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تغطــي هــذه النشــرة األحــداث التــي جــرت فــي شــمال ســيناء باألســبوع الرابــع مــن شــهر أغســطس والتــي تمكــن 

فريــق المؤسســة مــن رصدهــا وتوثيقهــا بشــكل ميدانــي.

عمّــق تنظيــم “داعــش” مــن هجماتــه التــي يقــوم بهــا داخــل المناطــق الســكنية، ومنهــا تفجيــره لســيارة مفخخــة 

فــي قريــة “قاطيــة” التابعــة لمركــز “بئــر العبــد” مســتهدًفا فيهــا الجيــش المصــري، كمــا أقــدم علــى زرع عبــوات 

ناســفة فــي قريــة “أقطيــة” عرقلــت مــن عــودة األهالــي التــي نزحــوا منهــا جــراء هجماتهــا التــي شــنّها فــي شــهر 

ــمي  ــكري رس ــان عس ــان تضمّــن بي ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــفت مؤسس ــك، كش ــب ذل ــى جان ــي. إل ــو الماض يولي

ــة مضللــة. ّف معلومــات مزي

2020.08.26
ــت  ــق تح ــرى ومناط ــوع ق ــن وق ــمي ع ــان الرس ــن اإلع ــل م ــلطات للتنص ــتخدمه الس ــرر تس ــط متك ــراء ونم ــي إج ف

ــن؛ اســتخدم الجيــش المصــري  ــن المتضرري ــات نحــو المدنيي ــك مــن واجب ــى ذل ــا يترتــب عل ســيطرة “داعــش” وم

ــى بيوتهــم بعــد أن انتهــى  ــي قريــة “أقطيــة” للعــودة إل ــى مســتوى المنطقــة لدعــوة أهال أشــخاصًا معروفيــن عل

ــاس. ــه الن ــذي تداول ــا لإلعــان ال مــن تطهيرهــا مــن العناصــر المســلحة، وفًق

ــودة  ــم ع ــة تنظ ــات أمني ــروا تعليم ــخاص نش ــؤالء األش ــة، أن ه ــن القري ــن م ــكان المحليي ــن الس ــدد م ــا ع إذ أبلغن

ــم  ــام هواتفه ــم الشــخصية وأرق ــث بطاقاته ــة واحــدة مــن حي ــراد العائل ــم معلومــات عــن أف ــي تقدي ــي، وه األهال

ــة. ــى القري ــا إل ــم الحًق ــد لعودته ــد موع ــة” لتحدي ــة “رابع لكتيب

وفــي تاريــخ 26 أغســطس، نشــرت صفحــة “شــباب قاطيــة” علــى موقــع فيســبوك، منشــور منســوب لشــخص يدعــى 

“عمــاد اليمانــي” يدعــي فيــه ورود اتصــال لــه ولشــقيقه “عرفــة اليمانــي” مــن الجهات الرســمية فــي الســاعة 09:00 

ــا تطلــب منــه إبــاغ أهالــي قريــة “أقطيــة” أن يســتعدوا للرجــوع إلــى منازلهــم التــي نزحــوا منهــا بعــد اقتحام  صباًح

ــق 27  ــوم الخميــس المواف ــاح ي ــا أن الســلطات حــددت صب ــة واســتيائهم عليهــا، مضيًف مســلحي “داعــش” للقري

ا لدخــول األهالــي للقريــة. أغســطس موعــًد

النشرة األسبوعية
األسبوع الرابع من شهر أغسطس

تفاصيل االنتهاكات:

الملخص:
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ــه  ــر ل ــال آخ ــن ورود اتص ــدث ع ــوم، تح ــس الي ــن نف ــاعة 15:00 م ــد الس ا عن ــًد ــة، وتحدي ــاعات قليل ــي س ــد مض بع

مــن الســلطات، يخبــره بتأجيــل موعــد الدخــول إلــى القريــة بســبب وجــود عبــوات ناســفة فــي داخلهــا، وأن القــوات 

المســلحة مــا زالــت تعمــل علــى تطهيــر المنطقــة، وأن القيــادة العســكرية ارتأت تأجيــل الرجــوع للقرية يــوم واحد 

أو يوميــن حفاًظــا علــى أرواح المواطنيــن، والتأكــد مــن خلــو المــكان مــن أيــة عبــوات ناســفة موجهــة الســتهداف 

الجيــش أو إرهــاب األهالــي.

ا نقــًا عــن “محمــد نافــل”، دعــا فيــه كل مــن يقيــم فــي قريــة  وفــي 28 أغســطس، نشــرت “شــباب قاطيــة” منشــوًر

“أقطيــة” بإحضــار بطاقــات العائلــة الشــخصية مرفقــة برقــم هاتــف كل أســرة، وتســليم هــذه المعلومــات لكتيبــة 

“رابعــة” لحيــن انتظــار تعليمــات جديــدة بهــذا الخصــوص. ووفًقــا لعــدد مــن الســكان المحلييــن، فقــد اســتقبلهم 

معســكر الجيــش واســتلم منهــم البطاقــات الشــخصية وفــرض عليهــم التوقيــع علــى “إقــرار” بصحــة المعلومــات 

ــة مشــاهدة أي  ــي حال ــة عــن إبــاغ القــوات المســلحة ف ــه “مســؤولية كامل ــع علي ــع تق ــواردة، وأن صاحــب التوقي ال

عناصــر غريبــة غيــر مقيمــة بالقريــة، أو أي أجســام غريبــة أو أســلحة أو ذخيــرة”. 

ولــم يتبيــن مصيــر القــرى الثاثــة األخــرى التــي اســتباحتها “داعــش”، وهــي “الجنايــن” و”المريــح” و”قاطيــة”، والتــي 

ســيطر عليهــا التنظيــم منــذ هجومــه على معســكر قــوات الجيــش في قريــة “رابعــة” نهاية شــهر يوليــو المنصرم.

تلجــأ القــوات األمنيــة فــي شــبه جزيــرة ســيناء، فــي معظــم األحيــان، لتجنب نشــر بيانــات رســمية متعلقــة بالصراع 

اليومــي الــذي تخوضــه فــي شــمال ســيناء، وتلجــأ إليصــال رســائلها وباغاتهــا للســكان المحلييــن عبــر مدنييــن 

مقربيــن منهــا، ليســهل عليهــا التنصــل مــن أيــة مســؤوليات قانونيــة من الممكــن أن ترتــب على هــذه اإلعانات، 

ومنهــا وجــوب توفيــر الحمايــة الكاملــة للمدنييــن مــن الهجمــات ومخاطــر العمليــات العســكرية وصــون حياتهــم 

مــن أيــة أعمــال انتقامية تســتهدفهم.

ــى المدنييــن فــي تنفيــذ عملياتــه العســكرية، وقــام مــرارًا بهجمــات  مــن جانــب آخــر، فــإن “داعــش” ال يخشــى عل

ــتهداف  ــي اس ــة ف ــيارات مفخخ ــل وس ــتخدام قناب ــكري، واس ــي وعس ــن مدن ــتهداف بي ــي االس ــرق ف ــوائية ال تف عش

أهــداف عســكرية أودت بحيــاة الكثيريــن مــن المدنييــن، فــي مخالفــة صريحــة لألعــراف وقوانيــن الحــرب، ومنهــا 

ــاًكا  ــوائية انته ــات العش ــرت الهجم ــي اعتب ــف، الت ــة جني ــول األول التفاقي ــن البروتوك ــادة 51 م ــن الم ــرة 5 م الفق

ا يحاســب قانونًــا مــن يرتكبــه. جســيًم
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2020.08.29
ــا للجيــش  أقــدم تنظيــم “داعــش فــي ســيناء” علــى تنفيــذ عمليــة انتحاريــة بســيارة مفخخــة اســتهدف فيهــا تجمًع

فــي قريــة “قاطيــة” التابعــة لمركــز “بئــر العبــد”، وفًقــا لمــا نشــره إعــام التنظيــم. وقــد اســتخدم االنتحــاري ســيارة 

ــان  ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــت مؤسس ــذي وثق ــبانة”، وال ــن ش ــد حس ــى “محم ــه يدع ــف لدي ــي مختط ــود لمدن تع

ــو 2020.  ــخ 24 يولي ــه بتاري اختطاف

ال يتــورع عناصــر تنظيــم “داعــش” عــن مهاجمــة المدنييــن فــي ســيناء، واســتخدامهم كــدروع بشــرية وأدوات فــي 

ــكات المدنييــن وتنفيــذ عمليــات  ــع عــدة ســلبه لممتل ــي وقائ نزاعــه الدمــوي مــع الجيــش المصــري، كمــا ثبــت ف

قتــل خــارج نطــاق القضــاء.

طابور لمدنيين امام كتيبة 
اقرار العودةالجيش برابعة لتوقيع االقرار
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ينبغــي علــى التنظيمــات المســلحة وأطــراف النــزاع األخــرى النــأي عــن المدنييــن واألعيــان المدنيــة وعــدم 

اســتهدافهم وتمييزهــم عــن المقاتليــن واألهــداف العســكرية، يفــرض البروتوكــول األول اإلضافــي إلــى اتفاقيــات 

جنيــف 1977 قاعــدة أساســية فــي المــادة 48 جــاء فيهــا: “تعمــل أطــراف النزاع علــى التمييــز بين الســكان المدنيين 

والمقاتليــن وبيــن األعيــان المدنيــة واألهــداف العســكرية، ومــن ثــم توجــه عملياتها ضد األهــداف العســكرية دون 

غيرهــا، وذلــك مــن أجــل تأميــن احتــرام وحمايــة الســكان المدنييــن واألعيــان المدنيــة”.

سيارة المدني المختطف يقودها انتحاري من داعش

مصدر الصور: حسابات تابعة لتنظيم “داعش”

2020.08.30
نشــر المتحــدث العســكري باســم الجيــش المصــري، عبــر صفحته الرســمية فــي فيســبوك، بيانًــا مرئيــًا )فيديو(عن 
ــا فيــه مجموعــة مــن الصــور  حصــاد عمليــات الجيــش فــي ســيناء للفتــرة بيــن 22 يوليــو إلــى 30 أغســطس، مرفًق

القتلــى ممــن وصفهــم باإلرهابييــن.

ــن  ــكري م ــدث العس ــو المتح ــي فيدي ــا ورد ف ــل م ــان بتحلي ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــن مؤسس ــون م ــام متخصص ق
أحــداث وصــور، وتبيّــن أن الجيــش قــام بتزييــف وفبركــة بعــض مــن أحــداث الفيديــو، إذ ظهــرت فيــه صــورة لجثــة 
تعــود لـ”عنصــر متشــدد” وضعــت داخــل صنــدوق ســيارة عســكرية، قــال المتحدث العســكري أنــه قتل في اشــتباكات 
مــع الجيــش المصــري خــال العمليــات الجاريــة فــي محيــط قريــة “رابعــة” فــي الفتــرة المشــار إليهــا وفقــًا لمــا ورد 
فــي البيــان. وبعــد بحــث وتحــري ومراجعــة ألرشــيف المؤسســة، اتضــح تطابــق الصــورة المنشــورة للقتيــل فــي بيان 
الجيــش مــع أخــرى كانــت قــد وردت فــي فيديــو مســرب لنشــطاء فــي وســائل التواصــل االجتماعــي بتاريــخ 19 مارس 
2020، والتــي قــام فيهــا ضابــط بحــرق جســد القتيــل وقطــع أصابعــه والتمثيــل بجثتــه، وال تســتطيع المؤسســة 
مشــاركة المحتــوى المشــار إليــه مــع العامــة حفاًظــا علــى مشــاعرهم وإيمانًــا منهــا بوجــوب صــون كرامــة اإلنســان، 
ــا أو ميتًــا، وأتســاًقا مــع المبــادئ القانونيــة التــي تعتمدهــا فــي عملهــا، وهــي المعاهــدات والقوانيــن  ــا كان، حًي أًي
ــرب ال  ــة ح ــات جريم ــاء الصراع ــث أثن ــل بالجث ــرت التمثي ــي اعتب ــة، والت ــر الدولي ــلحة غي ــات المس ــة للنزاع الناظم

تســقط بالتقــادم.
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صورة للقتيل من بيان المتحدث العسكريصورة مسربة للتمثيل بجثة )عنصر متشدد(

ا، يضــع تزييــف بعــض األحــداث الــذي تضمــه بعض بيانــات المتحدث باســم الجيــش مصداقيته علــى المحك؛  أخيــًر
وتجعــل مــن الواجــب التعامــل بحــذر ومحاولــة التثبــت مــن أيــة أرقــام ومعلومــات يقــوم بنشــرها، فــي ظــل غيــاب 
ــع  ــي ظــل حمــات االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري ومن ــل قانــون الطــوارئ؛ وف الشــفافية والمحاســبة وتفعي

الســلطات الرســمية للجهــات الحقوقيــة والصحفيــة المســتقلة مــن التحــرك بحريــة داخــل ســيناء.
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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



جميع الحقوق محفوظة
لمؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان


