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ــفة  ــوات ناس ــار عب ــي انفج ــن ف ــن المدنيي ــا م ــوع ضحاي ــرار وق ــان لتك ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــف مؤسس تأس
ــح أن  ــيناء، يرج ــمالي س ــد” ش ــز “بئرالعب ــرب مرك ــوب غ ــح” جن ــن” و “المري ــة” و”الجناي ــة” و”إقطي ــق “قاطي بمناط
تنظيــم “داعــش” زرعهــا بعــد أن ســيطر علــى هــذه المناطــق لنحــو 70 يومــًا بــدأت منــذ 21 يوليــو الماضــي بعــد 
ــم  ــى قراه ــوع ال ــي بالرج ــش لألهال ــا الجي ــمح بعده ــة”، س ــة “رابع ــي قري ــع ف ــش يق ــكرًا للجي ــتهدف معس أن اس

ــم. ــر التنظي ــحاب عناص ــد انس ــرافه بع ــت إش تح

ــم تكــن نابعــة مــن غيــاب البدائــل فقــط، ولكــن أيضــا بســبب  ــي العــودة لبيوتهــم ل رغبــة النازحيــن الملحــة ف
ســيطرة الخــوف علــى األهالــي مــن أن تلقــى منازلهــم وقراهــم مصيــرا مشــابهًا للقــرى المدمــرة والمهجــرة فــي 
ــا  ــكانها ب ــر س ــريًا أو هج ــش قس ــا الجي ــي أخاه ــيناء والت ــن س ــرقي م ــمال الش ــي الش ــد” ف ــيخ زوي ــح” و”الش “رف

رجعــة.

ــرون  ــب 3 آخ ــن، وأصي ــن مصرعه ــاء لقي ــم 5 نس ــن، منه ــن المدنيي ــا م ــوع 8 ضحاي ــة وق ــو المؤسس ــد باحث رص
ــي  ــر ف ــق 24 أكتوب ــوم الســبت المواف ــا مســاء ي ــن وقع ــن متتابعي ــي انفجاري ــك ف ــة واحــدة، وذل كلهــم مــن عائل

ــة”. ــة “إقطي منطق

ووفقًا لشهود عيان من السكان المحليين ومصادر طبية تحدثوا مع فريق المؤسسة، فإن الضحايا هم:

1 - الوفيات:

أ- صبيحة عبدالمالك إبراهيم، 40 عام.

ب- شريفة عبدالمالك إبراهيم، 40 عام.

ج- مديحة صالح محمد سليمان، 45 عام.

د- فاطمة سليمان سالم، 20 عام.

هـ- فاطمة عبدالمالك إبراهيم، 65 عام.

“بيان صحفي”
قرى “بئر العبد”: عبوات داعش وإهمال السلطات المصرية 

يتسببان في سقوط ضحايا جدد من المدنيين
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2 - اإلصابات:

أ- رضا حسن يوسف، 45 عام.

ب- رياض إبراهيم سالم، 15 عام

ج- إبراهيم محمد ابراهيم عبدالمالك، 16 عام.

د- شادي سالم عبدالمالك، 35 عام.

ّــز بين  تؤكــد مؤسســة ســيناء علــى إدانتهــا الشــديدة الســتخدام “داعــش” لهــذه االســلحة العشــوائية التــي ال تمي
ــى  ــر إل ــن 24-11 أكتوب ــرة بي ــي الفت ــة ف ــه المؤسس ــا وثقت ــًا لم ــي أدت وفق ــكرية، والت ــة والعس ــداف المدني األه
مقتــل 16 شــخص وإصابــة 8 آخريــن، جميعهــم مــن الســكان المحلييــن الذيــن عــادوا إلــى قراهــم بعــد أن أعــاد 

ــى القــرى. الجيــش فــرض ســيطرته عل

وتشــدد مؤسســة ســيناء علــى أن أولــى واجبــات الجيــش المصــري هــو تطهيــر القــرى والمنــازل مــن المتفجــرات 
ــل  ــة بتحم ــلطات المصري ــد الس ــم، وتناش ــى مناطقه ــودة إل ــن بالع ــماح للمدنيي ــل الس ــفة قب ــوات الناس والعب
ــدء  ــم والب ــظ أرواحه ــن وحف ــن المدنيي ــي تأمي ــا ف ــام بواجبه ــي األرواح، والقي ــائر ف ــاف الخس ــؤولياتها إليق مس
ــن”  ــة” و”الجناي ــرى “قاطي ــي ق ــش ف ــم داع ــا تنظي ــرات زرعه ــة متفج ــن أي ــص م ــة للتخّل ــر جدي ــة تطهي بحمل
و”إقطيــة” و”المريــح”، وهــو مــا أكــدت عليــه المؤسســة فــي بيانــات ســابقة ترتبــط بعــودة النازحيــن إلــى قراهــم 

ــش”. ــن “داع ــتعادتها م ــد اس بع


