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

والتــي تمكــن فريــق المؤسســة مــن رصدهــا وتوثيقهــا بشــكل ميدانــي.

ســجل خــال األســبوع األخيــر مــن شــهر أبريــل وقــوع انتهاكيــن تقاســمها تنظيــم داعــش وقــوات إنفــاذ القانون، 

ــة  ــي قري ــكري ف ــن عس ــن كمي ــدر م ــاص ص ــي برص ــل مدن ــان مقت ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــدت مؤسس ــث رص حي

ــى يــد تنظيــم داعــش  العكــور التابعــة لمدينــة الشــيخ زويــد، كمــا ســجلت المؤسســة مقتــل ســيدة ورجليــن عل

فــي العريــش.

النشرة األسبوعية
األسبوع الرابع من شهر أبريل

الملخص:
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تفاصيل االنتهاكات:
انتهاكات السلطات وقوات إنفاذ القانون المصرية:

قتل عمد غير قانوني في قرية العكور التابعة لمدينة الشيخ زويد

2021.04.24
أدى إطــاق رصــاص مــن كميــن يتمركــز فــي نطــاق قريــة العكــور إلــى مقتــل شــاب فــي العقــد الثالــث مــن عمــره 

يدعــى عبدالرحمــن احمــد علــي العكــور، الملقــب بأبــو فرحــة. ونقلــت جثــة القتيــل إلــى مستشــفى الشــيخ زويــد 

العــام ومنــه إلــى مستشــفى العريــش المركــزي ثــم إلــى محافظــة بورســعيد لمعاينــة الطبيب الشــرعي الســتخراج 

تصريــح الدفــن الــذي تــم بعــد مــرور 3 أيــام علــى مقتلــه. 

ــال  ــي عم ــتغل ف ــة بيش ــو فرح ــن أب ــد الرحم ــة: “عب ــكان القري ــد س ــال أح ــيناء، ق ــة س ــع مؤسس ــه م ــث ل ــي حدي ف

ــد  ــه، عب ــع أهل ــر م ــه ويفط ــوف أهل ــان يش ــازة علش ــزل إج ــورة ون ــار الج ــي مط ــام ف ــظ الس ــوات حف ــات بق الخدم

ــي يــوم مــن إجازتــه، زي مــا هــو معــروف لمــا تطلــع مــن القريــة أو تدخلهــا  الرحمــن متــزوج وعنــده طفليــن، ثان

ــتأذن  ــو اس ــة، وه ــرف القري ــى ط ــة عل ــة اإلعدادي ــد المدرس ــي عن ــن الل ــد الكمي ــاكر عن ــن العس ــتأذن م الزم تس

علشــان يطلــع مــن القريــة بوقــت الظهــر، وبعــد مــا مشــى كــم خطــوه ضربــوه بالنــار، ســمعنا صــوت الرصاصــة 

وطلــع كثيــر مــن األهالــي نشــوف ايــش صــار، لقينــا عبــد الرحمــن بينــزف مــن صــدره وصــارت النــاس تصــرخ علــى 

عســاكر الكميــن، لكــن طبعــا مفيــش أي رد فعــل مــن العســاكر، اللــي فهمنــاه مــن العســاكر أن عســكري الكميــن 

اللــي وافــق علــى دخــول “عبدالرحمــن” نســي يبلــغ العســكري زميلــه اللــي فــوق المدرســة، فضــرب مباشــرة علــى 

ــوه  ــى قتل عبدالرحمــن اهلل يرحمــه، قبــل كــدى نفــس الكميــن عمــل نفــس القصــة مــع نضــال مســلم حســن الل

ــي 7 شــهور وهــو مــروح بيتــه بعــد مــا كان يلعــب كــرة مــع شــباب القريــة”. مــن حوال

عبدالرحمن أحمد العكور
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ــن،  ــي نازحي ــة والباق ــدوب 15 عيل ــا ي ــر هم ــش كثي ــن بالواحــد وم ــة معروفي ــي القري ــاس ف ــف الشــاهد: “الن يضي

يعنــي مــا فيــه حــد بيدخــل او يطلــع غيــر اســمه موجــود فــي الكميــن، والتضييــق علــى النــاس مــا لــه أي الزمــة، 

القريــة وســط كمايــن كثيــر يعنــي أمــان، ليــه االســتهتار بحيــاة األهالــي وليــه مــا فيــه أي حســاب للعســاكر اللــي 

بتضــرب رصــاص! وبعديــن ليــش يضربــه رصاصــة واحــدة فــي القلــب ليــش مــا أصابــه فــي رجلــه لــو هــو حتــى 

مشــتبه فيــه!

ــتقبلهم  ــاع مس ــه و ض ــا اتيتمــوا عيال ــن وم ــد الرحم ــل عب ــا كان انقت ــل نضــال م ــي قت ــكري الل ــبوا العس ــو حاس ل

والنــاس خايفيــن طبعــا يقولــوا ميــن قتلهــم علشــان التحقيقــات ومابدهــم مشــاكل مــع الجيــش وبيقولــوا ندفن 

ــم  ــا كلك ــه وطبع ــش قتل ــت أن الجي ــا يثب ــات م ــات وه ــهور التحقيق ــرحة لش ــي المش ــوه ف ــا يحط ــدل م ــا ب ولدن

ــو حــد اتهــم العســاكر”.   ــر ل عارفيــن ايــه ممكــن يصي

توافقــت روايــة شــاهد العيــان مــع مــا نشــرته أحــد الصفحــات المحليــة بمدينــة الشــيخ زويــد علــى موقع فيســبوك 

والتــي أكــدت قيــام كميــن العكــور التابــع للجيــش بإطــاق الرصــاص علــى الضحيــة وقتلــه دون مبرر.
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ــى إذن  ــل عل ــن وحص ــًا للكمي ــة كان معروف ــإن الضحي ــه، ف ــي روايت ــاهد ف ــفها الش ــي كش ــات الت ــا للمعطي وفق

مســبق للمــرور عبــر الحاجــز العســكري وهــو الروتيــن األمنــي المعتــاد والمتبع مــن الســكان المحلييــن المقيمين 

فــي المنطقــة فــي التعامــل مــع الحواجــز العســكرية، كمــا أنــه لــم يقــم بــأي فعــل يشــكل تهديــدًا يبــرر إطــاق 

الرصــاص، ولــم يكــن هنــاك أي اشــتباكات مســلحة أو ظهــور لعناصــر معاديــة فــي ذلــك الوقــت، كل ذلــك يجعــل 

مــن هــذا الفعــل فــي مصــاف القتــل العمــد غيــر القانونــي.

ــي قتــل عمــد غيــر  ــى مــن عــام 2021 عمليت وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان خــال األشــهر الثــاث األول

ــى فــي تاريــخ 2021.01.15 بعــد أن أطلــق كميــن “حســان”  قانونــي قامــت بهــا القــوات المصريــة، إذ وقعــت األول

ــة  ــا الثاني ــام، أم ــة أغن ــل كراعي ــرأة تعم ــل ام ــى مقت ــد إل ــيخ زوي ــوب الش ــر جن ــة الظهي ــي قري ــع ف ــكري الواق العس

فحدثــت فــي تاريــخ 2021.02.26 وكان ضحيتهــا موظــف بالمعهــد األزهــري فــي الشــيخ زويــد، قتــل أثنــاء قيادتــه 

للســيارة بصحبــة عائلتــه حيــث أطلقــت عليــه النــار حملــة أمنيــة. 

ــح  ــوب فت ــلح وج ــزاع المس ــوال الن ــارج أح ــون خ ــاذ القان ــوات إنف ــدي ق ــى أي ــع عل ــي تق ــل الت ــال القت ــتلزم أعم تس

تحقيــق فــوري وعــرض المتهميــن أمــام القضــاء تمهيــدًا لمحاكمتهــم والحصــول على قرار عــادل يُنصــف الضحايا 

عــرف اتخــاذ الســلطات لمثــل هــذه اإلجــراءات، بــل تَعمــُد إلــى  وذويهــم. إال أن ذلــك لــم يحــدث فــي ســيناء، فلــم ُي

ــوق تتناســب  ــة حق ــن أي ــه م ــة أو ذوي ــرم الضحي ــا يح ــد مجهــول، مم ــة ض ــد الواقع ــة بتقيي ــق الضحي مصــادرة ح

ــر الحرمــان التعســفي مــن  ــى حمايــة المســؤولين عنهــا مــن أيــة مســاءلة قضائيــة. يعتب مــع الحادثــة إضافــة إل

الحــق فــي الحيــاة انتهــاكا لحقــوق اإلنســان، فالحــق فــي الحيــاة مكفــول فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان 

بموجــب المــادة 3، وفــي المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فــا يجــوز التــذرع 

بالظــروف االســتثنائية لتجــاوز ذلــك.
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انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع لداعش:
قتل عمد غير قانوني في العريش

2021.04.28
أقــدم تنظيــم داعــش علــى خطــف وقتــل ســيدة ورجليــن فــي الثامــن والعشــرين مــن أبريــل بعدمــا تســلل عناصر 

ــر مــن  ــو مت ــل مــن 3 كيل ــد أق ع ــى ُب ــش عل ــة العري ــرق مدين ــوب ش ــي جن ــع ف ــل الواق ــي األم ــى ح ــة ســيناء إل والي

الكتيبــة 101 وهــي مقــر إدارة الحــرب علــى اإلرهــاب فــي شــمال ســيناء.

ووفقا للبيانات التي حصلت عليها مؤسسة سيناء، فإن القتلى هم:

ثــر  1 - دوابــة ســليم ســالم ســالمان، 40 عــام، قتلــت بطلقــات اخترقــت أســفل الرقبــة مــن الخلــف ومــن األمــام وُع

علــى كدمــات أســفل العيــن وســحجات بالوجــه.

ــور  ــى كس ــر عل ــرأس وعث ــرة ال ــي مؤخ ــاري ف ــق ن ــل بطل ــام، قت ــالم، 28 ع ــالمان س ــد س ــد الحمي ــلم عب 2 - مس

ــاقين. ــن والس ــي اليدي ــحجات ف ــة وس ــام الجمجم بعظ

ــود  ــن وج ــام و وتبي ــن األم ــى م ــا أعل ــن اخترقت ــن ناريي ــل بعياري ــام، قت ــليم، 20 ع ــلمان س ــان س ــد علي 3 - محم

ــك.  ــام الف ــى عظ ــك ف تهت
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الحقــا أصــدر اتحــاد قبائــل ســيناء، التنظيــم الشــعبي المســلح المتحالــف مــع الجيــش فــي نزاعــه مــع داعــش، بيانًا 

نعــى فيــه الرجليــن واصفــا إياهــم بالبطليــن، فــي إشــارة لكــون الرجليــن مــن المتعاونيــن معــه فــي حربــه مــع 

داعش.

التقــت مؤسســة ســيناء مــع رجــل ينتمــي لقبيلــة الترابيــن التــي ينخــرط عــدد مــن رجالهــا ضمــن تنظيــم اتحــاد 

ــف  ــارف كي ــد ع ــا ح ــري، م ــلح تكفي ــي 11 مس ــي حوال ــل الح ــحور دخ ــت الس ــا: “وق ــذي روى قائ ــيناء، وال ــل س قبائ

وصلــوا للحــي، الحــي وراه وقدامــه كمايــن كثيــر، والتكفيرييــن عددهــم كان كبيــر والغريــب ان مــا حــدا رصدهــم، 

راحــوا لبيــوت محــددة بعــد مــا انتشــروا وهمــا ملثميــن وشــايلين رشاشــات والبســين لبــس شــبه الجيــش، راحــوا 

لبيــت محمــد عليــان الحمــراوى مــن قبيلــة الســواركة، وشــدوه مــن وســط البيــت واثنيــن ثانييــن راحــوا علــى بيت 

مســلم عبــد الحميــد ابــو نقيــز، و خــدوه هــو وحرمــه اســمها دوابــة برضــه مــن قبيلــة النقيــزات، وراحــوا لبيتيــن 

ــا  ــاح م ــاس بالس ــددوا الن ــن، ه ــوا موجودي ــا كان ــس م ــم ب ــألوا عليه ــي وس ــد ماح ــي وواح ــد تربان ــن واح ثانيي

حــد يتكلــم او يرفــع حســه، ومشــيوا زي مــا جــوا، متفرقيــن وبينهــم المخطوفيــن، الدنيــا ظلــت ســاكته للصبــح، 

ــث  ــوا الجث ــن لق ــر التكفيريي ــاس بتقــص أث ــة الشــرقي والن ــى طــرف القري ــاس طلعــت تتحــرى ايــش صــار، عل الن

الثاثــة مرميــة ومضروبــة بالرصــاص مــش بعيــد عــن القريــة.. وبعديــن النــاس بلغــوا األمــن بــس مــا صــار أي 

ــي المقتوليــن اللــي كانــوا نازحيــن مــن الحــي ورجعــوا مــن قريــب”. شــئ.. وال حــد تحــرك وال حــد اهتــم غيــر أهال

وفقــا للمعطيــات، فــإن الســيدة التــي قتلهــا التنظيــم ليــس لهــا أي نشــاط أو انحيــاز ألطــراف النــزاع، وهــي بذلــك 

تعتبــر مدنيــة تتمتــع بحصانــة يتعيــن بســببها علــى أطــراف النــزاع حمايتهــا وعــدم المســاس بهــا. وهــو مــا لــم 

ــن  ــد المقاتلي ــع أح ــة م ــة قرب ــا صل ــد أن له ــا الوحي ــة ذنبه ــا زج مدني ــرى فيه ــي ج ــة الت ــذه الواقع ــي ه ــدث ف يح

ــن  ــام مــن المقاتلي ــي االنتق ــه ف ــام بقتلهــا إشــباعا لرغبت ــم ق ــزاع. ويرجــح أن التنظي ــن ألحــد أطــراف الن المنحازي

وبــث الرعــب فــي صفــوف المدنييــن.
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