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ــرة األحــداث التــي جــرت فــي شــمال ســيناء باألســبوع األول مــن شــهر مــارس مــن عــام 2021  تغطــي هــذه النشــ

والتــي تمكــن فريــق المؤسســة مــن رصدهــا وتوثيقهــا بشــكل ميدانــي.

وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان انتهاكيــن خــال األســبوع األول مــن شــهر مــارس، فــي االنتهــاك األول 

ــد مســلحين يرجــح  ــى ي ــون لمواطــن مســيحي عل ــل عمــد خــارج نطــاق القان ــة قت ــق المؤسســة عملي ســجل فري

ــة  ــة لمحافظ ــة التابع ــة وبالوظ ــي جلبان ــن قريت ــده بي ــه وتواج ــده ألماك ــاء تفق ــش أثن ــم داع ــن تنظي ــم م أنه

ــوة  ــن، بعب ــم طفلي ــن بينه ــن، م ــة 4 مواطني ــل وإصاب ــق مقت ــد الفري ــي رص ــاك الثان ــي االنته ــماعيلية، وف اإلس

ــد. ــر العب ــز بئ ــة لمرك ــة تفاحــة التابع ــزارع منطق ــي م ــش ف ــم داع ناســفة زرعهــا تنظي

النشرة األسبوعية
األسبوع األول من شهر مارس

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

1 - قتل عمد خارج نطاق القانون لمواطن مسيحي

2021.03.03
ــى  ــيحي يدع ــن مس ــل مواط ــى قت ــش عل ــع لداع ــيناء التاب ــة س ــم والي ــن تنظي ــم م ــح أنه ــلحون يرج ــدم مس أق

ــاء  ــرقية، أثن ــة الش ــي محافظ ــينية ف ــز الحس ــن مرك ــره م ــن عم ــع م ــد الراب ــي العق ــور، ف ــد الن ــامي عب ــي س صبح

ــي  ــماعيلية، الت ــة اإلس ــاق اإلداري لمحافظ ــي النط ــه ف ــة أماك ــة لمتابع ــة وبالوظ ــي جلبان ــن قريت ــده بي تواج

ــيناء. ــمال س ــي ش ــن أهال ــد م ــا العدي يقطنه

ــة،  ــة جلبان ــي قري ــن ف ــن المقيمي ــد المزارعي ــيناء أح ــق مؤسســة س ــل فري ــة، قاب ــل الواقع ــى تفاصي ــوف عل للوق

ــى متســكلين )دراجــات  ــوا عل ــن كان ــار الســن ملثمي ــن أربعــة، أغلبهــم صغ ــه: “التكفيريي ــي روايت ــال ف ــذي ق وال

ــافوه  ــا ش ــة، وأول م ــل بالوظ ــن مدخ ــر ع ــي 500 مت ــة بحوال ــة وبالوظ ــة جلبان ــن قري ــل بي ــوا القتي ــة( ترقب ناري

وقفــوه ونزلــوه بعــد مــا شــافوا بطاقتــه وصــار يترجاهــم ولكــن ضربــوا عليــه الرصــاص ومــات علــى طــول، أخــذوا 

ــد  ــا ح ــزارع م ــا الم ــة بتغطيه ــرق فرعي ــن ط ــوا م ــرقها وطلع ــه وس ــم عربيت ــد منه ــب واح ــرعة رك ــه وبةس فلوس

ــن راحــوا”. عــارف وي

ِــد تنظيــم داعــش إلــى اســتهداف  علــن تنظيــم واليــة ســيناء أســباب اســتهداف صبحــي، لكــن كثيــرا مــا َعم لــم ُي

األقليــات مــن المســيحيين والصوفيــة والمخالفيــن فكريــا ودينيــا للتنظيــم، فــي 2020.11.08 وثقــت مؤسســة 

ــره  ــرف مصي ع ــم ُي ــامة، ول ــي س ــل حبش ــى نبي ــيحي يدع ــرات مس ــع مجوه ــاف بائ ــان اختط ــوق اإلنس ــيناء لحق س

ــى اآلن.  حت

صبحي سامي
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ــاء النزاعــات، حيــث أكــدت المــادة 3  ــي الحمايــة للمدنييــن مــن االســتهداف أثن يكــرس القانــون اإلنســاني الدول

ــى الحيــاة والســامة البدنيــة، وبخاصــة القتــل بجميــع  ــى حظــر “االعتــداء عل ــي اتفاقيــات جنيــف عل المشــتركة ف

ــارج  ــل خ ــد القت ع ــة خاصــة. ُي ــات حماي ــرد لألقلي ــا أف ــال، كم ــن القت ــن ع ــخاص العاجزي ــن واألش ــكاله” للمدنيي أش

نطــاق القانــون انتهــاكا جســيما لحقــوق اإلنســان متكــرر الوقــوع فــي ســيناء، وهــو بمثابــة ســلوك مــازم لتنظيم 

ــاة المــادة 3 مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان  ــي الحي داعــش. إذ ينتهــك الحرمــان التعســفي مــن الحــق ف

ــي لحقــوق  ــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، كمــا أوجــب الميثــاق اإلفريق والمــادة 6 مــن العهــد الدول

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 للتقييــد.

2 - اسلحة عشوائية ال تمييزية تقتل وتصيب مدنيين في بئر العبد

2021.03.05
ــل  ــى مقت ــر العبــد إل ــي مــزارع منطقــة تفاحــة التابعــة لمركــز بئ ــى ســيارة مدنيــة ف أدى انفجــار عبــوة ناســفة عل

ــا هــم: ــة واحــدة. والضحاي طفليــن وإصابــة اثنيــن آخريــن مــن عائل

القتلى:

1 - عبدالرحمن فرج سالمان، 13 عام.

2 - محمد سليمان سالمان، 7 أعوام.

المصابون:

1 - سليمان سالمان سليطين.

2 - سليطين سالمان سليطين.

محمد سليمان سالمانعبدالرحمن فرج سالمان
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سليطين سالمان سليطينسليمان سالمان سليطين

التقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان مــع أحــد شــهود العيــان، حيــث قــال فــي شــهادته: “فــي اليــوم الســابق 

ــاب  ــن الذه ــن م ــن ممنوعي ــة كان المدنيي ــرة طويل ــد فت ــا بع ــان عليه ــم لألطمئن ــي مزرعته ــوا ف ــادث كان للح

لتفاحــة بســبب العمليــات العســكرية، قعــدوا هنــاك و روحــوا مــن نفــس الطريــق اللــي صــار فيــه الحــادث بــدون 

مشــاكل، وفــي اليــوم التالــي يــوم 5 مــارس عنــد مــرور ســيارتهم وكان فيها األســتاذ ســليطين واألســتاذ ســليمان 

وولديــن صغــار فــي نفــس الطريــق اللــي ســاروا فيــه مســاء الليلــة الماضيــة انفجــرت فيهــم عبــوة ناســفة، يبــدو 

ــرج  ــن ف ــن عبدالرحم ــاة الطفلي ــا بوف ــار عرفن ــد االنفج ــش، بع ــتهداف الجي ــل الس ــي اللي ــا ف ــن زرعوه ان اإلرهابيي

ســالمان ومحمــد ســليمان ســالمان واتصــاب األســتاذ ســليمان وأخــوه ســليطين وتــم نقلهــم إلــى مستشــفى بئر 

العبــد العــام بســيارات مدنيــة لتلقــي العــاج، تجمــع األهالــي قــدام المستشــفى مــا بيــن متبــرع بالــدم ومواســي 

ــًا  ــر لي ــي المقاب ــن ف ــن الطفلي ــم دف ــن ليت ــح الدف ــول تصاري ــا وص ــزن، وانتظرن ــديد الح ــهد ش ــي مش ــرة ف لألس

فــي مشــهد يوجــع القلــب”. 

 

ــي  ــكان إل ــاس، الم ــر والن ــاة البش ــم حي ــا بيهمه ــن م ــيناء: “التكفيريي ــة س ــد لمؤسس ــر العب ــكان بئ ــد س ــال أح ق

انفجــرت فيــه العبــوة مــن حوالــي أكثــر مــن شــهر انفجــرت فيــه عبــوة فــي تانــك ميــه وقتــل الســواق، وقبــل مقتل 

الطفليــن بيــوم كان النــاس موجوديــن فــي المــكان ومــا الحظــوا وجــود عبــوات يعنــي التكفيرييــن زرعوهــا علــى 

ــري مــا  ــى المــكان علشــان يرعــوا مزارعهــم.. التكفي ــرددوا عل ــي بيت ــل وهمــا عارفيــن أن األهال ــي اللي مــا يبــدو ف

بيهمــه ميــن بيمشــى علــى الطريــق”.

واقعــة االنفجــار هــذه لــم تكــن الوحيــدة، ففــي اليــوم التالــي انفجــرت عبــوة ناســفة فــي جــرار زراعــي بيــن قريتــي 

قاطيــة وإقطيــة فــي بئــر العبــد، ولــم تســجل وقــوع خســائر بشــرية لكــن االنفجــار أدى إلــى أضــرار ماديــة جســيمة 

ــرار. في الج
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هــذه الحــوادث المروعــة ليســت إال نمطــا اعتــاد علــى حزنــه وضــرره الجســيم أهالــي شــمال ســيناء، حيــث يتكــرر 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــزاع. فعل ــراف الن ــل أط ــن قب ــة م ــوائية ال تمييزي ــتهداف عش ــة اس ــلحة ذات طبيع ــتخدام اس اس

ــة  ــن مــن عائل ــة 4 آخري ــل 5 ســيدات وإصاب ــر 2020 مقت ــي 24 أكتوب ــوق اإلنســان ف وثقــت مؤسســة ســيناء لحق

واحــدة بســبب عبــوات ناســفة زرعهــا تنظيــم داعــش بقريــة إقطيــة فــي بئــر العبــد إبــان ســيطرته علــى المنطقــة 

وأهمــل الجيــش تمشــيطها ورفــع المخلفــات والمتفجــرات منهــا، حيــث كانــت هــذه الواقعــة المؤلمــة واحــدة مــن 

ســبع وقائــع أخــرى مشــابهة وثقتهــا مؤسســة ســيناء فــي تقريرهــا لشــهر أكتوبــر.

أوجــب القانــون اإلنســاني الدولــي التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن خــال أي نــزاع، وهــو مبــدأ أساســي يلــزم 

ــا  ــو م ــه، وه ــة ب ــراف المنخرط ــراع و األط ــة الص ــت طبيع ــا كان ــذا مهم ــى ناف ــلح، ويبق ــزاع المس ــراف الن ــع أط جمي

أكدتــه المــادة 48 مــن الملحــق األول اإلضافــي التفاقيــة جنيــف 1977. كمــا حظــرت المــادة 51 مــن ذات الملحــق 

ــا  ــر آثاره ــن حص ــال ال يمك ــيلة للقت ــة أو وس ــتخدم طريق ــي تس ــي الت ــة، وه ــا تمييزي ــوائية ال ــات العش الهجم

ــة كهــذه، األهــداف العســكرية  ــي كل حال ــإن مــن شــأنها أن تصيــب، ف ــم ف ــا، ومــن ث ــى النحــو المحــدد قانون عل

ــز. ــن دون تميي ــخاص المدنيي واألش
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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

شمال سيناء



جميع الحقوق محفوظة
لمؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان


