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، وذلك على 4172مايو  42إلى  71 ، خالل الفترة منسيناءيتناول هذا التقرير تطورات المشهد في شبه جزيرة 

 النحو التالي:

 هجوم جبل الحالل: حدث األسبوع:أواًل: 

 عبر قوات الجيش الثالث الميدانيالمصري كانت الحملة العسكرية التى شنتها قيادة المنطقة الشرقية للجيش 

ر عمليات ما يسمى بـ "حق على منطقة جبل الحالل ومناطق شمال وسط سيناء هي الحدث األبرز في إطار تطوي

ًا وتمت الموافقة عليه من رمنطقة عمليات مشمولة بحظر التجوال الذي جدد مؤخوتأتى الحملة في الشهيد"، 

مايو وصول العاملين بمعسكر قوات حفظ  71وقد بدأت تلك الحملة بإرهاصات منع قوات الجيش يوم البرلمان، 

 .(42سيناءالسالم بالجورة جنوب الشيخ زويد، لمقر عملهم دون ابداء اسباب )

لمدن الشيخ زويد ورفح،  ةطراف المناطق الجنوبيأحشود عسكرية كبيرة ب مايو وصول وتمركز 41تال ذلك يوم 

(، قبل 42سيناء، تحت غطاء من الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة )رفح قامة كمين بمنطقة البرث جنوبإو

وادي عمرو و مايو مستهدفة منطقة جبل الحالل ومنطقة جنوب البرث 42و 44و 47بدأ الحملة فعليًا أيام أن ت

( 72قتل )ب المتحدث العسكري للجيش المصرينتهت ووفقًا لصفحة اوالقريعي، والتى واألرزاق ومدق الجميل 

https://www.facebook.com/news24sinai/posts/561804817334840
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D9%81%D8%AD?source=feed_text&story_id=562196133962375
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D9%81%D8%AD?source=feed_text&story_id=562196133962375
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/562196133962375
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/834996083298042
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/834996083298042
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( لغم مفرغ 10( لغم مضاد للدبابات وعدد )01عبوة ناسفة شمال غرب جبل الحالل، وضبط ) 21مسلح وتدمير 

 عددت داخل خور بجبل الحالل بداخله )من المواد المتفجرة بمنطقة شمال غرب جبل الحالل، ومخزن للمتفجرا

" برميل بالستيك 711عدد " -عبوات الناسفة " كجم يستخدم فى تصنيع ال7101" جوال بارود بإجمالى وزن "20"

" 71عدد " -" جوال من مادة نترات النشادر 0عدد " -تحتوى على مواد تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة 

عدد  -بندقية مورس  -بندقية آلية  -" أجهزة السلكى 2عدد " -" قنبلة يدوية 72عدد " -دوائر نسف 

( دراجة 4( عربة وعدد )2نظارة ميدان (، وتدمير) -مم  07طلقة عيار  "712عدد " -"خزنة بندقية آلية 2"

 بخارية بدون لوحات معدنية.

هذا بالتزامن مع تصريح اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية األسبق، أن القوات المسلحة نجحت جاء و

في "جبل الحالل" وتتعامل معهم حتى في جمع المعلومات الالزمة لتحديد أعداد العناصر اإلرهابية المختبئة 

تقضي عليهم جميعا، وأن القوات المسلحة بدأت المرحلة الثانية من عمليات "حق الشهيد" وتواصل عملية 

 (.أخبار اليومتطهير جبل الحالل من العناصر اإلرهابية نهائيا )

هذه العملية في ظل تصاعد الحديث حول ارتباط ملف العمليات العسكرية في سيناء بمقترح قد قدمه  جاءتو

ضمها لقطاع غزة مقابل و ال شرق سيناءالسيسي سابقًا للجانب اإلسرائيلي عن تهجير بعض المناطق بشم

 ه فياعطاء اسرائيل لمصر جزء من صحراء النقب في اطار حل مقترح إلنهاء المشكلة الفلسطينية كما رصدنا

 تقاريرنا األسبوعية السابقة.

وأيضًا قلق مصري عبرت عنه صحيفة معاريف اإلسرائيلية من اتخاذ الرئيس الفلسطينى أى خطوات احادية 

ضد اسرائيل من التوجه لألمم المتحدة الستصدار قرار ينهى اإلحتالل اإلسرائيلي أو محكمة الهاي الدولية  الجانب

ن هذا قد يؤدى لدفع الجانب اإلسرائيلي لمواجهات في الضفة الغربية قد تنتقل أضد مجرمي الحرب، حيث 

يدة من محاولة استهداف والية سيناء لغزة ثم تزيد اشتعال األوضاع في سيناء، في ظل مخاوف اسرائليلية متزا

لسكان مناطق الجنوب اإلسرائيلي وهو ما حدا بالجيش اإلسرائيلي لزيادة قواته العسكرية في األيام األخيرة في 

الجنوب، الذي يعيش سكانه على وقع دوي القذائف واالنفجارات جراء الحرب التي يخوضها الجيش المصري ضد 

 (.الجزيرةالمسلحين في سيناء )

، في "رافي سيغاف"عبر عنه  يأتى هذا في ظل دعم عسكري استخباراتي اسرائيلي للجيش المصري وهو ما

تعيشان في العامين األخيرين عالقات غاية في الدفء  وإسرائيل مصر باإلشارة إلى أن "إسرائيل اليوم"صحيفة 

http://akhbarelyom.com/article/57436d4554e2f9b7733f087e/%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-1464036677
http://akhbarelyom.com/article/57436d4554e2f9b7733f087e/%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-1464036677
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/5/22/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/5/22/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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للسيسي في محاربة  نتنياهو بنيامين مته حكومةوالمتانة، وأنه ال يمكن نسيان الدعم الكبير الذي قد

 (.الجزيرة) سيناء الجماعات المسلحة في

 

 ثانيًا: التطورات الميدانية:

تدمير وإعطاب عدد شهدت الفترة التي يتناولها التقرير عددًا من التطورات الميدانية، جاءت على النحو التالي: 

 2، وريات راجلة بعبوات ناسفة ومتشظيةدو 2استهداف ، M60A3دبابة  7، كاسحة ألغام 7، فهد مدرعة 7

، ضباط جيش 7مقتل ، وةمر 7استهداف واشتباك عدد ، وكمائن وحواجز ثابتة لقوات الجيش عمليات قنص ضد

 فرد أمن من قوات الجيش والشرطة 1صابة ، وإق ماتم رصده كحد أدنى في الخسائرعساكر وف 2و ضابط شرطة 7

ص والقبض على أشخا 1قيام قوات الجيش بقتل ، و، كحد أدنى في الخسائرفي اإلستهدافات المتفرقةضباط  7و

بيارة تخزين مواد بترولية وسيارتين ربع  74و مخابىء 1و منزل 41و عشة، 42آخر بالشيخ زويد ورفح، وتدمير 

 (.اليوم السابعنقل )

 

 :السياسيةًا: التطورات لثثا

 ، جاءت على النحو التالي: السياسيةشهدت الفترة التي يتناولها التقرير عددًا من التطورات 

موقع " واال" العبري تصريحات السيسى بأنها النادرة لكونها المرة األولى التى يخاطب اإلسرائيليين ـ وصف 7

 .(42سيناءفيها بشكل مباشر )

حصر أمن دولة  4170لسنة  014نيابة أمن الدولة العليا تعد قرار اإلحالة للقضاء العسكري للقضية رقم ـ 4

 (.اليوم السابعشخص بينهم قصر باإلنضمام لوالية سيناء ) 711عليا والمتهم فيها أكثر من 

 ٧٨١اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد العال على قرار عبد الفتاح السيسي رقم ـ وافقت 2

 (.األهرامأشهر ) ٣الطوارئ بالمنطقة المحددة به بمحافظة شمال سيناء لمدة بشأن اعالن حالة  ٦١٧٢لسنة 

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/5/21/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/5/21/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.youm7.com/story/2016/5/22/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2729071
https://www.youm7.com/story/2016/5/22/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2729071
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/561243664057622/?type=3
https://www.youm7.com/story/2016/5/22/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA/2727957
https://www.youm7.com/story/2016/5/22/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA/2727957
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/516205.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/516205.aspx
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 رابعًا: التطورات االقتصادية:

 شهدت الفترة التي يتناولها التقرير عددًا من التطورات االقتصادية، جاءت على النحو التالي:

خالل مشاركتها فى االجتماع السنوى للبنك االسالمى ، تورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولىالدكـ بحثت 7

محافظ مصر فى البنك االسالمى للتنمية مساهمة البنك في تمويل مع  للتنمية بالعاصمة االندونيسيه جاكرتا،

 (.األهرامبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء ومشروع المليون ونصف مليون فدان )

السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء عن انتهاء هيئة األبنية التعليمية ـ أعلن 4

مليون جنيه مصري  2.0من إنشاء مدرسة للتعليم األساسى )ابتدائى وإعدادى( بحى الزهراء بطور سيناء بتكلفة 

آالف متر مربع، لخدمة أبناء حى الزهراء على  2طالب على مساحة  211فصال بطاقة استيعابية  44م وتض

راسة بها من العام الدراسي الجديد دشرم الشيخ(، على أن تبدأ ال -الجانب اآلخر من الطريق الدولى )النفق 

 (.األهرام)

 

 خامسًا: التطورات الحقوقية:

 شهدت الفترة التي يتناولها التقرير عددًا من التطورات الحقوقية، جاءت على النحو التالي:

أطفال في قصفين منفصلين للطائرات الحربية، حيث قتل الطفل عمر  1و سيدة قتلممايو  72يوم ـ شهد 7

سنوات بقصف طائرة بدون طيار غرب جبل الحالل  0سنوات، والطفل عمر محمد خضر اشنوب  71عواد ابودان 

يونس و صهيبو سنة، وأطفالها الخمسة صباح 20أثناء رعيهم لألغنام، بينما قتلت السيدة حمدة زريعي سلمي 

ووالء سالم سلمي بقصف طائرة حربية مصرية لخيمتهم التى نزوحها اليها بجنوب الشيخ زويد بعد تهجير 

 .الجيش لقراهم ومنازلهم

مايو اجبار الجيش  71استمرار استخدام الجيش للمدنين كدروع بشرية في مناطق العمليات حيث شهد يوم ـ 4

لمواطنين مدنيين بحمل االمدادات العسكرية في سياراتهم الخاصه إليصالها للكمائن جنوب الشيخ زويد بعد 

 تكرار قطع المسلحين طرق االمداد العسكري عن تلك المناطق.

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/514257.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/514257.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/516171.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/516171.aspx
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 ت التطور: دالالسادسًا: 

قيام قوات الجيش الثالث الميدانى وفقط بتنفيذ عمليات بمنطقة جبل الحالل ومنطقة من الممكن اعتبار ـ 7

البرث هو ضربة استباقية وقائية ضد والية سيناء في ظل تصاعد العمليات في مناطق جنوب رفح والشيخ 

لوالية سيناء داخل عمق األراضي المحتلة زويد وتخوف اسرائيل المتصاعد من امتداد العمليات العسكرية 

 وخصوصًا بعد الرسائل اإلعالمية التى صدرت لوالية سيناء من عدة واليات أخرى تابعة للدولة اإلسالمية.

أن منطقة العمليات التى تحرك فيها الجيش الثالث الميداني هي أحد مناطق العمليات التى استهدفها قرار ـ 4

ولكن هذه العملية سبقها جهد استطالعي وتقدير امكانيات حظر التجوال الذي أقره البرلمان هذا األسبوع، 

ب رفح والشيخ زويد اشتباكات المسلحين في تلك المناطق طيلة الشهرين الماضيين حيث شهدت مناطق جنو

شبه يوميه وخسائر عالية للطرفين في ظل دعم استخباراتي وعسكري من الجانب اإلسرائيلي، ولعل في حادثة 

مايو في منطقة جبل الحالل من طائرة بدون طيار داللة على ذلك خصوصًا في ظل ذكر  72مقتل الطفلين يوم 

 ة الغربية وانسحبت غربًا في اتجاه األراضي المحتلة مرة أخرى.من الناحيجاءت مصادر ميدانية أن الطائرة 

ة في مسألة تنمية داجتحركات هناك ـ من واقع المؤشرات والتصريحات التي تم رصدها، يمكن القول أن 2

يعكسه حجم المشروعات  جنوب سيناء، وهو ماو سيناء واستغالل ثرواتها وتحديدًا في منطاق غرب القناة

 الزيارات التى تقوم بها سحر نصر وزيرة التعاون الدولى.و المعلن عنها،

 


