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المشهد  على أكثر من صعيد فيوالمتغيره متصاعدة التطورات الكثير من ال 6102 أغسطسشهد شهر 

 :، على النحو التاليالسيناوي

 

 :الحقوقية التطورات :المحور األول

شابين من قطاع وجود  تظهراألجهزة األمنية المصرية مقار من داخل أحد مسربة  صورقناة الجزيرة  تعرض

)ياسر زنون، عبد الدايم أبو لبدة، حسين الزبدة، عبد اهلل أبو الجبين( تم  غزة من أصل أربعة شباب من غزة

وكانت السلطات (، الجزيرة) واخفائهم قسريًا 6102أغسطس  01بتاريخ  اختطافهم بعد عبورهم من معبر رفح

ولكن إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة المصرية قد انكرت في حينها أي صلة لها بتلك الحادثة 

قائاًل: "وقع في ساعة  Facebookـ موقع التواصل اإلجتماعي العلى  الشخصية حينها على صفحته كتب

متأخرة من مساء امس األربعاء حادث اختطاف اربعة مسافرين فلسطينيين اثناء سفرهم في حافلة الترحيالت 

التي تكون بحماية االمن المصري في منطقة رفح المصرية بعد ان اعترض مسلحون الحافلة وقاموا باقتيادهم 

 (.BBCمجهولة" )الى جهة 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/8/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/8/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/08/150820_sinai_palestinian_kidnapping
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م يكون قد ت تسريبها لقناة الجزيرة الفضائية من قبل أسر بعض المختطفين، تم وبعرض تلك الصور التى

كر بمعس والذي يرجح أن يكونوا قد تم احتجازهم لفترةثبات قيام السلطات المصرية باختطاف األربعة شباب، إ

الجالء بمحافظة اإلسماعيلية حيث مقر قيادة معسكر الجيش الثاني الميداني المسئول عن مناطق شمال 

 سيناء.

رصدت وحدتي الرصد الميداني واإلعالمي بـ ، فلقد 6102على صعيد اإلنتهاكات في سنياء في شهر أغسطس و

لى ، عصرية بحق السكان المدنيين بسيناءإنتهاكات قوات الجيش والشرطة الم مركز الندوة للحقوق والحريات

 الوجه التالي:

 

 أواًل : محاكمات غير عادلة:

حصر أمن دولة  6102لسنة  276حصر أمن دولة عليا، ورقم  6102لسنة  216المحاكمات في القضايا رقم  إستمرار

عليا حيث تم توجيه اتهام للمعتقلين باإلنتماء لتنظيم والية سيناء وتنفيذ عمليات لصالحة، دون التفات 

هيئة المحكمة لدفوع محامي المتهمين من بطالن أوامر الضبط والتفتيش وانتفاء مبررات الحبس االحتياطى، 

 همين اثناء فترات اختفائهم القسري.فضاًل عن انتزاع اعترافات تحت التعذيب للمت

 

 :ثانيًا: االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي

مواطنين تم توثيق  ٢مواطن كحد أدنى، منهم عدد  ٦٠٣توثيق توقيف واعتقال وإخفاء قسري إلجمالي عدد ـ 0

 حاالتهم بأسمائهم.

والمتابعة لم نجد ما يشير إلى حالة اعتقال من وسائل إعالم رسمية وغير رسمية، وبالبحث  ٢٤٦ـ رصد 6

عرضهم على النيابة العامة أو العسكرية، األمر الذي يعزز من تعرضهم لإلختفاء القسري وما يصاحبه من 

 انتهاكات )التعذيب واإليذاء(.

معتقلين من مدينتي الشيخ زويد ورفح كانوا قد ُاعتقلوا بسجن العازولي  ٣و مشتبه به، ٢٦اإلفراج عن ـ 3

 في اإلسماعيلية.العسكري 

 

https://www.facebook.com/nadwahqoq/?fref=ts
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 ثالثًا : القتل خارج إطار القانون

وفق ، ومواطن ٠٠مصري فقد تم قتل وتصفية وفق الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم الجيش الـ 0

 مواطن. ٤٤الصحف المصرية الرسمية والخاصة المقربة من األجهزة األمنية قد تم قتل وتصفية 

ية )وفق رواية إسرائيلناجح سليمان براك المواسي بطائرة بدون طيار  /رصد ميداني لمقتل المواطنـ 6

بمقر األمن الوطني  عيد سليمان عوده سالم جراء عمليات تعذيب تعرض لها /قتل المواطنوشهود عيان(، 

أغسطس أعلن فيه عن قتل أربعة شباب أثناء  ٢٣تصريح للمتحدث العسكري بتاريخ ، وباإلسماعيلية

م على إحدى اإلرتكازات األمنية، وقام بنشر صورة ألحد الشباب القتلى، وبالنظر للصورة المرفقة محاولتهم الهجو

بالتصريح نجد صورة شاب ملقى على األرض بينما اليوجد أثر للدماء عليه من األمام ولكن فقط من الخلف، 

ول اهلل(، ووضع رشاش وأيضًا تم وضع شده عسكرية على صدره وعلم كتب عليه )ال إله إال اهلل محمد رس

باحدى يديه، وبتحليل وضعية تلك األشياء يتضح أن الشاب لم يكن يحملها حيث أن الشده قد وضعت على 

 .الخلف فقطصدره ولم يكن يرتديها، أيضًا يتضح من الصورة أن الطلقات قد أتت له من 

يث تحصلنا على الصورة الثانية توصلنا لصورة أخرى تثبت أن هذا الشاب قد تم اعدامه ميدانيًا حوبالبحث 

والتى تظهر فرد صاعقة في الجيش المصري يقف فوق جثة الشاب ولم يكن بجوار الشاب أى اسلحة وكانت 

الدماء تحته حديثة عن الصورة التى نشرها المتحدث العسكري، وهو مايوضح أن هذا الشاب والشباب اآلخرين 

كانوا في األغلب من المعتقلين بمعسكر الزهور، وتم األتيان الذي تم تصفيتهم وفق بيان المتحدث العسكري 

 .م وتم اعدامهم ميدانيًا انتقامًابهم بعد عملية المهاجمة على احدى االرتكازات األمنية في هذا اليو

 ٢٦إصابة ، وأطفال ٤و سيدة ٦مواطن بينهم  ٦٣رصد ميداني وإعالمي بقيام قوات الجيش المصرية بقتل ـ 3

مواطنين  ٠توثيق مقتل ، والنار وقصف العشوائي لقوات األمنأطفال نتيجة إطالق  ٦و سيدة ٦ مواطن بينهم

آخرين، نتيجة إصابتهم بشظايا عبوات ناسفة قام المسلحين بوضعها في الطرقات  ٦مدنيين وإصابة 

 الستهداف اآلليات العسكرية.
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 : االنتهاكات االقتصادية واالجتماعيةرابعًا

 حاالت قصف منها حالة قصف جوي ٣عدد ، وت الجيش المصري( دراجة نارية، من قبل قوا٦) ،( سيارة٦حرق )ـ 0

 حاالت قصف مدفعي ألحياء سكنية. ٠و

رغم حجم األموال المعلنة لرصف وتطوير الطرق بسيناء إال أن معدالت حوادث الطرق متقاربة مع األشهر ـ 6

مصاب، مما يدل على  ٠٥و مواطنين ٢عدد وفيات بإجمال  ،حادث( معظمها بمنطقة رأس سدر٦٤الماضية )

 وجود اشكالية بهذه الطرق نظرًا لمعدل تكرار الحوادث عليه.

حتى وصل التعنت مع  ،ستمرار تعنت ومنع قوات الجيش لمرور األغذيه واألدويه ألهالي رفح والشيخ زويدـ ا3

 المرضى ومنعهم من المرور لتلقي العالج )كمين الريسة(.

كهرباء المغذي لمدينتي رفح  ٣٣قوات الجيش بداية شهر أغسطس بإخراج خط الجهد العالي تعمدت ـ 4

والشيخ زويد من الخدمة، مما أدى إلعالن مركز التحكم االقليمي للمرة األولى انقطاع الكهرباء عن رفح والشيخ 

بسبب إطالق بعض  ك.ف، ٣٣المساعيد، الشيخ زويد جهد  ٢و ٦زويد بشمال سيناء، نتيجة فصل الدائرتين 

أغسطس بإستهداف الخط مرة  ٢٠ثم قامت قوات الجيش بتاريخ  ،األعيرة النارية من قبل قوات إنفاذ القانون

بعدها بأيام لينقطع التيار الكهربائي  أخرى مما أدى لإلنتقال للدائرة الثانية اإلحتياطية التى أصيبت بعطل

 بشكل تام عن مدينتي الشيخ زويد ورفح.

 رصد عدد، واطق مختلفة في محافظة شمال سيناء( حاالت قطع للتيار الكهربائي ولمدد طويلة بمن٨)عدد ـ 2

 61-01-07-02-04-06-00واستغاثة سكان حي ضاحية الجيش وخاصه العمارات ارقام:  ،حالة قطع مياه ٢

 تكون من عدم تفاعلمن تلوث مياه الشرب التي تصل مخلوطة بمياة المجاري وتصدر منها رائحة كريهة، كما يش

 األجهزة المعنية بحل تلك المشكالت.

قطع خدمات المحمول واإلنترنت لثالثة أسابيع متواصله خالل شهر أغسطس عن مدينة الشيخ زويد ـ 2

 ونطاقها.

 

 

 



 

 

 تطورات المشهد السيناوي 5   أغسطس 1026

 

 واألمنية: العسكرية التطورات ور الثاني:لمحا

الصحراء" يوثق عملياتها ضد قوات سم "لهيب ابدأ شهر أغسطس بقيام والية سيناء بنشر إصدار مرئي بـ 0

دقيقة استعرض في لمحة تاريخية استبدال اإلحتالل  32األمن المصرية في الشهور األخيرة، اإلصدار وعلى مدار 

الغربي وجوده بعمالء محليين من الحكام، ثم استعرض التحالفات  الغربية مع الدول العربية، ثم ماسماه بفزع 

ي، وتبدل عقيدة الجيش المصري لتصبح وظيفته حماية سرائيلء بجوار الكيان اإلاليهود من قيام والية سينا

ي، ولقد احتوى اإلصدار على عدة مشاهد بارزة، قام مخرجي اإلصدار بالتركيز سرائيلالحدود لصالح الجيش اإل

  عليها وهي:

اشتباك ، ورشاش ثقيلقاتل يطلق عليها نيران قيام طائرة أباتشي تابعة للجيش المصري بالفرار من م)أ( 

رصد واستهداف ، ووقيادتها والسير بها M60A3المقاتلين مع قوات للجيش واإلستيالء على جرافة ودبابة 

 سيارة مدير أمن شمال سيناء.

يظهر في  تضحية قوات الجيش بالمجندين في سبيل الحفاظ على المدرعات وكاسحات األلغام، وهو ما)ب( 

بتقديم جنود الستكشاف األلغام بينما تسير كاسحة األلغام خلفهم، وهو ماحرص اإلصدار في عدة مشاهد 

اإلصدار على ابرازه مع توجيه رسالة نفسية مفادها "أن قيادات القوات المسلحة المصرية تتعمد أن تنقذ 

سبيل  ياآلليات بالتضحية بالجنود"، وقد رصدنا بالفعل سياسة قيادة القوات المسلحة بالتضحية باألفراد ف

  اإلحتفاظ بسالمة اآلليات في تقاريرنا السابقة.

إعدام نقيب شرطة محمد القالوي والمجند مجدي أبو عماشة من قوات األمن المركزي، والذي كان قد اعلن )ج( 

، وكانت أسر القتيلين قد أطلقت 6102مارس  01عن فقدهم بعد اقتحام كمين الصفا بمدينة العريش بتاريخ 

وزارة الداخلية ووزيرها استغاثات عدة للبحث عن ابنائهم أو توفير معلومات عما حدث لهم وسط تجاهل 

 .فين النقيب محمد القالويالستغاثاتة األهالي، وهذا ما يظهر من متابعة صفحة 

صدمة معنوية للقوات المسلحة المصرية، مما دفعها وعبر متحدثها العسكري بعدها لإلعالن مثل اإلصدار ـ 6

أغسطس عن قتل زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس "أبو دعاء األنصارى" وعدد من أهم  4بأيام وتحديدًا يوم 

وإصابة العشرات  ( عنصر إرهابى42مساعديه، وتفجير مخازن لألسلحة والذخائر والمتفجرات، ومقتل أكثر من )

بر (، وهو الخالصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحةبمناطق جنوب وجنوب غرب مدينة العريش )

 .األمريكية الذي تناولته وكالة فوكس نيوز

https://www.facebook.com/1097258940331971/photos/a.1097319353659263.1073741828.1097258940331971/1137351932989338/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1097258940331971/photos/a.1097319353659263.1073741828.1097258940331971/1137351932989338/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/872570456207271
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/872570456207271
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لة االستخبارات األمريكية، أن أبو دعاء هو أحد المسؤولين عن إسقاط الطائرة ونقلت عن مصدر قالت أنه من وكا

الروسية والهجمات على القوات الدولية فوق سيناء، بينما ذكر الخبير بالشؤون العربية يوني بن مناحيم في 

مقال بموقع المعهد األورشليمي لشؤون الدولة أن والية سيناء قد تلقت "ضربة قوية" من الجيش 

 رسلأ السيسي أن" العسكرية االستخبارات بجهاز سابق ضابط وهو" الكاتب وأضاف العملية، تلك خالل المصري

 .(الجزيرة) خ القبائل بسيناء لتهدئة النفوسشيو كبار للقاء الكبار جنراالته أحد األنصاري اغتيال عقب

األسبوع األول من و الضربات الجوية واألحداث في شمال سيناء في األسبوع األخير من يوليو بالرصد وتتبعو

 ،ية بالقيام بأكثر من مهمة قصف في شمال شرق سيناءسرائيلاغسطس، الحظنا قيام الطائرات بدون طيار اإل

على منطقة يوليو عن تنفيذ طائرات بدون طيار هجمات صاروخية  67تحدث ضباط بالجيش يوم ورصدنا 

يوليو جنوب الشيخ زويد  67و 62مزارع بلعة  بقرية بلعة غرب مدينة رفح، وأيضا رصد قبلها قصف يوم 

 .العريشو

حقوقية فإن هذه الهجمات أدت لمقتل أربعة اشخاص من المدنيين وهم " رضوان خميس، ال ناووفق مصادر

يوليو عن انفجار عبوة  61وزارة الداخلية يوم صالح مراحيل، سالم حسين، بشير أحمد سالمه زيادة"، لتعلن 

حي البطل ثان بالعريش بشمال سيناء مما أدى  -ناسفة في ثالثة اشخاص اثناء محاولة زرعها بالطريق الدائري

سنة 61لمصرعهم جميعا، واشارت وزارة الداخلية أن اإلنفجار أدى إلى مقتل كل من رضوان خميس نصر المالحي )

سنة عامل بناء(،  33سنة موظف(، وسالم حسن سالم حمدان ) 62حيل حامد حمدي ) مزارع(، وصالح مرا

وجميعهم يقيمون بحي السمران بالعريش، والحظنا تجاهل وزارة الداخلية ذكر اسم القتيل الرابع "بشير أحمد 

( الرسمي أن المتوفى األول شقيق اإلرهابي نصر خميس نصر اليوم اخبارسالمه زيادة"، في حين ذكر موقع )

والذي لقى مصرعه  ،6112، و6112، و6114المالحي، السابق تورطه في تفجيرات طابا وشرم الشيخ ودهب أعوام 

وموقع بوابة  الرابط، وعلى الجانب اآلخر نشرموقع البوابة نيوز على هذا 6112باحدي المواجهات األمنية عام 

، ذكروا أن القتيل محمد محمد فريج زيادة هو شقيق أحد قيادات التنظيم توفيق محمد الرابطالفيتو على هذا 

أن من تم اعالن قتله هو شخص من اثنين  ياتوبناء عليه فإن احدى اإلحتمال، 6104فريج زيادة الذى قتل عام 

األخبارية ووفق  عوهم "رضوان خميس نصر المالحي، أو محمد محمد فريج زيادة"، ولكن ما رصدناه وفق المواق

أغسطس كما أعلن المتحدث العسكري  3أغسطس أو  4المصادر الحقوقية أن عمليات القتل تلك لم تكن يوم 

 ية.إسرائيليوليو وبطائرات بدون طيار  67و 62ك وتحديدًا مابين ليلتى للجيش المصري بل كانت قبل ذل

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/8/8/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D8%A3%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/8/8/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D8%A3%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87
http://akhbarelyom.com/news/537340
https://www.albawabhnews.com/2055078
https://www.albawabhnews.com/2055078
http://www.vetogate.com/2309269
http://www.vetogate.com/2309269
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ما يعزز تحليلنا هذا هو قيام وكالة أعماق "وهي وكالة اخبارية تابعة للدولة اإلسالمية" بنشر فيديو بتاريخ مو

ي رائيلإسأطفال شبه متحلله، قالت انهم قتلوا في قصف  3يوليو عبارة عن مقطع مرئي قصير يظهر جثث  31

 67و 62(، في حين ذكرت مصادر محلية ان هناك بالفعل قصف حدث يوم 64سيناءجنوب مدينة العريش )

جثة أم  قامت به طائرات زنانة، وان بعد يومين من القصف استطاع األهالي ان يصلوا لمنزل متهدم كان به

وثالثة أطفال وأن جثث الطفال هم نفس الجثث التى ظهرت في فيديو وكالة أعماق، وأضاف أحد المصادر أن 

الجثث جميعاً والتى يرجح أن يكون من بينها رجل تم سحبها من مكان القصف ودفنها دون أن تذهب لمستشفى 

 العريش أو رفح.

اليوم أن اغتيال األنصاري جاء عبر ضربة جوية  ائيلإسرووفق ما صرح به آيال زيسر في مقاله بصحيفة 

، ووفق أيضًا غموض تصريح المتحدث العسكري والذي لم ينشر اسم القيادي إسرائيل بمساعدة واضحة من

المستهدف واكتفائه بذكر كنيته أو اظهار جثمانه، ووفق حتى ايضاً استدالل الصحفي المسمى ابن البلد بجريدة 

عروف وفق تقارير صحفية سابقة أنه ضابط مخابرات مقرب من السيسي، أن العملية قد اليوم السابع  والم

ليوم اأتت لتعكس االهتمام الفائق الذى أولته أجهزة االستخبارات الدولية للقضاء على افراد التنظيم اإلرهابى )

 .(السابع

مع شهادة شهود العيان يتضح أن العملية قد أتت بضربة جوية  BBCومع ربط كل هذا بتقرير قناة الـ 

نه ليس من قيادات أيبدو ولكن  ،حدهم عن وفاة أحد اعضاء التنظيمأسفر أية ألكثر من هدف محتمل إسرائيل

يبدو أن رضوان خميس نصر المالحي أو  نه ووفق شهادات محلية الأالصف األول كما تدعي أجهزة اإلعالم، كما 

لقد قيادات صف أول بوالية سيناء، بل نهم أيبدو  رهابيين، الإنهم أشير لهم أمحمد محمد فريج زيادة والذي 

المالحي هو شخص عادي التربطه أى عالقة بالمسلحين وإال ذكر أحد المصادر المحلية أن رضوان خميس نصر 

كما ذكرت  ،نهأفإن قوات الجيش لم تكن لتتركه دون اعتقال واخفاء قسري طيلة الفترة الماضية خصوصًا 

 .6112شقيق ألحد عناصر تظيم انصار بيت المقدس الذي تم قتله سابقًا في عام  ،جريدة أخبار اليوم

في اطار الرد على اإلصدار المرئي المسمي بـ  قد جاءتال هذه وتضخيم أثرها المعنوي غتيأن عملية اال ويبدو

"لهيب الصحراء" الخاص بوالية سيناء والذي تم تداوله بشكل مكثف في أوساط المؤيدين والرافضين للحكم 

اتف المحلية بتفتيش هو 013العسكري بمصر، إلى درجة قيام قوات الجيش وعناصر ميلشيات المجموعة 

https://www.facebook.com/news24sinai/posts/590830254432296
https://www.youm7.com/story/2016/8/6/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2831383
https://www.youm7.com/story/2016/8/6/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2831383
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المواطنين بالسوق االسبوعي لمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء بحثًا عن اصدار والية سيناء االخير 

 .(64سيناءوتحذير الشباب من مشاهدته أو اعادة نشره )

عن اسمه الحقيقي أو معلومات كافية  وعدم التصريح ،صري جثة القتيلالجيش الم أما عن سبب عدم إظهار

بقصفها وتصفيتها، وأن  إسرائيلعدم علم قيادة الجيش المصري باألهداف التى قامت ، فإن ذلك يرجع لعنه

دعم النظام المصري من خالل الرد على اإلصدار المرئي المنشور من  الحقًا بهدفلم تفصح عن هذا إال  إسرائيل

المسلحين، وأيضًا اعطاء ورقة تفاوضية جيده للجانب المصري أمام الجانب الروسي في مسألة عودة السياحة 

، وهذا الروسية لمصر بإعالن مقتل المسئول عن عملية تفجير الطائرة الروسية ومقتل من كانوا على متنها

ي لديه عدو واحد وهو "داعش"، وأن التنسيق بين سرائيلي أن النظام المصري واإلإسرائيلذكر ضابط ظل في 

 .(فيديوي هو األفضل منذ أربع سنوات )سرائيلالنظامين المصري واإل

ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار بتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة ع وزير الدفاقام صدقى صبحى ـ 3

للوقوف على الحالة األمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام األمنية التى تكلف بها قوات  بشمال سيناء،

الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات الجيش والشرطة للتعامل مع مناطق التمرد المسلح بسيناء )

 (، ليقوم المسلحون بعدها بتفجير مقر المخابرات العامه المصرية بمنطقة القسيمة في وسط سيناءالمسلحة

 (اليوم السابع( )64اءسين)

المعهد المصري للدراسات السياسية  طبقاً لرصدو، أغسطسفي شهر  قوات الجيش والشرطة خسائراستمرار ـ 4

الجيش والشرطة بينهم قوات من  عسكريفرد  01عدد الجيش والشرطة هو  ىقتلمعدل  كالتالي: واإلستراتيجية

من عسكري فرد إصابة  061نسبة اإلصابات  كانتبينما ، كحد أدنى على األقلصف ضابط جيش  0و ضباط 2

 02وتنوعت اإلستهدافات بين عدد على األقل كحد أدنى،  ضابط 02بينهم على األقل قوات الجيش والشرطة 

استهداف وكمائن واشتباك مع قوات للجيش أو الشرطة،  1عملية قنص ضد ضباط وجنود في الكمائن، عدد 

 .اغتيال ةعملي 6عمليات أستهداف قوات راجلة، عدد  2عدد 

، واالستيالء تفجير وإعطاب وتدمير اليات ومدرعات متنوعة 66عدد أما على مستوى المعدات فقد سجل نجاح 

االسالمية عن هجوم مسلح شنه جنود من  ، باإلضافة إلعالن صحيفه النبأ التابعه للدولةسيارة 6على عدد 

والية سيناء على كمين )الغاز( بمدينة رفح في نهاية هذا الشهر، وقتل كل من فيه واغتنام األسلحة والذخيرة، 

 (.64سيناءوسط تكتم من قوات الجيش ووسائل اعالمه عن الهجوم واالعداد الحقيقه للقتلى والمصابين )

https://www.facebook.com/news24sinai/posts/592013240980664
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/595626527286002
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/595626527286002
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/879593528838297
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/879593528838297
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/879593528838297
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/598731500308838
https://www.youm7.com/story/2016/8/17/%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%A8%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2847292
https://www.youm7.com/story/2016/8/17/%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%A8%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2847292
http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/605369839645004
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عن أشخاص  وقاموا بالبحث، بنصب كمين جنوب الشيخ زويدن يمسلحأما على صعيد اإلغتياالت، قام ال

"محمد ع خ" من  وقاموا بخطف أحد المواطنين(، 64سيناءمطلوبين لديهم من خالل كشوف كانت بحوزتهم )

، وايضًا (64سيناءبالعريش ) 010مع الجيش على استجواب المعتقلين في مقر الكتيبة  لعملهقبيلة السواركه 

من قوات أمن شمال سيناء، أثناء سيره وسط مدينة العريش، بطلق نارى  اغتيال المالزم أول محمد عبد الرازق

، ثم خطف لشرطي (64سيناءشرطة ) 6106النقيب "محمد محمود الزملوط" دفعه و (،اليوم السابعفى الرأس )

والتحقيق معه ثالثة أيام ثم اعدامه ميدانيًا، حيث استولى المسلحين على سيارة شرطة تابعه لقسم أول 

(، وبها خفير الشرطة من سكان مدينة العريش واسمه "أحمد 64سيناءلمدينة )العريش اثناء تواجدها شرق ا

مسلحين ملثمين  3(، قبل أن يقوم 64سيناءعام، ومقيم بحي ابي صقل في مدينة العريش ) 32سالمه حمدان" 

 بعدها بثالثة أيام بإعدامه بمنطقة شرق العريش بعد المجىء به بنفس سيارة الشرطة التى خطفوه بها.

عن  ًاريري تقسرائيلالقناة الثانية اإلقد نشرت ي فسرائيلني واألمني بالجانب اإلأما على مستوى العمل الميداـ 2

تدريبات تلقتها مجندات جدد بكتيبة "كاراكال" المختصه بتأمين الحدود المحتله مع مصر للحفاظ على أمن 

 ،ال شرق سيناءيين باإلتصال بعدد من سكان المنطقة الحدودية شمإسرائيلضباط قيام و .(64سيناء) إسرائيل

عام، بعد  31المواطن "ناجح سليمان براك المواسي" البالغ من العمر ية بقتل إسرائيلقيام طائرة بدون طيار و

ي، قال له فيها انهم رصدوا تحركه على الحدود، وانه عليه الرحيل وإال سيتم إسرائيلتلقيه اتصال من ضابط 

سيارته بصاروخ موجه عن طريق طائرة بدون طيار أثناء قتله، وهو مارفضه المواطن ليتم بعدها استهداف 

 (.64سيناءتوجهه لمدينة رفح )

ي الجنرال يهودا هكوهين لصحيفة سرائيلقائد الكتيبة العسكرية في المنطقة الجنوبية بالجيش اإلصرح  -2

"معاريف" قائاًل: إن الجيش يتجهز لسيناريو خطير يتمثل بهجوم مسلح يشنه مائة من العناصر المعادية 

 لم خطير لعدو مكثفا وجودا تشهد ومصر إسرائيل، حيث أن الحدود بين إسرائيل سيناء باتجاه انطالقا من

 (.الجزيرة) اإلسالمية الدولة تنظيم جهات عسكرية، وهوي أن دخل معه في مواسرائيلاإل للجيش يسبق

ي يتأهب لهجوم سرائيلاإل الجيش تصريح ليوحاي عوفر المراسل العسكري لموقع "أن.آر.جي" يقول فيه: إن -7

 العسكرية االستخبارات جهاز يشغل ما وهذا مصر، مع الجنوبية الحدود على اإلسالمية الدولة تنظيم من

ية )أمان( حول توقيت إرسال التنظيم لعناصره الموجودين في شبه جزيرة سيناء، حيث أن التقدير سرائيلاإل

يفيد بأن التنظيم سوف ينفذ هجوما كبيرا داميا، وهو ما يتطلب تكثيف العمل االستخباري  إسرائيلالسائد في 

https://www.facebook.com/news24sinai/posts/592059054309416
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/592062037642451
https://www.youm7.com/story/2016/8/22/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4/2854051
https://www.youm7.com/story/2016/8/22/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4/2854051
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/601038373411484/?type=3&theater
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/601364196712235
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/601436790038309
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/592886987559956
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/604315903083731
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/8/28/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/8/28/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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ضاف عوفر أن السؤال الخاص بكيفية وطبيعة الهجوم القادم من تنظيم الدولة أمع مصر، وباتجاه الحدود 

ي بما وصفها حرب األدمغة سرائيليشبه سؤال المليون، في ظل ما يخوضه الجيش اإل إسرائيلباتجاه 

 (.الجزيرةوالمعلومات لتوفير صورة شبه كاملة عن طبيعة العمل الذي ُيحّضر له التنظيم )

 

 :والتنموية قتصاديةاال التطوراتالمحور الثالث: 

كيلو فولت  211في بيان لها محافظة شمال سيناء تعلن أن القوات المسلحة قدمت عدد واحد مولد بقدرة ـ 0

ي، وطلمبة طلمبة غسيل كيماو 6غشاء لتحلية مياه البحر، و 64كيلو فولت أمبير، و 011مولد بقدرة  61أمبير، 

رولمان بلي  1ميكانيكل سيل طلمبات التغذية، و 1ميكانيكل سيل طلمبات الضغط العالي،  1مياه منتجه، و

طلمبات حقن كيماويات،  1عداد ضغط عالي، و 02رولمان بلي طلمبات المياه المنتجة، و 1طلمبات التغذية، و

لمياه بمدينتي رفح والشيخ زويد والقري بوصة، وذلك لصالح محطات تحلية ورفع ا 41شمعة فلتر حقن  641

آبار  1آبار للمياه بمدينة رفح، و 1التابعة لهما. واوضح البيان أن القوات المسلحة تقوم بإحالل وتجديد عدد 

آبار أخري بمدينة الشيخ زويد، صيانة شاملة  2و ،آبار بمدينة رفح 2أخري بمدينة الشيخ زويد، بجانب صيانة 

 (اليوم السابع( )اخبار اليومبكافة مشتمالتها  )

، إن ى قالت فيهاسرائيلى تنشر إحصائية صادرة عن مكتب اإلحصاء اإلسرائيلالقناة الثانية بالتلفزيون اإلـ 6

من يناير وحتى يوليو من العام الجارى ى سافروا إلى شبه جزيرة سيناء خالل الفترة إسرائيل 112611أكثر من 

 (اليوم السابع)

عبد الفتاح السيسى موقع تفقد ، "قناة السويس الجديدة"بالتزامن مع احتفاالت الذكرى األولى الفتتاح ـ 3

ة قناة السويس وسير العمل بها، والتى تشمل أنفاقًا للسيارات والسكك الحديدية أسفــل األنفاق بمنطق

قناة السويس، وتفقد السيسي مصنع إنتاج الحلقات الخرسانية سابقة التجهيز الذى تم إنشاؤه بجوار موقع 

اصفات فنية خاصة مو ذات خرسانة من إنتاجها يتم يوميًا خرسانية حلقة 02 للمصنع انتاجية بطاقة المشروع

 (األهرام)

 4، والتى تشمل حفر 2الهندسية للقوات المسلحة أعمال حفرها فى أنفاق قناة السويس الــ واصلت الهيئة 4

ت الهيئة الهندسية من فى المرحلة الثانية فى اإلسماعيلية وبورسعيد، وانته 6أنفاق فى المرحلة األولى و

كافة أعمال اإلنشاءات األولية لحفر لألنفاق األربعة األولى والطرق األسفلتية ومنصات ماكينات الحفر، وستحفر 

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/8/31/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86-%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/presstour/2016/8/31/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86-%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://akhbarelyom.com/news/539107
http://akhbarelyom.com/news/539107
https://www.youm7.com/story/2016/8/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-21-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8B%D8%A7--%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/2824835
https://www.youm7.com/story/2016/8/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-21-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8B%D8%A7--%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/2824835
https://www.youm7.com/story/2016/8/10/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9/2837918
https://www.youm7.com/story/2016/8/10/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9/2837918
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/541400.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/541400.aspx
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فى المرحلتين األولى والثانية، وسيتم إنشاء أسفل قناة السويس نفقان للسيارات ونفق سكة  2األنفاق الـ

، وتصل األنفاق إلى سيناء أسفل القناة، وقد تم 2سرة بمنطقة نمرة حديد شمال اإلسماعيلية بداية من حى األ

االنتهاء من أعمال الحفر الجاف لألنفاق الجديدة، حيث بدأ الحفر الفعلى فى شهر رمضان الماضى، ويستمر 

 (اليوم السابعالعمل لمدة عام واحد فقط )

اللواء حمدى بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية أن بحيرة البردويل حصلت فى ـ أعلن 2

ن نتهاء ممنتصف شهر يوليو على رخصة التصدير إلى أسواق أوروبا واألسواق العربية، وإنه خالل عام سيتم اال

إنشاء بوغاز جديد بمنطقة رمانة لمواجهة فترات المنع وتوفير عمل للصائدين خالل تلك الفترة التى تستمر 

 (اليوم السابع) أشهر كل عام 4لمدة 

 ٤بهيئة قناة السويس بانتهاء ترسانة بورسعيد من بناء  المهندس جمال خالد مدير إدارة الترساناتـ صرح 2

 تشيدهم تم والتى ،''سيناء'' الطراز نفس من معديات ٨ إجمالى من طن لكل منهم،  ٦٢٠معديات بحمولة 

 بترسانات بنائها يتم معدية أكبر سيناء طراز المعدية القناة، ضفتى بين السيارات عبور أزمة على للقضاء

سيارة، باإلضافة على الموافقة على  ٣٠متر وتستوعب حوالى  ٦٠عرض و متر ٠٠بطول و طن ٦٢٠ بحمولة الهيئة

متر للعمل على محاور القناة الجديدة المختلفة ويستوعب  ٤٦بطول و طن ٢٦٠معديات جديدة بحمولة  ٣بناء 

 (اليوم السابعسيارة ) ٤٢هذا الطراز من المعديات ما يقرب من 

األلمانية وشركات طيران « أى تى أى»اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه تم اإلتفاق مع شركة ـ أعلن 7

 (األهرامر من سبتمبر المقبل )إلى مص« برلين»رحالت طيران من العاصمة األلمانية  3أخري لبدء تسيير 

ألبير فوشيه رئيس شركة و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يلتقي مع وزير الكهرباء محمد شاكر،ـ أعلن 1

سبل التعاون بين الشركة شنيدر اليكتريك مصر، والمهندس شريف عبد الفتاح نائب رئيس الشركة، لبحث 

 (اخبار اليومميجاوات ) 41ومحافظة جنوب سيناء من خالل إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يستقبل الوفد األمني الروسي القادم لبحث إجراءات تأمين السياح ـ 1

ر الخدمات بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد أن قام الوفد بزيارة لمدينة الغردقة وتفقده المقاصد وتوفي

السياحية التى يتردد عليها السياح األجانب وخاصة الروس، وشرح اللواء أحمد كامل طايل مدير أمن جنوب 

كاميرا  411عددها اكثر من  سيناء الخطة األمنية ومدى مراقبة شرم الشيخ بأكملها بكاميرات المراقبة البالغ

وكذلك األكمنة ومدى تطويرها واتباع اجراءات التفتيش للمارة بسياراتهم الكترونيا إلحكام سيطرتها االمنية 

https://www.youm7.com/story/2016/8/2/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9/2826899
https://www.youm7.com/story/2016/8/2/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9/2826899
https://www.youm7.com/story/2016/8/5/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/2830170
https://www.youm7.com/story/2016/8/5/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/2830170
https://www.youm7.com/story/2016/8/10/4%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-320%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9/2838265
https://www.youm7.com/story/2016/8/10/4%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-320%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9/2838265
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/542478.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/542478.aspx
http://akhbarelyom.com/news/545705
http://akhbarelyom.com/news/545705
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ومدى تأمين السياح منذ لحظة وصولهم عبر المطار حتى مغادرتهم شرم الشيخ، باالضافة الى خطة أخالء نزالء 

(، يذكر أن الوفد قد تفقد سابقًا الحالة األمنية بمطار األهرامتأمينهم ) الفنادق فى حالة وجود حريق وكيفية

 (اليوم السابعشرم الشيخ، إلعداد تقرير مفصل بها، تمهيدًا الستئناف عودة السياحة الروسية )

 2111اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يعلن عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ـ 01

حة بهدف إقامة أول متر مربع لصالح الشركة الوطنية للبترول التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسل

محطة غاز طبيعي في مدينة السالم شرم الشيخ، وأن لجنة من التخطيط العمراني قامت بتسليم األرض إلى 

 (الوطنشهور على األكثر ) 2الوطنية للبترول تمهيدا للبدء في العمل بها وتشغيلها خالل 

ديمترى جورين نائب رئيس رابطة منظمى الرحالت السياحية الروسية يصرح لراديو موسكو إف إم بانه ـ 00

فى حالة استئناف الجوالت السياحية فى مصر خالل شهر أكتوبر القادم، سوف تتكلف أسعار الرحالت والجوالت 

حيث أن أسعار الجوالت السياحية الخاصة آالف جنيه،  2و 4ألف روبل، أى ما يتراوح بين  42و 32السياحية مابين 

للسياح الروس فى مصر لن تتغير كثيرا عما كان فى السابق قبل حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء 

النقل الروسية تقول فيه أن الجانب (، لتنقل جريدة األهرام بعدها بأيام تصريح من مصادر بوزارة األهرام)

بسيطة النطالق أول رحلة سياحية من روسيا، « رتوش»، ولم يبق سوى %12المصرى أوفى بتعهداته بنسبة 

 (.األهراموالتى كشفت مصادر روسية أنها ستكون إلى مطار القاهرة )

ة محافظ جنوب سيناء يلتقي بالنمسا مع مسئولى بنك التنمية النمساوى بحضور عمر عامر سفير خالد فودـ 06

مصر لدى فيينا لبحث آليات تقديم الدعم للمشروعات التنموية وتوقيع بروتوكول للتعاون الثنائى بين جنوب 

 (.األهرامسيناء ومقاطعة بورجنالند النمساوية )

ناء ميو اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر األحمر يصرح ببدء االجراءات التنفيذية إلقامة ماريناـ 03

سياحى فى منطقة دهب جنوب سيناء للعمل فى خطوط مالحية منتظمة إلى المنطقة الشرقية للملكة 

حلة بين ضفتى خليج العقبة فى هذه المنطقة ال تستغرق أكثر من العربية السعودية عبر ميناء مقنا وان الر

 (.األهرامدقيقة ) 31

المهندس عالء خريبة وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء يشيد بمنظومة التموين الجديدة التي ـ 04

تمت بين وزارات "التموين والتخطيط واإلنتاج الحربي" بشكل مبدئي، واشار إلى أن وزارة اإلنتاج الحربي ستربط 

األحوال المدنية والتي لديها كافة شبكة قاعدة بيانات المنتفعين بالبطاقة التموينية بهيئات مهمة مثل 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/544413.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/544413.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/8/17/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81/2846279
https://www.youm7.com/story/2016/8/17/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81/2846279
http://www.elwatannews.com/news/details/1345066
http://www.elwatannews.com/news/details/1345066
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/547517.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/547517.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/548337.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/548337.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/547875.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/547875.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/548197.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/548197.aspx
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البيانات المتعلقة باألسرة صاحبة البطاقة التموينية وبذلك تكون هي المسؤولة عن كافة األمور بداية من 

إصدار البطاقة التحديث واإلضافة والحذف تلقائيا، وأضاف أن المزايا الجديدة بعد تولي وزارة اإلنتاج الحربي هي 

لسلع التموينية وفارق نقاط الخبز من أي بقال تمويني بأي مكان على مستوى السماح للمواطن بصرف ا

مليون  61الجمهورية دون التقيد بالمحافظة، باإلضافة إلى بناء نظام تكنولوجي يتم من خالله استيعاب وإدارة 

أو بدل التالف  أشهر، وسرعة استخراج البطاقات الجديدة 2كارت أسرة وتحويلها إلى كارت الدفع في مدة أقصاها 

جنيها، من خالل إرسال رسالة تليفونية من  61جنيه بدال من  02أيام فقط بتكلفة مقدارها  01والفاقد خالل 

الهاتف المحمول بدفع هذه القيمة أو من خالل سدادها من خالل أنظمة الدفع اإللكتروني، وتابع خريبة أن 

التموينية الذكية بالسجل المدني ووزارة الصحة والسجل  وزارة اإلنتاج الحربي ستقوم بربط منظومة البطاقات

التجاري ومصلحة الضرائب ووزارة التضامن االجتماعي ومصلحة السفر والهجرة وذلك للقيام بعملية تحديث 

البطاقات التموينية بصفة مستمرة وحذف غير المستفيدين من دعم السلع التموينية وحاالت الوفاة 

 (.الوطن)

 

  :6102ات خالل شهر أغسطس دالالت التطورالمحور الرابع: 

ولكنه إصدار لهيب الحرب الصادر من والية سيناء صدمة للكثير من رواد مواقع التواصل اإلجتماعي،  مثلـ 0

 وسائل اإلعالم المصرية فيما تنقله ، وعدم مصداقيةهشاشة وضعف الجيش المصري كشف عن عدة نقاط:

وزارة الداخلية المصرية حول مصير نقيب الشرطة ، وكذلك عدم مصداقية عن سيطرة الجيش في سيناء

قد تم أسرهم قبل أن يتم  والجندي المفقودين في حادثة كمين الصفا بمارس الماضي، حيث أثبت اإلصدار أنه

ن وأن هناك قلة في العدة والعتاد، واة الذين يعانيها المقاتلأوضح بشكل غير مباشر المعان، كما إعدامهم

وايضًا لوحظ كشف وجوه بعض المقاتلين وهو داللة على مقتلهم في المواجهات التى تجري بين الجيش 

 والمسلحين.

نباء مقتل العديد منهم في عمليات حق أل حول صحة ؤاختفاء وجوه قيادات الوالية وهو ما يدفع للتساوكذلك 

ي جهد استخباراتي قمنا برصده والرصد سرائيلالتى تمت في الفترة األخيرة والتى ساهم فيها الجانب اإل 3الشهيد 

لة دالقبل ذكرى مذبحة رابعة العدوية مثل توقيت اإلصدار ، وقد حات الدالة عليه في تقارير سابقةالتصري

كري، ليبث عدة رسائل حماسية لجمهور تتخبط فيه قوى المعارضة للنظام العس الوقت الذي هامة في ظل 

http://www.elwatannews.com/news/details/1365864
http://www.elwatannews.com/news/details/1365864
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الشباب والرافضين للحكم العسكري المصري لجذب أنصار له، مع التأكيد على فساد منهج جماعة اإلخوان 

 المسلمين ومنهج صناديق الديمقراطية.

هو وسىء على جهاز الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية وحلفائها،  يبدو أن اإلصدار كان له تأثيركما 

دفعهم لإلعالن عن مقتل شخص يدعى "أبو دعاء األنصاري" ووصفه أنه هو مسئول التنظيم وهو مالم  ما

يؤكده أحد، ولكن مايبدو من متابعة الضربات وما قممنا بتحلييه في بداية التقرير أنه بالفعل قد تم قتل 

يس من قبل القوات المصرية بل من قبل أحد القيادات أو األفراد التابعين للتنظيم في الفترة الماضية ولكن ل

 ي لطائرات بدون طيار ألهداف وأفراد محتملين أو مشكوك بانتمائهم للتنظيم.إسرائيلتوجيه استخباراتي 

ببناء حملة اعالمية ممنهجة تهدف الى ربط بعض األسلحة المتواجدة بسيناء بإيران ثم ربط  إسرائيلقيام ـ 6

 ط هذا بضرورة الدفع برحيل حماس من غزة.هذا بعالقة حماس بإيران، ثم رب

محاولة النظام المصري تقييد مساحة حركة المسلحين بشمال شرق سيناء، ومنعهم من فتح جبهات ـ 3

ي، لهذا تحرص اإلستخبارات إسرائيلاستنزاف لقوات الجيش جديدة، وهذا بتعاون وتنسيق استخباراتي مصري 

ى فتح قنوات تواصل مع القبائل في مناطق المسلحين إلستهداف ية كاًل على حده، علسرائيلالمصرية واإل

 الحاضنة الشعبية المعادية لقوات الجيش واألمن نتيجة ممارساتهم المتراكمة.

ي، والية سيناء(، على تفعيل الجانب األمني سرائيلاعتماد أطراف الصراع الثالثة )النظام المصري، النظام اإلـ 4

 متزايد، وهو ما ينبأ عن طبيعة الصراع القادمة وأنها لن تكون قصيرة المدى.واإلستخباراتي بشكل أكبر و

اربع ن، وهو ماظهر في مقتل يوبأرواح المدنيأفراد والية سيناء  ظهور بوادر تهاون بالحواضن الشعبية منـ 2

ًا خصوص، للزيادة إذا استمرت هذه السياسة حدي عملياتهم، وهو ما تسبب في غضب شعبي مرشحإمدنيين في 

مظلومية قوات األمن ضد المدنيين، ولكن هذا يقابله  أن جزء من شعبية التنظيم قد بنيت أنه يقوم برد

استمرار سياسات النظام المصري في منطقة شمال شرق سيناء والتى تزيد من غضب المواطنين ضد قوات 

ة قيام سيدة مصرية بمقارنة تصفية واعتقال وتعذيب وصل لدرجو الجيش التى تستمر في انتهاكتها من قتل

ي وكيف أن الثاني كان أرحم من األول، وكيف أن قوات الجيش تقوم بهدم سرائيلالجيش المصري بالجيش اإل

 منازل المواطنين وسرقة األغنام من قبل الجنود.

ي بوجود محاوالت جادة لوالية سيناء لمحاولة استهداف جنود أو سكان سرائيلل قناعة لدى النظام اإلتشكُ ـ 2

ين، وهو مايدل عليه تكثيف عملهم اإلستخباراتي في سيناء وعمليات األغتيال بالطائرات بدون طيار، إسرائيل
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 ية على الحدود خصوصًا في ظل وجود احتماليةسرائيلبالتوازي مع رفع حالة اإلستعداد والتأهب للقوات اإل

" على الحدود واستهداف أي 06نجاح المسلحين بدفع عناصر انغماسية لها قد تستطيع الوصول للطريق "

ية مارة، أو نجاح مجموعة من المسلحين للتسلل لقرية أم الرشراش المحتلة والمعروفة حاليًا إسرائيلحافلة 

 واستهداف السائحين بها.بإسم مدينة ايالت 

ية من اإلتصال  بأهالي القرى الحدودية  برفح، وعرض التعاون معهم أو ائيلسرعدم خشية المخابرات اإلـ 2

الرحيل واإلستهداف، رغم قيام بعض شيوخ العشائر بتسجيل بعض تلك المكالمات وتسليمها للمخابرات 

المصرية دون أى ردود فعل، وهو مادفع بعض األهالي لتسجيل بعض تلك المكالمات وقيام بعضهم بتسليمها 

كوسيلة اعالمية  64ر من والية سيناء، بينما قام أحد األهالي بإرسال مكالمة مسجلة لصفحة سيناءلعناص

تستطيع نشر مايحدث في سيناء، وقد كشف التسريب عن حقيقة يعلمها أهل سيناء وهو أن الجيش المصري 

 ن تلك المناطق.ية ضد مواطنيسرائيليعلم حقيقة تلك المكالمات بل ويتعاون مع جهاز اإلستخبارات اإل

، نتيجة الجهود اإلستخباراتية واألمنية ضدهم، وهو ما قد يكون في صفوف المسلحينعالية وجود خسائر ـ 7

له مؤشر آخر عن وجود اختراق في صفوفهم قد تم، أو ضعف الجانب األمني لديهم نتيجة طول فترة العمليات 

ر مازال المسلحين ناجحين في امتصاص ضربات وانحصارها في نطاق جغرافي محدد، ولكن على الجانب اآلخ

 الجيش وتوجيه هجمات ضد تمركزاته وقواته.

حرص النظام المصري على التضييق على أهل غزة للضغط على حكومة حماس عن طريق فتح معبر رفح ـ 1

ألف  011 تمرير أعداد قليلة جدًا، في الوقت الذي زار فيه سيناء في ستة أشهر ما يقاربو لمدد زمنية قليلة

 ي.إسرائيل

ظهور خطوات جدية لبدء اعادة السياحة الروسية لمصر، ومنها اعالن مقتل المسئول عن عملية األغتيال، ـ 1

 ،وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف عن صياغة اتفاقية حكومية حول أمن الطيران مع مصروثانيًا ما أعلنه 

ينة شرم الشيخ، وفي هذا اإلطار يأتى ما رصدناه في التقرير على تسريع وتيرة عودة السياحة لمدوهو مايساعد 

السابق عن تسلمه ورقة من الجانب الروسي حول تأمين المطارات في اطار العمل على عودة السياحة الروسية، 

وايضًا عمل محافظ جنوب سيناء على فتح خطوط سياحية جديدة لمدينة شرم الشيخ، مع مالحظة حرص 

فصل جنوب سيناء عن مسرح العمليات في شمال سيناء بطرق متعددة أمنية واقتصادية  النظام المصري على

 واجتماعية.
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استمرار هيمنة وزيادة توغل الجيش على المشاريع اإلقتصادية في سيناء، وجود خط يتشكل لعسكرة ـ 01

ترحة لتنمية المقمناطق ااإلقتصاد بشكل تدريجي، أو جعله تحت الهيمنة العسكرية بشكل مباشر خصوصاً في 

في سيناء، ويبدوا أن لمشاريع اإلقتصادية في سيناء أبعاد سياسية غير محلية في ظل انباء عن ان شبكة 

وستضمن خطوط سكه حديد، والتى حرص السيسي ربط شرق سيناء بغربها خالل عام، التى ستقوم باألنفاق 

ع اقليمي لربط تلك الشبكة زء من مشروعلى زيارتها في ذكرى افتتاح تفريعة قناة السويس، قد تكون ج

 واألردن أيضًا.  بإسرائيل

 


