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توقفها عن العمل على جميع حساباتها نظرًا  "62سيناء"إعالن صفحة ، جاء 6102شهر سبتمبر  مع نهاية

(، وبهذا الغلق تختفي نافذة أخرى من نوافذ 62سيناءلضغوط تفوق قدرتها على االستمرار، حتى إشعار آخر )

الكثير من التطورات المتصاعدة والمتغيره  6102تسليط الضوء على مايحدث في سيناء، وقد شهد شهر سبتمبر 

 :على النحو التاليعلى أكثر من صعيد في المشهد السيناوي 

 

 :الحقوقية التطورات المحور األول:

مركز رصدت وحدتي الرصد الميداني واإلعالمي بـ ، 6102 سبتمبرشهر صعيد اإلنتهاكات في سنياء في على 

إنتهاكات قوات الجيش والشرطة المصرية بحق السكان المدنيين بسيناء خالل شهر  الندوة للحقوق والحريات

 سبتمبر، على الوجه التالي:

 

https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/618663134982341/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nadwahqoq/?fref=ts
https://www.facebook.com/nadwahqoq/?fref=ts
https://www.facebook.com/nadwahqoq/?fref=ts
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 غير عادلة: : محاكماتأواًل

 األحكام التالية:محكمة شمال سيناء المنعقدة بمجمع محاكم اإلسماعيلية أصدرت ـ 0

متهمين من مدينة العريش فى قضية حرق كنيسة مارى جرجس بمحافظة  ٩السجن عشر سنوات على )أ( 

 ،رمضان مطلق ،ناصر شراب ،أبو شقرة إسالم، : إيهاب يونس العبد الكاشفالمحكوم عليهم همشمال سيناء، و

 .بدويبهاء  ،محمد فؤاد حسن ،حسن حميد ،محمود سالم ،باسم سالم

محمد  ،الدكتور مصطفى الطبرانى ،إيهاب حسن عبد المجيد القصاص ،عمرو القصاص :آخرين وهم ٢١براءة )ب( 

عالء أحمد حسين أبو نويجع وشقيقه خالد  ،وليد البصيلى ،حمدى فؤاد وشقيقه محمد فؤاد ،خميس حجاب

 .مصباح أبو حرب ،حمدى فؤاد عطية جبرة وشقيقه يوسف فؤاد عطية جبرة ،أحمد حسين أبو نويجع

العسكرية باإلسماعيلية تتعنت في تنفيذ اإلفراج عن المعتقل/ راضي حسين من مركز بئر العبد  النيابةـ 6

محكوميته والتى تم تخفيضها من خمسة عشر عاما إلى ثالث سنوات بمحافظة شمال سيناء، بعد قضائه فترة 

 بقضية اقتحام قسم شرطة رمانه. إعالميًاوالمعروفة  ،كلي اإلسماعيلية 6105لسنة  051في القضية رقم 

المنعقدة بمعهد  ٢١رغم انتفاء الدليل المادى وبطالن الحبس االحتياطى، محكمه جنايات الجيزة الدائرة ـ 3

 ١٠٢٢لسنة  ٢٠١لشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجى، تستمر في تجديد حبس المتهمين بالقضية رقم أمناء ا

 حصر أمن دولة عليا.

 

 ثانيًا: االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي

مواطن تم  ٢١٠الصحف المصرية، تم رصد حد أدنى لعدد و بالمتابعة اإلعالمية لوسائل اإلعالم الحكوميةـ 0

 ،قسريًا وإخفائهمقد تم اعتقالهم اإلفراج عن طفلين كان ، مع تقالهم واختفاء بعضهم قسريًاواعتوقيفهم 

، (الوطن) مواطنين من سكان مدينتي الشيخ زويد ورفح كانوا مودعين في سجن اإلسماعيلية ٢اإلفراج عن و

 .في تقارير الشهور الماضية عدم ظهور حاالت اإلختفاء القسري التي تم رصدها وتوثيقها باألسماء استمرارو

 

 القتل خارج إطار القانون :ثالثًا

 ،متحدث العسكري باسم الجيش المصريمواطنين وفق الصفحة الرسمية لل ٢مواطن، وإصابة  ٢٢قتل وتصفية 

رصد ميداني ، وةسمية والخاصة المقربة من األجهزة األمنيمواطن وفق الصحف المصرية الر ٩٩قتل وتصفية و

http://www.elwatannews.com/news/details/1403545
http://www.elwatannews.com/news/details/1403545
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أطفال  ٨و سيدات ٢٠مواطن بينهم  ٩١إصابة ، وسيدة على يد قوات الجيش ٢بينهم  مواطنين ٧وإعالمي لقتل 

نتيجة  مواطنين وإصابة رجل وسيدة ٩توثيق مقتل ، والنار وقصف العشوائي لقوات األمننتيجة إطالق 

 حين ضد قوات الجيش.عمليات قام بها مسل

 

 االنتهاكات االقتصادية واالجتماعية :رابعًا

ت خاصة، )عدد ( سيارا١حرق ) ،( منازل لمواطنين مدنين٢) ،( مدرسة حكومية١قوات الجيش المصري تدمر )ـ 0

حاالت قصف منها ثالث حاالت  ٩، مع ( دراجة نارية٢) ،( سيارات خاصة٩تستولي على )، ومجهول( دراجة نارية

قيام ، وكومية، نفذتها قوات الجيش المصريحاالت قصف مدفعي ألحياء سكنية ومنشآت ح ٦و قصف جوي

رصد وكذلك  جنود بالجيش المصري بن حمالت مداهمات ضد ممتلكات مدنيين بغرض سرقة األغنام وأكلها.

سبتمبر بإقامة  2خ قيام قوات الجيش بانتهاك حرمة دور العبادة واستباحتها، حيث قامت قوات الجيش وبتاري

 كمين أعلى مسجد أبوعرفات قرب منطقة الماسورة جنوب مدينة رفح.

تكشف سوء الطرق بسيناء، حيث شهد شهر سبتمبر زيادة كبيرة في حوادث الطرق  األضحىجازة عيد ـ إ6

فيات حصدت عدد و ،حادثة، معظمها جنوب سيناء ١١ بالمقارنة باألشهر الماضية، حيث وصل عدد الحوادث إلى

مصاب، مما يدل فساد منظومة تطوير الطرق وصيانتها في جنوب سيناء، رغم حجم  ٩٨و مواطنين 65

 افستثمارات المعلنة في هذه المحافظة على الطرق. 

 ،من خالل كمين الريسة ،تعنت ومنع قوات الجيش لمرور األغذيه واألدويه ألهالي رفح والشيخ زويد استمرارـ 3

كهرباء المغذي لمدينتي رفح والشيخ زويد،  ٦٦ش مرتين بقصف خط الجهد العالي رصد تعمد قوات الجيو

 رصد، وكذلك اه عن المدينتين معظم شهر سبتمبربغرض إخراجه عن الخدمة مما أدى إلنقطاع والكهرباء والمي

 قطع خدمات المحمول واإلنترنت ثالث مرات عن مناطق العريش والشيخ زويد ورفح.
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 واألمنية: العسكرية تطوراتالالمحور الثاني: 

شهد هذا شهر سبتمبر تصاعد العمليات وخسائر قوات الجيش والشرطة، رغم أوامر النظام العسكري لبعض  -0

(، وهذا بعد رصدنا يوم الثامن من أغسطس ةالجزيرالمشايخ الحكوميين للتوسط لعقد هدنة مع المسلحين )

المنصرم في تقريرنا أن السيسي أرسل لواء من المخابرات يرجح أنه من المخابرات العامة، للقاء كبار شيوخ 

عن الخبير بالشؤون العربية يوني بن األخباري والتى نقلته  الجزيرةالقبائل بسيناء وهذا نقاًل عن موقع قناة 

مناحيم في مقال له بموقع المعهد األورشليمي لشؤون الدولة، ولكن يبدوا أن تلك الجهود قد فشلت حتى اآلن 

 جيةواالستراتي المعهد المصري للدراسات السياسيةطبقًا لرصد  نظرًا لتقرير الخسائر لقوات الجيش والشرطة

  والذي كان كالتالي:

فرد عسكري من  62ارتفاع معدل قتلى الجيش والشرطة مقارنة بالشهر السابق ليصل في هذا الشهر إلى عدد 

صف ضابط جيش وشرطة على األقل كحد أدنى، بينما انخفضت  5و ضباط 6قوات الجيش والشرطة بينهم 

 1فرد عسكري من قوات الجيش والشرطة على األقل بينهم  إصابة 10 في هذا الشهرصبح تنسبة اإلصابات ل

دد عل وارتفعت نسبة عمليات القنص لتصلصف ضابط على األقل كحد أدنى، وتنوعت اإلستهدافات  5و ضباط

وايضًا ارتفعت نسبة استهداف الكمائن واإلشتباك المباشر مع عملية قنص ضد ضباط وجنود في الكمائن،  62

، أما على عملية نتج عن احداها اإلستيالء على عربة همر ودبابة 61لتصل لعدد قوات الجيش والشرطة 

تفجير كحد أدنى، نتج عنه اعطاب وتدمير  31ارتفع أيضاً عدد التفجيرات ليصل إلى عدد مستوى المعدات فقد 

 0عدد  واالستيالء على سيارات دفع رباعي، 3، واعطاب وتدمير عدد M60A3آلية مدرعة بينهم دبابتين  62

 نقل مياه. سيارة

 

فلقد شهد هذا الشهر ارتفاع عمليات األعتقال في صفوف المتعاونين مع قوات أما على صعيد اإلغتياالت،  -6

منهم في رفح والشيخ  2أشخاص تم اعدام  01األمن من ابناء القبائل، حيث تجاوز عدد المعتقلين أكثر من 

مر أحدهم )تازويد، أما على صعيد اغتيال أفراد األمن فتم استهداف سيارة تقل أفراد شرطة معينين وقتل 

عام، والشرطي شعبان  21عام( واصابة اثنين آخرين وهم: أمين شرطة إيهاب السيد محمد  33عبدالنبي صابر 

 باإلضافة لسائق سيارة األجرة وهو مدني. عام، 30السيد زايد 

http://www.aljazeera.net/programs/revolutionrhetoric/2016/9/3/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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://www.eipss-eg.org/
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ن بالتسلل لمحافظة يالمسلحولكن اليمكن القياس عليه حتى اآلن، وهو قيام  ًانوعي ًاشهد الشهر تطور -3

بمنطقة وادي فيران يضم مساعد مدير أمن جنوب سيناء اللواء السيد  أمنىموكب  واستهدافء، جنوب سينا

 .(الوطن( )62سيناءبينهم ضابطين بإصابات متفرقة ) آخرين 5و صابته هووإعبد اهلل الرافعي، 

 

صحيفة مكور ريشون اإلسرائيلية من ضعف الرعاية األمنية  علي صعيد الكيان اإلسرائيلي، فلقد حذرت -2

رغم  غزة بالمقارنة مع مثيالتها المالصقة للحدود مع قطاع مصر للبلدات اإلسرائيلية المحاذية للحدود مع

يعتبران خطرا مهددا لإلسرائيليين على الحدود المصرية  تنظيم القاعدةو تنظيم الدولة اإلسالمية أن

صحيفة معاريف اإلسرائيلية عن تدريبات أجراها الجيش اإلسرائيلي في المنطقة حين نشرت ، في (الجزيرة)

 نم انطالقا إسرائيل ضد اإلسالمية تنظيم الدولةتحسبا لمواجهة عملية مسلحة يقوم بها  مصر الحدودية مع

اصة بوحدة "كركال" ن الجيش اإلسرائيلي أجرى تدريبات عسكرية خأسيناء، وذكر المراسل العسكري نوعام أمير 

المتخصصة بإعداد المقاتلين، للتهيؤ لهجوم قد يشنه التنظيم في مناطق االحتكاك مع إسرائيل، ونقل 

المراسل العسكري عن قائد الكتيبة إلعاد كوهين، أنهم قاموا بعدة مناورات مختلفة، بينها احتمالية أن يقع 

عملية تسلل داخل الحدود اإلسرائيلية، أو إطالق نار، هجوم مسلح على الجدار األمني الفاصل مع سيناء، أو 

 .(الجزيرةووضع عبوات ناسفة على طول الحدود )

 

 :والتنموية قتصاديةاال التطوراتالمحور الثالث: 

الحقيقية واإلستحواذ على صناعة الرخام والجرانيت بدأ ات السيطرة ءجراإالقوات المسلحة المصرية تبدأ  -0

من سيناء، حيث أعلن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة مصر سيناء للتنمية الصناعية 

واالستثمار المساهمة في تأسيس وإشهار الشركة الوطنية المصرية للرخام والجرانيت بمساهمات جهاز 

إقامة مجمعات صناعية إلنتاج الرخام والجرانيت في أماكن تواجد خام الرخام في  مشروعات الخدمة، بهدف

عمليات إقامة المجمع الصناعي األول  ءمحافظات الجمهورية، بحيث تكون البداية من وسط سيناء، وبد

الستخراج وتصنيع خامات الرخام والجرانيت في منطقة الججافة بوسط سيناء، والمجمع مملوك للشركة 

وهى إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة تم  ،طنية المصرية للرخام والجرانيتالو

مليارات جنيها، وهناك مراحل  1تأسيسها حديثا بمشاركة شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية، برأس مال 

https://www.facebook.com/news24sinai/posts/608038152711506
http://www.elwatannews.com/news/details/1391596
http://www.elwatannews.com/news/details/1391596
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/e10c8952-cbc1-4a68-a859-33109739eb1d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/e10c8952-cbc1-4a68-a859-33109739eb1d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/0ecf57ed-a68e-45cb-8cd9-393e523c6715
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/0ecf57ed-a68e-45cb-8cd9-393e523c6715
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/9/19/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/9/19/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/9/29/%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%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%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/9/29/%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%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%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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أخبار مصر المختلفة )الحقة إلقامة مجمعات صناعية أخرى في مواقع تواجد خام الرخام داخل محافظات 

 .(اليوم

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع ممثلين لبعض المستثمرين العرب وكل من مدير اجتمع  -6

التخطيط والمحاجر والطرق ورئيس المنطقة الصناعية بالمحافظة، لعمل دراسات لإلستفادة من المواد 

حجرية الموجودة بالقرب من المنطقة الصناعية بأبوزنيمة، من أجل إقامة بعض مصانع للجبس واألسمنت الم

بالمنطقة للقضاء على ظاهرة تصدير المواد الخام وإعادة استيرادها بعد التصنيع وإقامة قاعدة صناعية 

 .(الوطنعمالقة بأبو زنيمة )

 

مخابز الخبز أصبحت مشاريع استراتيجية، حيث أعلنت شركة المقاولون العرب فرع سيناء اإلنتهاء من  -3

"تنفيذ أكبر مخبز استراتيجي آلي" بمدينة شرم الشيخ بطاقة نصف مليون رغيف في اليوم، والمشروع عبارة 

التصنيع( واألفران ودورين  ،بر المكينات )العجنمتر مكون من عن 211إنشاء مخبز ضخم على مساحة تزيد على 

 .(الوطنماليين جنيه ) 01ملحقين لإلدارة وساحات التسليم، بتكلفة حوالي 

 

بيانات السيناوية، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، يفتخر أن اإلسرائيليين يعشقون الطبيعة  -2

خالل شهر  ألف سائح 20أن عدد السياح اإلسرائيليين اللذين زاروا سيناء بلغ يظهر لمكتب اإلحصاء اإلسرائيلي 

(، وإحصاءات رسمية صادرة اليوم السابعألف زاروها فى نفس الفترة من العام الماضى ) 21أغسطس مقابل 

عن منفذ طابا البرى، تظهر تضاعف أعداد السياح اإلسرائيليين الوافدين إلى سيناء، ثالث مرات فى غضون 

ألف  62تضاعف العدد فى شهر يوليو إلى سائح، و 02621استقبل فى شهر يونيو الماضى  حيثثالثة أشهر، 

 .(الوطن) سائح

 

تركيا تستأنف رحالتها لمدينة شرم الشيخ، لتصبح ثاني دولة بعد بولندا تستأنف رحالتها الجوية إلى  -5

 .(الجزيرة) في سيناء قوط طائرة الركاب الروسيةشهرا، على خلفية حادثة س 00هناك، وهذا بعد توقف دام 

مع بداية العام الدراسي  %60تراجع نسبة االشغال السياحي بفنادق ومنتجعات مدينة شرم الشيخ إلى  -2

 (.الوطنالجديد )

http://akhbarelyom.com/news/561575
http://akhbarelyom.com/news/561575
http://akhbarelyom.com/news/561575
http://www.elwatannews.com/news/details/1422868
http://www.elwatannews.com/news/details/1422868
http://www.elwatannews.com/news/details/1374595
http://www.elwatannews.com/news/details/1374595
https://www.youm7.com/story/2016/9/9/%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-70-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9/2877800
https://www.youm7.com/story/2016/9/9/%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-70-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9/2877800
http://www.elwatannews.com/news/details/1409230
http://www.elwatannews.com/news/details/1409230
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/11/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%86%D8%B0-11-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/11/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%86%D8%B0-11-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7
http://www.elwatannews.com/news/details/1438649
http://www.elwatannews.com/news/details/1438649
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ليم الفني، والفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لقوات الهاللي الشربيني وزير التربية والتعليم والتع -2

مدارس جديدة بسيناء تم إنشائها بالجهود الذاتية بالتعاون بين القوات المسلحة  2شرق القناة، يفتتحان 

وعدد من المستثمرين ورجال األعمال ومؤسسات المجتمع المدني بشمال ووسط وجنوب سيناء، والتي تمثل 

مدرسة ومعهد أزهري يجري إنشائها، والفريق أسامة عسكر يصرح بأن  65نية ضمن خطة إنشاء المرحلة الثا

االفتتاحات الجديدة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة إلنشاء ورفع كفاءة المدارس 

 .(اخبار اليوموالمعاهد األزهرية بالقرى والتجمعات السكانية األكثر احتياجا بشبه جزيرة سيناء )

 

إينى اإليطالية العمالقة للطاقة تعلن عن استراتيجية مشتركة مع مصر إلقامة مشروعات للطاقة شركة  -1

ميجاوات، يبدا العل به في  51المتجددة، يتضمن المشروع األول بناء محطة طاقة شمسية فى سيناء بقدرة 

 261، والمشروع جزء من اتجاه إيني نحو الطاقة النظيفة بهدف تشغيل 6102ر وينتهى بنهاية عام شهر اكتوب

 .(أخبار اليوم( )اليوم السابع) 6166ميجاوات معظمها عن طريق الطاقة الشمسية بحلول 

 

  دالالت التطور:خالصة: 

اإلخبارية عن العمل صدمة لمتابعين الشأن السيناوي، وأتى هذا التوقف بعد  62سبب توقف صفحة سيناءـ 0

عام، مديري ومشرفي الصفحة بشكل حذف إدارة موقع الفيسبوك للصفحة اإلحتياطية وتعطيل حسابات 

وبهذا تفقد سيناء أحد المنابر التى تنقل ما يحدث بداخلها، ويعكس هذا التوقف حرص النظام المصري على 

 منع نقل ما يحدث في سيناء، حصر ما ينقل على مصادره الموجهه فقط.

 

ارتفاع نسبة خسائر قوات الجيش والشرطة، وارتفاع نسبة اغتيال المتعاونين معهم، وتهديد المسلحين ـ 6

ألي متعاون مع الجهاز اإلستخباراتي المصري، ولكن هذا أدى إلى ردود أفعال من بعض شباب القبائل أسفر عن 

حادثتي اشتباك بين المسلحين والقبائل وهو ماتم احتوائه الحقاً رغم محاولة اإلستخبارات اإلسرائيلية استثمار 

 تلك الحوادث دون جدوى مالحظة حتى اآلن.

 

http://akhbarelyom.com/news/556477
http://akhbarelyom.com/news/556477
https://www.youm7.com/story/2016/9/29/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2901906
https://www.youm7.com/story/2016/9/29/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2901906
http://akhbarelyom.com/news/565950
http://akhbarelyom.com/news/565950
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ولقد من سيناء،  انطالقضده قد تشن هجمات  ألي درجة استعداديته العسكرية سرائيلياإلالكيان  رفعـ 3

وهو  في المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل، انعكس هذا في التدريبات التى اجراها الجيش اإلسرائيلي

على و محتملةمنطقة احتكاك تدريب جرى عكس المعتاد في المناطق المعدة له وسط إسرائيل، بل تم في 

سيناء، وتم استخدام الذخيرة الحية في التدريب لرفع مقربة من األماكن التي قد تشهد الهجوم المتوقع من 

 اإلستعداد والكفائة القتالية للجنود.

 

عدم ثقة قيادة الكيان اإلسرائيلي اتجاه السيسي، وهو ما يظهر من ردود أفعالهم السلبية التى تدل على ـ 2

ا القيادة اإلسرائيلية الحالة في شخص وقدرات عبد الفتاح السيسي، رغم التعاون وجود أزمة ثقة تشعر به

األمني واإلستخبارتي الذي زادت فاعليته بين النظام المصري الحالي والنظام اإلسرائيلي، هذا التعاون الذي أثني 

في  الجمعية العامة لألمم المتحدةعلى هامش مشاركته في اجتماعات عليه السيسي في لقائه مع زعماء يهود 

 .(الجزيرةنيويورك، ونقله آساف غيبور مراسل موقع "أن آر جي" )

 

لسيطرة على صناعة الرخام والجرانيت، بعد نجاحها في تمديد سيطرتها على العسكرية باالمؤسسة  ءبدـ 5

 الثروة السمكية بشكل متزايد.

 

وانتظار عودة السياحة الروسية، وهي عودة انخفاض معدالت اإلشغال السياحي في شرم الشيخ، استمرار ـ 2

 .عملية مسلحة في جنوب سيناء، وهو مايحرص األمن على تالفي حدوثهمهددة في حالة حدوث أى 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/acdaf599-335a-4cb8-940b-6228698a58bc
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/acdaf599-335a-4cb8-940b-6228698a58bc
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/9/22/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/9/22/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9

