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 يف املستجدات األمنیة بمرکز بئر العبد   ة نوعی ات  تطور  

 ، وجدل حول الضحایا الهجوم یلع معسکر رابعة تفاصیل   

  یلع معسکر رابعة   تحلیل الهجوم  

 أخبار وروابط   ، .. یومًا بیوم   واجهات يف سیناء امل    

 شمال سیناء الوضع الصحي يف   

  الوضع التنموي والخدمي يف شمال سیناء  

 فی هذا العدد: 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 مرصد سيناء  

تقریر یرصد أهم أخبار 

سیناء ویحلل تطورات 

 األوضاع یلع عدة محاور

 إعداد

 وحدة الرصد 

 

 "وعى صناع الوعي"

، امینـمضو ،ات إعالمیةـخدم"

 اتیةـدیة ومعلومـاریر رصـتقو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 أوال: تطور نوعي يف املستجدات األمنیة بمرکز بئر العبد 
استمرار تواجد عنارص تنظيم  العالمة األبرز عىل الصعيدين األمني والعسكري يف سيناء خالل شهر أغسطس متثلت يف  

قرى تابعة ملركز برئ العبد (الجناين، قاطية، أقطية، املريح) عقب تنفيذهم لهجوم عىل معسكر   4والية سيناء داخل  

. وفهم دالالت هذا التطور يتطلب تحليل �ط عمل والية سيناء يف برئ العبد.  2020يوليو    21للجيش بقرية رابعة يف يوم  

، شهد مركز برئ العبد تكثيفا لعمليات تنظيم والية سيناء. وتنوعت تلك العمليات  2020ل من عام  فخالل النصف األو 

من استهداف متعاون� مع الجيش وتصفية قادة عسكري� وصوال إىل شن هجوم ضخم عىل معسكر الجيش يف قرية 

   قرى مجاورة لقرية رابعة. 4رابعة التابعة ملركز برئ العبد ثم السيطرة عىل 

يعتمد تنظيم والية سيناء قبل تكثيف عملياته يف منطقة معينة عىل نرش شبكته األمنية يف تلك املنطقة للتعرف عىل 

يناير   الجيش والرشطة وجمع املعلومات عن املنطقة. ويف مطلع  التنظيم صوراً    2020الشخصيات املتعاونة مع  نرش 

يناير ألقى التنظيم القبض عىل مدير التموين السابق   15يف    إلعدام شخص� يعمالن لصالح الجيش جنوب برئ العبد. ثم

عنارص   إىل  تصل  ال  التموينية يك  الحصص  والتشدد يف رصف  الجيش،  مع  بالتعاون  بتهمة  "عث�ن موىس"  العبد  ببرئ 

ما   يناير نرش التنظيم صورا لطائرة دون طيار مرصية سقطت بالقرب من برئ العبد، وهو  30التنظيم، ثم أعدمه. ويف  

 يش� إىل وجود نقاط متركز ملجموعات التنظيم أتاحت لعنارصه الوصول إىل الطائرة قبل عنارص الجيش والرشطة. 

فرباير عبوة ناسفة يف سيارة العقيد أركان    12ر يف  د التنظيم من نوعية عملياته يف برئ العبد حيث فجّ ويف شهر فرباير صعّ 

مارس حاول عنارص التنظيم    14رفقة سائقه، ثم يف  ب أدى إىل مقتله  مشاة م�  134حرب مصطفى عبيدو قائد اللواء  

اغتيال مأمور قسم رشطة برئ العبد العقيد وائل بهجت يف أول هجوم مسلح ينفذه التنظيم يف قلب مدينة برئ العبد  

جنود   5مارس قُتل    29بواسطة إطالق النار عىل سيارته أثناء وقوفها أمام إحدى الصيدليات، إال أنه نجا من الهجوم. ويف  

من عنارص الجيش تفج�    10عقب تعرض كم� متحرك للجيش لهجوم يف منطقة قرصويت قرب برئ العبد، في� قُتل  

 إبريل. 30عبوة ناسفة مبدرعتهم يف مركز برئ العبد يوم 

املنطقة م� سمح له بتنفيذ  تلك األنشطة املتزايدة لوالية سيناء يف برئ العبد أشارت لتمكن التنظيم من ترسيخ أقدامه يف  

هجومه الكب� عىل معسكر الجيش بقرية رابعة التي تقع غرب مدينة برئ العبد بش�ل سيناء، ويوجد عىل أطرافها  

معسكر للجيش محاذي للطريق الدويل الساحيل (القنطرة رشق/رفح)، فضال عن ارتكاز أمني بجوار املعسكر لتفتيش  

 السيارات املارة عىل الطريق.

 لهجوم یلع معسکر رابعة ا

يوليو هاجم التنظيم املعسكر واالرتكاز األمني املجاور له وفق تكتيكه املعتاد الذي يعتمد عىل   21عرص يوم  

استخدام السيارات املفخخة والعنارص االنغ�سية يف بداية الهجوم لفتح ثغرة يف دفاعات الهدف ثم الهجوم يف 

ائف صاروخية وأسلحة رشاشة. وقد بدأ الهجوم بتفج� سيارت� مفخخت�  املوجة التالية عرب عنارص مسلحة بقذ

السيارة   انفجرت  بين�  التأم�،  استهدافها من طرف قوات  املعسكر عقب  بوابة  بالقرب من  انفجرت أواله� 

املعسكر قدموا عىل   التنظيم قرب  انتشار عنارص من  للمعسكر، وتبع ذلك  التابع  االرتكاز  الثانية داخل حرم 

مجموعات؛ إحداها اشتبكت مع قوات تأم� املعسكر،   إىل ثالثسيارات ربع نقل ودراجات نارية حيث انقسموا  

مشّ  الدويل في�  الطريق  عىل  ناسفة  عبوات  الثالثة  زرعت  بين�  باملعسكر،  املحيطة  الشوارع  الثانية  طت 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

3 | P a g e  

 مرصد سيناء 
 August 2020 31 ||العدد الثالث

 

 

 

 

 
 

مل الهجوم  واستمر  للنجدة).  الجيش  يرسلها  قد  التي  اإلمدادات  انسحاب  (الستهداف  قبل  تقريبا  ونصف  ساعة  دة 

 .1املنفذين

 

 صورة نرشها تنظيم والية سيناء لعنارصه الذين هاجموا معسكر الجيش بقرية رابعة 

 ضحایا الهجوم والجدل حول عدد الضحایا 
العسكري   املتحدث  و  بياناأصدر  الهجوم  إحباط  فيه  ثالثة    18(مقتل    أعلن  منها  عربات  أربع  وتدم�  تكف�يا،  فردا 

مفخخة) ومقتل اثن� من الجنود. بين� أكدت املصادر املحلية مقتل مد� واحد يُدعى أرشف سامل وإصابة ثالثة آخرين.  

جثام� فقط تم    3تي نرشها املتحدث العسكري لجثام� القتىل من منفذي الهجوم اقترصت عىل  ويُالحظ أن الصور ال

عرض صورهم من زوايا مختلفة م� يشكك يف صحة البيانات الواردة يف بيانه. ومن جهته نرش تنظيم الدولة يف العدد 

نه جاء ضمن عمليات ما يُسمى "غزوة االستنزاف"، وهي عمليات  إ من مجلته األسبوعية النبأ تفاصيل الهجوم، وقال    245

عملية عرب أنحاء العامل. وزعم التنظيم    105ملدة عرشة أيام قام خاللها بأكرث من    2020يوليو    21بدأها التنظيم األم يف  

آخرين، مضيفا أن من ب� القتىل العقيد أحمد    60جنديا وإصابة    40فر عن مقتل  أن الهجوم عىل معسكر رابعة أس

مبارك من قرية كفر مصيلحة مبحافظة املنوفية. لكن عند التدقيق يف تلك االدعاءات تب� عدم صحتها، وثبت أن التنظيم  

ل برتبة عقيد يحمل ذلك االسم. اعتمد فيها عىل بعض اإلشاعات املتداولة حول الحادث، وقد تأكد عدم وجود ضابط قتي

جنود    6ومن خالل تتبع جنازات ضحايا الحادث يف املواقع اإلخبارية ووسائل التواصل االجت�عي، أمكن رصد أس�ء  

 عىل األقل قُتلوا يف الهجوم بشكل مؤكد، وهم: 

 الرقيب أول: ك�ل حس� ضبش، كفر الزيات، الغربية.  •

 نزلة، دقهلية. العريف: محمود محمد عبدالحميد، امل •

 الجندي: محمد شافع شعيب، العتامنة، سوهاج.  •

 
 . 2020يوليو  22، مدى مرص،  لهجوم عىل ارتكاز «رابعة» يف برئ العبدتفاصيل اللمزيد انظر:  - 1

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elbalad.news/4417689
https://twitter.com/Oded121351/status/1288930730895126528?s=20
https://www.madamasr.com/ar/2020/07/22/news/u/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%a6/
https://www.madamasr.com/ar/2020/07/22/news/u/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%a6/
https://www.madamasr.com/ar/2020/07/22/news/u/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%a6/
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 الجندي: نادر رشاد محمود، البداري، أسيوط.  •

 الجندي: عبدالرحمن ج�ل رسور، العس�ات، سوهاج.  •

 الجندي: محمود هشام، العمرانية، الجيزة.  •

العسكري وتنظيم والية سيناء مل يذكرا أرقاما صحيحة عن عدد    ومن خالل ما سبق يتب� أن كال من بيا� املتحدث 

 ضحايا الهجوم. 

 تحلیل الهجوم 
حجم الهجوم وعدم قدرة الجيش أو الرشطة عىل اكتشاف املجموعات املنفذة له قبل بدء التنفيذ يش� إىل متتع والية  

من   املعسكر  تأم�  عنارص  يالحظ متكن  باملقابل  لكن  املباغتة،  لعنرص  وامتالكها  املستوى،  رفيع  عمليايت  بأمن  سيناء 

وصول إىل هدفها، وعدم متكن املهاجم� من اقتحام املعسكر. وهو  استهداف إحدى السيارت� املفخخت� ومنعها من ال

قرى أخرى ببرئ العبد وسيطروا   4انترش عنارص والية سيناء يف  ما يش� إىل يقظة قوات تأم� املعسكر. وعقب الهجوم  

 عليها. 

 

 ة القرى محل األحداث األخ�ة يف برئ العبد طخري

آالف نسمة تطورا يف   9ا زراعيا يف ش�ل سيناء، ويقرتب مجموع سكانها من  وفي� متثل السيطرة عىل قرى تُعد مركز  

العصابات، وهو ما يجعل تلك   الهجوم يناقض تكتيك "ارضب واهرب" املستخدم يف حروب  التنظيم، إال أن  عمليات 

هد السيناوي، بين�  النوعية من العمليات تحقق نجاحا معنويا وتكتيكيا فقط يثبت أن والية سيناء مازالت رق� يف املش

عىل املستوى االسرتاتيجي ال تغ� تلك الهج�ت من موازين القوى عىل األرض حيث يستطيع الجيش املرصي  

بين� ال يتمكن تنظيم والية  امتصاص تداعيات تلك الهج�ت وتعويض خسائره من املجندين واملعدات بسهولة  

سيناء عىل تنفيذ تلك النوعية من العمليات الهجومية    سيناء من ذلك، وهو ما انعكس عىل تراجع قدرة والية

الجيش والرشطة بين� كان    4من تنفيذ    2019الكب�ة حيث متكن خالل عام   هج�ت كب�ة فقط ضد قوات 

 مبقدوره سابقا تنفيذ عرشات العمليات الكب�ة سنويا. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 ثانیا: املواجهات يف سیناء
غسطس إىل متكن عنارص والية سيناء من تحويل منطقة برئ العبد إىل بؤرة تش� خريطة املواجهات يف سيناء خالل شهر أ 

لنشاطهم مع مواصلة عملياتهم يف نطاق رفح والشيخ زويد لكن استمر اختفاء عمليات التنظيم من مدينة العريش  

ما أجرب عنارصه    . وهو2018عقب الرضبات األمنية التي ُوجهت إليه باملدينة منذ انطالق العملية الشاملة يف فرباير  

 بالعريش إىل النزوح إىل برئ العبد غرب العريش، ومنطقة املغارة يف وسط سيناء. 

استعادة  من  من شهر  أكرث  يتمكن طوال  مل  الذي  املرصي  الجيش  أحرجت  العبد  برئ  يف  الواسعة  سيناء  عملية والية 

يوليو عىل قصف    21جيش من بعد هجوم  السيطرة بشكل كامل عىل قرى الجناين واملريح وقاطية وأقطية حيث عمل ال 

العنارص   الخناق عىل  وتضييق  واملدفعية، ومتشيطها،  بالطائرات  العبد  برئ  مركز  بقرى  التنظيم  عنارص  تواجد  مناطق 

املتواجدة بها بالتوازي مع محاوالت تقدم بطيئة الستعادة السيطرة عىل تلك القرى. وقد بدأ الجيش يف نهاية أغسطس  

الستعادة السيطرة عىل القرى التي يتواجد بها عنارص التنظيم. ويف مقابل الهجوم املضاد شهدت نهاية  بتكثيف هج�ته  

أغسطس تنفيذ والية سيناء لهجوم بسيارة مفخخة ضد تجمع للجيش يف قرية أقطية فضال عن تفج� عبوة ناسفة يف  

 ضباط.    3أفراد من الجيش من بينهم  8قتل عن م أسفرقوة عسكرية أثناء محاولتها اقتحام قرية املريح م� 

تقارير مصورة عن أنشطته يف سيناء خالل شهر أغسطس    5ولوحظ تزايد النشاط اإلعالمي لتنظيم والية سيناء حيث نرش  

عن  مصورين  وتقريرين  رابعة،  قرية  يف  األولياء  ألحد  وتفج� رضيح  األضحى،  عيد  بقدوم  عنارصه  احتفال  تضمنت 

ا مع الجيش جنوب قرية رابعة يف برئ العبد، وتقريرا مصورا عن اشتباكات عنارصها مع الجيش مبنطقة  اشتباكات عنارصه

 السكادرة رشق الشيخ زويد تضمن تفج� عبوة ناسفة يف جرافة خالل االشتباكات. 

 أغسطس:  1 

 آلية    150واملريخ) ببرئ العبد تُقدر بأكرث من    نرش الجيش تعزيزات رشقي منطقة (قاطية، وأقطية

ك� حدثت اشتباكات مع عنارص والية سيناء خالل محاولة الجيش التقدم تجاه تلك القرى من ثالثة 

 محاور عرب منطقة الرتعة. 

   الحربية الطائرات  العريش، و  8شنت  غارات عىل مناطق    4غارات جوية عىل مناطق رشق مطار 

 زويد، فضال عن غارات عىل قرى (قاطية وأقطية والجناين).جنوب غرب الشيخ 

  .شن الجيش حملة تجريف مبنطقة حق الحصان غرب رفح 

  مصورا الحتفال عنارصها بعيد األضحى.  تقريرانرشت والية سيناء 

 أغسطس:  2 

 عنارص والية سيناء وقوات الجيش خالل حملة تجريف مبنطقة حق الحصان غرب رفح. اشتباكات ب � 

  .(قاطية وأقطية والجناين) غارات جوية مكثفة عىل قرى 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-8-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://twitter.com/Oded121351/status/1289934707375738883?s=20
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 أغسطس:  3 

 .(قاطية وأقطية والجناين) استمرار الغارات الجوية عىل قرى 

   ت جوية عىل املنطقة.  غارا  4شن الجيش حملة تجريف مبنطقة اللفيتات جنوب الشيخ زويد وتنفيذ

 وتواصل حملة التجريف مبنطقة حق الحصان غرب رفح. 

   سيناء إىل    تستهدفوالية  أدى  م�  ناسفة  عبوة  بواسطة  (اللفيتات)  قرية  جنوب  للجيش  جرافة 

 ب قرية الفالوجة غرب رفح. تدم�ها، وتعطب جرافة أخرى جنو 

  .عنارص والية سيناء ينصبون حاجزا للتدقيق يف هوية املواطن� يف منطقة الجناين 

 أغسطس:  4 

  .استمرار حمالت التجريف مبنطقة حق الحصان غرب رفح واللفيتات جنوب الشيخ زويد 

 ف. أرشف أيوب ألقت قوات األمن القبض عىل الكاتب والناشط السيناوي أرشف أيوب رفقة ابنه رشي

ناشط سيايس سيناوي تقلد عدة مناصب بحزب التجمع يف سيناء، وله عدة كتابات يف موقع الحوار 

مريس.   محمد  د.  فرتة حكم  أثناء  املسلم�  اإلخوان  لج�عة  مناهضة  فاعليات  عدة  وقاد  املتمدن، 

 .)درب(

 أغسطس:  6 

  .والية سيناء تعلن تدم� جرافة للجيش يف منطقة حق الحصان بواسطة عبوة ناسفة 

 ر حمالت التجريف مبنطقة حق الحصان غرب رفح واللفيتات جنوب الشيخ زويد. استمرا 

 أغسطس:  7 

 .والية سيناء تنرش صور استيالء عنارصها عىل طائرة دون طيار سقطت بقرية قاطية غرب برئ العبد 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1291268142057033728?s=20
https://daaarb.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81/
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 أغسطس:  10 

 طالب جراء تعرض ميكروباص يقل طالب    4وإصابة    مقتل الطالب الجامعي أحمد السيد عبدالرازق

 إىل إطالق النار غرب برئ العبد. 

   قاطية باتجاه  الجيش  قوات  تقدم  خالل  سيناء  والية  وعنارص  الجيش  قوات  ب�  عنيفة  اشتباكات 

 والجناين وحي السبيل بقرية رابعة. 

   استهداف عربة همر للجيش جنوب قرية رابعة بواسطة عبوة ناسفة م� أدى إىل   تعلنوالية سيناء

 تدم�ها. 

   حمالت تجريف موسعة للجيش يف مناطق: اللفيتات والخراف� واملزلقان قرب الشيخ زويد، وسادوت

 غرب رفح، وقرصويت جنوب غرب برئ العبد.  

 أغسطس:  11 

 مناطق غرب رفح والشيخ زويد ومنطقة املغارة بوسط سيناء.  غارات جوية عىل 

   استهداف عربة همر للجيش جنوب قرية رابعة بواسطة عبوة ناسفة م� أدى إىل   تعلنوالية سيناء

 تدم�ها. 

 منطلق جلبانة والتقدم رشق مدينة القنطرة. حملة مداه�ت تنفذها الرشطة يف  

 أغسطس:  12 

  .غارات جوية عىل منطقة بلعا غرب رفح 

  أشخاص جنوب قرية رابعة ببرئ العبد بذريعة التخابر مع الجيش.  4عنارص والية سيناء يعدمون 

 أغسطس:  13 

   تنفيذه هجوما عىل حاجز النبأ  األسبوعية  العدد من مجلته  يعلن يف  الدولة  الصياح ش�ل تنظيم 

 غارات استهدفت عنارص التنظيم.  4منطقة بلعا غرب مدينة رفح. وتدخل سالح الجو عرب 

 أغسطس:  14 

  .تقدم قوات الجيش إىل مدرسة الجناين مبنطقة الجناين غرب برئ العبد 

  .غارات جوية عىل جنوب غرب الشيخ زويد 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1293169355023355909?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1293537749396586497?s=20
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   سيناء إصابته.    تستهدفوالية  إىل  أدى  م�  رفح  ميناء  حاجز  قناص يف  برصاص  الجيش  من  عنرصا 

التايل   اليوم  ذلك يف  الخاص   تشييعوأعقب  بالقوات  الرقيب  إثر  جنازة  عبداملوجود  أحمد  البحرية  ة 

 وفاته متأثرا بإصابته برصاص قناص قرب ميناء رفح. 

 أغسطس:  15 

  .غارات جوية عىل مناطق يف جنوب غرب الشيخ زويد 

   مقتل الشاب كريم الزامىل عقب انفجار عبوة ناسفة مبجموعة ع�ل يعملون مبرشوع تابع للجيش

 املرصي جنوب غرب مدينة الشيخ زويد. 

 طس: أغس 16 

  اشتباكات أثناء تقدم قوات الجيش من حي السبيل جنوب قرية رابعة باتجاه منطقة قاطية والجناين

 غرب برئ العبد. 

 أغسطس:  17 

  نوب قرية رابعة يف برئ العبد.مصورا عن اشتباكات عنارصها مع الجيش ج  تقريراوالية سيناء تنرش 

 

 

 أغسطس: 18 

  قطية غرب برئ العبد. أ مصورا عن هدم عنارصها لرضيح مبنطقة  تقريراوالية سيناء تنرش 

   اشتباكات خالل حملة تجريف للجيش يف املنطقة.تدم� جرافة تابعة للجيش رشق الشيخ زويد، ووقع 

 أغسطس:  19 

  .غارات جوية عىل رفح وقرية الشالق غرب الشيخ زويد 

   وإصابة سيناء  قبائل  اتحاد  عنارص  أحد  حملة    3مقتل  استهدفت  ناسفة  عبوة  انفجار  إثر  آخرين 

 تجريف مبنطقة الوفاق غرب رفح. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1294638286833672199?s=20
https://www.misr-alan.com/9012800
https://twitter.com/Oded121351/status/1295640480793989122?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1296046047215726594?s=20
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 أغسطس:  21 

  املقاطعة جنوب رفح. غارات جوية عىل منطقة 

  بعبوة ناسفة جنوب قرية رابعة ببرئ العبد م� أدى إىل إعطابها.  60دبابة إم   تستهدفوالية سيناء 

 لعبد فضال عن الحسنة  مواصلة الجيش لحمالت التجريف والتفتيش يف مناطق رفح والشيخ زويد برئ ا

 يف وسط سيناء. 

 أغسطس:  23 

  .غارات جوية عىل منطقة تفاحة جنوب برئ العبد، ومنطقة املقاطعة جنوب رفح 

  مدني� برصاص الجيش بحي املساعيد يف العريش. 3إصابة 

  عام من قرية املريح بطلق ناري مجهول املصدر.  62وفاة املواطن عيل داود 

 أغسطس:  25 

 تن الشيخ   تقريرارش  والية سيناء  السكادرة رشق  الجيش مبنطقة  اشتباكات عنارصها مع  مصورا عن 

 زويد، وتفج� عبوة ناسفة يف جرافة خالل االشتباكات. 

 نطقة املقاطعة جنوب رفح. غارات جوية عىل قرى املريح وقاطية وتفاحة يف برئ العبد، وم 

  .شن الجيش حمالت تجريف مبنطقتي املطلة والوفاق غرب رفح، والسكادرة رشق الشيخ زويد 

   مبركز املحلة الكربى دون التأكد    محمد ج�ل البسطوييسواملجند    أرشف أسامةتشييع جث�� املجند

 بدقة.  من مكان وفاته�

 أغسطس:  26 

 مواصلة الجيش لحمالت التجريف والتفتيش يف املطلة غرب رفح. 

  .غارات جوية عىل مناطق جنوب غرب الشيخ زويد، وقاطية وأقطية غرب برئ العبد 

 �ب قرية رابعة يف برئ العبد. عبوة ناسفة يف قوة للجيش جنو  تفج 

 أغسطس:  27 

  .مواصلة الجيش لحمالت التجريف والتفتيش يف منطقة املطلة غرب رفح 

  .حملة تفتيش موسعة تقوم بها الرشطة يف منطقة تفاحة جنوب برئ العبد 

 أغسطس:   28 

  تدم� دبابة للجيش بعبوة ناسفة يف قرية أقطية غرب برئ العبد.  تعلنوالية سيناء 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1297033734512947200?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1298132725942095872?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1298584939055767561?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1299318437307723781?s=20
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 أغسطس:  29 

  .غارات جوية مكثفة عىل مناطق وقاطية وأقطية غرب برئ العبد 

   تنفيذ هجوم بسيارة مفخخة ضد تجمع للجيش يف قرية أقطية  م� أدى إىل تدم�    تعلنوالية سيناء

 جرافة.

 أغسطس:  30  

   أفراد    6تفج� عبوة ناسفة يف قوة عسكرية أثناء محاولتها اقتحام قرية املريح م� أسفر عن مقتل

 ( رائد أحمد الجمل، نقيب سعيد حمدي، نقيب محمد معتمد).  ضباط  3من الجيش من بينهم 

  قرية أقطية م� أدى إىل تدم�ها. تفج� عبوة ناسفة يف عربة هامر للجيش يف  تعلنوالية سيناء  

   مصورا عن اشتباكات عنارصها مع قوات الجيش جنوب قرية رابعة غرب برئ   تقريراوالية سيناء تنرش

 العبد.

 30يوليو وحتى    22أسفرت خالل الفرتة من    أصدر الجيش املرصي بيانا أعلن خالله تنفيذه عمليات  

  10وكرا وملجأ ومخازن للمواد املتفجرة بش�ل سيناء، باإلضافة إىل تدم�    317أغسطس عن تدم�

العنارص املسلحة يف تنفيذ عملياتها، ومقتل   ك� تضمن  مسلحا،  73عربات دفع رباعي تستخدمها 

) فرد وإصابة آخر جرى نقله لتلقى العالج 2ل () من املسلح� فضال عن مقت2البيان مشهدا لقنص (

) 6) بنادق آلية و(4بإحدى مستشفيات القوات املسلحة وجارى استجوابه، وقد عرث بحوزتهم عىل (

) ماكينات رفع مياه، وأدوات  3خزن وكميات من الذخائر مختلفة األع�ة ومتفجرات ودراجة نارية، و(

من عنارص الجيش خالل تلك املواجهات. ومن    7وإصابة    ك� أُعلن عن مقتل  إعاشة ومبالغ مالية.

) مخزنا، ضخمة للغاية وال 317الالفت أن أرقام املالجئ واملخازن التي أعلنها املتحدث العسكري (

 تتسق مع أعداد املسلح� املحدودة يف سيناء م� يشكك يف دقتها ومصداقيتها. 

 ثالثا: الوضع الصحي يف شمال سیناء
متوفيا    20تشار ف�وس كورونا يف ش�ل سيناء، فبين� بلغت محصلة املتوف� باملرض يف نهاية شهر يوليو  تراجع معدل ان

  109حالة إىل    98من    اإليجابيةوفيات باملرض خالل أغسطس يف ح� زاد عدد الحاالت    3إصابة، حدثت  362فضال عن  

�ل سيناء مقارنة بإج�يل الوفيات واإلصابات يف مرص،  حالة، وهو ما يعكس انخفاض حاالت اإلصابة والوفاة باملرض يف ش

 . 2020أغسطس   30إصابة حسب بيانات وزارة الصحة يف   98727حالة وفاة، و 5399والتي وصلت إىل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1299733980791672837?s=20
https://twitter.com/OmarHatem_1/status/1300119400335409152
https://twitter.com/Oded121351/status/1300296912483037184?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1300301923174813696?s=20
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 حاالت كورونا يف ش�ل سيناء يف بداية شهر أغسطس 

 
 حاالت كورونا يف ش�ل سيناء يف نهاية شهر أغسطس 
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 التنموي والخدمي يف شمال سیناءرابعا: الوضع 
جنيه لكل أرسة مترضرة،    1000حاولت الحكومة تاليف تداعيات املواجهات يف بعض قرى برئ العبد عرب رصف تعويضات  

الوزراء عىل تخفيض الحد  إ ومنح العامل� بالشباب والرياضة   جازة استثنائية لح� استباب الوضع. ك� وافق مجلس 

% للمقيمي� يف ش�ل سيناء. ومن جانب آخر دخلت  2بالجامعات واملعاهد العليا املرصية بواقع  األد� املعلن للقبول  

منحة يف تخصصات محددة. ك� بدأ تشغيل   15الجامعة الصينية عىل خط تقديم منح للنابه� من أبناء سيناء بواقع  

الشيخ زويد أزمة مياه يف ظل عطل أصاب    األنفاق األربعة الجديدة أسفل قناة السويس ألول مرة، يف ح� شهدت مدينة

محطة مياه أبوطويلة. ونرشت الجريدة الرسمية تصديق السييس عىل تعديالت خاصة بجهاز التنمية املتكاملة بشبه  

جزيرة سيناء، والذي تضمن تحويل تبعية جهاز تنمية سيناء من رئيس الوزراء إىل وزير الدفاع. وجاءت أبرز املستجدات  

 كالتايل: 

جنيها بصفة عاجلة    1000أغسطس رصف مبلغ    11اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ ش�ل سيناء يف    قرر 

عة ملركز برئ شهريا لكل أرسة من مضاري األحداث األخ�ة يف قرى (رابعة وقاطية وأقطية واملريح والجناين التاب

العبد، ك� تعهد بتشكيل لجنة من املعني� لحرص تلفيات املواطن� يف املنازل واملحالت التجارية وباقي املنشآت  

 طبقا للقواعد املتبعة يف مثل هذه الحاالت.  والزراعات لتعويضهم

جازة استثنائية  إ ياضة منح العامل� بالشباب والر عىلصدق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ ش�ل سيناء   

زوال   حتىأغسطس للمترضرين يف مراكز شباب (رابعة، الجناين، قاطية، أقطية، املريح) وذلك    23بدأ من يوم  

 جازة. الوضع الذي تطلب منح اإل 

%، وذلك  2مجلس الوزراء عىل تخفيض الحد األد� املعلن للقبول بالجامعات واملعاهد العليا املرصية بواقع    وافق 

الدرايس   للعام  العامة واألزهرية  الثانوية  الحاصل� عىل  أن   2020-2019للطالب  مبحافظة ش�ل سيناء، رشيطة 

محافظة ش�ل    أعلنتاملقيم� فعليا يف محافظة ش�ل سيناء قبل االمتحانات. ك�  يكون الطالب وويل أمره من  

التصال % من القيمة املقررة لكل منطقة يف مراك 25ح يف مخالفات البناء مبقدار  سيناء تحفيض قيمة سعر مرت 

 املحافظة الستة. 

أن    أعلن  الفضيل شوشة محافظ ش�ل سيناء  عبد  االستث�رية يف  اللواء محمد  الخطة  تنفيذ مرشوعات   نسبة 

القطاعات املايض    مختلف  املايل  العام  بلغت  إدارة   99باملحافظة  الخالق مدير عام  أكد محمد عبد  %، يف ح� 

  551مليون و  286التخطيط يف ديوان عام املحافظة عىل أن الخطة االستث�رية للمحافظة للعام املايل الجديد تبلغ  

مالي�    5ر القومي والخزانة العامة، وألف جنيها كتمويل من بنك االستث�  900مليون و    280ألف جنيها، ومن بينها  

 ألف جنيها كتمويل ذايت.   651و 

منح يف   5منحة ألبناء املحافظة بواقع    15ية لعدد  محافظة ش�ل سيناء تقديم الجامعة الصين   أعلنت 

منح يف كلية الهندسة والتكنولوجيا. بين�    5منح يف كلية االقتصاد والتجارة الدولية، و  5كلية العالج الطبيعي، و

الربيطانية    قدمت عدد    3الجامعة  راتب  برئاسة حسن  سيناء  جامعة  دراسية، يف ح� وفرت  منحة    50منح 

 دراسية. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://www.northsinai.gov.eg/MainPage/DispNews.aspx?ID=2736
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3093641/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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ا  تشغيلجرى    ، وه� نفقا تحيا مرص باإلس�عيلية،  2020أغسطس    9ألربعة بدءا من يوم  أنفاق قناة السويس 

يوليو ببورسعيد، ألول مرة منذ افتتاح األنفاق عىل أن يتوقف التشغيل بشكل جزيئ أيام السبت واألحد    3ونفقا  

 .والتطويرساعات من الساعة الثانية صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً ألع�ل الصيانة  6واالثن� ملدة 

 

 أحد األنفاق الجديدة أسفل قناة السويس

يوما متواصلة قبيل عيد األضحى    12اشتىك العديد من سكان مدينة الشيخ زويد من انقطاع املياه عن املدينة ألكرث من    -

ود  بيوم واحد عقب توقف محطة مياه أبو طويلة عن العمل، م� اضطر األهايل إىل الذهاب إىل مدينة العريش للتز 

 بجراكن املياه، وهو حاولت الحكومة تخفيفه بإرسال سيارات مياه من العريش إىل الشيخ زويد.

 

 طن� يف الشيخ زويد مللء جراكن املياهتجمع للموا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/333980080030862/posts/3130089053753270/
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الجيش الثا� امليدا�، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة، ورئيس    قائدمع  أغسطس    19اجتمع السييس يف   

قرى يف مركز برئ العبد.    4يف ظل استمرار سيطرة عنارص تنظيم الدولة عىل  هيئة الشئون املالية للقوات املسلحة  

متابعة عن  فضال  القرى  تلك  عىل  السيطرة  الستعادة  الجيش  استعدادات  ناقش  االجت�ع  أن  من   ويُرجح  عدد 

املشاريع الخاصة بتنمية ش�ل سيناء. ويُالحظ عقد السييس اجت�عات مبارشة مع مسؤول� عسكري� دون حضور 

 وزير الدفاع أو رئيس األركان، وهو ما يعزز العالقة املبارشة ب� السييس والقادة امليداني� بالجيش. 

الخاص بتعديل بعض   2020لسنة    172انون رقم  أغسطس تصديق السييس عىل الق  18نرشت الجريدة الرسمية يوم   

التنمية املتكاملة بشبه جزيرة سيناء، والذي تضمن عدة تعديالت   بشأن  2012لسنة    14أحكام املرسوم بقانون رقم  

تبعية جهاز تنمية سيناء من رئيس الوزراء إىل وزير الدفاع م� يرسخ من هيمنة القوات املسلحة    أبرزها تحويلمن  

  ) 1( .التنمية يف سيناء بدال من املكون املد� يف الحكومةعىل عملية 

 

 ) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن املرصد. 1(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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