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 تمهيد

يمكن تناولها عدة تطورات،  (6302أبريل  5 إلى مارس 03محل الرصد )من الفترة خالل  شبه جزيرة سيناءشهدت 

  النحو التالي:على 

 

 حدث األسبوع:أواًل: 

واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والفريق مهاب  الريوزير  العاطيمحمد عبد افتتح 

سحارة "مميش رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ اإلسماعيلية حسين طه، المرحلة األولى من مشروع 

 الريلنيل إلى ترعة السالم أسفل قناة السويس، بهدف توفير مياه مترا لنقل مياه ا 063بطول  "سرابيوم

وتأمين وصولها من أسفل القناة الجديدة للمزارعين فى منطقة شرق قناة السويس والبحيرات واإلسماعيلية 

 .(1) الزراعيةألف فدان من أراضيهم  033نحو  لريالجديدة 

                                  
، تاريخ الرابط، 4/4/6102أميرة عبد الحكيم، مدير مشروع سحارة سيناء: ألول مرة في التاريخ تعبر المياه عذبة بمسافة كبيرة، موعق البوابة نيوز،  (1)

 5/4/6102الزيارة 

http://www.albawabhnews.com/1863714
http://www.albawabhnews.com/1863714
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بينما سيتم افتتاح المرحلة  ،6302أبريل ة األولى مكون من ثالثة مراحل، افتتحت المرحلسرابيوم مشروع 

بيارات  0كل مرحلة عبارة عن ، 6302 أبريلثم يتم افتتاح المرحلة الثالثة في  6302الثانية في شهر أكتوبر 

خطوط مواسير قطر  0متر، وبها  01للبيارة  الداخليالقطر ، اثنان منها فى غرب القناة واثنان فى شرق القناة

مليون متر مكعب من مياه النيل من  0.2يستهدف المشروع ضخ ، وخط 6متر يمر خالل كل بيارة  0.6كل خط 

ثالث مدن جديدة غرب  إنشاءالمشروع يخدم خطة ، ألف فدان 033تجاه سيناء، لزراعة شرق إلى غرب القناة با

 الجديدة". القناة كظهير عمراني لها وهي مدن "بورسعيد الجديدة، اإلسماعيلية الجديدة، السويس

 دالالت المشروع:

إلى مزيد من التحليالت، وذلك على النحو حتاج ت يثير المشروع العديد ممن التساؤالت والسيناريوهات التي

 :التالي

مشروع السحارة كمشروع داعم لترعة السالم كخطوة إليصال المياه إلسرائيل، وهذا بإفتراضية  يأتيهل ـ 0

ضة وأن معاناة مصر بالسد ستكون معاناة طويلة األجل وليس معاناة قصيرة على ملف سد النه إسرائيلتأثير 

 ؟األجل مرتبطة بسنوات تخزين المياه في البحيرة الخلفية للسد

هداف تلك التجمعات أ، وهل من إنشاؤهاهل السحارة ستخدم فقط التجمعات العمرانية الجديدة المزمع ـ 6

قناة السويس يوازي الظهير العمراني بغرب القناة مما يحد من العمرانية الجديدة خلق ظهير عمراني شرق 

 تنظيمات مسلحة محلية تستهدف قناة السويس؟ أية وقدرة ءكفا

مشروع سحارة سرابيوم سيكون له مستكمالت أخرى لمد خطوط مياه للجانب اإلسرائيلي بشكل منفصل عن ـ 0

 ترعة السالم؟

 

 :التطوراتأبرز ثانيًا: 

 ةدانيميـ التطورات ال0

 خالءإبمارس  61يوم  قاميام عمليات قتالية، أبعد نجاح الجيش بإقامة كمين بمنطقة البرث بعد عدة  -

 أيام. 0لـ  إغالقهللجيش في منطقة البرث بشكل مفاجئ وفتح الطريق بعد  ةجميع الكمائن الجديد

برفقة طائرات حربية ومروحيات  إسرائيليةطائرات بدون طيار  2وكالة أعماق اإلخبارية تعلن عن قيام  -

 مصرية بشن غارات مكثفة على بعض المواقع بمنطقة شمال سيناء. أباتشي

https://www.facebook.com/news24sinai/posts/540021872846468
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 كاسحة ألغام. 0 رباعي،جيب دفع  6سيارة نقل آليات،  0عربة همر،  0ناقلة جند،  0تدمير وإعطاب عدد  -

والية سيناء تنشر فيديو يوثق تدريبات عناصرها ثم هجومهم على كمين الصفا بمدينة العريش والذي  -

يظهر عكس ما قاله في بيانه األول من أن الكمين هوجم في البداية بسيارة مفخخة، حيث اظهر الفيديو ان 

 في اإلشتباك مع ويبدوايركبون سيارة ربع نقل ليقفوا عند مدخل الكمين  أفرادتم الهجوم عليهم من  الكمين

قوة الكمين قبل ان يسيطروا على الكمين ويطاردوا أفراد الشرطة ويصفوهم ثم يقومون بتحميل األسلحة 

 .وينصرفون

 ألقل من قوات الجيش والشرطة.ومجندين على ا بطوصف ضانقيب  وإصابة األمن،من قوات  0مقتل  -

 سالم الحدودي جنوب رفح. أبوقرب معبر كرم  أنفاقمنزلين بداخلهم  تفجرقوات الجيش المصري  -

بعد اشتباكات عنيفة في ، قوات األمن قامت بتصفية الرجل الثاني بتنظيم بيت المقدس: خبار اليومأ -

 بمنطقة وادي "لصان" بوسط سيناء.

 

 ـ التطورات السياسية:6

، عن طلب السيسي من الرئيس األمريكي مصر العربيةاإلسرائيلي ينشر تقرير ترجمه موقع  ديبكاموقع  -

 أوباما فتح جبهة عسكرية مشتركة في سيناء للمساعدة في قتال والية سيناء.

تلتقى بأعضاء مجلس النواب المصري عن شبة جزيرة سيناء في إطار خطتها  سحر نصروزيرة التعاون الدولي  -

 .ة سيناء مع البرلمانيينلالستماع إلى كل فئات المجتمع، وتوقع مذكرة تفاهم لتنمي

تتناول ما قاله ليندسي جراهام عن السيسي أثناء لقائه الوفد األمريكي بأنه يعتزم مواجهة  الوطنجريدة  -

عبر عن رغبته في تدمير ي وأن السيستنظيم "داعش" في سيناء، وأن هناك رغبة في تدمير داعش في سيناء، 

 .داعش"

من لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية "إيباك" التي  الدعم الماليالمعروف ان ليندسي جراهام يتلقى 

ناهض لجماعات الضغط بحسب موقع "ماب اليت" المو المتحدة، الواليات في إلسرائيل تعد أكبر "لوبي" داعم

 من أمواال تلقت التي القائمة في السادسة المرتبة في" جراهام" يحل األميركية التشريعية المجالس في

 دوالر خالل الستة أعوام السابقة.ألف  628بـ  تلقاه الذي المبلغ ويقدر إلسرائيل، المؤيدة الضغط جماعات

 

https://www.facebook.com/news24sinai/posts/541797262668929
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/541797262668929
http://akhbarelyom.com/article/56fc396e8005630a7dd9ae5a/%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1459370350
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.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/987024-%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/987024-%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://akhbarelyom.com/article/56fa59669e7873007d0c36c9/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1459247462
http://akhbarelyom.com/article/56fa59669e7873007d0c36c9/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1459247462
http://www.elwatannews.com/news/details/1068776
http://www.elwatannews.com/news/details/1068776
http://www.rassd.com/182448.htm
http://www.rassd.com/182448.htm
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 ةقتصاديـ التطورات اال0

 1أعلن عنها السيسى بتكلفة  التين مشروعات تنمية سيناء أمحافظ جنوب سيناء يعلن  خالد فودةاللواء  -

تجمعات "مليارات جنيه وتنفذها مؤسسات التمويل العربية تضم مشروعات زراعية وصناعية سيطلق عليها 

لة حل المشك إلىوسيتم توفير الخدمات األساسية لها، وتهدف  "كاملةالملك سلمان عبد العزيز التنموية المت

مناطق بجنوب  2الف فدان فى  08السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب حيث سيتم استصالح 

ماليين جنيه وسيتم االنتهاء منها فى  003جامعة الملك سلمان بطور سيناء بتكلفة مليار و  وإنشاءسيناء 

 . واتسن 0غضون 

اإلرهاب، ونسبة اإلشغال في جنوب سيناء لم تتجاوز  تكافئقاطعت السياحة في سيناء  التيلدول ا: خالد فودة -

 إلعادة السياحة. عو، ويد%65ال 

 

 ة:حقوقيالـ التطورات 0

مارس تحت اسم  03ناشطون على مواقع التواصل اإلجتماعي يطلقون حملة تضامن مع سيناء يوم  -

ثر قيام قوات الجيش إمارس  61بعد ظهور صورة الجنين الذي قتلت داخل رحم والدتها يوم  قتلوا_الجنين#

 إلصابتها، والصورةدى أا مما هتجاهوائي الرصاص العش بإطالقبكمين حي الترابين جنوب مدينة الشيخ زويد 

 تفعله قوات الجيش في سيناء. تلقى تفاعل وغضب شديد تجاه ما

 وحيمنازل األهالي بحي الصفا  واالعتقالمصدر ميداني يؤكد على وجود حملة أمنية تستهدف بالتفتيش  -

الخامسة صباحا  حتىمساء  السادسة الساعةالشرابجة بالعريش مع فرض حظر التجوال من  وحيالساليمة 

 .تزامنا مع الحملة

 

 االجتماعية:ـ التطورات 5

المنفذ على مستوى كافة  الحوار المجتمعيأبناء محافظة شمال سيناء في الجلسة األولى من جلسات  -

ن محافظات الجمهورية ضمن فاعليات منتدى الحوار الوطني للشباب المقام تحت رعاية السيسي، يطالبو

يات فسمنت لتوافر تلك المواد الخام بالمحافظة، وتوفير وحدات صحية ومستشإلبإنشاء مصانع إلنتاج الملح وا

 .مجهزة

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/489855.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/489855.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56ff4f9f9e787394275cd2ae/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-1459572639
http://akhbarelyom.com/article/56ff4f9f9e787394275cd2ae/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-1459572639
http://akhbarelyom.com/article/5701108d800563821431545c/%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-1459687565
http://akhbarelyom.com/article/5701108d800563821431545c/%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-1459687565
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 دالالت التطور: 

من قبل قوات الجيش المصري وانتهت بإقامة  6302مارس  65بدأت بتاريخ  التيليات مبعد سلسلة العـ 0

فإن  المحليين، للمسلحيننها معبر استراتيجي لمواد التسليح والمتفجرات أعلن أ التيكمين بمنطقة البرث 

مارس وانسحبت من المكان،  61يوم  بإخالئهالم تستطع الثبات في األماكن المكتسبة حيث قامت  شقوات الجي

 وهو ما يعكس ضعفها في حالة غياب تغطية جوية فعالة.

ة للرواية الرسمي ضربةمثل ييوثق هجومهم على كمين الصفا بمدينة العريش والذي ما نشرته والية سيناء ـ 6

قذائف الهاون فقط وأن قوات األمن استجابت سريعاً إلنقاذ قوة الكمين حيث أظهر أعلنت عن استهدافه ب التي

عكس ذلك، كما أظهر عكس ما قالته الوالية في بيانها األول من أن الكمين هوجم في البداية بسيارة مفخخة، 

دخل الكمين فراد يركبون سيارة ربع نقل ليقفوا عند مأمن  هن الكمين تم الهجوم عليأظهر الفيديو أحيث 

ن يسيطروا على الكمين ويطاردوا أفراد الشرطة ويصفوهم ثم أفي اإلشتباك مع قوة الكمين قبل  نويبدأو

 يقومون بتحميل األسلحة و ينصرفون.

ستعانة بقوة متخصصة كشف التقرير المسرب على موقع ديبكا اإلسرائيلي عن محاولة النظام المصري االـ 0

ذلك خصوصًا في ظل وجود تنسيق مصري  إمكانيةرير تحتاج لتحليل أشمل حول أمريكية في سيناء، وهي تقا

 .إسرائيلي

عادة السياحة على الموقف الروسي وهذا حسب إفي ملف السياحة من الواضح تأثير الرفض البريطاني على ـ 0

 التصريحات المتكررة المرصودة في الصحف المحلية المصرية.

جيدة لرصد اهتمامات خطوة  ، إال أنه يشكلمجتمعيالحوار الجيدة لموضوع الـ على الرغم من اإلدارة غير 5

طار خطة رصد واستيعاب وتسكين مبدئية للمجتمع، وهو إالمجتمع والشباب على مستوى كل المحافظات في 

 ما يلفت اإلنتباه ألهمية تلك المعلومات وتأثيرها لصالح من يمتلكها.

توجيه رسالة ع التواصل المجتمعي تجاه انتهاكات الجيش في سيناء وحشد على مواقنجاح خلق حالة ـ إن 2

 ص في التغطيةعل التأثيري، ولكن شاب التحرك نقاإلنتقال من مربع ردة الفعل لمربع الف إمكانيةقوية عن 

 مع الحدث.اإلعالمي  تعاطياإلعالمية وهو ما يعكس ضعف ال


