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 نقطة تحول يف الصراع العربي اإلسرائیلي   1967نکسة یونیو   

 مقتل عقید يف الجیش املصري بهجوم لـ"داعش" يف سیناء  

ـ شمال سیناء و    مسئولین للمحاکمة   4إحالة مدیرة التنظیم واإلدارة ب

 أقباط شمال سیناء یستغیثون برئاسة الجمهوریة:املحافظ یطالبن باالستقالة  

 مجلس الوزراءیعتمد طلبات ملحافظة جنوب سیناء بالتصرف بییع األراضي  

 الوالیات املتحدة تتوسط لنقل السیادة جزیرتي تیران وصنافیر للسعودیة   

 داعش سیناء   الجیش املصري واتحاد قبائل سیناء یعلن القبض یلع أحد أمراء  

 فی هذا العدد:
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 افتتاحیة العدد 

نقطة   1967كيف أصبحت نكسة يونيو    "قضايا وملفاتمحور "يتناول املرصد السيناوي يف هذا العدد يف  
تحول يف الرصاع العريب اإلرسائييل  لصالح الكيان الصهيو�، فلقد حققت إرسائيل يف هذه الحرب مكاسب  
إقليمية فاحتلت شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجوالن، بإج�يل مساحة تبلغ  

أصبحت إرسائيل عىل مسافة قريبة من عواصم العديد من  و  .ميل مربع مع إضافة هذه األرايض 42000
 . كم من دمشق 60كم من ع�ن، و  50كم من القاهرة، و  110الدول العربية، 

ك� سيتطرق العدد للعمليات العسكرية واألمنية يف سيناء  حيث قتل عدد من ضباط وجنود الجيش  
يم والية سيناء، وباإلضافة ايل مقتل عدد ليس املرصي يف العديد من العمليات العسكرية التي تبنها تنظ

بالقليل من أفراد امليلشيات املسلحة التحاد قبائل سيناء يف العديد من العمليات التي أعلن عنها ملواجهة  
نفوذ تنظيم والية سيناء عىل حد وصف أتحاد القبائل الذي يحظى بالدعم الرسمي من القوات املسلحة  

 . املرصية والنظام املرصي

لقصف   نتيجة  مد�  ومقتل  سيناء  أرض  عىل  الحقوقية  االنتهاكات  من  مجموعة  العدد  سيناقش  ك� 
صاروخي من قوات الجيش املرصي أمام محل عمله، اما بخصوص امللف االجت�عي فقد رصد مجموعة  

 . من األنشطة الرسمية للدولة يف هذا امللف 

بالنسبة للملف السيايس كان هناك ترصيحات متعلقةأ  الواليات    ما  بالشأن املرصي اإلرسائييل منها ان 
املتحدة تتوسط يف محادثات لنقل جزيريت ت�ان وصناف� من مرص إىل السعودية بدعم إرسائييل، ورئيس  
الوزراء اإلرسائييل لبيد يخرب السييس أنه سيحقق يف تقارير عن مقربة ج�عية لجنود مرصي� من عام  

راسة" لل�لية" لعدد من طلبات محافظة جنوب سيناء بالترصف بيع  " الوزراء" يعتمد نتائج د  1967
بعض األرايض، والعديد من االخبار األخرى املرتبطة بالشأن االقتصادي والحقوقي واالجت�عي، ويف ختام  

 السالم املرصية اإلرسائيلية.   اتفاقيةالعدد نستعرض معنا امللحق الثا� من بنود 

 املحرر 
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 وملفات قضایا 

اإل  1967یونیو  نکسة   العربي  الصراع  يف  تحول  لصالح    ي سرائیلنقطة 

 إسرائیل.
والهز�ة التي منيت بها الجيوش العربية لحظة فارقة يف الرصاع    1967كان االندالع املفاجئ لحرب يونيو  

اء وقطاع  احتلت شبه جزيرة سينفإقليمية  مكاسب  العريب اإلرسائييل، فلقد حققت إرسائيل يف هذه الحرب  

، مع إضافة هذه األرايض  ميل مربع  42000  مساحة تبلغ  ، بإج�يلوالضفة الغربية ومرتفعات الجوالنغزة  

 50كم من القاهرة، و    110،  العديد من الدول العربيةعىل مسافة قريبة من عواصم    إرسائيلأصبحت  

 كم من دمشق.  60، و كم من ع�ن

، والتي تم  للكيان الصهيو�مثلت األرايض املحتلة مساحة حيوية  ،  إىل جانب األهمية الرمزية لهذا القرب

ة من الدول العربية  ر الح�ية من التهديدات املبارش ، كمنطقة عازلة توفقيمة اسرتاتيجية كب�ةاعتبارها  

ما كشف عن املنطق العسكري في� يتعلق بأهمية  املحيطة بها وهي "مرص، سويا، األردن، ولبنان" وهذا  

بالنسبة إل هذه املن كان مذكرة رؤساء األركان املشرتكة األمريكية املوجهة إىل وزير الدفاع    رسائيلاطق 

، وفرت السيطرة عىل األرض يف الضفة الغربية  قيمعتوف� دفاع  ، م� أدى ايل  1967يونيو    29  بتاريخ

، إن ية للدفاع عنهاً أقرص وأكرث قابلحدودي  اً خط  رسائيلاملرتفعة التي متتد ش�ل وجنوب رشق القدس إل 

فضال عن ،  العسكري السهل إىل ش�ل إرسائيل  االستيالء عىل مرتفعات الجوالن حرم سوريا من الوصول

اً والوصول املجا� عرب مضيق  ح�ية ميناء إيالت الضعيف جغرافي  إرسائيل ضمنت  حيث  سيناء    يف   مرص

اإلرسائييل  ،ت�ان القرار  صناع  ا  كان  االسرتاتيجي  بالواقع  تامة  دراية  عىل  مع  بالطبع  والتناقض  لجديد 

 . 1949خطوط عام 

التوازن  و   1967، إال أن حرب يونيو  1967اإلرسائييل مل يبدأ يف عام  -عىل الرغم من أن الرصاع العريبو 

كان موشيه  و   .يونيو  29وقت مبكر من  يف    رسائيلذا حدين إل   اً العسكري واالسرتاتيجي الجديد كان سيف

كيلومرت من القاهرة   100أقل من    عيل بعدديان يلمح إىل الخطر الذي يلوح يف األفق عندما قال: "نحن  

لكن وجودنا عىل طول هذه الحدود ... هو أكرث من   ليست لدينا نوايا عدوانية  ودمشق وع�ن وب�وت

كانت حرب االستنزاف التي دارت عىل طول  "  للخطر  فهو يعرض أسسها  مجرد تحٍد للبلدان من حولنا

، أول مظهر من مظاهر رد الفعل  1970أغسطس    7قناة السويس ملدة عام� حتى وقف إطالق النار يف  

، والتي كانت بطبيعتها السياسية غ� الحاسمة تعني أن املرصي�  1967املتسلسل الذي بدأته حرب عام  

 . الواقع العسكري بها وإضفاء الرشعية تدريجياً عىلمكاس  ترسخ إرسائيلمن ترك   - مل يتمكنوا
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يس عىل املستوي�  مع تداعيات بعيدة املدى عىل املجال السيا  تشكيل الرشق األوسط  1967دت حرب  أعا

ي�  رسائيللقد عززت ثقة اإل .  تأث� متعدد األبعادكان الحتالل مناطق شاسعة    إرسائيل يف    ،املحيل والدويل

،  د�وغرافياً واقتصادياً إلرسائيل  اً ك� جلبت �و   ،لعنرص اليهودي يف هويتهم القوميةبأنفسهم وعززت ا

 الصهاينة. التوسعي� واألصولي�   م� أعطى قوة سياسية إضافية لليميني�  الكربى" إرسائيلعززت فكرة "

جلب   أدى إىل  السوفييتي م� النفوذ�ا النفوذ األمرييك يف الرشق األوسط عىل حساب  ، يف الوقت نفسه

مكَّنت من    رسائيلالذين أقروا بحقيقة أن املساعدة العسكرية األمريكية إل   النفوذ الدبلومايس مع العرب

يخرسون معركة  كان السوفييت    يف املقابل،  شكلت توازن القوى اإلقليمي، وبالتايل  خ�ةالتفوق النوعي لأل 

العرب    حاسمة ب�  هيبتهم  جدا  فكانت  متد�  تدريجييف مستوى  يف  وفقدوا  املرصي  قدمهم  موطئ  اً 

أدت املزاعم  ، حيث  ط�ة عىل اململكة املتحدة أيضاً كان للحرب عواقب سياسية واقتصادية خ،  املنطقة

ة إىل قيام  يرسائيلالعربية بأن الطائرات األمريكية والربيطانية قدمت دع� جويا للعمليات العسكرية اإل 

،  الدبلوماسية مع اململكة املتحدة  بقطع العالقات  ، ، مبا يف ذلك سوريا والعراقعدد من الدول العربية 

إىل انخفاض أيضا  وأدى    ،أدى إغالق قناة السويس إىل زيادة تكاليف نقل النفطو   .رض حظر نفطيوف

 .1975سنوات كاملة حتى يونيو  قيمة الجنيه اإلسرتليني واستمرار أزمة الشحن الربيطانية ملدة مثا� 

، لقد   إرسائيل وتحرير فلسط� عسكرياً بدأ العرب يدركون أنهم غ� قادرين عىل تدم�  من ناحية أخرى

ال يف  القومي  الفكر  إضعاف  إىل  الحرب  إصالحهأدت  �كن  ال  بشكل  العريب  بنهاية    عامل  عجل  م� 

 خاصة يف مرص  ل ضد الصهيونية واالستع�ر الغريبكنموذج للوحدة العربية والنضا  النارصية   األيديولوجية

 .نفسها

للدفاع عن أرض االرساء   ولقد حل العربية م�    النموذج اإلسالمي  القومية  الحافز محل �وذج  أعطت 

للحرب من قبل اليهود    رافقت التفس�ات الدينيةفكرة االخوان املسلمون للدفاع عن فلسط�، ك�  إلحياء  

فكرة  وبل لدي العرب بقحيث وأماكن أخرى،    قبل املسيحي� يف الواليات املتحدة  ، وكذلك منيف إرسائيل

  كنوع من أنواع أن تبني األيديولوجيات األجنبية والتخيل عن الدين قد جلب هز�ة عسكرية ساحقة  

حيث  ،  الكيان الصهيو� أنها املصدر الوحيد للمقاومة والقوة ضد  للنموذج اإلسالمي بالعقاب تم الرتويج  

  اً يف طابعها وأكرث انسجام  اً كانت الجهود السابقة إلحياء الدين وإصالحه يف القرن العرشين تقدمية نسبي

الغ  واملبادئ  الليربالية  االشرتاكيةمع  األيديولوجية  أو  التدهور  ربية  تعالج  أن  املفرتض  من  كان  ، حيث 

 اً جديد  أهمية متزايدة وزخ�ً   1967أعطت حرب    ويف هذا الصدد،  أنظمة الحكم العربية القمعيةالداخيل  

، ك� عربت عنها إيفون حداد "إىل أسلمة الحداثة  مسبقاً من أجل الصحوة اإلسالمية   للدعوات املوجودة

 . بدالً من تحديث اإلسالم"

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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تغي� واسع   حيث أدت ايلهي مشكلة الالجئ� الفلسطيني�  1967 هز�ةكانت إحدى النتائج الرئيسية ل

فور انتهاء األع�ل العدائية كان السكان العرب يف األرايض املحتلة    . النطاق للرتكيبة السكانية يف املنطقة

  80، وما ب�  غربيةألف فلسطيني من الضفة ال  200وهي موجة نزوح شملت    ،يغادرون منازلهم باآلالف 

التي  ، و رصي وفلسطيني من غزة قطاع وسيناءألف م  55،  ألف سوري من مرتفعات الجوالن  100ألف و  

كان العديد منهم بالفعل    ،  نسمة  1.400.000نسمة من أصل    350.000يبلغ إج�يل عدد سكانها حوايل  

  عىل الرغم من أن الحركة يف قطاع غزة ومرتفعات الضفة الغربية تضم أقل   1948الجئ� من حرب عام  

جر شبه كامل من املستوطنات يف الجوالن ووادي  الهإال أنه كان هناك    ٪ من السكان الحالي�25من  

 .األردن الغريب

، ة إىل حد كب� مع مدتها من أقرص حرب يف التاريخ ومع ذلك كانت عواقبها غ� متناسب  1967كانت حرب  

، لقد أحدثت غ� املستقرق األوسط  نقطة تحول حقيقية يف الرش باعتبارها  الحرب    حولال يزال الجدل  ف

كب�ا  تغي�ا  شك  للمنطقة   بال  اإلسرتاتيجية  النظرة  جعل  يف  م�  الح  إرسائيل ،  املتحدة  م�  كاوالواليات 

الرصاع العريب    نقطة ارتكاز كب�ة يف  1967  هز�ةكانت  ، ف الرصاع عىل السلطة يف املنطقةاألساسي� يف 

 . اإلرسائييل

،  خمسة عقودأكرث من    بعد  فمصحوبة بالواقع اإلقليمي لسنوات قادمة    ز�ةه كانت معظم آثار هذه ال

بغض النظر عن مدى   تتمتع باملزايا الجيوسرتاتيجية ملرتفعات الجوالن والضفة الغربية  إرسائيلال تزال  

وكذلك التفوق العسكري عىل الحدود املرصية وإفراغ سيناء من القوات العسكرية التي  أهميتها اآلن  

تستطيع مواجهة القوات اإلرسائيلية والتي تم التوافق عليها يف اتفاقية السالم املرصية اإلرسائيلية التي  

كنولوجيا  يف ضوء التوكذلك تضمن إرسائيل التفوق    تنص عىل تقسيم سيناء لثالث مناطق "أ، ب، ج"،  

وط تقريباً من   فضالً عن الدعم غ� املرش رسائييلالعسكرية للقرن الحادي والعرشين والرادع النووي اإل 

وظهرت جهات إقليمية معادية  رمبا تكون الحرب الباردة قد انتهت منذ بعض الوقت  ،  الواليات املتحدة

يستمر االستيطان اليهودي يف  ، ك�  ، ومع ذلك ال يزال الرشق األوسط يعترب ساحة أمريكا الخلفية جديدة

التأث�   املحتلة يف  و األرايض  فلسط�،  بالعجز  د�غرافية  العرب يشعرون  يزال  لوح يف  ي  واالنتهاك والال 

 .  رسائييلاإل -رمبا مل تظهر بعد نقطة تحول حقيقية يف الرصاع العريب، األفق وطن فلسطيني ملموس
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 التطورات العسکریة واألمنیة

الجيش  سقط خالل األسابيع القليلة املاضية، العرشات من املواطن� البدو لقتالهم إىل جانب قوات  د  لق

 ، ك� سقط من العسكري� من الضباط والجنود  يف رفح والشيخ زويد

اإل املصري سرائیلالجیش  للجیش  مسیرة  طائرة  أسقطت  مقاتلة  طائرات  ي: 

 یةسرائیلدخلت األجواء اإل

اإل  الجيش  طائرات  رسائييلأعلن  أن  األربعاء  يوم   

ية اعرتضت طائرة مس�ة غ� مسلحة  إرسائيلمقاتلة  

 فوق صحراء النقب يف جنوب البالد  

الجيش وقعت   اإلرسائييل  بحسب  الحادثة  فإن 

بضعة  بعد  عىل  الواقع  ساغي،  جبل  من  بالقرب 

الجيش   وقال  مرص.  مع  الحدود  من  كيلومرتات 

ة املس�ة خالل دخولها   إنه تم رصد الطائررسائييلاإل 

 . رسائييلاملجال الجوي اإل 

قال مصدر دفاعي إن الطائرة بدون طيار، التي قام الجيش املرصي بتشغيلها ملراقبة نشاط تنظيم “الدولة  

اإلسالمية” (داعش)  يف صحراء ش�ل سيناء، واجهت عىل ما يبدو مشاكل تقنية تسببت يف فقدان االتصال  

  عن طريق الخطأ. رسائييلاملجال الجوي اإل  مع مشغليها عند دخولها
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 مقتل عنصرین من املجموعات القبلیة املساندة للجیش املصري يف سیناء 

املجموعات   عنارص  من  اثنان  األحد  اليوم  مساء  قُتل 

ش�ل   محافظة  يف  املرصي  للجيش  املساندة  القبلية 

سيناء رشقي البالد، باشتباكات مسلحة مع تنظيم والية 

  وقالت مصادر قبلية لـ ،  املوايل لتنظيم "داعش"  سيناء

"العريب الجديد"، إن اشتباكات وقعت عىل أطراف قرية 

بلعا غرب رفح حين� حاولت قوة عسكرية من الجيش  

وأضافت املصادر ذاتها أن من  ،  ة، ما أدى إىل وقوع قتىل ومصاب�واتحاد القبائل من التقدم باتجاه القري

رميالت، في� أصيب اثنان آخران بجروح متوسطة. وأشارت  ة السواركة وآخر من األ ب� قتىل شاب من قبيل

وكان  ،  شفى العريش العسكري لتلقي العالجإىل أنه جرى نقل جثث القتىل إىل املرشحة والجرحى إىل مست

الجيش املرصي قد قصف باملدفعية بعض قرى غرب وش�ل رفح، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات يف صفوف  

 "الرابط"  نظيم.الت

یختطف   يف    15"داعش"  مصریًا  سیناء  مواطنًا  قبائل  واتحاد  ینفي سیناء 

 اختطافهمویفرج عنهم تنظیم والیة سیناء ساعات من 

اختطف، مساء اليوم الجمعة، تنظيم والية سيناء املوايل  

"داعش"   محافظة ش�ل   15لتنظيم  من  مرصياً  مواطناً 

 وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، لـ،  سيناء رشقي البالد

للتنظيم   تابعة  عسكرية  مجموعة  إن  الجديد"،  "العريب 

العبد   برئ  جنوب  عمورية  منطقة  واختطفت  داهمت 

منطقة   إىل  واقتادتهم  الدواغرة،  عائلة  من  مجموعة 

وأضافت املصادر ذاتها أن املختطف� هم حس� سويلم فرحان، وإبراهيم سويلم فرحان، وفرحان ،  مجهولة 

جمعه اسليم، ومحمد مغنم حمدان، وسلي�ن محمد مغنم، ومويس محمد مغنم، ويوسف محمد مغنم،  

ريقد غانم، ومحمد غانم ساملان، وخليل مغنم غوينم، ومحمود محمد  وغريقد غانم ساملان، وسامل غ

وأشارت إىل أن التنظيم اختطف  ،  سعادة، وسامل مغنم غوينم، وحامد احمد غوينم، وسعد صباح سعادة

أفرج تنظيم والية سيناء املوايل لتنظيم "داعش"، يف الساعات  ،  املواطن� بدعوى تعاونهم مع األمن املرصي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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مواطناً مرصياً من محافظة ش�ل سيناء رشقّي البالد بعد ساعات من    15صباح السبت، عن  األوىل من  

 "الرابط" اختطافهم.

 "داعش" یلع سیناء قتلی بینهم جندیان يف هجوم لـ

عنارص بينهم جنديان مرصيان يف هجوم نفذه    5ُقتل  

ش�ل   مبحافظة  رفح  مدينة  يف  "داعش"  تنظيم 

ية  سيناء، واستهدف الهجوم الذي نفذه تنظيم "وال 

الجيش   قوات  "داعش"  لتنظيم  املوايل  سيناء" 

ما   اليوم،  فجر  لها،  املساندة  القبلية  واملجموعات 

من   عنارص  وثالثة  جندي�  مقتل  عن  أسفر 

وقالت مصادر طبية إن عنرصين    املجموعات القبلية

من قوات الجيش وصال جثت� إىل مستشفى العريش الحكومي، إثر تعرضه� لرصاص حي من مسافة  

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن القتيل� ه�: املساعد إيهاب فتحي محمد والرقيب أحمد إس�عيل    يبةقر

وذكرت مصادر أخرى، أن اثن� من قتىل    التي تخدم يف نطاق مدينة رفح  280الطويل من قوة الكتيبة  

تنظيم "والية    وأعلن  املجموعات القبلية ه�: يونس الشاروخ ويوسف العطار وه� من قبيلة األرميالت

سيناء" يف بيان له، يف وقت الحق، اشتباكه مع املجموعات القبلية، غرب رفح، وقتله اثن� من أفرادها  

يف ش�ل سيناء     "إرهابية"ووجهت قوات األمن املرصية، الشهر املايض، رضبات لعنارص    وإصابة آخرين

 "الرابط"، "الرابط" ية. من قوات األمن املرص  5بعد وقوع هجوم مسلّح هناك، أودى بحياة 

 مدینة رفح يف سیناء  قصف جوي مصري کثیف یلع

غارات جوية مكثفة عىل مدينة رفح مبحافظة ش�ل سيناء رشقي  شن الط�ان الحريب املرصي مساء األحد،  

عيان  ،  البالد قبلية وشهود  قالت مصادر 

إن الط�ان الحريب املرصي قصف أهدافا  

"والية   تنظيم  مجموعات  بوجود  يعتقد 

لـ املوايل  فيها  سيناء"  داعش"  ،  "تنظيم 

القصف   أن  ذاتها  املصادر  وأضافت 

ينيات،  استهدف قرى بلعا واملطلة والحس

في� مل يبلغ عن وقوع إصابات يف صفوف 

وأشارت إىل أن القصف الجوي    التنظيم. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alaraby.co.uk/politics/%22%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%22-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-15-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.farsnews.ir/ar/news/14010321001138/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.arab48.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2022/06/11/%D9%85%D8%B5%D8%B1-4-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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التنظيم، وكذلك إطالق نار كثيف من املجموعات  رافقه قصف من الدبابات املشاركة يف العملية ضد 

 القبلية التي تحارص القرى املذكورة.

ساندة للجيش قد قتلوا يف هج�ت ضد وكان مجندان مرصيان وثالثة شبان من املجموعات القبلية امل

 "الرابط" "تنظيم داعش".

 "أتحاد قبائل سیناء" شمال سیناءاملصري ساندین للجیش قتیل من امل

القبلية املجموعات  أفراد  أحد  املساندة     قتل 

للجيش املرصي، اليوم اإلثن�، جراء هجوم شنه  

تنظيم والية سيناء، املوايل لتنظيم "داعش"، يف  

(رشقاً) سيناء  ش�ل  مصادر  ،  محافظة  وأفادت 

موعة بأن تنظيم "داعش" اشتبك مع مج  قبلية

من القبائل املساندة للجيش، ما أدى ملقتل عنرص  

آخرين أن  ،  وإصابة  إىل  ذاتها  املصادر  وأشارت 

وبذلك يرتفع عدد قتىل  ،  الهجوم أدى إىل مقتل الشاب أحمد عطالله ح�د أبوركاب من قبيلة األرميالت

سة خالل األيام القليلة  املجموعات القبلية املساندة للجيش يف معركته الجديدة مبناطق غرب رفح إىل خم

في� يرتفع العدد اإلج�يل للقتىل منذ بداية الحملة العسكرية ضد تنظيم "داعش"، قبل شهرين،  ،  املاضية

إىل   والشيخ زويد  بأن  ،  قتيالً  25يف رفح  الجديد"،  لـ"العريب  عيان  قبلية وشهود  أفادت مصادر  تزامناً، 

،  "الرابط"  حل مدينتي رفح والشيخ زويد ظهر اليوم.الط�ان الحريب املرصي شن غارات جوية عىل سا

 "الرابط" 

 مقتل ضابط مصري بهجوم لـ"داعش" يف سیناء 

ُقتل ضابط مرصي برتبة نقيب، اليوم الثالثاء، بهجوم  

لتنظيم والية سيناء املوايل لتنظيم "داعش" مبحافظة 

 رشقّي البالد. ش�ل سيناء 

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان إن تنظيم "داعش" 

فّجر عبوة ناسفة يف قوة عسكرية يف نطاق مدينة برئ 

صفوف   يف  برشية  خسائر  وقوع  إىل  أدى  ما  العبد، 

وأضافت املصادر ذاتها أن قوات الجيش واإلسعاف هرعت إىل مكان الهجوم لنقل الضحايا  ،  قوات الجيش

ويف السياق نفسه، قالت مصادر طبية عسكرية إن الهجوم يف برئ العبد أدى إىل مقتل  ،  ومالحقة املنفذين

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ghadnews.net/ar/post/7107
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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الـ   الدفعة  قوة  ندا، من  عواد  أحمد  مقاتل،  نقيب  برتبة  فني    45ضابط  وأضافت  ،  حربية   110معهد 

  قتىل   3، بعد تسجيل  4ساعة إىل    24املصادر ذاتها أنه مبقتل النقيب ندا يرتفع عدد قتىل الجيش خالل  

 "الرابط"   قتىل. 6أمس، بينهم ضابط، ومنذ مطلع األسبوع إىل 

 مزرعة ملخدر البانجو يف جنوب سیناء  19إبادة 

املخدرات   ملكافحة  العامة  اإلدارة  وجهت 

واألسلحة   املخدرات  مكافحة  بقطاع 

مع   بالتنسيق  املرخصة  غ�  والذخائر 

األمن    –األمن الوطني    –قطاعات (األمن  

ية أمن جنوب سيناء  العام) ومبشاركة مدير

والقطاعات املعنية بالقوات املسلحة حملة  

(سانت   رشطة  قسمي  دائرة  الستهداف 

سيناء،    –كاترين   بجنوب  أبورديس) 

خالل   من  املخدرة  املواد  انتشار  ملكافحة 

توجيه الحمالت املكربة لضبط ومالحقة العنارص اإلجرامية حائزي ومتجري املواد املخدرة والقامئ� عىل  

  23فدان و    13مزرعة منزرعة عىل مساحة (  19قضايا عبارة عن    7وأسفرت الجهود عن ضبط    تها.زراع

كيلو    10  – كيلو جرام ملخدر الحشيش    30  –كيلو جرام ملخدر البانجو    1150سهم)، وضبط (    3ق�اط و  

 "الرابط". إسطمبة 4صنيع مخدر الحشيش وعدد مكبس لت 2جرام لبذور الخشخاش "أفيون") وضبط 

 مقتل عقید يف الجیش املصري بهجوم لـ"داعش" يف سیناء

قتل عقيد أركان حرب يف الجيش املرصي، ظهر اليوم  

لتنظيم  املوايل  سيناء  والية  لتنظيم  بهجوم  السبت، 

"داعش"، يف مدينة رفح مبحافظة ش�ل سيناء، رشقي 

تن  البالد إن  قبلية  مصادر  فّجر  وقالت  "داعش"  ظيم 

املطلة   قرية  املرصي، يف  للجيش  آلية  ناسفة يف  عبوة 

الجيش  من  عنارص  مقتل  إىل  أدى  ما  رفح،  غرب 

له املساندة  القبلية  ونقلت    واملجموعات  املنطقة  انترشت يف  الجيش  قوات  أن  ذاتها  املصادر  وأضافت 

 جثث القتىل والجرحى إىل مستشفى العريش العسكري. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alaraby.co.uk/politics/%E2%80%8F%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%22%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%22-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2022/6/14/2242162/-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-19-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-


      تابع منصات المرصد

  

 

11 | P a g e  

 مرصـد سـيناء 
 July 2022 15  ||020العدد 

عقيد أركان حرب يف الجيش املرصي أسامة  مقتل ال  مصادر طبية عسكرية يف سيناء  لنت أعويف وقت الحق،  

 "الرابط"  حربية. 96مشاة من الدفعة  188عبد الحليم، قائد كتيبة 

 أفدنة مخدرات بجنوب سیناء 203حدائق الشیطان.. حرق 

املخدرات   ملكافحة  العامة  اإلدارة  متكنت 

واألسلحة   املخدرات  مكافحة  بقطاع 

مع   بالتنسيق  املرخصة  غ�  والذخائر 

واألمن العام) من    نيالوط(األمن    قطاعي

صاحب    اتخاذ حيال  القانونية  اإلجراءات 

ووالده،    " جنائية  معلومات  "له  رشكة 

طلخا  رشطة  مركز  بدائرة  مقي�ن 

املواد املخدرة وترويجها عىل عمالئه� باإلتجار ىف  لقيامه�  وكشفت قوات األمن تربحه�  ،  بالدقهلية، 

األموال املتحصلة من تجارته� غ� املرشوعة، عن  وجمعه� ملبالغ مالية كب�ة ومحاولته� غسل   تلك 

بتأسيس   وقيامه�  الربيد،  ومكاتب  البنوك  مبختلف  املبالغ  لتلك  وإيداع  عمليات سحب  إجراء  طريق 

األنشطة التجارية ورشاء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك األموال وإصباغها بالصبغة الرشعية، وإظهارها  

مليون جنيه تقريباً) و قامت    14رشوعة حيث قدرت تلك املمتلكات مببلغ (وكأنها ناتجة عن كيانات م 

اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بقطاع مكافحة املخدرات واألسلحة والذخائر غ� املرخصة بالتنسيق مع  

األمن العام) ومبشاركة مديرية أمن جنوب سيناء والقطاعات املعنية   – الوطنياألمن  – قطاعات (األمن 

القوات املسلحة بحملة مكربة إلبادة الزراعات املخدرة بنطاق مديرية أمن جنوب سيناء.. وقد أسفرت  ب

) مزرعة منزرعة عىل مساحة  260) قضية، حيث تم ضبط (71الجهود خالل اآلونة األخ�ة عن ضبط (

البانجو وزنت    12ق�اط و    19فدان و    203(  –   كيلو جرام  12420سهم)، وضبط (كميات من مخدر 

 305كميات من بذور القنب "البانجو" وزنت  –كيلو جرام  107,400كميات من مخدر الحشيش وزنت 

مكبس لتصنيع    6كيلو جرام)، وضبط (  375كميات من بذور الخشخاش "األفيون" وزنت    –كيلو جرام  

 "الرابط" مفرمة).  –مصنع مبشتمالته  –إسطمبة  13-مخدر الحشيش 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.facebook.com/SinaiTribes.EG/photos/1660050831054925
https://www.youm7.com/story/2022/6/18/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%82-203-%D8%A3%D9%81%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/5806161
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 مقتل مجند مصري برصاص "داعش" يف سیناء 

ُقتل مجند مرصي برصاص تنظيم والية سيناء املوايل  

البالد  لتنظيم داعش مبحافظة ش�ل سيناء رشقي 

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان إن مجنداً يخدم  

يف نقطة عسكرية للجيش املرصي ب� مدينتي رفح  

"داعش". والشيخ زويد أُصيب برصاص قناص من  

وأضافت املصادر ذاتها أنه تم نقل املجند بواسطة  

العسكري إىل املستشفى  الجيش  أفادت مصادر طبية عسكرية يف  ،  إسعاف وقوة من  يف سياق متصل، 

عبد  رمضان  محمد  املجند  جثة  العسكري  العريش  مستشفى  إىل  وصل  بأنه  الجديد"  لـ"العريب  سيناء 

الكتيبة   برصاص من عيار ثقيل. وأضافت املصادر ذاتها أن املجند القتيل  مصاباً    37الصالح� من قوة 

 "الرابط" يخدم يف قوة تأم� مدينة الشيخ زويد.

  شمال سیناء  "إرهابي"إحباط هجوم وزارة الداخلیة املصریة 

إحباط   الخميس،  اليوم  املرصية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 

وأفاد بيان للوزارة،    ، يف محافظة ش�ل سيناء"إرهايب"هجوم  

بأن “أحد االرتكازات األمنية، مبنطقة التلول يف ش�ل سيناء،  

العنارص   أحد  محاولة  إحباط  يف  القيام   "اإلرهابية"نجح 

الكم�” أفراد  ضد  انتحاري  الذي    بعمل  البيان،  وأضاف 

موقع   يف  حسابها  عرب  املرصية،  الداخلية  وزارة  نرشته 

تباد الرشطة  قوات  أن  مع  “فيسبوك”،  الن�ان،  إطالق  لت 

قنبلة يدوية، سالح آيل،    2وعرثت القوات بحوزة العنرص، عىل “حزام ناسف،    اإلرهايب م� أدى إىل مرصعه

الوزارة أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية، وتوالت    تالعيار". وأكد طلقة من ذات    112خزائن خاصة به،    4

 "الرابط" نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%22%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%22-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://alordoon.com/news/archives/1582227
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املصري یعلن  الجیش  قبائل سیناء  القبض    واتحاد 

 داعش يف سیناء  راءأمأحد  یلع 

أَعلن اتّحاد قبائل سيناء ىف مدينة برئ العبد بأنه و بالتعاون مع الُقوات  

ىف منطقة    تم إلقاء القبض عىل أم� تنْظيم “داعش”  املرصيةاملُسلحة  

صادر بأن أم� التّنظيم أُلقي القبض  املو أضافت    برئ العبد ش�ل سيناء

التايل إلقاء القبض عىل   عليه و هو عىل قيد الحياة ويظهر الفيديو 

قيادي كب� يف داعش (فلسطيني الجنسية) يف برئ العبد بش�ل سيناء  

 "الرابط" ، "الرابط" من قبل الجيش املرصي بالتعاون مع أبناء القبائل. 

 مصر تعلن مقتل "امیر والیة سیناء" الیمني

حد، مقتل �ني يتزعم تنظيم "داعش" علنت السلطات املرصية، األ أ 

عبدالله    أبون  أ عالم مرصية  بإ فادت وسائل  أ و   مبواجهات مع الجيش

زعيم تنظيم "داعش" يف والية سيناء  قتل باشتباكات مع    البيضا�

املرصية املصا  القوات  وفق  البيضا�،  التحق  و  الجنسية  �ني  در، 

 "الرابط"، "الرابط" بتنظيم "داعش" يف العراق قبل تعينه ام� لوالية سيناء.

"داعش" يف   ملصري بهجوم لـمقتل عنصر من املجموعات املساندة للجیش ا

 سیناء 

قتل مساء اليوم األحد، عنرص من املجموعات القبلية املساندة للجيش املرصي  

بهجوم لتنظيم "والية سيناء"، املوايل لتنظيم "داعش"، يف محافظة ش�ل سيناء  

إن تنظيم "داعش" فّجر عبوة   وقالت مصادر قبلية وشهود عيان،،  رشقي مرص

وأضافت املصادر ذاتها  ،  مجموعة قبلية أثناء متشيطها غرب مدينة رفحناسفة يف  

  أن التفج� أدى إىل سقوط قتيل ومصاب� نقلوا إىل مستشفى العريش العسكري

وأكدت مصادر طبية عسكرية يف سيناء، لـ"العريب الجديد"، وصول جثة املواطن  

در ذاتها أن املواطن أبو صيبع هو  وأضافت املصا  موىس محمد موىس أبو صيبع إىل مستشفى العريش 

 بط""الرا أحد أفراد اتحاد قبائل سيناء، الذي يقاتل مع قوات الجيش ضد تنظيم "داعش". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://twitter.com/TurkeyAffairs/status/1542970229688516608?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1542970229688516608%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.defense-arabic.com%2F2022%2F07%2F05%2Fd8a7d984d8acd98ad8b4-d8a7d984d985d8b5d8b1d98a-d8a7d984d982d8a8d8b6-d8b9d984d989-d8a3d985d98ad8b1-d8afd8a7d8b9d8b4-d981d98a-d8b3d98ad986%2F
https://arabic.rt.com/middle_east/1369054-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
https://yemnews.net/index.php/news/2022-06-26-06-52-51
https://sa24.co/show15399098.html
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%22%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%22-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 مقتل ضابط برتبة رائد يف الجیش املصري بهجوم لـ"داعش" بسیناء

قتل مساء السبت ضابط مرصي برتبة رائد يف الجيش املرصي  

يف هجوم لتنظيم "والية سيناء" املوايل لتنظيم "داعش" وسط 

وقالت مصادر قبلية، لـ"العريب الجديد"،   سيناء رشقي البالد

الجيش املرصي واملجموعات إن اشتباكات وقعت ب� قوات  

القبلية املساندة له من جهة، وتنظيم "والية سيناء" من جهة  

وأضافت املصادر ذاتها   أخرى يف منطقة املغارة وسط سيناء

صفوف  يف  برشية  خسائر  وقوع  إىل  أدت  االشتباكات  أن 

يف    الطرف� عسكرية  طبية  مصادر  أفادت  الحق،  وقت  ويف 

  تنظيم "داعش" هاجم قوة عسكرية يف وسط سيناء أثناء متشيطها املنطقةسيناء "العريب الجديد"، بأن  

  26وأضافت املصادر ذاتها أن الهجوم أدى إىل مقتل ضابط برتبة رائد يدعى أم� ابراهيم من كتيبة "

ويشار إىل أن الرائد ابراهيم يعد ثا� رتبة عسكرية تقتل يف سيناء يف غضون أقل من شهر بعد   استطالع"

 "الرابط"  قيد أركان حرب يف هجوم لـ"داعش" غرب رفح قبل أسبوع�.مقتل ع

 ألف قرص لعقار الکبتاجون يف سیناء  38الداخلیة: ضبط 

ضبط   عن  الداخلية  وزارة  لعقار   38أعلنت  قرص  ألف 

مبحافظة ش�ل سيناء  جون املخدر بحوزة أحد األشخاص  الكبتا

اإلتجار وتحريات   بقصد  معلومات  أكدت  بعدما  ذلك  جاء 

اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات مبشاركة وحدة مباحث قسم 

العريش مبديرية أمن ش�ل سيناء، أن عاطل   ثالث  - رشطة 

ون املخدر، متخذاً من دائرة القسم مرسحاً يتاجر يف عقار الكبتاج  -مقيم بدائرة قسم رشطة ثالث العريش

أثناء تواجده بدائرة القسم،    ملزاولة نشاطه اإلجرامي وعقب تقن� اإلجراءات أمكن استهدافه وضبطه 

ومبواجهته أقر بحيازته للمواد    ألف قرص لعقار الكبتاجون املخدر، مبلغ مايل، هاتف محمول   38وبحوزته  

امل واملبلغ  اإلتجار  بقصد  مع  املخدرة  للتواصل  املحمول  والهاتف  اإلجرامي،  نشاطه  متحصالت  من  ايل 

 "الرابط" عمالئه.
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 :التطورات السیاسیة

الوالیات املتحدة تتوسط يف محادثات لنقل جزیرتي تیران وصنافیر من مصر  

 يإسرائیلإلی السعودیة بدعم 

يف   بايدن  إدارة  توسطت  ورد،  ما  حسب 

محادثات تهدف إىل إنهاء نقل جزيرت� يف البحر  

األحمر من مرص إىل اململكة العربية السعودية  

تأمل   اتفاق  أن يشمل خطوات من    إرسائيليف 

دولة   مع  العالقات  تطبيع  نحو  الرياض  جانب 

 . االحتالل

صمدت  ،  ريت ت�ان وصناف� إىل السعوديةتسليم جزي، صادق عبد الفتاح السييس عىل معاهدة ل2017يف عام  

 " الرابط" ا. ولكن مل يتم االنتهاء منها أبد الصفقة يف وجه االحتجاجات والتحديات القانونية يف مرص

بید یخبر السیسي أنه سیحقق يف تقاریر عن مقبرة جماعیة لجنود مصریین  ال

 1967من عام 

ال  يائ�  الوزراء    ، بيدقال  الفتاح ل  اإلرسائييل،رئيس  عبد 

يوم األحد إنه أصدر تعلي�ت ملكتبه بالنظر يف  ،السييس

التقارير التي تفيد بأن جثث العرشات من الكوماندوز  

دفنوا   1967خالل حرب   إرسائيلاملرصي� الذين حاربوا 

وسط   يف  ج�عية  مقربة  ر إرسائيليف  الوزراء،   ئيس 

السكرت  اإلرسائييل إىل  تعلي�ته  العميد آيف“أصدر  العسكري  قال مكتب    �  بعمق”،  املسألة  غيل لفحص 

 "الرابط" . تعهدا باطالع املرصي� عىل األمربيد، مال 

" الوزراء" یعتمد نتائج دراسة" للمالیة" لعدد من طلبات محافظة جنوب سیناء  

 بالتصرف بییع بعض األراضي 

اعتمد مجلس الوزراء خالل اجت�عه األسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبويل نتائج دراسة وزارة املالية،  

بشأن عدد من الطلبات املقدمة من محافظة جنوب سيناء، للترصف بالبيع يف بعض قطع األرايض، وهي:  

وما عليها من منشآت  ،  2م  500أ مبساحة    63" الترصف يف األرض بنظام حق االنتفاع، لقطعة أرض رقم  

https://almarsad.co.uk/
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https://ar.timesofisrael.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D9%82/
https://ar.timesofisrael.com/%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86/
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اير لخدمات الط�ان،    إس  إسومرافق، والكائنة مبنطقة سكن العامل� مبدينة رشم الشيخ، لصالح رشكة  

سنوات، مبا يساهم يف متك� الرشكة من تسي�    10والتي تشغلها وتستخدمها كسكن للعامل� بالرشكة، ملدة  

ينعكس عىل تقديم خدمة عامة لها أثر إيجايب عىل  أع�لها وأداء نشاطها مبطار رشم الشيخ الدويل، مبا  

 تنشيط السياحة. 

مبنطقة خدمات حي النادي، مبدينة طور سيناء، لبنك القاهرة،   ٢م 950والبيع لقطعة أرض تبلغ مساحتها 

إلقامة فرع للبنك باملدينة، وذلك يف ظل االحتياج لتنوع الخدمات البنكية مبا يتناسب مع التوسعات التي  

املدينة، ولتوف� عبء انتقال املواطن� إىل أقرب فرع بنيك لهم مع كرثة املتعامل� منهم مع البنوك    تشهدها 

 لالستفادة من خدماتها. 

كائنة مبنطقة االسكان االجت�عي    2م  750والترصف يف األرض بنظام حق االنتفاع، لقطعة أرض مبساحة  

دات، وذلك إلقامة دار حضانة، وفصول محو أمية،  مبدينة أبو رديس، لصالح جمعية "خ� برتوبل" للمساع

ودار تحفيظ قرآن، ومشغل، وناد اجت�عي، ومستوصف خ�ي، وذلك تفعيالً لدور هيئات املجتمع املد�  

  يف مساعدة املحافظة عىل النهوض بالخدمات املقدمة للمواطن�، نظراً الحتياج املدينة ملثل هذه األنشطة

 "الرابط" 

برئاسة   یستغیثون  سیناء  شمال  املحافأقباط  إما   ایطالبن  ظالجمهوریة: 

 باالستقالة أو النقل خارج املحافظة 

وجه عدد من املواطن� من سكان ش�ل سيناء  

الوزراء   ورئيس  الجمهورية  لرئيس  استغاثات 

شوشة محافظ    لعبد الفضيلواء  بسبب قرار ال 

املسيحي�   املوظف�  يلزم  والذي  سيناء  ش�ل 

باالنتداب للعمل باملحافظات التي نزحوا إليها  

أو ملواقع العمل الحكومية التي ألحقوا بها منذ  

، وهو ما فرسه املخاطبون بالقرار أن األمر  2017

ب أو عودتهم مرة أخرى �ثل ضغطا غ� مبارش حالة رفض االنتداب الذي سينتج عنه اقتطاع نصف املرت 

 للعمل بش�ل سيناء مقابل الحصول عىل رواتبهم كاملة.

وأرسل املوظفون استغاثة لرئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهات املختصة إللزام املحافظ بالعدول  

سيناء   ش�ل  محافظة  يف  كامل  بشكل  األوضاع  استقرار  لح�  عليه  هو  ما  عىل  الحال  وبقاء  قراره  عن 
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عىل حياتهم، عالوة عىل أن القرار   اً ودتهم، خاصة أن غالبيتهم لديهم ممتلكات تركوها خلفهم حفاظوع

 "الرابط"  مخالف لقانون الخدمة املدنية الذي يسمح للموظف بحقه يف اختيار الندب من عدمه.

أقباط شمال سیناء..   أزمة  املفتوحة حل  العمل  مأموریات  مد  یقرر  املحافظ 

 لحین إشعار آخر 

سيناء  ش�ل  أقباط  ب�  االرتياح  من  حالة  سادت 

بسبب الهج�ت عليهم، بعد حل   2017النازح� منذ  

بشأن  املاضي�،  الشهرين  خالل  ظهرت  التي  أزمتهم 

العودة  أو  وظائف  ونقل  املفتوحة  املأموريات  إنهاء 

سيناء. قام  لش�ل  بعد   حيث  سيناء  ش�ل  محافظ 

دراسة املوقف وشكاوى األقباط، بإصدار قرار جديد باستمرار العمل بنظام املأموريات املفتوحة لجميع  

 األقباط النازح� حتى إشعار آخر.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ ش�ل سيناء، اليوم األربعاء، يف بيان له “يف إطار حرص 

أو السيد محافظ ش�ل س املحافظة  داخل  يناء عىل حل مشاكل جميع مواطني محافظة ش�ل سيناء 

أبريل   السابق صدورها خالل شهر  التعلي�ت  وبناًء عىل  العمل    2022خارجها  مأموريات  إنهاء  بشأن 

األحداث   نتيجة  لـألقباط؛  عام    "اإلرهابية"املفتوحة  األصلية    2017خالل  عملهم  إىل جهات  وعودتهم 

 "الرابط"  .1/7/2022سيناء اعتباراً من مبحافظة ش�ل 

تتوقف   ال  التنمیة  وعملیات  املسلحة..  للقوات  والؤنا  سیناء»:  «مجاهدي 

 (فیدیو) 

جمعية   رئيس  جهامة  الله  عبد  الشيخ  وجه 

خالل مداخلة هاتفية مع مصطفى    مجاهدي سيناء

صدى  قناة  عىل  وأرسار»  «حقائق  بربنامج  بكري، 

يدخروا جهدا يف  البلد، قال جهامة: «أبناء سيناء مل  

مواجهة اإلرهاب، ووالؤهم وانت�ؤهم مع القوات  

الذ أجدادهم  من  الوالء  ورثوا  كونهم  ين  املسلحة، 

وأضاف: «الدولة تبذل جهودا كب�ة يف عهد السييس لتنمية سيناء»،  ،  دافعوا عن مرص يف حرب أكتوبر»

 "الرابط"  صل عملية التطوير بسيناء.موجها التحية والتقدير إىل القوات املسلحة، وكل الجهات التي توا

https://almarsad.co.uk/
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 التطورات االقتصادیة: 

محافظ جنوب سیناء یناقش استعدادات الشرکات املنفذة للمشروعات بشرم  

 الشیخ

استعدادات  ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،  

املحددة  الزمنية  والربامج  للمرشوعات  املنفذة  الرشكات 

منها   الشيخ،  رشم  مبدينة  الجارية  املرشوعات  من  لعدد 

صديق  الذيك  الشيخ  رشم  مدينة  مجلس  إنشاء  مرشوع 

البيئة، ومرشوع الحديقة املركزية مبشتمالتها، وكذا إنشاء 

البدوي مب الرتاث  املوحد، وقرية  الرصد املريئ  نطقة  مبنى 

 الهجن. 

  يف بيان، أن ذلك جاء    يف وأعلنت محافظة جنوب سيناء  

استعدادا  الجارية  للمرشوعات  املستمرة  املتابعة  إطار 

 "الرابط"  .27الستضافة مؤمتر تغ� املناخ كوب 

"کوب   يف  الخضراء"  الشیخ  "شرم  إطالق  سیناء:  جنوب  نوفمبر  27محافظ   "

 املقبل

يف  ال   سيناء  جنوب  محافظ  فودة  خالد  اللواء 

الشيخ،  رشم  مبدينة  العمل    مكتبه  يجري  اليوم: 

حالياً عىل إنجاز عدد من املشاريع إلطالق "رشم  

استث�رية   سياحية  كمدينة  الخرضاء"  الشيخ 

املناخ مؤمتر  خالل  نوفمرب 27"كوب  عاملية  يف   "

املقبل"، مضيفاً أنه عقب االنتهاء من مؤمتر املناخ  

مؤمتر    "  27كوب  " استضافة  عىل  العمل  سيتم 

دويل لالستث�ر يتم دعوة املستثمرين من أنحاء  

العامل ويف صدارتهم املستثمرين العرب عىل أن يعقد يف مارس من املقبل، الفتاً إىل بدء تلقي الفنادق يف  

خصية ش  120ألف مشارك و  30" واملتوقع حضور  27دهب ورشم الشيخ حجوزات املشاركة يف "كوب  

 "الرابط" عاملية ودولية.
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https://www.youm7.com/story/2022/6/1/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/5784284
https://www.alittihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/4290794/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82--%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D9%81%D9%8A--%D9%83%D9%88%D8%A8-27--%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85
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 محافظ جنوب سیناء: مفاوضات مع «فالي دبي» لعودة الرحالت املباشرة

يجري   أنه  عن  سيناء  جنوب  محافظ  كشف 

التفاوض مع «فالي ديب»، إلعادة تسي�  ح الياً 

رحالت مبارشة من ديب إىل رشم الشيخ، مش�اً  

يف   مدن  من  مبارشة  رحالت  تسي�  بدء  إىل 

الشهر   نهاية  ونيش  بلجراد  رصبياً  جمهورية 

املقبل، وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب  

سيناء خالل حوار مع وكالة أنباء اإلمارات يف  

وأشار إىل تطوير وتوسعة  ،  ت املبارشة من السعودية واألردنرشم الشيخ، «استمرار الرحال   مكتبه مبدينة

مالي� سائح حالياً،    7.5مالي� سائح سنوياً مقابل    10مطار رشم الشيخ وزيادة الطاقة االستيعابية إىل  

منظومة التوقيع   وكذلك العمل عىل إنجاز مركز السيطرة املوحد ومرشوع الرصد املريئ، فضالً عن تدش�

 "الرابط"  ».27اإللكرتو� استعداداً ملؤمتر تغ� املناخ «كوب 

تنفیذ    ملیون جنیه  12توقیع عقد إنشاء مسجد الهدى بمدینة دهب بتکلفة  

 الهیئة العربیة للتصنیع

اللواء   خالد فودة محافظ جنوب سيناء،  وقع 

مساء اليوم األربعاء، عقد تنفيذ أع�ل مسجد  

  12الهدى مبدينة دهب بتكلفة تقديرية حوايل  

جنوب   محافظة  ب�  مناصفة  جنيه،  مليون 

سيناء ووزارة األوقاف، وذلك خالل عرض اللواء  

للتخطيط   املحافظ  مفوض  عييس  محمود 

وأعلنت محافظة جنوب سيناء ىف بيان، أن مدة التنفيذ  ،  رشم الشيختابعة، مبكتب املحافظ بوالتنفيذ وامل

أشهر منذ استالم املوقع تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع ملا متتلكه من خربات واسعة يف مجال اإلنشاءات    10

الثاليث املوقع ب� محافظة جنوب سيناء،   الربوتوكول  وما لديها من كوادر فنية يف هذا املجال ويف إطار 

 "الرابط" . ألوقاف، والهيئة العربية للتصنيعوزارة او 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.albayan.ae/economy/tourism/2022-06-02-1.4447871
https://www.youm7.com/story/2022/6/1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86/5785092
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 سیاحة جنوب سیناء: األزمة الروسیة األوکرانیة أثرت یلع رحالت شرم الشیخ

كشف سم� منيع رئيس لجنة السياحة بجنوب سيناء،  

مدينة رشم الشيخ، قائال   عن سبب تراجع السياحة عن

إن السياحة الروسية واألوكرانية كانت متثل نسبة كب�ة 

%  70من السياحة التي تدخل رشم الشيخ، «وصلت لـ 

النشاط   قلة  أسباب  أهم  أحد  تعترب  األزمة  ولكت 

 السياحي برشم الشيخ».

تكون السياحة العالجية    وأوضح منيع، خالل مداخلة هاتفية بربنامج "آخر النهار"، أنه حتى هذه اللحظة 

رمز فقط، وال يتم استغاللها، الفتا إىل أنه يف حالة التسويق الصحيح ملدينة سانت كاترين، «سنتلقى سياح  

وأضاف رئيس لجنة السياحة بجنوب سيناء أن  ،  التي تذهب للسعودية من أجل الحج  كث�ة، مثل األفواج

عدد كب� من السياح،    سنتلقىوأشياء جديدة مبتكرة  مرص تكون يف متوسط العامل، ففي حالة عمل أسواق  

% من آثار  60متابعا «السعودية تفوقت عىل اإلمارات ىف استقبال السياح بشأن املعارض، وأن مرص متتلك 

وعل السياح»العامل،  استقبال  لـ  االبتكار  الشاطئية  ،  ينا  السياحة  لدعم  معارض  إقامة  إىل  «نحتاج  وأردف 

 "الرابط"  ».اً الشيخ عامليوعرض مظاهر رشم 

 مدبولي یتفقد أعمال تطویر السوق التجاري القدیم جنوب سیناء 

الوزراء،  تفقد   مجلس  رئيس  مدبويل،  مصطفى 

أع�ل   لتفقد  الوزراء واملسئول�  يرافقه عدد من 

 التجاري القديم. تطوير السوق 

محافظ   من  إىل رشح  الوزراء  رئيس  استمع  في� 

جنوب سيناء حول مخطط تطوير السوق التجاري  

تقسيم   وتطوير  التشج�  خطة  وكذا  القديم، 

ملا   املحافظ   أشار  السوق، حيث  املشاتل مبدخل 

اء برضورة األخذ  ك� وجه رئيس الوزر ،  محل  100يتم من أع�ل تطوير املحال القامئة بالسوق وتشمل نحو  

يف االعتبار توحيد تصمي�ت الواجهات ملا يتم تطويره من محالت، مبا يحافظ عىل الصورة الج�لية لهذه  

 "الرابط" السوق.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.youtube.com/watch?v=AKSklXhzKhM&feature=emb_title
https://www.elriyadhalyoum.com/?p=49532
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 مدبولي یتابع سیر العمل بمشروع "التجلي األعظم" بجنوب سیناء 

  ء صطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراالدكتور مقام  

بجولة يف مدينة "سانت كاترين"، يرافقه الدكتور خالد  

محمود   واللواء  واآلثار،  السياحة  وزير  العنا�، 

شعراوي، وزير التنمية املحلية، وهشام توفيق، وزير  

وزير   منار،  محمد  والطيار  العام،  األع�ل  قطاع 

خالد   واللواء  املد�،  جنوب  الط�ان  محافظ  فودة، 

سيناء، واملهندس خالد عباس، نائب وزير اإلسكان ملتابعة املرشوعات القومية، واللواء محمود نصار، رئيس  

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تأيت  ،  الهيئة الهندسية للقوات املسلحة   الجهاز املركزي للتعم�، وممثل

 األعظم فوق أرض السالم"، تنفيذاً لتكليفات عبدالفتاح  بهدف متابعة س� العمل يف مرشوع "موقع التجيل

، بتطوير املدينة مبا يليق مبكانتها، لتعظيم االستفادة من املقومات السياحية لهذه املدينة، ذات  السييس

 "الرابط"  معا، متاشياً مع اتجاهات التنمية املستدامة.  والرتايث والبيئي والديني  األثريالطابع 

محطات طاقة شمسیة.. وسنجني الثمار يف    4محافظ جنوب سیناء: إنشاء  

 سبتمبر املقبل 

مع وزيرة البيئة،  ، محافظ جنوب سيناء، إن هناك تعاوناً وتنسيقاً عىل قدم وساق  هقال اللواء خالد فود

الوزارة مببلغ   عام، وهناك مساه�ت من قبل  الشيخ إىل مدينة خرضاء منذ   30من أجل تحويل رشم 

 مليون جنيه، لتنفيذ الحديقة املركزية. 

 

وأضاف خالل لقائه بربنامج “صباح الخ� يا مرص” واملذاع عرب شاشة القناة األوىل بالتليفزيون املرصي،  

ألف عربة رمل، وهناك تعاون كب� أيضا مع وزارات   400برشم الشيخ، شهدت نقل    أن الحديقة املركزية

وأوضح  ،  محطات طاقة شمسية، وسنجني الث�ر يف شهر سبتمرب املقبل  4النقل والكهرباء، وجار إنشاء  

اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جار توسع يف املساحات الخرضاء والطاقة الشمسية، وتطوير  

 "الرابط".  الفنادق للحصول عىل النجمة الخرضاءيف

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/6/3/2236072/%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.nile1.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-4-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%b4%d9%85%d8%b3/
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لشرم   إیطالیة  وتدفقات  جدیدة  عقود  سیناء:  بجنوب  السیاحة  مستثمري 

 الشیخ یولیو املقبل

وقعت رشكات سياحية مرصية مع نظ�تها اإليطالية عقودا  

الوافد اإليطالي�  السائح�  من  املزيد  لجذب  ين  جديدة 

التعاقدات ويبدأ تفعيل هذه  ،  ملرص خالل املوسم الصيفي

إىل   لتصل  الشيخ  رشم  مبدينة  الجاري  يونيو  شهر  نهاية 

ذروتها خالل شهر يوليو القادم، وهو ما يساهم ىف إعادة 

املدينةال مدينة  لفنادق  مجددا  الدكتور  ،  حياة  ورصح 

السياحة   مستثمري  جمعية  عضو  عبداللطيف  عاطف 

نتعاشة سياحية مرتقبة توقف نزيف خسائر  بجنوب سيناء، بأن مستثمري السياحة يعقدون أماال كب�ة يف ا

 جائحة كورونا التي استمرت أكرث من عام� متتالي�، وكذلك خسائر الحرب الروسية املدمرة عىل أوكرانيا.

 "الرابط" 

 خالد فودة: فرع جامعة السویس نواة لـ جنوب سیناء الحکومیة

إن   سيناء،  جنوب  محافظ  فودة  خالد  اللواء  قال 

نواة لجامعة   السويس فرع جنوب سيناء  جامعة 

  مواطني جنوب سيناء الحكومية من أجل  خدمة  

املحافظة، مش�ا إيل أنها إضافة للجامعات األخرى  

بفروعها  سل�ن  امللك  جامعة  مبدن   مثل  الثالث 

عىل   فضال  سدر  ورأس  الشيخ  ورشم  سيناء  طور 

والجامعات   األزهر  جامعة  وعىل   األخرىفروع 

التعليم   بكافة مستوياته للنهوض باملستوى    العايلأرض جنوب سيناء، ما يشكل طفرة هائلة ىف مجال 

اء، األع�ل اإلنشائية   ذلك خالل تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سين  ءاملحافظة. جاألبناء    التعليمي

السويس  فرع جنوب سيناء مبدينة   السيد الرشقاوي رئيس جامعة  أ بجامعة  الدكتور  برفقته  بورديس، 

 "الرابط". السويس

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062022&id=e8234cc5-5a10-4288-af44-22416d2e6650
https://www.elbalad.news/5310186
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 القنطرة» يف شمال سیناء  –انطالق أعمال رفع کفاءة طریق «العریش 

اليوم   سيناء،  ش�ل  محافظة  عام  ديوان  أعلن 

كفاءة  رفع  عمليات  انطالق  بيان،  يف  األربعاء، 

الطريق الدويل العريش / القنطرة يف ش�ل سيناء  

لجنة   لقرارات  طبقا  وذلك  الحوادث،  من  للحد 

هشام   اللواء  أمس  ترأسها  التي  الطريق  معاينة 

أ  اللواء  نائب محافظ ش�ل سيناء، وبحضور  اللواء  الخويل،  العريش،  ومدينة  رئيس مركز  سامة عفش، 

محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة برئ العبد، املهندس عبد الهادي اسليم محمد، مدير عام مديرية الطرق  

بش�ل سيناء، املهندس حسام الرشيف، مدير التخطيط العمرا� باملحافظة، وعدد من القيادات األمنية  

 سيناء.يهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ ش�ل  والتنفيذية باملحافظة وفقا لتوج

 الرابط“

” للمیاه  تحلیة  محطة  افتتاح  سیتم  سیناء:  شمال  ”    17  بالکیلومحافظ 

 وسنقضي یلع نظام املناوبة 

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة  

محافظ ش�ل سيناء، عيل إنشاء شبكة مياه  

بقيمة   وبرغم   ٨٦٦بالعريش  جنيه،  مليون 

مرض   غ�  وراءها  من  املردود  فإن  ذلك 

املؤمتر  ،  للمواطن� خالل  املحافظ،  وأضاف 

وبحضور  برئاسته  عقد  الذي  الج�ه�ي 

عام   سكرت�  الغندور  أسامة  العميد 

الرشكة   رئيس  احمد عرفة،  اللواء  املحافظة، 

وأعضاء   سيناء،  وجنوب  بش�ل  الصحي  والرصف  الرشب  ملياه  باملحافظة  القابضة  الربملانية  املجموعة 

غرب مدينة العريش يف أكتوبر املقبل،    ١٧والقيادات الطبيعية، أنه بافتتاح محطة تحلية املياه بالكيلو  

 "الرابط" سيتم القضاء عىل نظام املناوبة وضخ املياه بصفة مستمرة .

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alnaharegypt.com/895994
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 شاحنة بمیناء نویبع البحري بجنوب سیناء 75بضائع عامة وطن   1035تداول 

اليوم   األحمر  البحر  ملوانئ  العامة  الهيئة  أعلنت 

شاحنة،   75طن بضائع عامة و  1035األربعاء، تداول  

سيارة ماليك مبيناء نويبع   14شاحنة فارغة و  30منهم  

وأكدت الهيئة، يف بيان أن ميناء   البحري بجنوب سيناء

شاحنة   17ي استقبل العبارة سيناء بإج�يل  نويبع البحر

و  420بحمولة   عامة،  بضائع  بضائع   82طن  طن 

وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج بإج�يل    شاحنة فارغة  30سيارات ماليك، و  8ترانزيت إىل ليبيا، و

 "الرابط"  ماليك. 6طن بضائع عامة و 533شاحنة بحمولة  28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aswaqinformation.com/138999
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 املحور املجتمعي: 

 سیناء  مجاهديمحافظ جنوب سیناء یقرر زیادة مکافأة  

املالية عىل زيادة مكافأة مجاهدي سيناء الشهرية باملحافظة    ةوزير  ةوافقمأعلنت محافظة جنوب سيناء  

 "الرابط" .2022/   7/  1جنيه شهريا، وذلك اعتبارا من   1600جنيه إىل  1400من 

«تعلیم جنوب سیناء» تعلن فتح باب التسجیل بمدرستي النصر والفیروز ملدة  

 شهر

أعلن محمد عقل، وكيل وزارة الرتبية والتعليم مبحافظة 

بعض  يف  الفصول  تكدس  أزمة  انتهاء  عن  سيناء،  جنوب 

أن جنوب  الشيخ والطور، موضحا  املدارس مبدينتي رشم 

سيناء تشهد تطورا كب�ا يف العملية التعليمية، خاصة بعد 

ملنع  بدوية  وتجمعات  وديان  يف  الذكية  الفصول  دخول 

 التعليم. الترسب من 

إ عقل"وقال   الدرايس    ن"  العام  جدد  مدرست�  افتتاح  ستشهد  الطور  إىل  2022/2023مدينة  باإلضافة   ،

أنه جرى فتح باب التسجيل  ،  توسعات وتعلية يف بعض املدارس يف الطور ورشم الشيخ ودهب وأبورديس

إىل أن التقديم يبدأ من    شهر، من أجل التسجيل لدخول مدرستي النرص والف�وز بطور سيناء، مش�ا  ملدة

 "الرابط" أول يوليو القادم للمراحل التعليمية من رياض األطفال وحتى الصف الثالث اإلعدادي.

 أشخاص يف حوادث متفرقة بجنوب سیناء 10مصرع وإصابة 

شخص وأصيب  ا لقى  مرصعه�  يف   آخرين  5ن 

أمس   سيناء  جنوب  مبحافظة  متفرقة  حوادث 

من قيادات املنطقة    3األربعاء، فضال عن مرصع  

هيئة   ودفعت  فرع  األزهرية،  املرصية  اإلسعاف 

سيارات إسعاف لنقل الضحايا    10  جنوب سيناء، بـ

 واملصاب�.

عن اإلبالغ  تم  متفرقة،    3وقوع    حيث  حوادث 

لبالغ الثا� الذي تلقاه مدير  واالبالغ األول يفيد بانقالب سيارة نقل واشتعالها بعد كم� رشم الشيخ دهب،  
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البالغ الثالث تلقاه اللواء  ،  أمن جنوب سيناء، بتصادم سيارة بالرصيف أمام فندق جراند أوتيل برشم الشيخ

ط . ج . هـ، عىل بعد كم من نقطة صالح الدين اتجاه   5138  نقل رقم  سيارةرشيف رؤوف يفيد انقالب  

 "الرابط". طابا، وأسفر الحادث عن مرصع شخص مجهول الهوية وإصابة آخر

مصرع   ُتنعي  سیناء  قیادات   3وعظ  من 

 األزهر الشریف 

نعت   ، من قيادات األزهر  3وعظ سيناء تنعي مرصع  

من قيادات األزهر   3منطقة وعظ جنوب سيناء مرصع  

الرشيف بعد أن لقوا مرصعهم يف حادث انقالب سيارة 

أداء  بعد  عودتهم  أثناء  تنقلهم  كانت  ميكروباص 

 "الرابط"  عملهم.

لتنفی بروتوکول  توقعان  واألوقاف  «حقك  الصحة  حملة  بشمال تنظميذ   «

   سیناء

يف إطار تكثيف الجهود والتعاون املشرتك ب� مديرية الصحة 

وبعض املديريات األخرى، تحت رعاية الدكتور طارق محمد  

عام  إيناس ك�ل مدير  والدكتورة  الصحة  شوكه وكيل وزارة 

وقعت مديرية الصحة بش�ل ،  إدارة تنظيم األرسة باملديرية

يف   األرسة  تنظيم  إدارة  ب�  مشرتك،  تعاون  بروتوكول  سيناء 

استعدادا   الجهود  لتكثيف  األوقاف،  ومديرية  املديرية 

«حقك   التنشيطية:  الحملة  من  تنظميالنطالق  الفرتة  خالل  ستبدأ  والتى  الجارى   16حتى    5»  يونيو 

 بالوحدات الصحية واملستشفيات الحكومية  

نت سمية سعيد، مسؤول االعالم بإدارة تنظيم األرسة يف مديرية الصحة بش�ل سيناء، أنه تم التنسيق  وأعل

مع مديرية األوقاف بش�ل سيناء للتنويه عن الحملة واإلعالن عنها من خالل املساجد، وكذلك تم عمل  

 املحافظة . بروتوكول مشرتك بتنفيذ ندوات دينية من خالل رجال الدين يف الوحدات الصحية ب

وأضافت أنه يف إطار أهمية دور الرجل يف الصحة االنجابية وتنظيم األرسة وبناء أرسة سليمة، تم االتفاق  

عىل عمل خطة توعية باملوضوعات املختلفة بهذا الشأن، لتصحيح املفاهيم الخاطئة في� يتعلق بتنظيم  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.elwatannews.com/news/details/6120235
https://www.msr2030.com/85377


      تابع منصات المرصد

  

 

27 | P a g e  

 مرصـد سـيناء 
 July 2022 15  ||020العدد 

ل الدروس الدينية باملساجد يف جميع  األرسة وزواج القارصات وغ�ها من املوضوعات املختلفة من خال 

 أنحاء املحافظة. 

» تقوم عىل تقديم خدمات تنظيم األرسة والصحة اإلنجابية «مجانا»، يف  تنظمييذكر أن حملة: «حقك  

 "الرابط" السييس.  لتنمية األرسة املرصية والذى أطلقه القوميإطار املرشوع  

 غرق شابین بمیاه بحر رمانة بشمال سیناء

اليوم   مرصعه�  صغ�ان  شابان  سين  بشاطئلقي  بش�ل  العبد  برئ  ملدينة  التابع  رمانة  خالل قرية  اء 

 "الرابط" . مبياه البحر استح�مه�

 بوسط سیناء  الکافیتریات املحالت تنفیذ حملة للتفتیش یلع

عىل  تفتيش  حملة  سيناء  بش�ل  الصحة  مديرية  نفذت 

وأعلنت "صحة  ،  غذية بنطاق مدينة نخل بوسط سيناءاأل 

ش�ل سيناء"، أنه تم تنفيذ حملة ضمت طه إبراهيم عبد  

محمد   وعىل  الصحية  نخل  بإدارة  أغذية  مفتش  الله 

نخل   وحدة  أغذية  مفتش  ومحمود  إس�عيل  الصحية 

ا عبد  نخلأحمد  متوين  بإدارة  متوين  مفتش  عىل  ،  لله  املرور  وتم    8وتم  نخل  مبدينة  غذائية  منشآت 

عينات أغذية مختلفة إلرسالها للمعامل    4االطمئنان عىل سالمة األغذية املعروضة بتلك املنشآت وسحب  

  10كرتونة جاكوار و  7(  اآلدمي تهالك  للفحص، وإعدام بعض األغذية املنتهية الصالحية وغ� الصالحة لالس

  ، كرتونة كلينك فيشار13كرتونة بيج شيبس، و   2كرتونة كوميكس و  3و  شيبسكرتونة    3كرتونة ملح مدخن و

 "الرابط"  علبة صلصلة).2باكو مسحوق آيس كريم دريم، 12و   ،علبة بسكويت محشو8و

 وصول قافلة مساعدات " تحیا مصر" ملدینة نخل بوسط سیناء

وصلت مدينة نخل بوسط سيناء قافلة مساعدات  

املستحق�  األهايل  عىل  توزيعها  وتم  مرص  ،  تحيا 

أنه تم توزيع    وأعلن مجلس مدينة نخل ىف بيان،

مدينة نخل  املعونات عيل األرس األوىل بالرعاية يف  

ولحوم   غذائية  مواد  من  والتجمعات  والقرى 

جبان، وتم التوزيع عن طريق مجلس  أ وبطاطس و 

، وممثيل جهات االختصاص، مضيفا ان قوافل تحيا مرص يتواصل االجت�عيمدينة نخل ومديرية التضامن  
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وقوافل طبية    وصولها ملناطق نخل ىف وسط سيناء، ويتم توزيعها، إضافة لقوافل منوعة من جهات خ�ية 

 "الرابط". وخدمة مجتمع تصل تباعا 

 ءصندوق تحیا مصر تصل وسط سیناقوافل 

الدعم   لتوف�  قافلة   مرص  تحيا  صندوق  أطلق 

لـ   إطار   2000الغذايئ  يف  سيناء  وسط  يف  أرسة 

الدولة   تسعى  التي  االجت�عية  الح�ية  إجراءات 

عاونة لها لتوف�ها ومختلف مؤسساتها والجهات امل

احتياجا األكرث  عبد  ،  للفئات  لتوجيهات  تنفيذاً 

الفتاح السييس، بتكثيف أنشطة الصندوق املوجهة  

عن   املعيشة  أعباء  لتخفيف  بالرعاية  األوىل  لألرس 

التضامن   وزارة  مع  بالرشاكة  وذلك  كاهلهم 

 "الرابط" االجت�عي والتنسيق مع قيادة قوات رشق القناة ملكافحة اإلرهاب.

صقر   العملي  التدریب  بفعالیات  تشارك  سیناء  جنوب  ملجابهة    96ثقافة 

 األزمات والکوارث

برئاسة   الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  السرتاتيجية  وفقا 

الفنان هشام عطوة، للمشاركة املجتمعية الفعالة، شارك 

ثقاف وسيناء فرع  القناة  إلقليم  التابع  سيناء  جنوب  ة 

برئاسة الكاتب محمد نبيل، يف فعاليات التدريب   الثقايف

ملجابهة األزمات والكوارث، مبنتدى شباب    ٩٦صقر    العميل

الدفاع  قيادة  من  وفد  بحضور  العاصمة،  بالطور  الطور 

سكرت�   الشعبي الرشيف  أ�ن  اللواء  برفقة  والعسكري، 

  العسكري ائبا عن الوزير املحافظ اللواء أ. ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واملستشار  عام املحافظة ن

 ومديريبدوى رئيس مدينة طور سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية    ها�للمحافظة، واللواء  

 "الرابط"  املديريات باملحافظة.

https://almarsad.co.uk/
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واألوقاف إلی محافظة (جنوب  انطالق القافلة الدعویة املشترکة بین األزهر  

   سیناء)

وزارة  يف   ب�  املستمر  والتنسيق  املشرتك  التعاون  إطار 

فضيلة   من  كر�ة  وبرعاية  الرشيف،  واألزهر  األوقاف 

اإلمام األكرب األستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ األزهر،  

مختار  محمد  الدكتور/  األستاذ  األوقاف  وزير  ومعايل 

ة مشرتكة ب� األزهر الرشيف جمعة، تنطلق قافلة دعوي

ووزارة األوقاف إىل محافظة ( جنوب سيناء)، يوم الجمعة  

القعدة  10القادمة: ( املوافق(1443ذو  م)، وتضم (عرشة عل�ء): خمسة من عل�ء 2022/  6/  10هـ)، 

الدين "بصوت واحد حول موضوع:  اً األزهر الرشيف، وخمسة من عل�ء وزارة األوقاف، ليتحدثوا جميع

 "الرابط" ". اإلنسانو 

 مسئولین للمحاکمة العاجلة   4إحالة مدیرة التنظیم واإلدارة بـ شمال سیناء و

القضية رقم   اإلدارية يف  النيابة   31قررت 

قضائية عليا إحالة مديرة مديرية   64لسنة  

ئول�  مس  4التنظيم واإلدارة بش�ل سيناء و

آخرين من مساعديها للمحاكمة التأديبية  

ثبوت   بعد  مخالفات    ارتكابهمالعاجلة 

وقيام   جسيمة،  وقانونية  وإدارية  مالية 

املحالة األوىل بتقايض مبالغ مالية من جهة  

باقي   مبساعدة  حق  وجه  دون  عملها 

 املحال�

سيناء خرجوا عىل مقتىض الواجب  أكد تقرير االتهام أن املحال� الخمسة بدائرة عملهم مبحافظة ش�ل  

يتفق   ال  مسلكاً  ترصفاتهم  يف  وسلكوا  بدقة  بهم  املنوط  العمل  يؤديا  ومل  الواجب    واالحرتام الوظيفي 

للوظيفة العامة وخالفوا القواعد واألحكام املالية املنصوص عليها بالقوان� واللوائح والقرارات املعمول  

واد هالل، مديرة مديرية التنظيم واإلدارة بش�ل سيناء رصفت  وكشفت التحقيقات أن إلهام عبد الج،  بها

است�رات   واعت�دها  املأموريات،  عن  القاهرة  إىل  واالنتقال  السفر  بدل  للمعاش  إحالتها  قبل  لنفسها 
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الرصف رغم تواجدها مبقر عملها مبدينة العريش م� ترتب عليه قيامها برصف مبالغ مالية دون وجه  

 "الرابط". حق

ـ   ملیون جنیه  75وزارة التضامن االجتماعي تدعم جنوب سیناء ب

التضامن  إن وزيرة  قال محافظ جنوب سيناء، 

 75االجت�عي، وافقت عىل دعم املحافظة بنحو  

بواقع   جنيه،  لدعم   35مليون  جنيه  مليون 

الشيخ لجذب  وتطوير قرية الرتاث مبدينة رشم  

سياحة سباقات الهجن العربية األصيلة، وإنشاء 

معرض دائم للمنتجات اليدوية واألثاث مبدينة  

الطور لخدمة األرس املنتجة باملحافظة ومتكينهم  

رشم  مدينة  يف  آخر  معرض  وإقامة  اقتصاديا، 

رصد    الشيخ جرى  أنه  املحافظ  متناهي  40وتابع  املرشوعات  من  عدد  لتمويل  جنيه  الصغر  مليون  ة 

ذوي  لألشخاص  وخدمات  املنتظمة،  غ�  للع�لة  االقتصادي  التمك�  والتنموية، ومرشوعات  الخدمية، 

وأكد أن وزيرة التضامن االجت�عي وافقت عىل زيادة مخصصات مديرية  اإلعاقة مبحافظة جنوب سيناء

تطوير الع�رة السكنية "  مليون جنيه ل  2,5مالي� جنيه، بينهم    7التضامن االجت�عي باملحافظة بقيمة  

مليون جنيه لتطوير مركز التكوين املهني،    4,5دار املغرتب�" التي تعد بيت الطلبة مبدينة طور سيناء، و

 "الرابط" مالي� لدعم وتطوير مركز التأهيل االجت�عي لذوي االحتياجات الخاصة مبدينة الطور. 9و

تبدیل   سیناء:  بشمال  وطن"  الرئیس   245"مستقبل  مبادرة  ضمن  سیارة 

 لالرتقاء بوسائل النقل الجماعي 

وطن"  "مستقبل  حزب  أمانة  استكملت 

بش�ل سيناء إحالل وتجديد جميع سيارات  

وملن   راكب"  5راكب و  7األجرة املرسيدس "

تنطبق عليهم الرشوط وذلك ضمن مبادرة  

النقل   بوسائل  لالرتقاء  كر�ة"  "حياة 

خاصة  الجمهورية،  مستوى  عىل  الج�عي 

وقال أم� عام حزب   محافظة ش�ل سيناء

العكش   سامل  باملحافظة  وطن  يف  -مستقبل 
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يث تم تسجيل  أسابيع متواصلة ح  3إنه تم تشكيل لجنة للتواصل والتسجيل عىل مدار    -ترصيح صحفي

تنطبق عليهم رشوط مبادرة إحالل السيارة القد�ة بالحديثة بدون مقابل نهائيا،   الدبنجميع الراغب�  

بالغاز   للعمل  الحديثة مجهزة  السيارة  بأن  أنه تم تبديل عدد    والبنزين  الطبيعيعل�   245وأشار إىل 

حيث كانت الدفعة األوىل بواقع   سييسالسيارة استلمها أصحابها بدون أى مقابل عىل دفعت� كهدية من  

سيارة أخرى   150وأوضح أنه يجري توف� عدد  سيارة  245 بإج�يلسيارة  197سيارة والثانية بواقع  48

لتسليمها ألصحابها بدون أى مقابل كهدية من السيد الرئيس ومكافأة لهذه الفئة املهمة من مجتمعنا  

 "الرابط" ، "الرابط" السيناوي.

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 محور حقوق اإلنسان 

 وفاة معتقل من سیناء يف سجن املنیا

سيناء،  فادت الشبكة املرصية لحقوق اإلنسان بوفاة املعتقل إبراهيم سلي�ن عيد، من محافظة ش�ل  أ 

بوفاته أهله  إخبار  دون  املرشحة  أيام ووجوده يف  منذ خمسة  موته  مؤكدة  املنيا،  تذكر ،  يف سجن  ومل 

 "الرابط"   الشبكة املرصية، تفاصيل عن املعتقل أو سبب وفاته.

 ات القبلیة بهجوم لـ"داعش" سیناء: مقتل شاب بنیران الجیش وعنصرین من املجموع

إثر سقوط قذيفة   الخميس،  اليوم  قتل شاب مرصي، 
مدفعية أطلقها الجيش يف مدينة الشيخ زويد مبحافظة  
ش�ل سيناء (رشقاً)، في� قتل عنرصان من املجموعات 
سيناء   والية  لتنظيم  بهجوم  للجيش  املساندة  القبلية 

ذاتها املحافظة  يف  "داعش"  لتنظيم  الت وق  املوايل 
مصادر قبلية وشهود عيان إن قذيفة مدفعية أطلقتها  
والية   تنظيم  عىل  الهجوم  يف  املشاركة  الجيش  قوات 

وأضافت املصادر    سيناء، املوايل لتنظيم داعش، يف مدينة رفح، سقطت عىل الطريق الدويل بالشيخ زويد 
وأفادت مصادر طبية    مل� فيهذاتها أن القذيفة سقطت عىل مطعم عبور الشام، ما أدى إىل مقتل أحد العا 

 "الرابط" بأن الشاب القتيل يدعى أحمد سم� النحال. 

 الجیش املصري واملجموعات القبلیة تعدم مسنًا يف سیناء بعد ساعات من اعتقاله 

مصادر قبلية موثوقة "للعريب الجديد" أن قوات الجيش املرصي واملجموعات القبلية املساندة له  كشفت  
أعدمت مسنا مرصيا يف محافظة ش�ل سيناء بعد اعتقاله لساعات، بدعوى تعاونه مع تنظيم والية سيناء  

ا ملسن مرصي اعتُقل  وقالت املصادر ذاتها إن املجموعات القبلية نرشت مقطعا مصور   .املوايل لتنظيم داعش 
املقطع   داعش وجاء يف  لتنظيم  املوايل  تنظيم والية سيناء  العبد، خالل مداه�ت ملالحقة  برئ  يف مدينة 
املصور حوار دار ب� املسن املعتقل وأحد ضباط الجيش املرصي، بحضور عدد من املقاتل� البدو املتعاون�  

صورة   ش املرصي يف حربه ضد تنظيم داعش وانترشتمع الجيش، حول مشاركة االحتالل اإلرسائييل الجي
الثياب ذاتها التي ارتداها يف مقطع الفيديو، ملقى عىل األرض بعد قتله عىل يد   للمسن نفسه، يرتدي 

وبعد وقت قص�، حذفت املجموعات القبلية صورة املسن بعد    الجيش واملجموعات القبلية املساندة له 
مواطن� مرصي� يف محافظة ش�ل سيناء من دون محاكمة أو وجه  وأعدمت قوات الجيش املرصي    قتله

 "الرابط"   قانو�، بدعوى معاونتهم أو مشاركتهم تنظيم داعش..

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%22%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%22
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87
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 موسوعة سیناء 

 کتاب الحقائق 

 الثانيالجزء 

 ")1امللحق رقم " –(نص املعاهدة   إسرائیلنص معاهدة السالم بین مصر و

 

 ) 1مرفق امللحق ( 

 تنظيم االنسحاب من سيناء

 

 املادة األوىل

 مبادئ االنسحاب 

 

املادة  يف    يتم انسحاب القوات املسلحة اإلرسائيلية واملدني� من سيناء عىل مرحلت� ك� هو مب�  -  1

اللجنة املشرتكة بإعداد   ويتضمن هذا املرفق تخطيط وتوقيت االنسحاب وتقوم )  1األوىل من امللحق (

األمم املتحدة بالرشق األوسط قبل شهر   التفاصيل الخاصة بهذه املراحل وتقدمها إىل كب� منسقي قوات

 من ابتداء أي مرحلة من مراحل االنسحاب. 

 التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية:  اتفق الطرفان عىل املبادئ - 2

الثانية من هذه املعاهدة،  -أ التاسعة الفقرة  وحتى يتم    عىل الرغم م� تقيض به أحكام املادة 

أنشئا بناء عىل   ) الحالي� اللذين"م"  و  "ي "ية من الخط� (رسائيل انسحاب القوات املسلحة اإل 

اإل   / املرصية  املوقعة يف سب رسائيلاالتفاقية  إ  1975تمرب  ية  عام  واملشار  باتفاقية  بعد  في�  ليها 

الرتتيبات العسكرية القامئة ً طبقا لتلك االتفاقية    إىل خط االنسحاب املرحيل، فإن جميع   ،1975

 الرتتيبات العسكرية املنصوص عليها خالف ذلك يف هذا املرفق.  تبقى سارية املفعول في� عدا

  املخالة إلقامة   ة تدخل قوات األمم املتحدة فوراً للمناطقمع انسحاب القوات املسلحة اإلرسائيلي   -ب

التوايل بغرض اإلبقاء عىل الفصل   عىل)  3)،(2مناطق عازلة مؤقتة ك� هو موضح عىل الخريطت� (

https://almarsad.co.uk/
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لتحرك أي أفراد آخرين إىل داخل هذه   ب� القوات. ويكون دخول قوات األمم املتحدة سابقاً 

 املناطق. 

املنطقة "أ"،   أيام بعد إخالء القوات اإلرسائيلية املسلحة ألية مساحة واقعة يفخالل فرتة سبعة   -ت

 هذا املرفق .   تنترش وحدات القوات املسلحة املرصية وفقاً ألحكام املادة الثانية من

املنطقت� "أ"    خالل فرتة سبعة أيام بعد إخالء القوات اإلرسائيلية املسلحة ألية مساحة واقعة يف  -ث

وتؤدي    هذا املرفق،  الحدود املرصية ً وفقا ألحكام املادة الثانية منحرس   وحدات  "ب" تنترش   و

 ) 1وفقاً ألحكام املادة الثانية من امللحق ( وظائفها

املتحدة مبارشة    عقب دخول قوات األمماملخاله  تدخل الرشطة املدنية املرصية إىل املساحات   -ج

 .ألداء الوظائف العادية للرشطة

الثانية من هذا    قوات البحرية املرصية يف خليج السويس وفقاً ألحكام املادةتنترش وحدات ال  -ح

 املرفق.

املسلحة  -خ للقوات  االنتشار  أع�ل  فإن  أعاله  إليها  املشار  التحركات  تلك  املرصية    وباستثناء 

بعد أن تتم القوات  املخالة    تكون سارية املفعول يف املناطق)  1واألنشطة املوضحة يف امللحق (

 . املرحيل حة اإلرسائيلية انسحابها إىل ما وراء خط االنسحاباملسل

 

 املادة الثانية 

 املراحل الفرعية لالنسحاب إىل خط االنسحاب املرحيل 

 

هذه املادة   يتم االنسحاب إىل خط االنسحاب املرحيل عىل مراحل فرعية ك� هو منصوص عليه يف -1

األشهر التي    خالل العدد املقرر من  (وتتم كل مرحلة فرعية  3وك� هو موضح عىل الخريطة (

 يبدأ احتسابها اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عىل هذه املعاهدة: 

 املرحلة الفرعية األوىل:   -أ

مدينة العريش    خالل شهرين تنسحب القوات املسلحة اإلرسائيلية من منطقة العريش مبا يف ذلك

 ) 3يطة رقم ((عىل الخر 1إليها باملنطقة ( رومطارها واملشا

 املرحلة الفرعية الثانية:   -ب

"م" املقرر    خالل ثالثة شهور، تنسحب القوات املسلحة اإلرسائيلية من املنطقة الواقعة ب� الخط

 )3الخريطة رقم ( عىل)   2والخط "أ" واملشار إليها باملنطقة ( 1975مبقتىض اتفاقية عام 

 املرحلة الفرعية الثالثة:   -ج    
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وجنوب    رشق          خالل خمسة شهور، تنسحب القوات املسلحة اإلرسائيلية من املنطقة الواقعة        

 .( 3(عىل الخريطة رقم ( 3واملشار إليها باملنطقة ()   2املنطقة (

 املرحلة الفرعية الرابعة :   - د

الطور   منطقة  من  اإلرسائيلية  املسلحة  القوات  تنسحب  شهور،  سبعة    الكنيسة   رأس  –خالل 

 ) 3عىل الخريطة رقم ()  4واملشار إليها باملنطقة (

 املرحلة الفرعية الخامسة :     -هـ    

املناطق              من  اإلرسائيلية  املسلحة  القوات  تنسحب  أشهر،  تسعة  خط    خالل  غرب   املتبقية 

الجدي واملناطق رشق ممري  كاترين  املرحيل مبا يف ذلك منطقة سانت  إليها    ومتال  االنسحاب  واملشار 

الخريطة رقم ()    5باملنطقة ( ما  االنسحاب اإلرسائييل ويكتمل بذلك  )  3عىل  وراء خط االنسحاب    إىل 

 املرحيل . 

 وفقاً ملا ييل: من القوات املسلحة اإلرسائيلية  املخالهتنترش القوات املرصية يف املناطق  -2

يف األجزاء    1975  وفقاً التفاقية عامينترش حتى ثلث القوات املسلحة املرصية املوجودة يف سيناء    •

املنطقة ( داخل  تقع  التي  "أ"  املنطقة  إمتام  1من  ذلك   (وذلك حتى  املرحيل. وبعد  االنسحاب 

يف املنطقة "أ" )  1املادة الثانية من امللحق (  تنترش القوات املسلحة املرصية ك� هو موضح يف 

 حتى حد املنطقة العازلة املؤقتة. 

ا • القوات  نشاط  (يبدأ  امللحق  الرابعة من  لل�دة  امتداد  1لبحرية املرصية ً وفقا  سواحل    (عىل 

 عىل التوايل.  عقب إمتام املراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة) 4و() 3و() 2املناطق (

يف  )  1(  واحدة من وحدات الحدود املرصية املوضحة يف املادة الثانية من امللحق  تنترش كتيبة  •

عقب إمتام  ) 2املنطقة ( عقب إمتام املرحلة الفرعية األوىل. ك� تنترش كتيبة ثانية يف) 1املنطقة (

عقب إمتام املرحلة الفرعية الثالثة.  )  3املرحلة الفرعية الثانية. وتنترش كتيبة ثالثة يف املنطقة (

ذلك   بعد  الهاملخ�كن أن تنترشا يف أي من املناطق    والكتيبتان الثانية والثالثة املذكورتان عاليه

 بجنوب سيناء . 

لتمك�    1975  املقررة مبقتىض اتفاقية عام  1يعاد توزيع قوات األمم املتحدة يف املنطقة العازلة   -3

الفرعية األوىل، وفي� عدا    انتشار القوات املرصية املوضح يف السابق وذلك عقب إمتام املرحلة

املش االتفاقية  ألحكام  أداء مهامها وفقاً  إليهاذلك تستمر يف  املنطقة    ار  املتبقية من  األجزاء  يف 

 موضح يف املادة األوىل من هذا املرفق.  املذكورة حتى إمتام االنسحاب املرحيل، وفقاً ملا هو

الواقع رشق  -4 للطرق  الرئييس  التقاطع  الطرق جنوب ورشق  استخدام  اإلرسائيلية  للقوافل    �كن 

القوافل يف    وتتحرك  ، متام االنسحاب املرحيلالعريش إلخالء القوات اإلرسائيلية ومعداتها حتى إ 
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املرصية وقوات األمم    ضوء النهار بعد تقديم إخطار بذلك بأربع ساعات إىل مجموعة االتصال

للتوقيتات املنظمة من قبل اللجنة    املتحدة، وتصاحبها قوات األمم املتحدة. وسيتم ذلك وفقاً 

لتأم�  ،املشرتكة مرصي  اتصال  ضابط  القوافل  عائق  ويصاحب  دون  للجنة  ،  التحركات  و�كن 

 للقوافل. املشرتكة أن توافق عىل ترتيبات أخرى بالنسبة

 

 املادة الثالثة 

 قوات األمم املتحدة 

 

املرفق    يطلب الطرفان توزيع قوات األمم املتحدة وفقاً للرضورة ألداء الوظائف الواردة يف هذا -1

قوات الطوارئ    افق الطرفان عىل إعادة توزيعولهذا الغرض يو   حتى موعد إمتام االنسحاب النهايئ،

 التابعة لألمم املتحدة. 

 ألحكامه.  ترشف قوات األمم املتحدة عىل تنفيذ هذا املرفق وتبذل ما يف وسعها ملنع أية مخالفة -2

تبارش مهمة    عندما توزع قوات األمم املتحدة تبعاً ألحكام املادت� األوىل والثانية من هذا املرفق، -3

وتقيم نقاط مراجعة،  )،  1املناطق محدودة القوات وفقاً لل�دة السادسة من امللحق (التحقق يف  

املؤقتة العازلة  املناطق  يف  مراقبة  ونقاط  استطالع  أعاله،    ودوريات  الثانية  باملادة  املوضحة 

باملنطقة واملتعلقة  املتحدة  األمم  لقوات  األخرى  املرحيل موضحة يف    والوظائف  للخط  العازلة 

 الخامسة من هذا املرفق.املادة 

 

 املادة الرابعة 

 اللجنة املشرتكة واالتصال 

 

وثائق    تعمل اللجنة املشرتكة املشار إليها يف املادة الرابعة من هذه املعاهدة من تاريخ تبادل  -1

 سيناء.   التصديق عىل هذه املعاهدة، وحتى تاريخ إمتام االنسحاب اإلرسائييل النهايئ من

اللجنة   -2 برئاسة ضباط من رتب عالية وتدعوتتكون  اللجنة    املشرتكة من ممثل� عن كل طرف 

باألمم املتحدة    املشرتكة ممثل� لألمم املتحدة لحضور اجت�عاتها عند مناقشة موضوعات تتعلق 

اللجنة املشرتكة باتفاق    أو إذا طلب أي من الطرف� وجود األمم املتحدة ويتم التوصل إىل قرارات

 وإرسائيل.  كل من مرص
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ولهذا الغرض   (ويف هذا املرفق.  1ترشف اللجنة املشرتكة عىل تنفيذ الرتتيبات املوضحة يف امللحق ( -3

 وباالتفاق ب� الطرف� تقوم مبا ييل:

 تنسق التحركات العسكرية املوضحة يف هذا املرفق وترشف عىل تنفيذها.  -أ

وتناقش أية   (وهذا املرفق  1ذ امللحق (تتناول بالبحث وتسعى إىل حل أية مشكلة تنشأ عن تنفي  -ب

إىل وتحيل  ومراقبيها،  املتحدة  األمم  قوات  بواسطة  إليها  تبلغ  أية    حكومتي مرص  مخالفات  وإرسائيل 

 مشاكل مل يتم حلها. 

 قوات األمم املتحدة ومراقبيها يف تنفيذ مهامهم، وتبحث الجداول الزمنية  تساعد-ج

 منها الطرفان ذلك، ك� هو وارد يف امللحق الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب 

 املرفق. ويف هذا ) 1رقم (

وهذا  ) 1امللحق ( وضع العالمات عىل الحدود الدولية وجميع الخطوط واملناطق املشار إليها يف  تنظم-د

 املرفق.

 مرص. عىل تسليم املنشآت الرئيسية يف سيناء من إرسائيل إىل   ترشف-هـ

 زمة للعثور عىل الجثث املفقودة لجنود مرص وإرسائيلعىل الرتتيبات الال  توافق-و

 وإعادتها. 

ألحكام املادة    إقامة وتشغيل نقاط املراجعة للمداخل عىل امتداد خط العريش رأس محمد، وفقاً   تنظم-ز

 ) 3الرابعة من امللحق (

يل من  مرص وإرسائ  أع�لها عن طريق استخدام أطقم اتصال مشرتكة من ممثل واحد عن كل من  توايل-ح

 مجموعة اتصال دامئة وسوف متارس أنشطتها وفقاً لتوجيه

 املشرتكة. اللجنة 

أطقم االتصال   االتصال والتنسيق مع قيادة األمم املتحدة التي تنفذ أحكام املعاهدة وعن طريق  توفر-ط

املتحدة التنسيق والتعاون املحيل مع قوات األمم  أو  املتمركزة يف مناطق معين   املشرتكة تحافظ عىل  ة 

 مطلوبة. لتوف� أية مساعدة  معينة مراقبي األمم املتحدة الذين يرصدون مناطق

 اللجنة. أي مسائل أخرى قد يتفق الطرفان عىل طرحها عىل  تناقش-ي

 أو  واحدة كل شهر عىل األقل ويف حالة طلب أحد الطرف�  تعقد اجت�عات اللجنة املشرتكة مرة -4

 ساعة.   24فيتم عقد هذا االجت�ع خالل  ع خاص،قوات األمم املتحدة عقد اجت�  قيادة
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مدينتي    تجتمع اللجنة املشرتكة يف املنطقة العازلة حتى إمتام االنسحاب املرحيل، ثم تجتمع يف -5

أسبوع�    العريش وبرئ سبع بعد ذلك بالتبادل، عىل أن يعقد أول اجت�ع لها ليس متأخراً عن

 بعد بدء رسيان مفعول املعاهدة.

 

 املادة الخامسة 

 تعريف املنطقة العازلة املؤقتة وأنشطتها 

 

املرصية -1 القوات  ب�  بالفصل  املتحدة  األمم  قوات  قيام  بغرض  مؤقتة  عازلة  منطقة    تنشأ 

)  2(  واإلرسائيلية، وذلك غرب خط االنسحاب املرحيل ومتاخمة له ك� هو مب� يف الخريطة رقم

االنسحاب   تنفيذ  بعد  املرحيلوذلك  االنسحاب  خط  خلف  القوات  وتوزيع  وتتوىل    اإلرسائييل 

 العادية يف هذه املنطقة .  الرشطة املدنية املرصية بأسلحة خفيفة القيام مبهام الرشطة

املنطقة    تقوم قوة األمم املتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطالع، ونقاط مراقبة داخل -2

 لتزام بأحكام هذه املادة.العازلة املؤقتة بغية التأكد من اال

أفراد    وطبقاً للرتتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها يف اللجنة املشرتكة، يتوىل  -3

)  2رقم (  إرسائيليون إدارة منشآت حربية فنية يف أربعة مواقع محددة وموضحة عىل الخريطة

بـ (ف   إليها  الخريطة  1ومشار  املركز عىل   ) (إحدايث2و(ف    ،57163940) (إحدايث املركز عىل 

) إحدايث املركز  4و(ف   ،59331527) (إحدايث املركز عىل الخريطة 3(و(ف  59351541الخريطة 

 ،وذلك طبقاً للمبادئ التالية:61130979عىل الخريطة 

 العمل باملنشآت الفنية أفراد فنيون وإدرايون مسلحون باألسلحة الصغ�ة يتوىل-أ

 ات، بنادق، مدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة، قنابل يدوية الالزمة لح�يتهم (مسدس

 وذخ�ة) كاآليت:

 فرداً  150/ما ال يزيد عىل  1ف   •

 فرداً  350/ما ال يزيد عىل  2،3ف   •

 فرد. 200/ما ال يزيد عىل  4ف   •

حمل األسلحة    يحمل األفراد اإلرسائيليون أسلحة خارج املواقع، باستثناء الضباط الذين يجوز لهم  ال-ب

 شخصية. ال
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 طرف ثالث يتفق عليه ب� مرص وإرسائيل إلجراء تفتيشات داخل محيط سيدخل-ج

بالتفتيش مرة كل شهر عىل الثالث  الطرف  العازلة، ويقوم  الفنية يف املنطقة  األقل وبطريقة    املنشآت 

 فجائية ويتحقق املفتشون من طبيعة عمل وتشغيل املنشآت ومن

منشأة عن دورها    طرف الثالث بإبالغ الطرف� فوراً عن أي تحول ألياألسلحة واألفراد داخلها، ويقوم ال

 يف أع�ل املسح البرصي واإللكرتو� واملواصالت . 

 القيام بإمداد املنشآت وزيارتها ألغراض فنية وإدارية واستبدال األفراد يجوز-د

 تحدةواألجهزة املقامة يف املواقع دون تعطيل وذلك من خالل نقاط مراجعة األمم امل 

 فحسب .   قوة األمم املتحدة واملرافقة بواسطة حتى مداخل املنشآت الفنية بعد املراجعة 

 .  دللمنشآت واألفرايسمح إلرسائيل أن تدخل يف منشآتها الفنية املواد الالزمة لألداء الصحيح  -هـ

 يسمح إلرسائيل مبا ييل وطبقاً ملا تحدده اللجنة املشرتكة :  -و

العربات اإلدارية ذات    داخل منشآتها عىل معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك اإلبقاء  )    1(

 املواقع وجميع العربات تكون غ� مسلحة.   العجل واملعدات الهندسية املتحركة الالزمة لصيانة

 صيانة الطرق وخطوط املياه وكابالت املواصالت التي تخدم هذه املواقع سواء)  2(

(ويجوز أن   4،ف3/ف  2  ،ف1املنطقة العازلة ويف كل من مواقع املنشآت الثالثة (ف    بداخلها أو داخل

وغ� مسلحت� ومبا ال يتجاوز اثني عرش فرداً غ�    تتم هذه الصيانة مبا ال يتجاوز عربت� ذات العجل 

 لها.  الرضورية فقط مبا يف ذلك املعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحاجة   مسلح� ومعهم املعدات

املشاكل باستثناء  أسبوعياً  ثالث مرات  الصيانة هذه  عمليات  إمتام  األمم    ويجوز  إعطاء  وبعد  الخاصة 

 قوات من األمم املتحدة.  املتحدة إخطاراً مسبقاً بأربع ساعات ويرافق الطاقم

 التنقل من املنشآت الفنية وإليها خالل ساعات النهار فقط ويكون الدخول إليها  يتم-ز

 1منها عىل الوجه التايل :والخروج 

عجيلة ومفرتق   / عن طريق نقطة تفتيش األمم املتحدة ومن خالل الطريق املوصل ب� أبو1ف  •

 . 2الخريطة رقم  موضح عىلك� هو  161طريقي أبو عجيلة وجبل لبنى كيلومرت 

زلة  املنطقة العا  عن طريق نقطة تفتيش األمم املتحدة ومن خالل الطريق املنشأ عرب  3،ف2ف  •

 )2(إىل جبل كاترين الخريطة رقم 
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األوقات وطبقاً    / من خالل طائرات الهليكوبرت عىل أن تستخدم ممراً جوياً ويف   4،ف3،ف2ف •

املشرتكة اللجنة  عليها  توافق  طلعات  طائرات    لنظام  بتفتيش  املتحدة  األمم  من  قوة  وتقوم 

 وخارج نطاق املنشآت.  الهليكوبرت يف مواقع الهبوط

 إرسائيل قوة األمم املتحدة قبل ساعة عىل األقل من قيامها بأي تحرك تعتزم تخطر-ح

 القيام به من املنشآت وإليها . 

الطبية يف  -ط الطبي� واألطقم  الخرباء  أي وقت بعد    يحق إلرسائيل إخالء املرىض والجرحى واستدعاء 

 إعطاء بالغ فوري إىل قوة األمم املتحدة . 

اللجنة املش -4 إليها أعاله وكل األمور األخرىتتناول  املبادئ املشار  الواردة يف    رتكة بحث تفاصيل 

 هذه املادة التي تتطلب التنسيق ب� الطرف�.

أو    يتم سحب هذه املنشآت الفنية عند انسحاب القوات اإلرسائيلية من خط االنسحاب املرحيل  -5

 يف وقت يتم االتفاق عليه ب� الطرف�.

 

 املادة السادسة 

 الترصف يف املنشآت واملوانع العسكرية  أسلوب 

 

 يحدد الطرفان أسلوب الترصف يف املنشآت واملوانع العسكرية طبقاً لألسس اآلتية: 

منطقة    تقوم اللجنة املشرتكة خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة أسابيع قبل انسحاب إرسائيل من أية -1

مشرتك عىل جميع   ائيلية بعمل تفتيش باإلعداد لقيام أطقم االتصال واألطقم الفنية املرصية واإلرس 

التي ستسلم إىل الجانب املرصي ولرتتيب    املنشآت املناسبة لالتفاق عىل حالة املنشآت واملواد 

يتعلق بكيفية الترصف يف هذه    عملية التسلم. وستعلن إرسائيل يف ذلك الوقت عن خططها في�

 املنشآت واملواد التي بداخلها. 

واملنشآت    تنقل ملرص كل ما يتفق عليه من املرافق األساسية واملنافع العامةتتعهد إرسائيل أن   -2

واملوانئ  الضخ  ومحطات  والطرق  املطارات  ذلك  يف  مبا  سليمة  ملرص    وتقدم  بحالة  إرسائيل 

املرصية مبراقبة تشغيل    املعلومات الالزمة لصيانة وتشغيل هذه املنشآت وتسمح لألطقم الفنية

 قبل التسلم.  عىل طريقة عملها ملدة تصل إىل أسبوع�هذه املنشآت والتعرف 
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الفنية -3 األطقم  تبارش  والطور  العريش  من  بالقرب  العسكرية  املياه  نقاط  إرسائيل  تخيل    عندما 

اإلعداد    املرصية إدارة هذه املنشآت واملعدات املعاونة لها طبقاً لعملية استالم منظمة وسابقة 

املياه املتوفرة    بأن تستمر يف توف� الكميات العادية من   بواسطة اللجنة املشرتكة. وتتعهد مرص 

الحدود وراء  إىل ما  انسحاب إرسائيل  املياه لح�  نقاط  عند مختلف  تم    حالياً  إذا  إال  الدولية، 

 االتفاق عىل خالف ذلك يف اللجنة املشرتكة. 

يف    حقول األلغامتتعهد إرسائيل بإزالة أو تدم� جميع العوائق العسكرية مبا يف ذلك املوانع و  -4

 لها تبعاً لألسلوب التايل:  املجاورةاملياه  نعنها وم املناطق التي تجلو 

واملنافع    تزال أوالً املوانع العسكرية من املناطق القريبة من السكان والطرق واملنشآت الرئيسية  •

 العامة. 

اإلرسائييل، تقوم    سحاب بالنسبة للموانع وحقول األلغام التي ال �كن إزالتها أو تدم�ها قبل االن  •

اللجنة املشرتكة ويف موعد ال    إرسائيل بتقديم خرائط مفصلة إىل مرص واألمم املتحدة عن طريق

 املناطق.  دخول قوات األمم املتحدة إىل هذه يوما قبل 15يتجاوز 

قوات  • دخول  بعد  املناطق  هذه  إىل  بالدخول  املرصيون  العسكريون  املهندسون  األمم    يقوم 

 . التنفيذ جراء عمليات إزالة هذه املوانع طبقاً لخطة تقوم مرص بتقد�ها قبل املتحدة إل 

 

 

 املادة السابعة 

 النشاط االستطالعي

 

 يتم النشاط الجوي االستطالعي خالل االنسحاب عىل الوجه التايل :  -1

لالتفاقات السابقة    يطلب كال الطرف� من الواليات املتحدة االستمرار يف طلعات االستطالع الجوي ً وفقا  -أ

 حتى إمتام االنسحاب اإلرسائييل النهايئ. 

 الطلعات الجوية املناطق املحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح  تغطي-ب

 من 2وللتأكد من أن القوات اإلرسائيلية قد انسحبت من املناطق املبينة يف املادة 
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خلف خطوطها    ،(ومن بقاء القوات3(ورقم (  2ريطت� (واملادة الثانية من هذا املرفق والخ)،  1امللحق (

بناء عىل طلب من   الطرف� أو  بعد ذلك، و�كن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء عىل طلب أي من

 األمم املتحدة. 

)  1يف امللحق ( تقترص التبليغات عىل العنارص العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف ك� هي موضحة  -ج

 ويف هذا املرفق . 

 

التابعة للواليات املتحدة أن تستمر يف عملياتها  -2 طبقاً    يطلب الطرفان من بعثة سيناء امليدانية 

الجدي ومتال    لالتفاقات السابقة وحتى إمتام انسحاب إرسائيل من املنطقة الواقعة رشق ممرات

 . ذلك تنتهي مهمة البعثة .. وبعد

 

 املادة الثامنة 

 م�رسة السيادة املرصية 

 

انسحاب إرسائيل    تستأنف مرص م�رستها لسيادتها الكاملة عىل األجزاء التي يتم إخالؤها يف سيناء مبجرد

 . (من هذه املعاهدة  1من هذه األجزاء، ك� هو منصوص عليه يف املادة (

 

 ) 3ملحق (

 بروتوكول بشأن عالقات الطرف� 

 

 املادة األوىل

 العالقات الدبلوماسية والقنصلية 

 

 املرحيل .  رفان عىل إقامة عالقات دبلوماسية وقنصلية وتبادل السفراء عقب االنسحابيتفق الط
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 املادة الثانية 

 العالقات االقتصادية والتجارية

االقتصادية   يتفق الطرفان عىل إزالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزي القامئة يف وجه العالقات -1

 املرحيل. االقتصادية ألي منه� وذلك عقب إمتام االنسحاب العادية، وإنهاء املقاطعة 

إمتام    يدخل الطرفان يف مفاوضات يف أقرب وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز ستة شهور بعد -2

ذات النفع    االنسحاب املرحيل وذلك بغية عقد اتفاق تجارة يستهدف إ�اء العالقات االقتصادية

 املتبادل بينه�. 

 

 املادة الثالثة 

 قات الثقافية العال 

 

 يتفق الطرفان عىل إقامة عالقات ثقافية عادية بعد إمتام االنسحاب املرحيل.  -1

مرغوب   -2 أمر  امليادين  كافة  يف  الثقايف  التبادل  أن  عىل  الطرفان  وعىليتفق  يف  فيه  يدخال    أن 

املرحيل بغية    مفاوضات يف أقرب وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز ستة أشهر بعد إمتام االنسحاب

 قد اتفاق ثقايف. ع

 

 املادة الرابعة 

 حرية التنقل 

 

االنتقال    عقب إمتام االنسحاب املرحيل، يسمح كل طرف ملواطني وسيارات الطرف اآلخر بحرية -1

وسيارات الدول    إىل إقليمه والتنقل داخله وذلك طبقاً للقواعد العامة التي تطبق عىل مواطني
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تنقل األشخاص والسيارات    متييزي عىل حرية  األخرى. و�تنع كل طرف عن فرض قيود ذات طابع

 من إقليمه إىل إقليم الطرف اآلخر. 

 

 ك� يسمح بالدخول دون إعاقة إىل األماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية وذلك عىل

 ذي طابع متييزي.  أساس تباديل وغ�

 

 املادة الخامسة 

 التعاون يف سبيل التنمية وعالقات حسن الجوار 

 

يف سبل   الطرفان أن هناك مصلحة متبادلة يف قيام عالقات حسن الجوار ويتفقان عىل النظريقر  -1

 تنمية تلك العالقات

النظر يف    يتعاون الطرفان يف إ�اء السالم واالستقرار والتنمية يف املنطقة، ويوافق كل منه� عىل -2

 املقرتحات التي قد يرى الطرف اآلخر التقدم بها تحقيقاً لهذا الغرض. 

الدعاية -3 املتبادل والتسامح و�تنع كل طرف عن  التفاهم  الطرفان عىل تشجيع  املعادية    يعمل 

 تجاه الطرف اآلخر. 

 

 املادة السادسة 

 النقل واملواصالت 

 

يكونان    يقر الطرفان بأن الحقوق واملزايا وااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقيات الط�ان التي -1

للط�ان املد� لعام    وبصفة خاصة الواردة يف االتفاقية الدولية   من أطرافها تنطبق عىل كل منه�، 

 .1944لعام  واالتفاق الدويل بشأن خدمات النقل الجوي " اتفاقية شيكاغو"1944

أحد  -2 يعلنه  الذي  الوطنية  الطوارئ  لحالة  إعالن  أي  ينطبق  ال  املرحيل،  االنسحاب  إمتام    عقب 

 و يف مواجهة الطرف اآلخر عىل أساس متييزي. من اتفاقية شيكاغ 89الطرف� وفقاً لل�دة 
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التي    توافق مرص عىل أن املطارات الواقعة بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب ورشم الشيخ -3

استخدامها    سوف تخليها إرسائيل يكون استخدامها لألغراض املدنية فحسب مبا يف ذلك إمكان

 تجارياً بواسطة كافة الدول.

إمتام    يف أقرب وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز ستة شهور بعد  يدخل الطرفان يف مفاوضات -4

 االنسحاب املرحيل وذلك لغرض إبرام اتفاق ط�ان مد�.

ينظران    يقوم الطرفان بإعادة فتح الطرق وخطوط السكك الحديدية ب� بلديه� وصيانتها، ك� -5

طريق بري ب�   وصيانة  يف إقامة طرق وسكك حديدية إضافية. ك� يتفق الطرفان أيضاً عىل إقامة

األشخاص والسيارات    مرص وإرسائيل واألردن بالقرب من إيالت مع كفالة حرية وسالمة مرور

الجزء من الطريق الذي يقع    والبضائع ب� مرص واألردن وذلك عىل نحو ال �س بالسيادة عىل

 داخل إقليم كل منه�. 

وصور   وتلكس  وتليفونية  اتصاالت بريديةعقب إمتام االنسحاب املرحيل تقام ب� الطرف� وسائل   -6

طريق عن  التليفزيو�  اإلرسال  نقل  وخدمات  والسلكية  سلكية  ومواصالت  الكابالت   بالراديو 

 وذلك وفقاً لالتفاقيات واللوائح الدولية املنطبقة.   واألق�ر الصناعية والراديو

  إىل موانيه لسفن  عقب إمتام االنسحاب املرحيل، يسمح كل طرف بالدخول املسموح به عادة -7

بنفس    وبضائع الطرف اآلخر، وكذلك للسفن والبضائع املتجهة إىل الطرف اآلخر أو القادمة منه

من   5املادة    وسوف ينفذ حكم،  الرشوط املطبقة بصفة عامة عىل سفن وبضائع الدول األخرى

 معاهدة السالم عقب تبادل وثائق التصديق عىل هذه املعاهدة. 

 السابعة املادة 

 التمتع بحقوق اإلنسان

 

وسوف يدع�ن   يؤكد الطرفان التزامه� باحرتام ومراعاة حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع،  

 . هذه الحقوق والحريات وفقاً مليثاق األمم املتحدة

 

 املادة الثامنة 

 املياه اإلقليمية 
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املرور الربيء    طرف بحق سفن الطرف اآلخر يف من معاهدة السالم، يقر كل    5مع مراعاة أحكام املادة  

 يف مياهه اإلقليمية ً طبقا لقواعد القانون الدويل.

 

 محرض متفق عليه 

 " والسادسة والخامسة األوىل والرابعة" للمواد

 وللملحق� األول والثالث ملعاهدة السالم

 

 املادة األوىل

 نصوص عليها يف الفقرة إن استئناف مرص مل�رسة السيادة الكاملة عىل سيناء امل 

 . الثانية من املادة األوىل تتم بالنسبة لكل منطقة مبجرد انسحاب إرسائيل من هذه املنطقة

 

 املادة الرابعة 

عندما يطلب ذلك  )    4فقرة (  4من املتفق عليه ب� األطراف أن تتم إعادة النظر املنصوص عليها يف املادة  

تعديل إال باتفاق كيل    ة أشهر من طلبها ولكن ال يجري أيأحد األطراف، وعىل أن تبدأ يف خالل ثالث 

 الطرف� .

 

 املادة الخامسة 

جاء بالجملة    ال يجوز تفس� الجملة الثانية من الفقرة الثانية من املادة الخامسة عىل أنها تنتقص م� 

الفقرة الثانية من    األوىل من تلك الفقرة. وال يفرس ما تقدم عىل أنه مخالف ملا جاء بالجملة الثانية من 

 املادة الخامسة التي تقيض مبا ييل :

 وإىل أراضيه عرب مضيق ت�ان وخليج العقبة."   "يحرتم الطرفان حق كل منه� يف املالحة والعبور الجوي من 

 

 )  2املادة السادسة (فقرة 
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عليه يف كامب    فق ال تفرس أحكام املادة السادسة مبا يخالف أحكام إطار السالم يف الرشق األوسط املت 

   دافيد .

 (من املعاهدة التي  2وال يفرس ما تقدم عىل أنه مخالف ألحكام املادة السادسة (فقرة 

 تقيض مبا ييل : 

 "يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماته� الناشئة عن هذه املعاهدة برصف 

وثيقة خارج هذه   عن أي  مستقل  لآخر وبشكعن فعل من جانب طرف    عأو امتنا النظر عن أي فعل   

 املعاهدة."

 

 )  5املادة السادسة (فقرة 

 

 من املتفق عليه ب� األطراف أنه ال توجد أي دعاوى بأن لهذه املعاهدة أولوية عىل

 .  للمعاهدات واالتفاقات األخرى أولوية عىل هذه املعاهدة املعاهدات واالتفاقات األخرى، أو

تنص عىل    (من هذه املعاهدة التي  5مخالفة ألحكام املادة السادسة (فقرة  وال يفرس ما تقدم عىل أنه  

 ما ييل : 

وجود تناقض ب� التزامات    من ميثاق األمم املتحدة يقر الطرفان بأنه يف حالة   103"مع مراعاة املادة  

عاهدة  االلتزامات الناشئة عن هذه امل  األطراف مبوجب هذه املعاهدة وأي من التزاماته� األخرى، فإن

 ونافذة." تكون ملزمة 

 

 امللحق األول 

 (من امللحق األول مبا ييل : 8تقيض املادة السادسة (فقرة  

  تغ� ذامن الدول    ويتم ذلك  ومراقبو األمم املتحدة،  تمنها قوا"يتفق الطرفان عىل الدول التي تشكل  

 العضوية الدامئة مبجلس األمن التابع لألمم املتحدة." 

 ان عىل ما ييل :وقد اتفق الطرف 
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من املادة السادسة من    "يف حالة عدم الوصول إىل اتفاق ب� الطرف� في� يتعلق بأحكام الفقرة الثامنة  

األم�كية بشأن تشكيل قوات    امللحق األول، فإنه� يتعهدان بقبول أو تأييد ما تقرتحه الواليات املتحدة

 ." املتحدة واملراقب�األمم 

 

 امللحق الثالث 

 معاهدة السالم وامللحق الثالث لها عىل إقامة عالقات اقتصادية طبيعية ب�تنص 

لبرتول    ووفقاً لهذا فقد اتفق عىل أن هذه العالقات سوف تشمل مبيعات تجارية عادية من  –األطراف  

املرصي األصل   وأن يكون من حق إرسائيل الكامل التقدم بعطاءات لرشاء البرتول  –من مرص إىل إرسائيل  

لهاوال التي  والرشكات  تنظر مرص  وأن  املحيل  تحتاجه مرص الستهالكها  ال  يف    ذي  برتولها  استث�ر  حق 

مقدمي العطاءات اآلخرين لهذا    العطاءات املقدمة من إرسائيل عىل نفس األسس والرشوط املطبقة عىل

 . البرتول 

 جيمي كارترالتوقيع: شهد 

 ة رئيس الواليات املتحدة األم�كي
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