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تغطي هـــــذه النشــــرة األحداث التـــي جـــرت فــــي شــــمال ســــيناء باألســبوع الثالث من شــهر ديســمبر والتي 

تمكــن فريـــــق المؤسســـــة مــن رصدهــا وتوثيقها بشـــكل ميداني.

ــد مســلحين مــن  ــى ي ــة عل ــى نهــب للمــواد الغذائي ــي شــمال ســيناء إل ــد ف ــي الشــيخ زوي ــن ف تعرضــت منطقتي

تنظيــم واليــة ســيناء التابــع الداعــش، وذلــك فــي واقعتيــن منفصلتيــن جرتــا فــي األســبوع الثالــث مــن ديســمبر.

ــن، 3  ــهادات 4 مواطني ــان لش ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــتمعت مؤسس ــرى، اس ــا ج ــة م ــى حقيق ــوف عل ــل الوق وألج

ــوا بهــا واقعــة النهــب  ــي أدل نــت الشــهادات الت ــى تمــاس مباشــر مــع األحــداث، وقــد بّي رجــال وســيدة، كانــوا عل

ــا. بتفاصيله

النشرة األسبوعية
األسبوع الثالث من شهر ديسمبر

الملخص:
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تفاصيل االنتهاكات:
انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع لداعش

نهب المؤن الغذائية للسكان المحليين في منطقتين بالشيخ زويد 

2020.12.15
ــم  ــلحو تنظي ــم مس ــا داه ــة بعدم ــواء مرعب ــد أج ــيخ زوي ــة الش ــوب مدين ــر جن ــة الظهي ــي قري ــون ف ــاش المدني ع

ــم. ــوا أقواته ــم ونهب ــيناء منازله ــة س والي

ــيناء  ــة س ــت مؤسس ــراه، تحدث ــوت باإلك ــن البي ــة م ــؤن الغذائي ــزاع الم ــى انت ــم عل ــر التنظي ــَد عناص ــث َعمِ حي

ــهادته: ــي ش ــال ف ــم ق ــة، أحده ــن بالقري ــكان المحليي ــن الس ــن م ــى اثني ــان إل ــوق اإلنس لحق

ــاب كان  ــت، فتحــت الب ــاب البي ــى ب ــط عل ــاس بتخب ــل، ســمعنا حركــه ون ــي الســاعة واحــدة بعــد نــص اللي “حوال

قدامــي حوالــي 4 أنفــار معاهــم ســاح وعرفــت مــن اللحظــة األولــى أنهــم دواعــش، قالــوا عايزيــن أي دقيــق أو أي 

أكل فــي البيــت، طبعــا مافــي وقــت للنقــاش أو حتــى الــكام، قلــت لهــم هــذا مــكان الدقيــق وكانــت صــرة دقيــق 

ناقصــة هــي كل مــا فــى البيــت و شــوية ســكر ورز وزيــت كانــت مــن تمويــن الشــهر وشــوية خضــروات، خذوهــا 

ــت  ــن بي ــر م ــى أكث ــوا عل ــم راح ــة أنه ــن القري ــيوا م ــا مش ــد م ــت بع ــتروا.. عرف ــوا تش ــوا بتعرف ــوا أنت ــا، وقال كله

ــي فــي البيــوت”. واســتولوا علــى كل مــا فــي القريــة مــن الدقيــق والتمويــن الل

ــيناء  ــن س ــم م ــن أنه ــم تبّي ــي لهجته ــن 20 داعش ــر م ــي أكث ــا حوال ــر: “عدين ــان اآلخ ــاهد العي ــال ش ــن ق ــي حي ف

مــش أجانــب، كان فيهــم أفــراد بيحرســوا و بيأمنــوا المــكان ومجموعــة ثانيــة بيدخلــوا البيــوت ينقلــوا التمويــن 

ــة  ــوا المــواد الغذائي ــة علشــان ينقل ــي القري ــر مــن أهال ــاث عربــات تســحبها الحمي ــى ث ــق، واســتولوا عل والدقي

عليهــا، واهلل أحنــا بتطلــع روحنــا لمــا بنقــدر ندخــل كيــس الدقيــق للقريــة، ألن الجيــش بيمنعنــا نشــتري مــواد 

ــي  ــا، وثان ــذوا تموينن ــهم وخ ــو بنفس ــش ج ــش، الدواع ــا للدواع ــن نوديه ــا ممك ــك أنن ــه بيش ــر، ألن ــة كثي غذائي

ــي ســرقوه  ــي صــار، صراحــة الكميــن ســمح لينــا أننــا نشــتري دقيــق بــدل الل ــى الل يــوم بلغنــا كميــن الجــورة عل

ــش”. الدواع

نــا  وأكمــل قائــًا: “واهلل يــا أخــي عايشــين عشــية ســواد، لينــا ســنين بنحــاول نقعــد رغــم الحــرب والتضييــق، مــا وّد

يصيــر فينــا زي النــاس النازحيــن مــن ذل ومهانــة، تخيــل أن اللــي ســاكن فــي الظهيــر األمــن بيعتبــره مشــبوه، 

ــف  ــه وكي ــر حق ــف بندب ــم كي ــده يعل ــا وح ــي ربن ــا الل ــوت عيالن ــذوا ق ــا وأخ ــش بهدلون ــا الدواع ــف وأحن ــب كي طي

بننقلــه علــى الحميــر حوالــى 3 كيلــوات مــن قريــة الجــورة.. علشــان العربيــات ممنــوع تدخــل لمنطقــة الظهيــر”.

منــذ عــام 2018 وعلــى وقــع انطــاق العمليــات الشــاملة فــي ســيناء، خضعــت الحيــاة اليوميــة فــي شــمال ســيناء 
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إلــى قيــود أعاقــت الحيــاة اليوميــة للمواطنيــن، إذ حــدد مقــدار وكميــات وأنــواع المــؤن الغذائيــة والبضائــع التــي 

ــبق معهــا لدخــول  ــيق المس ــلطات وجــوب التنس ــا فرضــت الس ــرى المحافظــة، كم ــى مــدن وق ــمح عبورهــا إل يس

ــم أو  ــون لبيوته ــا المواطن ــل عليه ــن أن يحص ــي يمك ــود الت ــات الوق ــددت كمي ــق، وح ــض المناط ــع لبع البضائ

لســياراتهم، إضافــة إلــى وجــود حظــر للتجــوال ُفــرض منــذ 24 أكتوبــر 2014 ومــا زال قائمــًا حتــى اآلن، وأصــدرت 

بشــانه مؤسســة ســيناء بيانــًا فــي الذكــرى السادســة لــه.

هــذه الواقعــة لــم تقتصــر علــى قريــة “الظهيــر” فقــط، بــل تكــررت فجــر يــوم 21 ديســمبر فــي األطــراف الشــرقية 

لحــي “الكوثــر” بمدينــة الشــيخ زويــد، ففــي الســاعة الثالثــة فجــرًا تســلل أكثــر مــن 17 عنصــر مســلح مــن تنظيــم 

ــب  ــهد أرع ــي مش ــلحتهم ف ــون أس ــم يحمل ــوت وه ــن البي ــدد م ــواب ع ــوا أب ــي، طرق ــل الح ــى داخ ــيناء إل ــة س والي

المدنييــن.

ــن  ــاب، اســتغربت مــن مي ــى الب ــي، ممــن عاشــوا هــذا الوقــت العصيــب: “ســمعت خبــط عل ــال أحــد ســكان الح ق

اللــي بيخبــط فــي هــذا الوقــت؟! قلــت فــي بالــي يمكــن حــد مــن الجيــران مريــض وال حاجــة.. فتحــت البــاب لقيــت 

إثنيــن مســلحين ومعاهــم الســلكي حاطينــه علــى صدورهــم، وبيقولــوا بصــوت واطــي هــات الدقيــق اللــي عنــدك 

وأي حاجــة أكل، واهلل مــن الخــوف نقلــت ليهــم عنــد البــاب كل حاجــة فــي البيــت، وبعديــن راح واحــد منهــم مطلــع 

ــوي  ــش أس ــول واي ــش أق ــت اي ــا عرف ــا م ــك، أن ــا من ــي خذناه ــات الل ــق الحاج ــذا ح ــول: ه ــه وبيق ــوس 300 جني فل

ــي بيحصــل بــره.. و لكــن الصبــح عرفــت أن التكفيرييــن  ــع أشــوف إيــه ال ــي البيــت وخايــف أطل ظليــت متســمر ف

دخلــوا الحــي وقّلبــوا حوالــي 7 بيــوت وأخــذوا كل اللــي فيهــا مــن أكل، وأن عددهــم حوالــي 17 نفــر مســلح وأخــذوا 

كمــان عربتيــن تســحبها الحميــر مــن أمــاك األهالــي ونقلــوا عليهــا الحاجــات وراحــوا ناحيــة الشــرق بإتجــاه رفــح، 

العجيــب أن الكمايــن بعــد مــا مشــيوا التكفيرييــن فضلــت تضــرب نــار بشــكل عشــوائي لكــن لــم تاحقهــم”.

ــا  ــج عنهم ــديد نت ــوف ش ــب وخ ــت عصي ــرت بوق ــا م ــا بأنه ــت حالته ــيدة وصف ــا س ــرى قدمته ــهادة أخ ــي ش وف

ــا  ــي متن ــا وعيال ــل، أن ــم الوكي ــبي اهلل ونع ــيناء: “حس ــة س ــق مؤسس ــت لفري ــي، قال ــوم التال ــًا للي ــا عصبي انهياره

مــن الخــوف.. أول مــرة نشــوف التكفيرييــن وكنــا خايفيــن يموتونــا أو يذبحونــا.. ربنــا ســتر وخــذوا بــس التمويــن 

ــاع البيــت”. بت

ــري و  ــي بج ــعر لقيتن ــا أش ــدون م ــت، ب ــي البي ــدك ف ــي عن ــي كل األكل الل ــم جيب ــد منه ــي واح ــال ل ــت: “ق وأضاف

بحــط كل األكل اللــي فــي البيــت قدامــه ومــا خليــت وال شــي مــن الرعــب، كيــف قــدروا يوصلــوا لداخــل  الكوثــر و 

ــة؟” ــن مــن كل ناحي ــي محــاط بالكماي الح
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ــي  ــد ُحظــرت ف ــن محاســبة مــن يقــوم بهــا، وق ــي حكمهــا جريمــة يتعي ــكات واألمــوال ومــا ف عــد نهــب الممتل ُي

ــة  ــة الجنائي ــي للمحكم ــام األساس ــح النظ ــا أوض ــف 1977، كم ــات جني ــى اتفاقي ــي إل ــي اإلضاف ــول الثان البروتوك

الدوليــة بــأن النهــب هــو “جريمــة حــرب” فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وبمقتضــى مــا ورد فيــه بــأن “نهــب أي 

بلــدة أو مــكان حتــى وإن تــم اإلســتياء عليــه عنــوة” يشــّكل جريمــة حــرب فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة”، 

ــد  ع ــات المســلحة أن النهــب ُي ــي عاشــت أحــوااًل مــن النزاع ــدول الت ــي ال ــي وف ــرف والســلوك الدول ــن الُع ــا بّي كم

جرمــًا فــي أي نــزاع مســلح.
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