمات اإلرهابية لم تقتصر على قوات الجيش والشرطة المصريين، إنما تعدتهما إلى 

جنود دوليين  2، هجوًما بالقنابل، أسفر عن إصابة 2142 ث شهد شهر سبتمبرالقوة متعددة الجنسيات، حي

، شهدت سيناء تصعيًدا في عدد العمليات التي تستهدف القوات 2142عام ومنذ بداية ، نييأمريك 1بينهم 
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موضع في  األمريكيةاألمنية وكذلك ازدياًدا ملحوًظا في عدد القتلى، وهو ما يجعل القوات الدولية والقوات 

 .تهديد

ن تواجد القوات الدولية في سيناء، مرتبط بشكل أساسي بمراقبة التزام : إزيادة التنسيق المصري اإلسرائيليـ 2

، ومع ازدياد 4979الجانبين المصري واإلسرائيلي ببنود معاهدة السالم المبرمة بين الطرفين في العام 

 ،تنسيق البيني بين الطرفين لمواجهة الخطر المشتركالتهديدات الموجهة ضد مصالح البلدين زادت وتيرة ال

بين القيادتين المصرية واإلسرائيلية، وأن الجانب اإلسرائيلي ال يمانع  تواصل مستمر هناكأن السيسي صرح و

 .من انتشار قوات مصرية في المناطق التي تحظر معاهدة السالم انتشارها بها

الجنرال األمريكي جيف ديفيز المتحدث باسم وزارة الدفاع  : حيث أعلنإمكانية استخدام الطائرات من دون طيارـ 3

 "درونز"باستخدام التكنولوجيا ونشر طائرات  هاقواتد  يمكن أن تستعيض عن خفض عدد األمريكية إن بال

 (.المصدر) بدون طيار، لتنفيذ مهام بعض الجنود هناك

 

 تطورات التنموية:الثانيًا: 

أكدت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن جزًءا كبيًرا من االستثمارات السعودية سيتوجه ، 2142أبريل  24ـ في 4

إلى تنمية سيناء ألن ذلك يعد أفضل طريقة لمحاربة اإلرهاب هناك كما أن مشروع تطوير القصر العيني من 

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع المواطنين في . الجانب السعوديأهم المشاريع التي تم االتفاق عليها مع 

الصحي والطرق من المناطق األكثر احتياًجا لمعرفة مطالبهم وكيفية تنفيذها، مشددة على أن الميا  والصرف 

 .(1) للتنميةأهم مطالب أهالي سيناء 

أول شركة وطنية لالستثمارات بسيناء أعلن اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء اليوم، عن إنشاء ـ 2

لسنة  99شركة مصرية مساهمة وخاضعة للقانون  وهيتحمل اسم الشركة الوطنية لالستثمارات بسيناء، 

مليون جنيه، وجهاز المشروعات الخدمة الوطنية  221لالستثمار  القومي، بمشاركة مساهمة من البنك 4994

مليون جنيه، ورأس  11ليون جنيه، ومحافظة شمال سيناء بمبلغ م 411مليون جنيه، وجهاز تنمية سيناء  211

جنيه.  411مليونا، قيمة السهم  41مليون جنيه وعدد األسهم  321مليارات جنيه والمدفوع  41مال الشركة 

، وبدء االكتتاب للمواطنين وأن الجاريإبريل  22وأضاف أنه سيتم اإلعالن عن الشركة فى ذكرى تحرير سيناء 

                                  
 الرابط (1)

http://www.elnnews.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86/
http://www.elnnews.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86/
http://www.el-balad.com/2153783
http://www.el-balad.com/2153783
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وطنية خالصة وستباشر عملها فى االستثمار لخامات سيناء المختلفة وتفتح فرص عمل لقطاع من الشركة 

 .(2) الشباب

إبريل  22للمحافظة  القوميأعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، عن المشروعات المقرر افتتاحها فى العيد ـ 3

المنعقد حاليا بالمحافظة،  التنفيذيتماع . وقال اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، خالل االجالجاري

 41)مشروعا موزعة بمختلف أنحاء المحافظة  13أن المشروعات تبلغ قيمتها نصف مليار جنيه، وعددها 

 اإلسكانمشروع فى مجال  2مشروعات فى مجال التربية والتعليم، و 1، ومجال الصحة والسكان فىمشروعات 

مشروعا  44، وبيطريمشروع أوقاف، ومشروع طب  2، والصحيب والصرف مشروعات فى مجال الشر 3، واالجتماعي

دور مناسبات،  3، واجتماعيفى مجال التجمعات التنموية، ومشروع تموين، ومشروع ثقافة، ومشروع تضامن 

 .(3) (بئر ميا  جوفية 2، ومصنع تخليل زيتون، وإداريومبنى 

طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال األعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع، الحكومة بمنح ـ 1

، والخاص بتملك األجانب فى سيناء أسوة بالمصريين فيما 2142لسنة  41السعوديين تسهيالت فى القانون 

بين مصر  البرييتعلق بتملك المشروعات السياحية، وذلك لتحقيق االستفادة القصوى من إنشاء الجسر 

 لسياحياوالسعودية ورغبة عدد كبير من المستثمرين السعوديين فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق 

 بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة.  المصري

واقترحت اللجنة خالل اجتماعها السماح باالستثمار والتملك للسعوديين فى مدينة شرم الشيخ مع وضع شرط 

البيع إال لمصريين أو سعوديين فقط، مع ضرورة السماح للمصريين بالتملك فى واضحة بعدم السماح ب

 .(4) السعودية والمعاملة بالمثل

، أنه الزغبيأعلن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ورئيس مجلس أمناء قرية األمل، المهندس عبد اهلل ـ 2

التسليم التجريبي لقطع األراضي المخصصة تم اتخاذ كافة اإلجراءات التنفيذية والبدء في تنفيذ إجراءات 

منتفعا، كمرحلة أولى لبدء  22منتفعا تم اختيارهم من إجمالي  ٢١وقال إنه تم تسليم  .للمنتفعين بالمشروع

 .(5) التسليم

                                  
 الرابطمصدر الخبر، اليوم السابع،  (2)
 الرابط، 0202أبريل  02اليوم السابع،  (3)
 الرابط، 0202أبريل  02اليوم السابع،  (4)
 مصدر الخبر (5)

http://www.youm7.com/story/2016/4/20/محافظ-شمال-سيناء-يعلن-إنشاء-أول-شركة-وطنية-للاستثمارات-بسينا/2683948#.VxgGQt76EdU
http://www.youm7.com/story/2016/4/20/محافظ-شمال-سيناء-يعلن-إنشاء-أول-شركة-وطنية-للاستثمارات-بسينا/2683948#.VxgGQt76EdU
http://www.youm7.com/story/2016/4/20/شمال-سيناء-تكشف-عن-المشروعات-المقرر-افتتاحها-فى-عيد-المحافظة/2683959#.VxgGQt76EdU
http://www.youm7.com/story/2016/4/20/شمال-سيناء-تكشف-عن-المشروعات-المقرر-افتتاحها-فى-عيد-المحافظة/2683959#.VxgGQt76EdU
http://www.youm7.com/story/2016/4/18/جمعية-رجال-الأعمال-تطالب-بمنح-السعوديين-تسهيلات-فى-تملك-المش/2680908#.VxZnEt76EdU
http://www.youm7.com/story/2016/4/18/جمعية-رجال-الأعمال-تطالب-بمنح-السعوديين-تسهيلات-فى-تملك-المش/2680908#.VxZnEt76EdU
http://akhbarelyom.com/article/5714ae889e78733d4cf3e3a0/بدء-تسليم-المرحلة-الأولى-من-أراضي-قرية-الأمل-شرق-قناة-السويس-1460973192
http://akhbarelyom.com/article/5714ae889e78733d4cf3e3a0/بدء-تسليم-المرحلة-الأولى-من-أراضي-قرية-الأمل-شرق-قناة-السويس-1460973192
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الفتتاح عدد كبير من المشروعات في  ادهاستعدا ة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةوزارأعلنت ـ 2

وحدة سكنية لإلسكان  ٨٤٩ جنيه ومنهامليون  ٥٢١،٣سيناء، تزامناً مع احتفاالت عيد تحرير سيناء، بتكلفة نحو 

 منزل بدوي، وشبكة من الطرق.٢٠٣االجتماعي ، و

 

 :ةميدانيالتطورات الثالثًا: 

، M60A3دبابة  1مدرعة،  2وإعطاب عدد  منها: تدميرشهدت الفترة محل الرصد عدداً من التطورات الميدانية، 

تر بأصبع بريل ويتسبب في بأ 42يطلق النار على نفسه بتاريخ  مجند، وكاسحة ألغام 4جيب دفع رباعي ،  4

د استيالء جنو، وبالخطأ أصيبصادر امنيه تقول انه ، بمحل خدمته العسكرية برفح وماليسرىالسبابة بيد  

على ثالثة آليات عسكرية محملة بالذخيرة والعتاد والمواد التموينية بكمين  أبريل 43والية سيناء بتاريخ 

 جنوب مدينة رفح. 

قيام القوات الجوية بتوجيه ضربات جوية مركزة ضد عدد من المالجئ  المتحدث العسكريكذلك أعلن 

تدمير كامل لألسلحة والمخازن والمالجئ المستهدفة لحة والذخائر الخاصة بالعناصر، ووالتجمعات ومخازن األس

 .بهاتتحصن  التيق جنوب الشيخ زويد وغرب الجورة والقضاء على كافة العناصر المسلحة بمناط

 

 ةحقوقيرابعًا: التطورات ال

استمرار ، وأسبوعمن  ألكثر بسبب انقطاع الميا  عن مدينة العريش األهالي معاناةاستمرار شهد هذا األسبوع 

الغارات الجوية، وتحديدًا في مناطق جنوب رفح وجنوب الشيخ زويد مع النار العشوائي على المدنيين و إطالق

 شديد. إعالميتعتيم 

 

 دالالت التطور: خامسًا: 

ن الحكومة المصرية مقبلة على ملف أالطائرة الروسية لنيابة أمن الدولة، يبدو  إسقاطبعد تحويل قضية  ـ4

لقاء القبض إة جهاز األمن المصري في ءعلى انتهاكات حقوقية في محاولة إلثبات كفا وأيضاتعويضات ضخم، 

 لصاق التهم بهم.إعلى من سيتم 

في ظل  رفح وجنوب الشيخ زويد وتزايد خسائر قوات الجيش المصريتزايد حدة المعارك في مناطق جنوب ـ 2

 .مقاومة عنيفة من المسلحين

http://akhbarelyom.com/article/5711f6d79e7873d227da72f4/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%A3%D9%A1%D9%A2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1460795095
https://twitter.com/newsinai24/status/719933995618811905
https://twitter.com/newsinai24/status/719933995618811905
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/815644801899837
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/815644801899837
https://twitter.com/newsinai24/status/721658375109537792
https://twitter.com/newsinai24/status/721658375109537792

