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( عدة تطورات، يمكن 6102مايو  6 إلى 6102إبريل  62شهدت شبه جزيرة سيناء خالل الفترة محل الرصد )من 

 على النحو التالي:تناولها 

 حدث األسبوع:

حدث هذا األسبوع ملفت على المدي القريب ولكنه سيكون ذا أثر على المدى المتوسط والبعيد،  ال يكونقد 

مع وفد يضم كل من وزير اإلسكان والمرافق  بزيارة لإلمارات نصر حرد. سوزير التعاون الدولي حيث قامت 

الشركة القابضة للكيماويات محمد سعفان، بناء على تكليف من عبد رئيس ومدبولي،  د. مصطفىالعمرانية 

عدد من معه  لتستعرض مع محمد السويدي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية ، والتقتالفتاح السيسي

المشاريع التنموية ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والتي يمكن أن يدعمها الصندوق، أبرزها مشروع 

 051مليون متر مكعب/يومي لمصرف ترعة الشيخ جابر على مساحة  6لجة ثالثية بطاقة إنشاء محطة معا

العديد من المشروعات التنموية التي تخدم أهداف التنمية علي أرض  إنجازفدان، حيث تستهدف الحكومة  ألف

 بوع المقبل إلىمع مدير الصندوق على زيارة بعثة من الصندوق األس ةسيناء، وفى نهاية اللقاء، اتفقت الوزير

 (.أخبار اليوم) مصر، لتقييم مشروع إنشاء محطة معالجة ثالثية، ضمن مشروعات تنمية سيناء

http://akhbarelyom.com/article/5720d4f79e78732e13fe9e33/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1461769463
http://akhbarelyom.com/article/5720d4f79e78732e13fe9e33/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1461769463
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 فى مشروع بالمشاركة ،لالستثمار أبوظبيالشيخ حامد بن زايد العضو المنتدب لجهاز بعدها تصريح  ليأتي

اء سينلزيارة ب وأنه سيقومالشرق األوسط، « هونج كونج»أن إمكانات المنطقة تؤهلها لتكون وتنمية سيناء، 

مع محمد خليفة بن مبارك رئيس هيئة السياحة والثقافة يبحث يحيى راشد وزير السياحة وأن الفترة المقبلة، 

شيخ إلى شرم ال« االتحاد»بإمارة أبوظبي سبل دعم السياحة البينية بين البلدين، وناقشا تسيير رحالت طيران 

 المشترك لجذب السائحين من بعض األسواق لزيارة البلدين فى رحلة واحدة بالسعيوالغردقة واألقصر، منوها 

 .(األهرام)

 

والقرارات اإلقتصادية تركز على الجانب التنموي التأميني لمناطق شرق قناة  ويالحظ أن تلك الزيارات المعلنة

تعاون  تم رصدها سابقًا في تقارير سابقة عن وسط تنسيقاتزيارات ال هذه ، وتأتيوجنوب سيناءالسويس 

ومصر واألردن في ملف المواجهات في شمال شرق ووسط سيناء، ومحاولة  وإسرائيل أمريكاأمني صار معلن بين 

 الضغط على حماس للتعاون مع األجهزة األمنية المصرية.

 

في   جوزيف دانفورد رئيس هيئة األركان األميركية المشتركة الجنرالجديدة لتصريحات هذا في ظل  ويأتي

بات يملك حضورا قويا  اإلسالمية الدولة تنظيم إن :، حيث قالالشيوخ بمجلس للجنة الخدمات المسلحةجلسة 

بخصوص القوات األمريكية لحفظ السالم و أما ، ذلك ضمن اإلستراتيجية األميركيةويجب اعتبار  سيناء، في

دة مستوى الحماية، ولذلك قال "نتخذ عددا من الخطوات التي تشمل تزويد )القوات( بمعدات إضافية لزياف

وأشار إلى أنه ، نعمل عن كثب مع اإلسرائيليين والمصريين التخاذ خطوات من شأنها تعزيز حماية قواتنا"

سيرفع توصيات للرئيس األميركي ووزير الدفاع في حال استمرار ما وصفها بحالة عدم الرضا بشأن حماية 

 .(الجزيرة) د خطة فعالة لمحاربة اإلرهاب هناكالقوات األميركية الموجودة في سيناء، وعدم وجو

 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/505862.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/505862.aspx
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/4/29/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/4/29/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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  التطوراتأبرز 

 ميدانياً 

 .منه ، وهذا ما تم التأكدإمدادسيارة  0 كاسحة ألغام، M60A3، 0دبابة  0، مدرعة 9تدمير وإعطاب عدد  -0

 .دنيينالملة السيارتين على واإلستيالء على سيارتين نقل محملة باألسمنت لصالح الجيش وتوزيع حم -6

 قنص. 3بعبوة ناسفة، عدد  استهداف دورية راجلة 6، عدد مسلحاشتباك  3عدد  -3

 .فرد أمن للجيش والشرطة 04مقتل  -4

العام للقوات القائد  صبحي صدقيالفريق أول / للجيش المصري ينشر صور  المتحدث العسكري -5

بزيارة  ، أثناء قيامهيرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة ،الحربيالمسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 

مناطق مكافحة النشاط عض ب فى لذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامعدد من مصابين القوات المسلحة ا

  .عسكريةويخضعون للعالج حاليًا بالمستشفيات ال سيناء،بشمال  اإلرهابي

مواد تموينية وعسكرية لقواته بمناطق جنوب رفح  إيصالفشل الجيش على مدي أكثر من يوم من  -2

 .أبريل 31والشيخ زويد، قبل ان ينجح في ذلك يوم 

في  مقتلهمغارة جوية على سيارة نيسان يستقلها مسلحين اثنين، و تنفذانه طائرة بدون طيار زن -7

 أخريناثنين  عيان يؤكدون مقتل شهودو ،وذلك قرب منطقة العكور جنوب الشيخ زويد ،االستهداف

الشهود ان عدد من المسلحين حضروا  وأوضحبشظايا من القصف،  إصابتهمتحت شجرة األثلة، اثر 

 أعدادجنوب الشيخ زويد، فيما انتشرت  ألقصىالقتلى، واتجهوا بهم  أشالءلموقع االستهداف وجمعوا 

 ةالجنوبي، على المناطق المدفعيةن المسلحين بعدة مناطق، تزامناً مع اطالق الجيش لقذائف كبيره م

 (.64سيناء) للمدينة

 

https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/823174434480207
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/554640644717924
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 إعالميًا

قوات حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين  -8

األجهزة األمنية ، و( فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء6ضبط عدد ) تتمكن من

( سيارة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من 0496دخول عدد ) تنظموالقطاعات المختصة 

فذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعي لدخول البضائع إلى قطاع غزة وذلك في إطار الجهود المبذولة من

 (.أخبار اليوم) لتخفيف العبء عن كاهل األشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة

بمدينة الحسنة بوسط سيناء، و « بدا»من المتفجرات داخل محطة بير ع براميل مسلحين قاموا بوض -9

األجهزة األمنية  يخطر مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، وتم تفجير المحطة بالكامل

 (.أخبار اليوم) بالحادث

 

 السياحة

تأمين مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى خالل  يؤكد عل مدير أمن جنوب سيناء اللواء مجدي موسى -01

أعياد الربيع إلى جانب وجود تعزيزات أمنية بمحافظة جنوب سيناء بجميع الشواطئ والقرى السياحية 

 .(أخبار اليوم) وأماكن التنزه

  

 حقوقياً 

تقوم باستخدام مجموعة من السائقين كدروع بشرية عن طريق قوات الجيش في انتهاك صارخ،  -00

 عند منطقة "الكينة" بالشيخ زويدمنطقة الشيخ زويد ورفح  أبناءسائق من  05توقيف ما يقارب ال 

 على ا ليالً وتوزيعه ات تموينيةالزهور لتحميل تعيين على الذهاب لمعسكر إجبارهموجمع رخصهم ثم 

بمرافقة مدرعات وهمرات للجيش من معسكر  ، واإلنطالق بالسياراتكمائن الجيش جنوبي المدينة

رفاعي بالقرب  وأبوحجاج  أبوبين كميني لتعرضهم  أدىمما ناحية جنوب الشيخ زويد،  باتجاهالزهور 

اك اشتب أعقبهفي عدد من سيارات المدنيين دمار  إلي أدتة بالرتل عبوة ناسف النفجارمن حي الترابين 

 خسائر أي، دون معرفة ناحية معسكر الزهور أخرةباقي السيارات والمدرعات متجهه مرة  ثم فرار عنيف

 (.64سيناء) في السائقين المدنيين

http://akhbarelyom.com/article/5720a97a4691741e41546e35/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8820-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%8839-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B4-1461758330
http://akhbarelyom.com/article/5720a97a4691741e41546e35/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8820-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%8839-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B4-1461758330
http://akhbarelyom.com/article/57213abf4691746c14f29ad4/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1461795519
http://akhbarelyom.com/article/57213abf4691746c14f29ad4/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1461795519
http://akhbarelyom.com/article/572719219e78736536e3c391/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85-%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-1462180129
http://akhbarelyom.com/article/572719219e78736536e3c391/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85-%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-1462180129
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/553653371483318
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 ة.متواصل أيام 01عادة ضح المياه لمدينة الشيخ زويد، بعد انقطاعها لـ إ -06

شبكات توافر تغطية للمقابل في ، المصرية بمدينتي رفح والشيخ زويد الشبكاتغياب تغطية  -03

 (.64سيناء) داخل المدينتين بشكل قوي سرائيليةاإل

 

 دالالت التطور: 

  عمليات  أيتكلفة  واستيعابها لتعليةمحاولة تأمين مناطق جنوب سيناء عبر العملية التنموية

يحاول تلك المناطق ومن تستهدف النظام المصري بها، حيث ستكون المواجهة حينها بين سكان 

 .قتصاديةزعزعة األمن والمكتسبات اإل

 محاول استبدال السياحة الروسية والغربية بالسياحة واالستثمارات الخليجية في مناطق جنوب سيناء. 

  انهيار قوات الجيش في مناطق شمال شرق سيناء رغم السياسة العسكرية المتبعة والتعاون

 لي.اإلستخباراتي المصري اإلسرائي

 ا هثقة القوات المسلحة المصرية في عدم تتبعها بشكل حقوقي في الفترة الحالية خارجيًا، مما يجعل

نتهاكات والتى وصلت بالقبض على مدنيين واستخدامهم وسيارتهم تندفع في ارتكاب المزيد من اإل

 لنقل مواد تموينية وعسكرية مع وضعهم في مقدمة الرتل كدروع بشرية.

  ملحوظة في صفوف المسلحين نتيجة تزايد التعاون اإلستخباراتي المصري اإلسرائيلي وجود خسائر

 األمريكي.

 

 

https://www.facebook.com/news24sinai/posts/555225621326093

