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“الوضــع صــار كارثــي واهلل مــا حاســين باألمــان ال فــي بيوتنــا 
وال عربياتنــا وال فــي الشــوارع وال فــي أي مــكان، الخطــف 
ــوا  ــن بيعمل ــل اإلرهابيي ــا راج ــوارع، ي ــي الش ــار ف ــل ص والقت
ــات ويشــوفوا  ــي وبيفتشــوا العربي ــي الطريــق الدول كمايــن ف
بطايــق النــاس،  وكمايــن الجيــش والشــرطة موجــودة فــي كل 

ــران”. ــم حي ــي الحلي ــي يخل ــكان، ش م
ــن بحجــة  ــه لمدنيي ــش عــن قتل ــم داع ــد فيهــا مزاع ــي يفن ــرة والت ــة الدواغ ــن مــن قبيل ــكان المحليي ــهادة ألحــد الس ــزء مــن ش *ج

ــة. ــات األمني ــع الجه ــم م تعاونه

خــال شــهر أبريــل وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق 
8 انتهــاكات فــي مناطــق عــدة مــن  اإلنســان وقــوع 
ــام  ــي ق ــر قانون ــد غي ــل عم ــات قت ــا عملي ــيناء، 6 منه س
ــا  ــي م ــزل. ولتقص ــن ع ــاه مدنيي ــزاع تج ــراف الن ــا أط به
جــرى التقــى فريــق المؤسســة مــع 9 مــن شــهود العيــان 
ــر  ــي التقري ــي شــهاداتهم المنشــورة ف ــن كشــفوا ف الذي

ــاكات. ــن االنته ــة ع ــل حصري ــن تفاصي ع

فــي األســبوع األول حدثــت 3 انتهــاكات، اثنيــن منهــا فــي 
ــر  ــة غي ــي منطق ــدة ف ــيناء وواح ــرب س ــة غ ــة جلبان منطق
ــد  ــة أح ــب ضحي ــث ذه ــيناء. حي ــمال س ــي ش ــة ف معلوم
ــن  ــا االنتهاكي ــن، أم ــقيقين مزارعي ــاكات ش ــذه االنته ه
ــه  ــم تعاون ــي بمزاع ــل مدن ــل األول بمقت ــن فتمث األخري
أمــا  للحكومــة،  مواليــة  محليــة  شــعبية  قــوات  مــع 
ــن  ــن م ــاف 3 مزارعي ــه اختط ــرى في ــث فج ــاك الثال االنته

ــم. ــون منزله ــم الخاطف ــد أن اقتح ــدة بع ــة واح عائل

ملخص

ــن  ــيناء ع ــة س ــم والي ــن تنظي ــي أعل ــبوع الثان ــي األس وف
قتلــه عمــدًا لمدنييــن اثنيــن فــي منطقــة مجهولــة مــن 
ــا  ــو م ــة وه ــات األمني ــع الجه ــم م ــم تعاونه ــيناء بزع س
ــت عليهــا مؤسســة  ــي حصل يتعــارض مــع الشــهادات الت
ســيناء والتــي تفيــد بــأن القتيليــن ليــس لهــم أي تعــاون 
ــة. ــون المصري ــاذ القان ــوات إنف أو نشــاط عســكري مــع ق

ــلب  ــش بس ــام داع ــهد قي ــد ش ــث فق ــبوع الثال ــا األس أم
ــن  ــرب م ــر بالق ــة لتاج ــة مملوك ــل مدني ــع نق ــيارة رب س

ــيناء. ــمالي س ــد ش ــر العب ــة بئ مدين

وفــي األســبوع الرابــع مــن الشــهر، ســجلت مؤسســة 
ســيناء مقتــل مدنــي برصــاص صــدر مــن كمين عســكري 
ــد، كمــا رصــدت  ــة العكــور التابعــة للشــيخ الزوي ــي قري ف
المؤسســة مقتــل ســيدة ورجليــن علــى يــد تنظيــم 

ــش. ــة العري ــي مدين ــش ف داع
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فــي  محتمــل  قانونــي  غيــر  عمــد  قتــل 
بســيناء مختلفتيــن  منطقتيــن 

الحيــاة  فــي  الحــق  مــن  التعســفي  الحرمــان  يعتبــر 
ــول  ــاة مكف ــي الحي ــق ف ــان، فالح ــوق اإلنس ــاكا لحق انته
ــي لحقــوق اإلنســان بموجــب المــادة  ــي اإلعــان العالم ف
3، وفــي المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
بالظــروف  التــذرع  يجــوز  فــا  والسياســية،  المدنيــة 
ــن  ــع األول م ــال الرب ــع خ ــك. وق ــاوز ذل ــتثنائية لتج االس
عــام 2021 عمليتــي قتــل عمــد غيــر قانونــي قامــت بهــا 
ــخ  ــى بتاري ــت األول ــة، إذ وقع ــة المصري ــوات الحكومي الق
ــكري  ــان” العس ــن “حس ــق كمي ــد أن أطل 2021.01.15 بع
ــد  ــيخ زوي ــة الش ــوب مدين ــر جن ــة الظهي ــي قري ــع ف الواق
النــار   تجــاه امــرأة تعمــل كراعيــة أغنــام مــا أدى لمقتلها، 
أمــا الثانيــة فحدثــت بتاريــخ 2021.02.26 وكان ضحيتها 
موظــف بالمعهــد األزهــري فــي الشــيخ زويــد، قتــل أثنــاء 
ــه  ــت علي ــث أطلق ــه حي ــة عائلت ــيارة بصحب ــه للس قيادت

ــة.  ــة أمني ــار حمل الن

خــال شــهر أبريــل تابعــت مؤسســة ســيناء لحقــوق 
ــن،  ــن  منفصلتي ــي واقعتي ــن ف ــل 3 مدنيي ــان مقت اإلنس
ــن  ــي لك ــارس الماض ــهر م ــر ش ــي أواخ ــى ف ــت األول حدث
ــبوع األول  ــع األس ــي مطل ــفت ف ــة تكش ــات الواقع معلوم

ــل. ــهر أبري ــن ش م

ــى  ــيناء عل ــة س ــت مؤسس ــخ 2021.04.01 حصل ــي تاري ف
ــة  ــة محتمل ــر قانوني ــد غي ــل عم ــة قت ــات لعملي معلوم
كان ضحيتهــا شــقيقين همــا خالــد محمــود حســن عيــاد، 
ــا  ــا، قت ــاد، 20 عام ــن عي ــود حس ــام محم ــا، وحس 22 عام
برصــاص قــوات األمــن خــال حملــة أمنيــة علــى منطقــة 

ــة غــرب ســيناء.  جلبان

تفاصيل انتهاكات شهر أبريل

أ- انتهاكات السلطات وقوات إنفاذ القانون 
المصرية 

تواصلــت مؤسســة ســيناء مــع أحــد شــهود العيــان، 
فــي  الشــابين وهمــا يعمــان  رأى  بأنــه  قــال  والــذي 
ــيناء،  ــرب س ــة غ ــة جلبان ــوب قري ــة جن ــم الخاص مزرعته
ــل  ــك قب ــارس 2021، وذل ــن 29 م ــوم االثني ــي ي ــك ف وذل
ــد  ــة وق ــي المزرع ــا ف ــاف جثتيهم ــن اكتش ــد م ــوم واح ي
ــي  توزعــت فيهمــا طلقــات ناريــة عــدة بأنحــاء متفرقــة ف

جســديهما.

وأضــاف شــاهد العيــان بأنــه رأى أربعــة عربــات عســكرية 
ــه،  ــوار مزرعت ــر بج ــل تم ــر بقلي ــت العص ــد وق ــة بع مدرع
ومــن ثــم توقفــت مــرة أخــرى بعيــدا عــن الطريــق الفرعي 
وعلــى مقربــة مــن منطقــة المــزارع وترجــل منهــا الجنــود 
ــن  ــقيقين اللذي ــت للش ــة كان ــة ناري ــر دراج ــوا أث وتتبع
كانــا يعمــان فــي هــذا التوقيــت بالمزرعــة، وبعــد مــرور 
ناريــة كثيفــة،  إطاقــات  أصــوات  قليــل ســمع  وقــت 
ــري  ــاص تحذي ــه رص ــن أن ــدث وظ ــا ح ــي م ــم يع ــه ل لكن
ــي  ــا ف ــد تحركه ــكرية عن ــات العس ــه الحم ــذي تطلق كال
ــه  ــه بأن ــان قول ــاهد العي ــع ش ــة. وتاب ــق المفتوح المناط
وبســبب التواجــد األمنــي والعســكري الــذي اســتمر لنحــو 
ســاعة ونصــف لــم يتحــرك أحــد مــن المزارعيــن او األفــراد 
ــذي  ــاص ال ــن الرص ــًا م ــة وخوف ــة المتوقف ــاه  الحمل باتج

ــر. ــن واآلخ ــن الحي ــق بي كان يطل

ــي  ــوم التال ــول أن الي ــه بالق ــان روايت ــاهد العي ــل ش وأكم
)30 مــارس( الحظــت وجــود حركــة غيــر معتــادة للســكان 
الشــقيقين،  بهــا  كان  التــي  بالمزرعــة  المحلييــن 
قتلــى  الشــابين  وجــدوا  بأنهــم  لــه  قــال  وألحدهــم 
ــت  ــكرية توقف ــة العس ــى أن الحمل ــار إل ــاص، وأش بالرص
ــم  ــم ه ــير ألنه ــا يش ــابق م ــوم الس ــر الي ــكان عص بالم
ــب  ــلحين )حس ــا مس ــم بأنهم ــا منه ــا، ظن ــن قتلوهم م
روايــة الشــاهد( الــذي أردف قائــا بأنــه شــاهد فــوارغ 
ــكان  ــي م ــلحة ف ــوات المس ــة بالق ــة خاص ــات ناري لطلق
وقــوع الحــادث، وأكــد شــاهد العيــان أن وجهــاء محلييــن 
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مقربيــن مــن الحكومــة نقلــوا اعتــذارًا مــن الجيــش 
ــن  ــوا ع ــة، ونقل ــن الواقع ــام م ــد أي ــا بع ــة الضحاي لعائل
الجيــش أن ماحــدث كان خطــأ غيــر مقصــود، ووعــدوا 

بصــرف الحكومــة تعويضــًا ماديــًا لألســرة.

التواصــل  مواقــع  شــهدت  فقــد  آخــر،  جانــب  مــن 
أقــارب  مــع  التعاطــف  مــن  كبيــرة  حالــة  االجتماعــي 
المحلييــن  الســكان  مــن  كثيــر  وشــارك  الضحيتيــن، 
فــي التدويــن عــن الشــابين ووصفوهــم بالشــهداء، 
ــن  ــؤولة ع ــة المس ــر الجه ــوا ذك ــن تجنب ــن المدونيي لك
ــا  ــقط فيه ــرة يس ــي كل م ــادة ف ــدث ع ــا يح ــل، كم القت
ضحايــا مدنييــن برصــاص الجيــش المصــري، خوفــًا مــن 
وصمهــم بمعــاداة الجيــش ومــا ســيترتب علــى ذلــك مــن 

مخاطــر محتملــة. 

تفيــد روايــة شــاهد العيــان إلــى أن الشــقيقين لم يشــكا 
ــر  ــا يعتب ــا م ــم يصــدر عنهم ــة ول ــوات األمني ــدًا للق تهدي
ــا  ــة، فض ــوة المميت ــرد بالق ــتوجب ال ــرًا يس ــلوكًا خط س
ــي  ــب ف ــود تناس ــدم وج ــح ع ــن الواض ــإن م ــذا ف ــن ه ع
القــوة -فــي حالــة وجــود اشــتباك- بيــن الطرفيــن، فهمــا 
فرديــن اثنيــن بمقابــل قــوة أمنيــة يقــارب عــدد أفرادهــا 
30 عســكري، ممــا يؤهــل هــذه الواقعــة لتكــون بمثابــة 
ــا  ــام به ــة ق ــون محتمل ــاق القان ــارج نط ــل خ ــة قت عملي

ــوة رســمية. ــراد مــن ق أف

مــن  رصــاص  إطــاق  أدى   ،2021.04.24 تاريــخ  وفــي 
كميــن يتمركــز فــي  المدرســة االعداديــة بقريــة العكــور 
ــاب فــي  ــل ش ــد إلــى مقت ــيخ زوي ــة الش التابعــة لمدين
العقــد الثالــث مــن عمــره يدعــى عبدالرحمــن احمــد علــي 
ــى  ــل إل ــة القتي ــت جث ــو فرحــة. ونقل العكــور، الملقــب بأب
ــفى  ــى مستش ــه إل ــام ومن ــد الع ــيخ زوي ــفى الش مستش
العريــش المركــزي ثــم إلــى محافظــة بورســعيد لمعاينــة 
ــم  ــذي ت ــن ال ــح الدف ــتخراج تصري ــرعي الس ــب الش الطبي

ــه.  ــى مقتل ــام عل ــرور 3 أي ــد م بع

ــهود  ــد ش ــال أح ــيناء، ق ــة س ــع مؤسس ــه م ــث ل ــي حدي ف
ــة  ــو فرح ــن أب ــد الرحم ــة: “عب ــكان القري ــن س ــان م العي
بيشــتغل فــي عمــال الخدمــات بقــوات حفــظ الســام فــي 
مطــار الجــورة ونــزل إجــازة علشــان يشــوف أهلــه ويفطــر 
معهــم، عبــد الرحمــن متــزوج وعنــده طفليــن، ثانــي يــوم 
مــن إجازتــه، زي مــا هــو معــروف لمــا تخــرج  مــن القريــة 
أو تدخلهــا الزم تســتأذن مــن العســاكر عنــد الكميــن 

عبدالرحمن أحمد العكور
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اللــي عنــد المدرســة اإلعداديــة علــى طــرف القريــة، وهــو 
اســتأذن علشــان يطلــع مــن القريــة بوقــت الظهــر، وبعد 
ــوت  ــمعنا ص ــار، س ــوه بالن ــوه ضرب ــم خط ــى ك ــا مش م
ــي نشــوف ايــش صــار،  الرصاصــة وطلــع كثيــر مــن األهال
ــاس  ــارت الن ــدره وص ــن ص ــزف م ــن بين ــد الرحم ــا عب لقين
ــش أي  ــا مفي ــن طبع ــن، لك ــاكر الكمي ــى عس ــرخ عل تص
ــاكر أن  ــن العس ــاه م ــي فهمن ــاكر، الل ــن العس ــل م رد فع
عســكري الكميــن اللــي وافــق علــى دخــول “عبدالرحمــن” 
نســي يبلــغ العســكري زميلــه اللــي فــوق المدرســة، 
فضــرب مباشــرة علــى عبدالرحمــن اهلل يرحمــه، قبــل 
ــال  ــع نض ــة م ــس القص ــل نف ــن عم ــس الكمي ــدى نف ك
ــو  ــهور وه ــي 7 ش ــن حوال ــوه م ــى قتل ــن الل ــلم حس مس
مــروح بيتــه بعــد مــا كان يلعــب كــرة مــع شــباب القريــة”.

يضيــف الشــاهد: “النــاس فــي القريــة معروفيــن بالواحــد 
ومــش كثيــر همــا يــدوب 15 عيلــة والباقــي نازحيــن، 
يعنــي مــا فيــه حــد بيدخــل او يطلــع غيــر اســمه موجــود 
ــه أي الزمــة،  ــا ل ــاس م ــى الن ــق عل ــن، والتضيي ــي الكمي ف
القريــة وســط كمايــن كثيــر يعنــي أمــان، ليــه االســتهتار 
ــي  ــي وليــه مــا فيــه أي حســاب للعســاكر الل ــاة األهال بحي
رصاصــة  يضربــه  ليــش  وبعديــن  رصــاص!  بتضــرب 
ــو  ــو ه ــه ل ــي رجل ــه ف ــا أصاب ــش م ــب لي ــي القل ــدة ف واح

ــه! ــتبه في ــى مش حت

ــل  ــل نضــال مــا كان انقت ــي قت ــو حاســبوا العســكري الل ل
ــتقبلهم  ــاع مس ــه و ض ــوا عيال ــا اتيتم ــن وم ــد الرحم عب
ــان  ــم علش ــن قتله ــوا مي ــا يقول ــن طبع ــاس خايفي والن
ــوا  ــش، وبيقول ــع الجي ــاكل م ــم مش ــات ومابده التحقيق
ــهور  ــرحة لش ــي المش ــوه ف ــا يحط ــدل م ــا ب ــن ولدن ندف
ــه،  ــش قتل ــت أن الجي ــا يثب ــات م ــات، وه ــان التحقيق عش
وطبعــا كلكــم عارفيــن ايــه ممكــن يصيــر لــو حــد اتهــم 

ــش”.   الجي

توافقــت روايــة شــاهد العيــان مــع مــا نشــرته أحــد 
ــع  ــى موق ــد عل ــيخ زوي ــة الش ــة بمدين ــات المحلي الصفح
فيســبوك والتــي أكــدت قيــام كميــن العكــور التابــع 
ــه دون  ــة وقتل ــى الضحي ــاص عل ــاق الرص ــش بإط للجي

ــرر. مب

ــه،  ــي روايت ــاهد ف ــفها الش ــي كش ــات الت ــا للمعطي وفق
ــى إذن  ــل عل ــن وحص ــًا للكمي ــة كان معروف ــإن الضحي ف
ــن  ــو الروتي ــكري وه ــز العس ــر الحاج ــرور عب ــبق للم مس
المحلييــن  الســكان  مــن  والمتبــع  المعتــاد  األمنــي 
المقيميــن فــي المنطقــة فــي التعامــل مــع الحواجــز 
العســكرية، كمــا أنــه لــم يقــم بــأي فعــل يشــكل تهديــدًا 
ــتباكات  ــاك أي اش ــن هن ــم يك ــاص، ول ــاق الرص ــرر إط يب
مســلحة أو ظهــور لعناصــر معاديــة فــي ذلــك الوقــت، كل 
ــل العمــد  ــي مصــاف القت ــك يجعــل مــن هــذا الفعــل ف ذل

ــل. ــي المحتم ــر القانون غي
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1 - قتــل عمــد غيــر قانونــي فــي مناطــق 
عــدة بســيناء 

انتهــاكًا جســيمًا  القانــون  القتــل خــارج نطــاق  عــد  ُي
لحقــوق اإلنســان متكــرر الوقــوع فــي ســيناء، وهــو بمثابة 
ــة  ــجلت مؤسس ــث س ــش، حي ــم داع ــازم لتنظي ــلوك م س
ــر  ــد غي ــل عم ــاكات قت ــل 3 انته ــهر أبري ــال ش ــيناء خ س
قانونــي فــي ســيناء، كان أولهــا مــا جــرى فــي تاريــخ 
2021.04.05 أقــدم تنظيــم واليــة ســيناء التابــع لداعــش 
علــى قتــل مواطــن يدعــى محمــد ســليمان ســلمي 
ــد  ــه أح ــم أن ــك بزع ــن، وذل ــة الترابي ــن قبيل ــز، م ــو نقي اب
ــى  ــا عل ــي يطلقه ــة الت ــي الكني ــوات، وه ــر الصح عناص

ــش. ــة للجي ــيناء المعاون ــل س ــاد قبائ ــر اتح عناص

ووفقــًا إلصــدار مرئــي نشــره تنظيــم واليــة ســيناء بتاريــخ 
2021.04.05  فــي حســابات عــدة فــي موقــع تويتــر، فــإن 
ــام  ــال قي ــن خ ــرت م ــز ج ــو نقي ــد اب ــل محم ــة قت عملي
عنصــر ملثــم يرتــدي مابــس ســيناوية تقليديــة بإطــاق 
ــا  ــينكوف بعدم ــاح كاش ــن س ــه م ــى رأس ــاص عل الرص
أجبــر الضحيــة علــى حفــر قبــره بيديــه، ولــم يتضــح مــن 
ــة، كمــا  ــي وقــت إعــدام الضحي مــن خــال اإلصــدار المرئ
ــان. ــى الجثم ــلطات عل ــة أو الس ــة الضحي ــر  عائل ــم تعث ل

ــد  ــة إن محم ــوص الواقع ــه بخص ــي بيان ــم ف ــال التنظي ق
اعتقالــه قبــل خمســة شــهور، وأنــه عضــو فــي  تــم 
ــاء  ــى أعض ــم عل ــه التنظي ــب يطلق ــو لق ــوات، وه الصح
للجيــش  المواليــة  المســلحة  المدنيــة  المجموعــات 

المصــري.

قابلــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان أحــد أفــراد 
قبيلــة الترابيــن، والــذي قــال: “قبــل 5 شــهورتقريبًا،  
ــي  ــل عال ــي ت ــون ف ــل بالتليف ــان يتص ــد علش ــع محم طل
بيســموه” قــوز اإلرســال”، علشــان يلقــط شــبكة محمــول 
فــي منطقــة قريبــة مــن قريــة العجــراء، ألن شــبكة 

ب- انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع 
لداعش

للمــكان  وراح  المنطقــة،  فــي  جــدًا  ضعيفــة  المحــول 
بموتســيكل مــا معــاه حــد، وهــذا مــكان يعتبــر متوســط 
ــل،  ــاد القبائ ــباب اتح ــن ش ــا بي ــن وم ــن التكفيريي ــا بي م
ــار  ــوا ن ــي فضرب ــروه داعش ــل افتك ــاد القباي ــباب اتح وش
ــا  ــا م ــن يومه ــوف، وم ــن الخ ــرب م ــو ه ــن ه ــه، ولك علي
ــي اتحــاد  حــد عــرف عنــه حاجــة، بــس هــو مــش عنصــر ف
القبايــل وال هــو تبــع داعــش، بــس كان فــي مــكان غلــط 

ــكين راح”. ــه والمس ــكوا في ــن ش االثني

ــيناء  ــة س ــم والي ــرف تنظي ــخ 2021.04.11 اعت ــي تاري وف
ــاق  ــة أعم ــه وكال ــي بثت ــدار مرئ ــي إص ــش ف ــع لداع التاب
ــا  ــن هم ــن اثني ــل مواطني ــى قت ــه عل ــه بإقدام ــة ل التابع
محمــد إبراهيــم حمــدان 22 عــام مــن قريــة مصفــق،  
وســويلم أحمــد ســويلم منصــور 44 عــام مــن قريــة 
ســلمانة التابعتيــن لمركــز بئــر العبــد. وتضمــن اإلصــدار 
مشــاهد قــام  فيهــا إحــدى الضحيتيــن بحفــر قبــره بيديه 
ــاق  ــه بإط ــوف الوج ــم  مكش ــن التنظي ــر م ــام عنص وقي
الخلــف، كمــا قتلــت الضحيــة  الرصــاص عليهــا مــن 
الثانيــة رميــا بالرصــاص، ولــم يســتدل األهالــي علــى 

ــى اآلن. ــن حت ــع الجثتي موق

مصدر الصورة: تنظيم داعش
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محمد إبراهيم حمدان

سويلم أحمد سويلم

ــن  ــن االثني ــات للمختطفي ــن اعتراف ــدار ع ــف االص ويكش
ــن  ــا ع ــفان فيه ــراه يكش ــذت باإلك ــا أخ ــح أنه ــي يرج والت
األهالــي  العديــد مــن  أن  إال  الجيــش،  مــع  تعاونهمــا 
أشــاروا إلــى تناقــض الروايــات وأن مــا ذكــره اإلثنيــن غيــر 

ــم. ــروف عنه ــو مع ــا ه م

ــن  ــكان المحليي ــد الس ــع أح ــي م ــا الميدان ــى فريقن التق
ــا: ــال لن ــرة، ق ــة الدواغ ــن قبيل م

ــي  ــن حوال ــم م ــم اختطافه ــا وت ــن قبيلتن ــهيدين م “الش
ــو، محمــد  ــروا الفيدي ــن ينش ــا التكفيريي ــل م ــوم قب 43 ي
التكفيرييــن  البردويــل،  فــي بحيــرة  بيشــتغل صيــاد 
خطفــوه هــو وأبــوه، وأخدوهــم مــن قلــب ســيارتهم مــن 
ــس  ــفته أم ــا ش ــر لم ــي انفط ــق، قلب ــة مصف ــط قري وس
فــي الفيديــو، واهلل أنــه ال بيعــرف جيــش وال شــرطة، شــاب 
بســيط جــدًا وملــوش عاقــة بــأي شــي مــات ظلــم، وأبــوه 

ــن. ــي للحي ــه ش ــرف عن ــا بنع ــم” م ــاج “إبراهي الح

قريــة ســلمانه،  فــي  داره  مــن  أمــا ســويلم خطفــوه 
ســويلم بيشــتغل فــي بيــع الســمك، عنــده مطــرح بيبيــع 
فيــه الســمك ومعــروف لــكل النــاس فــي المنطقــة. 
 شــفته فــي الفيديــو بيقــول وهــو مجبــر يقــول هــذا 
الــكام انــه بيوصــل ضبــاط بســيارته الماكــي، ســويلم 
ــل  ــع نق ــة رب ــده عربي ــي! عن ــيارة ماك ــده س ــا عن واهلل م

ــره ركبهــا ضابــط. بينقــل بيهــا الســمك وال عم

وأكمــل قائــا: “الوضــع صــار كارثــي واهلل مــا حاســين 
ــوارع وال  ــي الش ــا وال ف ــا وال عربياتن ــي بيوتن ــان ال ف باألم
ــا  ــوارع، ي ــي الش ــار ف ــل ص ــف والقت ــكان، الخط ــي أي م ف
راجــل اإلرهابييــن بيعملــوا كمايــن فــي الطريــق الدولــي 
ــن  ــاس وكماي ــق الن ــات ويشــوفوا بطاي وبيفتشــوا العربي
ــم  ــي الحلي ــي يخل ــكان، ش ــي كل م ــرطة ف ــش والش الجي

ــران”. حي

تحدثنــا الــى أحــد ســكان قريــة الســادات التابعــة لمدينــة 
ــع  ــي م ــاون األهال ــات تع ــن حيثي ــألناه ع ــد، وس ــر العب بئ
القــوات األمنيــة إذ قــال: “إن بعــض الشــباب بيتعــاون مــع 
ــده أو  ــدم بل ــز يخ ــه عاي ــة زي ان ــباب مختلف ــش ألس الجي
ــام  ــار الس ــاس بيخت ــن الن ــر م ــن كثي ــوذ لك ــان النف عش
ــع  ــي  م ــن األهال ــر م ــل كثي ــاكل، تعام ــن المش ــد ع والبع
األمــن غالبــا بيكــون فــي نقــل المــاء أو توصيــل أكل 
ــه،  ــن رفض ــن لمواط ــئ ال يمك ــا ش ــذا طبع ــن وه للكماي
النــاس علشــان يمشــوا حالهــم وهمــا رايحيــن لمزارعهــم 
وبيطلــب  كمايــن  علــى  بيمــروا  أرزاقهــم  محــات  أو 
منهــم العســاكر أحيانــا طلبــات و علشــان يمشــوا حالهــم 
بينقلــوا المــاء أو األكل للكمايــن لكــن مــا بيطلعــوا 
ــن  ــكله ان التكفيريي ــن المش ــش، لك ــع الجي ــات م حم
بيشــوفوا حتــى توصيــل المــاء فعــل يســتحق القتــل، 
همــا ضعــاف  علشــان  األهالــي  بهــددوا  التكفيرييــن 
وعلشــان ينشــروا الخــوف والرعــب بيــن النــاس.. وكمــان 
ــي  ــي الل ــرى كويــس، يعن ــش يأمــن الق ــروض أن الجي مف
ماشــي علــى الطريــق الدولــي مــا بيســلك مــن الكمايــن 
ــة كويــس”.   ــا فاتحــة ومــش متأمن ولكــن ورا القــرى الدني
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مــن جانــب آخــر، تحــدث فريــق مؤسســة ســيناء مــع 
ــر  ــة بئ ــرق مدين ــة ش ــة الواقع ــة عموري ــكان قري ــد س أح
ــخ 2021.03.25 اختطــاف  ــي تاري ــي شــهدت ف ــد والت العب
ــع  ــم م ــم تعاونه ــش بزع ــم داع ــد تنظي ــى ي ــا عل 15 رج
ــة،  ــفناها مرعب ــي ش ــاهد ال ــال: “المش ــذي ق ــش، وال الجي
ــش  ــم م ــه مصيره ــة لس ــن القري ــن م ــه 3 مخطوفي وفي
معــروف، التنظيــم أطلــق ســراح 12 واحــد ولكــن الثاثــة 
اللــي  زي  مصيرهــم  يكــون  وخايفيــن  يظهــروا،  لــم 
ــوا  ــا بيتجمع ــوم لم ــي كل ي ــت.. األهال ــي الن ــوفه ف بنش
بيســالوا حــد شــاف حاجــة فــي النــت، واهلل أســرهم حزانــى 
والمخطوفيــن همــا الــي بيصرفــوا علــى بيوتهــم، كلهــم 

ــة”. ــي أي حاج ــم ف ــا له ــة وم ــن غاب صيادي

وفقــًا لمــا وثقتــه مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان، فقــد 
شــهدت الفتــرة ما بيــن 2021.01.01 وحتــى 2021.04.16 
تصاعــدا فــي عمليــات خطــف وقتــل المدنييــن مــن قبــل 
تنظيــم واليــة ســيناء، حيــث وثقــت المؤسســة قيــام 
ــن  ــف 20 آخري ــن وخط ــدًا 10 مدنيي ــه عم ــم بقتل التنظي
فــي وقائــع مختلفــة جــرت فــي شــمال ســيناء، إحــدى هــذه 
ــد  ــيخ زوي ــة للش ــاق التابع ــة الش ــي قري ــرت ف ــع ج الوقائ
2021.02.05 وكان الضحيــة فيهــا صبــي  فــي تاريــخ 
ــزة  ــع األجه ــه م ــم تعاون ــا، بزع ــر 16 عام ــن العم ــغ م يبل
ــي  ــة الصب ــة جث ــكان القري ــد س ــف أح ــث وص ــة، حي األمني
ــي  ــك ف ــه ماس ــدوب رأس ــول: “ي ــا بالق ــور عليه ــد العث بع

ــده”.  ــن جل ــة م ــمه بحت جس

وفــي تاريــخ 2021.04.28 أقــدم تنظيــم داعــش علــى 
ــرين  ــن والعش ــي الثام ــن ف ــيدة ورجلي ــل س ــف وقت خط
مــن أبريــل بعدمــا تســلل عناصــر واليــة ســيناء إلــى حــي 
ــى  ــش عل ــة العري ــرق مدين ــوب ش ــي جن ــع ف ــل الواق األم
عــد أقــل مــن 3 كيلــو متــر مــن الكتيبــة 101 وهــي مقــر  ُب

ــيناء. ــمال س ــي ش ــاب ف ــى اإلره ــرب عل إدارة الح

ــيناء،  ــة س ــا مؤسس ــت عليه ــي حصل ــات الت ــا للبيان ووفق
ــى هــم: ــإن القتل ف

قتلــت  عــام،   40 ســالمان،  ســالم  ســليم  دوابــة   -  1
بطلقــات اخترقــت أســفل الرقبــة مــن الخلــف ومــن األمــام 
ــه. ــحجات بالوج ــن وس ــفل العي ــات أس ــى كدم ــر عل ث وُع

2 - مســلم عبــد الحميــد ســالمان ســالم، 28 عــام، قتــل 
بطلــق نــاري فــي مؤخــرة الــرأس وعثــر علــى كســور 
ــاقين. ــن والس ــي اليدي ــحجات ف ــة وس ــام الجمجم بعظ

قتــل  عــام،   20 ســليم،  ســلمان  عليــان  محمــد   -  3
ــن  ــام و وتبي ــن األم ــى م ــا أعل ــن اخترقت ــن ناريي بعياري

وجــود تهتــك فــى عظــام الفــك. 
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ــعبي  ــم الش ــيناء، التنظي ــل س ــاد قبائ ــدر اتح ــا أص الحق
ــي نزاعــه مــع داعــش،  ــف مــع الجيــش ف المســلح المتحال
بيانــًا نعــى فيــه الرجليــن واصفــا إياهــم بالبطليــن، فــي 
إشــارة لكــون الرجليــن مــن المتعاونيــن معــه فــي حربــه 

ــش. ــع داع م

لقبيلــة  ينتمــي  رجــل  مــع  ســيناء  مؤسســة  التقــت 
الترابيــن التــي ينخــرط عــدد مــن رجالهــا ضمــن تنظيــم 
ــحور  ــت الس ــا: “وق ــذي روى قائ ــيناء، وال ــل س ــاد قبائ اتح
ــارف  ــد ع ــا ح ــري، م ــلح تكفي ــي 11 مس ــي حوال ــل الح دخ
ــر،  ــن كثي ــه كماي ــي وراه وقدام ــي، الح ــوا للح ــف وصل كي
ــدا  ــا ح ــب ان م ــر والغري ــم كان كبي ــن عدده والتكفيريي
رصدهــم، راحــوا لبيــوت محــددة بعــد مــا انتشــروا وهمــا 
شــبه  لبــس  والبســين  رشاشــات  وشــايلين  ملثميــن 
الجيــش، راحــوا لبيــت محمــد عليــان الحمــراوى مــن 
ــن  ــت واثني ــط البي ــن وس ــدوه م ــواركة، وش ــة الس قبيل
ثانييــن راحــوا علــى بيــت مســلم عبــد الحميــد ابــو 
ــة” برضــه مــن  ــز، و خــدوه هــو وســيده اســمها “دواب نقي
قبيلــة النقيــزات، وراحــوا لبيتيــن ثانييــن واحــد مــن 
ــألوا  ــة وس ــة المالح ــن قبيل ــد م ــن  وواح ــة الترابي قبيل
النــاس  هــددوا  كانــوا موجوديــن،  مــا  بــس  عليهــم 
بالســاح مــا حــد يتكلــم أو يرفــع صوتــه، ومشــيوا زي مــا 
ــاس  ــح  الن ــن، ،الصب ــن وبينهــم المخطوفي جــوا، متفرقي
ــى طــرف القريــة الشــرقي  طلعــت تتحــرى ايــش صــار، عل
ــة  ــث الثاث ــوا الجث ــن لق ــر التكفيريي ــص أث ــاس بتق والن
ــة..  ــد عــن القري ــة ومضروبــة بالرصــاص مــش بعي مرمي
وبعديــن النــاس بلغــوا األمــن بــس مــا صــار أي شــئ.. وال 
ــي  ــن الل ــي المقتولي ــر أهال ــم غي ــد اهت ــرك وال ح ــد تح ح

ــب”. ــن قري ــوا م ــي ورجع ــن الح ــن م ــوا نازحي كان

ــم  ــا التنظي ــي قتله ــيدة الت ــإن الس ــات، ف ــا للمعطي وفق
ــزاع،  ــراف الن ــن أط ــاز ألى م ــاط أو انحي ــا أي نش ــس له لي
وهــي بذلــك تعتبــر مدنيــة تتمتــع بحصانــة يتعيــن 
ــزاع حمايتهــا وعــدم المســاس  ــراف الن ــى أط بســببها عل
ــي جــرى  ــي هــذه الواقعــة الت ــم يحــدث ف بهــا. وهــو مــا ل
ــع  ــة م ــة قرب ــد أن لهــا صل ــة ذنبهــا الوحي فيهــا زج مدني

أحــد المقاتليــن المنحازيــن ألحــد أطــراف النــزاع. ويرجــح 
ــام  ــي االنتق ــه ف ــباعا لرغبت ــا إش ــام بقتله ــم ق أن التنظي

ــن. ــوف المدنيي ــي صف ــب ف ــث الرع ــن وب ــن المقاتلي م

2 - اختطــاف مزارعيــن فــي قريــة جلبانــة 
ــيناء ــرب س غ

يحظــر القانــون اإلنســاني الدولــي أعمــال االختطــاف 
واالختفــاء القســري الممنهجــة، وينــص إعــان األمــم 
ــاء القســري، المعتمــد باإلجمــاع،  المتحــدة بشــأن االختف
ــن  ــة م ــاًكا لجمل ــكل انته ــري يش ــاء القس ــى أن االختف عل
الحقــوق منهــا الحــق فــي االعتــراف بالشــخص أمــام 
القانــون، والحــق فــي الحريــة واألمــن الشــخصي، والحــق 
فــي عــدم إخضاعــه للتعذيــب، والمعاملــة أو العقوبــة 
ــه  ــة وأن ــن الكرام ــة م ــانية أو الحاط ــية أو الاإنس القاس
ا  ــًر ا خطي ــًد ــّكل تهدي ــاة أو يش ــي الحي ــق ف ــك الح ينته
ــة  ــة الجنائي ــي للمحكم ــام األساس ــره النظ ــا اعتب ــه، كم ل

ــانية”. ــد اإلنس ــة ض ــه “جريم ــة بأن الدولي

ــيناء  ــة س ــم والي ــف تنظي ــخ 2021.04.06 اختط ــي تاري ف
3 رعــاة غنــم مــن عائلــة واحــدة مــن قبيلــة “بلــي” وذلــك 
فــي قريــة جلبانــة داخــل الحــدود اإلداريــة لمحافظــة 
اإلســماعيلية، وهــم مــن النازحيــن مــن منطقــة الريســان 
جنــوب العريــش شــمالي ســيناء. قــال أحــد الســكان 
المحلييــن لنــا إلــى أن عمليــة االختطــاف وقعــت فــي 
واســتولى  جلبانــة،  قريــة  جنــوب  بأقصــى  مزرعــة 
الخاطفــون علــى ســيارة للعائلــة “نصــف نقــل”، حيــث 
اقتحــم منزلهــم مســلحون  ملثمــون  ثــم اقتادوهــم  

جهــة الظهيــر الصحــراوي للقريــة. 

ــن  ــررًا م ــًا متك ــن نمط ــاف للمدنيي ــاالت االختط ــل ح تمث
ــاد  ــد اعت ــرة ســيناء، وق ــي شــبه جزي ــي ف االنتهــاك متفش
تنظيــم داعــش علــى اختطــاف المدنييــن وتغييبهــم 
لمــدد طويلــة ضمــن أعمــال ممنهجــة يهــدف مــن 
خالهــا لفــرض هيمنتــه ومعاقبــة كل مــن يعتبــره يقــف 
ــى جانــب الســلطات المصريــة. حيــث وثقــت مؤسســة  إل
ــاف  ــي اختط ــارس الماض ــي م ــان ف ــوق اإلنس ــيناء لحق س



9

- أبريل  2021 -التقرير الشهري لالنتهاكات الحقوقية في سيناء

ــة  ــي قري ــرة ف ــة الدواغ ــن قبيل ــا م ــم لـــ15 مدني التنظي
ــع  ــم م ــم تعاونه ــك بزع ــد، وذل ــر العب ــي بئ ــة ف عموري

ــري. ــن المص ــوات األم ق

ــي منطقــة جعــل  ــة ف 3 - ســلب ســيارة مدني
ــد ــر العب ــة بئ جنــوب مدين

ــات  ــة للنزاع ــوالت الناظم ــات والبروتوك ــب االتفاقي بموج
غيــر الدوليــة، ُيحظــر النهــب أو االســتياء القســري علــى 
ــون  ــك ليك ــي ذل ــن أن يرتق ــة ويمك ــكات الخاص الممتل
عــد نهــب الممتلــكات واألمــوال  بمثابــة جريمــة حــرب. ُي
ــوم  ــن يق ــبة م ــن محاس ــة يتعي ــا جريم ــي حكمه ــا ف وم
ــي  ــي اإلضاف ــول الثان ــي البروتوك ــرت ف ــد ُحظ ــا، وق به
ــرف والســلوك  إلــى اتفاقيــات جنيــف 1977، كمــا بيّــن الُع
ــات  ــي عاشــت أحــوااًل مــن النزاع ــدول الت ــي ال ــي وف الدول

ــلح. ــزاع مس ــي أي ن ــًا ف ــد جرم ع ــب ُي ــلحة أن النه المس

ــي تاريــخ 2021.04.17 قــام عناصــر مــن تنظيــم واليــة  ف
ــار  ــد التج ــة ألح ــل مملوك ــع نق ــيارة رب ــف س ــيناء بخط س
عنــد التفافــه مــن طريــق فرعــي فــي منطقــة جعــل تجنبا 
ــري  ــش المص ــن للجي ــدى كمي ــرر ل ــر المب ــل غي للتعطي
يشــرف علــى الطريــق الدولــي ومدخــل طريــق جعــل فــي 

ــد بشــمال ســيناء. ــر العب بئ

ــو  ــش وه ــن العري ــل م ــف نق ــيارة نص ــائق س ــا س قابلن
أحــد شــهود العيــان لمــا جــرى، إذ قــال: “ ســواق العربيــة 
ــل”  ــن “جع ــل كمي ــي قب ــق فرع ــن طري ــف م ــار أن يل اخت
الدولــي علشــان  اللــي علــى الطريــق  الجيــش  بتــاع 
بيعطــل العربيــات مــدة طويلــة مــن غيــر داعــي، الســواق 
حــب ينجــز أمــوره علشــان يوصــل بــدري للعريــش عشــان 
اللــي هــي عبــارة  العربيــة  الحمولــة بتاعــت  يوصــل 
ــه  ــئ قابل ــه الس ــارة، حظ ــتلزمات عط ــارات ومس ــن به ع

ــوه،  ــن، وقف ــلحين تكفيريي ــي مس ــق االلتفاف ــي الطري ف
طبعــا الســواق انرعــب مــن الموقــف، أخــذوا منــه العربيــة 
وحمولتهــا، وأعطــوه الرخصــة والبطاقــة، ومشــوه، طبعــا 
ــان  ــد عش ــر العب ــل بئ ــي مدخ ــي ف ــن الل ــو راح للكمي ه
يبلــغ علــى اللــي صــار معــاه، الكميــن قــام بتحويلــه علــى 
ــي عشــان يتحقــق معــاه، وهــو اآلن محجــوز  األمــن الوطن

ــه”. ــم بظروف ــا أعل ربن

لنفــس  تعرضــوا  تانييــن  “ســواقين  الشــاهد:  أضــاف 
ــي  ــن الوطن ــان األم ــوا علش ــن يبلغ ــس خايفي ــف ب الموق
ــة  ــمي بتهم ــق الرس ــن الطري ــوا ع ــم لف ــم أنه هيتهمه
ــن..  ــة للتكفيريي ــودوا بضاع ــن ي ــوا قاصدي ــم يكون أنه
ــر  ــي بئ ــق ف ــن الطري ــن، كماي ــش ممك ــذا م ــا ه وطبع
ــرر  ــش مب ــدا وم ــل ج ــت طوي ــات وق ــر العربي ــد بتأخ العب
رغــم أن نفــس الســيارات بتكــون تــم تفتيشــها فــي 
ــان  ــا كم ــر و قبله ــكام كيلومت ــا ب ــي قبله ــن الل الكماي
ــق  ــكل مره ــات بش ــاق والمعدي ــي األنف ــها ف ــم تفتيش ت

ــان”. ــل كم وطوي

وفقــا لوقائــع ســابقة فمــن المحتمــل أن يكــون التنظيــم 
قــد ســلب الســيارة ألجــل اســتخدامها فــي عملياتــه أو في 
نقــل مــؤن لــه، فــي 2020.08.29 وثقــت مؤسســة ســيناء 
لحقــوق اإلنســان قيــام تنظيــم داعــش بعمليــة انتحاريــة 
ــي  ــش ف ــا للجي ــا تجمع ــتهدف فيه ــة اس ــيارة مفخخ بس
قريــة قاطيــة التابعــة لمركــز بئــر العبــد، حيــث اســتخدم 
ــي مختطــف يدعــى محمــد  االنتحــاري ســيارة تعــود لمدن
حســن شــبانة، جــرى اختطافــه وســلب ســيارته فــي 
ــم  ــي، ث ــكاز أمن ــر ارت ــروره عب ــاء م ــخ 2020.07.24 أثن تاري

ــخ 2020.12.10. ــي تاري ــا ف ــه الحق ــى جثت ــر عل ث ُع
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1 -  للسلطات المصرية:

ــا  ــي كان فيه ــع الت ــي الوقائ ــفافة ف ــات ش ــراء تحقيق أ. إج
عناصــر مــن الجيــش والقــوات األمنيــة أطراًفــا فيهــا، 

ــن. ــن المدنيي ــا م ــوع ضحاي ــى وق وأدت إل

علــى  القانونيــة  وغيــر  التمييزيــة  القيــود  فــك  ب. 
األنشــطة التجاريــة وأعمــال الصيــد والتنقــل فــي ســيناء، 
وتقديــم تعويضــات عاجلــة وعادلــة للســكان الذيــن 

تضــرروا منهــا.

ج. االمتثــال لمبــادئ القانــون اإلنســاني الدولــي مــن قبل 
أفــراد الجيــش والقــوات األمنيــة هــو أســاس مهــم يضمن 
المهنيــة فــي أداء أعمالهــم، ينبغــي تعليــم وتدريــب 
ــى هــذه القواعــد مــن  الضبــاط والجنــود العســكريين عل
خــال المناهــج فــي األكاديميــة العســكرية والــدورات 

ــرى. ــة األخ التدريبي

بآليــات  الخاصــة  الزيــارات  طلبــات  وقبــول  دعــوة  د. 
اإلجــراءات الخاصــة لألمــم المتحــدة إلى ســيناء، والســماح 
لهــا بالوصــول دون عوائــق، وضمــان عــدم االنتقــام مــن 

ــا. ــون معه ــن يتعاون ــراد الذي األف

هـــ. إجــراء تعديــات علــى القوانيــن واألنظمــة التــي تتيح 
ّــدة للقــوات األمنيــة والجيــش،  ســلطات واســعة غيــر مقي
االرهــاب،  مكافحــة  وقانــون  الطــوارئ  قانــون  ومنهــا 
ووضــع آليــات تضمــن اإلشــراف القضائــي وإجــراء الرقابــة 

ــون. ــاذ القان ــلطات إنف ــى أداء س ــة عل القانوني

التوصيات:

ــم  ــن فيه ــزاع، بم ــراف الن ــع أط ــى جمي 2 - إل
فــي  اإلســامية  “الدولــة  تنظيــم  مســلحو 

ســيناء”:

ــن،  ــة المدنيي ــة لحماي ــر الممكن ــع التدابي ــاذ جمي أ.اتخ
حمــات  أي  أثنــاء  الدولــي،  اإلنســاني  للقانــون  وفًقــا 

عســكرية بريــة وجويــة.

ب. فــي المناطــق التــي يصبــح فيهــا طــرف غيــر حكومــي 
فــي النــزاع بمثابــة القــوة الحاكمــة بحكــم األمــر الواقــع، 
ــوق  ــة حق ــة لحماي ــر الممكن ــع التدابي ــي اتخــاذ جمي ينبغ
ــة االحتياجــات  ــز، وضمــان تلبي ــع الســكان دون تميي جمي

األساســية للمدنييــن.
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