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ُبعید الحرب العاملیة -ضافیة الثالثة التي تتشکل أغلبها وفقا التفاقات جنیف األربعة وملحقاتها اإل
الثانیة وبعد أن ثبت للبشریة إن حرب بال قوانین هي طریق معّبد للهالك والدمار وتقویض أبسط 

القواعد املتعلقة بحقوق وکرامة البشر تحت مسمی الحرب.

ی منطبقة عالوة یلع ذلك، فإن قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان املنطبق يف حالة السلم، تبق
أیضا يف حاالت الحرب والنزاع املسلح. ویلع سبیل املثال، یشمل ذلك حقوق املعتقلین واملوقوفین 
من املدنیین. فال یجوز التذرع بحاالت الحرب والطوارئ يف إخفاء الناس قسریا واعتقالهم بمعزل عن 

النظام القضائي. 

تدام الصراع، إعادة النظر يف سؤال النزاع ارتأت مؤسسة سیناء  أنه من املفید بعد نحو عقد من اح
املسلح، بالنظر إلی خفوت العملیات العسکریة نسبیا والتراجع الکبیر والواضح يف قدرات تنظیم 
"والیة سیناء" بعد مقتل واعتقال الکثیر من منتسبیه وأعضائه. وکذا البحث يف سؤال املستقبل 

نحو رد املظالم وحفظ الحقوق -لنزاع املسلح بفرض نهایة ا-القریب وکیف یمکن تلمس الطریق 
وتحقیق االستقرار؟ مّثل البحث عن إجابة تلك األسئلة  بواعث هذه الورقة. وکما أشرنا أعاله، فإن 
اإلجابة یلع السؤال القانوني یتم عبر تحلیل سیاسي ملستجدات املشهد السیناوي يف العامین 

و يف طور الصیرورة، واستخالص التوصیات بشأن املاضیین، بغرض فهم ما حدث واستشراف ما ه
املستقبل.

مؤتمر املناخ يف سیناء ینبغي أن یمثل 
منصة لالستماع ملظالم أهلها
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یلع الحکومة املصریة واملشارکین يف املؤتمر التصدي 
لالنتهاکات الخطیرة يف سیناء
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مؤتمر المناخ في سيناء ينبغي أن يمثل منصة لالستماع لمظالم أهلها
على الحكومة المصرية والمشاركين في المؤتمر التصدي لالنتهاكات الخطيرة في سيناء
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 ن اليوم إن املؤتمر العاملي للمناخقالت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسا --( 2022سبتمبر  29 –)لندن 

COP27   والذي سيعقد يف شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء نوفمبر املقبل، ىلع بعد رمية حجر من
تلك املناطق التي شهدت تهميشا رسميا متعمدا لعقود، وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان خالل 

سيناء، التي نالت ويالتها من البيئة شمال  سكان  عقد من الحرب يف  سية وحقوق ال سا والبنية األ
  .األصليين

، هّجرت السلللتات امليللرية تحت إشللرا  قوات الجيا، عشللرات اكا  من سللكان شللمال 2013منذ 
سلليناء، تحت يريعة القءللاء ىلع التنايس املسلللة سواية سلليناءس التاب  لداعا، وجّرفت األرا للي 

ية ىلع حركة البشللر والبءللاد  لدت لشلللل الزراعية، ودمرت البنية التحتية، وفر للت قيودا تسلللت
اقتيادي كامل، كما اعتقلت قوات الجيا والشرطة بالتعاون م  ميليشيات مسلحة داعمة للجيا، 
تعسللايا، اكا  من سللكان شللمال سلليناء ولخاتهس قسللريا، وتعرص األهالي ألصللنا  لخر  عديدة 

ية وداعا، من ا يد القوات الحكوم كات ىلع  ها قانون وختيرة من اانت خارج ال تل  لختف، والق
  .والتعذيب

سالس: سمن غير املعقول لن تستءيف  سيناء لحقوق اإلنسان، لحمد  قال املدير التنايذي ملؤسسة 
الحكومة امليلرية اكا  من املشلاركين يف شلرم الشليخ بسليناء ملناقشلة مسلتقبل الحياة ىلع 

ر يف اانتهاكات الجسيمة واملنهجية كوكبنا بينما تغض التر  عن حقوق سكان املكان، بل وتستم
 لحقوقهس. طرح ومناقشلللة ومعالجة قءلللايا سللليناء البيئية والحقوقية خالل وحول مؤتمر البيئة

COP27  يف شرم الشيخ، هو لقل ما يمكن عمله ألخذ سكان يلك املكان الذي يستءيف املؤتمر بعين
 ".ااعتبار

قاعس الحكومي عن ااسلللترمار يف بنيتها عانت شلللبه جزيرة سللليناء من التهميا الرسلللمي والت
يرية  2013التحتية لعقود طويلة. ومنذ  شمالي بين قوات الحكومة امل شقها ال احتدمت الحرب يف 

سيناءس  من جهة وجماعة سلنيار بيت املقدسس اإلسالمية املسلحة والتي لعلنت تحولها إلى سواية 
ب مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان، وكذلك ، من جهة لخر . تذه2014ومبايعتها لتنايس داعا يف 

منامات دولية لخر  مرل هيومن رايتس ووتا و لكاديمية جنيف للقانون اإلنساني الدولي، إلى لن 
يرقى إلى النزاع املسلة غير الدولي وتنتبق عليه قوانين الحرب.  2014الو   يف شمال سيناء منذ 

سكرية  سيناء ملنتقة ع شمال  يارا منذ يلك الوقت تحولت  يري ح مغلقة فرص عليها الجيا امل
  .إعالميا رهيبا ملن  تدفق املعلومات ومن  وصول اليحايين واملراقبين املستقلين للمنتقة

لس تعرر مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان ىلع لي دليل يشير إلى دعوة الحكومة امليرية لي جماعات 
ص سيناء، لو قبادلها ومجتمعاتها األ سكان  ستقل وفعال لو ممرلين عن  شكل م لية، إلى املشاركة ب

هاما مؤتمر املناخ، ويلك بخال  خبر  عات خالل لو ىلع  ما ية والتنوع يف لي اجت يعكس التعدد
سيناء. كما يبدو لنه ا يوجد يف  شمال  واحد عن جمعية واحدة تعمل بالتنسيق م  مكتب محافاة 
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لي منامة ميلللرية تتخذ من  COP27 قاعدة بيانات منامات املجتم  املدني املشلللاركة يف مؤتمر
  .سيناء مقرا لها لو تكون سيناء هي مجال نشاطها األساسي

تلك القتيعة م  املجتم  املدني هو انعكاس للو   يف مير بشكل عام، وإن كان القم  الحكومي 
يف سيناء لكرر قسوة ووحشية م  التحلل الكامل ملؤسسات الدولة وماهوم دولة القانون إي يشر  

ءادية لو جهات تنايذية ال شبه كامل ىلع الو   هناك دون تدخل ُيذكر للجهات الق شكل  جيا ب
لخر . غياب املجتم  السلليناوي عن مؤتمر املناخ وفعاليته هو نتيجة طبيعية لسللياسللات الحكومة 
امليللرية التي عملت ىلع خنق كافة لشللكال الحياة املدنية يف سلليناء والقءللاء ىلع األشللكال 

سيناء مرل الندوات واملجالس والدواوين. التقليدية  سلمي يف مجتم   للتعبير عن الرلي والتجم  ال
قامت السلتات يف سنوات الحرب باعتقال العديد من النشتاء السيناويين السلميين الذين حاولوا 

تنايس املجموعات املسلتقلة مرل ساللجنة الشلعبية يف شلمال  -رغس وطأة الارو  والتهديدات  –
شعبية والدواوين والتوقف عن  سيناءس سماح باتة املجالس ال لتدارس الو   ومتالبة الحكومة بال

سات التهجير القسري لحين التشاور م  السكان املحليين. لد  يلك بالتبعية إلى تغييب صوت  سيا
الحوار والعمل السلللمي وإتاحة املجال لكرر للجماعات املسلللحة واملتترفة. كما لد  إلى عدم قدرة 

نامات املجتم  املدني ومنامات اإلغاثة املستقلة يف القاهرة والوادي ىلع العمل بشكل فعال م
  .يف شمال سيناء والوقو  ىلع الو   من خالل إرسال البعرات لو املراقبين املستقلين

 بحسب ميادر حقوقية مستقلة متلعة ىلع ملف –تحاول الحكومة امليرية يف الشهور املا ية 
COP27  - لك من خالل وزارات الخارجية والتءلللامن والبيئة، الدف  بالعديد من املنامات املؤيدة وي

للحكومة لو التي تعمل يف مجاات ا تنتقد السياسات الحكومية، إلى املشاركة يف املؤتمر لإليحاء 
بأن ثمة حيوية داخل املجتم  املدني امليللري الذي تس تقويءلله من خالل سللياسللة اسللتهدا  ا 

تءللمنت غلق ومحاصللرة الجمعيات  2013فيها لكافة لشللكال التنايس والعمل السلللمي منذ  هوادة
سار وتجميد لموالهس وغير  سان والعاملين يف املنامات ومنعهس من ال شتاء حقوق اإلن واعتقال ن

  .يلك من مااهر ااستهدا 

كومة ومؤيدة قالت مؤسللسللة سلليناء لحقوق اإلنسللان إن سحيلة ااعتماد ىلع منامات ليلليقة بالح
لسللياسللتها تمرل منهجا اعتمدته الحكومة امليللرية منذ سللنوات يف الاعاليات األممية واإلقليمية 
املختلاة، بهد  التغتية ىلع األو للاع املتدهورة لحقوق اإلنسللان يف ميللر، م  تغييب األصللوات 

جية امليري سامة الناقدة.س تأتي تلك املحاوات بينما عّبرت تيريحات رسمية ىلع لسان وزير الخار
شللكري عن ااتجال لارص قيود ىلع حرية التجم  السلللمي وااحتجاج خالل مؤتمر املناخ، فيما يبدو 

 .لنه انعكاس للتربص األمني املعتاد  د لي فعاليات مستقلة

شكل فعال إا يف  سات املالدمة ا يمكن لن يتس ب سيا سس ال إن العمل ىلع حماية البيئة واملناخ ور
سة لشمل تعنى بحماية حقوق املواطنين وتعزيز التعددية واملشاركة السلمية، إي ا يمكن إطار سيا

 .فيل حقوق البيئة عن حقوق السكان وحقوق الشعوب األصلية
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سيناء لحقوق اإلنسان كافة النشتاء البيئيين والحقوقيين واملنامات املستقلة  تتالب مؤسسة 
با كٌل حسلللب  –ر مكان انعقادل ومحاولة تخيللليص جزء املشلللاركة يف املؤتمر األخذ بعين ااعت

سكان  –إمكاناتهس  ءايا  شة ق ءامن م  ومناق ءوء ىلع والت سليط ال من جهودهس خالل املؤتمر لت
سالة وا حة ا لبس  يال ر شاركة يف املؤتمر إي ءياة. كما تتالب حكومات الدول امل األرص املست

املدني غير مقبول، ولن  ىلع الحكومة امليللرية  فيها لو مواربة للحكومة امليللرية إن قم  املجتم 
دولة يف مجلس حقوق اإلنسللان  32تنايذ التوصلليات الواردة يف اإلعالن الغير مسللبوق الذي تبنته 

ملعالجة لزمة حقوق اإلنسلللان يف ميلللر. ولن لي لعمال انتقامية  2021األممي يف جنيف يف مارس 
خذ ىلع محمل الجد، يف إطار عالقة تكون مبادئ  للد األصللوات املعار للة قبل لو بعد املؤتمر سللتؤ

 .ولسس حقوق اإلنسان فيها جوهرا و مانة

قال سالس: سإن لد  الحكومات املختلاة والنشتاء املستقلين يف مؤتمر املناخ بشرم الشيخ فرصة 
حقيقية لنقل بعض من معاناة املواطن السلليناوي الذي يعيا كابوس اانتهاكات املسللتمرة ىلع 

صوت مقربة  يال  يرية وإي شة تلك اانتهاكات م  الحكومة امل من مقر انعقاد املؤتمر. عليهس مناق
 ".هؤاء املحرومين من املشاركة والحديث

  :املزيد من املعلومات         
شارة مسؤولين حكوميين ميريين رفيعي املستو ، بينهس الرديس  شهور املا ية، تعددت إ يف ال
سار  سيناء م  اانح شمال  سكرية يف  سه، إلى قرب انتهاء العمليات الع سي نا سي عبد الاتاح ال
كاتها  ثار الحرب ممتدة، وانتها ناءس، وم  يلك تبقى ل الوا لللة لناوي وهجمات جماعة سواية سلللي

بال محاسلللبة لو عالج حقيقي. وفيما يلي بعض لهس امللاات املّلحة املتيللللة بحقوق  الجسللليمة
اإلنسان والبيئة يف شبه جزيرة سيناء، التي تعتقد مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان لنها ينبغي لن 

  .تكون لها األولية يف لي نقاشات حقيقية ومستقلة داخل وحول مؤتمر املناخ

  :رينلوا: تعويض وإعادة املهّج
ىلع السلتات امليرية اإلسراع يف تعويض املهجرين قسريا تعويءا مجزيا وشاافا، والسماح لكل 
من اسللتلس التعويض بالتعن عليه بالتريق القءللادي لمام محاكس مسللتقلة، وكذلك السللماح لكل 

التأكد  املّهجرين قسريا والنازحين بالعودة ألرا يهس يف لقرب فرصة يسمة بها الار  األمني، وبعد
من تتهير لرا يهس من األلغام التي زرعها مسلحو داعا. ىلع السلتات ليءا جبر  رر  حايا الحرب 

  .واانتهاكات، والتحقيق يف تلك اانتهاكات تحقيقا شاافا ومستقال

سابقة لعدتها منامة هيومن رايتس ووتا وساهمت يف إحداها مؤسسة  كشات تقارير حقوقية 
سيناء  12.350عن لن الجيا امليري قام بهدم ما يزيد عن  سيناء لحقوق اإلنسان شمال  مبنى يف 

، لغلبها منازل، يف انتهاك ختير وممنهج لقواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسللان 2020و  2013بين 
والقانون الدولي اإلنسللاني، وفيما مرل ىلع األرجة جرادس حرب. تبقى مئات من تلك األسللر املهّجرة 
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بعد سللنوات من هدم منازلها، وبال دعس حكومي إليجاد سللكن بديل. كما تبقى ختط  بال تعويءللات
الحكومة بشللأن إعادة تسللكين األهالي يف املدينة املسللّماة سرفة الجديدةس غامءللة وغير وا للحة 
خاصللة م  تيللريحات رسللمية سللابقة تشللير لنية السلللتات بي  الوحدات السللكنية يف العمارات 

س سكنية للراغبين، يف  ستاادة والتربة املادي من الحرب التي ال شين يوحي بالرغبة من اا لوك م
 .دمرت حياة السيناويين بعد فشل وتقاعس الحكومة عن تقديس التعويءات العادلة و الناجزة

 ثانيا: النار بعين ااعتبار لحقوق مجتمعات سيناء

 "كل سسكان لصليين
حمالت تشويه شعواء يف اإلعالم املسيتر  - وقبلها –واجه سكان سيناء ىلع مدار سنوات الحرب 

عليه بواسلللتة الحكومة ولجهزة األمن، تءلللمنت التخوين والحط من قيمتهس ووصلللمهس جماعيا 
  .بتيويرهس كمجموعات خارجة ىلع القانون، لو غير ميريين

ياهر ميللتلة سالسللكان األصللليينس بو للوح يف وصللف قاطني شللبه جزيرة سلليناء يف مسللتندات 
ير سيناء حكومية م يل ختة العمل البيئي يف محافاة جنوب  ستند يا سمية حديرة، مرل م ية ر
  .2005-2004اليادر يف 

ا يعّر  القانون الدولي ميللتلة سالسللكان األصللليينس تعرياا محددا لو جامعا، إا لن املبادئ الواردة 
، لي تعريف يف اإلعالن األممي بشلللأن حقوق الشلللعوب األصللللية تؤكد ىلع مبدل التعريف الذاتي

سيناء إلى لناسهس بهذا املنتق  شير العديد من لبناء  صليين. وي سكان ل املجتم  لناسه كمجتم  
م  تأصلللل اإلحسلللاس التاريخي بالالس من الدولة املركزية امليلللرية. من بين املبادئ الواردة يف 

مرارية التاريخية يف املعايير األفريقية لحقوق السللكان األصللليين، التمايز الرقايف والتقاليد وااسللت
يلك التمايز عن املجتم  املهيمن، باإل لللافة لكون تلك العادات والتقاليد والرقافة املميزة معتمدة 
ىلع القدرة ىلع ااسلللتمرار يف الحياة يف تلك األرص وامتالكها و امتالك الحق يف اسلللتخدامها، 

يتن  والتعرص للت ير اانعزال الجغرايف لو امل مييز والتهميا تاريخيا. وهي كلها باإل افة إلى عن
معايير تنتبق ىلع مئات اكا  من قاطني شللمال وجنوب سلليناء وقبادلها وعشللادرها، برغس هجرة 

 .العديد من لبناء الوادي إليها يف العقود املا ية ومياهرتهس ألبناء سيناء

صليينس وتروج لن الحد سكان األ سكان تنزعج الحكومات املستبدة غالبا من فكرة سال يث عن حقوق ال
األصلللليين هو بمرابة إثارة لتوجهات اانايلللال لو الحكس الذاتي. لكن الحقيقة خال  يلك والنار 

 .للسكان األصليين ا يعني بالءرورة الحث ىلع دعوات اانايال لو غيرها

ل سسكان لصليينس يف تعميق التوجه الحقوقي يف معاملتهس، والعم ل ُيساعد النار لسكان سيناء ك
بشكل لكرر جذرية ىلع فهس مشاكلهس التاريخية و مااملهس وإيجاد حلول لها. وىلع سبيل املرال، 
سالمة البدنية  صلية يف الحياة وال شعوب األ شأن حق ال سابعة من اإلعالن األممي ب تنص املادة ال

عوب الشخيية، وحقها جماعيا يف العيا بحرية وسالم، وتنص املادة الرامنة ىلع عدم تعرص الش
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األصلية للدمج القسري لو تدمير ثقافتهس. وفيما يتيل باانتهاكات الواقعة حديرا، تتحجج السلتات 
يرية  ستور  –امل صة التحجج  –حتى لحاة كتابة ال بحجج واهية لنزع ملكية األرا ي واملزارع، وبخا

عض منهس غير بأن السلليناويين ا يملكون عقود ملكية مسللجلة يف الشللهر العقاري لو لن لصللول الب
يل بالحق يف  سان فيما يت ير عقودا. قواعد القانون الدولي لحقوق اإلن يرية رغس إقامتهس يف م م
السكن وخاصة حقوق السكان األصليين وا حة وقاطعة يف لن ما يحدد ملكية األرا ي ليس فقط 

. تواجد السيناويون األوراق والعقود املسجلة لد  لجهزة الدولة املركزية وإنما ااستخدام طويل األمد
يف تلك املناطق وسللكنوها وزرعوها واسللتخدموها بأشللكال مختلاة قبل سللنوات مديدة من وادة 

يرية يف  سجيل ملكية  1952الجمهورية امل يري )الجهاز املعني بت شهر العقاري امل شأة ال وقبل ن
ءا ىلع  رورة1946العقارات( يف  شعوب  . وتنص املادة الرامنة من اإلعالن األممي لي عدم تعرص ال

  .األصلية ألي عمل يهد  لو يؤدي إلى نزع ملكية لرا يها لو مواردها؛ لو نقلها قسرا

سري  رورة  سألة التهجير الق سان حول م ءمانات الواردة يف القانون الدولي لحقوق اإلن ءمن ال تت
بما يشللمل األخذ بعين ااعتبار وىلع وجه الخيللوح حقوق السللكان األصللليين، إن تحّتس نقلهس، 

الحااظ بأقيلللى قدر ممكن ىلع عاداتهس وتقاليدهس وثقافتهس عند نقل السلللكان من مكان ل خر، 
باإل للافة إلى املبدل األصلللي الذي ُيلزم الحكومات بتقديس األرص مقابل األرص إي ا يكاي التعويض 

ا بالكامل سياسة املادي والنقدي عند نزع ملكية األرا ي وتهجير السكان. كل تلك الءمانات سحقته
الجيا امليلللري يف سللليناء الذي يبقى الحاكس الاعلي للمنتقة بغض النار عن لي لجهزة لخر  
قدمت يف الكرير من األحيان  بل  بل األرص  ية األرص مقا لدولة امليلللر لدولة هناك. فلس تعرص ا ل

ت فيها الحكومة يف األحوال القليلة التي وفر –تعويءات نقدية زهيدة وغير مجزية. كما لنها عر ت 
سكنية مرتاعة بما يتنافى م  عادات وتقاليد  -سكنا بديال  تسكين األهالي يف شقق يف عمارات 

صغيرة لو متوستة تسورها وتحيط بها مناطق زراعية لو  سيناء يف الحياة يف بيوت عادلية  لهالي 
  .سحوشس للعادلة

 حركةثالرا: التوقف عن سياسات العقاب الجماعي والقيود ىلع ال
بشكل كبير ىلع النشاط التجاري وااقتيادي يف شمال سيناء، حيث قتعت  2013لثرت الحرب منذ 

الكمادن العسكرية لواصر املدن والقر ، وفرص الجيا قيودا شديدة التسلط ىلع العبور بين سيناء 
سالم واألنااق الجديدة التي افتتحت مؤخرا. بقي كوبر ير عن طريق كوبري )جسر( ال سالم وبر م ي ال

مغلقا فعليا لسللنوات عديدة. وحتى لحاة كتابة هذل السللتور يحتاج امليللريين غير املقيمين يف 
سيناء للحيول ىلع تيارية لمنية مسبقة عبر عملية معقدة للغاية من لجل السماح لهس بالدخول 

سابي  وبال قواعد يارية  أليام لو ل يول ىلع تلك الت سيناء، تمتد عملية الح شمال  شاافة لو  إلى 
  .وا حة

ساحل  شواطئ وامليال ىلع امتداد  ستخدام ال ءا حار ا شملت لي يارمة ىلع حرية الحركة  القيود ال
البحر املتوسط يف شمال سيناء ألي لنشتة كانت ترفيهية لو تجارية، وُمن  الييادين من الييد يف 
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ومية لالنقتاعات بحيرة البردويل وسللاحل املتوسللط لسللنوات عديدة، كما لدت السللياسللات الحك
املتكررة للكهرباء والخدمات األسللاسللية من ميال الشللرب وااتيللاات يف مناطق عديدة يف شللمال 

 .سيناء

سة تجريف املزارع، وإعادة النار يف الختط  سيا رابعا: التوقف عن 
 التنموية

هر تحليل جّر  الجيا امليري لغلب املساحات املزروعة داخل شمال سيناء لثناء سنوات الحرب. ُيا
 14.300هكتار )نحو  6000إن ما يقدر ب   2021ليور األقمار اليناعية لجرته هيومن رايتس ووتا يف 

لدولة بتحويل ملكية  قامت ا تدميرها او حرقها لو تجرياها. كما  فدان( من األرا لللي املزروعة تس 
بار لحياة مسللاحات شللاسللعة من األرا للي يف شللمال سلليناء إلى القوات املسلللحة، دون لدنى اعت

  .القاطنين فيها وحقهس يف استغالل مواردها

يف املشللروعات سالتنمويةس تتجه الدولة دادما لتدشللين املشللاري  دون لدنى مشللاركة مجتمعية 
حقيقية حول قيمة تلك املشللاري  وجدواها وتأثيراتها البيئية والحقوقية املحتملة. وىلع سللبيل 

سي قرارا بنقل سي صدر الرديس ال ييص  املرال، ل تبعية ميناء العريا إلى وزارة الدفاع م  إعادة تخ
ساحة من األرا ي حوله للميناء بحجة تتويرل، مما يعني تهجير نحو  سرة وهدم املزيد من  6000م ل

املنازل يف تلك املنتقة. حدث يلك رغس وجود دراسات تو ة إمكانية إنشاء ميناء جديد كلية خارج 
متد ملئات الكيلومترات. وجود امليناء يف املنتقة السللكنية، املناطق السللكنية ىلع السللاحل امل

يعني ليءا ىلع األرجة مرور الشاحنات الكبر  والسان وارتااع التلوث البيئي والسمعي يف املرب  
 .السكني

 خامسا: إعادة فتة املجال األهلي والسماح باملعار ة السلمية
ريحاتها عن الحرح ىلع املناخ والبيئة إن كانت جادة يف تيللل –ىلع حكومة الرديس السللليسلللي 

لن ترف  قبءللة األمن الحديدية عن املجتم  األهلي واملدني يف شللمال سلليناء،  –وحقوق اإلنسللان 
سيناويين  سات الدولة وماهوم دولة القانون عن طريق اإلفراج عن اكا  من ال س وتعيد ااعتبار ملؤ

امليليشلليات املسلللحة الداعمة للجيا يف  الذين تس اعتقالهس تعسللايا لو ملما، وإنهاء سلللتة
من الذين مازالوا يف عداد املختاين  –وربما املئات  –املجتمعات القبلية، وإجالء ميلللير العشلللرات 

قسريا. ىلع السلتات ليءا إغالق كافة السجون العسكرية السرية ونقل كافة املحتجزين بها فورا 
وقانوني، وتحترم القواعد الدنيا ملعاملة  إلى مقرات احتجاز رسلللمية تق  تحت إشلللرا  قءلللادي

السللجناء. كما ينبغي السللماح للنشللتاء واليللحايين املسللتقلين بزيارة سلليناء والعمل بها بحرية 
وبشكل مستقل، دون لن يرتبط يلك بءرورة تنايس سزياراتس رسمية  من وفد تحدد الحكومة مالمة 

 .عمله واملشاركين فيه كما حدث يف املا ي
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من اإلعالن األممي بشلللأن حقوق الشلللعوب األصللللية ىلع حق تلك الشلللعوب يف  18دة تنص املا
ساملشلللاركة يف اتخاي القرارات املتعلقة باملسلللادل التي تمس حقوقها من خالل ممرلين تختارهس 
هي بناسها وفق إجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق يف حاظ وتتوير مؤسساتها األصلية الخاصة بها 

 ".القرارات التي تقوم باتخاي

إن التواصل الحر للنشتاء واملجموعات املستقلة م  املجالس الشعبية والدواوين ولشكال املشاركة 
الشللعبية يف سلليناء، وم  سللكانها، لمر جوهري يف التوصللل للمعلومات وإيجاد حلول حقيقية. إن 

يف شلللمال  عمل املجموعات يات الخبرة بالبيئة يف فحص ودراسلللة العديد من املشلللاكل البيئية
وجنوب سللليناء، ومن بينها تراج  ثروة النخيل، و نحر الشلللواطئ، وانخااص مخزون امليال الجوفية، 
وارتااع درجات الحرارة، و تهديد البيئة البحرية والشلللعاب املرجانية، وغير يلك من املشلللاكل التي 

تلك املجموعات  تترقت لها دراسات حكومية وغير حكومية سابقا، كل يلك غير ممكن دون لن تشعر
يحاي اانتقام  شط والباحث وال شى فيه النا سكان، ا يخ صل م  ال بأن ثمة إطار لمن للعمل والتوا
الحكومي، وا يخشللى فيه املواطن اإلفيللاح عن رليه والتعبير عن املشللكالت واملشللاهدات بأمانة 

 .ودقة

التي تمن  يف الشللهور ومن املعرو  إن الوصللول ملدن جنوب سلليناء يخءلل  لرقابة لجهزة األمن و
سيين يف لحيانا كريرة من دخول املنتقة وفقا ألهواء  باط  سيا سنوات املا ية املعار ين ال وال
الشللرطة والجيا يف نقاط التاتيا املتعددة ىلع التريق بين القاهرة وشللرم الشلليخ، حيث قال 

سيين إنهس تعر وا للتوقيف حتى لثناء  سيا شتات ال شتاء والنا سياحية العديد من الن رحالتهس ال
 .بعد الكشف ىلع بتاقاتهس ىلع قاعدة البيانات املتاحة لد  لولئك الءباط

سكرية ىلع املشروعات يف  سسة الع سا: إنهاء هيمنة املؤ ساد
 شمال سيناء

من اإلعالن األممي لحقوق الشللعوب األصلللية ىلع لنه: للشللعوب األصلللية الحق يف  23تنص املادة 
صلية الحق تحديد وتتوير لولويات  شعوب األ سة حقها يف التنمية. ولل ستراتيجيات من لجل ممار وا

يحة واإلسكان وغيرها من  شارك مشاركة نشتة يف تتوير وتحديد برامج ال صة يف لن ت ياة خا ب
يادية وااجتماعية التي تمسها،س كما تنص املادة  لنه: سللشعوب األصلية املحرومة  20البرامج ااقت

سباب الرزق وال يف.س وبالنار للتهميا التاريخي من ل يول ىلع جبر عادل ومن تنمية الحق يف الح
لسللليناء وإهمال تنميتها، يف مل ختاب ممجوج متواصلللل يتحدث عن تنمية ا تحدث، كان من 
املاترص معالجة يلك من خالل ختط حكومية للتواصل م  سكان سيناء للوقو  ىلع احتياجاتهس 

  .سمية املتعلقة بالتنمية والبيئةوتمريل لرادهس يف السياسات الر

لكن الواق  هو العكس من يلك. تهيمن وزارة الدفاع امليلللرية ولجهزة املخابرات ىلع مشلللروعات 
شاء  شروعات اإلن سنوات املا ية، من بين يلك م شكل كبير يف ال سيناء ب ياد يف  التنمية وااقت
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ي سمكية. كما تعتبر القوانين امل يالح الزراعي والرروة ال ست رية والتعدين واملوانئ واملتارات، واا
لرا لللي تابعة للجيا وليس ملن امتلكوها و  –كو للل  افترا لللي  –إن األرا لللي يف سللليناء هي 

اسلللترمروها. كما لن الكرير من الشلللركات ساملدنيةس العاملة يف سللليناء ماهي إا واجهة ألجهزة 
لذي ينص ىلع  لللرورة إجراء دراسلللات تقييس األثر البيئي  ئة امليلللري ا قانون البي املخابرات. إن 

روعات املختلاة يكاد ا يكون له لثر ملموس يف سيناء، حيث ا توجد لي دراسات متاحة للعامة للمش
شروعات املختلاة هناك. كمان لن احتكار وزارة الدفاع ألغلب  يين والباحرين عن امل ي لو حتى املتخ

لدفاع، تلك املشللروعات يعني بالءللرورة تعارص امليللالة بين وزارة قوية تحكس وتتحكس، وهي وزارة ا
ووزارة لخر   عياة، هي وزارة البيئة، التي ا يمكنها عمليا التدقيق يف لو اإلشرا  ىلع لو معار ة 

  .لي مشروعات لوزارة الدفاع بوصاها الحاكس الاعلي يف سيناء، بل وعموم مير

شللهد امليللريون نمويجا صللادما إلهمال الدولة رلي السللكان ومقتءلليات البيئة وحقوق الشللعوب 
ية يف منتقة سسللانت كاترينس يف جنوب سلليناء حيث قامت بأعمال هدم وبناء ختيرة يف األصللل

منتقة التراث العاملي حول دير سلللانت كاترين يف املشلللروع الذي عر  باسلللس سالتجلي األعاسس. 
سانت كاترين  شاء العشرات من املباني داخل وحول مدينة  صحاية وحقوقية تسَّ ان وبحسب تقارير 

اكتراث لقوانين اليونسلللكو املتعلقة بمناطق التراث العاملي لو بالقوانين امليلللرية  التاريخية دون
املنامة لشللؤون املحميات التبيعية، وستسللّبب يف دمارئ بيئي واسلل ئ يسللتحيُل رتُقه لو عالجهس، 
بينما تتجاهل الدولة كافة تلك التقارير والرغبة الشلعبية يف املشلاركة يف اتخاي القرار تحت اسلس 

 .تتويرس والتنميةسال

 

 


