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ــه وال  ــي بيت ــن ال ف ــش آم ــد م ــي الواح ــة يعن ــي صــار كارث “الل
فــي الطريــق، كيــف يعنــي يوصــل التكفيرييــن بعربيــات 
وموتســكالت لنــص القريــة ويخطفــوا النــاس ومحــدش يضرب 
ــش  ــن جي ــه كماي ــا مليان ــدة الدني ــاص وح ــة رص ــم طلق عليه

ــران..”. ــرطة وطي وش
*أحد سكان قرية عمورية التابعة لبئر العبد متحدثا لفريق مؤسسة سيناء عن واقعة اختطاف 15 رجال من القرية.

ــهر  ــالل ش ــان خ ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــجلت مؤسس س
العبــد  بئــر  مناطــق  فــي  انتهــاكات   6 وقــوع  مــارس 
ــرت  ــد. وأج ــيخ زوي ــيناء والش ــط س ــرق ووس ــرة ش والقنط
مقابــالت مــع 9 مــن شــهود العيــان أو ذوي الضحايــا 
ممــن دونــت شــهاداتهم فــي نشــراتها الدوريــة الخاصــة 

ــارس. ــهر م بش

ــل  ــن تمث ــع انتهاكي ــارس، وق ــن م ــبوع األول م ــي األس ف
القانــون  نطــاق  خــارج  عمــد  قتــل  بعمليــة  أحدهمــا 
ــش  ــم داع ــلحي تنظي ــح أن مس ــيحي يرج ــن مس لمواط
ــي  ــن قريت ــده بي ــه وتواج ــد ألمالك ــاء تفق ــتهدفوه أثن اس
جلبانــة وبالوظــة فــي أقصــى غــرب شــبه جزيــرة ســيناء، 
كمــا وثــق فريــق مؤسســة ســيناء مقتــل وإصابــة 4 
زرعهــا  ناســفة  بعبــوة  طفليــن  بينهــم  مــن  أطفــال 
التابعــة  تفاحــة  مــزارع منطقــة  فــي  داعــش  تنظيــم 

ــد. ــر العب ــز بئ لمرك

ــة نشــاط  ــعًا لرقع ــهد توس ــد ش ــي فق ــا األســبوع الثان  أم
المســلحين واســتهدافهم للمدنييــن فــي ســيناء، إذ 
هاجــم مســلحين مــن داعــش رمــزًا قبليــًا مــن رمــوز 
منطقــة مدينــة الحســنة بوســط ســيناء بعــد أن تســللوا 

ملخص

إلــى منزلــه وقتلــوا ابنــه، ثــم قامــوا بخطفــه ورمــي جثتــه 
الحقــا. ووفقــا لشــهادات حصلــت عليهــا مؤسســة ســيناء 
ــعة  ــه الواس ــبب عالقات ــون بس ــد يك ــتهدافه ق ــإن اس ف
مــع الســلطات الحكوميــة بصفتــه أحــد وجهــاء المنطقــة 
ــرر  ــة المب ــم بمثاب ــره التنظي ــا يعتب ــو م ــن، وه المعروفي

ــم. ــل به ــن والتنكي ــل المدنيي لقت

وفــي األســبوع الثالــث، رصــد فريــق مؤسســة ســيناء 
ــة  ــراء قذيف ــا ج ــة ابنته ــينية وإصاب ــيدة خمس ــل س مقت
ــة  ــزل العائل ــرب مــن من ــقطت بالق ــة عشــوائية س مدفعي
أثنــاء رعايتهمــا للماشــية. وفــي نفــس اليــوم أيضــا لكــن 
بمنطقــة أخــرى تتبــع للشــيخ زويــد، فقــد أصيــب طفــالن 
بشــظايا متفرقــة فــي جســديهما فــي انفجــار جســم 

ــه. ــرب من ــا بالق ــاء لعبهم ــزارع أثن ــدى الم ــب بإح غري

أمــا األســبوع الرابــع فقــد شــهد واقعــة مفزعــة باختطــف 
تنظيــم داعــش 15 رجــال مــن قبيلــة الدواغــرة فــي قريــة 
عموريــة التابعــة لمركــز بئــر العبــد، ووفقــا لروايــات 
األهالــي فــإن االختطــاف قــد يكــون بمزاعــم التعــاون 
ــن  ــم مدنيي ــن أنه ــم م ــى الرغ ــري عل ــن المص ــع األم م

ــد. ــة الصي ــي مهن ــون ف يعمل
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1 - قذيفــة مدفعيــة عشــوائية تقتــل ســيدة 
ــوب  ــر جن ــة الظهي ــي قري ــا ف ــب ابنته وتصي

ــيخ زويد الش

منــذ عــدة ســنوات تحوّلــت شــبه جزيــرة ســيناء إلــى 
كل  فــي  المدنييــن  أرواح  فيهــا  تهــدد  خطــرة  بيئــة 
ــي  ــباب الت ــد األس ــوائية أح ــف العش ــد القذائ ــة وتُع لحظ
ــة  ــن المنطق ــت م ــا وجعل ــن الضحاي ــر م ــدت الكثي حص
وكأنهــا ســاحة حــرب. وبســبب هــذه الخطــورة فقــد حظــر 
ــن  ــوع م ــذا الن ــتخدام ه ــي اس ــاني الدول ــون اإلنس القان
االســلحة غيــر التمييزيــة، كمــا جــاء فــي البروتوكــول 
ــي  ــام 1977، ف ــف لع ــات جني ــن اتفاقي ــي م األول اإلضاف
ــي  ــوائية، وه ــات العش ــة -4ج، الهجم ــادة 51 النقط الم
التــي تســتخدم طريقــة أو وســيلة للقتــال ال يمكــن 
حصــر آثارهــا علــى النحــو المحــدد قانونًــا، ومــن ثــم فــإن 
ــداف  ــذه، األه ــة كه ــي كل حال ــب، ف ــأنها أن تصي ــن ش م
ــة  ــان المدني ــن أو األعي ــخاص المدنيي ــكرية واألش العس

دون تمييــز.

وفــي ســيناء مــن الشــائع عــدم حصــول ضحايــا القذائــف 
علــى  تعويضــات  أيــة  علــى  العشــوائية  واإلطالقــات 
األضــرار التــي تصيبهــم، فهــي تقيّــد ضــد مجهــول، ممــا 
ينفــي وجــود أيــة مســؤولية قانونيــة يمكــن اســتخدامها 
الفاعــل والحصــول علــى جبــر  قضائيــًا فــي مالحقــة 

ــائر. ــم للخس مالئ

وفــي هــذا الســياق رصــدت مؤسســة ســيناء لحقــوق 
ــف  ــدة قذائ ــقوط ع ــخ 2021.03.18 س ــي تاري ــان ف اإلنس
عــد  مدفعيــة بالقــرب مــن قريــة الظهيــر الواقعــة علــى ُب
ــدى  ــل إح ــد لتقت ــيخ زوي ــة الش ــوب مدين ــم جن ــو 5 ك نح
ــويلم،  ــداهلل س ــه عب ــى غانم ــيدة تدع ــف س ــذه القذائ ه

تفاصيل انتهاكات شهر مارس

أ- انتهاكات السلطات وقوات إنفاذ القانون 
المصرية 

54 عــام، وتصيــب ابنتهــا انتصــار عيــد ســليم، 27 عــام، 
ــا  ــت عليه ــهادة حصل ــا لش ــواركة. ووفق ــة الس ــن قبيل م
مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان فــإن الســيدة وابنتهــا 
كانتــا ترعيــان الماشــية أمــام منزلهــم عنــد ســقوط 

ــم. ــرب منه ــة بالق القذيف

وبعــد ســقوط القذيفــة، هــرع األهالــي إليهــم لينقالهمــا 
إلــى  ومنــه  المركــزي  زويــد  الشــيخ  مستشــفى  إلــى 
إلــى  الجثــة  نقلــت  ثــم  العــام،  العريــش  مستشــفى 
محافظــة بورســعيد لتمكيــن الطبيــب الشــرعي مــن 
ــى  ــام عل ــة تســتغرق 3 أي ــي رحل تحديــد أســباب الوفــاة ف
ــة  ــر القري ــي مقاب ــه ف ــان لدفن ــادة الجثم ــم إع ــور ليت الف
التــي تضــم عــددًا كبيــرًا مــن شــهداء القذائــف والرصاص 

العشــوائي.

ــيخ  ــة الش ــوب مدين ــرى جن ــدى ق ــي إح ــر ه ــة الظهي قري
للجهــاز  لبيانــات  وفقــًا  ســكانها  عــدد  يقــدر  زويــد، 
ــو  ــام 2016 بنح ــف ع ــاء منتص ــة واإلحص ــزي للتعبئ المرك
ــدد  ــذا الع ــاء، إال أن ه ــن النس ــم م ــمة نصفه 2731 نس
تناقــص كثيــرًا بشــكل تدريجــي فــي موجــات نــزوح 
متتاليــة، ليصبــح عــدد الســكان الحالــي 200 نســمة 
ــث تســببت القذائــف  ــر مؤسســة ســيناء، حي حســب تقدي
والرصــاص العشــوائي فــي ســقوط العديــد مــن الضحايــا 
ــة،  ــادرة القري ــر لمغ ــرات األس ــع عش ــا دف ــن مم المدنيي
كمــا فاقــم نقــص الخدمــات األساســية مــن معانــاة 

المدنييــن و اضطرهــم للنــزوح.

ــة،  ــكان القري ــد س ــع أح ــيناء م ــة س ــق مؤسس ــى فري التق
والــذي قــال: “بعــد ظهــر يــوم 18 مــارس، كانــت القذائــف 
وبنشــوف  القريــة،  غــرب  جنــوب  جهــة  فــي  تســقط 
الدخــان بيطلــع بعــد ســقوط كل قذيفــة وغالبــا الجيــش 
كان بيقصــف قريــة المقاطعــة ومــا حولهــا، وهــي مناطق 
ــد عــن  مــا فيهــا ســكان، لكــن فجــأة ســمعنا انفجــار بعي
زاويــة القريــة بحوالــي 200 متــر أو أكثــر شــويه، وطلعــت 
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دخنــة، جرينــا نشــوف ايــش صــار، لقينــا قذيفــة مدفعيــة 
طايحــة بالقــرب مــن بيــت لمدنييــن ســاكن فيــه أب وأم 
عجوزيــن وتعيــش معهمــا ابنتهمــا مــع أطفالهــا، ولكــن 
ــدة  ــوز قاع ــيدة العج ــت، الس ــدام البي ــت ق ــة كان المصيب
ــرة  ــيدة الكبي ــا الس ــم، لقين ــن الغن ــا بيرع ــا بنته ومعه
مرميــة والــدم مغطيهــا والبنــت بتصــرخ جنبهــا وبتنــزف، 
ــود،  ــا كان موج ــايب م ــت والش ــوة البي ــوا ج ــال كان األطف
ــة  ــا عربي ــول جبن ــى ط ــوي، عل ــش انس ــرة اي ــة كبي مصيب
نــص نقــل مــن تبــع األهالــي وبلغنــا الكميــن اللــي جنــب 
ــن  ــغ الكماي ــروج ويبل ــا بالخ ــمح لين ــان يس ــة عش القري
الثانيــة فــي طريقهــم لمستشــفى الشــيخ زويــد، وطلعوا 
بيهــن علــى مستشــفى الشــيخ، المنظــر كان مرعــب 
خاصــة واألطفــال حوالــي 4 كانــوا بيصيحــوا ومصدومين 
ــي  ــن ف مــن المنظــر لمــا شــافوا أمهــم وجدتهــم غرقاني
ــم القريــة خــدن األطفــال عندهــم يهدوهــم  ــدم، وحري ال
وعلشــان مــا يشــوفوا أمهــم وجدتهــم فــي هــذا الحــال.. 
و هــذا وضــع تكــرر فــي القريــة ســواء مــات رجــال وحريــم 
ــه  ــوا علي ــه بيقول ــدى وكل ــل ك ــوائي قب ــاص العش بالرص

ــاس”. ــى الن ــر عل ــا يجب مجهــول وربن

ــل  ــيناء ليّكم ــة س ــق مؤسس ــع فري ــدث م ــر تح ــاهد آخ ش
ــد  ــة عن ــن المدفعي ــال: “إن كمي ــث ق ــهد حي ــورة المش ص
ــوب  ــف جهــة الجن ــي قذاي ــد، كان بيرم ــيخ زوي ــة الش بواب
فــي هــذا الوقــت، وهــو كميــن معــروف أنــه مدفعيــة 
ــن  ــا المدنيي ــزح منه ــي ن ــرى الل ــي الق ــا ف ــي دايم بيرم
وأحيانــا بتطيــح علــى قــرى فيهــا نــاس وقذايفــه بتوصــل 
أكثــر مــن عشــرين كيلــو وفيــه مدافــع مــن نــوع هاوتــزر”.

ــي  ــباب الت ــد األس ــوائية أح ــف العش ــالق القذائ ــد إط ع ُي
أرواح  علــى  وخطــرة  طــاردة  لبيئــة  ســيناء  حوّلــت 
ــم  ــة معل ــيناء إصاب ــة س ــت مؤسس ــد وثق ــن، فق المدنيي
ــة  ــة الزوارع ــع بقري ــة تق ــي مدرس ــه ف ــه لمهام ــاء أدائ أثن
فــي الشــيخ زويــد بتاريــخ 2021.02.28، حيــث أصيــب 
بشــظية فــي يــده اليمنــى جــراء ســقوط قذيفة عشــوائية 

بالمــكان.

انفجاريــة  طبيعــة  ذو  غريــب  جســم   -  2
يصيــب طفليــن فــي قريــة المعنيــة التابعــة 

ــد ــيخ زوي للش

لــزم القانــون اإلنســاني الدولي أطراف النزاع المســيطرة  ُي
ــن  ــالمة أرواح المدنيي ــان س ــوب ضم ــا وج ــى أرض م عل
ــك،  ــا لذل ــتهم. وخالف ــكناهم ومعيش ــق س ــن مناط وتأمي
ــة  ــخ 2021.03.18 إصاب ــي تاري ــيناء ف ــة س ــت مؤسس وثق
طفليــن بشــظايا متفرقــة فــي جســديهما فــي قريــة 
المعنيــة، الواقعــة جنــوب قريــة أبــو طويلــة التابعــة 
ــد جــراء انفجــار جســم غريــب عليهمــا. حيــث  للشــيخ زوي
ــد ومــن  ــى مستشــفى الشــيخ زوي ــك إل ــر ذل ــى إث نقــال عل

ــش. ــفى العري ــى مستش ــم إل ث

الطفالن المصابان هما:

1 - أكرم عقل خضيرة المعنى. 9 أعوام.

2 - محمد محمد عيد المعنى.  3 أعوام.

تواصــل فريــق مؤسســة ســيناء مــع أحــد ســكان القريــة، 
ــي ضــل  ــة الل ــا قريــة مــن القــرى القليل ــذي قــال: “أحن وال
ــة زي  ــبه خالي ــة أو ش ــرى خالي ــا ق ــب منّ ــي، قري ــا أهال به
ــن  ــن م ــا خايفي ــهاوين، ودايم ــور والش ــة والعك المقاطع
القذايــف والرصــاص، لكــن القريــة لــم تتعــرض للقصــف 
ــة  ــة أو قنبل ــة قديم ــت قذيف ــا كان ــوم، غالب ــذا الي ــى ه ف
ــوا  ــوا كان ــاس بيقول ــا، الن ــوا فيه ــن لعب ــة والطفلي يدوي
ــام  ــعبي لألجس ــم ش ــذا اس ــولة” وه ــي “كبس ــوا ف بيلعب
اللــي زي األلغــام والعبــوات، مــا بنعــرف كيــف وجــدت 
ــرت  ــا انفج ــت وم ــة طاح ــا حاج ــع أنه ــكان وبنتوق ــي الم ف
غيــر لمــا لعــب فيهــا الولديــن، ومــن يومهــا أحنــا بنحــذر 
ــن  ــدوا ع ــول أو يبع ــئ مجه ــي أي ش ــوا ف ــا يلعب ــا م أوالدن
ــذي،  ــات ه ــن الحاج ــة م ــم صراح ــن عليه ــوت خايفي البي
ــرى  ــي الق ــده ف ــل ك ــاس قب ــت ن ــف قتل ــاص والقذاي الرص

ــا”.  ــي حوالين الل
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ــالث  ــون لث ــد خــارج نطــاق القان ــل عم 1 - قت
ــن ــن مختلفتي ــي منطقتي ــن ف مدنيي

ــن  ــة للمدنيي ــي الحماي ــون اإلنســاني الدول ــرس القان يك
ــادة 3  ــدت الم ــث أك ــات، حي ــاء النزاع ــتهداف أثن ــن االس م
ــداء  ــر “االعت ــى حظ ــف عل ــات جني ــي اتفاقي ــتركة ف المش
علــى الحيــاة والســالمة البدنيــة، وبخاصــة القتــل بجميــع 
أشــكاله” للمدنييــن واألشــخاص العاجزيــن عــن القتــال، 
ــارج  ــل خ ــد القت ع ــة. ُي ــة خاص ــات حماي ــرد لألقلي ــا أف كم
اإلنســان  لحقــوق  جســيما  انتهــاكا  القانــون  نطــاق 
ــة ســلوك مــالزم  ــي ســيناء، وهــو بمثاب ــوع ف متكــرر الوق
لتنظيــم داعــش. إذ ينتهــك الحرمــان التعســفي مــن 
العالمــي  اإلعــالن  مــن   3 المــادة  الحيــاة  فــي  الحــق 
لحقــوق اإلنســان والمــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، كمــا أوجــب الميثــاق 
ــوب  ــة وج ــه الرابع ــي مادت ــان ف ــوق اإلنس ــي لحق اإلفريق
ــع  ــي جمي ــن ف ــاة للمدنيي ــق بالحي ــان الح ــون وضم ص
اعتبرتــه  كمــا  النزاعــات،  أثنــاء  ذلــك  بمــا  األوقــات، 
“اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان” ركيــزة أساســية 

ــد. ــل للتقيي ــر قاب ــوق وغي ــكل الحق ل

ــن  ــيناء حادثتي ــة س ــت مؤسس ــارس، وثق ــهر م ــالل ش خ
منفصلتيــن ذهــب ضحيتهــا 3 مدنييــن أحدهمــا مواطــن 
ــح  ــلحون يرج ــدم مس ــى أق ــة األول ــي الحادث ــيحي. ف مس
ــي  ــش ف ــع لداع ــيناء التاب ــة س ــم والي ــن تنظي ــم م أنه
ــى  ــل مواطــن مســيحي يدع ــى قت ــخ 2021.03.03 عل تاري
صبحــي ســامي عبــد النــور، فــي العقــد الرابــع مــن عمــره 
مــن مركــز الحســينية فــي محافظــة الشــرقية، أثنــاء 
تواجــده بيــن قريتــي جلبانــة وبالوظــة أقصــى غــرب 

ــه. ــة أمالك ــيناء لمتابع ــرة س ــبه جزي ش

ــق مؤسســة  ــل فري ــل الواقعــة، قاب ــى تفاصي للوقــوف عل
ــة،  ــة جلبان ــي قري ــن ف ــن المقيمي ــد المزارعي ــيناء أح س
ــم  ــة، أغلبه ــن أربع ــه: “التكفيريي ــي روايت ــال ف ــذي ق وال
ــات  ــكلين )دراج ــى متس ــوا عل ــن كان ــن ملثمي ــار الس صغ

ب- انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع 
لداعش

صبحي سامي

ناريــة( ترقبــوا القتيــل بيــن قريــة جلبانــة وبالوظــة 
ــي 500 متــر عــن مدخــل بالوظــة، وأول مــا شــافوه  بحوال
وقفــوه ونزلــوه بعــد مــا شــافوا بطاقتــه وصــار يترجاهــم 
ــى طــول، أخــذوا  ولكــن ضربــوا عليــه الرصــاص ومــات عل
ــرقها  ــه وس ــم عربيت ــد منه ــب واح ــرعة رك ــه وبةس فلوس
ــد  ــا ح ــزارع م ــا الم ــة بتغطيه ــرق فرعي ــن ط ــوا م وطلع

ــوا”. ــن راح ــارف وي ع

اســتهداف  أســباب  ســيناء  واليــة  تنظيــم  علــن  ُي لــم 
ِــد تنظيــم داعــش إلــى  صبحــي، لكــن كثيــرا مــا َعم
والصوفيــة  المســيحيين  مــن  األقليــات  اســتهداف 
ــي 2020.11.08  ــم، ف ــا للتنظي ــا وديني ــن فكري والمخالفي
ــع  ــاف بائ ــان اختط ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــت مؤسس وثق
ــم  ــالمة، ول ــي س ــل حبش ــى نبي ــيحي يدع ــرات مس مجوه

عــرف مصيــره حتــى اآلن.  ُي

ــخ 2021.03.11  ــي تاري ــد جــرت ف ــة فق ــة الثاني ــا الحادث أم
حيــث اســتهدف مســلحون يرجــح أنهــم مــن تنظيــم 
داعــش رجــال وابنــه فــي تجمــع “المشــبه” بقريــة “الحمــه” 
التابعــة لمركــز الحســنة فــي وســط ســيناء، حيث تســللوا 
ــالمة  ــز س ــوا عبدالعزي ــن وقتل ــد المواطني ــزل أح ــى من إل
ــام،  ــر 20 ع ــن العم ــغ م ــن، البال ــزي ترابي ــويلم القمبي س
عــام،   40 ترابيــن،  والــده ســالمة ســويلم  واختطفــوا 
ــدة  ــد ع ــة بع ــراف القري ــي أط ــه ف ــى جثت ــر عل ث ــذي ُع وال

ــاعات. س
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 سالمة سويلم ترابين

عبدالعزيز سالمة سويلم

ســكان  أحــد  مــع  ســيناء  مؤسســة  فريــق  تواصــل 
ــوا  ــن دخل ــال: “التكفيريي ــذي ق ــة وال ــن بالمنطق المحليي
البيــت الفجــر، البيــوت فــي المنطقــة بعيــدة عــن بعــض، 
ــكوه  ــز مس ــاب عبدالعزي ــافوا الش ــا ش ــاب ولم ــروا الب كس
ووجهــوا الســالح فــي وجهــه وطــردوا الحريــم لداخــل 
البيــت، ولمــا الحــاج ســالمة قــام مــن النــوم بســبب 
ــدوا  ــز وقي ــوا عبدالعزي ــلحين قتل ــي المس ــوت العال الص
ــة مــن  ــي عربي ــوه معهــم ف ــزي ونقل ابــوه ســالمة القمبي
ــن  ــرة. لك ــرعة كبي ــال بس ــن الجب ــوا بي ــان طلع ــوع نيس ن
طبعــا الدنيــا قامــت علــى ضــرب النــار ولمــا النــاس شــافوا 
ــوا  ــزي وعرف ــت القمبي ــى بي ــوا عل ــدة، راح ــة مبتع العربي
القصــة كل واحــد مــن األهالــي اخــذ عربيتــه علشــان 
يلحقــوا التكفيرييــن لكــن مــا حــد طالهــم، قبــل العصــر 
ــروب  ــزي مض ــالمة القمبي ــة س ــوا جث ــاس لق ــوية الن بش
بالرصــاص فــي الــرأس فــي منطقــة جنــب القريــة وكانــوا 

نقلــوا جثــة الولــد قبــل الظهــر لمستشــفى اإلســماعيلية 
ــر  ــوه آخ ــوه أب ــن والحق ــح الدف ــان تصاري ــي علش الجامع

ــار”. النه

أوضحــت مصــادر لفريــق المؤسســة إلــى أن القتيــل 
وكبــار  وجهــاء  مــن  هــو  القمبيــزي  ســويلم  ســالمة 
شــهير  عرفــي  قاضــي  المتوفــي  ووالــده  المنطقــة، 
ــبب  ــى أن س ــادر إل ــت المص ــن، ورجح ــة الترابي ــن قبيل م
االســتهداف والقتــل قــد يعــود لعالقــات ســالمة القمبيزي 
الواســعة مــع الســلطات الحكوميــة بصفتــه أحــد وجهــاء 

المعروفيــن. المنطقــة 

2 - خطــف 15 مدنيــا مــن قريــة عموريــة 
التابعــة لمدينــة بئــر العبــد

ــن  ــررًا م ــًا متك ــن نمط ــاف للمدنيي ــاالت االختط ــل ح تمث
االنتهــاك متفشــي بكثــرة فــي شــبه جزيــرة ســيناء، 
وقــد اعتــاد تنظيــم داعــش علــى اختطــاف المدنييــن 
ممنهجــة  أعمــال  ضمــن  طويلــة  لمــدد  وتغييبهــم 
ــن  ــة كل م ــه ومعاقب ــرض هيمنت ــا لف ــن خالله ــدف م يه
ــر  ــة. يحظ ــلطات المصري ــب الس ــى جان ــف إل ــره يق يعتب
ــاء  ــاف واالختف ــال االختط ــي أعم ــاني الدول ــون اإلنس القان
القســري الممنهجــة، وينــص إعــالن األمــم المتحــدة 
ــى أن  ــاع، عل ــد باإلجم ــري، المعتم ــاء القس ــأن االختف بش
ــوق  ــن الحق ــة م ــاًكا لجمل ــكل انته ــري يش ــاء القس االختف
منهــا الحــق فــي االعتــراف بالشــخص أمــام القانــون، 
والحــق فــي الحريــة واألمــن الشــخصي، والحــق فــي عــدم 
ــية أو  ــة القاس ــة أو العقوب ــب، والمعامل ــه للتعذي إخضاع
الالإنســانية أو الحاطــة مــن الكرامــة وأنــه ينتهــك الحــق 
ــره  ــه، كمــا اعتب ا ل ــًر ا خطي ــًد ــاة أو يشــّكل تهدي ــي الحي ف
النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بأنــه 

ــانية”. ــد اإلنس ــة ض “جريم

ــيناء  ــة س ــم والي ــف تنظي ــخ 2021.03.25 اختط ــي تاري ف
ــم  ــرة بزع ــة الدواغ ــن قبيل ــا م ــش 15 مدني ــع لداع التاب
عموريــة  قريــة  فــي  المصــري  األمــن  مــع  تعاونهــم 
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الواقعــة شــرق مدينــة بئــر العبــد. وفقــا لروايــات األهالــي 
فــإن أغلــب المختطفيــن هــم أقربــاء لبعضهــم، يعملــون 

ــم: ــون ه ــد. المختطف ــة الصي ــي مهن ف

1 - محمد مغنم حمدان.

2 - سليمان محمد مغنم.

3 - موسي محمد مغنم.

4 - يوسف محمد مغنم.

5 - غريقد غانم سالمان.

6 - محمد غانم سالمان.

7 - خليل مغنم غوينم.

8 - محمود محمد سعاده.

9 - سالم مغنم غوينم.

10 - حامد احمد غوينم.

11 - سعد صباح سعادة.

12 - حسين سويلم فرحان.

13 - إبراهيم سويلم فرحان.

14 - فرحان جمعة اسليم.

15 - سالم غريقد غانم.

اإلنســان  لحقــوق  ســيناء  مؤسســة  فريــق  تواصــل 
ــم:  ــال أحده ــة، ق ــة عموري ــكان قري ــن س ــن م ــع اثني م
“األهالــي كانــوا مدعويــن لمأدبــة عشــاء عنــد قريــب 
لهــم، فجــاة وصلــت ســيارتين مــن نــوع نيســان ومعهــم 
ــم  ــرق، وكله ــوا الط ــد بيراقب ــكان أبع ــي م ــكالت ف موتس
ملثميــن وشــايلين ســالح وفيــه شــايلين حاجــات زي 
العبــوات عليهــا أســالك، دخلــوا المقعــد زي مــا ســمعت، 
وثبتــوا النــاس اللــي قاعديــن، وقالــوا لهــم يــال بالواحــد 
ــدوا  ــن بيقي ــه تكفيريي ــان وكان في ــى النيس ــوا عل اطلع
ينربــط  ممكــن  شــئ  أي  أو  بالعقــدة  بيركبــوا  اللــي 

ــه،  ــع راس ــدش يرف ــت مح ــوا لتح ــم بص ــوا له ــه ويقول بي
ــن  ــم طلع ــددوا حري ــم وه ــوا صوته ــاس يوط ــروا الن أم
ــوا  ــى صــوت الدوشــة وقال ــم عل ــي جنبه ــوت الل مــن البي
جــوه  ادخلــن  مصريــة  لهجــة  وفيــه  بدويــة  بلهجــة 
البيــت ومحــدش يبــص وكانــوا بيلوحــوا بالســالح وهمــا 
بيهــددوا وبعديــن مشــيوا بالعربيــات ووراهــم وقدامهــم 
ــرا  ــوب صح ــي الجن ــا ف ــوب، الدني ــة الجن ــكالت ناحي متس
ــغ  ــارت تبل ــاس ص ــات الن ــا بالتليفون ــزارع، طبع ــد الم بع
عــن اللــي صــار ومحــدش مــن األمــن اتحــرك حتى يشــوف 

ــة”. ــارت العملي ــف ص كي

فيمــا قــال الثانــي: “اللــي صــار كارثــة يعنــي الواحــد مــش 
ــل  ــي يوص ــف يعن ــق، كي ــي الطري ــه وال ف ــي بيت ــن ال ف آم
القريــة  نــص  وموتســكالت  بعربيــات  التكفيرييــن 
طلقــة  عليهــم  يضــرب  ومحــدش  النــاس  ويخطفــوا 
ــرطة  ــش وش ــن جي ــه كماي ــا مليان ــدة الدني ــاص وح رص
وطيــران، مســئولية ميــن النــاس المخطوفيــن؟ ميــن 
ــوا أن  ــى يحس ــم؟ أو حت ــم عليه ــن عياله ــم ويطم يأمنه
فيــه حكومــة بتــدور عليهــم، يعني لــو التكفيرييــن قتلوا 
النــاس المخطوفيــن هيكــون فيــه موقــف مــن الحكومــة؟ 
معتقــدش زيهــم زي اللــي قبلهــم نــاس بتضيــع ومــا حــد 

ــم”. ــر أهاليه ــر خاط بيجب

ــرى،  ــا ج ــم مم ــتيائهم وغضبه ــن اس ــروا ع ــي عب األهال
حيــث لــم تتفاعــل معهــم قوات الجيش والشــرطة بشــكل 
ــى الرغــم مــن أن  ــاة عل ــي تعقــب الجن ســريع و أخفقــت ف
ــعرون أن  ــم يش ــوا أنه ــن، وأضاف ــج بالكمائ ــة تع المنطق
ــارة  ــيارات الم ــش الس ــط تفتي ــن فق ــن تتق ــذه الكمائ ه
ــتبه  ــن المش ــف المواطني ــي وتوقي ــق الدول ــى الطري عل
بهــم، وتتواجــد أيضــا عنــد مداخــل القــرى األماميــة دون 
وجــود تأميــن كافــي فــي جهــات الظهيــر الصحــراوي 
التــي دائمــا يتســلل منهــا عناصــر التنظيــم ويفــرون مــن 

ــراض.  ــا دون اعت خالله

ــي  ــة ف ــة مماثل ــت حادث ــد وثق ــيناء ق ــة س ــت مؤسس وكان
قريــة عموريــة فــي 17 مــارس 2019، حيــث اختطــف 
الماريــن  مــن  مدنييــن   10 حينهــا  فــي  التنظيــم 
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بالطريــق الدولــي ثــم أفــرج عــن 6 منهــم، وبعــد أســابيع 
مــن  4 مدنييــن  بإنــزال  التنظيــم  مــن  عناصــر  قــام 
ــارة  ــيارات الم ــف الس ــوا بتوقي ــل وقام ــف نق ــيارة نص س
ــم  ــش، ث ــرة والعري ــن القنط ــي بي ــق الدول ــى الطري عل
ــة  ــى قارع ــة عل ــخاص األربع ــح األش ــلحون بذب ــام المس ق
ــن  ــديدة، وتبي ــب ش ــة رع ــي حال ــبب ف ــا تس ــق م الطري
ــم  ــن يتهمهــم التنظي ــى أشــخاص مدنيي ــا أن القتل الحق
ــه  ــا لتعريف ــري وفق ــن المص ــع األم ــن” م ــم “متعاوني أنه
يعرفــه  الــذي  األمــر  يصدرهــا،  التــي  البيانــات  فــي 
ويتذكــره جيــدًا أهالــي المختطفيــن الحالييــن ويخشــون 

ــر.  ــس المصي ــوا نف ــن أن يلق ــم م ــى أبناءه عل

ــي  ــرت ف ــة ج ــع مماثل ــيناء وقائ ــة س ــت مؤسس ــا وثق كم
ــن  ــف مدنيي ــا بخط ــم فيه ــورط التنظي ــرى ت ــق أخ مناط
التعــاون مــع الجهــات األمنيــة، مــن بينهــا  بمزاعــم 
فــراج  ســليمان  فــراج  أحمــد  يدعــى  طفــل  اختطــاف 
بقريــة   2021.02.05 تاريــخ  فــي  عــام،   16 الكيكــي، 
ــم  ــلل التنظي ــث تس ــد، حي ــيخ زوي ــة للش ــالق التابع الش
للقريــة واختطفــوه ثــم قامــوا بقتلــه ذبحــا ورمــي جثتــه 
ــرة  ــي بحي ــون ف ــن يعمل ــف 3 صيادي ــا اختط ــا. كم الحق
ــخ  ــي تاري ــول ف ــة التل ــن قري ــم م ــاء مروره ــل أثن البردوي
ــراوي. ــر الصح ــو الظهي ــم نح ــوا به 2020.12.23 واتجه

تقتــل  تمييزيــة  ال  عشــوائية  اســلحة   -  3
تفاحــة  منطقــة  فــي  مدنييــن  وتصيــب 

العبــد بئــر  لمركــز  التابعــة 

بيــن  التمييــز  الدولــي  اإلنســاني  القانــون  أوجــب 
مبــدأ  وهــو  نــزاع،  أي  خــالل  والمقاتليــن  المدنييــن 
أساســي يلــزم جميــع أطــراف النــزاع المســلح، ويبقــى 
نافــذا مهمــا كانــت طبيعــة الصــراع و األطــراف المنخرطة 
بــه، وهــو مــا أكدتــه المــادة 48 مــن الملحــق األول 
اإلضافــي التفاقيــة جنيــف 1977. كمــا حظــرت المــادة 51 
ــة،  ــال تمييزي ــوائية ال ــات العش ــق الهجم ــن ذات الملح م
وهــي التــي تســتخدم طريقــة أو وســيلة للقتــال ال يمكن 

حصــر آثارهــا علــى النحــو المحــدد قانونــا، ومــن ثــم فــإن 
ــداف  ــذه، األه ــة كه ــي كل حال ــب، ف ــأنها أن تصي ــن ش م

العســكرية واألشــخاص المدنييــن دون تمييــز.

أدى انفجــار عبــوة ناســفة علــى ســيارة مدنيــة فــي مــزارع 
ــخ  ــي تاري ــد ف ــر العب ــز بئ ــة لمرك ــة التابع ــة تفاح منطق
2021.03.05 إلــى مقتــل طفليــن وإصابــة اثنيــن آخريــن 

ــم: ــا ه ــدة. والضحاي ــة واح ــن عائل م

القتلى:

1 - عبدالرحمن فرج سالمان، 13 عام.

2 - محمد سليمان سالمان، 7 أعوام.

المصابون:

1 - سليمان سالمان سليطين.

2 - سليطين سالمان سليطين.

عبدالرحمن فرج سالمان

محمد سليمان سالمان
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سليمان سالمان سليطين

سليطين سالمان سليطين

التقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان مــع أحــد شــهود 
ــابق  ــوم الس ــي الي ــهادته: “ف ــي ش ــال ف ــث ق ــان، حي العي
ــد  ــا بع ــان عليه ــم لألطمئن ــي مزرعته ــوا ف ــادث كان للح
فتــرة طويلــة كان المدنييــن ممنوعيــن مــن الذهــاب 
لتفاحــة بســبب العمليــات العســكرية، قعــدوا هنــاك 
ــادث  ــه الح ــار في ــي ص ــق الل ــس الطري ــن نف ــوا م و روح
مــارس   5 يــوم  التالــي  اليــوم  وفــي  بــدون مشــاكل، 
عنــد مــرور ســيارتهم وكان فيهــا األســتاذ ســليطين 
ــق  ــس الطري ــي نف ــار ف ــن صغ ــليمان وولدي ــتاذ س واألس
انفجــرت  الماضيــة  الليلــة  مســاء  فيــه  ســاروا  اللــي 
ــي  ــا ف ــن زرعوه ــدو ان اإلرهابيي ــفة، يب ــوة ناس ــم عب فيه
ــاة  ــا بوف ــار عرفن ــد االنفج ــش، بع ــتهداف الجي ــل الس اللي
ــليمان  ــد س ــالمان ومحم ــرج س ــن ف ــن عبدالرحم الطفلي
ــليطين  ــوه س ــليمان وأخ ــتاذ س ــاب األس ــالمان واتص س
وتــم نقلهــم إلــى مستشــفى بئــر العبــد العــام بســيارات 
مدنيــة لتلقــي العــالج، تجمــع األهالــي قــدام المستشــفى 

ــهد  ــي مش ــرة ف ــي لألس ــدم ومواس ــرع بال ــن متب ــا بي م
ــم  ــن ليت ــح الدف ــول تصاري ــا وص ــزن، وانتظرن ــديد الح ش
ــع  ــهد يوج ــي مش ــاًل ف ــر لي ــي المقاب ــن ف ــن الطفلي دف

ــب”.  القل

ســيناء:  لمؤسســة  العبــد  بئــر  ســكان  أحــد  قــال 
والنــاس،  البشــر  حيــاة  بيهمهــم  مــا  “التكفيرييــن 
المــكان إلــي انفجــرت فيــه العبــوة مــن حوالــي أكثــر مــن 
شــهر انفجــرت فيــه عبــوة فــي تانــك ميــه وقتــل الســواق، 
وقبــل مقتــل الطفليــن بيــوم كان النــاس موجوديــن فــي 
ــن  ــي التكفيريي ــوات يعن ــود عب ــوا وج ــا الحظ ــكان وم الم
زرعوهــا علــى مــا يبــدو فــي الليــل وهمــا عارفيــن أن 
األهالــي بيتــرددوا علــى المكان علشــان يرعــوا مزارعهم.. 

ــق”. ــى الطري ــى عل ــن بيمش ــه مي ــا بيهم ــري م التكفي

ــوم  ــي الي ــدة، فف ــن الوحي ــم تك ــذه ل ــار ه ــة االنفج واقع
التالــي انفجــرت عبــوة ناســفة فــي جــرار زراعــي بيــن 
ــجل  ــم تس ــد، ول ــر العب ــي بئ ــة ف ــة وإقطي ــي قاطي قريت
وقــوع خســائر بشــرية لكــن االنفجــار أدى إلــى أضــرار 

ــرار. ــي الج ــيمة ف ــة جس مادي

ــى  ــاد عل ــا اعت ــت إال نمط ــة ليس ــوادث المروع ــذه الح ه
حزنــه وضــرره الجســيم أهالــي شــمال ســيناء، حيــث يتكرر 
اســتخدام اســلحة ذات طبيعــة اســتهداف عشــوائية ال 
تمييزيــة مــن قبــل أطــراف النــزاع. فعلــى ســبيل المثــال، 
وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان فــي 24 أكتوبــر 
ــة  ــن عائل ــن م ــة 4 آخري ــيدات وإصاب ــل 5 س 2020 مقت
واحــدة بســبب عبــوات ناســفة زرعهــا تنظيــم داعــش 
بقريــة إقطيــة فــي بئــر العبــد إبــان ســيطرته علــى 
ــات  ــع المخلف ــيطها ورف ــش تمش ــل الجي ــة وأهم المنطق
والمتفجــرات منهــا، حيــث كانــت هــذه الواقعــة المؤلمــة 
واحــدة مــن ســبع وقائع أخــرى مشــابهة وثقتها مؤسســة 

ــر. ــهر أكتوب ــا لش ــي تقريره ــيناء ف س
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1 -  للسلطات المصرية:

ــا  ــي كان فيه ــع الت ــي الوقائ ــفافة ف ــات ش ــراء تحقيق أ. إج
عناصــر مــن الجيــش والقــوات األمنيــة أطراًفــا فيهــا، 

ــن. ــن المدنيي ــا م ــوع ضحاي ــى وق وأدت إل

علــى  القانونيــة  وغيــر  التمييزيــة  القيــود  فــك  ب. 
األنشــطة التجاريــة وأعمــال الصيــد والتنقــل فــي ســيناء، 
وتقديــم تعويضــات عاجلــة وعادلــة للســكان الذيــن 

تضــرروا منهــا.

ج. االمتثــال لمبــادئ القانــون اإلنســاني الدولــي مــن قبل 
أفــراد الجيــش والقــوات األمنيــة هــو أســاس مهــم يضمن 
المهنيــة فــي أداء أعمالهــم، ينبغــي تعليــم وتدريــب 
ــى هــذه القواعــد مــن  الضبــاط والجنــود العســكريين عل
خــالل المناهــج فــي األكاديميــة العســكرية والــدورات 

ــرى. ــة األخ التدريبي

بآليــات  الخاصــة  الزيــارات  طلبــات  وقبــول  دعــوة  د. 
اإلجــراءات الخاصــة لألمــم المتحــدة إلى ســيناء، والســماح 
لهــا بالوصــول دون عوائــق، وضمــان عــدم االنتقــام مــن 

ــا. ــون معه ــن يتعاون ــراد الذي األف

هـــ. إجــراء تعديــالت علــى القوانيــن واألنظمــة التــي تتيح 
ّــدة للقــوات األمنيــة والجيــش،  ســلطات واســعة غيــر مقي
االرهــاب،  مكافحــة  وقانــون  الطــوارئ  قانــون  ومنهــا 
ووضــع آليــات تضمــن اإلشــراف القضائــي وإجــراء الرقابــة 

ــون. ــاذ القان ــلطات إنف ــى أداء س ــة عل القانوني

التوصيات:

ــم  ــن فيه ــزاع، بم ــراف الن ــع أط ــى جمي 2 - إل
فــي  اإلســالمية  “الدولــة  تنظيــم  مســلحو 

ســيناء”:

ــن،  ــة المدنيي ــة لحماي ــر الممكن ــع التدابي ــاذ جمي أ.اتخ
حمــالت  أي  أثنــاء  الدولــي،  اإلنســاني  للقانــون  وفًقــا 

عســكرية بريــة وجويــة.

ب. فــي المناطــق التــي يصبــح فيهــا طــرف غيــر حكومــي 
فــي النــزاع بمثابــة القــوة الحاكمــة بحكــم األمــر الواقــع، 
ــوق  ــة حق ــة لحماي ــر الممكن ــع التدابي ــي اتخــاذ جمي ينبغ
ــة االحتياجــات  ــز، وضمــان تلبي ــع الســكان دون تميي جمي

األساســية للمدنييــن.
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