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ــأة، كل  ــوا فج ــات بيج ــاص والدان ــوت، الرص ــا زي الم ــاة هن “الحي
ــرد  ــى مج ــوفه أو حت ــد يش ــوع ح ــي ممن ــر حرب ــم س ــة عنده حاج
أنــه يتناقــش فيــه، محــدش بيكــره التعميــر أو تطويــر المدينــة 

ــاس”. ــى خــراب بيــوت الن ــم عل ــر قاي بــس مــش تطوي
* أحد سكان مدينة العريش متحدثا عن حملة اإلزالة المفاجئة التي ستطال منزله بمزاعم إنشاء جسور مرورية.

ــاكات  ــان 4 انته ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــت مؤسس وثق
خــال شــهر فبرايــر، وأجــرت مقابــات مــع 9 أشــخاص مــن 
ــي. ــف حكوم ــاكات وموظ ــا االنته ــان وضحاي ــهود العي ش

للقيــود  الثالثــة  الذكــرى  حلــول  الشــهر  هــذا  شــهد 
محافظــة  علــى  الســلطات  فرضتهــا  التــي  الصارمــة 
شــمال ســيناء ضمــن حملــة عســكرية أطلــق عليهــا اســم 
“العمليــة الشــاملة ســيناء 2018” للقضــاء علــى اإلرهــاب، 
ــر  ــي المحافظــة غي ــة ف ــاة اليومي ــي جعلــت مــن الحي والت
ــددة  ــاة مح ــي الحي ــكل مناح ــجن، ف ــرب للس ــة وأق طبيعي

ــة. ــارات أمني ــع العتب ــة وتخض ومراقب

ــيناء  ــة س ــت مؤسس ــر، وثق ــن فبراي ــبوع األول م ــي األس ف
عــة بحــق صبــي لــم  ارتــكاب تنظيــم داعــش لجريمــة مرّو
يتجــاوز 16 مــن عمــره، حيــث أقــدم عناصــر التنظيــم على 

ملخص

ــن  ــة للدواج ــرب مزرع ــه ق ــي جثت ــه ورم ــم ذبح ــه ث خطف
فــي قريــة الشــاق التابعــة لمدينــة الشــيخ زويــد بدعــوى 

تعاونــه مــع أجهــزة األمــن.

مــن جانــب آخــر، فقــد تابــع فريــق مؤسســة ســيناء رفــض 
األهالــي فــي العريــش لحمــات إزالــة متوقعــة لمنازلهــم 
ــدة  ــة جدي ــاور مروري ــييد مح ــوى تش ــم بدع وممتلكاته
كمــا  مجتمعيــة.  حــوارات  أي  ودون  استشــارتهم  دون 
ــرى  ــث ج ــد، حي ــيخ زوي ــي الش ــن ف ــوع حادثتي ــجلت وق س
فــي األولــى مقتــل موظــف يعمــل بالمعهــد األزهــري 
ــث لفــظ أنفاســه  ــل عســكري، حي برصــاص صــدر مــن رت
ــق  ــد فري ــا رص ــه، كم ــه وأطفال ــب زوجت ــى جان ــرة إل األخي
ــقوط  ــن س ــت ع ــظية نتج ــم بش ــة معل ــة إصاب المؤسس

ــة. ــل المدرس ــوده داخ ــاء وج ــة أثن قذيف
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علــى  الخانــق  التضييــق  اســتمرار   -  1
2018.02.09 منــذ  المفــروض  المدنييــن 

ــي  ــة الت ــود الصارم ــة للقي ــنوية الثالث ــرى الس ــت الذك حّل
ــي  ــيناء ف ــمال س ــة ش ــى محافظ ــلطات عل ــا الس فرضته
ــعة،  ــكرية موس ــة عس ــن عملي ــخ 2018.02.09 ضم تاري
أطلــق عليهــا اســم “العمليــة الشــاملة ســيناء 2018” 

ــاب. ــى اإلره ــاء عل للقض

ــي ذلــك الوقــت، والــذي طــال  حيــث تضمــنّ التضييــق ف
ــف  ــو 450 أل ــا نح ــغ تعداده ــي يبل ــة الت ــكان المحافظ س
ــى  ــة إل ــواد الغذائي ــع والم ــول البضائ ــع دخ ــن، من مواط
شــمال ســيناء، وحظــر الســفر منهــا وإليهــا، وأغلقــت 
المحافظــة بالكامــل، وتــم تقييــد الحصــول علــى الوقــود 

ــري. ــد البح ــع الصي ــاز ومن والغ

ــة  ــود األمني ــض القي ــتمرت بع ــخ، اس ــك التاري ــذ ذل ومن
علــى الحيــاة العامــة حتــى اآلن، لتشــمل منــع حرفــة 
الصيــد فــي البحــر تمامــا بقــرار تمييــزي ضــد أبنــاء 
ــود  ــن الوق ــددة م ــات مح ــى كمي ــول عل ــيناء، والحص س
ــن  ــبوعين وم ــرا كل أس ــا 30 لت ــيارات حجمه ــاز للس والغ
3 محطــات فقــط داخــل العريــش ومحطــة فــي بئــر 
العبــد، وكذلــك خضــوع البضائــع لتنســيقات أمنيــة قبــل 
وصولهــا إلــى المحافظــة وأيضــا علــى نقلهــا بيــن مــدن 
المحافظــة، والمنــع التــام لبضائــع ومنتجــات بعينهــا 
ــات  ــتخدامات وخدم ــي اس ــل ف ــي تدخ ــك الت ــة تل وخاص
واألدويــة  واإلنشــاء  البنــاء  ومــواد  الكهربــاء  قطــاع 

الزراعيــة بدعــوى أنهــا ذات اســتخدام مــزدوج.

شــكلت هــذه القيــود عقابــًا جماعيــًا للســكان المحلييــن 
وأفضــت إلــى عرقلــة ســير الحيــاة اليوميــة، وعــزل المــدن 
ــق إال أنهــا أخفقــت  عــن بعضهــا، ورغــم تشــديدها الخان

تفاصيل انتهاكات شهر فبراير

أ- انتهاكات السلطات وقوات إنفاذ القانون 
المصرية 

فــي إيقــاف الهجمــات واالنتهــاكات التــي يقــوم بهــا 
تنظيــم داعــش، بــل قّدمــت اإلجــراءات األمنيــة علــى أنهــا 
ــن والســلطات  ــن المدنيي ــق فجــوة بي ــي خل عقــاب جماع

ــمية. الرس

 التقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان مــع اثنيــن 
مــن ســكان شــمال ســيناء الذيــن اســتذكروا أيامــا بالغــة 
ــى  ــزح إل الصعوبــة مــروا بهــا. قــال أحدهــم وهــو ممــن ن
العريــش قادمــا مــن رفــح التــي تــم تهجيــر أغلــب قراهــا:

ــي  ــي وزوجت ــا وأطفال “واهلل مــا وجــدت شــئ اتغــذى بــه أن
مــع بعــض  بتــروح  زوجتــي كانــت  الشــجر،  غيــر ورق 
النســاء عنــد الكميــن فــي قريــة الماســورة برفــح يترجــوا 
ــاكر  ــض العس ــه بع ــام،  في ــا طع ــان يعطون ــاكر عش العس
ــة  ــات أكل، حاج ــن معلب ــوا بيعطوه ــة كان ــم رحيم قلوبه
ــت أن  ــام تمني ــن األي ــوم م ــرة ، ي ــة لألس ــي وجب ــا بتكف م
اصــاب بشــئ علشــان هــذي الفرصــة والطريقــة الوحيــدة 
للخــروج مــن رفــح إلــى مستشــفى العريــش، وقعــدت 
أخطــط أنــي أجــرح نفســي بســكين أو بشــئ حــاد علشــان 
ــن  ــت يمك ــعاف ، قل ــي بإس ــم ينقلون ــبب أنه ــى س أالق
ــن  ــد يومي ــدر بع ــاء الق ــا، ويش ــن هن ــل م ــش أفض العري
مــن تخطيطــي واهلل انصابــت زوجتــي برصاصــة طايشــة، 
وفعــا نقلناهــا العريــش وطلعنــا فــي اإلســعاف مــع 
ــع  ــن كان الوض ــفى يمك ــي المستش ــا ف ــا، وقعدن أطفالن

ــح”. ــي رف ــة ف ــن العيش ــوية م ــل ش أفض

ــه  ــال وعيون ــح، فق ــوب رف ــن جن ــي م ــاهد الثان ــا الش أم
ــجر  ــت ورق ش ــا أكل ــا حرفي ــه: “أن ــد حديث ــع عن ــع بدم تلم
ــدس وكل  ــق والع ــص الدقي ــره، خل ــه غي ــا في ــال م البرتق
شــئ، و صعبــت علــى نفســي إنــي أطلــع أطلــب مــن 
ــت  ــي، فكن ــل من ــش أفض ــم م ــارف حاله ــا ع ــوت وأن البي
ــجر”.  ــن الش ــال م ــص البرتق ــا خل ــد م ــجر بع أكل ورق الش

ــع  ــد الحركــة ومن ــى أن تقيي ــادة الشــاهدين عل توضــح إف
الســكنية  للتجمعــات  الكافــي  الغــذاء  ووصــول  نقــل 
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ــاة،  ــات الحي ــا ضروري ــب عنه ــق تغي ــى مناط ــا إل حوّله
وقــوّض الحــق فــي الغــذاء، وهــو مــا يخالــف جملــة 
ــم  ــر األم ــي معايي ــددة ف ــات المح ــوق وااللتزام ــن الحق م
المتحــدة، والتــي تلــزم الدولــة المصريــة بوجــوب توفيــر 

ــه. ــي من ــزء كاف ــه ج ــول علي ــير الحص ــذاء وتيس الغ

2 - إخــاء وإزاالت فجائيــة فــي العريــش تضــع 
المدنييــن أمــام مســتقبل مجهــول

ــة  ــه صفع ــن توجي ــة م ــات الحكومي ــت الجه ــا أن انته م
ألهالــي حــي أبــو صقــل فــي العريــش تتمثــل فــي تهجيــر 
4500 أســرة  لصالــح تطويــر مينــاء العريــش  قرابــة 
ــة  ــة الصفع ــة المدين ــكان بقي ــى س ــى تلق ــري، حت البح
الثانيــة بالكشــف عــن خطــة إلنشــاء 3 محــاور مروريــة مــا 
ــات الخاصــة  ــوت والملكي ــد مــن البي ــة المزي ــب إزال يتطل
ــذه  ــت ه ــث بات ــاور. حي ــك المح ــار تل ــى مس ــة عل الواقع
المحــاور محــل حديــث وانشــغال أهالــي مدينــة العريــش 
ــود  ــم وج ــك رغ ــم بذل ــورتهم أو إباغه ــدم مش ــبب ع بس
تصريحــات رســمية تؤكــد علــى وجــود جلســات حــوار 

ــوت. ــة البي ــات إزال ــول حم ــي ح مجتمع

فــي 28 ينايــر مــن العــام الجــاري، أصــدرت مؤسســة 
فيــه  ذكــرت  صحفيــا  بيانــا  اإلنســان  لحقــوق  ســيناء 
تفاصيــل مشــروع إخــاء منطقــة مينــاء العريــش، والــذي 
يشــمل إخــاء وشــيكا آلالف األســر فــي المنطقــة بدعــوى 
ــق  ــذه المناط ــاب ه ــى أصح ــوع إل ــا” دون الرج “تطويره
بدائــل  لهــم  تقــدم  أن  ودون  أهلهــا  مــع  والتحــدث 
حقيقيــة تناســب خســارتهم. لتكــون حملــة اإلزالــة هــذه 
ــه  ــت ب ــه عمل ــط ل ــدروس ومخط ــاء م ــع إج ــززة لواق مع

ــنوات. ــدة س ــدار ع ــى م ــة عل ــة المصري الحكوم

ــع  ــات م ــان مقاب ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــرت مؤسس أج
ــة  ــن حمل ــن م ــن المحتملي ــن المتضرري ــخاص م 3 أش
اإلزالــة الفجائيــة بدعــوى تشــييد محــاور مروريــة جديدة. 
قــال أولهــم، وهــو مــن ســكان شــارع البحــر ويقــع منزلــه 

ــق: ــوار الطري بج

ــايلين  ــين، ش ــم مهندس ــر أنه ــباب الظاه ــا بش “فوجئن
اجهــزة قيــاس وماشــيين فــي الشــارع وبيعملــوا قياســات 
ــا  ــوت، ولم ــة والبي ــى األرصف ــام عل ــر أرق ــوا باألحم وبيكتب
استفســرنا منهــم قالــوا فيــه تطويــر للطريــق وتوســعة، 
ــة  ــت للهيئ ــاحة وبنبع ــع مس ــا بنرف ــوا أحن ــا قال ــس هم ب
الهندســية هــي المختصــة باألمــر، ولكــن بعــد كام 
مهندســين معارفنــا فــي مجلــس المدينــة قالــوا لنــا أنــه 
هيتــم إزالــة بعــض البيــوت اللــي جنــب الطريــق علشــان 
ــا،  ــه هناخده ــرض ان ــات مفت ــه تعويض ــعة، وأن في التوس
الحقيقــة مــا بثقــش كتيــر فــي كام الحكومــة، خصوصــًا 
ــح  ــد ورف ــيخ زوي ــي الش ــن أهال ــر م ــه كثي ــارف ان ــا ع وان
ــى  مخــدوش تعويضــات حتــى اآلن بعــد مــرور ســنوات عل

ــم”. تهجيره

منطقــة  ســكان  ألحــد  فهــي  الثانيــة،  الشــهادة  أمــا 
ــر،  ــوت باألحم ــوا بي ــال: “رقم ــث ق ــعبية، حي ــاحة الش الس
ــة  ــي اإلذاع ــظ ف ــد كام المحاف ــا بع ــارعنا، وتأكدن ــي ش ف
أنــه فيــه طريــق هيتعمــل مــن عنــد مديريــة األمن مــرورًا 
ــاوي و يتوصــل بشــارع  ــدان العت بالســاحة الشــعبية ومي
ــذه  ــي ه ــوت ف ــدد البي ــل ع ــت متخي ــا أن ــيوط ، طبع أس
ــي فجــأة  ــي هــي تعتبــر نــص العريــش، يعن المنطقــة الل
ــدش  ــم، ومح ــوا هنعوضك ــق وبيقول ــقوا طري ــده هيش ك
عــارف قيمــة التعويــض ايــه يمكــن عازيــن يفاجئونــا 
برضــه بقيمــة التعويــض ماليــم زي مــا فاجئونــا بعمــل 

ــق”. الطري

ــه  ــي حديث ــعبية ف ــاحة الش ــكن الس ــل يس ــال رج ــا ق بينم
ــاص  ــوت بالرص ــا زي الم ــاة هن ــة: “الحي ــق المؤسس لفري
ــي  ــر حرب ــم س ــة عنده ــأة، كل حاج ــي فج ــات بيج والدان
ــه،  ــش في ــه يتناق ــرد أن ــى مج ــوفه او حت ــد يش ــوع ح ممن
ــش  ــس م ــة ب ــر المدين ــر أو تطوي ــره التعمي ــدش بيك مح
ــا  ــي أحن ــاس.. يعن ــوت الن ــراب بي ــى خ ــم عل ــر قائ تطوي
شــايفين عيشــة أهالــي رفــح النازحيــن فــي العريــش 
طلعوهــم مــن بيوتهــم وقالــوا لهــم تعويضــات ولليــوم 
ســنين   5 مــن  التعويضــات  ياخــدوا  بيحاولــوا  وهمــا 

ــل”.  ــم بالوي وحاله
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تجــوّل فريــق مؤسســة ســيناء فــي شــوارع المنطقــة التي 
ــق  ــظ الفري ــث الح ــي، حي ــح الحكوم ــق المس ــا فري زاره
ــير  ــا يش ــة مم ــى األرصف ــر عل ــون األحم ــام بالل ــود أرق وج
إلــى بــدء الخطــوات التنفيذيــة للتطويــر دون انتظــار 
ــة  ــر أن مؤسس ــي تعتب ــة والت ــوارات المجتمعي ــج الح نتائ
ــاءات  ــرارات إنش ــذ أي ق ــل تنفي ــا قب ــت به ــة أوص الرئاس

ــكانية. ــق س ــي مناط ف

ــات  ــى اجتماع ــت إل ــن تحول ــي المتضرري ــث األهال حادي
ــاق  ــي نط ــا ف ــون بيوت ــن يمتلك ــا م ــر فيه ــة يحض عائلي
رفضهــم  وأعلنــوا  توســعتها  ســيتم  التــي  المحــاور 
 10 مــن  لجنــة  تشــكيل  علــى  اتفقــوا  وقــد  للخطــة، 
وتقديــم  ســيناء  شــمال  محافــظ  لمقابلــة  أشــخاص 
رفضهــم لخطــة اإلزالــة بدعــوى التطويــر للجهــات العليــا 
فــي حــال عــدم وجــود رد إيجابــي مــن المحافــظ والتأكيــد 
ــل  ــود بدائ ــكهم بوج ــات وتمس ــم التعويض ــى رفضه عل

تغنــي عــن اإلزاالت. 
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كلمــة  فــي  المحافــظ  ظهــر  فقــد  آخــر،  جانــب  مــن 
ــكا  ــا متمس ــدا فيه ــيناء ب ــمال س ــة ش ــع إذاع ــجلة م مس
بالرؤيــة الحكوميــة لشــق المحــاور مــع تعويــض األهالــي 
إال أن المحافــظ ألقــى بمســؤولية اتخــاذ القــرار علــى 
رئيــس الجمهوريــة وقــال: إن الهيئــة الهندســية للقــوات 
ــي مــن خططــت لهــذه المحــاور،  ــة ه المســلحة المصري
ــذ  ــي ســيتم إزالتهــا لتنفي ــازل الت ــي مــن حــددت المن وه
المشــروع وال دخــل للمحافــظ أو إدارة المحافظــة فــي أي 
ــتاج  ــل هاش ــش لتفعي ــن العري ــطاء م ــعى نش ــرار. وس ق
الشــعبي  الرفــض  دائــرة  لتوســيع  “#ال_لــإزاالت”، 

لمقترحــات التطويــر الحكوميــة.

قابلــت مؤسســة ســيناء موظفــًا فــي هيئــة حكوميــة 
بالعريــش معنيــة بإجــراءات حملــة اإلزالــة والتطويــر، 
ــكل  ــي بش ــة اآلن تأت ــرارات الحكوم ــال: “إن كل ق ــث ق حي
ــة  ــة حقيقي ــى مناقش ــبق أو حت ــام مس ــئ، دون إع مفاج
لــم  المحــاور  هــذه  وأن  األهالــي،  إشــراك  فيهــا  يتــم 
ــب  ــط المكت ــن تخطي ــة أو م ــة الحكوم ــن خط ــن ضم تك
الهندســي بالمحافظــة، ولكــن علمنــا بهــا مؤخــرًا مثلمــا 
علــم بهــا األهالــي، ولــم يســمح لنــا بوضــع خطــط 
التــي ســتقع علــى  لمحــاور بديلــة لتخفيــف األضــرار 

األهالــي”.

ــي  ــان، رحم ــي البرلم ــب ف ــّدم النائ ــوازي ق ــج م ــى نه عل
ــواب بشــأن  ــس الن ــس مجل ــى رئي ــب إحاطــة إل ــر، طل بكي
مقترحــات منهــا بنــاء مدينــة جديــدة للعريــش فــي 
ــم  ــر معال ــة وعــدم تغيي ــة الحالي ــرب المدين ــو 17 غ الكيل

ــة.  ــل لألزم ــك كح ــة وذل ــة الحالي المدين

لحقــوق  الدولــي  والقانــون  العدالــة  مبــادئ  تُلــزم 
اإلنســان )المنطبــق فــي حالــة الســلم( والقانــون الدولــي 
اإلنســاني )المنطبــق فــي حالــة الحــرب( بضــرورة الحفاظ 
علــى األعيــان المدنيــة، بمــا فيهــا المنــازل، وحظــر 
محــددة  اســتثنائية  حــاالت  فــي  إال  وإزالتهــا  هدمهــا 
ــات  ــة أو جماع ــر بيئي ــن مخاط ــكان م ــن الس ــل تأمي مث
ــات  ــز للحكوم ــي ال يجي ــون الدول ــى أن القان ــلحة. عل مس
ــول  ــر أي حل ــم تتواف ــر، إذا ل ــاذٍ أخي ــك إال كم ــوء لذل اللج

ــبية  ــمل التناس ــة تش ــات صارم ــار ضمان ــي إط ــرى، وف أخ
والمعقوليــة والشــفافية والنقــاش المســبق مــع الســكان 
المحلييــن ودراســة كافــة الحلــول والبدائــل األخــرى. وفي 
حالــة وجــود ظــرف قاهــر يدفــع الحكومــة إلزالــة البيــوت، 
ــة،  ــى الحكومــات أن تقــدم التعويضــات العادل ــي عل ينبغ
بطريقــة شــفافة ومجزيــة تُجبــر الضــرر الــذي وقــع علــى 
ــكن  ــاد س ــي إيج ــة ف ــاعدهم الحكوم ــون، وأن تس المدني
بديــل مائــم. كمــا ينــص القانــون الدولــي علــى أن 
ــأرض  ــا ب ــط وإنم ــال فق ــا بالم ــن تعويضه األرض ال يمك
ــاة الســكان  ــى حي ــظ عل ــس الخصائــص تحاف ــة بنف بديل

ــة. ــة ممكن ــى درج ــى أقص ــم إل ــم وتقاليده وعاداته

ــم يســجل  ــي ســيناء، ل ــي حــوادث إزالــة مماثلــة جــرت ف ف
ــن  ــًا م ــي خوف ــل األهال ــن قب ــة م ــات علني ــوع اعتراض وق
عمليــات التضييــق واالعتقــال التــي مــن المحتمــل أن 
ــيناء  ــمالي س ــكان ش ــاة س ــع حي ــا، إذ تخض ــوا له يتعرض
لضوابــط أمنيــة صارمــة تحرمهــم مــن حقهــم االعتــراض 
ــش  ــنوات تعي ــذ س ــة، فمن ــراءات الحكومي ــض لإج أو الرف
ــاب  ــة اإلره ــوارئ ومكافح ــون الط ــل قان ــي ظ ــة ف المنطق
ــوّض  ــا ويق ــداء آرائه ــي إب ــاس ف ــة الن ــق حري ــذي يخن ال

ــون. ــم القان ــا له ــي منحه ــوق الت ــن الحق م
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3 - قتــل عمــد خــارج نطــاق القانــون فــي 
الشــيخ زويــد

ــات  ــاق العملي ــت انط ــي تل ــرة الت ــنوات األخي ــال الس خ
العســكرية فــي ســيناء، بــات القتــل خــارج نطــاق القانــون 
ــوع،  ــررة الوق ــم متك ــن الجرائ ــزاع م ــراف الن ــل أط ــن قب م
ــة  ــة محاكم ــجيل أي ــم تس ــم يت ــذا ل ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
ــوك  ــة للصك ــة صارخ ــد مخالف ــا يع ــا، مم ــق مرتكبيه بح
العالميــة والقوانيــن المحليــة والدوليــة الملزمــة لمصــر، 
ومنهــا الميثــاق اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان والــذي أوجــب 
فــي مادتــه الرابعــة وجــوب صــون وضمــان الحــق بالحيــاة 
للمدنييــن فــي جميــع األوقــات، بمــا ذلــك أثنــاء النزاعات، 
كمــا اعتبرتــه “اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان” ركيــزة 

ــر قابــل للتقييــد. ــكل الحقــوق وغي أساســية ل

بالمعهــد  الموظــف  ُقتــل   ،2021.02.25 تاريــخ  فــي 
ســليمان  فرحــان  أحمــد  زويــد،  الشــيخ  فــي  األزهــري 
الحمايــدة، 35 عامــا، بعيــار نــاري اســتقر فــي رأســه أثنــاء 
ــة  ــات ناري ــراء إطاق ــه ج ــة عائلت ــيارة بصحب ــه للس قيادت

ــة. ــة أمني ــن حمل ــدرت م ص

التقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان مع شــاهد عيان 
مــن ســكان الشــيخ زويــد، والــذي كشــف قائــا: “ القتيــل 
كان بيســوق ســيارة ربــع نقــل قبــل الظهــر مباشــرة راجــع 
إلــى مدينــة الشــيخ زويــد مــن العريــش ومعــه زوجتــه و 3 
مــن األطفــال، و قبــل كميــن الخروبــة بحوالــي 500 متــر، 
مــن اتجــاه العريــش، كانــت حملــة أمنيــة تابعــة للجيــش 
ــات  ــي عربي ــا بتمش ــد، وكان وراه ــيخ زوي ــى الش ــة إل راجع
األهالــي فــي شــبه طابــور ألنــه ممنــوع حــد يتخطــى 
يســبق  أن  حــاول  القتيــل  المواطــن  ولكــن  الحملــة، 
ــرة،  ــة مباش ــون وراء الحمل ــة ليك ــيارات األهلي ــي الس باق
العســكري اللــي علــى آخــر مدرعــة ضــرب طلقــة فــي 
الهــواء فــي األول كتحذيــر والثانيــة تجــاه عربيــة القتيــل 
ــة  ــفنا الزوج ــت وش ــة وقف ــا العربي ــريع، طبع ــكل س بش
ــا وقفــت  ــا م ــة طبع ــن، والحمل ــال مرعوبي بتصــرخ واألطف
ظلــت ماشــية فــي طريقهــا، نــزل األهالــي مــن العربيــات، 
ــة  ــاب بطلق ــان مص ــد فرح ــو أحم ــي ه ــواق الل ــوا الس ولق
ــى  ــت عل ــاس راح ــول، الن ــى ط ــات عل ــه وم ــص راس ــي ن ف
ــاء  ــعاف  ج ــعاف، اإلس ــيارة إس ــت س ــان يبع ــن علش الكمي
ونقلــوه لمستشــفى العريــش، وبعديــن تــم تســليم 
ــي الشــيخ زويــد، وطبعــا مفيــش  الجثــة ألهلــه ودفنــوه ف

ــات”.  اتهام

تكشــف شــهادة شــاهد العيــان أن ســيارة القتيــل وإن 
كانــت قــد حاولــت تجــاوز ســيارات األهالــي والتقــرب أكثــر 
ــد  ــم تشــّكل أي تهدي ــة العســكرية إال أنهــا ل مــن الدوري
فوجــود  األمنيــة،  العناصــر  وشــك  قلــق  تســتدعي  أو 
الســيدة فــي المقعــد األمامــي ومــن خلفهــا األطفــال 

أحمد فرحان سليمان الحمايدة
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الثــاث ينفــي وجــود أي تهديــد يســتدعي اســتخدام 
القــوة المميتــة لتحييــد الخطــر، وفــي حالــة وجــود شــك 
ــل الســيارة دون اســتهداف الســائق  كان باإلمــكان تعطي
مباشــرة وقتلــه، وهــو مــا يعنــي عــدم وجــود ذريعــة تبــرر 
ــي  ــا يعن ــل. مم ــد القت ــائق بقص ــاه الس ــار تج ــاق الن إط
ــتدعي  ــون تس ــاق القان ــارج نط ــل خ ــة قت ــام واقع ــا أم أنن
التحقيــق والمحاســبة مــن قبــل الســلطات الرســمية 
ــو  ــه، وه ــى فعلت ــي عل ــة الجان ــا ومعاقب ــاف الضحاي إلنص
ــي  ــة الت ــع المماثل ــيناء!. إذ أن الوقائ ــي س ــدث ف ــا ال يح م
ــن  ــات م ــى أن اإلف ــق عل ــيناء تتف ــة س ــا مؤسس تابعته
العقــاب ســلوك انتظمــت الســلطات المصريــة علــى 
ممارســته إذ تقيّــد الواقعــة ضــد مجهــول وهــو مــا ينفــي 

ــة. ــبب بالجريم ــود متس وج

تمييزيــة تصيــب  - قذيفــة عشــوائية ال   4
مدنــي فــي الشــيخ زويــد

يحظــر البروتوكــول األول اإلضافــي مــن اتفاقيــات جنيــف 
لعــام 1977، فــي المــادة 51 النقطــة -4ج، الهجمــات 
العشــوائية، وهــي التــي تســتخدم طريقــة أو وســيلة 
للقتــال ال يمكــن حصــر آثارهــا علــى النحــو المحــدد 
ــي كل  ــإن مــن شــأنها أن تصيــب، ف ــم ف قانونًــا، ومــن ث
حالــة كهــذه، األهــداف العســكرية واألشــخاص المدنيين 

ــز. ــة دون تميي ــان المدني أو األعي

ــات  ــف واإلطاق ــا القذائ مــن الشــائع عــدم حصــول ضحاي
األضــرار  علــى  تعويضــات  أيــة  علــى  العشــوائية 
تصيبهــم، فهــي تقيّــد ضــد مجهــول، ممــا ينفــي وجــود 
أيــة مســؤولية قانونيــة يمكــن اســتخدامها قضائيــا 

والحصــول علــى جبــر مائــم للخســائر.

يــده  فــي  أصيــب بشــظية   ،2021.02.28 تاريــخ  فــي 
العمــر  مــن  البالــغ  رياشــات،  ســالم  ســامة  حســين 
ــة  ــي مدرس ــم ف ــه كمعل ــته لعمل ــاء ممارس ــا، أثن 33 عام
الخنســاء اإلعداديــة الواقعــة فــي قريــة الزوارعــة بالشــيخ 

ــد. زوي

ــذي  التقــت مؤسســة ســيناء مــع أحــد ســكان القريــة، وال
ــدة  ــة جام ــمعنا دب ــح، س ــاعة 10 الصب ــي الس ــال: “حوال ق
ودخــان بيطلــع مــن مزرعــة زيتــون صاحبهــا مــن ســكان 
القريــة، المزرعــة هــذي جنــب مدرســة الخنســاء اإلعدادية 
ــه  ــة جاي ــة دباب ــا أن قذيف ــر، عرفن ــي 200 مت ــات بحوال بن
مــن ناحيــة ارتــكاز عســكري يقــع فــي قريــة الجــورة 
ــوا  ــي المــكان وانفجــرت، ولكــن المدرســين قال طاحــت ف
ــين  ــم حس ــت زميله ــة وأصاب ــت المدرس ــظية وصل إن ش
ســامة ســالم فــي ايــده وهــو واقــف فــي حــوش المدرســة 
ــد  ــيخ زوي ــفى الش ــوه مستش ــا نقل ــه، طبع ــط زمايل وس
ــى قــد  والشــظية كســرت ايــده و ربنــا ســتر أنهــا جــت عل
ــر  ــذه تعتب ــة وه ــي المدرس ــات ف ــه بن ــش في ــذى، مكان ك
بدايــة أيــام عــودة البنــات للمدرســة علشــان االمتحانــات 

ــة”. ــل مذبح ــن تعم ــة كان ممك ــي القذيف يعن

تُعــد اإلطاقــات والقذائــف العشــوائية فــي مــدن شــمالي 
ــاالت  ــا ح ــجلت به ــي س ــباب الت ــن األس ــدة م ــيناء واح س
قتــل وإصابــات، وجميعهــا تقيّــد ضــد مجهــول فــي 
الســجات الرســمية، كمــا حــدث فــي واقعــة وثقتهــا 
ــي  ــد ف ــيخ زوي ــر بالش ــي الكوث ــي ح ــيناء ف ــة س مؤسس

.2020.06.01
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أحمد فراج سليمان فراج الكيكي

1 - قتــل عمــد خــارج نطــاق القانــون فــي 
شــمال ســيناء

انتهــاكا جســيما  القانــون  القتــل خــارج نطــاق  عــد  ُي
لحقــوق اإلنســان متكــرر الوقــوع فــي ســيناء، وهــو بمثابة 
ــر مــن  ــه الكثي ــف في ــم داعــش تخال ســلوك مــازم لتنظي
ــن  ــادة 3 م ــك الم ــي ذل ــا ف ــدات، بم ــق والمعاه المواثي
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان والمــادة 6 مــن العهد 
ــا  ــية، كم ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ الدول
ــه  ــي مادت ــان ف ــوق اإلنس ــي لحق ــاق اإلفريق ــب الميث أوج
الرابعــة وجــوب صــون وضمــان الحــق بالحيــاة للمدنييــن 
فــي جميــع األوقــات، بمــا ذلــك أثنــاء النزاعــات، كمــا 
اعتبرتــه “اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان” ركيــزة 

ــد. ــل للتقيي ــر قاب ــوق وغي ــكل الحق ــية ل أساس

ــيناء  ــة س ــق مؤسس ــق فري ــخ 2021.02.05، وّث ــي تاري ف
قريــة  فــي  عــة  مرّو جريمــة  وقــوع  اإلنســان  لحقــوق 
الشــاق التابعــة للشــيخ زويــد، حيــث قتــل الطفــل أحمــد 
فــراج ســليمان فــراج الكيكــي، البالــغ مــن 16 عامــا، بحجة 
التعــاون مــع األجهــزة األمنيــة، وهــو نمــط متكــرر وتهمة 
ــر  واهيــة يســتخدمها التنظيــم فــي تصفيــة مدنييــن غي

ــكرية. ــات العس ــي العملي ــن ف منخرطي

ــذي  التقــت مؤسســة ســيناء مــع أحــد ســكان القريــة، وال
قــال واصفــا المنظــر المفــزع لجثــة الصبــي: “يــدوب رأســه 

ماســك فــي جســمه بحتــة مــن جلــده”.

وأكمــل قائــا: “القصــة حصلــت فــي الليــل يــوم 5 فبرايــر 
وخطفــت  تســللت  داعــش  مــن  عناصــر  لمــا   ،2021
“أحمــد” وبعــد ســاعة لقينــاه مذبــوح ومرمــي جنــب عنبــر 
ــس  ــو مجل ــزل عض ــن من ــرب م ــة، بالق ــي القري ــراخ ف ف
ــدة الســواركة”،  ــواب عــن شــمال ســيناء الســيدة/ “عاي الن
الــدم كان مغطــي جســمه وعليــه عامــات ضــرب يمكــن 
ــفى  ــوه لمستش ــح نقل ــا الصب ــرف، وطبع ــا بع ــكين م بس
الشــيخ زويــد والنــاس بلغــوا الكميــن فــي قريــة الشــاق 

ب- انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع 
لداعش

ولكــن مــا حــد تدخــل، النــاس شــالته وأخــذوه مــن 
ــم  ــام ث ــش الع ــفى العري ــى مستش ــيخ إل ــفى الش مستش
الــى بورســعيد علشــان الطبيــب الشــرعي الســتخراج 

ــن”. ــح الدف تصاري

ــه 3  ــه، ول ــد ألم ــد الوحي ــد الول ــاهد: “أحم ــف الش و يضي
أخــوات بنــات بيرعاهــم وهــو اللــي بيصــرف علــى البيــت، 
ــق  ــل الطري ــي بتعم ــركة الل ــع الش ــر م ــتغل غفي ــو بيش ه
الجديــد فــي الشــاق.. أبــوه اعتقلــه الجيــش مــن حوالــي 
4 ســنين ومــن يومهــا مختفــي مــا حــد بيعــرف عنــه حــي 

ــه”. ــر بخاطــر أمــه وأخوات ــت،  اهلل يجب وال مي

خــال شــهر ينايــر الماضــي، تابعــت مؤسســة ســيناء 
إعــان تنظيــم داعــش عبــر تســجيل مرئــي بثــه عبــر 
منصــات إعاميــة تابعــة لــه فــي تاريــخ 2021.01.09 
عــن قتلــه لمدنييــن اثنيــن رميــا بالرصــاص بمزاعــم 
تتعلــق بتعاونهــم مــع القــوات األمنيــة. وتضمــن الفيديو 
ــن  ــن األم ــاط م ــع ضب ــم م ــا بتعاونه ــات الضحاي اعتراف
المصــري، وهــي اعترافــات مــن المرجــح أنهــا أخــذت 

باإلكــراه وتحــت التعذيــب.
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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
خــال 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 تعديــات 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  اإلســامية  “الدولــة  تنظيــم  مســلحو 

ســيناء”:

ــن،  ــة المدنيي ــة لحماي ــر الممكن ــع التدابي ــاذ جمي أ.اتخ
حمــات  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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