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

والتــي تمكــن فريــق المؤسســة مــن رصدهــا وتوثيقهــا بشــكل ميدانــي.

وثقــت مؤسســة ســيناء قيــام مســلحي تنظيــم داعــش بســلب ســيارة ربــع نقــل مدنيــة مملوكــة لتاجــر بالقــرب 

مــن مدينــة بئــر العبــد شــمالي ســيناء.

النشرة األسبوعية
األسبوع الثالث من شهر أبريل

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

سلب سيارة مدنية في منطقة جعل في بئر العبد

2021.04.17
قــام عناصــر مــن تنظيــم واليــة ســيناء بخطــف ســيارة ربــع نقــل مملوكــة لتاجــر عنــد التفافــه مــن طريــق فرعــي 

ــي  ــق الدول ــى الطري ــرف عل ــري يش ــش المص ــن للجي ــدى كمي ــرر ل ــر المب ــل غي ــا للتعطي ــل تجنب ــة جع ــي منطق ف

ــد بشــمالي ســيناء. ــر العب ــي بئ ومدخــل طريــق جعــل ف

ــة  ــواق عربي ــار س ــال: “اخت ــرى، إذ ق ــا ج ــان لم ــهود العي ــد ش ــش وأح ــن العري ــل م ــف نق ــيارة نص ــائق س ــا س قابلن

ــش  ــاع الجي ــل” بت ــن “جع ــل كمي ــي قب ــق فرع ــن طري ــف م ــش، أن يل ــي العري ــارة ف ــر عط ــة لتاج ــل مملوك ــع نق رب

ــي علشــان بيعطــل العربيــات مــدة طويلــة مــن غيــر داعــي، الســواق حــب ينجــز أمــوره  اللــي علــى الطريــق الدول

علشــان يوصــل بــدري للعريــش، حظــه الســئ قابلــه فــي الطريــق االلتفافــي مســلحين تكفيرييــن، وقفــوه، طبعــا 

الســواق انرعــب مــن الموقــف، أخــذوا منــه العربيــة وحمولتهــا، وأعطــوه الرخصــة والبطاقــة، ومشــوه، طبعــا هــو 

راح للكميــن اللــي فــي مدخــل بئــر العبــد عشــان يبلــغ علــى اللــي صــار معــاه، الكميــن قــام بتحويلــه علــى األمــن 

ــا أعلــم بظروفــه”. ــي عشــان يتحقــق معــاه، وهــو اآلن محجــوز ربن الوطن

ــي  ــن الوطن ــان األم ــوا علش ــن يبلغ ــس خايفي ــف ب ــس الموق ــوا لنف ــن تعرض ــواقين تانيي ــاهد: “س ــاف الش أض

ــن..  ــة للتكفيريي ــودوا بضاع ــن ي ــوا قاصدي ــم يكون ــة أنه ــمي بتهم ــق الرس ــن الطري ــوا ع ــم لف ــم أنه هيتهمه

ــرر  ــش مب ــدا وم ــل ج ــت طوي ــات وق ــر العربي ــد بتأخ ــر العب ــي بئ ــق ف ــن الطري ــن، كماي ــش ممك ــذا م ــا ه وطبع

ــم  ــان ت ــا كم ــر و قبله ــكام كيلومت ــا ب ــي قبله ــن الل ــي الكماي ــها ف ــم تفتيش ــون ت ــيارات بتك ــس الس ــم أن نف رغ

ــان”. ــل كم ــق وطوي ــكل مره ــات بش ــاق والمعدي ــي األنف ــها ف تفتيش

ــه  ــي عمليات ــتخدامها ف ــل اس ــيارة ألج ــلب الس ــد س ــم ق ــون التنظي ــل أن يك ــن المحتم ــابقة فم ــع س ــا لوقائ وفق

أو فــي نقــل مــؤن لــه، فــي 2020.08.29 وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان قيــام تنظيــم داعــش بعمليــة 

ــر العبــد، حيــث  ــي قريــة قاطيــة التابعــة لمركــز بئ انتحاريــة بســيارة مفخخــة اســتهدف فيهــا تجمعــا للجيــش ف

اســتخدم االنتحــاري ســيارة تعــود لمدنــي مختطــف يدعــى محمــد حســن شــبانة، جــرى اختطافــه وســلب ســيارته 

ــخ 2020.12.10. ــي تاري ــا ف ــه الحق ــى جثت ــر عل ث ــم ُع ــي، ث ــكاز أمن ــر ارت ــاء مــروره عب ــخ 2020.07.24 أثن ــي تاري ف

بموجــب االتفاقيــات والبروتوكــوالت الناظمــة للنزاعــات غيــر الدوليــة، ُيحظــر النهــب أو االســتيالء القســري علــى 

ــوال  ــكات واألم ــب الممتل ــد نه ع ــرب. ُي ــة ح ــة جريم ــون بمثاب ــك ليك ــي ذل ــن أن يرتق ــة ويمك ــكات الخاص الممتل
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ــى  ومــا فــي حكمهــا جريمــة يتعيــن محاســبة مــن يقــوم بهــا، وقــد ُحظــرت فــي البروتوكــول الثانــي اإلضافــي إل

ــة  ــو “جريم ــب ه ــأن النه ــة ب ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــام األساس ــح النظ ــا أوض ــف 1977، كم ــات جني اتفاقي

ــم  ــى وإن ت ــكان حت ــدة أو م ــب أي بل ــأن “نه ــه ب ــا ورد في ــى م ــة وبمقتض ــلحة الدولي ــات المس ــي النزاع ــرب” ف ح

ــرف والســلوك  اإلســتيالء عليــه عنــوة” يشــّكل جريمــة حــرب فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة”، كمــا بيّــن الُع

ــزاع مســلح. ــي أي ن عــد جرمــًا ف ــي عاشــت أحــوااًل مــن النزاعــات المســلحة أن النهــب ُي ــدول الت ــي ال ــي وف الدول
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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


