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

والتــي تمكــن فريــق المؤسســة مــن رصدهــا وتوثيقهــا بشــكل ميدانــي.

ــة الدواغــرة، أقــدم تنظيــم داعــش  وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان فاجعــة ضحيتهــا 15 رجــا مــن قبيل

ــى فريــق المؤسســة مــع اثنيــن مــن  ــر العبــد، وقــد التق ــى اختطافهــم مــن قريــة عموريــة التابعــة لمركــز بئ عل

ــى تفاصيــل مــا جــرى. ســكان القريــة للتعــرف عل
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تفاصيل االنتهاكات:
انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع لداعش:

خطف 15 مدنيا من قرية تابعة لمدينة بئر العبد

2021.03.15
اختطــف تنظيــم واليــة ســيناء التابــع لداعــش 15 مدنيــا مــن قبيلــة الدواغــرة بزعــم تعاونهــم مــع األمــن المصــري 

فــي قريــة عموريــة الواقعــة شــرق مدينــة بئــر العبــد. وفقــا لروايــات األهالــي فــإن أغلــب المختطفيــن هــم أقربــاء 

لبعضهــم، يعملــون فــي مهنــة الصيــد. المختطفــون هــم:

1 - محمد مغنم حمدان.

2 - سليمان محمد مغنم.

3 - موسي محمد مغنم.

4 - يوسف محمد مغنم.

5 - غريقد غانم سالمان.

6 - محمد غانم سالمان.

7 - خليل مغنم غوينم.

8 - محمود محمد سعاده.

9 - سالم مغنم غوينم.

10 - حامد احمد غوينم.

11 - سعد صباح سعادة.

12 - حسين سويلم فرحان.

13 - إبراهيم سويلم فرحان.

14 - فرحان جمعة اسليم.

15 - ال يوجد اسم.
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ــي  تواصــل فريــق مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان مــع اثنيــن مــن ســكان قريــة عموريــة، قــال أحدهــم: “األهال

كانــوا مدعويــن لمأدبــة عشــاء عنــد قريــب لهــم، فجــاة وصلــت ســيارتين مــن نــوع نيســان ومعهــم موتســكات 

فــي مــكان أبعــد بيراقبــوا الطــرق، وكلهــم ملثميــن وشــايلين ســاح وفيــه شــايلين حاجــات زي العبــوات عليهــا 

ــى  ــوا عل ــد اطلع ــا بالواح ــم ي ــوا له ــن، وقال ــي قاعدي ــاس الل ــوا الن ــمعت، وثبت ــا س ــد زي م ــوا المقع ــاك، دخل أس

ــم  ــوا له ــه ويقول ــط بي ــن ينرب ــئ ممك ــدة أو أي ش ــوا بالعق ــي بيركب ــدوا الل ــن بيقي ــه تكفيريي ــان وكان في النيس

بصــوا لتحــت محــدش يرفــع راســه، أمــروا النــاس يوطــوا صوتهــم وهــددوا حريم طلعــن من البيــوت اللــي جنبهم 

ــوا  ــن جــوه البيــت ومحــدش يبــص وكان ــة ادخل ــه لهجــة مصري ــة وفي ــوا بلهجــة بدوي ــى صــوت الدوشــة وقال عل

ــوب،  ــة الجن ــكات ناحي ــم متس ــم وقدامه ــات ووراه ــيوا بالعربي ــن مش ــددوا وبعدي ــا بيه ــاح وهم ــوا بالس بيلوح

ــي صــار ومحــدش مــن  الدنيــا فــي الجنــوب صحــرا بعــد المــزارع، طبعــا بالتليفونــات النــاس صــارت تبلــغ عــن الل

األمــن اتحــرك حتــى يشــوف كيــف صــارت العمليــة”.

فيمــا قــال الثانــي: “اللــي صــار كارثــة يعنــي الواحــد مــش آمــن ال فــي بيتــه وال فــي الطريــق، كيــف يعنــي يوصــل 

ــاص  ــة رص ــم طلق ــرب عليه ــدش يض ــاس ومح ــوا الن ــة ويخطف ــص القري ــكات ن ــات وموتس ــن بعربي التكفيريي

ــم  ــن يأمنه ــن؟ مي ــاس المخطوفي ــن الن ــئولية مي ــران، مس ــرطة وطي ــش وش ــن جي ــه كماي ــا مليان ــدة الدني وح

ويطمــن عيالهــم عليهــم؟ أو حتــى يحســوا أن فيــه حكومــة بتــدور عليهــم، يعنــي لــو التكفيرييــن قتلــوا النــاس 

المخطوفيــن هيكــون فيــه موقــف مــن الحكومــة؟ معتقــدش زيهــم زي اللــي قبلهــم نــاس بتضيــع ومــا حــد بيجبر 

خاطــر أهاليهــم”.

األهالــي عبــروا عــن اســتيائهم وغضبهــم ممــا جــرى، حيــث لــم تتفاعــل معهــم قــوات الجيــش والشــرطة بشــكل 

ــى الرغــم مــن أن المنطقــة تعــج بالكمائــن، وأضافــوا أنهــم يشــعرون أن  ســريع و أخفقــت فــي تعقــب الجنــاة عل

ــتبه  ــن المش ــف المواطني ــي وتوقي ــق الدول ــى الطري ــارة عل ــيارات الم ــش الس ــط بتفتي ــوم فق ــن تق ــذه الكمائ ه

ــراوي  ــر الصح ــات الظهي ــي جه ــي ف ــن كاف ــود تأمي ــة دون وج ــرى األمامي ــل الق ــد مداخ ــا عن ــد أيض ــم، وتتواج به

ــراض.  ــرون مــن خالهــا دون اعت ــم ويف ــي دائمــا يتســلل منهــا عناصــر التنظي الت

ــف  ــث اختط ــارس 2019، حي ــي 17 م ــة ف ــة عموري ــي قري ــة ف ــة مماثل ــت حادث ــد وثق ــيناء ق ــة س ــت مؤسس وكان

ــام  ــد أســابيع ق ــم، وبع ــن 6 منه ــرج ع ــم أف ــي ث ــق الدول ــن بالطري ــن مــن الماري ــي حينهــا 10 مدنيي ــم ف التنظي

عناصــر مــن التنظيــم بإنــزال 4 مدنييــن مــن ســيارة نصــف نقــل وقامــوا بتوقيــف الســيارات المــارة علــى الطريــق 

الدولــي بيــن القنطــرة والعريــش، ثــم قــام المســلحون بذبــح األشــخاص األربعــة علــى قارعــة الطريــق مــا تســبب 

ــن”  ــم “متعاوني ــم أنه ــم التنظي ــن يتهمه ــخاص مدنيي ــى أش ــا أن القتل ــن الحق ــديدة، وتبي ــب ش ــة رع ــي حال ف

ــي  ــدًا أهال ــره جي ــه ويتذك ــذي يعرف ــر ال ــا، األم ــي يصدره ــات الت ــي البيان ــه ف ــا لتعريف ــري وفق ــن المص ــع األم م

ــر.  ــس المصي ــوا نف ــن أن يلق ــم م ــى أبناءه ــون عل ــن ويخش ــن الحاليي المختطفي
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ــن  ــف مدنيي ــا بخط ــم فيه ــورط التنظي ــرى ت ــق أخ ــي مناط ــرت ف ــة ج ــع مماثل ــيناء وقائ ــة س ــت مؤسس ــا وثق كم

بمزاعــم التعــاون مــع الجهــات األمنيــة، مــن بينهــا اختطــاف طفــل يدعــى أحمــد فــراج ســليمان فــراج الكيكــي، 16 

ــي تاريــخ 2021.02.05 بقريــة الشــاق التابعــة للشــيخ زويــد، حيــث تســلل التنظيــم للقريــة واختطفــوه  عــام، ف

ثــم قامــوا بقتلــه ذبحــا ورمــي جثتــه الحقــا. كمــا اختطــف 3 صياديــن يعملــون فــي بحيــرة البردويــل أثنــاء مرورهم 

مــن قريــة التلــول فــي تاريــخ 2020.12.23 واتجهــوا بهــم نحــو الظهيــر الصحــراوي.

ــاف  ــى اختط ــش عل ــم داع ــاد تنظي ــد اعت ــيناء، وق ــي س ــية ف ــكلة متفش ــن مش ــاف للمدنيي ــاالت االختط ــل ح تمث

ــة  ــه ومعاقب ــرض هيمنت ــا لف ــن خاله ــدف م ــة يه ــال ممنهج ــن أعم ــة ضم ــدد طويل ــم لم ــن وتغييبه المدنيي

ــاف  ــال االختط ــي أعم ــاني الدول ــون اإلنس ــر القان ــة. يحظ ــلطات المصري ــب الس ــى جان ــف إل ــره يق ــن يعتب كل م

واالختفــاء القســري الممنهجــة، وينــص إعــان األمــم المتحــدة بشــأن االختفــاء القســري، المعتمــد باإلجمــاع، على 

ــي االعتــراف بالشــخص أمــام القانــون،  أن االختفــاء القســري يشــكل انتهــاًكا لجملــة مــن الحقــوق منهــا الحــق ف

والحــق فــي الحريــة واألمــن الشــخصي، والحــق فــي عــدم إخضاعــه للتعذيــب، والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

ا لــه، كمــا اعتبــره  ا خطيــًر الاإنســانية أو الحاطــة مــن الكرامــة وأنــه ينتهــك الحــق فــي الحيــاة أو يشــّكل تهديــًد

ــه “جريمــة ضــد اإلنســانية”. ــة بأن ــة الدولي ــي للمحكمــة الجنائي النظــام األساس
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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


