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 حدث األسبوع:

الجزيرة، والية "الفلوجة، نينوى، كركوك، دجلة، حمص، حماة، حلب، الفرات،  21هو قيام كان حدث هذا األسبوع 

بإصدار مقاطع مصورة في  ،صالح الدين" من واليات الدولة اإلسالمية وتحديدًا في مناطق العراق وسوريا فقط

مرئية بشكل مكثف ومتتابع موجهة لوالية سيناء، وتركزت اإلصدارات في شرح غاية خلق  إصداراتهيئة 

 متنوعة سيناء، ثم كلمات مرئية بها كلماتومقاطع عن العمليات بداخل وتبيان أهمية أرض سيناء اإلنسان 

لشباب من مصر متواجدين بتلك الواليات تتحدث عن أهمية أرض سيناء في مواجهة العدو اإلسرائيلي، 

واستعراض ألوجه التعاون بين النظام المصري والنظام اإلسرائيلي في سيناء، وحثت الكلمات على التضحية 

  .المقدسوانهم البوابة الغربية لبيت الصبر 

 

بتاريخ  عبد الفتاح السيسىمن قبل  ،1122لسنة  281رقم  جمهوريقرار  إصدارتزامنا مع  تأتى هذه التطورات

فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود في شمال سيناء وتحديدًا ، بإعالن حالة الطوارئ مايو 4

الحالل، وشماال من غرب العريش مارا بساحل البحر  وحتى جبل، الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش
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وحتى خط الحدود الدولية فى رفح ، وجنوبا من جبل الحالل وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثالثة 

، على أن يعمل بهذا القرار بعد موافقة  1122 أبريل 12أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الجمعة 

المهندس شريف إسماعيل رئيس رئيس مجلس النواب دعا على عبد العال ، وبناء عليه (األهرام)مجلس الشعب

أدت التخاذ هذا القرار فى المناطق  التيحول األسباب والظروف  مايو 21يوم الوزراء إللقاء بيان فى جلسة المجلس 

 (.األهرام) لقرار رئيس الجمهوريةالمحددة طبقا 

 

 :التطوراتأبرز 

 ميدانيًا

 .عربة همر 1، مدرعة 4تدمير وإعطاب عدد  -2

 دوريات راجلة بعبوات ناسفة ومتشظية. 4استهداف  -1

 عمليات قنص ضد كمائن وحواجز ثابتة لقوات الجيش. 1 -3

 سيارة نقل وقود تابعة لقوات الجيش. 2استهداف وحرق عدد  -4

 وحمالت عسكرية. أرتالمرات مع  4استهداف واشتباك عدد  -5

 سيارة نقل مدني تقوم بالعمل لصالح قوات الجيش. 1استهداف وحرق عدد  -2

 منزل تابعين ألمناء شرطة بوزارة الداخلية المصرية بمدينة العريش. 1تفجير عدد  -1

 رصده كحد أدنى في الخسائر. ما تموفق  عساكر 2ورقيب  2ضباط جيش و 1مقتل  -8

 فرد أمن من قوات الجيش والشرطة في اإلستهدافات المتفرقة كحد أدني في الخسائر. 15صابة إ -2

مجهولون يعتقد انتمائهم لوالية سيناء يلقون بمنشورات في منطقة المنبطح بوسط سيناء تحذر  -21

 (.14سيناء) األشكالمع قوات الجيش والشرطة بأي شكل من من التعاون  األهالي

 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/508863.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/508863.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/510541.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/510541.aspx
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/557932974388691
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 إعالمياً 

طرق ضمن خطة تنمية سيناء، باإلضافة إلي  متر أنه يتم إنشاء ألفين كيلو يصرح عبد الفتاح السيسي -22

أن معدالت تنفيذ هذه  وتنفيذ شبكة أنفاق للربط وموانئ ومطارات إلحداث عمليات التنمية المطلوبة، 

، كما عام تم االنتهاء منه خالل عامين فقط 25المشروعات غير مسبوقة، فما كان يتم تنفيذه خالل 

مصنع رخام ومصنع لألسمنت، وإنشاء  25لسمكية، وتم إنشاء أنه يتم حالًيا تنفيذ مشروع للمزارع ا

محطتين لمعالجة المياه سعتهم مليون متر مكعب يومًيا بسرابيوم، والمحطة الثانية لصالح ترعة 

 .(أخبار اليوم)كل ذلك لمساعدة الزراعة في سيناء وإقامة تجمعات زراعية ألهل سيناء، والسالم 

رح يص معاريف بصحيفة له مقال في بنياهو آفي الناطق العسكري األسبق باسم الجيش اإلسرائيلي -21

 تهريب عمليات بوقف يعمل على خدمة المصالح اإلسرائيلية السيسي الفتاح عبد إن الرئيس المصري

 إسرائيل وقت ذاته إلى أن المنطقة تشهد تطورات متسارعة، وعلىال في مشيرا غزة، قطاع إلى األسلحة

 عم تتقاطع التي اإلسرائيلية المصالح لخدمة أن السيسي يعمل من خالل جيشه، واستغاللها لصالحها

 شالجي عمليات فإن الكاتب وبحسب األسلحة، تهريب عمليات وقف بنجاح ويواصل المصرية، المصلحة

 (.الجزيرة) تسجل نجاحات جزئية سيناء في المصري

 

 حقوقيًا 

القبض بشكل عشوائي ضد بعض  وإلقاءمايو  3محاصرة حي السمران بمدينة العريش بتاريخ  -23

 المواطنين بداخله ومنهم عمال محارة من محافظة الشرقية.

فراج عنها الحقًا في منزلها قبل اإل جنيه من ألف 15اعتقال سيدة من قبيلة السواركة وسرقة مبلغ  -24

 القبيلة. أبناءنظرًا لتدخل شيوخ القبيلة لوقف تصاعد الغضب داخل نفس اليوم، 

شركة الغاز بعدم  قرار ورفح بسببوالشيخ زويد  بالعريشالبوتاجاز  أنابيبحادة ونقص في  أزمة -25

 لتيا اإلجراءات، بسبب طة بئر العبدمححتى  البوتاجاز أنابيب بإرسالسياراتها للعريش واالكتفاء  إرسال

 تقوم بها قوات الجيش عند كمين الميدان.

زويد ورفح حتى الخامس من مايو، نتيجة قصف سابق مدفعي  الشيخانقطاع الكهرباء عن مناطق  -22

 للجيش لخط الكهرباء.

http://akhbarelyom.com/article/572b18d1469174e4323797cc/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86-1462442193
http://akhbarelyom.com/article/572b18d1469174e4323797cc/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86-1462442193
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/73c5dcfc-9431-479d-ae29-84b1c6425f9b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/73c5dcfc-9431-479d-ae29-84b1c6425f9b
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/5/8/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/5/8/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
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 دالالت التطور: 

  يالحظ انه اذا حدث توجيه  المصدرة رسائلهبمتابعة منهجية الجهاز اإلعالمي للدولة اإلسالمية في

اتجاه والية أو منطقة جغرافية معينة بشكل مكثف ومتتالي فإن هذا يعنى أنه في حالة عدم  إعالمي

وجود لهم فرع أو والية لهم في هذا المكان فإن الرسائل اإلعالمية ماهي إال وسيلة تمهيد يعقبها بفترة 

والية في هذا المكان فإن األمر يعنى أن هذه الساحة  والية في هذا المكان، أو في حالة ان لديهم إعالن

ساخنة وتلك الرسائل هي رسائل دعم لهم بشكل مكثف، ولكن ما أراه كراصد هنا أن تلك الرسائل هي 

في  بداية توجيه أنظار لسياسة جديدة أو جبهة جديدة ستقوم بفتحها والية سيناء والتى ستكون

سيكسبها شرعية شعبية كبيرة سواء على أعمال  الذي ربما األمروهو األغلب ضد الكيان اإلسرائيلي، 

اإلسالمية وسيزيد من حواضنها والراغبين في اإلنضمام لها وسيخفف من وطأة  أو الدولةوالية سيناء 

يشعل نقطة أخرى من  إقليميالهجمة اإلعالمية عليها، ويحول الصراع في مصر من صراع محلي لصراع 

 سط الملتهب.نقاط خريطة الشرق األو

  هناك من  نالمدنييتزايد حدة العمليات العسكرية والقصف في سيناء رغم القمع واالنتهاكات ضد

قبل قوات الجيش والشرطة المصرية، وارتفاع كثافة الخسائر البشرية في أفراد قوات األمن بشكل 

وهو ما كنا قد  عبد الفتاح السيسي قرار بمد حظر التجوال بشكل رسمي إصدارهذا مع  يأتييومي، 

رصدناه في تقريرنا األسبوعي قبل ذلك قبل ان يصدر القرار رسميًا، والقرار طبق بالفعل دون انتظار 

موافقة مجلس الشعب، وبالنظر للقرار يمكن مالحظة ومعرفة خريطة العمليات العسكرية الدائرة في 

 رية.سيناء وامتدادها على طول الشريط الحدودي مع عمق في األراضي المص


