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فيهام  ترصد  و2019   2018 عامني  يف  تقريرين  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  أصدرت 
الحرب  إطار  يف  سيناء  بشامل  املسلحة  والجامعات  األمن  قوات  ارتكبتها  التي  االنتهاكات 
عىل اإلرهاب. ويف ظل حالة طوارئ وتعتيم إعالمي وحصار شبه كامل تعاين منه شامل 
أن   2020 لعام  التقرير  هذا  يحاول  اإلرهاب،  عىل  الحرب  دعوى  تحت   2014 عام  منذ  سيناء 
يكشف الحجاب عن بعض االنتهاكات التي يتعرض لها سكان املنطقة جراء النزاع املسلح شبه 

املستمر. 

من   2020 عام  يف  األمن  قوات  ارتكبتها  التي  االنتهاكات  التقرير  من  األول  الجزء  يتناول 
عمليات قتل خارج إطار القانون وإصابات جسدية لكل من املدنيني والجامعات املسلحة. بينام 
وإصابات  والعسكريني  للمدنيني  قتل  من  املسلحة  الجامعات  ارتكبته  ما  الثاين  الجزء  يرصد 
الخدمات  عىل  املسلح  النزاع  هذا  تأثري  األخري  الجزء  ويتناول  اختطاف.  وعمليات  جسدية 
منهجية  اعتمدت  وقد  الكهربايئ.  والتيار  الرشب  مياه  وبالتحديد  للمواطنني،  األساسية 
التقرير عىل املعلومات الثانوية الواردة يف قاعدة بيانات أنشأتها الجبهة املرصية، يتم 
إدخال فيها املعلومات من خالل متابعة صفحات إخبارية ملواطني شامل سيناء عىل موقع 
التواصل االجتامعي فيسبوك، وذلك بعد محاولة التحقق منها بقدر اإلمكان، باإلضافة إىل 

مصادر صحفية أخرى. 

ملخص تنفيذي
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تعيش شامل سيناء منذ أكتوبر 2014 يف حالة مستمرة من الطوارئ بحجة الحرب عىل 
اإلرهاب، وهو ما جعلها عرضة النتهاكات مستمرة لحقوق األفراد األساسية. أصدر الرئيس 
وحظر  الطوارئ  حالة  بإعالن   2014 لسنة   367 رقم  الجمهوري  القرار  السييس  الفتاح  عبد 
حالة  متديد  ويتم   ،2014 أكتوبر  يف  أشهر  ثالثة  ملدة  سيناء  شامل  محافظة  يف  التجوال 
مسجد  استهدف  الذي  اإلرهايب  الهجوم  وبعد  الحني.  منذ  سيناء  شامل  يف  الطوارئ 
السييس  الفتاح  عبد  طالب  فردا،    300 من  أكرث  مقتل  عن  أسفر  والذي  العبد  ببرئ  الروضة 
حجازي،  فريد  محمد  الفريق  املسلحة،  القوات  حرب  أركان  رئيس   2017 نوفمرب   29 يف 
القوات  قبل  من  الغاشمة  القوة  كل  استخدام  الغفار  عبد  مجدي  اللواء  الداخلية  ووزير 
املسلحة والرشطة ضد اإلرهاب حتى اقتالعه من جذوره.1 ويف وقت الحق، أعلن املتحدث 
للعنارص  شاملة  مجابهة  »خطة  انطالق  عن   2018 فرباير   9 يف  املرصي  للجيش  العسكري 
 ،»2018 سيناء  الشاملة  »العملية  اسم  حملت  سيناء  ووسط  بشامل  واإلجرامية«  اإلرهابية 

والتي نتج عنها زيادة يف حدة القوة العسكرية واإلجراءات األمنية باملنطقة.2

العمليات  استمرار  مع  سنوات،  أربع  من  ألكرث  املستمرة  الطوارئ  حالة  أثارت  قد  كانت 
حول  التساؤالت  من  الكثري  السواء،  عىل  واملدنيني  العسكريني  تستهدف  التي  اإلرهابية 
تأثري هذه الحالة االستثنائية عىل حقوق املدنيني يف شامل سيناء، خاصة يف ظل غياب 
قبل  من  املتعمد  اإلعالمي  والتعتيم  سيناء،  شامل  يف  يحدث  ما  بخصوص  املعلومات 
أي  تعيق  سياسات  وكلها  اإلرهاب،  عىل  الحرب  بحجة  الصحفية  التغطية  ومنع  السلطات 
غياب  ومع  اإلرهاب.  عىل  الحرب  سياق  يف  األفراد  بحقوق  الدولة  التزام  ملدى  مراقبة 

نوفمرب،   29 بالعريب،  إن  إن  يس  الغاشمة«،«  »القوة  كل  واستخدام  سيناء  يف  األمن  باستعادة  يأمر  »السييس   1
https://cnn.it/3lZCL8K،2017

https:// ،2020 ،2 الجيش املرصي يعلن حالة تأهب قصوى وبدء »عملية شاملة ضد اإلرهاب«،« دويتشة فيلة، 9 فرباير
.bit.ly/3nD69RI

مقدمة

https://cnn.it/3lZCL8K
https://bit.ly/3nD69RI
https://bit.ly/3nD69RI
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خارج  سيناء  ووسط  شامل  أصبحت  اإلرهاب  عىل  الدولة  حرب  عىل  ومحىل  دويل  إرشاف 
التغطية متاما، وعرضة النتهاكات ال ميكن الوصول إىل العديد منها، أو محاسبة مرتكبيها.

الجبهة  تصدر  سيناء،  شامل  سكان  يعيشها  التي  االستثنائية  الحالة  هذه  من  وانطالقا 
اإلنسان يف  انتهاكات حقوق  لرصد  السنوي  تقريرها  التوايل  الثالث عىل  للعام  املرصية 
الجزء  يرصد  أجزاء،  ثالثة  إىل  التقرير  ينقسم  سيناء.  شامل  يف  اإلرهاب  عىل  الحرب  إطار 
قتل  من  سيناء  شامل  يف  ورشطة  جيش  من  األمن  قوات  ارتكبتها  التي  االنتهاكات  األول 
التي  االنتهاكات  الثاين  الجزء  ويتناول  القانون.  إطار  خارج  قتال  لكونها  ترقى  وإصابات 
ارتكبتها الجامعات املسلحة يف شامل سيناء بحق املدنيني والعسكريني، ويرصد بالتحديد 
املسلحة،  الجامعات  تلك  يد  عىل  األمن  قوات  أفراد  وكذلك  املدنيني  ومصايب  قتىل 
يلقي  الثالث،  الجزء  يف  الجامعات.  هذه  بها  تقوم  التي  االختطاف  عمليات  إىل  باإلضافة 
التقرير الضوء عىل تأثري الرصاع يف شامل سيناء خالل عام 2020 عىل الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية للمواطنني، من حيث توافر مياه الرشب والتيار الكهربايئ.
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منهجية التقرير

الصلة  ذات  البيانات  قاعدة  يف  الثانوية  املعلومات  عىل  التقرير  منهجية  اعتمدت 
منشورات  من  العام  مدار  عىل  املعلومات  فيها  إدخال  يتم  والتي  املرصية،  بالجبهة 
صدرت  التي  الصحفية  التقارير  وبعض  سيناء،  شامل  ألهايل  املحلية  اإلخبارية  الصفحات 
أعداد  هي  البيانات  قاعدة  يف  إدخالها  يتم  التي  األساسية  املعلومات   .2020 عام  خالل 
وكذلك  املسلحة،  والجامعات  والعسكريني  املدنيني  من  واملختطفني  والجرحى  القتىل 
أو  مبارش  بشكل  الرصاع  بها  يتسبب  التي  الكهربايئ  والتيار  الرشب  مياه  انقطاع  حوادث 
يف  املعلومات  لتجميع  املرصية  الجبهة  عليها  اعتمدت  التي  املصادر  بعض  مبارش.  غري 
»شاهد  وصفحة  سيناء«،  قبائل  »اتحاد  وصفحة  مرص،  مدى  موقع  هي  البيانات  قاعدة 
سيناء - الرسمية«، وصفحة »أخبار سيناء اآلن - Sinai News Now«، وصفحة »أخبار كهرباء 

.»Sinai News Network - الشيخ زويد ورفح«، وصفحة »شبكة أخبار سيناء
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انتهاكات عىل يد 

قوات األمن

قتل مدنيني عىل يد قوات األمن

خالل عام 2020 قُتل 9 مدنيني عىل األقل عىل يد قوات األمن املرصية، وتعددت أسباب 
عىل  مبارش  بشكل  الحي  الرصاص  إطالق  أو  حريب  وقذف  طائشة  طلقات  بني  ما  القتل 
بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من  الرابعة  املادة  املامرسات  هذه  وتخالف  املواطنني، 
القتل  من  التحرر  يف  الحق  عىل  التضييق  عدم  عىل  تنص  والتي  والسياسية،  املدنية 
التعسفي حتى يف حاالت الطوارئ. جاءت أول حادثة يف يناير 2020 والتي أطلقت فيها 
قوات األمن الرصاص عىل عساف كويس عواد، 33 عام، ليلقى حتفه أثناء مروره مبنطقة 
أحمد سالمة سلمي وسلامن موىس  الشابني  الشهر قتل  أبو رفاعي. ويف نفس  كمني 
ويف  العبد.  ببرئ  الجيش  لقوات  كمني  من  طائشة  طلقات  إثر  عىل  وذلك  مريحيل،  سالمه 
طائرة  قصف  بعد  وذلك  العبد،  ببرئ  الكرامة  بقرية  سامل  محمد  املواطن  قتل  يوليو  شهر 
حربية للتوكتوك الذي كان بداخله. ويف شهر أغسطس فتحت قوات الجيش الرصاص عىل 
ميكروباص بقرية الهميصة مام أدى إىل مقتل الطالب أحمد السيد عبد الرازق أثناء ذهابه 
فلسطينيني  إخوة  صيادين  ثالثة  قُتل  سبتمرب  شهر  ويف  العام.  نهاية  امتحانات  أداء  إىل 
محمد  إسامعيل  املواطن  قُتل  نوفمرب  يف  وأخريًا  غزة،  بحر  منطقة  يف  الجيش  برصاص 

سلمي يف مطار العريش عىل يد قوات األمن.



10

انتهاكات حقوق اإلنسان يف إطار الحرب عىل اإلرهاب يف شامل سيناء لعام 2020

التاريخ  املنطقة  االسم

2020/1/13 الشيخ زويد عساف كويس عواد
2020/1/24 برئ العبد أحمد سالمة سلمي / سلامن موىس سالمه مريحيل
2020/7/28 برئ العبد محمد سامل
2020/8/10 برئ العبد أحمد السيد عبد الرازق 
2020/7/29 رفح ثالثة صيادين فلسطينيني
2020/11/12 العريش إسامعيل محمد سلمي 

جدول 1: بيانات قتىل املدنيني عىل يد قوات األمن يف شامل سيناء خالل عام 2020.

إصابة مدنيني عىل يد قوات األمن 

يف  وذلك  األمن،  قوات  يد  عيل  لإلصابة  األقل  عىل  مواطنني   10 تعرض   2020 عام  خالل 
النار املبارش. كانت  أو إطالق  الحريب  القصف  أو  النار العشوايئ  وقائع تعددت بني إطالق 
إبراهيم )38 عاًما( بطلق طائش من  يناير وأصيبت فيها راندا حسني  أول حادثة يف شهر 
 28 ويف  العام،  العريش  مستشفى  إىل  نقلها  تم  وقد  بالعريش،  األمنية  النقاط  إحدى 
لتوكتوك  حربية  طائرة  قصف  جراء  سليامن  أحمد  املواطن  أُصيب  العام  نفس  من  يوليو 
 5 أُصيب  أغسطس   10 يوم  ويف  العبد.  ببرئ  جلود  أبو  منطقة  من  بالقرب  يستقله  كان 
طالب  يستقله  ميكروباص  عىل  النريان  أطلقت  حني  وذلك  الجيش،  قوات  برصاص  مدنيني 
أيًضا أُصيب 3  أثناء توجههم ألداء امتحان، وذلك يف قرية الهميصة. ويف 23 أغسطس 
)42 عاًما( ونجلته  )34 عاًما( وأحمد سليم  مدنيني يف حي املساعيد وهم أحمد سليامن 

آية )13 عاًما( برصاص الجيش.
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قتل عنارص مسلحة عىل يد قوات األمن

282، عىل األقل، من أفراد الجامعات املسلحة قُتلوا عىل يد قوات األمن والجيش خالل 
املصادر  وبعض  والجيش  املسلحة  القوات  من  الصحفية  للبيانات  وفًقا  وذلك   ،2020 عام 
املحلية، ونالحظ هنا الزيادة العددية الهائلة مقارنة للعدد الذي تم رصده عام 2019 وهو 
110، ويالحظ أيًضا أن أغلب الحمالت جاءت يف إطار الرضبات االستباقية التي ينتج عنها أعداد 
ضخمة من القتىل، وهي مامرسة من املمكن اعتبارها قتاًل خارج إطار القانون، رغم ذلك، 
النيابة  قيام  عدم  املختلفة  السلطات  عن  الصادرة  الرسمية  البيانات  معظم  تتبع  يُظهر 

العامة بأي تحقيقات يف هذه الوقائع.

صور منازل يف قرية رابعة ببرئ العبد بعد قصف الطريان لها يف يونيو 3.2020 

https://bit.  ،2020 يونيو،   24 فيسبوك،  لها،«  الطريان  قصف  بعد  رابعة  يف  ملنازل  »صور  الرسمية،   – سيناء  شاهد   3
. ly/2O7IcWL

https://bit.ly/2O7IcWL
https://bit.ly/2O7IcWL
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انتهاكات عىل يد 

الجامعات املسلحة
قتل مدنيني عىل يد جامعات مسلحة

سيناء  شامل  يف  املسلحة  الجامعات  قيام  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  رصدت 
بقتل 39 من املدنيني عىل األقل خالل عام 2020. تم تنفيذ العدد األكرب من عمليات القتل 
العبد و15 عىل  العبد، حيث قتل 15 عىل األقل يف برئ  تلك يف مدينتي الشيخ زويد وبرئ 
وسط  يف  و2  العريش،  يف  و2  رفح،  يف  مدنيني   5 قتل  بينام  زويد،  الشيخ  يف  األقل 
سيناء. ويذكر أن من بني القتىل 5 نساء قتلوا يف هجوم لوالية سيناء عىل قرية إقطية 
قتل  والذي  القلجي  عيد  أبو  محمد  عيد  وهو  اإلعدادي،  الثالث  بالصف  وطفل  العبد،4  ببرئ 

أيًضا يف قرية إقطية ببرئ العبد إثر انفجار لغم أريض.5 

ومن املالحظ أنه يف كثري من هذه الحوادث تقوم الجامعات املسلحة بقتل املدنيني 
بعد اختطافهم بدعوى تعاونهم مع الجيش. ويبدو هذا منطا متكررا لعمليات القتل التي 
يف  حدوثه  املرصية  الجبهة  رصدت  فقد  املدنيني،  بحق  املسلحة  الجامعات  بها  تقوم 
زالت  ال  سنوات  ثالث  مدار  عىل  التكرار  هذا  وبرغم  الشكل.  بنفس  أيًضا  و2019   2018 عامي 
قوات األمن غري قادرة عىل حامية املدنيني بعد قرابة ستة أعوام من شنها الحرب عىل 

اإلرهاب. 

هو  املنطقة  يف  املدنيني  حامية  يف  األمن  قوات  فشل  حول  االنتباه  أيًضا  يثري  ما 
ظهور عالمات وإنذارات واضحة تهدد فيها الجامعات املسلحة بحمالت قتل ضد املدنيني، 
بني  العبد  برئ  مبدينة  منشور  تداول  تم  مرص،  مدى  ملوقع  وفًقا  املثال،  سبيل  فعىل 
ويذكر بشكل  املدنية  سكان  من   38 قتل  بنية  ينذر  سيناء  والية  أعضاء  من قبل  املواطنني 
ومذيل  والرشطة«،  الجيش  مع  متعاونني  بـ«جواسيس  إياهم  واصًفا  أسامئهم،  رصيح 
والية  تنظيم  يف  األمني  الجهاز  مسؤول  بأنه  املعروف  مناع«  »أبو  يدعى  لشخص  بكنية 
تهديدات  بها  منشورات  املسلحة  الجامعات  إلقاء  أيًضا  مرص  مدى  موقع  ورصد  سيناء. 
القبائل ووجهاء املدن يف مدن العريش والشيخ  باتحاد  بالذبح والقتل خاصة ضد أشخاص 
املنشورات.6  هذه  ذكرتهم  ممن  وأرس  أشخاص  هجرة  يف  تسبب  ما  وهو  ورفح،  زويد 
املدنيني  هؤالء  لحامية  احرتازية  إجراءات  أية  األمن  قوات  أو  الجيش  يتخذ  مل  ذلك،  رغم 

املهددين بشكل علني. 

ما  أبرزها  سيناء،  شامل  مدنيني  قتل  يف  وحشية  أساليب  سيناء  والية  استخدمت  وقد 
أمام أرسته، وذلك بدعوى  أخذ من منزله وأحرق حيًا  الذي  أبو رقيع  للمواطن عواد  حدث 

,https://bit.ly/31oKgge ،2020 ،4  شاهد سيناء – الرسمية، »اسامء شهداء اليوم من قرية اقطية،« فيسبوك، 24 أكتوبر

قرية  أهايل  من  حالة  سادس  األعدادي  الثالث  بالصف  القلجي  عيد  ابو  محمد  عيد  »صورة  الرسمية،   - سيناء  شاهد    5
. https://bit.ly/3cu123K ،2020 ،اقطيه ىف انفجار لغم ىف قرية اقطية،« فيسبوك، 22 أكتوبر

.https://bit.ly/3fnb34Q ،2020 ،6  »حرب سيناء تصل برئ العبد،« مدى مرص، 1 مايو

https://bit.ly/31oKgge
https://bit.ly/3cu123K
https://bit.ly/3fnb34Q
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رئيس  عائلة  سيناء  والية  استهدفت  كام  الوالية.7  أعضاء  مالحقة  يف  الجيش  مع  تعاونه 
اتحاد القبائل، إبراهيم العرجاين، عدة مرات بشكل ممنهج خالل عام 2020. كان أولها يف 
يوم 12 مايو قامت باختطاف وذبح عليان العرجاين، ابن شقيق رئيس اتحاد القبائل.8 ويف 
 75 أنقيز،  أبو  سلامن  عىل  سلمي  املواطن  باختطاف  سيناء  والية  قامت   ،2020 يوليو   7
عاًما، وهو من قبيلة الرتابني، وقتله بربطه يف عمود وزرع متفجرات تحته.9 ويف 6 يونيو 
2020، هاجمت مجموعة مسلحة، تابعة لـ»والية سيناء«، قرية »أبو طويلة« الواقعة رشق 
والتي  الرتابني،  لقبيلة  التابعة  العرجاين،  لعائلة  تجمًعا  تضم  والتي  زويد،  الشيخ  مدينة 
تقود تجمع قبائل سيناء يف الحرب ضد الوالية تحت مظلة »اتحاد قبائل سيناء«، وقد أسفر 
سيناء  والية  استهدفت  األسبوع،  ذات  ويف  القبائل.10  اتحاد  من   3 مقتل  عن  الهجوم  هذا 
منزل شعبان العرجاين، شقيق رئيس اتحاد القبائل، ما أسفر عن مقتل أحمد صبحي وإصابة 
املواطن  باختطاف  أيًضا  سيناء  والية  قامت  اليوم،  ذات  ويف  العرجاين.11  جمعة  شعبان 
عيد العرجاين، 47 سنة، من مزرعته وذبحه بفصل رأسه عن جسده.12 عالوة عىل ذلك، فإن 
فقد  القرى،  يف  وألغام  ناسفة  عبوات  زرع  خالل  من  املواطنني  بقتل  تقوم  سيناء  والية 
وقاطية  إقطية  بقريتي  ناسفة  عبوات  بزرع  يقومون  وهم  سيناء  والية  مسلحو  شوهد 
وهو  العرجاين،  بسام  مرور  أثناء  لغم  انفجر  قد  كان  بالفعل  و  العبد،13  برئ  مبركز  وغريها 

من اتحاد قبائل سيناء، يف قرية الوفاق برفح ما أدى إلصابته.14 

7  شبكة أخبار سيناء، »داعش تحرق مواطن »سيناوي« حيا بوسط سيناء بعد أن شارك يف تصفية دواعش، »فيسبوك، 
.  https://bit.ly/3cvnQQy ،2020 ،24 إبريل

8  شاهد سيناء – الرسمية، »مقتل الشاب عليان عبد الله العرجاين من قبيلة الرتابني عىل يد مسلحني،« فيسبوك، 12 
.   https://bit.ly/3tYLDOX ،2020 ،مايو

9  شاهد سيناء – الرسمية، »مقتل سلمى عىل سلامن أبو انقيز 75 عام من قبيلة الرتابني،« فيسبوك، 6 يونيو، 2020، 
. https://bit.ly/3tUnadA

شبكة أخبار سيناء، »استشهاد مواطن من أبناء قبيلة الرتابني عىل يد تنظيم داعش يف رفح،« فيسبوك، 6 يونيو، 2020، 
.https://bit.ly/3sCJVmc

10  »والية سيناء يستهدف مقاتيل اتحاد القبائل يف الشيخ زويد.. وكورونا وصل وسط سيناء،« مدى مرص، 10 يوليو، 2020، 
.https://bit.ly/39nAZJP

11  املرجع السابق.
جمعه  شعبان  البطل  واصابه  صبحي  احمد  البطل  استشهاد   - شهيد  بيسلم  شهيد  الثاين  »الحدث  سيناء،  قبائل  اتحاد 

.https://bit.ly/3foh1SH ،2020 ،العرجاين والبطل محمد محمد حجاب،« فيسبوك، 4 يوليو

12  أخبار كهرباء الشيخ زويد ورفح، »رأس املواطن الذى تم ذبحة اليوم بالشيخ زويد عىل ايدى العنارص التكفريية تعود 
.https://bit.ly/31FD6V7 ،2020 ،للرجل الطيب عيد العرجاىن،« فيسبوك، 6 يوليو

أخبار كهرباء الشيخ زويد ورفح، » االن قدوم مواطن مدين من قبيلة الرتابني رأس فقط بدون الجسد مبستشفي الشيخ 
.https://bit.ly/31yBtrT  ،2020 ،زويد،« فيسبوك، 6 يوليو

13  شاهد سيناء – الرسمية، »شهود عيان: انتشار ملئات املسلحني بقرى وطرق ومدقات يف مركز برئ العبد، وعمليات 
 .https://bit.ly/3svv0Ks ،2020 ،زرع واسعة لعبوات ناسفة عىل مختلف الطرق واملحاور،« فيسبوك، 23 يوليو

فيها  واستقروا  و»إقطية«،  »قاطية«  نحو  توجهوا  سيناء  والية  مسلحو  مرص:  مدى  »موقع  الرسمية،   – سيناء  شاهد 
.https://bit.ly/3fl2W8P ،2020 ،وزرعوا عبوات ناسفة عىل جميع مداخلها،«، فيسبوك، 27 يوليو

14  شاهد سيناء – الرسمية، »إصابة بسام العرجاىن من اتحاد قبائل سيناء اثر انفجار لغم،« فيسبوك، 19 أغسطس، 2020، 
.https://bit.ly/3d7qWt6

https://bit.ly/3cvnQQy
https://bit.ly/3tYLDOX
https://bit.ly/3tUnadA
https://bit.ly/3sCJVmc
https://bit.ly/39nAZJP
https://bit.ly/3foh1SH
https://bit.ly/31FD6V7
https://bit.ly/31yBtrT
https://bit.ly/3svv0Ks
https://bit.ly/3fl2W8P
https://bit.ly/3d7qWt6
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بيانات القتىل عدد القتىل املكان التاريخ
 سليامن عامر محمد السيد

مطاوع - 48 عاماً
1 الشيخ زويد 2020-1-15

عثامن موىس 1 برئ العبد 2020-1-21
محمد سالمة مراحيل 1 العريش 2020-2-2

سعيد شناره 1 الشيخ زويد 2020-2-28
 سالمه سالم سليم سليامن -

خالد عطا سلامن سليامن
2 برئ العبد 2020-3-4

عواد أبو رقيع 1 وسط سيناء 2020-4-24
حسن سلامن حسني - 52 عام 1 وسط سيناء 2020-4-28

 جزاع البحبح، ومحمد أحمد
.العالوين

2 رفح 2020-5-4

عليان عبد الله العرجاين 1 الشيخ زويد 2020-5-12
 عيد مصلح أبو التوم

عوده سليم أبو أنقيز
2 رفح 2020-5-30

عيد سليامن ابو هويشل 1 الشيخ زويد 2020-6-1
حمدي جامل محمد

عثامن بسام سليامن العرجاين
2 الشيخ زويد 2020-6-4

 سلمى عيل سلامن ابو انقيز-
75 عام

1 رفح 2020-6-7

سالمه البايل
محمود خرض

محمد محمود خرض
احمد صبحي

4 الشيخ زويد 2020/7/4

احمد صبحي 1 الشيخ زويد 2020-7-6
عيد العرجاين 1 الشيخ زويد 2020-7-6
كريم الزاميل 1 الشيخ زويد 2020-8-15

محمد سامل كريم 1 برئ العبد 2020-9-22
مني عامر - مني أحميد 2 برئ العبد 2020/10/10

 1- فاطمة نرص عبد اللطيف -
25 عاما

2- ملياء عيد حرب - 17 عاما
3- وفاء سليم محمد - 28 عاما

4- سمية نور عيد عامني

4 برئ العبد 2020/10/12

كامل محمد سالمة 1 برئ العبد 2020-10-14
عيد محمد أبو عيد القلجي 1 برئ العبد 2020-10-22
 مديحة صالح محمد ساملان

 فاطمة سلامن سامل عبد املالك
 رشيفة عبد املالك ابراهيم
 صبيحة عبد املالك ابراهيم
 فاطمة عبد املالك ابراهيم

5 برئ العبد 2020-10-24

إسامعيل محمود إسكندر 1 الشيخ زويد 2020-10-29
صقر املسعودي 1 برئ العبد 2020-10-31

إسامعيل محمد سلمي - 24 سنة 1 العريش 2020-11-12
شريين 1 برئ العبد 2020/12/8

محمد حسن شبانه 1 برئ العبد 2020/12/10
 محمد منصور عبد الله عوض

العوايضة
1 الشيخ زويد 2020-12-28

٣9 إجاميل عدد القتىل

جدول 2: بيانات قتىل املدنيني عىل يد الجامعات املسلحة يف شامل سيناء خالل عام 2020.
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إصابات  مدنيني عىل يد جامعات مسلحة

رصدت الجبهة املرصية قيام الجامعات املسلحة بشامل سيناء بإصابة 14 من املدنيني 
عىل األقل خالل عام 2020، منهم 8 ببرئ العبد، و5 بالشيخ زويد، وواحد برفح. 

بيانات الجرحى عدد الجرحى املكان التاريخ

عيد محمد االصيبح 1 برئ العبد 2020-3-6
محمد أرشف سليامن

عيل سعيد عيل 
عالء حرب فرحان زغالن 

3 الشيخ زويد 2020-6-4

شعبان جمعة العرجاين
محمد حجاب

2 الشيخ زويد 2020/7/4

سامل سالمه ابو شبانه
(أحمد سالمه )الشيطان 

2 برئ العبد 2020-7-26

أحمد محمد متعب
أرشف السيد الحدق
سامح السيد الحدق

3 برئ العبد 2020-7-27

بسام العرجاين 1 رفح 2020-8-19
محمد سامل كريم 1 برئ العبد 2020-9-22

1 أنور عيد حرب برئ العبد 2020/10/12

جدول 3: بيانات إصابات املدنيني عىل يد الجامعات املسلحة يف شامل سيناء خالل عام 2020.
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قتل وإصابة قوات جيش عىل يد الجامعات املسلحة

 133 عن  يقل  ال  ما  بقتل  املسلحة  الجامعات  قامت  املرصية،  الجبهة  رصدته  ملا  وفًقا 
الغالبية  أن  املرصية  الجبهة  ووجدت   .2020 عام  خالل  املرصي  الجيش  قوات  من  شخص 
عىل  قتل  كام  مجند.   86 عن  يقل  ال  ما  قتل  حيث  املجندين،  من  هم  قتلوا  ممن  العظمي 
تؤكد  باإلضافة إىل عميد وصول.  14 مالزم، و11 رقيب، و6 ضابط، و6 نقيب، و2 عقيد،  األقل 
هجامت  من  أفرادها  حامية  يف  العسكرية  املؤسسة  فشل  نسبيًا  الكبرية  األرقام  تلك 
أوضح  كام  املدنيني  حامية  يف  فشلها  عن  فضاًل  سيناء،  شامل  يف  املسلحة  الجامعات 

الجزء السابق من التقرير.

برئ  مدينتي  يف  الجيش  قوات  من  األكرب  العدد  بقتل  املسلحة  الجامعات  قامت  وقد 
 36 قتل  حيث  كبري،  بشكل  اإلرهابية  العمليات  فيهام  تركزت  واللتني  زويد،  والشيخ  العبد 
قتل  بينام  زويد،  الشيخ  يف  األقل  عىل  و30  العبد  برئ  يف  الجيش  قوات  من  األقل  عىل 

عىل األقل 12 يف رفح، و10 يف وسط سيناء، و4 يف العريش.
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عمليات اختطاف من قبل الجامعات املسلحة

عىل   17 باختطاف  سيناء  بشامل  املسلحة  الجامعات  قيام  املرصية  الجبهة  رصدت 
الرحمن  عبد  ضابط  صف  وهو  األقل،  عىل  الجيش  أفراد  ألحد  باإلضافة  املدنيني  من  األقل 
عبد العظيم الشهاوى، الذي اُختطف عىل يد أحد أكمنة املسلحني ببرئ العبد قبل أن يتم 
قتله.15 وقد استهدفت عمليات االختطاف سكان مدينة برئ العبد بشكل أسايس، فمن بني 

17 مواطن تم اختطافهم، اختطف 16 منهم من برئ العبد. 

لقوات  مساعدتهم  أو  تعاونهم  بدعوى  املدنيني  باختطاف  املسلحة  الجامعات  تقوم 
األمن يف الحرب عىل اإلرهاب، حيث وجدت الجبهة املرصية أن 5 مواطنني عىل األقل تم 
سامل  ممدوح  وهم  األمن  لقوات  ملساعدتهم  املسلحة  الجامعات  قبل  من  اختطافهم 
وإسامعيل  حسونة،18  وأرشف  س.،17  ط.  وإبراهيم  االصيبح،16  محمد  ومحمود  كعريش  ابو 
محمود إسكندر.19 ويف تتابع الستهداف الجامعات املسلحة للمواطنني األقباط عىل وجه 
الكنسية  أبناء  من  وهو  سالمة،  حبىش  نبيل  املواطن  اختطف  سيناء،  بشامل  الخصوص 

الوحيدة املوجودة ببرئ العبد، من أمام منزله يف برئ العبد يف 12 نوفمرب 2020. 20 

15  شاهد سيناء – الرسمية، »مقتل صف ضابط عبدالرحمن عبدالعظيم الشهاوى بعد قليل من اختطافه من احد اكمنة 
https://bit.ly/31ptQ7n .2020 ،املسلحني ببرئ العبد شامل سيناء،« فيسبوك، 23 يوليو

16  شاهد سيناء – الرسمية، »مسلحون مجهولون يختطفون شخصني من منطقة برئ العبد عىل خلفية اتهامات لهام 
.https://bit.ly/3cvgpsL ،2020 ،بالتجسس لصالح الجيش،« فيسبوك، 6 مارس

17  شاهد سيناء - الرسمية، »مسلحو والية سيناء يختطفون أبراهيم ط س يبلغ من العمر 46 عاما من عائلة الخراتلة،« 
.https://bit.ly/31rAB8D ،2020 ،فيسبوك، 12 مايو

18 شاهد سيناء – الرسمية، »اختطاف املواطن ارشف حسونه من قرية الجناين برئ العبد شامل سيناء بدعوى التخابر مع 
.https://bit.ly/3u3noiq ،2020 ،الجيش،« فيسبوك، 10 أغسطس

19  شاهد سيناء - الرسمية، »مصدراختطاف املواطن اسامعيل محمود اسكندر 67 سنة من منطقة ساحل بحر الشيخ زويد 
. https://bit.ly/3sAjdKE ،2020 ،لنقله مواد غذائية لقوات االمن،« فيسبوك، 27 أكتوبر

20  »«برئ العبد«: اختطاف قبطي.. والعائدون ل«املثلث األخرض« يحملون السالح لحامية قراهم،« مدى مرص، 20 نوفمرب، 
 .https://bit.ly/31FA5UN،2020

بيانات املختطفني  عدد
املختطفني

املكان التاريخ

عثامن سليامن 1 برئ العبد 2020-1-2
 ممدوح سامل ابو
 كعريش / محمود

محمد االصيبح

2 برئ العبد 2020-3-6

 سالم ابو دعبس/
وسويلم ابوالعريضه

2 برئ العبد 2020-3-15

ابراهيم ط س 1  الشيخ
زويد

2020-5-12

ناجي عيد سليامن 1 برئ العبد 2020-6-9
احمد الدرنساوي 1 برئ العبد 2020-6-9

 ميدو ابن الشيخ
إبراهيم

1 برئ العبد 2020-7-23

 صف ضابط عبد
 الرحمن عبد العظيم

الشهاوى

1 برئ العبد 2020-7-24

أرشف حسونة 1 برئ العبد 2020/8/10
ساملان شكيتو 1 برئ العبد 2020-8-17
عبده املرصي 1 برئ العبد 2020-10-15

 إسامعيل محمود
إسكندر

1  الشيخ
زويد

2020-10-27

نبيل حبيش سالمة 1 برئ العبد 2020/11/8
 محمد عيل محيسن/
 حسن عيل محيسن/

عيل عامر محيسن

3 برئ العبد 2020-12-22

18 إجاميل عدد املختطفني

جدول 4: بيانات املختطفني عىل يد الجامعات املسلحة 
يف شامل سيناء خالل عام 2020.

https://bit.ly/31ptQ7n
https://bit.ly/3cvgpsL
https://bit.ly/31rAB8D
https://bit.ly/3u3noiq
https://bit.ly/3sAjdKE
https://bit.ly/31FA5UN
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عمليات التفجري والهجامت املسلحة

الجامعات  بها  قامت  األقل  عىل  تفجري  عملية   34 وقوع  املرصية  الجبهة  رصدت 
ببرئ  التفجري  عمليات  من  األكرب  العدد  حدث   .2020 عام  خالل  سيناء  شامل  يف  املسلحة 
العبد بواقع 19 عملية تفجري عىل األقل، بينام وقعت عىل األقل 7 تفجريات بالشيخ زويد، 

و3 برفح، و3 بوسط سيناء، و2 بالعريش.

ويتضح أن أعضاء الجامعات املسلحة ينفذون عمليات تفجريية بشكل شبه شهري يف 
رابعة  أمني يف قرية  ارتكاز  الهجوم عىل  أبرزها عملية  كانت  مدن وقرى شامل سيناء. 
ببرئ العبد، حيث اشتبكوا فيها مع أفراد معسكر للقوات املسلحة مالصق للكمني ملا يزيد 
عسكريني،   2 ومقتل  الهجوم  إحباط  العسكري  املتحدث  أعلن  ساعات  وبعد  الساعة.  عن 
األمنية  األوضاع  تدهورت  رابعة،  قرية  عىل  الهجوم  من  أيام  وبعد  تكفريي«.21  »فرد  و18 
وانترش مسلحو والية سيناء يف أربع قرى ببرئ العبد هي »قاطية« و«إقطية« و«الجناين« 
واملريح«، وقاموا باختطاف عدد من املواطنني وقتل ضابط صف يقطن بإحدى تلك القرى، 
إىل  أدى  الذي  األمر  وهو  األربعة.  القرى  عىل  سيطرتهم  فرض  من  متكنوا  األخري  ويف 
يوًما،  السبعني  يقارب  ملا  األهايل  نزوح  استمر  منازلهم.22  من  القرى  بتلك  األهايل  نزوح 
األربعة،  القرى  نطاق  يف  املسلحة  والقوات  الوالية  عنارص  بني  االشتباكات  خاللها  طغت 
بعودة  الجيش  يسمح  أن  قبل  ومنازلهم،  املواطنني  ألمالك  فادحة  خسائر  يف  وتسببت 

أهايل القرى األربعة يف منتصف أكتوبر 2020. 23 

.https://bit.ly/3m7ZGiw  ،2020 ،21  »تفاصيل الهجوم عىل »ارتكاز رابعة« يف برئ العبد،« مدى مرص، 22 يوليو

العبد واألهايل ينزحون،« مدى مرص، 27  22  »ما بعد هجوم »رابعة«.. مسلحو »والية سيناء« ينترشون يف قرى برئ 
.https://bit.ly/3lYeNuR ،2020 ،يوليو

23  »عودة مخضبة بالدماء: الجبش يسمح بعودة نازحي قرى برئ العبد..ومقتل 8 سيدات يف »حقول العبوات الناسفة«،« 
.https://bit.ly/3fkZCdR ،2020 ،مدى مرص، 16 أكتوبر

https://bit.ly/3m7ZGiw
https://bit.ly/3lYeNuR
https://bit.ly/3fkZCdR
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نتيجة الحدث نوع الحدث املكان التاريخ

قتىل أو جرحى بصفوف الجيش انفجار عبوة ناسفة برئ العبد 2020-2-11
قتىل أو جرحى بصفوف الجيش انفجار عبوة ناسفة برئ العبد 2020-2-12
قتىل أو جرحى بصفوف الجيش انفجار عبوة ناسفة الشيخ زويد 2020-2-25
قتىل أو جرحى بصفوف الجيش تفجري آلية الشيخ زويد 2020-2-25

- تفخيخ أعمدة كهربائية الشيخ زويد 2020-3-27
قتىل أو جرحى بصفوف الجيش انفجار عبوة ناسفة برئ العبد 2020-4-30
قتىل أو جرحى بصفوف الجيش تفجري اليه عسكريه رفح 2020-5-4

قتل أو إصابة مواطنني انفجار عبوة ناسفة الشيخ زويد 2020-5-22
قتل أو إصابة مواطنني انفجار عبوة ناسفة رفح 2020-5-30

قتىل أو جرحى بصفوف الجيش انفجار عبوة ناسفة وسط سيناء 2020-5-30
قتىل أو جرحى بصفوف الجيش انفجار عبوة ناسفة العريش 2020-6-21
قتىل أو جرحى بصفوف الجيش انفجار عبوة ناسفة برئ العبد 2020-7-22

تفجري منازل انفجار عبوة ناسفة برئ العبد 2020-7-23
قتل أو إصابة مواطنني انفجار عبوة ناسفة برئ العبد 2020-7-26
قتل أو إصابة مواطنني انفجار لغم أرىض برئ العبد 2020-7-27

قتىل أو جرحى بصفوف الجيش انفجار عبوة ناسفة العريش 2020-7-29
قتىل أو جرحى بصفوف الجيش إثر انفجار جرافة للجيش بعبوة ناسفة الشيخ زويد 2020/8/4

قتل أو إصابة مواطنني انفجار عبوة ناسفة الشيخ زويد 2020-8-15
قتل أو إصابة مواطنني انفجار لغم أرىض رفح 2020-8-19

قتىل أو جرحى بصفوف الجيش انفجار عبوة ناسفة برئ العبد 2020/9/1
قتىل أو جرحى بصفوف الجيش انفجار عبوة ناسفة برئ العبد 2020/9/9
قتىل أو جرحى بصفوف الجيش انفجار لغم أرىض وسط سيناء 2020/9/11
قتىل أو جرحى بصفوف الجيش انفجار عبوة ناسفة برئ العبد 2020-9-13
قتىل أو جرحى بصفوف الجيش

قتل أو إصابة مواطنني
انفجار عبوة ناسفة برئ العبد 2020-9-22

قتىل أو جرحى بصفوف الجيش إثر تفجري ثكنة عسكرية للجيش وسط سيناء 2020-9-30
قتىل أو جرحى بصفوف الجيش إثر انفجار قنبلة برئ العبد 2020/10/4

قتل أو إصابة مواطنني انفجار لغم أرىض برئ العبد 2020/10/10
قتل أو إصابة مواطنني انفجار لغم أرىض برئ العبد 2020-10-14
قتل أو إصابة مواطنني  إثر انفجار عبوات ناسفة عىل خلفية

 املعارك التي دارت يف هذه القري
بني القوات املسلحة والجامعات

برئ العبد 2020-10-16

قتل أو إصابة مواطنني انفجار عبوة ناسفة برئ العبد 2020-10-16
قتل أو إصابة مواطنني إثر انفجار لغم برئ العبد 2020-10-24
قتل أو إصابة مواطنني إثر انفجار قنبلة يدوية برئ العبد 2020-11-17

قتىل أو جرحى بصفوف الجيش إثر انفجار مدرعة للجيش الشيخ زويد 2020-12-18
قتىل أو جرحى بصفوف الجيش انفجار عبوة ناسفة برئ العبد 2020-12-23

جدول 5: بيانات حوادث التفجريات التي نفذتها الجامعات 
املسلحة يف شامل سيناء خالل عام 2020.



20

انتهاكات حقوق اإلنسان يف إطار الحرب عىل اإلرهاب يف شامل سيناء لعام 2020

24

تفجري  عمليات  عدة  املرصية  الجبهة  رصدت  رابعة،  قرية  كمني  عىل  الهجوم  بجانب 
أخرى نفذتها والية سيناء عىل مرافق بنية تحتية للكهرباء والغاز خالل عام 2020. يف 26 
الواصل  الخط  من  كهربائية  أعمدة   5 بتفخيخ  املسلحة  الجامعات  من  عنارص  قامت  مارس، 
بالشيخ زويد، تزامًنا مع هجوم آخر يف رفح.25 ويف 21 إبريل، قامت عنارص مسلحة بتفجري 
عن  الكهربايئ  التيار  انقطاع  يف  تسبب  ما  زويد  بالشيخ  عمري  قرب  بقرية  كهرباء  أبراج   3
منطقة  يف  الطبيعي  للغاز  خطني  بتفجري  مسلحة  عنارص  قامت  كام  بأكملها.26  املدينة 

سبيكة وقرية امليدان بالعريش يف ديسمرب 2020. 27 

24  املرجع السابق

بتفخيخ 5 اعمدة كهرباء وتفجريها،« فيسبوك، 27 مارس، 2020،   أخبار سيناء اآلن، »عنارص تكفريية وارهابية تقوم    25
.https://bit.ly/3fmoxNX

الجديد،«   22 جهد  خط  من  ابراج  ثالثة  بتفجري  تقوم  زويد  بالشيخ  تكفريية  »عنارص  ورفح،  زويد  الشيخ  كهرباء  أخبار    26
.https://bit.ly/3u0ZMuN ،2020 ،فيسبوك، 21 إبريل

https://bit.ly/3diK- ،2020 ،27 شاهد سيناء - الرسمية، »أنباء عن انفجار خط الغاز مبنطقة سبيكه،« فيسبوك، 10 ديسمرب
. DhK

https://bit.ly/3rx- ،2020 ،24 ديسمرب  شبكة أخبار سيناء، »تفجري خط الغاز الطبيعي بالقرب من قرية امليدان،« فيسبوك،
.j35q

https://bit.ly/3fmoxNX
https://bit.ly/3u0ZMuN
https://bit.ly/3diKDhK
https://bit.ly/3diKDhK
https://bit.ly/3rxj35q
https://bit.ly/3rxj35q
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انتهاكات قوات األمن والجامعات املسلحة

بشامل سيناء خالل عام 2020
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تأثري الرصاع الدائر يف 

شامل سيناء عىل الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية 

للمواطنني

صورة توضح انقطاع الكهرباء عن أغلب أنحاء الشيخ زويد يف 7 أكتوبر 2020 28

آثار  عدة  هناك  قليلة،  غري  أحيان  يف  القتل  إىل  يصل  قد  الذي  الجسدي  الرضر  بخالف 
هذا  ويرصد  سيناء،  شامل  يف  املسلحة  والجامعات  الدولة  بني  الدائر  الرصاع  لحالة  أخرى 
بالتحديد  للمواطنني،  األساسية  الخدمات  حالة  يف  تردي  اآلثار  هذه  من  التقرير  من  الجزء 
يف  الخدمات  هذه  عىل  الرصاع  هذا  تأثري  ويظهر  الكهربايئ.  والتيار  الرشب  مياه  خدمات 
أن  كام  التحتية،  للبنية  مرافق  باألساس  املسلحة تستهدف  الجامعات  هجامت  من  كثري  أن 
بدورها يف تطوير مرافق  الدولة  بقيام  الرصاع شبه املستمرة ال تسمح بشكل كبري  حالة 
تعاين  التي  التاريخية  التهميش  حالة  عن  ناهيك  املحافظة،  يف  املرتدية  التحتية  البنية 

منها منطقة سيناء باألساس والتي تطال العديد من الخدمات األساسية للمواطنني.

28  أخبار سيناء اآلن، »أزمة الكهرباء مستمرة، صور توضح انقطاع الكهرباء عن معظم الشيخ زويد،« فيسبوك، 7 أكتوبر، 
https://bit.ly/3cucjAZ ،2020

https://bit.ly/3cucjAZ
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مياه الرشب

ومن   2018 عام  منذ  الرشب  مياه  يف  كبرية  أزمة  من  سيناء  شامل  محافظة  تعاين 
الواضح أنها ما زالت ممتدة إىل اليوم. يعمل نظام املياه يف أغلب مدن العريش بنظام 
األهايل  وعىل  اليوم،  من  معينة  أوقات  يف  البيوت  اىل  املياه  ضخ  يتم  حيث  الجدول، 
أغلب  يف  املتبع  النظام  يشبه  ما  وهو  القادم،  الضخ  ميعاد  حتى  املياه  تخزين  رسعة 

السجون املرصية، والذي يستخدم عادة للتضييق عىل املحتجزين. 

املياه  انقطاع  من  متفرقة  أوقات  يف  سيناء  شامل  سكان  اشتىك   2020 عام  يف 
 12 ملدة  العريش  بوسط  الصفا  حي  يف  املياه  انقطعت   2020 يناير  ففي  طويلة،  لفرتات 
إىل  واستغاثات  نداءات  العريش  مبدينة  الصفا  حي  سكان  أرسل  وقد  التوايل.  عىل  يوما 
حل  لوضع  سيناء،  بشامل  الصحي  والرصف  املياه  رشكة  وقطاع  واملسؤولني  املحافظ 
لحالة العطش التي متر بها املنطقة منذ عدة أيام. وكان قد ذكر أحد مواطنني املنطقة 
أن عملية الضخ توقفت عن الحي منذ ما يقرب من اثنتي عرش يوما، وبالرغم من أن هناك 
الكهرباء  تنقطع  األحيان  بعض  يف  إنه  إال  للمياه  ثانوي  كمصدر  تستخدم  التي  اآلبار  بعض 

أيضا مع املياه مام يعطل مضخات اآلبار التي تعمل بالكهرباء.29

ويف مارس 2020 انقطعت املياه عن أكرث من 100 أرسة بوسط مدينة العريش ألكرث من 
موقع  عىل  سيناء  أخبار  شبكة  لصفحة  استغاثة  رسالة  املنطقة  سكان  وأرسل  يوما،   15
التواصل االجتامعي فيسبوك جاء فيها »مناشدة وصلت لنا عرب بريد الشبكة من حي أمام 
نقابة املهندسني وخلف البوستة بوسط العريش، أنجدونا. يريض مني يف البلد؟؟ يريض 
مني يف مرص كلها؟؟ حي كامل أكرت من 100 أرسة ومقطوع علينا املياه أكرت من اسبوعني، 
النتشاره.  خصبة  أرض  الحي  يف  يالقي  الله  قدر  ال  ممكن  اليل  الفريوس  انتشار  عز  ويف 
يا  مجتمعنا،  يف  وفاعلني  إيجابيني  ونكون  الشارع  نطهر  عشان  مية  بنشرتي  كده  وبرغم 

ناس زهقنا من كرت االتصاالت والشكاوى والوعود.. املوضوع فعالً خطري.«30 

انقطاع التيار الكهربايئ

وبشكل  الكهربايئ،  للتيار  مستمر  انقطاع  من   2020 عام  يف  سيناء  شامل  مدن  عانت 
من  زويد  الشيخ  مدينة  عانت  العام،  بداية  يف  والعريش.  زويد  الشيخ  مدن  يف  خاص 
يوًما  وستني  لخمسة  وصلت  العام،  هذا  خالل  شهدتها  الكهربايئ  النقطاع  مدة  أطول 
إىل  استغاثة  شخص،   250 وعددهم  الظهري،  قرية  أهايل  أرسل  وقد  التوايل.  عىل 
املحافظ، يوضحوا فيها معاناتهم من انقطاع الكهرباء ألكرث من شهرين، وتأثري ذلك عىل 
ويف  رئييس.31  بشكل  الكهرباء  وجود  عىل  تعتمد  التي  املياه  الحصول  من  إمكانياتهم 
أسبوعني  ملدة  سيناء  بوسط  الحسنة  مبركز  املقضية  قرية  عن  الكهرباء  انقطعت  فرباير، 
يف  أغسطس  شهر  يف  ملحوظ  بشكل  الكهرباء  انقطاع  أزمة  واشتدت  التوايل.32  عىل 

https://bit. 29  شاهد سيناء – الرسمية، »نفاذ املياه من غالبية البيوت ىف الشيخ زويد،« فيسبوك، 6 مارس، 2020، 
.ly/3fvwWi7

30  شبكة أخبار سيناء، »أكرث من 100 أرسة مبدينة العريش انقطعت عنها املياه أكرث من 15 يوم متواصل،« فيسبوك، 20 
https://bit.ly/31wTdEl ،2020 ،مارس

31  شاهد سيناء - الرسمية، »نداء استغاثة أرسل أهايل قرية الظهري جنوب الشيخ زويد استغاثة عاجلة إىل املحافظ 
. https://bit.ly/31vTVkU ،2020 ،والنواب واملسؤولني،« فيسبوك، 11 يناير

32  شاهد سيناء – الرسمية، »بان الكهرباء مقطوعه عن قرية املقضبة من حوايل أسبوعني وال يوجد بها عاملني وال اى 
.https://bit.ly/31oMWKO ،2020 ،مسؤل عن القرية،« فيسبوك، 11 فرباير

https://bit.ly/3fvwWi7
https://bit.ly/3fvwWi7
https://bit.ly/31wTdEl
https://bit.ly/31vTVkU
https://bit.ly/31oMWKO
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انقطاع  أزمة  اشتدت  بينام  ساعات.33   5 من  ألكرث  يوميًا  تنقطع  كانت  حيث  العريش،  مدينة 
املواطنون  فيها  اشتىك  والتي  وأكتوبر،  سبتمرب  شهري  يف  زويد  الشيخ  يف  الكهرباء 
يف  ساعات  وخمس  سبتمرب  يف  ساعات  لسبع  تصل  ملدد  يوميًا  الكهرباء  انقطاع  من 
أكتوبر.34 وتعود أزمة انقطاع الكهرباء املستمرة يف 2020 لسوء البنية التحتية للمحافظة، 
وسقوط أبراج الكهرباء بشكل مستمر وتباطؤ املحافظة يف إصالحها. وصل األمر يف 25 
املساء  من  بداية  بالكامل  سيناء  شامل  محافظة  عن  الكهرباء  انقطاع  إىل   2020 نوفمرب 

وحتى فجر اليوم التايل.35 

املدة )عىل األقل( تاريخ النرش عن انقطاع الكهرباء املدينة

11-1-2020 65 يوم عىل التوايل الشيخ زويد
2020-2-5 العريش والشيخ زويد

أسبوعني 2020-2-11 مركز الحسنة بوسط سيناء
15-2-2020 يوم الشيخ زويد

2020-2-25 الشيخ زويد
3 أيام 2020-3-3  الشيخ زويد ورفح وغالبية املناطق

ىف العريش
5 أيام 2020-3-6 الشيخ زويد

2020-3-13 العريش
1 يوم 2020-3-27 الشيخ زويد
3 أيام 2020-4-23 الشيخ زويد

منذ الصباح 2020-7-14 الشيخ زويد
انقطاع الكهرباء يوميا أكرث من 5 ساعات 2020/8/7 العريش

يتم فصلها يوميا أكرث من 7 مرات 2020/9/4 الشيخ زويد
 انقطاع الكهرباء عىل نصف املدينة ألكرث

من 5 ساعات يوميًا
2020/10/7 الشيخ زويد

3 أيام 2020/10/12  مدينة الشيخ زويد وبعض مناطق
مدينة العريش

2020-11-15 الشيخ زويد
ألكرث من 6 ساعات 2020-11-26 العريش

 منذ مساء األمس وحتى الساعات األوىل
من فجر اليوم التايل

2020/12/6 محافظة شامل سيناء بالكامل

33  شاهد سيناء - الرسمية، »أين املسؤولني انقطاع مستمر للكهرباء كل يوم الكرث من 5 ساعات،« فيسبوك، 7 أغسطس، 
.https://bit.ly/3ssyUUe ،2020

حامد،«  خليل  املهندس  راسهم  وعىل  زويد  الشيخ  كهرباء  هندسة  ىف  املحرتمني  »السادة  اآلن،  سيناء  أخبار    34
.https://bit.ly/2QLM6po ،2020 ،فيسبوك، 4 سبتمرب

أخبار سيناء اآلن، »ازمة الكهرباء مستمرة، صور توضح انقطاع الكهرباء عن معظم الشيخ زويد،،« فيسبوك، 7 أكتوبر، 2020، 
.https://bit.ly/3cucjAZ

35   »الحرب مستمرة: ليلة مظلمة يف شامل سيناء بعد سقوط 3 أبراج كهرباء.. والحياة مستمرة: إعادة فتح مناطق 
. https://bit.ly/3syovGv ،2020 ،وطرق مغلقة منذ سنوات،« مدى مرص، 6 ديسمرب

جدول 6: حوادث انقطاع التيار الكهربايئ عن مدن شامل 
سيناء خالل عام 2020.

https://bit.ly/3ssyUUe
https://bit.ly/2QLM6po
https://bit.ly/3cucjAZ
https://bit.ly/3syovGv
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خامتة
عرب  املؤرشات  بعض  برصد  التقرير  هذا  يف  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  قامت 
مناطق  يف  محليني  مواطنني  بإدارتها  يقوم  صفحات  من  االجتامعي  التواصل  مواقع 
كفاية  بعدم  درايتها  وبسبب  أخرى،  صحفية  ملصادر  باإلضافة  سيناء،  شامل  يف  الرصاع 
قد  أنها  إال  نهائية،  وليست  اسرتشادية  األرقام  هذه  أن  عىل  الجبهة  تؤكد  األدلة،  هذه 
يف  املرصية  الجبهة  رصدت  املنطقة.  يف  الحال  عليه  يكون  أن  ميكن  ملا  كاشفة  تكون 
هذا التقرير انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات األمن والجامعات املسلحة يف شامل سيناء 
القانون وإصابات  إطار  األمن بعمليات قتل خارج  2020. قامت قوات  السواء يف عام  عىل 
الجامعات املسلحة ال تربرها رضورة عسكرية،  أفراد  أعداد كبرية من  بحق املدنيني، وقتل 
آخر،  جانب  عىل  القانون.  إطار  خارج  وقتل  جامعية  قتل  عمليات  لكونها  ترقى  يجعلها  ما 
قامت الجامعات املسلحة يف شامل سيناء بعمليات قتل خارج إطار القانون بحق مدنيني 
بدعوى  للمدنيني  اختطاف  عمليات  وكذلك  منهم،  كبرية  أعداد  وإصابة  وعسكريني، 
الحقوق  عىل  سلبيًا  تأثريًا  سيناء  شامل  يف  الدائر  الرصاع  أثر  وقد  الجيش.  مع  تعاونهم 
األساسية  الخدمات  بعض  يخص  فيام   2020 عام  يف  للمواطنني  واالجتامعية  االقتصادية 

مثل توافر مياه الرشب والكهرباء. 
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بيانات القتىل  عدد

القتىل

الرتبة املكان التاريخ

أبو القاسم أبو حامد 1 مجند       - 2020-1-14
محمد محمد عيل 1 مجند رفح 2020-1-27

محمد زكريا توفيق 1 رفح ضابط 2020-1-27
محمد اسامعيل الرشيدي 1 رقيب الشيخ زويد 2020-1-27

عمرو عامد سعد 1 مجند - 2020-1-30
احمد صالح عبد البصري 1 مالزم - 2020-2-4

محمد سامي 1 صول الشيخ زويد 2020-2-4
احمد حسن أبو السعود 1 مجند الشيخ زويد 2020-2-4

 هاين احمد محروس
االنشايص

1 مجند الشيخ زويد 2020-2-4

فاضل سامل باشا 1 مالزم العريش 2020-2-6
أحمد خالد صالح 1 الشيخ زويد نقيب 2020-2-9

حسام عادل احمد 1 مجند الشيخ زويد 2020-2-9
احمد حشيش 1 مالزم الشيخ زويد 2020-2-9

 أحمد جامل عبده/ أرشف
 رفعت نعيم/ محمد ممدوح

 عبد الحميد/ جمعه رضا
 جمعه/  ربيع فتحي عبد

العظيم

5 مجند الشيخ زويد 2020-2-9

أحمد خالد صالح  1 نقيب الشيخ زويد 2020-2-9
أحمد رضا ابو الفتوح 1 الشيخ زويد مالزم 2020-2-9

جمعه رضا 1 مجند الشيخ زويد 2020-2-10
أحمد جامل عبده البهنساوي 1 مجند الشيخ زويد 2020-2-10

أرشف رفعت نعيم 1 مجند الشيخ زويد 2020-2-10
محمد ممدوح عبد الحميد 1 مجند الشيخ زويد 2020-2-10

ربيع فتحي محمد 1 مجند الشيخ زويد 2020-2-10
مصطفى عبيدو 1 عميد برئ العبد 2020-2-11

عيل حسن 1 مجند برئ العبد 2020-2-12
احمد شحاته 1 مقدم الشيخ زويد 2020-2-25

اسالم محمد بدير 1 مجند رفح 2020-3-3
احمد عبد السالم 1 مجند برئ العبد 2020-3-15

 ابرام ممدوح صلحي/ امين 
 خلف أحمد

2 مجند رفح 2020-3-28

حسام كامل حسني 1 رقيب برئ العبد 2020-3-29
محمد عصام ندا 1 مجند برئ العبد 2020-3-29

محمود صبحي عبد الدايم 1 مجند - 2020-4-17
 احمد عبد الله/ احمد عىل
 احمد/ احمد حامد محمد/

 محمد حسنني عىل/ محمود
 عادل/ عبد العزيز الجوهرى/

 أبانوب بولس/ شحاتة
مصطفى/ محمد عوض

8 مجند برئ العبد 2020-4-30

عبد الحميد صبحي 1 مالزم برئ العبد 2020-4-30
عيل رمضان غريب 1 مجند - 2020-5-4

محمد محمد عىل جمعه 1 مجند - 2020-5-28
احمد اسامه السيد 1 مجند وسط سيناء 2020-5-30

ابراهيم رأفت 1 مالزم وسط سيناء 2020-5-30
محمد فضل 1 - عقيد 2020-5-30

ابراهيم ماهر الشناوي 1 رقيب - 2020-6-3

ابراهيم الشناوى 1 رقيب رفح 2020-6-4
سليم حسن 1 مجند - 2020-6-5

 خالد أحمد الشواديف/ محمد
السيد عبد النبي

2 مجند العريش 2020-6-21

 عىل انور خلف ابو جانب/
 محمد السيد عبد النبى/ خالد
 الشوادىف/ محمود نارص جاد
 توفيق/ محمد عبد الباسط/

محمد مبارك

6 وسط سيناء مجند 2020-6-22

محمود نارص 1 مجند وسط سيناء 2020-6-22

 إسامعيل عبد الريض / عبد
 الرحمن جامل خليل أحمد /
 محمد شافع أحمد شافع /

 نادر رشاد من مركز البدارى /
 محمود هشام/ أحمد فتحي

7 مجند برئ العبد 2020-7-22

كامل الدين حسني 1 رقيب برئ العبد 2020-7-22
1 أحمد مبارك عقيد برئ العبد 2020-7-22

 عبد الرحمن جامل خليل أحمد/
محمد شافع أحمد شافع

2 مجند - 2020-7-23

إسالم أبو املكارم 1 مقدم - 2020-7-27
إسالم طنطاوي 1 مجند - 2020/8/1

أحمد تريك 1 رقيب - 2020/8/9
أحمد مصطفي التالوي 1 مجند - 2020/8/11

مصطفي السقا 1 مجند - 2020-8-13
أحمد عبد الجواد 1 رقيب رفح 2020-8-14

محمد فريد 1 رقيب رفح 2020-8-15
عمرو مشكاح 1 مالزم - 2020-8-20

مصطفي ربيع كنكه 1 مجند - 2020-8-21
اسامة ابراهيم ناجي 1 مجند - 2020-8-25

محمد جامل البسطوييس 1 مجند - 2020-8-25
أحمد عبد املوجود 1 رقيب - 2020-8-15

سعيد حمدي 1 رائد رفح 2020-8-30
محمد معتمد 1 نقيب رفح 2020-8-30
أحمد الجمل 1 رائد - 2020-8-30

وليد ابو حسيبه 1 مجند - 2020-8-30
عمرو عبد املعطي 1 مجند - 2020-8-30

حسام خفاجه 1 مجند - 2020-8-30
محمد مختار الجلودي 1 مجند برئ العبد 2020/9/1

أحمد جامل عبدو 1 مجند الشيخ زويد 2020/9/4
هالل رأفت 1 برئ العبد ضابط 2020/9/9

محمد عبد الحميد 1 برئ العبد ضابط 2020/9/9
صابر رجب 1 مجند برئ العبد 2020/9/9

حامدة جابر 1 برئ العبد ضابط 2020/9/9
محمد ابو عاشور 1 مجند - 2020/9/10

السعيد عادل 1 نقيب - 2020-9-12
نادر محمد 1 مجند - 2020-9-13

محمد شمس 1 مجند - 2020-9-21
محمد صابر السبع 1 مجند - 2020-9-23

 محمد محمود عبد الغفار
شندي

1 مالزم - 2020-9-30

محمود محمد الرشبيني 1 مالزم - 2020/10/5
محمد صابر 1 مالزم - 2020/10/5

طارق الريان 1 نقيب العريش 2020-10-13
 حسام سمري حجازي كامل

 / محمود محمد السعيد
 حسانني / خرض السيد محمد

 محمد املتويل/  محمود عبد
 الرحيم عبدالحليم أحمد

4 مجند برئ العبد 2020-10-14

محمد صالح رياض 1 مقدم - 2020-10-14
عبده نبيل عبد الخالق 1 مجند برئ العبد 2020-10-14

مينا طلعت 1 مجند - 2020/11/3
رشيف عبد املنعم رياض 1 مجند - 2020/11/4

محمود كامل الدين 1 وسط سيناء مالزم 2020/11/5
محمد جامل حافظ عثامن 1 مجند رفح 2020-11-15

1 محمود عطيه البخ ضابط - 2020-11-23
عادل محمد مدحت 1 مجند برئ العبد 2020/12/3
عبد الغني الزيني 1 مجند برئ العبد 2020/12/8

محمود رضا 1 رائد - 2020/12/11
احمد محمد طلبة 1 مجند - 2020-12-14
عمر املرصفاوي 1 نقيب الشيخ زويد 2020-12-17

محمد مختار 1 الشيخ زويد مالزم 2020-12-18
 عمر املرصفاوي/ محمد

مختار
2 مالزم الشيخ زويد 2020-12-18

 رضا الشناوي/ مصطفي
محمد

2 رقيب الشيخ زويد 2020-12-18

محمد جميل 1 مجند الشيخ زويد 2020-12-18
رضا أحمد الشناوى 1 الشيخ زويد ضابط 2020-12-18
محمد جميل حمدان 1 مجند - 2020-12-19

عيل حسنني 1 مجند برئ العبد 2020-12-23
محمد حمدى محمود 1 مجند - 2020-12-24

جمعة صالح 1 مجند - 2020-12-27
حسني البايل السواركة 1 مجند الشيخ زويد 2020-12-29

أحمد محمود املر عز 1 رفح مالزم 2020-12-30

1٣٣ اإلجاميل

ملحق1: جدول يوثق بيانات أفراد القوات املسلحة الذين رصدت الجبهة 
املرصية قتلهم عىل يد الجامعات املسلحة يف شامل سيناء خالل 

عام 2020.


