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تغطــي هــذه النشــرة األحــداث التــي جــرت فــي شــمال ســيناء باألســبوع الثانــي مــن شــهر أبريــل مــن عــام 2021 

والتــي تمكــن فريــق المؤسســة مــن رصدهــا وتوثيقهــا بشــكل ميدانــي.

ــجل  ــى س ــاكا إل ــل انته ــهر أبري ــن ش ــي م ــبوع الثان ــال األس ــش خ ــع لداع ــيناء التاب ــة س ــم والي ــاف تنظي أض

ــق مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان  ــق فري ــث وث ــي ســيناء، حي ــن ف ــي يقــوم بهــا بحــق المدنيي االنتهــاكات الت

ــع  ــم م ــم تعاونه ــيناء بزع ــن س ــة م ــة مجهول ــي منطق ــن ف ــن اثني ــدا لمدنيي ــه عم ــم بقتل ــر التنظي ــام عناص قي

ــة. ــات األمني الجه

النشرة األسبوعية
األسبوع الثاني من شهر أبريل

الملخص:
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تفاصيل االنتهاكات:
انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع لداعش:

قتل عمد غير قانوني لمدنيين في منطقة غير معلومة بسيناء

2021.04.11
اعتــرف تنظيــم واليــة ســيناء التابــع لداعــش فــي إصــدار مرئــي بثتــه وكالــة أعمــاق التابعــة لــه بإقدامــه علــى قتــل 

مواطنيــن اثنيــن همــا محمــد إبراهيــم حمــدان 22 عــام مــن قريــة مصفــق،  وســويلم أحمــد ســويلم منصــور 44 

عــام مــن قريــة ســلمانة التابعتيــن لمركــز بئــر العبــد. وتضمــن اإلصــدار مشــاهد قامــت فيهــا إحــدى الضحيتيــن 

بحفــر قبرهــا بيديهــا وقيــام عنصــر مــن التنظيــم  مكشــوف الوجــه بإطــاق الرصــاص عليهــا مــن الخلــف، كمــا 

قتلــت الضحيــة الثانيــة رميــا بالرصــاص، ولــم يســتدل األهالــي علــى موقــع الجثتيــن حتــى اآلن.

محمد إبراهيم حمدانسويلم أحمد سويلم

ويكشــف االصــدار عــن اعترافــات للمختطفيــن االثنيــن يرجــح أنهــا أخــذت باإلكــراه يكشــفان فيهــا عــن تعاونهمــا 

مــع الجيــش، إال أن العديــد مــن األهالــي أشــاروا إلــى تناقــض الروايــات وأن مــا ذكــره اإلثنيــن غيــر مــا هــو معــروف 

 ، عنهم

التقى فريقنا الميداني مع أحد السكان المحليين من قبيلة الدواغرة، قال لنا:

“الشــهيدين مــن قبيلتنــا وتــم اختطافهــم مــن حوالــي 43 يــوم قبــل مــا التكفيرييــن ينشــروا الفيديــو، “محمــد” 

ــن  ــيارتهم م ــب س ــن قل ــم م ــوه، وأخدوه ــو وأب ــوه ه ــن خطف ــل، التكفيريي ــرة البردوي ــي بحي ــاد ف ــتغل صي بيش

وســط قريــة مصفــق، قلبــي انفطــر لمــا شــفته أمــس فــي الفيديــو، واهلل أنــه ال بيعــرف جيــش وال شــرطة، شــاب 

ــي للحيــن. ــم” مــا بنعــرف عنــه ش ــم، وأبــوه الحــاج “إبراهي ــي مــات ظل بســيط جــدًا وملــوش عاقــة بــأي ش

أمــا “ســويلم” خطفــوه مــن داره فــي قريــة ســلمانه، ســويلم بيشــتغل فــي بيــع الســمك، عنــده مطــرح بيبيــع فيــه 
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ــه  ــكام ان ــول هــذا ال ــر يق ــول وهــو مجب ــو بيق ــي الفيدي ــفته ف ــة.  ش ــي المنطق ــاس ف ــكل الن ــروف ل ــمك ومع الس

بيوصــل ضبــاط بســيارته الماكــي، “ســويلم” واهلل مــا عنــده ســيارة ماكــي! عنــده عربيــة ربــع نقــل بينقــل بيهــا 

الســمك وال عمــره ركبهــا ضابــط.

الوضــع صــار كارثــي واهلل مــا حاســين باألمــان ال فــي بيوتنــا وال عربياتنــا وال فــي الشــوارع وال في أي مــكان، الخطف 

ــات و  ــوا العربي ــي وبيفتش ــق الدول ــي الطري ــن ف ــوا كماي ــن بيعمل ــل اإلرهابيي ــا راج ــوارع، ي ــي الش ــار ف ــل ص والقت

يشــوفوا بطايــق النــاس وكمايــن الجيــش والشــرطة فــي كل مــكان، شــي يخلــي الحليــم حيــران”.

ــي وتعاونهــم  ــد، وســألناه عــن ظــروف األهال ــر العب ــة الســادات التابعــة لمركــز بئ ــى أحــد ســكان  قري ــا ال تحدثن

ــع  ــي  م ــل األهال ــال: “إن تعام ــه، إذ ق ــن ب ــون مخيري ــاون ال يكون ــار التع ــف أن خي ــث كش ــة حي ــوات األمني ــع الق م

األمــن غالبــا بيكــون فــي نقــل المــاء أو أكل للكمايــن وهــذا طبعــا شــئ ال يمكــن لمواطــن رفضــه النــاس علشــان 

ــاكر  ــم العس ــب منه ــن و بيطل ــى كماي ــروا عل ــم بيم ــات أرزاقه ــم أو مح ــن لمزارعه ــا رايحي ــم وهم ــوا حاله يمش

ــوا ميــه أو أكل للكمايــن لكــن مــا بيطلعــوا حمــات مــع الجيــش  ــا طلبــات و علشــان يمشــوا حالهــم بينقل أحيان

ــان  ــاس.. وكم ــن الن ــب بي ــوف والرع ــروا الخ ــان ينش ــاف وعلش ــا ضع ــان هم ــي علش ــددوا األهال ــن به التكفيريي

مفــروض أن الجيــش يأمــن القــرى كويــس، يعنــي اللــي ماشــي علــى الطريــق الدولــي مــا بيســلك مــن الكمايــن 

ــة كويــس”.   ــا فاتحــة ومــش متأمن ــرى الدني ولكــن ورا الق

مــن جانــب آخــر، تحــدث فريــق مؤسســة ســيناء مــع أحــد ســكان قريــة عموريــة الواقعــة شــرق مدينــة بئــر العبــد 

والتــي شــهدت فــي تاريــخ 2021.03.25 اختطــاف 15 رجــا علــى يــد تنظيــم داعــش بزعــم تعاونهــم مــع الجيــش، 

ــروف،  ــش مع ــم م ــه مصيره ــة لس ــن القري ــن م ــه 3 مخطوفي ــة و في ــفناها مرعب ــي ش ــاهد ال ــال: “المش ــذي ق وال

ــي النــت..  ــي بنشــوفه ف ــم يظهــروا، وخايفيــن يكــون مصيرهــم زي ال ــق 12 واحــد ولكــن الثاثــة ل التنظيــم أطل

األهالــي كل يــوم بيتجمعــوا بيســالوا حــد شــاف حاجــة فــي النــت، واهلل هــم أســر حزانــى والمخطوفيــن همــا الــي 

بيعيلــوا بيوتهــم، كلهــم صياديــن غابــة ومالهــم فــي أي حاجــة”.

وفقــا لمــا وثقتــه مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان، فقد شــهدت الفترة مــا بيــن 2021.01.01 وحتــى 2021.04.16 

ــام  ــة قي ــت المؤسس ــث وثق ــيناء، حي ــة س ــم والي ــل تنظي ــن قب ــن م ــل المدنيي ــف وقت ــات خط ــي عملي ــدا ف تصاع

التنظيــم بقتلــه عمــدا 10 مدنييــن وخطــف 20 آخريــن فــي وقائــع مختلفــة جــرت فــي شــمال ســيناء، إحــدى هــذه 

الوقائــع جــرت فــي قريــة الشــاق التابعــة للشــيخ زويــد فــي تاريــخ 2021.02.05 وكان الضحيــة فيهــا صبــي يبلــغ 

مــن العمــر 16 عامــا، بزعــم تعاونــه مــع األجهــزة األمنيــة، حيــث وصــف أحــد ســكان القرية جثــة الصبي بعــد العثور 

عــد القتــل خــارج نطــاق القانــون انتهــاكا  عليهــا بالقــول: “يــدوب راســه ماســك فــي جســمه بحتــة مــن جلــده”. ُي

ــه  ــف في ــش تخال ــم داع ــة ســلوك مــازم لتنظي ــي ســيناء، وهــو بمثاب ــوع ف ــرر الوق ــوق اإلنســان متك جســيما لحق
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الكثيــر مــن المواثيــق والمعاهــدات، بمــا فــي ذلــك المــادة 3 مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان والمــادة 6 

مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، كمــا أوجــب الميثــاق اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان فــي 

ــاء النزاعــات،  مادتــه الرابعــة وجــوب صــون وضمــان الحــق بالحيــاة للمدنييــن فــي جميــع األوقــات، بمــا ذلــك أثن

كمــا اعتبرتــه “اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان” ركيــزة أساســية لــكل الحقــوق وغيــر قابــل للتقييــد.
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شمال سيناء

مدن رئيسية

مركز المدينة

وسط و جنوب سيناء

حدوث انتهاك
اسم و موقع المدينة

التي حدث فيها انتهاك

الحدود االدارية

خارطة شبه جزيرة سيناء

حمال جغظاء



جميع الحقوق محفوظة
لمؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان


