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شــهد شــهر أغســطس مــن عــام 2021 وقــوع عــدد مــن 
االنتهــاكات، كان مــن بينهــا قيــام قــوات إنفــاذ القانــون 
ــود  ــيدات لوج ــفي لس ــال تعس ــات اعتق ــة بعملي المصري
ــن  ــا، ضم ــن أمني ــد المطلوبي ــم بأح ــة تربطه ــة قراب صل
ســلوك عقابــي اعتــادت الســلطات ممارســته فــي ســيناء، 
كمــا ســجل الفريــق القانوني بالمؤسســة انتهــاكا يمس 
معاييــر المحاكمــة العادلــة، تعــرض لهــا المتهميــن فــي 

القضيــة رقــم 810 لســنة 2019.

لحقــوق  ســيناء  مؤسســة  تابعــت  آخــر،  جانــب  مــن 
اإلنســان ارتــكاب تنظيــم داعــش لعمليــة اختطــاف طالت 
3 مدنييــن جنــوب غــرب مدينــة بئــر العبــد، كمــا ســجلت 
زرعهــا  ناســفة   عبــوة  انفجــار  نتيجــة  مدنــي  مقتــل 
مســلحو التنظيــم علــى األرجــح مــن أجــل اســتهداف 

القــوات الحكوميــة.

تفاصيل انتهاكات شهر أغسطسملخص

1 -  االعتقال التعسفي للنساء

ــفي  ــال التعس وثقــت المؤسســة اســتمرار سياســة االعتق
ــه  ــاكات تمارس ــن االنته ــط م ــو نم ــي، وه ــر القانون غي
فــي  ســيناء  أهالــي شــمال  تجــاه  األمنيــة  الســلطات 
ــى  ــط عل ــيلة ضغ ــتباه أو كوس ــرة االش ــيع دائ ــار توس إط
العناصــر المطلوبــة أمنيــا عبــر اتخــاذ أحــد أفــراد األســرة 
ــهم.  ــليم أنفس ــل تس ــن أج ــم م ــط عليه ــة للضغ كرهين
شــهادات  أغســطس  شــهر  خــال  المؤسســة  وثقــت 
أيــة  وجــود  دون  اعتقالهــن  جــرى  ســيدات  لثــاث 
ــراد  ــام أف ــن، ق ــرة اعتقاله ــال فت ــة. خ ــوغات قانوني مس
ــت  ــا تعرض ــن، كم ــدات له ــه تهدي ــرطة بتوجي ــن الش م
نهــا  إحداهــن للضــرب والســحل. وفيمــا يلــي شــهادات دّو
فريــق مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان علــى لســان 
ــى  ــاًء عل ــات بن ــض المعلوم ــب بع ــرى حج ــا وج الضحاي

طلبهــم وحفاظــا علــى ســامتهم.

“عائشة”               اسم مستعار

ــي مــن  ــق المؤسســة بالســيدة “عائشــة”، وه ــى فري التق
ــم  ــن قس ــوة م ــت ق ــث قام ــش، حي ــة العري ــكان مدين س
شــرطة )...( العريــش باعتقالهــا مــن منزلهــا بتاريــخ 16 

ــا: ــت لن ــطس 2021، قال أغس

“كانــوا قبــل كــده اعتقلونــي مــن منزلــي لمــدة 21 
يــوم بتاريــخ 4 أغســطس 2019، كنــت وقتهــا حامــل 
ــي  ــه حــد مــن قرايب ــي الشــهر الســادس، بســبب أن في ف
مطلــوب أمنيــا، رغــم انــي أكــدت لهــم كتيــر أنــه اتقتــل، 
ــي  ــد خروج ــتمرت، وبع ــا اس ــن لّي ــات األم ــن مضايق لك
ــع  ــتمر م ــل مس ــى تواص ــت عل ــال األول فضل ــن االعتق م

أ- انتهاكات السلطات وقوات إنفاذ القانون 
المصرية 
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ــل  ــا حص ــد م ــه لح ــب من ــى طل ــاء عل ــم بن ــور القس مأم
علــى ترقيــة واتنقــل مــن القســم وانقطــع التواصــل 
ــدت  ــي واعتق ــكل طبيع ــي بش ــش حيات ــدأت أعي ــا. ب بينن
أنــه خــاص الحمــد هلل مشــكلتي اتحلــت، لحــد يــوم 
16 أغســطس 2021 الســاعة 3 العصــر جالــي رئيــس 
ــي  ــي شــغال فــي قســم )....( ف المباحــث الضابــط )...( الل
ــبق  ــي س ــم الل ــن القس ــف ع ــم مختل ــش، وده قس العري
ــوان  ــه عن ــع لي ــي تاب ــم الل ــش القس ــه، وم ــي في اعتقال
البيــت بتاعــي أصــا. رئيــس المباحــث ســألني عــن مــكان 
ــا لســه جاييــن مــن  ــي إحن أمــي، قولتلــه مــش عنــدي قال
ــش  ــم أل م ــدك، قولتله ــا عن ــا أنه ــا وعرفن ــل إقامته مح
هنــا، فتشــوا الشــقة وبعديــن قالولــي طيــب تعالــي 
فضــل  والضابــط  القســم،  معاهــم  أخدونــي  معانــا، 
ــا  ــي أن ــي ويقول ــى وش ــام عل ــد باألق ــا جام ــرب فّي يض
عايــز أترقــى زي الضابــط ).....( ادينــي معلومــات عــن 
ــة،  ــم حاج ــش عنه ــاس معرف ــى ن ــألني عل ــك، ويس قريب
ــي  ــش هتخرج ــره دي م ــي: “الم ــال ل ــدي وق ــام بتهدي وق
ــي  ــا ضربون ــد م ــا”، وبع ــي هن ــى بيك ــك ونتعش هنقطع
ــة،  ــد العربي ــم لح ــوة القس ــن ج ــى األرض م ــحلوني عل س
ونزلونــي معاهــم علشــان أجيــب أمــي، ولمــا ملقيوهــاش 
ــارع  ــي الش ــي ف ــه بهدلون ــم لي ــي ودته ــكان الل ــي الم ف
ــى  ــة عل ــو خايف ــي ل ــن وهنيج ــي “يومي ــال ل ــط ق والضاب
نفســك وأوالدك تكــون أمــك موجــودة”، كان يــوم صعــب 

ــاء”. ــد العش ــابوني بع ــر وس ــي العص أخدون

 

“وفاء”               اسم مستعار

ــخ  ــاء” بتاري ــيدة “وف ــال الس ــة اعتق ــق المؤسس ــق فري وث
17 أغســطس 2021، أثنــاء وجودهــا فــي معديــة القنطــرة 
ــرة،  ــة القاه ــفرها لمدين ــال س ــويس خ ــاة الس ــور قن لعب
ــرى،  ــا ج ــل م ــة تفاصي ــا لمعرف ــة بابنته ــت المؤسس التق

ــا: قالــت لن

ــة دي، وهــي  “مامــا عندهــا 53 ســنة ومــش حمــل البهدل
ــي 2014،  ــا ف ــال باب ــد اعتق ــن بع ــا م ــل لن ــي فض كل الل

ــش  ــزور أخوهــا، واتأخــرت وموصلت ــت مســافرة القاهــرة ت كان
بيــت خالــي وموبايلهــا اتقفــل، قعدنــا نتصــل علــى الموبايل 
ــرب،  ــاعة 6 المغ ــا الس ــح تقريب ــا اتفت ــد م ــول لح ــل مقف فض
ــا أنهــا اتمســكت ألن  ــا، فهمن ــرد علين ــرن مــش بت ــا ن وفضلن
ــش  ــة، والتفتي ــى المعدي ــة عل ــت رايح ــا كان ــرة كلمتن ــر م آخ
ــاس بالســاعات  ــوا ن ــر بيوقف ــة مزعــج جــدا وكتي ــى المعدي عل
ــر، بــس منقــدرش نعمــل  ــوا نــاس كتي هنــاك وأوقــات بيعتقل
حاجــة قبــل مــا يعــدي 24 ســاعة علشــان نقــدر نعمــل بــاغ أو 
تليغــراف، بعديــن بطلنــا رن علشــان خوفنــا الموبايــل يفصل 
ــة،  ــا حاج ــرف عنه ــا وال نع ــار عنه ــي أي أخب ــش ف ــحن، مكن ش
الســاعة 12 بليــل قررنــا نكلــم محامــي قــال لنــا اســتنوا 
ــق،  ــي الطري ــة ف ــا أنهــا جاي ــح، الســاعة 2 الفجــر كلمتن للصب
لمــا وصلــت عرفنــا أنهــا قعــدت محتجــزة فــي نقطــة تفتيــش 
المعديــة كل الوقــت ده، مكنــش حــد عايــز منهــا حاجــة كانوا 
ــا  ــوا له ــا وقال ــا حاجته ــن أدوله ــا، وبعدي ــن أخته ــألوا ع بيس
ــا  ــي بيته ــة ف ــي عايش ــا وخالت ــن عايزه ــو األم ــي، خالت امش

ــه؟”. ــا اي ــا ذنبه ــي، مام ــكل طبيع ــا بش ــارس حياته وبتم

 

“هدى”               اسم مستعار

ــوة  ــت ق ــش، قام ــة العري ــكان مدين ــن س ــدى”، م ــيدة “ه الس
مــن قســم شــرطة )...( بمداهمــة منزلهــا العتقالهــا، وعندمــا 
لــم يجدوهــا توجهــت قــوة الشــرطة لمنــزل أقاربهــا واعتقلــوا 
اثنيــن منهــم للضغــط علــى هــدى مــن أجل لتســليم نفســها 
لقســم الشــرطة، وهــو مــا حــدث بتاريــخ 18 أغســطس 2021. 

اســتمع فريــق المؤسســة لشــهادة هــدى، قالــت لنــا:

ــوا  ــم كان ــرطة ).......( ألنه ــم ش ــي لقس ــليم نفس ــت بتس “قم
اســلم  علشــان  قرايبــي  مــن  اثنيــن  واعتقلــوا  عايزينــي، 
ــي حــدود  ــه الســبب، رحــت القســم ف ــا مــش عارف ــي، وأن نفس
الســاعة 5 مســاء، كنــت واخــدة معايــا قريبتــي، قعدوهــا فــي 
أوضــة أمنــاء الشــرطة وغمونــي وأخدونــي علــى مكتــب رئيس 
المباحــث، ســألوني عــن اثنيــن مــن قرايبــي مطلوبيــن أمنيا، 
ــق  ــل يزع ــط فض ــة، الضاب ــم حاج ــش عنه ــي معرف ــت إن فقل
ــم  ــش عنه ــي معرف ــم إن ــف له ــت أحل ــا فضل ــد، وأن ــي جام ل
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حاجــة، خرجونــي وادوا لنــا ورق أبيــض أنــا وقريبتــي، 
ــن منهــا حاجــة وال ســألوا عليهــا،  مــع انهــم مــش عايزي
ــان  ــم عش ــة القس ــا رايح ــا وأن ــي معاي ــدت قريبت ــا أخ أن
خوفــت مطلعــش، ســابونا بــرا شــوية فــي مكتــب األمنــاء 
ــة  ــم البطاق ــامينا ورق ــب أس ــا نكت ــوا منن ــن طلب وبعدي
الشــخصية والســن وأســامي أزواجنــا و شــغلهم، وبعدين 
مســكونا الــورق زي تذكــرة الســجن و صورونــا واحنــا 
ماســكين الــورق، واحنــا قاعديــن جــوه كنّــا بنســمع 
ــاب  ــى الب ــي الحجــز وبتخبــط عل صــوت ســتات بتصــرخ ف
ــاع 3 أو 4  ــوت بت ــمعت ص ــام، س ــوا الحم ــن يدخل عايزي
ســتات وأمنــاء الشــرطة كانــوا بييزعقــوا لهــم وبيرفضــوا 
ــا نشــوفهم،  ــن انن ــا مــش عايزي ــع، تقريب ان أي حــد يطل
فضلنــا نســمع صريــخ الســتات لحــد مــا روحنــا علــى 

ــاء”. ــاعة 8 مس الس

تكشــف هــذه الشــهادات عــن صعوبــة الوضــع الــذي 
اســتمرار  وعــن  ســيناء،  شــمالي  مواطنــو  يواجهــه 
والقوانيــن  للمواثيــق  األمنيــة  الســلطات  مخالفــات 
الملزمــة، حيــث ينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــرد  ــكل ف ــى أن “ل ــادة 9 عل ــي الم ــية ف ــة والسياس المدني
ــوز  ــخصه. وال يج ــى ش ــان عل ــي األم ــة وف ــي الحري ــق ف ح
ــد  ــان أح ــوز حرم ــفًا، وال يج ــه تعس ــد أو اعتقال ــف أح توقي
ــًا  ــون وطبق ــا القان ــص عليه ــباب ين ــه إال ألس ــن حريت م
لإلجــراء المقــرر فيــه”، كمــا ينــص الدســتور المصــري فــي 
ــي”  ــق طبيع ــخصية ح ــة الش ــى أن “الحري ــادة 54 عل الم
وأنــه “ال يجــوز القبــض علــى أحــد، أو تفتيشــه، أو حبســه، 
أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد إال بأمــر قضائــي مســبب 
ا كل مــن تقيــد  يســتلزمه التحقيــق. ويجــب أن يبلــغ فــوًر
مَّكــن  حريتــه بأســباب ذلــك، ويحــاط بحقوقــه كتابــة، وُي

ا”. ــوًر ــه ف ــه وبمحامي ــال بذوي االتص

2 -  انتهاك معايير المحاكمة العادلة

محكمــة  قيــام  بالمؤسســة  القانونــي  الفريــق  وثــق 
ــدة  ــات” المنعق ــة جناي ــرة الثالث ــرة “الدائ ــات القاه جناي
بتاريــخ 18 أغســطس 2021، بمعهــد أمنــاء الشــرطة 
ــد الســتار بتجديــد حبــس  برئاســة المستشــار محمــد عب
ــا علــى  148 متهــم ومتهمــة، والمحبوســين احتياطًي
ذمــة القضيــة رقــم 810 لســنة 2019، مــن بينهم خمســة 
ــي  ــر احترازيــة ف أشــخاص قــد تــم إخــاء ســبيلهم بتدابي

ــم : ــورة وه ــة المذك القضي

1 - عائشة سليم حماد وصيان.

2 - فاطمة سليمان سليم حماد.

3 - فاطمة عودة سليمان عودة

4 - محمد أحمد يحيى زيدان.

5 - فاطمة عودة منصور عياد.

قــررت المحكمــة تجديــد حبــس جميــع المتهميــن ســواء 
المخلــى ســبيلهم بتدابيــر احترازيــة أو المحبوســين، 
ــن  ــتعام م ــوب االس ــرار بوج ــذا الق ــة ه ــم كتاب ــم يت ول
ــد  ــم التأك ــة ت ــن النياب ــتعام م ــد االس ــة أواًل، وبع النياب

ــن. ــع المتهمي ــس جمي ــد حب ــرار بتجدي ــن الق م

حيــث أن المحكمــة قبــل بــدء الجلســة، طلبــت مــن 
ــف  ــي كش ــمائهم ف ــجيل أس ــن تس ــن الحاضري المحامي
ــرر  ــة، وق ــر الجلس ــي محض ــم ف ــات حضوره ــي، إلثب ورق
ــن  ــة للمتهمي ــر االحترازي ــد التدابي ــرة تجدي ــس الدائ رئي
المذكوريــن بعاليــه دون ســماع محاميهــم، ودون النظــر 
دون  الجلســة  مجريــات  وتوالــت  القضيــة،  أوراق  فــي 
حضــور أي مــن المتهميــن، وقــررت هيئــة المحكمــة 
رفــض ســماع أي طلبــات أو دفــاع مــن الســادة المحاميــن. 
ــي  ــم تســتمر إل ــد ل ــي أن جلســة التجدي يجــدر اإلشــارة إل
أكثــر مــن 15 دقيقــة جــرى خالهــا نظــر أمــر حبــس 148 

ــة. ــم ومتهم مته
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ــس  ــر الحب ــد أوام ــات تجدي ــي أن جلس ــل عل ــا يدل ــو م وه
االحتياطــى المنظــورة أمــام الدائــرة الثالثــة، برئاســة 
البعــد  كل  بعيــدة  الســتار،  عبــد  محمــد  المستشــار 
ــراءات  ــون اإلج ــوص قان ــتورية ونص ــد الدس ــن القواع ع
ــفية  ــات التعس ــي المحاكم ــدة إل ــرب بش ــة، وتقت الجنائي
المتســرعة، وهــو مــا يصــح معــه القــول بأنــه إهــدار 

للحــق فــي الدفــاع والمحاكمــة العادلــة.

1 -  اختطــاف مدنييــن جنــوب غــرب بئــر 
العبــد

 أقــدم عناصــر مــن تنظيــم واليــة ســيناء التابــع لداعــش 
علــى اختطــاف الطالــب فــي معهــد العريــش للعلــوم 
التجاريــة، أحمــد محمــود صالــح، 19 عــام، أحــد أبنــاء 
ــة  ــة الهميص ــي قري ــكن ف ــذي يس ــة، وال ــة العقايل قبيل

ــيناء. ــمال س ــد بش ــر العب ــة بئ ــرب مدين ــوب غ جن

ــة  ــق مؤسس ــا فري ــل عليه ــي حص ــات الت ــا للمعلوم وفق
ــرب  ــة بالق ــرت الواقع ــد ج ــان، فق ــوق اإلنس ــيناء لحق س
ــًا  ــابعة صباح ــاعة الس ــدود الس ــي ح ــة ف ــة إقطي ــن قري م
فــي تاريــخ 12 أغســطس 2021، حيــث تــم اختطــاف 
أحمــد بصحبــة مالــك المزرعــة التــي يعمــل بهــا ويدعــى 
ــد  ــد” كان ق ــد “أحم ــا أن وال ــارون. كم ــاح الح ــت مصب ثاب
ــخ 15  ــاري، بتاري ــام الج ــع الع ــي مطل ــه ف ــرى اختطاف ج
فبرايــر 2021 مــن منطقــة “أرض الخيــر” الواقعــة بالقــرب 
مــن قريــة إقطيــة جنــوب غــرب بئــر العبــد. حيــث اختطــف 
ــي  ــع رباع ــيارة دف ــل بس ــت تتنق ــة كان ــل مجموع ــن قب م
تويوتــا بيضــاء اللــون، ثــم أطلــق ســراحه يــوم 20 فبرايــر 

ــه. ــة اختطاف ــن عملي ــام م ــس اي ــد خم بع

ب- انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع 
لداعش

أقــارب أحمــد لتقصــى  أحــد  المؤسســة  قابــل فريــق 
حقيقــة مــا جــرى، قــال لنــا فــي شــهادته:

“أحمــد طالــب فــي المعهــد التجــاري فــي العريــش، عنــده 
19 ســنة، أحمــد فــي وقــت الصيــف أو لمــا يكــون فاضــي 
بينــزل مــع ابــوه يشــتغل مُــزارع فــي منطقــة كــده قريبــة 
ــة  ــي منطق ــر”، ه ــمها “أرض الخي ــة أس ــة إقطي ــن قري م
ــن  ــن لكــن فيهــا مزارعي ــة مفيهــاش ســكان مقيمي زراعي

ــل”. ــي اللي ــي النهــار و بيرجعــوا لقراهــم ف بيشــتغلوا ف

وأضــاف: “فــي اليــوم اللــي أحمــد اتخطــف فيــه، كان 
ــي راجــل اســمه “ثابــت الحــارون”، هــو صاحــب المزرعــة  ف
ــي بيشــتغل فيهــا والــد أحمــد فــي أرض الخيــر، ثابــت  الل
عــدى علــى البيــت عندهــم وســأل علــى والــد أحمــد، 
ــا  ــت معاي ــال أن ــال ألحمــد تع ــش موجــود، فق ــه م ــوا ل قال
ــاه  ــد مع ــرج أحم ــه، خ ــك في ــيط محتاج ــغل بس ــدي ش عن
الســاعة كانــت 7 الصبــح، فضلنــا منتظريــن رجوعــه 
ــدور  ــا ن ــش، فخرجن ــا رجع ــل وم ــي اللي ــاعة 8 ف ــد الس لح
ــا  ــص، فضلن ــه محــدش شــافه خال ــن عن ونســأل المزارعي
ــا  ــي يــوم لمــا لقين ــه أي حاجــة لحــد تان مــش عارفيــن عن
ــن خطفــوه،  ــى اإلنترنــت نشــرت أن اإلرهابيي صفحــات عل
بقينــا نســأل علــى ثابــت الحــارون صاحــب المزرعــه 
ــب  ــا إن صاح ــة عرفن ــد أي حاج ــن أحم ــرف ع ــان نع علش
ــده  12 ســنة مــن  ــي عن ــه الل المزرعــة مخطــوف هــو وابن
ــارون  ــت الح ــا أن ثاب ــد، ففهمن ــف أحم ــل خط ــام قب 3 اي
ــم  ــوف عنده ــا مخط ــد كان أص ــو أحم ــد أب ــا راح ياخ لم
هــو وابنــه وأن اإلرهابييــن همــا اللــي بعتينــه يجيــب عــم 
ــا  ــم، فلم ــر عنده ــه الصغي ــى ابن ــوا عل ــود وتحفظ محم
ــاف  ــت خ ــي البي ــود ف ــم محم ــش ع ــارون ملقي ــت الح ثاب
ــدل  ــد ب ــذ أحم ــره فأخ ــن غي ــم م ــع له ــو رج ــه ل ــى ابن عل

ــوه”. اب

ســراح  إطــاق  جــرى  أنــه  المؤسســة  علمــت  الحقــًا 
وأن   ،2021 ســبتمبر   5 بتاريــخ  الثاثــة  المختطفيــن 
ــة  ــر كفدي ــي كبي ــغ مال ــع مبل ــر لدف ــارون اضط ــت الح ثاب

للمســلحين مــن أجــل إطــاق ســراحه.
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أحمد صالح

ثابت الحارون ونجله

يعتبــر اختطــاف المدنييــن فــي ســيناء نمطــا مــن أنمــاط 
ــي  ــة والت ــا بـــ المزمن ــن وصفه ــي يمك ــاكات الت االنته
ــاء  ــك لق ــى ذل ــدم عل ــث يق ــش، حي ــم داع ــها تنظي يمارس
أســباب عــدة مــن بينهــا الحصــول علــى أمــوال مــن قبــل 
الضحايــا أو بذريعــة التحقيــق مــع أحــد المدنييــن بدعوى 
ــة  ــت مؤسس ــد وثق ــة، وق ــلطات األمني ــع الس ــه م تعاون
ــرتها  ــدة نش ــاف ع ــاالت اختط ــان ح ــوق اإلنس ــيناء لحق س
الســنوي  2021 ضمــن تقريرهــا  30 ســبتمبر  بتاريــخ 
نــا نعيــش”، حيــث اعتمــدت فــي إعــداده علــى تقصــي  “وّد

ــا. ــع ذوي الضحاي ــا م ــة أجرته ــاءات حصري ــي ولق ميدان

2 -  هجمــات ال تمييزيــة تفضــي لمقتــل 
ــد ــر العب ــي بئ ــي ف مدن

ــدر  ــر مص ــان عب ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــت مؤسس وثق
ــغ  ــليطين، البال ــد س ــليمان محم ــلمي س ــل س ــي مقت طب
مــن العمــر 41 عامــًا، مــن ســكان مدينــة بئــر العبــد 
ــى  ــل عل ــث قت ــاء، حي ــركة الكهرب ــي ش ــًا ف ــل موظف ويعم
إثــر انفجــار عبــوة ناســفة مضــادة لألفــراد مــن المرجح أن 
عناصــر مــن تنظيــم واليــة ســيناء التابــع لداعــش قامــوا 
بزراعتهــا داخــل محــول كهربــاء فــي منطقــة تفاحــة 
ــوات  ــتهداف الق ــل اس ــن أج ــد، م ــر العب ــة بئ ــوب مدين جن

ــة. الحكومي

الضحيــة  أقــارب  أحــد  مــع  المؤسســة  فريــق  التقــى 
لنــا: قــال  جــرى،  مــا  تفاصيــل  لمعرفــة 

“ســلمي متــزوج اتنيــن وعنــده خمــس بنــات، شــغال 
ــع  ــادث طل ــوم الح ــي ي ــاء. ف ــركة الكهرب ــي ش ــف ف موظ
ورديــة الســاعة 8 الصبــح لمنطقــة تفاحــة، المنطقــة 
دي مــن فتــرة دار فيهــا حــرب بيــن اإلرهابييــن وبيــن 
ــلحة  ــر المس ــض العناص ــا بع ــه فيه ــن لس ــش، لك الجي
بيظهــروا  الصحــراوي،  الظهيــر  آخــر  فــي  موجوديــن 
ــش  ــي. الجي ــوا تان ــن يختف ــوم وبعدي ــوا هج ــده يعمل ك
وتهتــم  شــجرها  تســقي  تدخــل  للمزارعيــن  بيســمح 
ــح  ــوا الصب ــي يدخل ــروط، يعن ــن بش ــاك لك ــا هن بأرضه
ــن  ــر م ــهم أكث ــم تفتيش ــن وبيت ــى كل الكماي ــروا عل يم
مــرة وبيشــتغلوا فــي مزارعهــم ويخرجــوا مــن تفاحــة 
ــر إن  ــتكوا كتي ــاك اش ــن هن ــر، المزارعي ــاعة 4 العص الس
ــش  ــن الجي ــوا لكمي ــغال، راح ــش ش ــاء م ــول الكهرب مح
فــي المنطقــة وبلغــوه انهــم مــش عارفيــن يســقوا 
مزارعهــم بســبب انــه مفيــش كهربــاء، الكميــن بلــغ 
ــم  ــن ضمنه ــن م ــم موظفي ــوا له ــاء فبعت ــركة الكهرب ش

ســلمي اهلل يرحمــه”.
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الكهربــاء  أخــد موظفيــن  الجيــش  “ كميــن  وأضــاف: 
ووصلهــم لحــد المحــول وســابهم يشــتغلوا، همــا كانــوا 
أربعــة موظفيــن وواحــد مــزارع واقــف علشــان يســاعدهم، 
ومربــوط  نصيــن،  مقطــوع  كان  الرئيســي  الكابــل 
ــش  ــي م ــراد ه ــوة أف ــميها عب ــي بنس ــفة الل ــوة ناس بعب
ــة،  ــرة بتكــون القــوة التدميريــة بتاعتهــا قليل ــوة كبي عب
ــد  ــف قاع ــي موظ ــة وكان ف ــات الداخلي ــوا التوصي خلص
ــي،  ــل الرئيس ــه الكاب ــوا ل ــتني يناول ــول مس ــوق المح ف
فقــال لواحــد مــن الشــباب ناولنــي الكابــل، ســلمي 
ــاله  ــا ش ــرد م ــاه ومج ــده مع ــان يش ــل علش ــك الكاب مس
ــن  ــه االتني ــر رجلي ــي بت ــببت ف ــوة اتس ــه، العب ــر في انفج
ــالوهم  ــوت وش ــى الص ــوا عل ــن اتجمع ــه، المزارعي ودراع
جــري فــي عربيــه ربــع نقــل، اإلســعاف كانــت مســتنياهم 
ممنــوع  اإلســعاف  علشــان  الرئيســي  الطريــق  علــى 
ــد  ــر العب ــفى بئ ــوه لمستش ــة، نقل ــة تفاح ــل منطق تدخ
ــدا  ــر ج ــزف دم كتي ــه ن ــس دم، ألن ــد 11 كي ــرعه و أخ بس
والمستشــفى بعيــدة والطريــق مكانــش مفتــوح علشــان 
 12 الكمايــن، فضــل فــي المستشــفى لحــد الســاعة 

ــى”. ــن توف وبعدي

كثيــرًا مــا أفضــت العبــوات الناســفة التــي يزرعهــا تنظيم 
ــى  ــة إل ــرة مؤقت ــا لفت ــي يحتله ــق الت ــي المناط ــش ف داع
مقتــل وإصابــة الكثيريــن، خــال عامــي 2019-2020 
ــا ال  ــل م ــان مقت ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــت مؤسس وثق
ــال،  ــاء و7 أطف ــم 10 نس ــن بينه ــًا م ــن 22 مدني ــل ع يق
ــام  ــراء األلغ ــال ج ــم 5 أطف ــن بينه ــن م ــة 23 آخري وإصاب

ــم. ــا التنظي ــي زرعه ــة الت ــام التفجيري واألجس

ــزاع  ــراف الن ــى أط ــي عل ــاني الدول ــون اإلنس ــب القان يوج
التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن خــال أي نــزاع 
وهــو مبــدأ أساســي يلــزم جميــع أطــراف النــزاع المســلح، 
ــراف  ــراع واألط ــة الص ــت طبيع ــا كان ــًذا مهم ــى ناف ويبق
المنخرطــة بــه، وهــو مــا أكدتــه المــادة 48 مــن الملحــق 

ــف 1977. ــة جني ــي التفاقي األول اإلضاف

سـلمي سـليمان سـليطين
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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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