النشـــرة األسبوعيــــة
األسبوع الثالث من شهر ديسمبر
تقرير يوثق انتهاكات قوات األمن المصرية
و مسلحي داعش في شمال سيناء

النشرة األسبوعية
األسبوع الثالث من شهر ديسمبر
تغطي هـــ ــذه النشــ ــرة األحداث التـ ــي جـ ــرت فــ ــي شــ ــمال ســ ــيناء باألس ــبوع الثالث من ش ــهر ديس ــمبر والتي
تمك ــن فريـــ ــق المؤسســـ ــة م ــن رصده ــا وتوثيقها بشـ ــكل ميداني.

الملخص:
تعرض ــت منطقتي ــن ف ــي الش ــيخ زوي ــد ف ــي ش ــمال س ــيناء إل ــى نه ــب للم ــواد الغذائي ــة عل ــى ي ــد مس ــلحين م ــن
تنظي ــم والي ــة س ــيناء التاب ــع الداع ــش ،وذل ــك ف ــي واقعتي ــن منفصلتي ــن جرت ــا ف ــي األس ــبوع الثال ــث م ــن ديس ــمبر.
وألج ــل الوق ــوف عل ــى حقيق ــة م ــا ج ــرى ،اس ــتمعت مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان لش ــهادات  4مواطني ــن3 ،
رج ــال وس ــيدة ،كان ــوا عل ــى تم ــاس مباش ــر م ــع األح ــداث ،وق ــد بيّن ــت الش ــهادات الت ــي أدل ــوا به ــا واقع ــة النه ــب
بتفاصيله ــا.
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تفاصيل االنتهاكات:
انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع لداعش
نهب المؤن الغذائية للسكان المحليين في منطقتين بالشيخ زويد
2020.12.15
ع ــاش المدني ــون ف ــي قري ــة الظهي ــر جن ــوب مدين ــة الش ــيخ زوي ــد أج ــواء مرعب ــة بعدم ــا داه ــم مس ــلحو تنظي ــم
والي ــة س ــيناء منازله ــم ونهب ــوا أقواته ــم.
حيــث عَمِــدَ عناصــر التنظيــم علــى انتــزاع المــؤن الغذائيــة مــن البيــوت باإلكــراه ،تحدثــت مؤسســة ســيناء
لحقــوق اإلنســان إلــى اثنيــن مــن الســكان المحلييــن بالقريــة ،أحدهــم قــال فــي شــهادته:
“حوال ــي الس ــاعة واح ــدة بع ــد ن ــص اللي ــل ،س ــمعنا حرك ــه ون ــاس بتخب ــط عل ــى ب ــاب البي ــت ،فتح ــت الب ــاب كان
قدام ــي حوال ــي  4أنف ــار معاه ــم س ــاح وعرف ــت م ــن اللحظ ــة األول ــى أنه ــم دواع ــش ،قال ــوا عايزي ــن أي دقي ــق أو أي
أكل ف ــي البي ــت ،طبع ــا ماف ــي وق ــت للنق ــاش أو حت ــى ال ــكالم ،قل ــت له ــم ه ــذا م ــكان الدقي ــق وكان ــت ص ــرة دقي ــق
ناقص ــة ه ــي كل م ــا ف ــى البي ــت و ش ــوية س ــكر ورز وزي ــت كان ــت م ــن تموي ــن الش ــهر وش ــوية خض ــروات ،خذوه ــا
كله ــا ،وقال ــوا أنت ــوا بتعرف ــوا تش ــتروا ..عرف ــت بع ــد م ــا مش ــيوا م ــن القري ــة أنه ــم راح ــوا عل ــى أكث ــر م ــن بي ــت
واس ــتولوا عل ــى كل م ــا ف ــي القري ــة م ــن الدقي ــق والتموي ــن الل ــي ف ــي البي ــوت”.
ف ــي حي ــن ق ــال ش ــاهد العي ــان اآلخ ــر“ :عدين ــا حوال ــي أكث ــر م ــن  20داعش ــي لهجته ــم تبيّــن أنه ــم م ــن س ــيناء
م ــش أجان ــب ،كان فيه ــم أف ــراد بيحرس ــوا و بيأمن ــوا الم ــكان ومجموع ــة ثاني ــة بيدخل ــوا البي ــوت ينقل ــوا التموي ــن
والدقي ــق ،واس ــتولوا عل ــى ث ــاث عرب ــات تس ــحبها الحمي ــر م ــن أهال ــي القري ــة علش ــان ينقل ــوا الم ــواد الغذائي ــة
عليه ــا ،واهلل أحن ــا بتطل ــع روحن ــا لم ــا بنق ــدر ندخ ــل كي ــس الدقي ــق للقري ــة ،ألن الجي ــش بيمنعن ــا نش ــتري م ــواد
غذائي ــة كثي ــر ،ألن ــه بيش ــك أنن ــا ممك ــن نوديه ــا للدواع ــش ،الدواع ــش ج ــو بنفس ــهم وخ ــذوا تموينن ــا ،وثان ــي
ي ــوم بلغن ــا كمي ــن الج ــورة عل ــى الل ــي ص ــار ،صراح ــة الكمي ــن س ــمح لين ــا أنن ــا نش ــتري دقي ــق ب ــدل الل ــي س ــرقوه
الدواع ــش”.
وأكم ــل قائ ـ ً
ا“ :واهلل ي ــا أخ ــي عايش ــين عش ــية س ــواد ،لين ــا س ــنين بنح ــاول نقع ــد رغ ــم الح ــرب والتضيي ــق ،م ــا ودّن ــا
يصي ــر فين ــا زي الن ــاس النازحي ــن م ــن ذل ومهان ــة ،تخي ــل أن الل ــي س ــاكن ف ــي الظهي ــر األم ــن بيعتب ــره مش ــبوه،
طي ــب كي ــف وأحن ــا الدواع ــش بهدلون ــا وأخ ــذوا ق ــوت عيالن ــا الل ــي ربن ــا وح ــده يعل ــم كي ــف بندب ــر حق ــه وكي ــف
بننقل ــه عل ــى الحمي ــر حوال ــى  3كيل ــوات م ــن قري ــة الج ــورة ..علش ــان العربي ــات ممن ــوع تدخ ــل لمنطق ــة الظهي ــر”.
من ــذ ع ــام  2018وعل ــى وق ــع انط ــاق العملي ــات الش ــاملة ف ــي س ــيناء ،خضع ــت الحي ــاة اليومي ــة ف ــي ش ــمال س ــيناء
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إل ــى قي ــود أعاق ــت الحي ــاة اليومي ــة للمواطني ــن ،إذ ح ــدد مق ــدار وكمي ــات وأن ــواع الم ــؤن الغذائي ــة والبضائ ــع الت ــي
يس ــمح عبوره ــا إل ــى م ــدن وق ــرى المحافظ ــة ،كم ــا فرض ــت الس ــلطات وج ــوب التنس ــيق المس ــبق معه ــا لدخ ــول
البضائ ــع لبع ــض المناط ــق ،وح ــددت كمي ــات الوق ــود الت ــي يمك ــن أن يحص ــل عليه ــا المواطن ــون لبيوته ــم أو
لس ــياراتهم ،إضاف ــة إل ــى وج ــود حظ ــر للتج ــوال ُف ــرض من ــذ  24أكتوب ــر  2014وم ــا زال قائم ـاً حت ــى اآلن ،وأص ــدرت
بش ــانه مؤسس ــة س ــيناء بيان ـاً ف ــي الذك ــرى السادس ــة ل ــه.
ه ــذه الواقع ــة ل ــم تقتص ــر عل ــى قري ــة “الظهي ــر” فق ــط ،ب ــل تك ــررت فج ــر ي ــوم  21ديس ــمبر ف ــي األط ــراف الش ــرقية
لح ــي “الكوث ــر” بمدين ــة الش ــيخ زوي ــد ،فف ــي الس ــاعة الثالث ــة فج ــراً تس ــلل أكث ــر م ــن  17عنص ــر مس ــلح م ــن تنظي ــم
والي ــة س ــيناء إل ــى داخ ــل الح ــي ،طرق ــوا أب ــواب ع ــدد م ــن البي ــوت وه ــم يحمل ــون أس ــلحتهم ف ــي مش ــهد أرع ــب
المدنيي ــن.
ق ــال أح ــد س ــكان الح ــي ،مم ــن عاش ــوا ه ــذا الوق ــت العصي ــب“ :س ــمعت خب ــط عل ــى الب ــاب ،اس ــتغربت م ــن مي ــن
الل ــي بيخب ــط ف ــي ه ــذا الوق ــت؟! قل ــت ف ــي بال ــي يمك ــن ح ــد م ــن الجي ــران مري ــض وال حاج ــة ..فتح ــت الب ــاب لقي ــت
إثني ــن مس ــلحين ومعاه ــم الس ــلكي حاطين ــه عل ــى صدوره ــم ،وبيقول ــوا بص ــوت واط ــي ه ــات الدقي ــق الل ــي عن ــدك
وأي حاج ــة أكل ،واهلل م ــن الخ ــوف نقل ــت ليه ــم عن ــد الب ــاب كل حاج ــة ف ــي البي ــت ،وبعدي ــن راح واح ــد منه ــم مطل ــع
فل ــوس  300جني ــه وبيق ــول :ه ــذا ح ــق الحاج ــات الل ــي خذناه ــا من ــك ،أن ــا م ــا عرف ــت اي ــش أق ــول واي ــش أس ــوي
ظلي ــت متس ــمر ف ــي البي ــت وخاي ــف أطل ــع أش ــوف إي ــه ال ــي بيحص ــل ب ــره ..و لك ــن الصب ــح عرف ــت أن التكفيريي ــن
دخل ــوا الح ــي وق ّل ب ــوا حوال ــي  7بي ــوت وأخ ــذوا كل الل ــي فيه ــا م ــن أكل ،وأن عدده ــم حوال ــي  17نف ــر مس ــلح وأخ ــذوا
كم ــان عربتي ــن تس ــحبها الحمي ــر م ــن أم ــاك األهال ــي ونقل ــوا عليه ــا الحاج ــات وراح ــوا ناحي ــة الش ــرق بإتج ــاه رف ــح،
العجي ــب أن الكماي ــن بع ــد م ــا مش ــيوا التكفيريي ــن فضل ــت تض ــرب ن ــار بش ــكل عش ــوائي لك ــن ل ــم تالحقه ــم”.
وفــي شــهادة أخــرى قدمتهــا ســيدة وصفــت حالتهــا بأنهــا مــرت بوقــت عصيــب وخــوف شــديد نتــج عنهمــا
انهياره ــا عصبي ـاً للي ــوم التال ــي ،قال ــت لفري ــق مؤسس ــة س ــيناء“ :حس ــبي اهلل ونع ــم الوكي ــل ،أن ــا وعيال ــي متن ــا
م ــن الخ ــوف ..أول م ــرة نش ــوف التكفيريي ــن وكن ــا خايفي ــن يموتون ــا أو يذبحون ــا ..ربن ــا س ــتر وخ ــذوا ب ــس التموي ــن
بت ــاع البي ــت”.
وأضاف ــت“ :ق ــال ل ــي واح ــد منه ــم جيب ــي كل األكل الل ــي عن ــدك ف ــي البي ــت ،ب ــدون م ــا أش ــعر لقيتن ــي بج ــري و
بح ــط كل األكل الل ــي ف ــي البي ــت قدام ــه وم ــا خلي ــت وال ش ــي م ــن الرع ــب ،كي ــف ق ــدروا يوصل ــوا لداخ ــل الكوث ــر و
الح ــي مح ــاط بالكماي ــن م ــن كل ناحي ــة؟”
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يُع ــد نه ــب الممتل ــكات واألم ــوال وم ــا ف ــي حكمه ــا جريم ــة يتعي ــن محاس ــبة م ــن يق ــوم به ــا ،وق ــد حُظ ــرت ف ــي
البروتوك ــول الثان ــي اإلضاف ــي إل ــى اتفاقي ــات جني ــف  ،1977كم ــا أوض ــح النظ ــام األساس ــي للمحكم ــة الجنائي ــة
الدولي ــة ب ــأن النه ــب ه ــو “جريم ــة ح ــرب” ف ــي النزاع ــات المس ــلحة الدولي ــة وبمقتض ــى م ــا ورد في ــه ب ــأن “نه ــب أي
بل ــدة أو م ــكان حت ــى وإن ت ــم اإلس ــتيالء علي ــه عن ــوة” يش ـ ّ
ـك ل جريم ــة ح ــرب ف ــي النزاع ــات المس ــلحة غي ــر الدولي ــة”،
كم 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.
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خارطة شبه جزيرة سيناء
ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ

ﺷﻤﺎﻝ ﺳﻴﻨﺎﺀ

مدن رئيسية
شمال سيناء
مركز المدينة
وسط و جنوب سيناء
الحدود االدارية
حدوث انتهاك
اسم و موقع المدينة
التي حدث فيها انتهاك
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