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كان أهمها حملة حق  المشهد السيناوي متصاعدة وعلى أكثر من صعيد فيتطورات  6102 مايوشهد شهر 

عادة توطين إيقترح  إسرائيليإعالمية عن مشروع سالم عربي  قاريروما ترافق معها من ت 3 الشهيد

هذا في ظل تجديد القرار الجمهوري بحظر التجوال في بعض مناطق  وجاءفي جزء من سيناء،  الفلسطينيين

ن كدروع يلمدنيلستخدام قوات الجيش ان وقتل النساء واألطفال ويالمدني زيادة استهدافشمال سيناء و

 :، على النحو التالي6102اإلطار يمكن رصد أهم تطورات المشهد السيناوي خالل شهر مايو  ، وفي هذابشرية

 

 :الحقوقية التطورات :أواًل

ـ   امت بها قواتمن إنتهاكات ق مركز الندوة للحقوق والحرياتوفق ما رصدته وحدتي الرصد الميداني واإلعالمي ب

 تمثلت أوجه اإلنتهاكات في، فقد الجيش والشرطة المصرية بحق السكان المدنيين بسيناء خالل شهر مايو

 :التالي

 

https://www.facebook.com/nadwahqoq/?fref=ts
https://www.facebook.com/nadwahqoq/?fref=ts
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 :االختفاء القسري واالحتجاز التعسفيـ 0

 .6102مايو  62تعرض مريض عقلي "يوسف أحمد" لألعتقال بتاريخ  -0

سنة، من  ٥١ ظهور طفل من المختفين قسريًا أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهو محمد أحمد الفي  -6

 شهور. ٦مدينة رفح، بعد اختفاءه قسريًا لمدة 

 استمرار االحتجاز التعسفي للطفل أنس حسام الدين بدوي، والشابين محمد عبد الحميد سليم محمد، -3

 المرصودة في مناطق العريش والشيخ زويد ورفح.محمد فرحان صبحي، وقد تركزت الحاالت و

 الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري.وفق ، أسمائهمدون اإلفصاح عن  ًاشخص 33عتقال ا -4

 حالة اعتقال لسيدة وسرقة أموالها قبل اإلفراج عنها نتيجة ضغوط قبلية. -2

ومنهم المواطن "شوقي قسريًا  وإخفائهمحاالت اعتقال بالمحافظات لبعض المهجرين من سيناء  -2

 سنة. 33عليان البعيرة" 

 :القتل خارج إطار القانون ـ6

، وتراوحت الحاالت ما رجالً  06وأطفال،  3سيدة، و بينهم ًامدني 61قيام قوات الجيش المصرية بقتل  -0

 القتل العشوائي.و بين التصفية

صف العشوائي لقوات األمن رجل"، جراء إطالق النار والق 61أطفال،  3سيدات،  2" اً مدني 62إصابة  -6

 المصرية.

 2حرس حدود بالعريش، بتاريخ  010 الكتيبةبالقرب من مقر  ةجثث متحلل 2عثور راعية غنم على  -3

 .6102 مايو

ن أبتهمة انهم عناصر تكفيرية و ًا( شخص022المتحدث العسكري للجيش المصري عن قتل ) إعالن -4

 في اشتباكات أو قصف جوي أو مدفعي. أماالقتل نتج 

 االنتهاكات االقتصادية واالجتماعيةـ 3

 62، بإعالن حالة الطوارئ في شمال سيناء بدءًا من تاريخ 6102لسنة  023رقم  الجمهوريصدور قرار  -0

 62ذلك لم يتم رفح الحظر في األيام ما بين  بريل ورغمأ 62بريل، بعد إنتهاء القرار السابق بتاريخ أ

 بريل.أ 62و بريلأ
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حالة قصف مدفعي عشوائي  3و حاالت قصف بالطائرات الحربية، 4حالة قصف عشوائي، منها  00 -6

 تجاه مناطق سكنية مأهولة وممتلكات مدنين.اب

 حاالت تدمير لمنازل مواطنين نتيجة القصف العشوائي للمدفعية المصرية.  2 -3

 لعدة ساعات بشكل جزئي عن بعض مناطق شمال سيناء. واإلنترنتبكات االتصال قطع ش -4

( 01وضبط ) نارية،( دراجات 01)و ( سيارات06( مخزن، وتدمير )0( عشة و)632)و ( منزل010تدمير وحرق ) -2

 جريدة أخبار اليوم.و ( دراجات نارية، وفق بيانات المتحدث العسكري للجيش المصري2)و سيارات

المرور بحامل  تينبعدم السماح لسيد انحالت، منهما في مواجهة المواطنين تعنتالالت حاتعدد  -2

مواد  إدخالفي تعنت  ناحالت، ولوالدتهم في الكمين أديزويد مما مدينة الشيخ و بمدينة العريش

شديدة ، من كمائن القوات المسلحة المصرية مما أدى إلى أزمة البوتاجازنابيب أمرور و ،غذائية وأدوية

 3ض مناطق وسط سيناء بتاريخ منع وصول المياه لبع، وكذلك الشيخ زويد ورفحو بمناطق العريش

( حالة حرق بعض 0عدد )و .إنذاردون سابق  قطع مياهحالة ( 0)و ( حالة قطع كهرباء،6عدد )، ومايو

 ممتلكات األهالي أثناء حملة مداهمات بحي الرسم بمدينة رفح.

 إيصالواستخدامهم كدروع بشرية في  6102مايو  02ن يوم يجيش بتوقيف المدنياستمرار قيام قوات ال -3

، الخاصةفي سياراتهم  اإلمداداتعلى حمل  إجبارهمعسكرية للكمائن جنوب الشيخ زويد بعد  مداداتإ

ا ر أننا قد رصدنالعسكري عن تلك المناطق، والجدير بالذك اإلمدادوذلك بعد تكرار قطع المسلحين طرق 

 .أبريلفي تقرير شهر  وأوردناها 6102 أبريل 62ريخ  شابهة بتاحالة م

 

 :واألمنية العسكرية التطورات :ثانيًا

شمال واستهدفت مناطق وسط  التي 3طار حملة حق الشهيدإعودة ظهور اسم جبل الحالل في  مايوشهر  شهدـ 0

المعهد المصري للدراسات السياسية  قوات الجيش والشرطة طبقًا لرصد كانت خسائرشرق سيناء، و

 إصابة، كحد أدنى ضباط على األقل 2فرد أمن من الجيش والشرطة بينهم  40قتل عدد  كالتالي: واإلستراتيجية

تفجير وإعطاب  60عدد ، على األقل كحد أدنىضباط  00بينهم على األقل فرد من قوات الجيش والشرطة  22

 ،سيارة نقل وقود 0و كاسحة ألغام 0و M60A3دبابة  6و عربات همر 4ليات ومدرعات متنوعة، بينهم آوتدمير 

قوات  استهدافعمليات  01عدد ، عملية قنص ضد ضباط وجنود في الكمائن 02عدد ، على األقل كحد أدنى

http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
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منازل  4عدد تفجير ، أو الشرطة واشتباك مع قوات للجيش وكمائن استهداف 2 عدد، راجلة بعبوات متفجرة

سيارة نقل ألفراد مدنين بدعوى تعاونهم في نقل  6عدد حرق ، مناء شرطةأملكيتهم لضباط جيش أو  دتعو

 .سيارة نقل حكومية 0االستيالء على عدد ، للجيش إمدادمواد 

مايو،  4من قبل عبد الفتاح السيسى بتاريخ  6102لسنة  023رقم  الجمهوريبدأ هذا الشهر صدور القرار ـ 6

حالة الطوارئ في شمال سيناء وتحديداً فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية تمديد ب

وحتى العوجة غربا من غرب العريش، وحتى جبل الحالل، وشماال من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى 

ح ، وجنوبا من جبل الحالل وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثالثة أشهر خط الحدود الدولية فى رف

، على أن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس  6102 أبريل 62اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الجمعة 

 ق عليه المجلس الحقًا.(، والذي وافاألهرامالشعب)

ن يعتقد أنهم اشخصغارة جوية على سيارة نيسان يستقلها  بتنفيذطائرة بدون طيار زنانه قيام ـ 3

 ثرأالقريبة من مكان االستهداف،  تحت شجرة األثلةكانوا  أخريناثنين و هم، ومقتلهم في االستهداف مسلحين

تلك الغارة في ظل تصريح الجنرال يائير غوالن نائب وقد جاءت  (.64سيناء)بشظايا من القصف  إصابتهم

توفر معلومات أمنية  إسرائيل ، بأنأبريلالذي رصدناه في تقرير شهر ورئيس هيئة األركان اإلسرائيلية، 

المساعدة اإلسرائيلية لمصر واألردن تتم  أن و بشأن الحرب على تنظيم الدولة، واألردن مصر استخبارية لكل من

أن الهدف القادم لتنظيم الدولة سيكون  "إسرائيل اليوم"قل عن صحيفة عبر المعلومات االستخبارية، بينما ُن

 اإلسرائيلي بالتورط العالقات الوثيقة بين مصر وإسرائيل، هذا في ظل اتهامات سكان سيناء للجيشاستهداف 

 02وطائرات أف  طيار دون من طائرات في القتال الحاصل شمال شبه الجزيرة المصرية من خالل إرسال

 .الجزيرةلإلستهداف المدنيين كما نشر موقع 

"الفلوجة، نينوى، كركوك، دجلة، حمص، حماة، حلب، تنظيم الدولة اإلسالمية، هي: تابعة لوالية  06قامت ـ 4

صدارات مرئية بشكل مكثف ومتتابع موجهة إالفرات، الجزيرة، صالح الدين" بإصدار مقاطع مصورة في هيئة 

لعمليات لوالية سيناء، وتركزت اإلصدارات في شرح غاية خلق اإلنسان وبيان أهمية أرض سيناء ومقاطع عن ا

بداخل سيناء، ثم كلمات مرئية بها كلمات متنوعة لشباب من مصر متواجدين بتلك الواليات تتحدث عن أهمية 

أرض سيناء في مواجهة العدو اإلسرائيلي، واستعراض ألوجه التعاون بين النظام المصري والنظام اإلسرائيلي 

 الغربية لبيت المقدس. في سيناء، وحثت الكلمات على التضحية الصبر وانهم البوابة

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/508863.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/508863.aspx
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/554640644717924
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/21/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/21/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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عن ضابطة إسرائيلية أن إسرائيل لديها مخاوف جدية أن  "إيرز لين" "إسرائيل اليوم"نقل مراسل صحيفة ـ 2

المصرية، في ظل وجود  سيناء تخطط لمهاجمة أهداف إسرائيلية انطالقا من شبه جزيرة الدولة اإلسالمية

يومية بانتظار قرار مهاجمة إسرائيل، وأن عملية كهذه يعتقد مئات من مسلحيه فيها، الذين يجرون تدريبات 

بأنها دخلت مراحل اإلعداد والتخطيط، وأنه رغم عدم وجود تقدير إسرائيلي دقيق لطبيعة العملية التي يخطط 

 عسكرية ومعدات دبابات يستهدف قد أنه إلى لها التنظيم ضد إسرائيل، فإن االحتمالية القائمة تشير

 (.الجزيرة)

الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري )وزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار ـ قام 2

ويتفقدوا القوات بالكمائن، لرفع الروح  بزيارة لقوات الجيش والشرطة بشمال سيناء (للقوات المسلحة

 تعاني من خسائر فادحة. التيالمعنوية للقوات 

كمنحة  (MRAP) وصلت إلى ميناء اإلسكندرية، أول دفعة من المركبات المقاومة لأللغام والمضادة للكمائنـ 3

سوف ترسلها الواليات  مركبة 326من الواليات المتحدة إلى الجيش المصري، وهي أول دفعة يتم شحنها من أصل 

وسوف تستخدم هذه المعدات الجديدة لمكافحة اإلرهاب وتعزيز االستقرار في   مصر، المتحدة األمريكية إلى

  (.موقع السفارة األمريكية بالقاهرةالمنطقة )

ية عالية في حماية األفراد في حروب المدن من العبوات الناسفة هذا النوع من المركبات له ميزة تنافسو

والكمائن حيث تقوم بالحفاظ على أرواح األفراد بداخلها عبر تشتيت القوة اإلنفجارية عبر تصميمها على شكل 

ة ذات تكلفة تشغيلية عالية وهو ما بولكن على الجانب اآلخر فإن المركباإلضافة لتصفيحها العالي،  Vحرف 

نطبق على صيانتها أيضاً وخصوصاً إذا علمنا أن المركبات المرسلة قد تم استخدامها لفترات طويلة في مناطق ي

 ذات طبيعة عمليات عسكرية مرتفعة.

" والتى شنتها قيادة المنطقة الشرقية للجيش 3 الحملة العسكرية "حق الشهيد ءدب ،6102ـ شهد شهر مايو 2

الميداني على منطقة جبل الحالل ومناطق شمال وسط سيناء في إطار  الثالث والثانيالمصري عبر قوات الجيش 

 بـ:تطوير عمليات ما يسمى بـ "حق الشهيد"، وقد بدأت تلك الحملة 

ايو وصول العاملين بمعسكر قوات حفظ السالم بالجورة جنوب الشيخ زويد، م 02قوات الجيش يوم  منع-0

 (.64سيناء) أسباب إبداءلمقر عملهم دون 

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/5/10/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/5/10/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/830849880379329
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/830849880379329
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/830849880379329
http://egypt.usembassy.gov/apr051216.html
http://egypt.usembassy.gov/apr051216.html
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/561804817334840


 

 

 تطورات المشهد السيناوي 6   شهر مايو 1026

 

يخ زويد ورفح، لمدن الش الجنوبيةالمناطق  بأطرافحشود عسكرية كبيرة  مايو وصول وتمركز 61يوم  -6

 (.64سيناء، تحت غطاء من الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة )رفح كمين بمنطقة البرث جنوب وإقامة

وادي عمرو و ة جنوب البرثمايو مستهدفة منطقة جبل الحالل ومنطق 63و 66و 60الحملة فعليًا أيام  تبدأ -3

 31وتدمير  ًا( مسلح03بقتل ) (المتحدث العسكري للجيش المصري)نتهت اواألرزاق ومدق الجميل والقريعي، و

( لغم مفرغ من المواد 22ابات وعدد )للدب ًامضاد ًا( لغم21عبوة ناسفة شمال غرب جبل الحالل، وضبط )

" جوال 32عدد "ت داخل خور بجبل الحالل بداخله )المتفجرة بمنطقة شمال غرب جبل الحالل، ومخزن للمتفجرا

" برميل بالستيك تحتوى 011عدد " -" كجم يستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة 0321وزن " بإجماليبارود 

" دوائر 01عدد " -" جوال من مادة نترات النشادر 2عدد " -الناسفة على مواد تستخدم فى تصنيع العبوات 

خزنة  "3عدد " -بندقية مورس  -بندقية آلية  - السلكي" أجهزة 2عدد " -" قنبلة يدوية 04عدد " -نسف 

( دراجة بخارية بدون 6( عربة وعدد )3(، وتدمير)نظارة ميدان -مم  20طلقة عيار " 034عدد " -بندقية آلية 

 لوحات معدنية.

(  عن مايو31)و (مايو62)و (مايو 62الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة  أيام ) تعلنأ -4

المدفعية و خالل الضربات الجوية شخصًا "046" قيام قوات الجيش الثاني والثالث الميداني عن قتل مجموع

 سيارة، 03و ، واحد مخزن،ومخبأ ملجئ 33منزل،  24و عشة، 623بمناطق الشيخ زويد ورفح وجبل الحالل، وتدمير 

صورا  وعلى الجانب اآلخر نشرت والية سيناء دراجات نارية. 2و سيارات 01دراجات، واإلستيالء ومصادرة  01و

 (.الجزيرة) زويد الشيخ مدينة جنوب بينهم في الدائرة المعارك في ألسلحة غنمتها من الجيش المصري

عناصر القوات الخاصة البحرية  على قيام تأكيدهسكري للجيش المصري المالحظ في بيانات المتحدث العو

 أيوإحباط  البحريبفرض السيطرة البحرية على إمتداد السواحل المواجهة لمناطق العمليات لمنع التسرب 

، رمحاولة للتسلل والتهريب عبر البحر لتأمين أعمال القوات البرية وقطع اإلمداد عن العناصر المسلحة عبر البح

 مع تكثيف الدوريات لضمان الفاعلية.

والية سيناء بشن هجمات  احتمالية قيام مسلحيت تلك التأكيدات في ظل تخوفات الجانب اإلسرائيلي من ءجاو

"، وهو ما ظهر في موقع الجيش اإلسرائيلي على شبكة إيالتضد مدينة أم الرشاش "و داخل صحراء النقب

التي تضم بين عناصرها ضابطات من النساء تعمل على و اإلسرائيلية "كاراكال"اإلنترنت بتصريحه بان الفرقة 

تأمين الحدود وتتولى تسيير دوريات الحراسة واالشتباك وزرع ألغام على امتداد الحدود مع صحراء سيناء 

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
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/836040606526923
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/837562773041373
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/838588312938819
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/5/26/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/5/26/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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مشددة  إجراءاتبأن سالح البحرية اإلسرائيلي يتخذ  إسرائيلية إعالم(، وأيضًا ما نقل عن وسائل الجزيرة)

(، وفي تأكيد 64سيناءإلحتمال تنفيذ هجوم ضخم يستهدف مدينة أم الرشراش "إيالت" ويكون مصدره سيناء )

 سلحةم عملية من صحيفة معاريف كتبت أن سالح البحرية اإلسرائيلية يستعد إلمكانية تنفيذ والية سيناء

 قيام من إسرائيلية عسكرية األوساط في تخوف ظل في الساحلية إيالت مدينة باتجاه سيناء من تنطلق

 تنفيذ من شهرين بعد يأتي االستعداد هذا وأن إسرائيليين، رهائن واحتجاز إيالت إلى بالتسلل المسلحين

ت العسكرية، وذلك في أعقاب سخونة السيناريوها من عدد لمواجهة النطاق واسع بحري إسرائيلي تدريب

 (.الجزيرةاألوضاع األمنية داخل سيناء )

 

 :والتنموية قتصاديةاال التطورات :ثالثًا

ألفين كيلو طرق ضمن خطة تنمية سيناء، باإلضافة إلي تنفيذ عبد الفتاح السيسي أنه تم إنشاء  اتتصريحـ 0

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

تم االنتهاء منه خالل عامين فقط، كما أنه يتم حالًيا تنفيذ  اً عام 02غير مسبوقة، فما كان يتم تنفيذه خالل 

مصنع رخام ومصنع لألسمنت، وإنشاء محطتين لمعالجة المياه سعتهم  02مشروع للمزارع السمكية، وتم إنشاء 

مليون متر مكعب يومًيا بسرابيوم، والمحطة الثانية لصالح ترعة السالم ، وكل ذلك لمساعدة الزراعة في 

 .(أخبار اليوم) إقامة تجمعات زراعية ألهل سيناءسيناء و

قيام الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة اإلرهاب وتنمية سيناء، ـ 6

ل، والتى كانت قد تعرضت للتلوث قبل ان يتم تسليمها للقوات البردويبافتتاح أعمال التطوير ببحيرة 

شملت إنشاء مصنع لتغليف وتعبئة عدة مشروعات تابعة لها  وإنشاءتطهيرها تم  أعلن أنهحيث  المسلحة.

بدين رئيس  حمديبرفقة اللواء وقد افتتاح البحيرة من قبل الفريق أسامة عسكر األسماك قبل تصديرها، 

كة الوطنية لتنمية الثروة السمكية واألحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية مجلس إدارة الشر

رئيس هيئة  الباقيللقوات المسلحة، واللواء عبد المنعم حرحور محافظ شمال سيناء، والدكتور محمد عبد 

 .الثروة السمكية

غير »تم تطويرها منذ عام، وكانت  التي األراضيبدين أن القوات المسلحة قد تسلمت  مديحأكد اللواء  وقد

شمال سيناء والقوات المسلحة، تم تهيئة األرض  أهالي، لكن بجهود «مشروعات تنموية بها أيممهدة لعمل 

http://www.aljazeera.net/news/international/2016/5/25/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/5/25/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/564737727041549
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/5/28/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/5/28/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81
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
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ورفع كفاءة بحيرة البردويل، باإلضافة إلى انه تم إنشاء مصنع للتغليف والتعبئة، وقريبا مصنع كامل مخصص 

ل ال متكام تنمويبحيث تتحول البحيرة إلى مشروع « الفوم»ات حفظ األسماك للثلج، ومصنع آخر لصناعة عبو

كد أن كل العاملين بالمشروعات الجديدة حول البحيرة من أبناء سيناء فقط، وكشف عن أيحتاج إلى أحد، و

بحيرة »لتصدير أسماك البحيرة إلى دول أوروبا، وكشف عن تطهير « االتحاد األوروبي»موافقة رسمية من 

حاليا أن مبنى قديما، و 02رفع كفاءة و ،«البواغيز»تطهير و طن عوائق، 3211 بإجماليوائق، من الع« لبردويلا

أطنان فى اليوم، مؤكدا أن عملية  2، وتم إنشاء محال، كما تم إنشاء صالة فرز وتصدير بطاقة مراسي 4توجد 

قرى للصيادين سوف  4التلوث، وقال إن هناك  لتصبح خالية تماما من البيئيتطوير البحيرة أعادت لها توازنها 

« ممشى»، وسيتم عمل اجتماعيتنشأ، وتم عمل جميع الدراسات الخاصة بها، وسيتم عمل نادى شراع ونادى 

 سيناء على طول البحيرة. ألهالي

لى ع رئيس هيئة الثروة السمكية، إن القوات المسلحة أقامت بالمحافظة الباقيبينما كشف الدكتور محمد عبد 

، فى ظل ظروف صعبة تعيشها شمال سيناء، موضحا أن إنتاج بحيرة البردويل «بحيرة البردويل»أمن واستقرار 

 (.األهرامطن ) 6111طن فى الموسم، فى حين كان متوسط اإلنتاج قبلها  4311قد ارتفع إلى  الحالي

لمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري بتنظيم الورشة األولى للعمل على مشروع إنشاء قام اـ 3

قاعدة بيانات ديناميكية معرفية تشمل كافة المعلومات المتاحة عن المنطقة وخاصة التنبؤات بالتغيرات 

والمستثمرين في رسم رؤية مستقبلية مساعدة صناع القرار لهدف المشروع ي، و6011بالمناخية حتى عام 

واضحة عن االستثمار في شبه جزيرة سيناء وذلك بعد عمل ممر قناة السويس، وخلصت الورشة إلى إدراج حزمة 

من المحاور في قاعدة البيانات، والتي شملت إضافة كل البيانات المجمعة على هيئة طبقات تتضمن الطبقات 

خية، مع إضافة خطة التنمية المستقبلية لشبة جزيرة سيناء ومحور قناة والعناصر الخاصة بالتغيرات المنا

السويس إلى طبقات قاعدة البيانات، وكذلك إضافة معلومات غير مدرجة في النسخة الحالية لقاعدة البيانات 

 (.أخبار اليومنتح )-مثل بيانات المياه الجوفية، عالوة على عناصر مناخية مثل البخر

ا للتنمية خالل مشاركته اإلسالميلبنك ومحافظ مصر فى ا الدوليبحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون ـ 4

ج جاكرتا، مساهمة البنك في تمويل برنام اإلندونيسيةللتنمية بالعاصمة  اإلسالميللبنك  السنويفى االجتماع 

 .(األهرامتنمية شبه جزيرة سيناء ومشروع المليون ونصف مليون فدان )

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/511480.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/511480.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5734507a469174273b94e18f/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1463046266
http://akhbarelyom.com/article/5734507a469174273b94e18f/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1463046266
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/514257.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/514257.aspx
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قطعة أرض  33ح رئيس هيئة التنمية السياحية في مصر سراج الدين سعد أنه سيتم طرح صّرـ 2

ألف متر مربع  211آالف إلى  01مليون متر مربع، بمساحات تتراوح من  42للمستثمرين األجانب، بإجمالي 

ب سيناء واألقصر للقطعة، وأن األراضي المطروحة ستكون في الساحل الشمالي ومحافظة البحر األحمر وجنو

 (.60عربيدوالرا للمتر الواحد ) 21إلى  01وبسعر من 

على السير في إجراءات توقيع اتفاقية تمويل ميسر مع الصندوق الكويتي للتنمية  مجلس الوزراءوافق ـ 2

من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء، ض 2لتمويل مشروع إنشاء 

سنوات،  2سنويا، وفترة سماح  %6مليون دينار كويتي عبارة عن قرض ميسر، بسعر فائدة تبلغ  62بقيمة 

للتنمية المخصصة لتمويل مشروعات تنمية سيناء والتى  الكويتيسنة فى إطار حزمة الصندوق  62وسداد لمدة 

محطات لتحلية البحر واحدة بقدرة  2دوالر، حيث يتضمن المشروع إنشاء مليون  211تبلغ قيمتها اإلجمالية نحو 

 زنيمهآالف متر مكعب يومًيا في مدن رأس سدر وأبو  01ألف متر مكعب يومًيا بمدينة الطور وأربعة بقدرة  61

 .ودهب ونويبع

ة من المحطات كما يشمل المشروع أعمال إيصال التيار الكهربائي للمحطات وأعمال توصيل المياه المحال

كيلو مترًا، ويشمل المشروع أعمال مد خطوط نقل  46للخزانات الواقعة في المدن المذكورة بطول يبلغ حوالي 

محطات  2كيلومتًرا مع إنشاء  023مياه من المدن للتجمعات السكانية القريبة منها بإجمالي طول يبلغ حوالي 

السكانية، وأيضًا وافق المجلس على مشاركة هيئة اإلنتاج رفع وأعمال مد شبكة توزيع المياه داخل التجمعات 

في المساهمة في إنشاء شركة جديدة « فاكسيرا»الحربي مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات 

 .(اليوم أخبار) لصناعة الدواء وعالج مضر السرطان وكذلك األدوية اإلستراتيجية

واستغالل كل  زنيمهالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على إقامة منطقة صناعية بأبو وافق ـ 3

للعاملين فى المشروعات  اجتماعيمقومات المنطقة التعدينية والمحجرية، ويؤكد على إقامة إسكان 

ف صناعية، وتقدر تكاليومدرسة فنية لتعليم وتدريب الطلبة على الحرف ال زنيمهستقام بأبو  التيالصناعية 

مليون جنيه تشمل إقامة المشروعات الصناعية الستغالل كل الخامات  261مشروعات المنطقة الصناعية 

التعدينية المتاحة، كما تقدر مصاريف استثمار المنطقة الصناعية ما قبل التشغيل وتشمل الدراسات الفنية 

المنطقة  إلنشاءمن التكلفة الرأسمالية  %0بما يعادل  ماليين جنيه، 01والهندسية ومصروفات التراخيص بنحو 

 .(اليوم السابع) الصناعية

http://arabi21.com/story/908424/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A8%D9%8010-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://akhbarelyom.com/article/574705ee57c9e7211a8b4567/5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1464272366
https://www.youm7.com/story/2016/5/28/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9--%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B2%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/2737271
https://www.youm7.com/story/2016/5/28/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9--%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B2%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/2737271
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وتهديدات الجماعات اإلسالمية  انكوارث الطير البريطانية تقرير بان  "ديلي ميل"صحيفة ـ نشرت 2

، وتحدثت الصحيفة ""المتطرفة" جعلت االقتصاد المصري "يجثو على ركبتيه" وهو في حالة "انهيار حر

حظر الحكومة البريطانية الطائرات التي تسافر من وإلى شرم الشيخ من الهبوط في مطارات المملكة  عن 

ياح الروس المتوجهين إلى مصر، ونقلت الصحيفة عن لورين المتحدة، وتحدثت عن تراجع كبير في أعداد الس

إن "شرم الشيخ ماتت، فالفنادق الكبيرة فيها تقدم عروض أسعار  -التي تدير مقهى هناك-غرين البريطانية 

، وأن هناك قلة من السياح األوكرانيين، لكن ال يوجد %21منافية للعقل وأن السياحة تراجعت بنسبة 

 .(Daily Mailممن درجوا على المجيء بأعداد كبيرة ) بريطانيون وال روس

بجنوب سيناء أن شائعات وجود فروق فى  اإلسكانوكيل وزارة  الكيالنياللواء مهندس محمد ـ صرح 2

فذها تن التيتنفذها المحافظة والوحدات  التيالتشطيبات ومساحة الوحدات السكنية بين الوحدات السكنية 

 أنه ال إلىمشيرًا  االجتماعي اإلسكانوراء عزوف المواطنين عن شراء استمارة الحصول على شقق  اإلسكانوزارة 

 (.األهرام) المحافظة وشقق الوزارة سواء فى المساحات أو جودة التشطيباتيوجد فرق بين شقق 

 للشباب، والذي كان من مخرجاته هذا الشهر: الوطنياستمرار فعاليات منتدى الحوار ، 6102ـ شهد شهر مايو 01

، زنيمهبأبو  سياحي ميناء وإنشاء والخارجية، الداخلية بالسياحة واالهتمام السياحة شرطة وجوب تفعيل دور

أهم أسباب التطرف  نوأ (.أخبار اليوم)فرعون وحمام الخادم بسرابيط باإلضافة إلى االهتمام بالمنطقة األثرية

الظروف المعيشية الصعبة وعدم وجود فرص عمل مما يؤدى إلى إنحراف الشباب فكرياً والخطاب  في سيناء هي

الديني ومشايخه غير مؤثرين بشكل كبير وفاقدي للخبرة والكفاءة، بجانب أن المشايخ وعواقل العائالت غير 

بهم خارج المدينة خوفًا من األحوال الموجودة والسلبية الموجودة فى فكر متواجدين على أرض الواقع وأغل

المواطنين وعدم شعورهم بالمسئولية، باإلضافة إلى سوء التعامل األمني مع األهالي على األكمنة ووجود 

 (.أخبار اليومالقصف العشوائي وكثرة القتل الخطأ واالعتقاالت لفترات طويلة دون وجود أدلة )

يارة ن زأورئيس اللجنة الخاصة المكلفة بزيارة جنوب سيناء النواب مجلس وكيل أكد النائب سليمان وهدان ـ 00

المحافظة كانت للتعرف علي مشكالت المحافظة وقد اكتشفت اللجنة ان المحافظة تتمتع بفرص  إليالمجلس 

د لواضعي الي األراضياستثمارية وتنموية ولكنها مليئة بالمشاكل أهمها في مجال الصحة والتعليم وتقنين 

هريا وزيادة حافز بدل كيلو ش 31 إليكيلو  61زيادة حصص الدقيق المدعم لمواطني البدو من  هناك، وأيضاً 

للعاملين بالقري والوديان، وزيادة معاش الضمان  % 211للعاملين بالمدن و % 411 إلي %311االغتراب من 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3606731/Egypt-s-tourism-trade-suffering-wake-plane-disasters-terrorism-barely-soul-visiting-Pyramids.html
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/511588.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/511588.aspx
http://akhbarelyom.com/article/573846e49e78738f29846bec/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B2%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1463305956
http://akhbarelyom.com/article/573846e49e78738f29846bec/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B2%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1463305956
http://akhbarelyom.com/article/5739a8e0a291745d3f903bde/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1463396576
http://akhbarelyom.com/article/5739a8e0a291745d3f903bde/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1463396576
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للتعيينات داخل المحافظة  األولويةان تكون  يإل باإلضافةمن البدو  لمستحقيه % 64االجتماعي بنسبة 

 ريينوإداالعجز في كافة التخصصات من معلمين  أوجهوسد  التوسع في المدارس الفنية إلي باإلضافة، ألبنائها

 إنشاءسرعة  إلي باإلضافةجنيه  211 إليجنيه  011وامن وعمال ورفع حافز الوديان الجبلية للمعلمين من 

 .مدرسة ثانوي عام في مدينة شرم الشيخ

مزارع  إنشاءتجربة  لتوسع فياة رلي ضروإضافة راضي لواضعي اليد باإلوصت اللجنة بسرعة تقنين األأو

مدينة شرم الشيخ الجديدة لحل  إنشاءالسرعة في والمدن الصناعية  إنشاءفي و التسمين لصالح الشباب،

يل ة وتشكلي مناطق سياحية عمالقإلي ضرورة تحويل منطقتي راس كنسية وراية إ باإلضافة اإلسكانمشكلة 

ات ماكن الثروأجيين والمتخصصين لعمل مسح شامل للمناطق الجبلية وتحديد لجنة متخصصة من الجيولو

متابعة تطوير الخطاب الديني في في  األوقافالشريف ووزارة  األزهردعم وتعزيز دور ، ووالطبيعةالمعدنية 

 (.األهرامشمال وجنوب سيناء لمواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الديني المتسامح والمعتدل )

لمراجعة عقود مشروعات تنمية سيناء  ًاحسن العطاس اجتماع رئيس الصندوق السعودي للتنمية د.ـ عقد 06

 (أخبارم بضخ األموال)ياقلكد على جاهزية المشروعات ولكنه ينتظر موافقة مجلس النواب لأو

لتخفيض  السعوديرشوان رئيس جهاز تنمية سيناء أن هناك مفاوضات مع الصندوق  شوقياللواء ـ صّرح 03

 2مليار دوالر لتنمية مدن سيناء من  0.2فترة صرف القرض المتفق عليه للتنمية فى سيناء والبالغ قيمته 

تنفذ فى شبه جزيرة سيناء،  التيسنوات، وأوضح أن الجهاز معنى بكافة المشروعات  3و 6سنوات إلى ما بين 

 (اليوم السابعتنفذ بالمنطقة ) التيولكنه معنى بكافة المشروعات  تنفيذيموضحا ان الجهاز ليس له دور 

 

 دالالت التطور: رابعًا: 

محاولة قد تقوم بها والية سيناء لمد مناطق عملياتها  أليكضربة استباقية  3ت عملية حق الشهيد ءجاـ 0

العسكرية لتشمل األراضي المحتلة الفلسطينية، حيث اشتركت قوات الجيش الثالث والثاني الميداني تحت 

ن وتأمي نة المسلحيقيادة المنطقة الشرقية العسكرية في العمليات العسكرية في محاولة لتقليل فاعلي

 الحدود اإلسرائيلية وتأمين الحدود البحرية.

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/510756.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/510756.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%B6-/2740708
https://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%B6-/2740708
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القلق المتزايد من نسبة الخسائر المتصاعدة للجيش المصري في شمال  MARPالمدرعات  إرسالعكس ـ ي6

الت حول استخدامها خصوصاً أن القوات العاملة بسيناء ؤسيناء، ولكن الكمية المرسلة تثير في نفس الوقت تسا

ج إلى تلك الكمية الكبيرة من المدرعات، ليصبح السؤال هل سيتم تدعيم القوات في المنطقة الغربية تحتا ال

 عمليات عسكرية محتملة على الحدود الغربية؟ أيالعسكرية بتلك المدرعات في ظل 

 2المرسلة هي معدات مستهلكة حيث مضي على تشغيلها في المتوسط  MARPالمدرعات مع مالحظة أن 

من  MARPمن تكلفة صيانتها المرتفعة في األصل، أيضًا الفئة  رفعة المعدة ويءما يؤثر على كفاسنوات م

 وإعطابها إيقافهاان العبوات الناسفة تنجح في  ال ينفيالمدرعات هي فئة ناجحة في حماية األفراد ولكن هذا 

ادة في حالة خروجهم من فراد المدرعة اإلنسحاب فإنهم سيتعرضون لقوة نيرانية مضأ يستطعن لم أوهنا 

 داخل بدن المدرعة.

يرافقها تنمية في سيناء بشكل عام تصب في عسكرية هناك اهتمام حقيقي باستحواذات استثمارية ـ 4

، وهو ما انعكس في مشروع إنشاء قاعدة اإلستراتيجيينشركائها و شكلها الرئيسي في خزانة القوات المسلحة

وخطط تنميتها والدعم المقدم للمشروع، باإلضافة استحواذ المؤسسة بيانات ديناميكية معرفية عن سيناء 

دخولها كشريك مع  أوالعسكرية على الكثير من المشروعات بشكل مباشر كما حدث في بحيرة البردويل 

 في مشروعات بجنوب سيناء. أجانب أخرينمستثمرين 

 


