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تغطــي هــذه النشــرة األحــداث التــي جــرت فــي شــمال ســيناء باألســبوع الثالــث مــن شــهر مــارس مــن عــام 2021 

والتــي تمكــن فريــق المؤسســة مــن رصدهــا وتوثيقهــا بشــكل ميدانــي.

ــن  ــي قريتي ــن ف ــرى وطفلي ــت أخ ــينية وأصاب ــيدة خمس ــاة س ــبوه حي ــم مش ــوائية وجس ــة عش ــدت قذيف حص

مختلفتيــن تابعتيــن لمدينــة الشــيخ زويــد وفقــًا لمــا وثقــه فريــق مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان فــي األســبوع 

ــاء رعايــة الســيدة وابنتهــا لماشــيتهم بالقــرب مــن  ــى أثن الثالــث مــن شــهر مــارس. حيــث حدثــت الواقعــة األول

ــى  ــي مزرعــة مجــاورة ألحــد البيــوت. و للوقــوف عل ــاء لعــب األطفــال ف منزلهــم، أمــا الواقعــة الثانيــة فحدثــت أثن

ــان. ــع 3 مــن شــهود العي ــا جــرى، التقــت مؤسســة ســيناء م ــة م حقيق

النشرة األسبوعية
األسبوع الثالث من شهر مارس

الملخص:
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تفاصيل االنتهاكات:
انتهاكات السلطات وقوات إنفاذ القانون المصرية:

ــر  ــة الظهي ــي قري ــا ف ــب ابنته ــيدة وتصي ــل س ــة تقت ــوائية ال تمييزي ــة عش قذيف
ــد ــيخ زوي ــوب الش جن

2021.03.18
عــد نحــو 5 كــم جنــوب مدينــة الشــيخ  ســقطت عــدة قذائــف مدفعيــة بالقــرب مــن قريــة الظهيــر الواقعــة علــى ُب

زويــد لتقتــل إحــدى هــذه القذائــف ســيدة تدعــى غانمــه عبــداهلل ســويلم، 54 عــام، وتصيــب ابنتهــا انتصــار عيــد 

ــإن  ــوق اإلنســان ف ــت عليهــا مؤسســة ســيناء لحق ــهادة حصل ــا لش ــة الســواركة. ووفق ــام، مــن قبيل ســليم، 27 ع

الســيدة وابنتهــا كانتــا ترعيــان الماشــية أمــام منزلهــم عنــد ســقوط القذيفــة بالقــرب منهــم.

ــى  ــه إل ــزي ومن ــد المرك ــيخ زوي ــفى الش ــى مستش ــا إل ــم لينقالهم ــي إليه ــرع األهال ــة، ه ــقوط القذيف ــد س وبع

ــد  ــن الطبيــب الشــرعي مــن تحدي ــى محافظــة بورســعيد لتمكي ــة إل ــت الجث ــم نقل مستشــفى العريــش العــام، ث

ــي  ــة الت ــر القري ــي مقاب ــه ف ــان لدفن ــادة الجثم ــم إع ــور ليت ــى الف ــام عل ــتغرق 3 أي ــة تس ــي رحل ــاة ف ــباب الوف أس

ــوائي. ــاص العش ــف والرص ــهداء القذائ ــن ش ــرًا م ــددًا كبي ــم ع تض

قريــة الظهيــر هــي إحــدى قــرى جنــوب مدينــة الشــيخ زويــد، يقــدر عــدد ســكانها وفقــًا لبيانــات للجهــاز المركــزي 

ــص  ــدد تناق ــذا الع ــاء، إال أن ه ــن النس ــم م ــمة نصفه ــو 2731 نس ــام 2016 بنح ــف ع ــاء منتص ــة واإلحص للتعبئ

ــر  ــب تقدي ــمة حس ــي 200 نس ــكان الحال ــدد الس ــح ع ــة، ليصب ــزوح متتالي ــات ن ــي موج ــي ف ــكل تدريج ــرًا بش كثي

مؤسســة ســيناء، حيــث تســببت القذائــف والرصــاص العشــوائي فــي ســقوط العديــد مــن الضحايــا المدنييــن مما 

دفــع عشــرات األســر لمغــادرة القريــة، كمــا فاقــم نقــص الخدمــات األساســية مــن معانــاة المدنييــن واضطرهــم 

للنــزوح.

كمــا عانــت القريــة مــن انقطــاع متكــرر لخدمــات الكهربــاء والميــاه لفتــرات زمنيــة طويلة خــالل الســنين الماضية 

لفتــرات زمنيــة تقــارب الثــالث شــهور كمــا وثقــت مؤسســة ســيناء خــالل الربــع األول مــن 2020، ممــا تســبب فــي 

توقــف عمــل بئــر الميــاه الجوفيــة الوحيــدة بالقريــة والــذي يغــذي التجمعــات البدويــة القريبــة منهــا.
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 التقــت فريــق مؤسســة ســيناء مــع أحــد ســكان القريــة، والــذي قــال: “بعــد ظهــر يــوم 18 مــارس، كانــت القذائــف 

تســقط فــي جهــة جنــوب غــرب القريــة، وبنشــوف الدخــان بيطلــع بعــد ســقوط كل قذيفــة وغالبــا الجيــش كان 

ــن  ــد ع ــار بعي ــمعنا انفج ــأة س ــن فج ــكان، لك ــا س ــا فيه ــق م ــي مناط ــا، وه ــا حوله ــة وم ــة المقاطع ــف قري بيقص

ــي 200 متــر أو أكثــر شــويه، وطلعــت دخنــة، جرينــا نشــوف ايــش صــار، لقينــا قذيفــة دبابــة  زاويــة القريــة بحوال

طايحــة بالقــرب مــن بيــت لمدنييــن ســاكن فيــه أب وأم عجوزيــن وتعيــش معهمــا ابنتهمــا مــع أطفالهــا، ولكــن 

ــرة  ــيدة الكبي ــا الس ــم، لقين ــن الغن ــا بيرع ــا بنته ــدة ومعه ــوز قاع ــيدة العج ــت، الس ــدام البي ــت ق ــة كان المصيب

مرميــة والــدم مغطيهــا والبنــت بتصــرخ جنبهــا وبتنــزف، األطفــال كانــوا جــوة البيــت والشــايب مــا كان موجــود، 

مصيبــة كبيــرة ايــش انســوي، علــى طــول جبنــا عربيــة نــص نقــل مــن تبــع األهالــي وبلغنــا الكميــن اللــي جنــب 

ــي طريقهــم لمستشــفى الشــيخ زويــد، وطلعــوا  ــغ الكمايــن الثانيــة ف ــا بالخــروج ويبل القريــة عشــان يســمح لين

ــن  ــوا ومصدومي ــوا بيصيح ــي 4 كان ــال حوال ــة واألطف ــب خاص ــر كان مرع ــيخ، المنظ ــفى الش ــى مستش ــن عل بيه

مــن المنظــر لمــا شــافوا أمهــم وجدتهــم غرقانيــن فــي الــدم، وحريــم القريــة خــدن األطفــال عندهــم يهدوهــم 

وعلشــان مــا يشــوفوا أمهــم وجدتهــم فــي هــذا الحــال.. و هــذا وضــع تكــرر فــي القريــة ســواء مــات رجــال وحريــم 

ــى النــاس”. بالرصــاص العشــوائي قبــل كــدى وكلــه بيقولــوا عليــه مجهــول وربنــا يجبــر عل

ــد  ــة عن ــن المدفعي ــال: “إن كمي ــث ق ــهد حي ــق مؤسســة ســيناء ليّكمــل صــورة المش ــع فري ــر تحــدث م شــاهد آخ

ــة  ــه مدفعي ــروف أن ــن مع ــو كمي ــت، وه ــذا الوق ــي ه ــوب ف ــة الجن ــف جه ــي قذاي ــد، كان بيرم ــيخ زوي ــة الش بواب

بيرمــي دايمــا فــي القــرى الفاضيــة وأحيانــا بتطيــح علــى قــرى فيهــا نــاس وقذايفــه بتوصــل أكثــر مــن عشــرين 

ــوع هــاوزر”. ــع مــن ن ــه مداف ــو وفي كيل

ــد  ــن، فق ــى أرواح المدنيي ــرة عل ــة خط ــيناء لبيئ ــت س ــي حوّل ــباب الت ــد األس ــوائية أح ــف العش ــالق القذائ ــد إط ع ُي

ــد  ــي الشــيخ زوي ــي مدرســة تقــع بقريــة الزوارعــة ف ــاء أدائــه لمهامــه ف ــم أثن وثقــت مؤسســة ســيناء إصابــة معل

ــكان. ــوائية بالم ــة عش ــقوط قذيف ــراء س ــى ج ــده اليمن ــي ي ــظية ف ــب بش ــث أصي ــخ 2021.02.28، حي بتاري

ــات  ــة -4ج، الهجم ــادة 51 النقط ــي الم ــام 1977، ف ــف لع ــات جني ــن اتفاقي ــي م ــول األول اإلضاف ــر البروتوك يحظ

العشــوائية، وهــي التــي تســتخدم طريقــة أو وســيلة للقتــال ال يمكــن حصــر آثارهــا علــى النحــو المحــدد قانونًــا، 

ــن أو  ــخاص المدنيي ــكرية واألش ــداف العس ــذه، األه ــة كه ــي كل حال ــب، ف ــأنها أن تصي ــن ش ــإن م ــم ف ــن ث وم

ــز. ــة دون تميي ــان المدني األعي

مــن الشــائع عــدم حصــول ضحايــا القذائــف واإلطالقــات العشــوائية علــى أيــة تعويضــات علــى األضــرار تصيبهــم، 

ــول  ــا والحص ــتخدامها قضائي ــن اس ــة يمك ــؤولية قانوني ــة مس ــود أي ــي وج ــا ينف ــول، مم ــد مجه ــد ض ــي تقّي فه

ــى جبــر مالئــم للخســائر. عل
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جســم غريــب ذو طبيعــة انفجاريــة يرجــح أنــه قذيفــة قديمــة يصيــب طفليــن فــي 
قريــة المعنيــة التابعــة للشــيخ زويــد 

2021.03.18
ــن  ــة طفلي ــى إصاب ــوت إل ــد البي ــاورة ألح ــة مج ــي مزرع ــة، ف ــة قديم ــه قذيف ــح أن ــب، يرج ــم غري ــار جس أدى انفج

ــة التابعــة للشــيخ زويــد.  ــي قريــة المعنيــة، الواقعــة جنــوب قريــة أبــو طويل ــي جســديهما ف بشــظايا متفرقــة ف

ــش. ــفى العري ــى مستش ــم إل ــن ث ــد وم ــيخ زوي ــفى الش ــى مستش ــالن إل ــل الطف ــث نق حي

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، والــذي قــال: “أحنــا قريــة مــن القــرى القليلــة اللــي ضــل 

ــن مــن  ــا خايفي ــهاوين، ودايم ــة والعكــور والش ــة زي المقاطع ــة أو شــبه خالي ــرى خالي ــب منّــا ق ــي، قري بهــا أهال

ــا كانــت قذيفــة قديمــة أو قنبلــة  ــى هــذا اليــوم، غالب ــم تتعــرض للقصــف ف القذايــف والرصــاص، لكــن القريــة ل

يدويــة ســقطت ومــا انفجــرت والطفليــن لعبــوا فيهــا النــاس بيقولــوا كانــوا بيلعبــوا فــي “كبســولة” وهــذا اســم 

شــعبي لألجســام اللــي زي األلغــام والعبــوات، مــا بنعــرف كيــف وجــدت فــي المــكان وبنتوقــع أنهــا حاجــة طاحــت 

ومــا انفجــرت غيــر لمــا لعــب فيهــا الولديــن، ومــن يومهــا أحنــا بنحــذر أوالدنــا مــا يلعبــوا فــي أي شــئ مجهــول أو 

يبعــدوا عــن البيــوت خايفيــن عليهــم صراحــة مــن الحاجــات هــذي، الرصــاص والقذايــف قتلــت نــاس قبــل كــده 

فــي القــرى اللــي حوالينــا”. 

ــن  ــب تأمي ــاص واج ــكل خ ــري بش ــش المص ــام والجي ــكل ع ــة بش ــمية المصري ــلطات الرس ــق الس ــى عات ــع عل يق

المناطــق اآلهلــة بالســكان مــن أي خطــر يهــدد حيــاة المدنييــن، ويلــزم القانــون اإلنســاني الدولــي أطــراف النــزاع 

المســيطرة علــى أرض مــا ضمــان حيــاة أرواح المدنييــن وتأميــن مناطــق ســكناهم ضــد األخطــار المحدقــة بهــم. 
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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

حمال جغظاء

الزعغر

المسظغئ



جميع الحقوق محفوظة
لمؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان


