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ــل مــن عــام 2021  ــي شــمال ســيناء باألســبوع األول مــن شــهر أبري ــي جــرت ف ــي هــذه النشــرة األحــداث الت تغط

ــي. ــكل ميدان ــق المؤسســة مــن رصدهــا وتوثيقهــا بش ــي تمكــن فري والت

 وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان وقــوع ثــاث انتهــاكات خــال األســبوع األول مــن أبريــل، اثنيــن منهــا 

وقعــت فــي منطقــة جلبانــة غــرب ســيناء، وواحــدة فــي منطقــة غيــر معلومــة فــي شــمال ســيناء.

فــي االنتهــاك األول الــذي قامــت بهــا قــوات األمــن المصريــة، يرجــح وقــوع عمليــة قتــل عمــد غيــر قانونــي ذهــب 

ضحيتهــا شــقيقين مزارعيــن. أمــا االنتهاكيــن األخريــن فقــد قــام بهمــا داعــش، تمثــل األول بقتــل مدنــي بزعــم 

تعاونــه مــع قــوات مدنيــة محليــة مســلحة مواليــة للحكومــة، وفــي الثانــي اختطــف التنظيــم ثاثــة مزارعيــن مــن 

عائلــة واحــدة بعــد أن اقتحــم الخاطفــون منزلهــم. 

النشرة األسبوعية
األسبوع األول من شهر أبريل

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

عمليــة قتــل عمــد غيــر قانونــي محتملــة لمدنييــن اثنيــن فــي منطقــة جلبانــة غــرب 
ء سينا

2021.04.01
حصلــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان فــي مطلــع األســبوع األول مــن أبريــل علــى معلومــات لعملية قتــل عمد 

ــي أواخــر شــهر مــارس، حيــث اتفقــت شــهادات حصــل عليهــا فريــق المؤسســة  ــر قانونيــة محتملــة وقعــت ف غي

علــى مقتــل الشــقيقين خالــد محمــود حســن عيــاد، 22 عامــا، وحســام محمــود حســن عيــاد، 20 عامــا، برصــاص 

قــوات األمــن خــال حملــة أمنيــة علــى منطقــة جلبانــة غــرب ســيناء.

تواصلــت مؤسســة ســيناء مــع أحــد شــهود العيــان، والــذي قــال بأنــه رأى الشــابين وهمــا يعمــان فــي مزرعتهــم 

ــد  ــوم واح ــل ي ــك قب ــارس 2021، وذل ــن 29 م ــوم االثني ــي ي ــك ف ــيناء، وذل ــرب س ــة غ ــة جلبان ــوب قري ــة جن الخاص

ــي جســديهما. ــي المزرعــة وقــد توزعــت فيهمــا طلقــات ناريــة عــدة بأنحــاء متفرقــة ف مــن اكتشــاف جثتيهمــا ف

وأضــاف شــاهد العيــان بأنــه رأى أربعــة عربــات عســكرية مدرعــة بعــد وقــت العصــر بقليــل تمــر بجــوار مزرعتــه، 

ــا  ــل منه ــزارع وترج ــة الم ــن منطق ــة م ــى مقرب ــي وعل ــق الفرع ــن الطري ــدا ع ــرى بعي ــرة أخ ــت م ــم توقف ــن ث وم

الجنــود وتتبعــوا أثــر دراجــة ناريــة كانــت للشــقيقين اللذيــن يعمــان فــي هــذا التوقيــت بالمزرعــة، وبعــد مــرور 

وقــت قليــل ســمع أصــوات إطاقــات ناريــة كثيفــة، لكنــه لــم يعــي مــا حــدث وظــن أنــه رصــاص تحذيــري كالــذي 

ــي المناطــق المفتوحــة. وتابــع شــاهد العيــان قولــه بأنــه وبســبب  تطلقــه الحمــات العســكرية عنــد تحركهــا ف

التواجــد األمنــي والعســكري الــذي اســتمر لنحــو ســاعة ونصــف لــم يتحــرك أحــد مــن المزارعيــن او األفــراد باتجــاه 

الحملــة الحملــة المتوقفــة وخشــية الرصــاص الــذي كان يطلــق بيــن الحيــن واآلخــر.

ــادة للســكان  ــر معت ــي )30 مــارس( الحــظ وجــود حركــة غي ــوم التال ــول أن الي ــه بالق ــان روايت وأكمــل شــاهد العي

ــى  ــابين قتل ــدوا الش ــم وج ــه بأنه ــال ل ــم ق ــؤاله ألحده ــقيقين، وبس ــا الش ــي كان به ــة الت ــن بالمزرع المحليي

بالرصــاص، وأشــار إلــى أن الحملــة العســكرية توقفــت بالمــكان عصــر اليــوم الســابق مــا يشــير ألنهــم هــم مــن 

ــا بأنــه شــاهد فــوارغ لطلقــات  ــذي أردف قائ ــة الشــاهد( ال ــا منهــم بأنهمــا مســلحين )حســب رواي قتلوهمــا، ظن

ــن  ــن مقربي ــان أن وجهــاء محليي ــوع الحــادث، وأكــد شــاهد العي ــي مــكان وق ــوات المســلحة ف ــة خاصــة بالق ناري

ــش أن  ــن الجي ــوا ع ــة، ونقل ــن الواقع ــام م ــد أي ــا بع ــة الضحاي ــش لعائل ــن الجي ــذارًا م ــوا اعت ــة نقل ــن الحكوم م

ــرة. ــًا لألس ــًا مادي ــة تعويض ــرف الحكوم ــدوا بص ــود، ووع ــر مقص ــأ غي ــدث كان خط ماح
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بينمــا شــهدت مواقــع التواصــل االجتماعــي حالــة كبيــرة مــن التعاطــف مــع أقــارب الضحيتيــن، وشــارك كثيــر مــن 

ــوا ذكــر الجهــة  ــن تجنب ــن عــن الشــابين ووصفوهــم بالشــهداء، لكــن المدونيي ــي التدوي ــن ف الســكان المحليي

المســؤولة عــن القتــل، كمــا يحــدث عــادة فــي كل مــرة يســقط فيها ضحايــا مدنييــن برصــاص الجيــش المصري، 

خوفــًا مــن وصمهــم بمعــاداة الجيــش ومــا ســيترتب علــى ذلــك مــن مخاطــر محتملــة.

تفيــد روايــة شــاهد العيــان إلــى أن الشــقيقين لــم يشــكا تهديــدًا للقــوات األمنيــة ولــم يصــدر عنهمــا مــا يعتبــر 

ــي  ــب ف ــود تناس ــدم وج ــح ع ــن الواض ــإن م ــذا ف ــن ه ــا ع ــة، فض ــوة المميت ــرد بالق ــتوجب ال ــرًا يس ــلوكًا خط س

القــوة -فــي حالــة وجــود اشــتباك- بيــن الطرفيــن، فهمــا فرديــن اثنيــن بمقابــل قــوة أمنيــة يقــارب عــدد أفرادهــا 

ــا  ــام به ــة ق ــون محتمل ــاق القان ــارج نط ــل خ ــة قت ــة عملي ــون بمثاب ــة لتك ــذه الواقع ــل ه ــا يؤه ــكري، مم 30 عس

أفــراد مــن قــوة رســمية. ســبق أن ســجل فــي شــمال ســيناء وقــوع انتهــاكات مماثلــة، ولــم يســجل فــي ذلــك أيــة 

محاكمــات بحــق مرتكبيهــا، ممــا يعــد مخالفــة صارخة للصكــوك العالميــة والقوانيــن المحليــة والدوليــة الملزمة 

ــان  ــون وضم ــوب ص ــة وج ــه الرابع ــي مادت ــب ف ــذي أوج ــان وال ــوق اإلنس ــي لحق ــاق اإلفريق ــا الميث ــر، ومنه لمص

الحــق بالحيــاة للمدنييــن فــي جميــع األوقــات، بمــا ذلــك أثنــاء النزاعــات، كمــا اعتبرتــه “اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق 

اإلنســان” ركيــزة أساســية لــكل الحقــوق وغيــر قابــل للتقييــد.
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انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع لداعش:
قتل عمد غير قانوني لمدني بشمال سيناء

2021.04.05
ــن  ــز، م ــو نقي ــلمي اب ــليمان س ــد س ــى محم ــن يدع ــل مواط ــى قت ــش عل ــع لداع ــيناء التاب ــة س ــم والي ــدم تنظي أق

ــاد  ــر اتح ــى عناص ــا عل ــي يطلقه ــة الت ــي الكني ــوات، وه ــر الصح ــد عناص ــه أح ــم أن ــك بزع ــن، وذل ــة الترابي قبيل

ــش. ــة للجي ــيناء المعاون ــل س قبائ

ووفقــا إلصــدار مرئــي نشــره تنظيــم واليــة ســيناء بتاريــخ2021.04.05  فــي حســابات عــدة فــي موقــع تويتــر، فــإن 

ــة بإطــاق  ــم يرتــدي مابــس ســيناوية تقليدي ــام عنصــر ملث ــز جــرت مــن خــال قي ــو نقي ــل محمــد اب ــة قت عملي

الرصــاص علــى رأســه مــن ســاح كاشــينكوف بعدمــا أجبــره علــى حفــر قبــره بيديــه، ولــم يتضــح مــن مــن خــال 

اإلصــدار المرئــي وقــت إعــدام الضحيــة، كمــا لــم تعثــر  عائلــة الضحيــة أو الســلطات علــى الجثمــان.

ــي  ــو ف ــه عض ــهور، و أن ــة ش ــل خمس ــه قب ــم اعتقال ــد” ت ــة إن “محم ــوص الواقع ــه بخص ــي بيان ــم ف ــال التنظي ق

“الصحــوات” وهــو لقــب يطلقــه التنظيــم علــى أعضــاء المجموعــات المدنيــة المســلحة المواليــة للجيــش 

المصــري.

ــع  ــل 5 شــهورتقريبًا،  طل ــال: “قب ــذي ق ــن، وال ــة الترابي ــراد قبيل ــوق اإلنســان أحــد أف ــت مؤسســة ســيناء لحق قابل

ــي  ــبكة محمــول ف ــط ش ــان يلق ــوز اإلرســال”، علش ــموه” ق ــي بيس ــل عال ــي ت ــون ف ــل بالتليف ــان يتص ــد علش محم

منطقــة قريبــة مــن قريــة العجــراء، ألن شــبكة المحــول ضعيفــة جــدًا فــي المنطقــة، وراح للمــكان بموتســيكل مــا 

ــل، وشــباب اتحــاد  ــن ومــا بيــن شــباب اتحــاد القبائ ــن التكفيريي ــر متوســط مــا بي معــاه حــد، وهــذا مــكان يعتب

ــه  ــرف عن ــد ع ــا ح ــا م ــن يومه ــوف، وم ــن الخ ــرب م ــو ه ــن ه ــىه، ولك ــار عل ــوا ن ــي فضرب ــروه داعش ــل افتك القباي

حاجــة، بــس هــو مــش عنصــر فــي اتحــاد القبايــل وال هــو تبــع داعــش، بــس كان فــي مــكان غلــط االثنيــن شــكوا 

ــه والمســكين راح”. في

ال يتــورع تنظيــم داعــش فــي ســيناء علــى خطــف وقتــل المدنييــن بذرائــع وحجــج واهيــة، وكثيرًا مــا اتهــم مدنيين 

لــم يشــاركوا فــي العمليــات العســكرية بدعــوى أنهــم مقاتليــن مؤيديــن للجيــش، وهــو بمثابــة ســلوك انتظــم 

عــد الحرمــان التعســفي مــن الحــق فــي الحيــاة انتهــاكا للمــادة 3 مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق  علــى ممارســته. ُي

اإلنســان والمــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، كمــا أوجــب الميثــاق اإلفريقــي 
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لحقــوق اإلنســان فــي مادتــه الرابعــة وجــوب صــون وضمــان الحــق بالحيــاة للمدنييــن فــي جميــع األوقــات، بمــا 

ذلــك أثنــاء النزاعــات، كمــا اعتبرتــه “اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان” ركيــزة أساســية لــكل الحقــوق وغيــر قابــل 

. للتقييد

اختطاف 3 مزارعين في قرية جلبانة التابعة لمحافظة اإلسماعيلية

2021.04.06
اختطــف تنظيــم واليــة ســيناء 3 رعــاة غنــم مــن عائلــة واحــدة مــن قبيلــة “بلــي” وذلــك فــي قريــة جلبانــة داخــل 

ــش شــمالي  ــوب العري ــة الريســان جن ــن مــن منطق ــة لمحافظــة اإلســماعيلية، وهــم مــن النازحي الحــدود اإلداري

ســيناء. أفــاد مصــدر أهلــي إلــى أن عمليــة االختطــاف وقعــت فــي مزرعــة بأقصــى جنــوب قريــة جلبانــة، واســتولى 

ــل  ــن قب ــر مــن المســلحين الملثمي ــم عناص ــم منزله ــث اقتح ــل”، حي ــف نق ــة “نص ــى ســيارة للعائل ــون عل الخاطف

ــر الصحــراوي للقريــة.  االختطــاف ثــم االختفــاء فــي جهــة الظهي

ــاد  ــرة ســيناء، وقــد اعت ــي شــبه جزي ــي ف ــل حــاالت االختطــاف للمدنييــن نمطــًا متكــررًا مــن االنتهــاك متفش تمث

تنظيــم داعــش علــى اختطــاف المدنييــن وتغييبهــم لمــدد طويلــة ضمــن أعمــال ممنهجــة يهــدف مــن خالهــا 

ــى جانــب الســلطات المصريــة.  لفــرض هيمنتــه ومعاقبــة كل مــن يعتبــره يقــف إل

ــخ  ــي تاري ــة الدواغــرة ف ــا مــن قبيل ــم لـــ15 مدني حيــث وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان اختطــاف التنظي

ــري،  ــن المص ــوات األم ــع ق ــم م ــم تعاونه ــك بزع ــد، وذل ــر العب ــي بئ ــة ف ــة عموري ــي قري 2021.03.25 ف
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يحظــر القانــون اإلنســاني الدولــي أعمــال االختطــاف واالختفــاء القســري الممنهجــة، وينــص إعان األمــم المتحدة 

ــوق  ــة مــن الحق ــكل انتهــاًكا لجمل ــري يش ــاء القس ــى أن االختف ــري، المعتمــد باإلجمــاع، عل ــاء القس بشــأن االختف

ــدم  ــي ع ــق ف ــخصي، والح ــن الش ــة واألم ــي الحري ــق ف ــون، والح ــام القان ــخص أم ــراف بالش ــي االعت ــق ف ــا الح منه

إخضاعــه للتعذيــب، والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو الحاطــة مــن الكرامــة وأنــه ينتهــك الحــق 

ــه  ــة بأن ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــام األساس ــره النظ ــا اعتب ــه، كم ا ل ــًر ا خطي ــًد ــّكل تهدي ــاة أو يش ــي الحي ف

“جريمــة ضــد اإلنســانية”.



جميع الحقوق محفوظة
لمؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان


