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“الوض ــع ص ــار كارث ــي واهلل م ــا حاس ــين باألم ــان ال ف ــي بيوتن ــا
وال عربياتنــا وال فــي الشــوارع وال فــي أي مــكان ،الخطــف
والقتــل صــار فــي الشــوارع ،يــا راجــل اإلرهابييــن بيعملــوا
كماي ــن ف ــي الطري ــق الدول ــي وبيفتش ــوا العربي ــات ويش ــوفوا
بطاي ــق الن ــاس ،وكماي ــن الجي ــش والش ــرطة موج ــودة ف ــي كل
م ــكان ،ش ــي يخل ــي الحلي ــم حي ــران”.
*ج ــزء م ــن ش ــهادة ألح ــد الس ــكان المحليي ــن م ــن قبيل ــة الدواغ ــرة والت ــي يفن ــد فيه ــا مزاع ــم داع ــش ع ــن قتل ــه لمدنيي ــن بحج ــة
تعاونه ــم م ــع الجه ــات األمني ــة.

ملخص
خــال شــهر أبريــل وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق
اإلنســان وقــوع  8انتهــاكات فــي مناطــق عــدة مــن
ســيناء 6 ،منهــا عمليــات قتــل عمــد غيــر قانونــي قــام
بهــا أطــراف النــزاع تجــاه مدنييــن عــزل .ولتقصــي مــا
ج ــرى التق ــى فري ــق المؤسس ــة م ــع  9م ــن ش ــهود العي ــان
الذي ــن كش ــفوا ف ــي ش ــهاداتهم المنش ــورة ف ــي التقري ــر

وف ــي األس ــبوع الثان ــي أعل ــن تنظي ــم والي ــة س ــيناء ع ــن
قتل ــه عم ــداً لمدنيي ــن اثني ــن ف ــي منطق ــة مجهول ــة م ــن
ســيناء بزعــم تعاونهــم مــع الجهــات األمنيــة وهــو مــا
يتع ــارض م ــع الش ــهادات الت ــي حصل ــت عليه ــا مؤسس ــة
س ــيناء والت ــي تفي ــد ب ــأن القتيلي ــن لي ــس له ــم أي تع ــاون
أو نش ــاط عس ــكري م ــع ق ــوات إنف ــاذ القان ــون المصري ــة.

عــن تفاصيــل حصريــة عــن االنتهــاكات.

أمــا األســبوع الثالــث فقــد شــهد قيــام داعــش بســلب

ف ــي األس ــبوع األول حدث ــت  3انته ــاكات ،اثني ــن منه ــا ف ــي

ســيارة ربــع نقــل مدنيــة مملوكــة لتاجــر بالقــرب مــن

منطق ــة جلبان ــة غ ــرب س ــيناء وواح ــدة ف ــي منطق ــة غي ــر
معلومــة فــي شــمال ســيناء .حيــث ذهــب ضحيــة أحــد
هــذه االنتهــاكات شــقيقين مزارعيــن ،أمــا االنتهاكيــن
األخريــن فتمثــل األول بمقتــل مدنــي بمزاعــم تعاونــه
مــع قــوات شــعبية محليــة مواليــة للحكومــة ،أمــا
االنته ــاك الثال ــث فج ــرى في ــه اختط ــاف  3مزارعي ــن م ــن
عائلــة واحــدة بعــد أن اقتحــم الخاطفــون منزلهــم.

مدينــة بئــر العبــد شــمالي ســيناء.
وفــي األســبوع الرابــع مــن الشــهر ،ســجلت مؤسســة
س ــيناء مقت ــل مدن ــي برص ــاص ص ــدر م ــن كمين عس ــكري
ف ــي قري ــة العك ــور التابع ــة للش ــيخ الزوي ــد ،كم ــا رص ــدت
المؤسســة مقتــل ســيدة ورجليــن علــى يــد تنظيــم
داعــش فــي مدينــة العريــش.
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تفاصيل انتهاكات شهر أبريل
أ -انتهاكات السلطات وقوات إنفاذ القانون
المصرية
قتــل عمــد غيــر قانونــي محتمــل فــي
منطقتيــن مختلفتيــن بســيناء
يعتبــر الحرمــان التعســفي مــن الحــق فــي الحيــاة
انتهــاكا لحقــوق اإلنســان ،فالحــق فــي الحيــاة مكفــول

تواصلــت مؤسســة ســيناء مــع أحــد شــهود العيــان،
والــذي قــال بأنــه رأى الشــابين وهمــا يعمــان فــي
مزرعتهــم الخاصــة جنــوب قريــة جلبانــة غــرب ســيناء،
وذل ــك ف ــي ي ــوم االثني ــن  29م ــارس  ،2021وذل ــك قب ــل
يــوم واحــد مــن اكتشــاف جثتيهمــا فــي المزرعــة وقــد
توزع ــت فيهم ــا طلق ــات ناري ــة ع ــدة بأنح ــاء متفرق ــة ف ــي
جســديهما.

ف ــي اإلع ــان العالم ــي لحق ــوق اإلنس ــان بموج ــب الم ــادة

وأض ــاف ش ــاهد العي ــان بأن ــه رأى أربع ــة عرب ــات عس ــكرية

 ،3وف ــي الم ــادة  6م ــن العه ــد الدول ــي الخ ــاص بالحق ــوق

مدرع ــة بع ــد وق ــت العص ــر بقلي ــل تم ــر بج ــوار مزرعت ــه،

المدنيــة والسياســية ،فــا يجــوز التــذرع بالظــروف

وم ــن ث ــم توقف ــت م ــرة أخ ــرى بعي ــدا ع ــن الطري ــق الفرعي

االســتثنائية لتجــاوز ذلــك .وقــع خــال الربــع األول مــن

وعل ــى مقرب ــة م ــن منطق ــة الم ــزارع وترج ــل منه ــا الجن ــود

ع ــام  2021عمليت ــي قت ــل عم ــد غي ــر قانون ــي قام ــت به ــا

وتتبعــوا أثــر دراجــة ناريــة كانــت للشــقيقين اللذيــن

الق ــوات الحكومي ــة المصري ــة ،إذ وقع ــت األول ــى بتاري ــخ

كان ــا يعم ــان ف ــي ه ــذا التوقي ــت بالمزرع ــة ،وبع ــد م ــرور

 2021.01.15بعــد أن أطلــق كميــن “حســان” العســكري

وقــت قليــل ســمع أصــوات إطالقــات ناريــة كثيفــة،

الواق ــع ف ــي قري ــة الظهي ــر جن ــوب مدين ــة الش ــيخ زوي ــد

لكنــه لــم يعــي مــا حــدث وظــن أنــه رصــاص تحذيــري

الن ــار تج ــاه ام ــرأة تعم ــل كراعي ــة أغن ــام م ــا أدى لمقتلها،

كال ــذي تطلق ــه الحم ــات العس ــكرية عن ــد تحركه ــا ف ــي

أم ــا الثاني ــة فحدث ــت بتاري ــخ  2021.02.26وكان ضحيتها

المناطــق المفتوحــة .وتابــع شــاهد العيــان قولــه بأنــه

موظ ــف بالمعه ــد األزه ــري ف ــي الش ــيخ زوي ــد ،قت ــل أثن ــاء

وبس ــبب التواج ــد األمن ــي والعس ــكري ال ــذي اس ــتمر لنح ــو

قيادتــه للســيارة بصحبــة عائلتــه حيــث أطلقــت عليــه

س ــاعة ونص ــف ل ــم يتح ــرك أح ــد م ــن المزارعي ــن او األف ــراد

الن ــار حمل ــة أمني ــة.

باتج ــاه الحمل ــة المتوقف ــة وخوف ـاً م ــن الرص ــاص ال ــذي

خــال شــهر أبريــل تابعــت مؤسســة ســيناء لحقــوق

كان يطل ــق بي ــن الحي ــن واآلخ ــر.

اإلنس ــان مقت ــل  3مدنيي ــن ف ــي واقعتي ــن منفصلتي ــن،

وأكم ــل ش ــاهد العي ــان روايت ــه بالق ــول أن الي ــوم التال ــي

حدثــت األولــى فــي أواخــر شــهر مــارس الماضــي لكــن

( 30م ــارس) الحظ ــت وج ــود حرك ــة غي ــر معت ــادة للس ــكان

معلومــات الواقعــة تكشــفت فــي مطلــع األســبوع األول

المحلييــن بالمزرعــة التــي كان بهــا الشــقيقين،

مــن شــهر أبريــل.

وألحدهــم قــال لــه بأنهــم وجــدوا الشــابين قتلــى

ف ــي تاري ــخ  2021.04.01حصل ــت مؤسس ــة س ــيناء عل ــى
معلومــات لعمليــة قتــل عمــد غيــر قانونيــة محتملــة
كان ضحيته ــا ش ــقيقين هم ــا خال ــد محم ــود حس ــن عي ــاد،
 22عام ــا ،وحس ــام محم ــود حس ــن عي ــاد 20 ،عام ــا ،قت ــا
برص ــاص ق ــوات األم ــن خ ــال حمل ــة أمني ــة عل ــى منطق ــة
جلبان ــة غ ــرب س ــيناء.

بالرصــاص ،وأشــار إلــى أن الحملــة العســكرية توقفــت
بالمــكان عصــر اليــوم الســابق مــا يشــير ألنهــم هــم
مــن قتلوهمــا ،ظنــا منهــم بأنهمــا مســلحين (حســب
روايــة الشــاهد) الــذي أردف قائــا بأنــه شــاهد فــوارغ
لطلقــات ناريــة خاصــة بالقــوات المســلحة فــي مــكان
وق ــوع الح ــادث ،وأك ــد ش ــاهد العي ــان أن وجه ــاء محليي ــن
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مقربيــن مــن الحكومــة نقلــوا اعتــذاراً مــن الجيــش

تفي ــد رواي ــة ش ــاهد العي ــان إل ــى أن الش ــقيقين لم يش ــكال

لعائلــة الضحايــا بعــد أيــام مــن الواقعــة ،ونقلــوا عــن

تهدي ــداً للق ــوات األمني ــة ول ــم يص ــدر عنهم ــا م ــا يعتب ــر

الجيــش أن ماحــدث كان خطــأ غيــر مقصــود ،ووعــدوا

ســلوك اً خطــراً يســتوجب الــرد بالقــوة المميتــة ،فضــا

بصــرف الحكومــة تعويضــاً ماديــاً لألســرة.

عــن هــذا فــإن مــن الواضــح عــدم وجــود تناســب فــي

مــن جانــب آخــر ،فقــد شــهدت مواقــع التواصــل
االجتماعــي حالــة كبيــرة مــن التعاطــف مــع أقــارب
الضحيتيــن ،وشــارك كثيــر مــن الســكان المحلييــن
فــي التدويــن عــن الشــابين ووصفوهــم بالشــهداء،
لكــن المدونييــن تجنبــوا ذكــر الجهــة المســؤولة عــن

الق ــوة -ف ــي حال ــة وج ــود اش ــتباك -بي ــن الطرفي ــن ،فهم ــا
فردي ــن اثني ــن بمقاب ــل ق ــوة أمني ــة يق ــارب ع ــدد أفراده ــا
 30عس ــكري ،مم ــا يؤه ــل ه ــذه الواقع ــة لتك ــون بمثاب ــة
عمليــة قتــل خــارج نطــاق القانــون محتملــة قــام بهــا
أف ــراد م ــن ق ــوة رس ــمية.

القتــل ،كمــا يحــدث عــادة فــي كل مــرة يســقط فيهــا

وفــي تاريــخ  ،2021.04.24أدى إطــاق رصــاص مــن

ضحاي ــا مدنيي ــن برص ــاص الجي ــش المص ــري ،خوف ـاً م ــن

كمي ــن يتمرك ــز ف ــي المدرس ــة االعدادي ــة بقري ــة العك ــور

وصمه ــم بمع ــاداة الجي ــش وم ــا س ــيترتب عل ــى ذل ــك م ــن

التابعــة لمدينــة الشــيخ زويــد إلــى مقتــل شــاب فــي

مخاطــر محتملــة.

العق ــد الثال ــث م ــن عم ــره يدع ــى عبدالرحم ــن احم ــد عل ــي
العك ــور ،الملق ــب بأب ــو فرح ــة .ونقل ــت جث ــة القتي ــل إل ــى
مستشــفى الشــيخ زويــد العــام ومنــه إلــى مستشــفى
العري ــش المرك ــزي ث ــم إل ــى محافظ ــة بورس ــعيد لمعاين ــة
الطبي ــب الش ــرعي الس ــتخراج تصري ــح الدف ــن ال ــذي ت ــم
بع ــد م ــرور  3أي ــام عل ــى مقتل ــه.

عبدالرحمن أحمد العكور
ف ــي حدي ــث ل ــه م ــع مؤسس ــة س ــيناء ،ق ــال أح ــد ش ــهود
العيــان مــن ســكان القريــة“ :عبــد الرحمــن أبــو فرحــة
بيش ــتغل ف ــي عم ــال الخدم ــات بق ــوات حف ــظ الس ــام ف ــي
مط ــار الج ــورة ون ــزل إج ــازة علش ــان يش ــوف أهل ــه ويفط ــر
معه ــم ،عب ــد الرحم ــن مت ــزوج وعن ــده طفلي ــن ،ثان ــي ي ــوم
م ــن إجازت ــه ،زي م ــا ه ــو مع ــروف لم ــا تخ ــرج م ــن القري ــة
أو تدخلهــا الزم تســتأذن مــن العســاكر عنــد الكميــن
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الل ــي عن ــد المدرس ــة اإلعدادي ــة عل ــى ط ــرف القري ــة ،وه ــو
اس ــتأذن علش ــان يطل ــع م ــن القري ــة بوق ــت الظه ــر ،وبعد
مــا مشــى كــم خطــوه ضربــوه بالنــار ،ســمعنا صــوت
الرصاص ــة وطل ــع كثي ــر م ــن األهال ــي نش ــوف اي ــش ص ــار،
لقين ــا عب ــد الرحم ــن بين ــزف م ــن ص ــدره وص ــارت الن ــاس
تصــرخ علــى عســاكر الكميــن ،لكــن طبعــا مفيــش أي
رد فعــل مــن العســاكر ،اللــي فهمنــاه مــن العســاكر أن
عس ــكري الكمي ــن الل ــي واف ــق عل ــى دخ ــول “عبدالرحم ــن”
نســي يبلــغ العســكري زميلــه اللــي فــوق المدرســة،
فضــرب مباشــرة علــى عبدالرحمــن اهلل يرحمــه ،قبــل
كــدى نفــس الكميــن عمــل نفــس القصــة مــع نضــال
مســلم حســن اللــى قتلــوه مــن حوالــي  7شــهور وهــو
م ــروح بيت ــه بع ــد م ــا كان يلع ــب ك ــرة م ــع ش ــباب القري ــة”.
يضي ــف الش ــاهد“ :الن ــاس ف ــي القري ــة معروفي ــن بالواح ــد
ومــش كثيــر همــا يــدوب  15عيلــة والباقــي نازحيــن،
يعن ــي م ــا في ــه ح ــد بيدخ ــل او يطل ــع غي ــر اس ــمه موج ــود
ف ــي الكمي ــن ،والتضيي ــق عل ــى الن ــاس م ــا ل ــه أي الزم ــة،
القري ــة وس ــط كماي ــن كثي ــر يعن ــي أم ــان ،لي ــه االس ــتهتار
بحي ــاة األهال ــي ولي ــه م ــا في ــه أي حس ــاب للعس ــاكر الل ــي
بتضــرب رصــاص! وبعديــن ليــش يضربــه رصاصــة
واح ــدة ف ــي القل ــب لي ــش م ــا أصاب ــه ف ــي رجل ــه ل ــو ه ــو
حت ــى مش ــتبه في ــه!
ل ــو حاس ــبوا العس ــكري الل ــي قت ــل نض ــال م ــا كان انقت ــل
عبــد الرحمــن ومــا اتيتمــوا عيالــه و ضــاع مســتقبلهم
والنــاس خايفيــن طبعــا يقولــوا ميــن قتلهــم علشــان
التحقيقــات ومابدهــم مشــاكل مــع الجيــش ،وبيقولــوا

وفقــا للمعطيــات التــي كشــفها الشــاهد فــي روايتــه،
فــإن الضحيــة كان معروفــاً للكميــن وحصــل علــى إذن
مســبق للمــرور عبــر الحاجــز العســكري وهــو الروتيــن
األمنــي المعتــاد والمتبــع مــن الســكان المحلييــن
المقيميــن فــي المنطقــة فــي التعامــل مــع الحواجــز
العس ــكرية ،كم ــا أن ــه ل ــم يق ــم ب ــأي فع ــل يش ــكل تهدي ــداً
يب ــرر إط ــاق الرص ــاص ،ول ــم يك ــن هن ــاك أي اش ــتباكات
مس ــلحة أو ظه ــور لعناص ــر معادي ــة ف ــي ذل ــك الوق ــت ،كل
ذل ــك يجع ــل م ــن ه ــذا الفع ــل ف ــي مص ــاف القت ــل العم ــد
غيــر القانونــي المحتمــل.

ندفــن ولدنــا بــدل مــا يحطــوه فــي المشــرحة لشــهور
عش ــان التحقيق ــات ،وه ــات م ــا يثب ــت أن الجي ــش قتل ــه،
وطبع ــا كلك ــم عارفي ــن اي ــه ممك ــن يصي ــر ل ــو ح ــد اته ــم
الجيــش”.
توافقــت روايــة شــاهد العيــان مــع مــا نشــرته أحــد
الصفحــات المحليــة بمدينــة الشــيخ زويــد علــى موقــع
فيســبوك والتــي أكــدت قيــام كميــن العكــور التابــع
للجيــش بإطــاق الرصــاص علــى الضحيــة وقتلــه دون
مبــرر.
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ب -انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع
لداعش
 - 1قتــل عمــد غيــر قانونــي فــي مناطــق
عــدة بســيناء
يُعــد القتــل خــارج نطــاق القانــون انتهــاك اً جســيم اً
لحق ــوق اإلنس ــان متك ــرر الوق ــوع ف ــي س ــيناء ،وه ــو بمثابة
س ــلوك م ــازم لتنظي ــم داع ــش ،حي ــث س ــجلت مؤسس ــة

 أبريل - 2021المحــول ضعيفــة جــداً فــي المنطقــة ،وراح للمــكان
بموتس ــيكل م ــا مع ــاه ح ــد ،وه ــذا م ــكان يعتب ــر متوس ــط
م ــا بي ــن التكفيريي ــن وم ــا بي ــن ش ــباب اتح ــاد القبائ ــل،
وشــباب اتحــاد القبايــل افتكــروه داعشــي فضربــوا نــار
عليــه ،ولكــن هــو هــرب مــن الخــوف ،ومــن يومهــا مــا
ح ــد ع ــرف عن ــه حاج ــة ،ب ــس ه ــو م ــش عنص ــر ف ــي اتح ــاد
القباي ــل وال ه ــو تب ــع داع ــش ،ب ــس كان ف ــي م ــكان غل ــط
االثنيــن شــكوا فيــه والمســكين راح”.

س ــيناء خ ــال ش ــهر أبري ــل  3انته ــاكات قت ــل عم ــد غي ــر
قانونــي فــي ســيناء ،كان أولهــا مــا جــرى فــي تاريــخ
 2021.04.05أق ــدم تنظي ــم والي ــة س ــيناء التاب ــع لداع ــش
علــى قتــل مواطــن يدعــى محمــد ســليمان ســلمي
اب ــو نقي ــز ،م ــن قبيل ــة الترابي ــن ،وذل ــك بزع ــم أن ــه أح ــد
عناصــر الصحــوات ،وهــي الكنيــة التــي يطلقهــا علــى
عناصــر اتحــاد قبائــل ســيناء المعاونــة للجيــش.
ووفق ـاً إلص ــدار مرئ ــي نش ــره تنظي ــم والي ــة س ــيناء بتاري ــخ
 2021.04.05ف ــي حس ــابات ع ــدة ف ــي موق ــع تويت ــر ،ف ــإن
عمليــة قتــل محمــد ابــو نقيــز جــرت مــن خــال قيــام
عنص ــر ملث ــم يرت ــدي مالب ــس س ــيناوية تقليدي ــة بإط ــاق
الرصــاص علــى رأســه مــن ســاح كالشــينكوف بعدمــا
أجب ــر الضحي ــة عل ــى حف ــر قب ــره بيدي ــه ،ول ــم يتض ــح م ــن
م ــن خ ــال اإلص ــدار المرئ ــي وق ــت إع ــدام الضحي ــة ،كم ــا

مصدر الصورة :تنظيم داعش

وفــي تاريــخ  2021.04.11اعتــرف تنظيــم واليــة ســيناء
التابــع لداعــش فــي إصــدار مرئــي بثتــه وكالــة أعمــاق
التابعــة لــه بإقدامــه علــى قتــل مواطنيــن اثنيــن همــا

ل ــم تعث ــر عائل ــة الضحي ــة أو الس ــلطات عل ــى الجثم ــان.

محمــد إبراهيــم حمــدان  22عــام مــن قريــة مصفــق،

ق ــال التنظي ــم ف ــي بيان ــه بخص ــوص الواقع ــة إن محم ــد

وســويلم أحمــد ســويلم منصــور  44عــام مــن قريــة

تــم اعتقالــه قبــل خمســة شــهور ،وأنــه عضــو فــي
الصحــوات ،وهــو لقــب يطلقــه التنظيــم علــى أعضــاء
المجموعــات المدنيــة المســلحة المواليــة للجيــش
المصــري.
قابلــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان أحــد أفــراد
قبيلــة الترابيــن ،والــذي قــال“ :قبــل  5شــهورتقريب اً،

س ــلمانة التابعتي ــن لمرك ــز بئ ــر العب ــد .وتضم ــن اإلص ــدار
مش ــاهد ق ــام فيه ــا إح ــدى الضحيتي ــن بحف ــر قب ــره بيديه
وقيــام عنصــر مــن التنظيــم مكشــوف الوجــه بإطــاق
الرصــاص عليهــا مــن الخلــف ،كمــا قتلــت الضحيــة
الثانيــة رميــا بالرصــاص ،ولــم يســتدل األهالــي علــى
موقــع الجثتيــن حتــى اآلن.

طل ــع محم ــد علش ــان يتص ــل بالتليف ــون ف ــي ت ــل عال ــي
بيس ــموه” ق ــوز اإلرس ــال” ،علش ــان يلق ــط ش ــبكة محم ــول
فــي منطقــة قريبــة مــن قريــة العجــراء ،ألن شــبكة
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أمــا ســويلم خطفــوه مــن داره فــي قريــة ســلمانه،
س ــويلم بيش ــتغل ف ــي بي ــع الس ــمك ،عن ــده مط ــرح بيبي ــع
فيــه الســمك ومعــروف لــكل النــاس فــي المنطقــة.
شــفته فــي الفيديــو بيقــول وهــو مجبــر يقــول هــذا
ال ــكالم ان ــه بيوص ــل ضب ــاط بس ــيارته المالك ــي ،س ــويلم
واهلل مــا عنــده ســيارة مالكــي! عنــده عربيــة ربــع نقــل
بينقــل بيهــا الســمك وال عمــره ركبهــا ضابــط.

محمد إبراهيم حمدان

وأكمــل قائــا“ :الوضــع صــار كارثــي واهلل مــا حاســين
باألم ــان ال ف ــي بيوتن ــا وال عربياتن ــا وال ف ــي الش ــوارع وال
فــي أي مــكان ،الخطــف والقتــل صــار فــي الشــوارع ،يــا
راج ــل اإلرهابيي ــن بيعمل ــوا كماي ــن ف ــي الطري ــق الدول ــي
وبيفتش ــوا العربي ــات ويش ــوفوا بطاي ــق الن ــاس وكماي ــن
الجيــش والشــرطة فــي كل مــكان ،شــي يخلــي الحليــم
حي ــران”.
تحدثن ــا ال ــى أح ــد س ــكان قري ــة الس ــادات التابع ــة لمدين ــة
بئــر العبــد ،وســألناه عــن حيثيــات تعــاون األهالــي مــع

سويلم أحمد سويلم
ويكشــف االصــدار عــن اعترافــات للمختطفيــن االثنيــن
والت ــي يرج ــح أنه ــا أخ ــذت باإلك ــراه يكش ــفان فيه ــا ع ــن
تعاونهمــا مــع الجيــش ،إال أن العديــد مــن األهالــي
أش ــاروا إل ــى تناق ــض الرواي ــات وأن م ــا ذك ــره اإلثني ــن غي ــر
م ــا ه ــو مع ــروف عنه ــم.

الق ــوات األمني ــة إذ ق ــال“ :إن بع ــض الش ــباب بيتع ــاون م ــع
الجيــش ألســباب مختلفــة زي انــه عايــز يخــدم بلــده أو
عش ــان النف ــوذ لك ــن كثي ــر م ــن الن ــاس بيخت ــار الس ــام
والبع ــد ع ــن المش ــاكل ،تعام ــل كثي ــر م ــن األهال ــي م ــع
األمــن غالبــا بيكــون فــي نقــل المــاء أو توصيــل أكل
للكمايــن وهــذا طبعــا شــئ ال يمكــن لمواطــن رفضــه،
الن ــاس علش ــان يمش ــوا حاله ــم وهم ــا رايحي ــن لمزارعه ــم

التقــى فريقنــا الميدانــي مــع أحــد الســكان المحلييــن

أو محــات أرزاقهــم بيمــروا علــى كمايــن وبيطلــب

مــن قبيلــة الدواغــرة ،قــال لنــا:

منه ــم العس ــاكر أحيان ــا طلب ــات و علش ــان يمش ــوا حاله ــم

“الش ــهيدين م ــن قبيلتن ــا وت ــم اختطافه ــم م ــن حوال ــي
 43ي ــوم قب ــل م ــا التكفيريي ــن ينش ــروا الفيدي ــو ،محم ــد
بيشــتغل صيــاد فــي بحيــرة البردويــل ،التكفيرييــن
خطف ــوه ه ــو وأب ــوه ،وأخدوه ــم م ــن قل ــب س ــيارتهم م ــن
وســط قريــة مصفــق ،قلبــي انفطــر لمــا شــفته أمــس
ف ــي الفيدي ــو ،واهلل أن ــه ال بيع ــرف جي ــش وال ش ــرطة ،ش ــاب
بس ــيط ج ــداً ومل ــوش عالق ــة ب ــأي ش ــي م ــات ظل ــم ،وأب ــوه
الح ــاج “إبراهي ــم” م ــا بنع ــرف عن ــه ش ــي للحي ــن.

بينقلــوا المــاء أو األكل للكمايــن لكــن مــا بيطلعــوا
حمــات مــع الجيــش ،لكــن المشــكله ان التكفيرييــن
بيشــوفوا حتــى توصيــل المــاء فعــل يســتحق القتــل،
التكفيرييــن بهــددوا األهالــي علشــان همــا ضعــاف
وعلش ــان ينش ــروا الخ ــوف والرع ــب بي ــن الن ــاس ..وكم ــان
مف ــروض أن الجي ــش يأم ــن الق ــرى كوي ــس ،يعن ــي الل ــي
ماش ــي عل ــى الطري ــق الدول ــي م ــا بيس ــلك م ــن الكماي ــن
ولك ــن ورا الق ــرى الدني ــا فاتح ــة وم ــش متأمن ــة كوي ــس”.
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مــن جانــب آخــر ،تحــدث فريــق مؤسســة ســيناء مــع
أحــد ســكان قريــة عموريــة الواقعــة شــرق مدينــة بئــر
العب ــد والت ــي ش ــهدت ف ــي تاري ــخ  2021.03.25اختط ــاف
 15رج ــا عل ــى ي ــد تنظي ــم داع ــش بزع ــم تعاونه ــم م ــع
الجي ــش ،وال ــذي ق ــال“ :المش ــاهد ال ــي ش ــفناها مرعب ــة،
وفيــه  3مخطوفيــن مــن القريــة لســه مصيرهــم مــش
مع ــروف ،التنظي ــم أطل ــق س ــراح  12واح ــد ولك ــن الثالث ــة
لــم يظهــروا ،وخايفيــن يكــون مصيرهــم زي اللــي
بنشــوفه فــي النــت ..األهالــي كل يــوم لمــا بيتجمعــوا
بيس ــالوا ح ــد ش ــاف حاج ــة ف ــي الن ــت ،واهلل أس ــرهم حزان ــى
والمخطوفي ــن هم ــا ال ــي بيصرف ــوا عل ــى بيوته ــم ،كله ــم
صيادي ــن غالب ــة وم ــا له ــم ف ــي أي حاج ــة”.
وفق ـاً لم ــا وثقت ــه مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان ،فق ــد
ش ــهدت الفت ــرة ما بي ــن  2021.01.01وحت ــى 2021.04.16
تصاع ــدا ف ــي عملي ــات خط ــف وقت ــل المدنيي ــن م ــن قب ــل
تنظيــم واليــة ســيناء ،حيــث وثقــت المؤسســة قيــام
التنظي ــم بقتل ــه عم ــداً  10مدنيي ــن وخط ــف  20آخري ــن
ف ــي وقائ ــع مختلف ــة ج ــرت ف ــي ش ــمال س ــيناء ،إح ــدى ه ــذه
الوقائ ــع ج ــرت ف ــي قري ــة الش ــاق التابع ــة للش ــيخ زوي ــد
فــي تاريــخ  2021.02.05وكان الضحيــة فيهــا صبــي
يبلــغ مــن العمــر  16عامــا ،بزعــم تعاونــه مــع األجهــزة
األمني ــة ،حي ــث وص ــف أح ــد س ــكان القري ــة جث ــة الصب ــي
بع ــد العث ــور عليه ــا بالق ــول“ :ي ــدوب رأس ــه ماس ــك ف ــي

ووفق ــا للبيان ــات الت ــي حصل ــت عليه ــا مؤسس ــة س ــيناء،

جس ــمه بحت ــة م ــن جل ــده”.

ف ــإن القتل ــى ه ــم:

وفــي تاريــخ  2021.04.28أقــدم تنظيــم داعــش علــى

 - 1دوابــة ســليم ســالم ســالمان 40 ،عــام ،قتلــت

خطــف وقتــل ســيدة ورجليــن فــي الثامــن والعشــرين
م ــن أبري ــل بعدم ــا تس ــلل عناص ــر والي ــة س ــيناء إل ــى ح ــي
األمــل الواقــع فــي جنــوب شــرق مدينــة العريــش علــى
بُع ــد أق ــل م ــن  3كيل ــو مت ــر م ــن الكتيب ــة  101وه ــي مق ــر
إدارة الح ــرب عل ــى اإلره ــاب ف ــي ش ــمال س ــيناء.

بطلق ــات اخترق ــت أس ــفل الرقب ــة م ــن الخل ــف وم ــن األم ــام
وعُثــر علــى كدمــات أســفل العيــن وســحجات بالوجــه.
 - 2مس ــلم عب ــد الحمي ــد س ــالمان س ــالم 28 ،ع ــام ،قت ــل
بطلــق نــاري فــي مؤخــرة الــرأس وعثــر علــى كســور
بعظــام الجمجمــة وســحجات فــي اليديــن والســاقين.
 - 3محمــد عليــان ســلمان ســليم 20 ،عــام ،قتــل
بعياريــن نارييــن اخترقتــا أعلــى مــن األمــام و وتبيــن
وجــود تهتــك فــى عظــام الفــك.
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الحقــا أصــدر اتحــاد قبائــل ســيناء ،التنظيــم الشــعبي

أح ــد المقاتلي ــن المنحازي ــن ألح ــد أط ــراف الن ــزاع .ويرج ــح

المس ــلح المتحال ــف م ــع الجي ــش ف ــي نزاع ــه م ــع داع ــش،

أن التنظيــم قــام بقتلهــا إشــباعا لرغبتــه فــي االنتقــام

بيان ـاً نع ــى في ــه الرجلي ــن واصف ــا إياه ــم بالبطلي ــن ،ف ــي

مــن المقاتليــن وبــث الرعــب فــي صفــوف المدنييــن.

إش ــارة لك ــون الرجلي ــن م ــن المتعاوني ــن مع ــه ف ــي حرب ــه
م ــع داع ــش.
التقــت مؤسســة ســيناء مــع رجــل ينتمــي لقبيلــة
الترابي ــن الت ــي ينخ ــرط ع ــدد م ــن رجاله ــا ضم ــن تنظي ــم
اتح ــاد قبائ ــل س ــيناء ،وال ــذي روى قائ ــا“ :وق ــت الس ــحور
دخــل الحــي حوالــي  11مســلح تكفيــري ،مــا حــد عــارف
كي ــف وصل ــوا للح ــي ،الح ــي وراه وقدام ــه كماي ــن كثي ــر،
والتكفيرييــن عددهــم كان كبيــر والغريــب ان مــا حــدا
رصده ــم ،راح ــوا لبي ــوت مح ــددة بع ــد م ــا انتش ــروا وهم ــا
ملثميــن وشــايلين رشاشــات والبســين لبــس شــبه
الجيــش ،راحــوا لبيــت محمــد عليــان الحمــراوى مــن
قبيلــة الســواركة ،وشــدوه مــن وســط البيــت واثنيــن
ثانييــن راحــوا علــى بيــت مســلم عبــد الحميــد ابــو
نقي ــز ،و خ ــدوه ه ــو وس ــيده اس ــمها “دواب ــة” برض ــه م ــن
قبيلــة النقيــزات ،وراحــوا لبيتيــن ثانييــن واحــد مــن
قبيلــة الترابيــن وواحــد مــن قبيلــة الماللحــة وســألوا
عليهــم بــس مــا كانــوا موجوديــن ،هــددوا النــاس
بالس ــاح م ــا ح ــد يتكل ــم أو يرف ــع صوت ــه ،ومش ــيوا زي م ــا
ج ــوا ،متفرقي ــن وبينه ــم المخطوفي ــن، ،الصب ــح الن ــاس
طلع ــت تتح ــرى اي ــش ص ــار ،عل ــى ط ــرف القري ــة الش ــرقي
والن ــاس بتق ــص أث ــر التكفيريي ــن لق ــوا الجث ــث الثالث ــة
مرمي ــة ومضروب ــة بالرص ــاص م ــش بعي ــد ع ــن القري ــة..
وبعدي ــن الن ــاس بلغ ــوا األم ــن ب ــس م ــا ص ــار أي ش ــئ ..وال
ح ــد تح ــرك وال ح ــد اهت ــم غي ــر أهال ــي المقتولي ــن الل ــي

 - 2اختطــاف مزارعيــن فــي قريــة جلبانــة
غــرب ســيناء
يحظــر القانــون اإلنســاني الدولــي أعمــال االختطــاف
واالختفــاء القســري الممنهجــة ،وينــص إعــان األمــم
المتح ــدة بش ــأن االختف ــاء القس ــري ،المعتم ــد باإلجم ــاع،
عل ــى أن االختف ــاء القس ــري يش ــكل انته ـ ً
ـاك ا لجمل ــة م ــن
الحقــوق منهــا الحــق فــي االعتــراف بالشــخص أمــام
القان ــون ،والح ــق ف ــي الحري ــة واألم ــن الش ــخصي ،والح ــق
فــي عــدم إخضاعــه للتعذيــب ،والمعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الالإنســانية أو الحاطــة مــن الكرامــة وأنــه
ّ
يشــك ل تهديــدًا خطيــرًا
ينتهــك الحــق فــي الحيــاة أو
ل ــه ،كم ــا اعتب ــره النظ ــام األساس ــي للمحكم ــة الجنائي ــة
الدوليــة بأنــه “جريمــة ضــد اإلنســانية”.
فــي تاريــخ  2021.04.06اختطــف تنظيــم واليــة ســيناء
 3رع ــاة غن ــم م ــن عائل ــة واح ــدة م ــن قبيل ــة “بل ــي” وذل ــك
فــي قريــة جلبانــة داخــل الحــدود اإلداريــة لمحافظــة
اإلس ــماعيلية ،وه ــم م ــن النازحي ــن م ــن منطق ــة الريس ــان
جنــوب العريــش شــمالي ســيناء .قــال أحــد الســكان
المحلييــن لنــا إلــى أن عمليــة االختطــاف وقعــت فــي
مزرعــة بأقصــى جنــوب قريــة جلبانــة ،واســتولى
الخاطفــون علــى ســيارة للعائلــة “نصــف نقــل” ،حيــث
اقتحــم منزلهــم مســلحون ملثمــون ثــم اقتادوهــم
جهــة الظهيــر الصحــراوي للقريــة.

كانــوا نازحيــن مــن الحــي ورجعــوا مــن قريــب”.

تمث ــل ح ــاالت االختط ــاف للمدنيي ــن نمط ـاً متك ــرراً م ــن

وفقــا للمعطيــات ،فــإن الســيدة التــي قتلهــا التنظيــم

االنته ــاك متفش ــي ف ــي ش ــبه جزي ــرة س ــيناء ،وق ــد اعت ــاد

ليــس لهــا أي نشــاط أو انحيــاز ألى مــن أطــراف النــزاع،
وهــي بذلــك تعتبــر مدنيــة تتمتــع بحصانــة يتعيــن
بس ــببها عل ــى أط ــراف الن ــزاع حمايته ــا وع ــدم المس ــاس
به ــا .وه ــو م ــا ل ــم يح ــدث ف ــي ه ــذه الواقع ــة الت ــي ج ــرى
فيه ــا زج مدني ــة ذنبه ــا الوحي ــد أن له ــا صل ــة قرب ــة م ــع

تنظيــم داعــش علــى اختطــاف المدنييــن وتغييبهــم
لمــدد طويلــة ضمــن أعمــال ممنهجــة يهــدف مــن
خالله ــا لف ــرض هيمنت ــه ومعاقب ــة كل م ــن يعتب ــره يق ــف
إل ــى جان ــب الس ــلطات المصري ــة .حي ــث وثق ــت مؤسس ــة
ســيناء لحقــوق اإلنســان فــي مــارس الماضــي اختطــاف
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التنظيــم ل ـــ 15مدنيــا مــن قبيلــة الدواغــرة فــي قريــة

فــي الطريــق االلتفافــي مســلحين تكفيرييــن ،وقفــوه،

عموريــة فــي بئــر العبــد ،وذلــك بزعــم تعاونهــم مــع

طبع ــا الس ــواق انرع ــب م ــن الموق ــف ،أخ ــذوا من ــه العربي ــة

قــوات األمــن المصــري.

وحمولته ــا ،وأعط ــوه الرخص ــة والبطاق ــة ،ومش ــوه ،طبع ــا

 - 3س ــلب س ــيارة مدني ــة ف ــي منطق ــة جع ــل
جن ــوب مدين ــة بئ ــر العب ــد
بموج ــب االتفاقي ــات والبروتوك ــوالت الناظم ــة للنزاع ــات
غي ــر الدولي ــة ،يُحظ ــر النه ــب أو االس ــتيالء القس ــري عل ــى
الممتلــكات الخاصــة ويمكــن أن يرتقــي ذلــك ليكــون
بمثاب ــة جريم ــة ح ــرب .يُع ــد نه ــب الممتل ــكات واألم ــوال
ومــا فــي حكمهــا جريمــة يتعيــن محاســبة مــن يقــوم
بهــا ،وقــد حُظــرت فــي البروتوكــول الثانــي اإلضافــي
إل ــى اتفاقي ــات جني ــف  ،1977كم ــا بيّــن العُــرف والس ــلوك
الدول ــي وف ــي ال ــدول الت ــي عاش ــت أح ــوا ًال م ــن النزاع ــات
المس ــلحة أن النه ــب يُع ــد جرم ـاً ف ــي أي ن ــزاع مس ــلح.
ف ــي تاري ــخ  2021.04.17ق ــام عناص ــر م ــن تنظي ــم والي ــة
ســيناء بخطــف ســيارة ربــع نقــل مملوكــة ألحــد التجــار
عن ــد التفاف ــه م ــن طري ــق فرع ــي ف ــي منطق ــة جع ــل تجنبا
للتعطيــل غيــر المبــرر لــدى كميــن للجيــش المصــري
يش ــرف عل ــى الطري ــق الدول ــي ومدخ ــل طري ــق جع ــل ف ــي
بئ ــر العب ــد بش ــمال س ــيناء.
قابلنــا ســائق ســيارة نصــف نقــل مــن العريــش وهــو
أح ــد ش ــهود العي ــان لم ــا ج ــرى ،إذ ق ــال “ :س ــواق العربي ــة
اختــار أن يلــف مــن طريــق فرعــي قبــل كميــن “جعــل”
بتــاع الجيــش اللــي علــى الطريــق الدولــي علشــان
بيعط ــل العربي ــات م ــدة طويل ــة م ــن غي ــر داع ــي ،الس ــواق
ح ــب ينج ــز أم ــوره علش ــان يوص ــل ب ــدري للعري ــش عش ــان
يوصــل الحمولــة بتاعــت العربيــة اللــي هــي عبــارة

هــو راح للكميــن اللــي فــي مدخــل بئــر العبــد عشــان
يبل ــغ عل ــى الل ــي ص ــار مع ــاه ،الكمي ــن ق ــام بتحويل ــه عل ــى
األم ــن الوطن ــي عش ــان يتحق ــق مع ــاه ،وه ــو اآلن محج ــوز
ربن ــا أعل ــم بظروف ــه”.
أضــاف الشــاهد“ :ســواقين تانييــن تعرضــوا لنفــس
الموق ــف ب ــس خايفي ــن يبلغ ــوا علش ــان األم ــن الوطن ــي
هيتهمه ــم أنه ــم لف ــوا ع ــن الطري ــق الرس ــمي بتهم ــة
أنهــم يكونــوا قاصديــن يــودوا بضاعــة للتكفيرييــن..
وطبعــا هــذا مــش ممكــن ،كمايــن الطريــق فــي بئــر
العبــد بتأخــر العربيــات وقــت طويــل جــدا ومــش مبــرر
رغــم أن نفــس الســيارات بتكــون تــم تفتيشــها فــي
الكمايــن اللــي قبلهــا بــكام كيلومتــر و قبلهــا كمــان
تــم تفتيشــها فــي األنفــاق والمعديــات بشــكل مرهــق
وطويــل كمــان”.
وفق ــا لوقائ ــع س ــابقة فم ــن المحتم ــل أن يك ــون التنظي ــم
ق ــد س ــلب الس ــيارة ألج ــل اس ــتخدامها ف ــي عمليات ــه أو في
نق ــل م ــؤن ل ــه ،ف ــي  2020.08.29وثق ــت مؤسس ــة س ــيناء
لحق ــوق اإلنس ــان قي ــام تنظي ــم داع ــش بعملي ــة انتحاري ــة
بســيارة مفخخــة اســتهدف فيهــا تجمعــا للجيــش فــي
قري ــة قاطي ــة التابع ــة لمرك ــز بئ ــر العب ــد ،حي ــث اس ــتخدم
االنتح ــاري س ــيارة تع ــود لمدن ــي مختط ــف يدع ــى محم ــد
حســن شــبانة ،جــرى اختطافــه وســلب ســيارته فــي
تاري ــخ  2020.07.24أثن ــاء م ــروره عب ــر ارت ــكاز أمن ــي ،ث ــم
عُث ــر عل ــى جثت ــه الحق ــا ف ــي تاري ــخ .2020.12.10

عــن بهــارات ومســتلزمات عطــارة ،حظــه الســئ قابلــه
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التوصيات:
 - 1للسلطات المصرية:
أ .إج ــراء تحقيق ــات ش ــفافة ف ــي الوقائ ــع الت ــي كان فيه ــا
عناصــر مــن الجيــش والقــوات األمنيــة أطرا ًف ــا فيهــا،
وأدت إلــى وقــوع ضحايــا مــن المدنييــن.
ب .فــك القيــود التمييزيــة وغيــر القانونيــة علــى
األنش ــطة التجاري ــة وأعم ــال الصي ــد والتنق ــل ف ــي س ــيناء،

 - 2إلــى جميــع أطــراف النــزاع ،بمــن فيهــم
مســلحو تنظيــم “الدولــة اإلســامية فــي
ســيناء”:
أ.اتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة لحمايــة المدنييــن،
وف ًق ــا للقانــون اإلنســاني الدولــي ،أثنــاء أي حمــات
عســكرية بريــة وجويــة.

وتقديــم تعويضــات عاجلــة وعادلــة للســكان الذيــن

ب .ف ــي المناط ــق الت ــي يصب ــح فيه ــا ط ــرف غي ــر حكوم ــي

تضــرروا منهــا.

ف ــي الن ــزاع بمثاب ــة الق ــوة الحاكم ــة بحك ــم األم ــر الواق ــع،

ج .االمتث ــال لمب ــادئ القان ــون اإلنس ــاني الدول ــي م ــن قبل
أف ــراد الجي ــش والق ــوات األمني ــة ه ــو أس ــاس مه ــم يضمن
المهنيــة فــي أداء أعمالهــم ،ينبغــي تعليــم وتدريــب

ينبغ ــي اتخ ــاذ جمي ــع التدابي ــر الممكن ــة لحماي ــة حق ــوق
جمي ــع الس ــكان دون تميي ــز ،وضم ــان تلبي ــة االحتياج ــات
األساس ــية للمدنيي ــن.

الضب ــاط والجن ــود العس ــكريين عل ــى ه ــذه القواع ــد م ــن
خــال المناهــج فــي األكاديميــة العســكرية والــدورات
التدريبي ــة األخ ــرى.
د .دعــوة وقبــول طلبــات الزيــارات الخاصــة بآليــات
اإلج ــراءات الخاص ــة لألم ــم المتح ــدة إلى س ــيناء ،والس ــماح
له ــا بالوص ــول دون عوائ ــق ،وضم ــان ع ــدم االنتق ــام م ــن
األف ــراد الذي ــن يتعاون ــون معه ــا.
ه ـــ .إج ــراء تعدي ــات عل ــى القواني ــن واألنظم ــة الت ــي تتيح
س ــلطات واس ــعة غي ــر مقيّــدة للق ــوات األمني ــة والجي ــش،
ومنهــا قانــون الطــوارئ وقانــون مكافحــة االرهــاب،
ووض ــع آلي ــات تضم ــن اإلش ــراف القضائ ــي وإج ــراء الرقاب ــة
القانوني ــة عل ــى أداء س ــلطات إنف ــاذ القان ــون.
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