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ــي  ــطس والت ــهر أغس ــن ش ــث م ــبوع الثال ــيناء باألس ــمال س ــي ش ــرت ف ــي ج ــداث الت ــرة األح ــذه النش ــي ه تغط

ــي. ــكل ميدان ــا بش ــا وتوثيقه ــن رصده ــة م ــق المؤسس ــن فري تمك

ــكرية  ــات عس ــا حم ــة، منه ــاكات الحقوقي ــداث واالنته ــاخنًا باألح ا س ــبوًع ــيناء أس ــمالي س ــق ش ــت مناط عاش

ــي  ــة ف ــدات صحي ــر وح ــف وتدمي ــكنيًا، ونس ــا س ا وبيتً ــجًد ــال مس ــوي ط ــف ج ــازل، وقص ــة المن ــف وإزال لتجري

قريتيــن. كمــا شــهد أيضًــا اســتمرار أزمــة حرمــان صيــادي ســيناء مــن ممارســة مهنتهــم علــى خــاف نظرائهــم 

ــات. ــة المحافظ ــن بقي م

2020.08.16
ــة  ــة “قري ــي منطق ــوت ف ــر بي ــات بتفجي ــراء مفرقع ــات وخب ــدة دباب ــة وع ــززة بجراف ــة مع ــة أمني ــت حمل أقدم

ــيناء. ــرقي س ــد”، ش ــيخ زوي ــة “الش ــاحل مدين ــد س ــة عن ــكادرة”، الواقع الس

ــت  ــة قام ــان، أن الحمل ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــد” لمؤسس ــيخ زوي ــة “الش ــكان مدين ــن س ــان م ــاهد عي ــاد ش أف

بتدميــر 10 مســاكن بدويــة، قــرب مدرســة “الســام” اإلعداديــة المهجــورة، وهــي مســاكن أجبــروا علــى الرحيــل 

ــى. ــم تكــن األول ــى أن عمليــات الهــدم ل ــو 2020، مؤكديــن عل ــي أبريل/ماي منهــا ف

ا مــن قريــة “الســكادرة” فــي شــهادته لفريــق  كشــف أحــد الســكان المحلييــن الذيــن أجبــروا علــى النــزوح قســًر

ــي القريــة،  المؤسســة: أن خــال شــهري أبريــل ومايــو الماضييــن لــم تســمح القــوات األمنيــة ألحــد بالبقــاء ف

وأن عمليــة التهجيــر المنظمــة التــي جــرت ســبقها تضييــق فــي ســبل العيــش، إذ قطعــت الكهربــاء عــن القرية 

مــرارًا لفتــرات طويلــة، ثــم بــدأت القذائــف تســقط بشــكل عشــوائي علــى القريــة ومحيطهــا، األمــر الــذي عجّــل 

برحيــل األهالــي للنجــاة بأرواحهــم. 

النشرة األسبوعية
األسبوع الثالث من شهر أغسطس

تفاصيل االنتهاكات:

الملخص:
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اتفقــت شــهادة اخــرى لشــاهد عيــان مــع الشــهادتين الســابقتين، إلــى أن عمليــات نســف وهــدم البيــوت بــدأت 

مباشــرة عقــب خلــو القريــة مــن ســاكنيها، وانطلقــت بمزاعــم انفجــار عبــوة ناســفة علــى عربــة عســكرية داخــل 

المنطقــة، إذ بــدأ الجيــش بهــدم وإزالــة البيــوت المحيطــة باالنفجــار أواًل، ثــم اتســع ذلــك ليشــمل مواقــع عــدة؛ و 

أن ســكان مدينــة “الشــيخ زويــد“ القريبــة مــن قريــة “الســكادرة“ يســمعون بشــكل شــبه يومــي أصــوات تفجيرات 

المنــازل وارتفــاع أعمــدة الدخــان جــراء عمليــات الهــدم والتجريــف المتســارعة بالقريــة.

ــة  ــة خاص ــة- حماي ــر الدولي ــة وغي ــات- الدولي ــاء النزاع ــي أثن ــلوك ف ــة للس ــة الناظم ــريعات الدولي ــي التش تضف

لألعيــان المدنيــة، وتعــد الهجمــات المتعمــدة أو العشــوائية أو غيــر المتناســبة علــى المدنييــن واألعيــان 

ــر  ــدم. يق ــة باله لزم ــكرية ُم ــرورة عس ــاب ض ــي غي ــكان، ف ــوت الس ــدم بي ــمل ه ــا يش ــورة، بم ــة محظ المدني

البروتوكــول اإلضافــي األول التفاقيــة جنيــف فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 52 بحمايــة لألعيــان المدنيــة، إذ أوجــب 

ــردع. ــات ال ــوم أو لهجم ــًا للهج ــتخدامها مح ــدم اس ع

2020.08.16
ــا، برصاصــة طائشــة اســتقرت فــي قــاع  أصيــب صبــي يدعــى “أحمــد بــدران عطــا اهلل”، ويبلــغ مــن العمــر 15 عاًم

ــة  ــي “الزهــور” الســكني بمدين ــي ح ــى أن المصــاب يســكن ف ــي لمؤسســة ســيناء إل ــاد مصــدر طب الجمجمــة. أف

“الشــيخ زويــد“، وأنــه نقــل أواًل إلــى مستشــفى “الشــيخ زويــد العــام“، ثــم تــم تحويلــه إلــى مستشــفى “العريــش 

ــى مستشــفى  ا لضعــف اإلمكانيــات المتاحــة جــرى تحويلــه مــرة ثانيــة إل العــام“ بســبب خطــورة اإلصابــة. ونظــًر

“القصــر العينــي“ بالقاهــرة ومــا زال يخضــع للعــاج؛ ولــم يقــرر االطبــاء هــل يســتخرجون الرصاصــة أم يتركونهــا، 

ــى حيــاة الصبــي. بســبب الخطــورة الشــديدة عل

فيمــا تطابقــت شــهادة اثنيــن مــن شــهود العيــان فــي حــي “الزهــور“ بمدينــة “الشــيخ زويــد“ حــول تكــرر وقــوع 

إصابــات بســبب الرصــاص والقذائــف العشــوائية فــي حــي “الزهــور” بالشــيخ زويــد خــال األشــهر الماضيــة والتــي 

تطلقهــا قــوات الجيــش التــي تؤمــن المدينــة بغــرض التمشــيط والتأمين، يقع “معســكر الزهــور” داخــل المدينة 

وهــو أكبــر معســكر للجيــش مســتخدم فــي العمليــات األمنيــة فــي مناطــق “الشــيخ زويــد“، والــذي أعتــاد بشــكل 

ّــد هــذه  ــا مــا تقي ــي العمــارات الســكنية، وغالًب ــى إطــاق عشــوائي للنــار مــن أبــراج الحراســة التــي تعتل دائــم عل

اإلصابــات ضــد مجهــول، ممــا ينفــي وجــود أي مســؤولية قانونيــة يســتطيع أن يســتخدمها المصــاب فــي توجيــه 

ــات  ــر الهجم ــدة حظ ــاد قاع ــى اعتم ــي عل ــع الدول ــارف المجتم ــون. تع ــبتهم بالقان ــاة ومحاس ــاه الجن ــام تج اته

العشــوائية، كإحــدى قواعــد القانــون الدولــي العرفــي المنطبقــة فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، 

كمــا أكــدت علــى ذلــك المــادة 51 مــن البروتوكــول اإلضافــي األول مــن اتفاقيــات جنيــف.
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أحمد بدران عطا اهلل

2020.08.17
ــن شــهود  ّي تكشــفت واقعــة قصــف جــوي لمســجد “الرحمــة”، فــي قريــة “إقطيــة”، التابعــة لمركــز “بئــر العبــد”، ب

ــال  ــش ط ــا للجي ــا جوًي ــة قصًف ــهدت القري ــطس ش ــوم 13 أغس ــان أن ي ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــان لمؤسس عي

ــة.  ــي القري ــش” ف ــم “داع ــر تنظي ــار عناص ــروف انتش ــن، لظ ــن المصلي ــا م ــذي كان خالًي ــجد، ال المس

ــام بســبب عــدم وجــود خدمــة االتصــاالت،  ــة الخســائر إال بعــد أي ــق الرصــد بالمؤسســة معاين ــم يســتطع فري ول

ــي  إذ اتضــح أن حجــم األضــرار التــي طالــت المســجد جســيمة، وعندمــا تواصــل فريــق مؤسســة ســيناء مــع األهال

ــى المنطقــة ألنهــا مــا زالــت شــديدة الخطــورة. ــم يســتطيعوا أيضًــا الوصــول إل ّــن أنهــم ل تبي

2020.08.17
ــمال  ــة ش ــي محافظ ــة ف ــر، الواقع ــرات مص ــر بحي ــي أكب ــل”، ثان ــرة “البردوي ــي بحي ــن ف ــاة الصيادي ــت معان تفاقم

ا مــن وزارة الدفــاع تؤكــد علــى حظــر الصيــد داخــل البحيــرة فــي الوقــت  ا ســلبًي ســيناء، بعدمــا تلقــى الصيــادون رًد

ــي وألجــل غيــر مســمى. الحال

ا مــن أمانــة وزارة الدفــاع  ــي، رًد ــد”، ســامة الرقيع ــر العب ــرة “بئ ــي البرلمــان المصــري، عــن دائ ــى النائــب ف إذ تلق

بتاريــخ 29 يوليــو يشــير إلــى “االعتــذار عــن ســروح عائمــات الصيــد علــى ســاحل البحــر المتوســط مــن بورســعيد 

ــا حتــى خــط الحــدود الدوليــة شــرًقا”، و”عــدم القيــام بــأي أعمــال صيــد داخــل البحيــرة فــي الوقــت الحالــي”. غرًب
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ــه  ــد فيهــا، بعدمــا قامــت بتأجيل ــح المجــال للصي ا ســابًقا لفت ــرة موعــًد ــل، فقــد أعلنــت إدارة البحي ــي التفاصي وف

ــا، رغــم  ــا بحظــره تماًم عــن موعــد فــي مايــو الماضــي، ثــم قامــت بتأجيلــه أكثــر مــن مــرة، ثــم أصــدرت قــرارًا إدارًي

أن الصياديــن قامــوا مســبًقا بدفــع رســوم تأميــن تراخيــص الصيــد.

يســتفيد مــن بحيــرة “البردويــل” نحــو 2500 صيــاد، وتعــد مصــدر دخلهــم األساســي أو الوحيــد، ومــن المعتــاد أن 

يتــم فتحهــا للصيــد فــي بدايــة مايــو مــن كل عــام، وتســتمر حتــى نهايــة ديســمبر، إال أن هــذا االنتظــام كســرته 

ــبل  ــي س ــر ف ــق كبي ــه تضيي ــذي صاحب ــر 2018، وال ــي 9 فبراي ــت ف ــي انطلق ــاملة الت ــكرية الش ــات العس العملي

ا حتــى اليــوم. العيــش الكريــم مــا زال مســتمًر

ــر  ــواحل البح ــي س ــد ف ــر الصي ــمل حظ ــل يش ــل؛ ب ــرة البردوي ــي بحي ــد ف ــى الصي ــط عل ــاة فق ــر المعان ال تقتص

ــمل هــذا  ــا، ويش ــد تماًم ــوارب الصي ــزول العائمــات وق ــع ن ــث يمن ــف، حي ــن ونص ــن عامي ــر م ــذ أكث ــط من المتوس

ــة  ــي مدين ــل” ف ــي “أبوصق ــن ح ــيني م ــاد خمس ــهادة صي ــا لش ــط، فوفًق ــيناء فق ــمال س ــادو ش ــاره صي ــرار وآث الق

ــر  ــي البح ــاد ف ــي تصط ــعيد” وه ــور س ــاط” و”ب ــن “دمي ــة م ــد القادم ــب الصي ــاهدون مراك ــم يش ــش”، فإنه “العري

ا  بحريــة دون منعهــا وتطبيــق الحظــر عليهــا، وينطبــق الحظــر علــى الصياديــن مــن شــمال ســيناء فقــط، مشــيًر

إلــى أن أســعار األســماك ارتفعــت بمقــدار يعجــز أغلبيــة النــاس عــن شــرائه، وأن التجــار فــي المحافظــة يقومــون 

ا أن الصياديــن  ــا إليهــا أجــرة النقــل، مؤكــًد ــا بشــراء األســماك مــن محافظــة “دميــاط” بتكلفــة أعلــى، مضاًف حالًي

ــم  ــدم له ــل، وال تق ــم أي دخ ــس له ــل ولي ــن العم ــون ع ــم متوقف ــش، فه ــم فاح ــون لظل ــة يتعرض ــي المحافظ ف

ــة. ــاعدات اجتماعي ــات أو مس ــة تعويض ــة أي الحكوم

تُعــد مهنــة الصيــد بالنســبة للمــدن والمناطــق الســاحلية مهنــة أساســية تضمــن آلالف األفــراد حيــاة كريمــة. 

وبالنســبة للســكان المحلييــن فــي ســيناء، فقــد ألقــت العمليــات العســكرية الشــاملة التــي انطلقــت فــي فبرايــر 

ــآن. يضمــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان  ــي المحافظــة مــا زالــت قائمــة ل ــى مواطن ــة عل ا ثقيل ــاًر 2018 أث

ــي  ــة، وف ــة عادل ــل مرضي ــروط عم ــي ش ــل، وف ــار العم ــة اختي ــي “حري ــع، وف ــل للجمي ــق العم ــادة 23 ح ــي الم ف

ــة”. ــة مــن البطال الحماي

عــد القــرار الحكومــي بحظــر الصيــد دون توفيــر البدائــل أو تعويضــات أو معاشــات مناســبة انتهــاًكا فــي حــق  وُي

ــادو  ــه صي ــص ب ــي اخت ــزي مناطق ــاس تميي ــى أس ــوم عل ــاك يق ــو انته ــة، وه ــاة كريم ــل وحي ــن بالعم المواطني

محافظــة شــمال ســيناء دون غيرهــم، إذ تســمح الســلطات الصياديــن مــن محافظــات أخــرى، مثــل “بــور ســعيد” 

ــق. ــة دون أي تضيي ــواحل المحافظ ــى س ــم عل ــد بمراكبه ــاط”، بالصي و”دمي
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2020.08.17
كشــف مواطــن يدعــى “حمــزة ابراهيــم أبــو ســمرة” تعــرض منزلــه الواقــع فــي قريــة “إقطيــة” التابعــة لمركــز “بئــر 

ــره  ــاألرض وتدمي ــت ب ــوية البي ــه تس ــج عن ــديد نت ــوي ش ــف ج ــة لقص ــر نتيج ــيناء، للتدمي ــمالي س ــي ش ــد” ف العب

بالكامــل. واكتفــى صاحــب البيــت عنــد نشــر خبــر نســف بيتــه علــى فيســبوك بالقــول: “الحمــدهلل علــى كل حــال، 

ا إلــى أن تدميــر المنــزل وقــع يــوم 27 يوليــو الماضــي. بيعــوض اهلل”، مشــيًر

يحظــر الملحــق اإلضافــي األول التفاقيــة جنيــف فــي المــادة 52 اســتهداف األعيــان المدنيــة، ومنــع توجيــه هجمات 

إليهــا حتــى وإن كانــت ضمــن نيــة الردع.

رفض وزارة الدفاع استئناف
 الصيد في البردويل

منزل حمزة أبو سمرة
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2020.08.18
ــة  ــي قري ــى ف ــع األول ــن، تق ــن صحيتي ــر وحدتي ــى نســف وتدمي ــوة عســكرية مــن الجيــش المصــري عل أقدمــت ق

ــد“، شــمالي ســيناء. ــز “الشــيخ زوي ــان لمرك ــن تتبع ــة “العكــور”، اللتي ــي قري ــة ف “الســكادرة”، والثاني

ــة، أن  ــكان الواقع ــن م ــة م ــة” القريب ــة “أبوطويل ــن قري ــوق اإلنســان، م ــيناء لحق ــان لمؤسســة س ــاد شــاهد عي أف

ا قبــل ســنتين مــن قبــل الجيــش، وأن األهالــي شــاهدوا  الوحــدة الصحيــة فــي قريــة “العكــور” تــم إفراغهــا قســرًي

ــى ركام. ولــدى ســؤال أحــد الســكان  التفجيــر وأعمــدة الدخــان ترتفــع مــن المــكان الــذي تحــول خــال لحظــات إل

المحلييــن فــي القريــة عــن المــكان الــذي يتلقــى األهالــي فيــه الرعايــة الصحيــة، أجــاب أنهــم ومنــذ مــدة طويلــة 

قامــوا بتخصيــص منــزل أهلــي كبديــل عــن الوحــدة.

أمــا عــن الوحــدة الصحيــة فــي قريــة “الســكادرة”، فأوضحــت شــهادات ثاثــة مــن الســكان المحلييــن أن الجيــش، 

ــن  ــَق م ــم يب ــكان، ول ــر الم ــام بتفجي ــكان، ق ــق الس ــي ح ــرية ف ــل قس ــة ترحي ــل حمل ــابًقا بعم ــام س ــد أن ق وبع

ــى ركام. ــات إل ــوت والمح ــت البي ــة، وتحول ــة واإلعدادي ــة االبتدائي ــة إال المدرس القري

ــة  ــدات الصحي ــة الوح ــم، إذ أن غالبي ــي مؤل ــع صح ــت واق ــد تح ــيخ زوي ــة بالش ــرى المرتبط ــق والق ــش المناط تعي

ــن  ــا م ــت معظمه ــكرية، وخرج ــن عس ــى كمائ ــا إل ــا أو تحويله ــرى تفجيره ــدة، ج ــا 14 وح ــغ عدده ــا، البال فيه

ــة”.  ــو طويل ــة “أب ــي قري ــة ف ــدة الواقع ــا إال الوح ــَق منه ــم يتب ــة، ول الخدم

يحمــي القانــون الدولــي والمعاهــدات ذات العاقــة الوحــدات الصحيــة والمستشــفيات مــن أيــة أعمــال عســكرية 

ــة  ــة والطبي ــة للوحــدات الصحي ــي حماي ــي العرف ــون الدول ــي حقهــا، وتفــرض قواعــد القان ــة ترتكــب ف أو انتقامي

ــف  ــات جني ــي التفاقي ــي الثان ــول اإلضاف ــد البروتوك ــي. يؤك ــر دول ــي أو غي ــلح دول ــزاع مس ــي ن ــك ف ــواء أكان ذل س

1977 فــي المــادة 1-11 علــى وجــوب حمايــة واحتــرام وحــدات ووســائل النقــل الطبــي، وأال تكــون محــًا للهجــوم.

2020.08.18
أقدمــت مجموعــات مســلحة غيــر نظاميــة، تنتمــي لمــا يســمى “اتحــاد قبائــل ســيناء”، ترافقهــا دوريــة للجيــش، 

علــى احتجــاز 4 ســيدات بشــكل تعســفي فــي حــي “البحبــوح” الواقــع فــي جنــوب مدينــة “الشــيخ زويــد“، ثــم أضافوا 

إليهــن ســيدة أخــرى احتجــزت مــن موقــف ســيارات األجــرة أثنــاء اســتعدادها للذهــاب للعريــش. تشــترك النســوة 

فــي أنهــن يقمــن فــي المنطقــة لوحدهــن دون عوائــل، وأنهــن مــن النازحــات مــن القــرى.
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ــا  ــوع “تويوت ــيارات ن ــن 3 س ــة م ــت مكون ــلحة كان ــة المس ــيناء، أن المجموع ــة س ــان لمؤسس ــاهد عي ــاد ش أف

كــروزر”، وأنهــا قامــت بجــوالت اســتعراضية فــي داخــل مدينــة “الشــيخ زويــد”، انطاًقــا مــن تمركزهــم عنــد تجمــع 

ا إلــى أن قــوة مــن الجيــش كانــت برفقتهــم، وأنهــم قامــوا بترك  “العراجيــن” الواقــع فــي قريــة “أبوطويلــة”، مشــيًر

الســيدة الخامســة )التــي اعتقلــت الحًقــا( بعــد ســاعتين مــن االحتجــاز، فيمــا لــم يعــرف مصيــر بقيــة الســيدات أو 

الجهــة التــي نقلــن إليهــا.

ــر رســمية  ــة وغي ــر نظامي ــوات غي ــل ســيناء”، ق ــان “اتحــاد قبائ ــة تحــت كي ــد المجموعــات المســلحة المنضوي تُع

ــى جانــب الجيــش المصــري فــي ســيناء، ومنحــت لهــم ســلطات بموجــب األمــر الواقــع لتنفيــذ عمليــات  تقاتــل إل

أمنيــة وحمــات لاعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري، كمــا ســجلت قيامهــا بانتهــاكات جســيمة أخــرى تمثلــت 

ــزاع الــذي يســري عليــه قوانيــن الحــرب،  بعمليــات قتــل خــارج نطــاق القانــون. وهــي بذلــك تُعــد أحــد أطــراف الن

والتــي تُلــزم الجميــع ببــذل الحمايــة القصــوى للمدنييــن وعــدم الــزج بهــم فــي الصــراع، ومنــع االعتــداء عليهــم 

واالنتقــاص مــن حقوقهــم. 

2020.08.19
ــرته  ــراد أس ــد اف ــا أح ــدث إلين ــا، تح ــر 62 عاًم ــن العم ــغ م ــوي”، يبل ــي داود العل ــى “عل ــن يدع ــن مس ــل مواط مقت

ــكنه  ــل س ــن مح ــه م ــة نزوح ــاء محاول ــش أثن ــة للجي ــه دوري ــاري أطلقت ــار ن ــه بعي ــي مصرع ــل لق ــًا: أن القتي قائ

الواقــع فــي قريــة “المريــح”، موضحيــن أن ســبب خروجــه كان للنجــاة بحياتــه بعدمــا ســاءت األوضــاع األمنيــة فــي 

القريــة ومحيطهــا، وأن النقطــة العســكرية التــي أطلقــت عليــه كانــت متمركــزة بالقــرب مــن خطــة ســكة الحديــد 

ــي قريــة “6 أكتوبــر”. ف

ــق  ــش أطل ــيناء أن الجي ــة س ــدث لمؤسس ــل تح ــارب القتي ــد أق ــرى ألح ــهادة أخ ــع ش ــابقة م ــة الس ــت الرواي تطابق

عليــه الرصــاص علــى الرغــم مــن قيــام العائلــة بالتنســيق لخروجــه مــن القريــة مــع قــوات الجيــش بوســاطة مــن 

شــيخ العائلــة الحكومــي الــذي نســق مــع الســلطات لترتيــب األمــر.

ــر  ــي مستشــفى “بئ ــإن جثمــان المواطــن تــم إيداعــه ف ــق مؤسســة ســيناء، ف ــي تحــدث لفري ــا لمصــدر طب  ووفًق

ــد” العــام. العب
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ــة  ــن الناظم ــي القواني ــية ف ــدة أساس ــات قاع ــاء النزاع ــن أثن ــن والمقاتلي ــن المدنيي ــز بي ــدأ التميي ــر مب يعتب

ــصّ  ــا ن ــن، كم ــى المدنيي ــه إل ــوز أن توج ــط وال يج ــن فق ــى المقاتلي ــات إل ــه الهجم ــرض توجي ــات، وتف للنزاع

عليــه قــرار للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، صــدر فــي عــام 1968 بشــأن احتــرام حقــوق اإلنســان فــي النزاعــات 

المســلحة، علــى انطبــاق مبــدأ التمييــز فــي جميــع النزاعــات المســلحة. ويعــد اســتهداف رجــل مســن ال يمكــن أن 

ــدأ. ــذا المب ــا له ــاًكا صارخً ــد انته ــدر تهدي ــكل مص يش

2020.08.22
ــاص  ــة، برص ــم طفل ــن بينه ــا، م ــن أفراده ــة 3 م ــيناء، بإصاب ــمالي س ــش، ش ــة العري ــي مدين ــرة ف ــت أس ُفجع

ــادهم.  ــة بأجس ــاء مختلف ــي أنح ــتقرت ف ــة اس ــكازات أمني ــن ارت ــدر م ــوائي ص عش

ــام، أن  ــش” الع ــفى “العري ــي مستش ــة ف ــادر طبي ــن مص ــيناء م ــة س ــا مؤسس ــت عليه ــات حصل ــت بيان أوضح

ــم: ــة ه ــن الثاث المصابي
- أحمد سليمان سام، يبلغ من العمر 34 عام، أصيب بطلق ناري في ساقه اليمنى.

- أحمد سليم سام، يبلغ من العمر 42 عام، أصيب بطلق ناري في ظهره.
- آية أحمد سليم، تبلغ من العمر 12 عام، أصيبت بطلق ناري أعلى ظهرها.

علي داود العلوي
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ــاء  ــوا أثن ــة أصيب ــراد الثاث ــش”، أن األف ــة “العري ــي مدين ــور” ف ــي “الزه ــط ح ــكان محي ــن س ــان، م ــاهد عي ــر ش ذك

ــم  ــرة “قس ــي دائ ــور” ف ــي الزه ــف” و”ح ــك الجول ــي بيت ــي “ابن ــن ح ــا بي ــة م ــي منطق ــم ف ــد منزله ــم عن تواجده

ا أنــه ســمع أصــوات أعيــرة ناريــة صــدرت مــن كميــن أمنــي يقبــع علــى الطريــق الدائــري  ثالــث العريــش”، مؤكــًد

ــل  ــة اســتنجدوا باالســعاف لنق ــى الواقع ــن شــهدوا عل ــران الذي ــى أن الجي ا إل ــة المذكــورة، مشــيًر ــوب المنطق جن

ــم يكــن  ــة ل ــوع الحادث ــه وقــت وق ــام“؛ وأضــاف أن ــش الع ــى مستشــفى “العري ــت بهــم إل ــي ذهب ــن، والت المصابي

هنــاك اشــتباكات بيــن قــوات الجيــش ومســلحين؛ وأنــه لــم يشــاهد أي تواجــد لعناصــر مســلحة تنتمــي لداعــش 

ــة. ــي المنطق ف

وأضــاف شــاهد آخــر مــن ســكان المنطقــة، أن المصابيــن الثاثــة هــم نازحــون مــن قريــة “الشــاق” فــي “الشــيخ 

ــة  ــوائية المميت ــف العش ــق والقذائ ــي الخان ــق األمن ــم التضيي ــد أن دفعه ــام بع ــذ ع ا من ــًر ــوا قس ــد نزح ــد”، وق زوي

ــا عــن حيــاة كريمــة آمنــة فــي “العريــش”؛ مؤكــدًا أن إطــاق النــار مــن الكمائــن القريبــة يحــدث  إلــى النــزوح بحًث

ــق  ــن طري ــن ع ــن المدنيي ــا م ــا ضحاي ــع فيه ــي يق ــى الت ــره األول ــت الم ــا ليس ــن وأنه ــرض التأمي ــتمرار لغ بإس

الخطــأ.

ــت إدارة  ــرار، أبلغ ــض األض ــؤولين وتعوي ــبة المس ــة بمحاس ــق بالمطالب ــاع الح ــه ضي ــج عن ــاد ينت ــراء معت وكإج

مستشــفى “العريــش العــام“ نقطــة الشــرطة المتواجــدة فيهــا بالحادثــة، لتقــوم األخيــرة بتحريــر محضــر يشــير 

ــات  ــيناء عملي ــي س ــفت ف ــدة، تش ــنوات ع ــذ س ــدر. من ــة المص ــة مجهول ــات ناري ــات طلق ــبب اإلصاب ــى أن س إل

ــم يســجل  ــار وقذائــف عشــوائية مصدرهــا القــوات األمنيــة المصريــة، ول اإلصابــة والقتــل الناتــج عــن إطاقــات ن

عقــد أي محاكمــة لمحاســبة المســؤولين عــن هــذه االنتهــاكات، علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن المواثيــق تُلــزم 

الحكومــة المصريــة بوجــوب صــون حمايــة حيــاة المدنييــن، ومــن ذلــك مــا ورد فــي المــادة الرابعــة مــن الميثــاق 

ــي  ــا ف ــت بم ــول الوق ــتمر ط ــا يس ــك واجًب ا ذل ــًر ــر، معتب ــذا األم ــة ه ــذي أورد صراح ــان وال ــوق اإلنس ــي لحق اإلفريق

ــاء النزاعــات. ــك أثن ذل
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شمال سيناء

مدن رئيسية

مركز المدينة

وسط و جنوب سيناء

حدوث انتهاك
اسم و موقع المدينة

التي حدث فيها انتهاك

الحدود االدارية

خارطة شبه جزيرة سيناء
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