
- نوفمبر 2020 -

التقرير الشهري لالنتهاكات الحقوقية في سيناء

“الذكرى الثالثة لمجزرة الروضة”



التقرير الشهري لالنتهاكات الحقوقية في سيناء
- نوفمبر 2020 -



1

- نوفمبر  2020 -التقرير الشهري لالنتهاكات الحقوقية في سيناء

“احنــا مــش عارفيــن بيحمــوا ميــن بالضبــط، هــل بيحمــوا 
ــة دون تأمين  ـ أنفســهم وال القريــة! ، ليــش تاركين جنوب القريـ
و قاعديــن فــي وســط األهالــي وســط القريــة، بنقــول لهــم خطر 
المسلحين يأتي مـــن جنـــوب القرية مـش مـن وسـطها، لكـن 

ــة” ـ ــم النصيحـ ـ كالمنــا ال يعجبهــم و ينهرون من يقــــدم لهـ
أحـد السـكان المحلييـن بقريـة الروضـة التابعة لمركز بئر العبد.

ــن األطــراف المتنازعــة  ــف بي رغــم انخفــاض مســتوى العن
ــي مناطــق محافظــة شــمال ســيناء خــال هــذا الشــهر،  ف
إال أن نوفمبــر لــم يخــُل مــن وقــوع 10 انتهــاكات وثقتهــا 
إنفــاذ  قــوات  بهــا  قامــت  منهــا   5 ســيناء،  مؤسســة 
ــش  ــم داع ــا تنظي ــام به ــا ق ــة، و4 منه ــون المصري القان
ــى الجهــة  ــم تتوصــل المؤسســة إل ــي ســيناء، وأخــرى ل ف

ــه. ــببة ب المتس

ــان  ــر أعي ــة تدمي ــلطات المصري ــاكات الس ــملت انته ش
مدنيــة فــي نطــاق “رفــح” و”الشــيخ زويــد”، وإيقاعهــا 
لعقوبــات جماعيــة بحــق الســكان المحلييــن مركــز “بئــر 
ــد  ــى ي ــيحي عل ــن مس ــاف مواط ــر اختط ــى إث ــد” عل العب
مســلحين يرجــح أنهــم مــن داعــش، إضافة إلى تقاعســها 
ــى  ــن إل ــاه العائدي ــا تج ــة به ــات المنوط ــن أداء الواجب ع
ــتمرار  ــا، واس ــري منه ــزوح القس ــة الن ــد رحل ــم بع منازله
ــب  ــن وتصعي ــة للمواطني ــاة اليومي ــى الحي ــق عل التضيي
ــي  ــزي جغراف ــاس تميي ــى أس ــم عل ــش الكري ــبل العي سُ
غيــر قانونــي، والتســتر باألعيــان المدنيــة فــي قريــة 

ملخص

ــاق  ــى إط ــة إل ــد”، إضاف ــر العب ــة لـ”بئ ــة” التابع “الروض
النــار العشــوائي مــن الكمائــن والــذي أفضــى إلــى إصابة 

ــا. ــن عمره ــر م ــي عش ــي الثان ــة ف طفل

أمــا تنظيــم داعــش، فقــد أقــدم خــال هــذه الفتــرة علــى 
ــي  ــة، ف ــيحي الديان ــا مس ــن، أحدهم ــاف 3 مواطني اختط
ــوب  ــى اســتهداف أنب ــدم عل ــن، كمــا أق ــن منفصلي حادثي
للغــاز الطبيعــي فــي منطقــة “بئــر العبــد”، وتســببت 
متفجــرات وأجســام غريبــة يرجــح أن التنظيــم زرعهــا 

ــح”. ــة “المري ــي قري ــل ف ــة طف بإصاب

كمــا وثقــت المؤسســة مقتــل مدنــي بالقــرب مــن مطــار 
ــدره  ــرف مص ع ــم ُي ــوائي ل ــار عش ــاق ن ــي إط ــش، ف العري

ــؤولية. ــة المس ــة صاحب وال الجه

خــال هــذه الفتــرة، التقــت المؤسســة مــع 19 من شــهود 
ــن  ــن، الذي ــكان المحليي ــا والس ــاء الضحاي ــان وأقرب العي

ــى تمــاس مــع األحــداث الــواردة فــي التقريــر. كانــوا عل
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ــح”  ــاق “رف ــي نط ــة ف ــان مدني ــر أعي 1 - تدمي
ــد” ــيخ زوي و”الش

األعيــان  علــى  الدولــي  اإلنســاني  القانــون  ُيضفــي 
غيــر  واالســتهداف  الهجمــات  مــن  حمايــة  المدنيــة 
كافــة  فــي  احترامهــا  وجــوب  علــى  ويؤكــد  المبــرر، 
ــي  ــلح الدول ــزاع المس ــرات الن ــك فت ــي ذل ــا ف ــات، بم األوق
ــا للمــادة 52 مــن البروتوكــول األول  ــي، ووفًق وغيــر الدول
األعيــان  فــإن   ،1977 اتفاقيــات جنيــف  إلــى  اإلضافــي 
المدنيــة يجــب أن ال تكــون محــًا للهجــوم أو ألفعــال 
ــة”  ــان المدني ــح “األعي ــمل مصطل ــة. يش ــة ورادع انتقامي
والمناطــق  والقــرى،  والمــدن،  والبلــدات،  المناطــق، 
والمراكــز  والمــدارس،  واألبنيــة،  والبيــوت  الســكنية، 
والوحــدات الصحيــة، وأماكــن العبــادة واآلثــار التاريخيــة، 
والمحــات  الطبيعيــة،  والبيئــة  الثقافيــة،  والمراكــز 

التجاريــة، والمســاحات الزراعيــة، ومــا فــي حكمهــا.

اســتمرت أعمــال تفجيــر وإزالــة المنــازل خــارج نطــاق 
ــح”  ــة “رف ــي مدين ــزة، غرب ــاع غ ــع قط ــة م ــة العازل المنطق
بواســطة حمــات أمنيــة مــن قــوات الجيــش معــززة 
بدبابــات ومدرعــات، فــي عمــل منهجــي لــم ينقطــع خال 
أكتوبــر الماضــي ووثقنــا فــي مؤسســة ســيناء عبــر صــور 
ــاركة  ــكرية المش ــوات العس ــا، الق ــا عليه ــة حصلن حصري

ــة. ــان المدين ــة األعي ــر وإزال ــات تدمي ــي حم ف

تفاصيل انتهاكات شهر نوفمبر

أ- انتهاكات السلطات وقوات إنفاذ القانون 
المصرية

رصــد فريــق المؤسســة اســتمرار قيــام قــوات تابعــة 
لمنــازل  وتجريــف  هــدم  بحمــات  المصــري  للجيــش 
ومــزارع المدنييــن النازحين بســبب العمليات العســكرية 
ــي  ــة الت ــي مناطــق واقعــة خــارج نطــاق المنطقــة العازل ف
ــاع  ــع قط ــدود م ــى الح ــة عل ــلطات المصري ــا الس أقامته

ــزة. غ

الهــدم  عمليــات  إســتمرار  الميدانــي  فريقنــا  رصــد 
ــق  ــي مناط ــي ف ــى التوال ــث عل ــهر الثال ــارعة للش المتس
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ــبه  ــكل ش ــن بش ــينات والخرافي ــة والحس ــاق والمطل الوف
يومــي، وقــد حصلنــا علــى صــور حصريــة مــن هــذه 
التــي  المنــازل  وتجريــف  تفجيــر  لعمليــات  المناطــق 

الجيــش المصــري. ينفذهــا 

ووفقــًا لشــهادة أحــد الســكان، مقيــم فــي حــي “الكوثــر” 
ــورًا  ــًا مهج ــر أن بيت ــذي ذك ــد”، وال ــيخ زوي ــة “الش بمدين
مكــون مــن طابــق واحــد تعــرض للتفجيــر علــى يــد قــوة 
مــن الجيــش فــي تاريــخ 2 نوفمبــر، وأن البيــت يقــع 
غــرب مستشــفى “الشــيخ زويــد العــام” فــي طريــق قريــة 
ــن  ــو م ــت ه ــك البي ــف أن مال ــاهد كش ــينات”. الش “الحس
ــماعيلية”،  ــة “اإلس ــزح لمحافظ ــد ن ــات “ وق ــة “الرمي قبيل
ــدًا  ــد بعي ــة الشــيخ زوي ــي مدين ــع ف ــزل يق مؤكــدًا أن المن
عــن المنطقــة العازلــة مــع قطــاع غــزة كمــا ال يقــع 
ــن  ــكرات والكمائ ــدًا للمعس ــكل تهدي ــة تش ــي منطق ف
ــبب  ــزل س ــر المن ــق تفجي ــذي راف ــوت ال ــة، وأن الص األمني
ــى إثــره أعمــدة  صــدى قويــًا هــز المدينــة، وتصاعــدت عل
ــت  ــي قام ــكرية الت ــوة العس ــى أن الق ــًا إل ــان، الفت الدخ
بعمليــة التفجيــر جــاءت مــن معســكر “الزهــور” فــي 

ــة. ــاز المهم ــد إنج ــا بع ــادت إليه ــد” وع ــيخ زوي “الش

2 - عقوبــات جماعيــة للســكان المحلييــن 
ــد” ــر العب ــة “بئ ــي مدين ف

شــنت القــوات األمنيــة حملــة اعتقــاالت عشــوائية طالــت 
الســكان المحلييــن فــي مدينــة “بئــر العبــد” إثــر اختطاف 
ــن  ــخ 2020.11.08، م ــي تاري ــاط ف ــن األقب ــد المدنيي أح

قبــل مســلحين يرجــح انتمائهــم لتنظيــم “داعــش”.

اإلنســان،  لحقــوق  ســيناء  مؤسســة  مندوبــو  ووثــق 
حمــات االعتقــال العشــوائية التــي اســتهدفت المدنيين 
ــا  ــة، كم ــات التجاري ــوارع والمح ــي الش ــم وف ــي منازله ف
أقدمــت الســلطات علــى إغــاق عــدة شــوارع فرعيــة أمــام 

ــيارات. ــارة والس ــة الم حرك

ــوات  ــرت الق ــوع، أجب ــذا الموض ــورات ه ــياق تط ــي س وف
األمنيــة عــدد مــن العائــات التــي تقيــم فــي بعــض 

المنــازل و“العشــش“ الواقعــة فــي األطــراف الجنوبيــة لحي 
ــريًا  ــا قس ــى إخائه ــد“، عل ــر العب ــة ”بئ ــزالن“ بمدين ”الغ
دون إبــداء أيــة أســباب قانونيــة تبيــح هــذا التصــرف 
باالعتقــال.  منهــم  يمتنــع  مــن  مهــددة  التعســفي، 
ــي  ــات الت ــن العائ ــدد م ــة ع ــذه المنطق ــي ه ــكن ف ويس

ــي”. ــة “بل ــى قبيل ــي إل تنتم

وقــد وثــق الفريــق الميدانــي لمؤسســة ســيناء اســتعداد 
األهالــي للنــزوح مــن األراضــي التــي اســتقروا فيهــا ألكثــر 
مــن 10 ســنوات بأجــواء مــن الحــزن واالنكســار، كمــا 
ــاب  ــة العق ــه سياس ــن في ــًا تدي ــة بيان ــدرت المؤسس أص

ــن. ــق المدنيي ــي ح ــة ف ــي المتبع الجماع

متكــررًا  ونمطــًا  أنموذجــًا  الممارســات،  هــذه  تُعــد 
ــال  ــة تط ــة جماعي ــراءات عقابي ــلطات كإج ــه الس ــوم ب تق

المدنييــن بعــد وقــوع أي خــرق أمنــي فــي ســيناء.

اإلخــاء  عمليــات  الدوليــة  القوانيــن  حظــرت  وقــد 
القســري دون مبــررات موجبــة، إذ أوضحــت لجنــة الحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي األمــم المتحــدة 
ــي ال  ــراء عقاب ــازل كإج ــر المن ــري وتدمي ــاء القس أن ”اإلخ
يتفــق مــع معاييــر العهــد الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 
التــي  االلتزامــات  ويخالــف  والثقافيــة“،  واالجتماعيــة 
ــا  ــام 1949 وبروتوكوليه ــف لع ــات جني ــتها اتفاقي كّرس
ــكان  ــزوح الس ــص بن ــا يخت ــام 1977 فيم ــن لع اإلضافيي

ــة. ــكات الخاص ــر الممتل ــن وتدمي المدنيي
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3 -  التقاعــس عــن أداء مســؤولياتها تجــاه 
نزوحهــم  بعــد  منازلهــم  إلــى  العائديــن 

القســري منهــا

التوجيهيــة  المبــادئ  عبــر  المتحــدة  األمــم  عالجــت 
المتعلقــة بالتشــريد الداخلــي والمســتوحاة مــن القانون 
ــاني  ــون اإلنس ــان والقان ــوق اإلنس ــق بحق ــي المتعل الدول
ــام  ــي المق ــة ف ــلطات الوطني ــى الس ــت عل ــي، وألق الدول
األول وفــي نطــاق واليتهــا، واجــب ومســؤولية توفيــر 
للمشــردين داخليــًا،  اإلنســانية  الحمايــة والمســاعدة 
كمــا وضعــت علــى عاتقهــا أيضــًا واجــب ومســؤولية 
ــن المشــردين  ــر الوســائل لتمكي ــة الظــروف وتوفي تهيئ
ــى  ــن، إل ــن مكّرمي ــة، آمني ــودة الطوعي ــن الع ــًا م داخلي

ــادة. ــم المعت ــن إقامته ــم أو أماك دياره

ــة”  ــة “إقطي ــن قري ــان م ــاهد عي ــاد ش ــك، أف ــًا لذل وخاف
فــي تاريــخ 2020.11.03 أن الجهــات الحكوميــة تتقاعــس 
ــة  ــهيل ومتابع ــي تس عــن أداء مهامهــا المنوطــة بهــا ف
جــراء  المتضرريــن  للمواطنيــن  التعويضــات  طلبــات 
العمليــات العســكرية التــي رافقــت احتــال عناصــر واليــة 
ســيناء لقراهــم، وهــي قــرى “قاطيــة” و”إقطيــة” و”المريح” 

ــد”. ــر العب ــة “بئ ــز مدين ــة لمرك ــن” التابع و”الجناي

أي  علــى  لــم يحصلــوا  بأنهــم  العيــان  وذكــر شــاهد 
ــغل  ــكل منش ــال: “ال ــودة، وق ــد الع ــر بع ــات تذك تعويض
بتقديــم أوراق إلثبــات األضــرار فــي البيــوت والمــزارع، 
ولكــن هــذا األمــر روتينــي وبطــيء، ُطلــب منّــا أن نقــدم 
التضامــن  وفــي مديريــة  الزراعيــة  اإلدارة  فــي  األوراق 
ــات  ــن الجه ــم م ــواب يأتيه ــف أن الج ــي” ويضي االجتماع
عــن  وســنعلن  الملفــات  “ســيبوا  بالقــول  المختصــة 

التعويضــات بعديــن.. هنراجعهــا ونشــوف”.

ــر”  ــل التأخي ــوت ال يحتم ــي البي ــرر ف ــأن” الض ــتدركًا ب مس
يحضــرون  المحلييــن-  الســكان  -مــن  “كثيريــن  وأن 
ــي  ــن ف ــر آمني ــًا ألنهــم غي ــة نهــارًا ويغادرونهــا لي للقري
ــي بيــت متضــرر،  ــى العيــش ف ــن عل ــر قادري ــة، وغي القري
أو مزرعــةٍ ال يعلــم إال اهلل إن كانــت تحتــوي عبــواتٍ 

ناســفة أم ال”.
مظاهر االستعداد للنزوح
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ــجد  ــي مس ــة ف ــان المدني ــتر باألعي 4 - التس
ــد” ــر العب ــي “بئ ــة” ف ــة “الروض قري

ــبوع  ــال األس ــيناء خ ــة س ــي محافظ ــي ف ــتذكر األهال اس
ــة”  ــة “الروض ــجد قري ــة مس ــر، مذبح ــن نوفمب ــر م األخي
ــي حصلــت بعــد  ــد”، الت ــر العب ــة “بئ التابعــة لمركــز مدين
ــة،  ــاة الجمع ــب ص ــن عق ــق المصلي ــوي بح ــوم دم هج
ــي  ــا 335 مدن ــام 2017، وراح ضحيته ــر ع ــوم 24 نوفمب ي
أقــدم  أن  بعــد  حدثــت  والتــي  المصابيــن،  وعشــرات 
مســلحون علــى إطــاق الرصــاص علــى جمــوع المصليــن 
فــي صــاة الجمعــة، لتصبــح هــذه الحادثــة هــي األضخــم 

ــث. ــر الحدي ــخ مص ــي تاري ــة ف ــر دموي واألكث

أحــد الســكان المحلييــن بقريــة الروضــة والــذي يبلغ من 
ــة:  ــق المؤسس ــهادته لفري ــي ش ــر ف ــًا، ذك ــر 41 عام العم
“ بعــد ثــاث ســنوات مــن المذبحــة، صرنــا فــي طــي 
ــا أي  النســيان، وال أحــد صــار يتذكــر مأســاتنا او يقــدم لن
دعــم ســواء مــن الحكومــة أو رجــال األعمــال، رغــم وجــود 
عشــرات األســر بــدون عائــل أو مصــدر رزق بســبب مقتــل 

ــي المذبحــة. أحــد أقاربهــم ف

ــث  ــدون أي حدي ــة  ب ــى القري ــة عل ــرى الثالث ــرت الذك م
عنهــا، الكارثــة ان حياتنــا كمــان صــارت صعبــة، رغــم 
أن عــدد أهالــي القريــة قليــل جــدًا، وكلنــا معروفيــن 
ــم  ــديد عليه ــم التش ــي يت ــش، إال أن األهال ــوات الجي لق
ــي  ــة ف ــة القري ــن حماي ــؤولة ع ــش المس ــوات الجي ــن ق م
المتعــارف عليهــا، مثــل  االجتماعيــة  العــادات  بعــض 
ــي جماعــات والجلــوس بالقــرب مــن  ــاء ف ــا مــن اللق منعن
المســجد أو زاويــة القريــة إلقامــة شــعائرنا الصوفيــة 
ــة  ــفية و كثاف ــاتها التعس ــرًا أن ممارس ــة ، معتب التعبدي
ــببت  ــوم تس ــدار الي ــى م ــة عل ــران التحذيري ــاق الني إط

ــق. ــب والقل ــن الرع ــو م ــيوع ج بش

ــن أداء  ــاع ع ــن لامتن ــت المواطني ــات دفع ــذه الممارس ه
ــي  ــا ف ــى قضائه ــن عل ــجد، مقتصري ــي المس ــاة ف الص
ّــب التجمعــات واللقــاءات فــي  أماكــن ســكناهم، وتجن

ــة. ــجد القري ــام مس ــة أوأم ــة القري زاوي

ــي  ــة ف ــوات األمني ــا الق ــي تعتمده ــراءات الت ــول اإلج وح
ــي مــن  ــا بشــاهد ثان ــي القريــة، التقين تعاملهــا مــع أهال

ــًا: ــال متعجب ــذي ق ــن، وال ــكان المحليي الس

“احنــا مــش عارفيــن بيحمــوا ميــن بالضبــط، هــل   
بيحمــوا أنفســهم وال القريــة! ، ليــش تاركيــن جنــوب 
األهالــي  فــي وســط  قاعديــن  و  تأميــن  القريــة دون 
وســط القريــة، بنقــول لهــم خطــر المســلحين يأتــي 
ــا ال  مــن جنــوب القريــة مــش مــن وســطها،  لكــن كامن

يعجبهــم و ينهــرون مــن يقــدم لهــم النصيحــة”.

ــم  ــى الدع ــة بحاجــة إل ــال القري ــف الشــاهد أن أطف ويضي
ــل  ــاوزوا التفاصي ــل أن يتج ــن أج ــوي م ــي والمعن النفس
أســر  خصوصــًا  يازمهــم،  الــذي  والخــوف  المؤلمــة 
ــة. ــقطوا فــي مذبحــة مســجد القري الضحايــا الــذي س

بالتوســل  تقــوم  األمنيــة  القــوات  آخــر،  جانــب  مــن 
ــا  ــر منه ــل عناص ــة، إذ يحت ــان المدني ــي األعي ــتر ف والتس
ــه  ــم في ــجد يقي ــوار المس ــكان بج ــي م ــة، وه ــة القري زاوي
ــًا  ــا مكان ــذًة منه ــة، متخ ــعائرهم التعبدي ــة ش المتصوف
التســتر باألعيــان  للمبيــت والســكن. تدفــع إجــراءات 
المدنيــة ونشــر النقــاط العســكرية وســط المناطــق 
ــراع  ــي الص ــة ف ــكات المدني ــتخدام الممتل ــكنية واس الس
المســلح إلــى تحويلهــا إلــى أهــداف عســكرية، ممــا 
ــا  ــات وتدميره ــتهدافها بالهجم ــر اس ــى خط ــا إل يعرضه
التــام أو الجزئــي أو االســتياء عليهــا وتعطيلهــا بمــا 
ــة  ــرد حماي ــذي أف ــاني ال ــي اإلنس ــون الدول ــي القان يناف
ــزاع منــع اســتغالها  ــى أطــراف الن خاصــة لهــا وأوجــب عل
فــي أوجــه تــؤدي إلــى الضــرر بهــا، وقــد أكــدت علــى ذلــك 
ــات  ــى اتفاقي ــي إل ــق األول اإلضاف ــن الملح ــادة 52 م الم

جنيــف 1977.
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ــة  ــى إصاب ــى إل ــوائي أفض ــار عش ــالق ن 5 - إط
ــد” ــيخ زوي ــز “الش ــي مرك ــة ف طفل

يحظــر القانــون اإلنســاني الدولــي والتشــريعات ذات 
ــي  ــزي، والت ــر التميي ــوائي غي ــتهداف العش ــة االس العاق
ال تفــرق بيــن المدنييــن والمقاتليــن، وأوجــب علــى 
أطــراف النــزاع التمييــز فيمــا بينهــم فــي جميــع األوقــات. 
ــي  ــاكات ف ــي النته ــوائي المفض ــار العش ــاق الن ــد إط ع ُي
ــا  ــو م ــيناء، وه ــي س ــوع ف ــائع الوق ــن ش ــوف المدنيي صف

ــخ 2020.11.28. ــي تاري ــة ف ــع طفل ــرى م ج

إذ وثــق فريــق مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان، إصابــة 
طفلــة تبلــغ مــن العمــر 12 عامــًا، وتدعــى “فاطمــة حســن 
ســلمي ســواركة”، أصيبــت بمنطقــة الصــدر بعيــار نــاري، 
ــد”،  ــيخ زوي ــة “الش ــي مدين ــوائي ف ــار عش ــاق ن ــد إط بع
ــى  ــة إل ــل الطفل ــرى نق ــة، وج ــن األمني ــن الكمائ ــدر م ص
ــن  ــة م ــتخرجت الطلق ــام، واس ــش الع ــفى العري مستش

ــزة. ــة المرك ــي العناي ــم أودعــت ف ــمها ث جس

المواطنــون  لهــا  يتعــرض  التــي  التهديــدات  وحــول 
ــة  ــكان قري ــد س ــغ أح ــوائي، أبل ــار العش ــاق الن ــراء إط ج
ــن  ــود 4 كمائ ــيناء، بوج ــة س ــي مؤسس ــاق”، باحث “الش
ــة  ــة، إضاف ــوات األمني ــش والق ــة، للجي ــي القري ــة ف ثابت
جميعهــا  تعتمــد  والتــي  المتنقلــة،  االرتــكازات  إلــى 
ــيط  ــات التمش ــي عملي ــوائي، ف ــكل عش ــار بش ــاق الن إط

ــة. ــوات األمني ــرف الق ــي ُع ــا ف ــق عليه ــا يطل كم

تقــع القريــة علــى الطريــق الدولــي، الــذي يحاذيهــا 
ــاهد  ــد ش ــث يفي ــمالي، حي ــي والش ــا الجنوب ــن طرفه م
العيــان بــأن علــى القــوات األمنيــة، فــي حــال إطــاق 
الرصــاص االحتــرازي، توجيــه النــار جنوبــًا باتجــاه الظهير 
الصحــراوي للقريــة، وهــذا مــا ال يلتــزم بــه الجنــود الذيــن 
يطلقــون الرصــاص فــي كل االتجاهــات، وهــو مــا يعــرض 
حيــاة ســكان القريــة للخطــر، والــذي تســبب فــي ســقوط 
ضحايــا ومصابــون جــراء اإلطاقــات العشــوائية خــال 

ــابقة. ــرات الس الفت

ــط  ــودة وس ــن موج ــان أن “الكمائ ــاهد العي ــف ش ويضي

ــي  ــة، وف ــي مدرســة الشــاق اإلبتدائي ــي، وف ــوت األهال بي
ــوم  ــبب مفه ــن دون س ــار م ــق الن ــة، وتطل ــجد القري مس
ــدث  ــا ح ــو م ــتباكات، وه ــلحين او اش ــود مس ــدون وج ب
ــتباكات  ــدث أي اش ــم يح ــث ل ــة” حي ــة “فاطم ــوم إصاب ي
تحــرك  أي  أشــاهد  ولــم  ومســلحين،  الجيــش  بيــن 
للمســلحين فــي المنطقــة، كانــت القريــة هادئــة تمامــًا 
هــذا اليــوم، إال مــن رصــاص الكمائــن المعتــاد مــن أجــل 
التأميــن، لألســف هــذه المــرة أصــاب “فاطمــة” وال نعــرف 

ــي. ــن التال م

 و أضــاف: “يجــب أن يتوقــف إطــاق الرصــاص العشــوائي، 
حياتنــا تحولــت الــى جحيــم، كثيــرًا مــا يصيــب الرصــاص 
أســاك الكهربــاء، وتبقــى القريــة بــدون كهربــاء بســبب 
عــدم إصــاح األضــرار، كمــا أن الرصــاص يصيــب الجــدران 

والنوافــذ، أطفالنــا مــا بيعرفــوا ينامــوا”.

1 - اختطاف مدنيين في “بئر العبد”

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 والســامة البدنيــة، وبخاصــة القتــل بجميــع 
أشــكاله” للمدنييــن واألشــخاص العاجزيــن عــن القتــال، 
ــي عــدد  ــة خاصــة ف ــات حماي ــرد لألقلي ــا أف ــرد كم ــا أف كم
ــان  ــي إع ــاء ف ــال: ج ــبيل المث ــى س ــات، فعل ــن االتفاقي م
ــى  ــاء عل ــأن القض ــدة بش ــم المتح ــة لألم ــة العام الجمعي
علــى  بنــاء  والتمييــز  التســامح  عــدم  أشــكال  جميــع 
الديانــة أو المعتقــد، فــإن حريــة اعتنــاق الديــن والتعبيــر 
عــن المعتقــد الدينــي وغيــر ذلــك محمــي ويمنــع اإلكــراه 
العربــي لحقــوق  الميثــاق  فــي ذلــك، كمــا جــاء فــي 
اإلنســان الــذي أقــره مجلــس جامعــة الــدول العربيــة فــي 
عــام 2004 بعــدم جــواز حرمــان أي شــخص مــن حقوقــه 
بســبب عرقــه أو لونــه أو جنســه أو لغتــه أو دينــه أو رأيــه 

ــي. ــي أو االجتماع ــه القوم ــي أو أصل السياس

ب - انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع 
لداعش
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وخافــًا لذلــك، رصــدت مؤسســة ســيناء خــال شــهر 
نوفمبــر اســتمرار تنظيــم داعــش فــي سياســة اســتهداف 
المدنييــن بســبب مزاعــم عــدة، مــن بينهــا تعــاون 
ــه  ــن ل ــاه المخالفي ــة، أو تج ــوات األمني ــع الق ــم م بعضه

دينيــا وفكريــًا مثــل المســيحيين والصوفييــن.

فــي 2020.11.08، وثــق فريــق المؤسســة واقعــة اختطاف 
ــه،  ــام ب ــش ق ــم داع ــح أن تنظي ــة يرج ــى الديان ــم عل قائ
ــل  ــى “نبي ــيحيًا يدع ــًا مس ــلحون مدني ــف مس ــد اختط فق
ــام  ــن أم ــًا، م ــر 61 عام ــن العم ــغ م ــامة”، يبل ــي س حبش

ــد “. ــر العب ــة “بئ ــزالن” بمدين ــي “الغ ــي ح ــع ف داره الواق

ــى  ــن عل ــخاص ملثمي ــدم 3 أش ــد أق ــل، فق ــي التفاصي وف
ــو 50  ــد نح ــن داره تبع ــافة م ــى مس ــل” عل ــاف “نبي اختط
متــر فــي الســاعة الثامنــة مــن مســاء 2020.11.08، تحــت 
ــوك  ــس ب ــع في ــى موق ــان عل ــاح، بحســب بي ــد الس تهدي
ــي  ــر حبش ــى “بيت ــف، ويدع ــل المختط ــن الرج ــره اب نش

ــامة”. س

وذكــر “بيتــر” أن الســيارة التــي كان يســتقّلها الخاطفــون 
جهــة  إلــى  فــروا  وقــد  “هيونداي-فيرنــا”،  طــراز  مــن 

ــاف. ــة االختط ــد عملي ــة بع مجهول

ملثميــن  “ثاثــة  عيــان:  شــاهد  إلينــا  تحــدث  فيمــا 
ــن  ــب م ــل” قري ــم “نبي ــوا ع ــي، وقف ــس مدن ــين لب البس
ــدوا  ــم اعت ــا قاومه ــم، لم ــدوه معاه ــوا ياخ ــه وحاول بيت
عليــه بالضــرب بعنــف وصــار ينــزف مــن أكثــر مــن مــكان، 
وقبــل مغادرتهــم المــكان اعترضــوا طريــق ســيارة نــص 
ــه  ــا بعرف ــا، أن ــزول منه ــى الن ــائق عل ــروا الس ــل، وأجب نق
اســمه “محمــد ســالم”، محمــد صــار يترجاهــم ويقولهــم 
ــدة،  ــن دون فاي ــد لك ــي الوحي ــدر رزق ــي مص ــي ه عربيت
ــا اســتنتجت مــن  ــادروا، ان ــل وغ أخــذوا الســيارة وعــم نبي

ــش”.         ــن داع ــم م ــم انه ــهم و كامه ــة لبس طريق

ــه كان  ــل” كصاحــب محــل مجوهــرات، كمــا أن يعمــل “نبي
ــي  ــذراء” الت ــة “الع ــاء كنيس ــي إنش ــاهمين ف ــن المس م
ــه  ــد ابن ــد”، ويؤك ــر العب ــز “بئ ــي مرك ــدة ف ــر الوحي تعتب
“بيتــر” أن والــده لــم يكــن علــى عــداء مــع أحــد مــن أهالي 
ــل  ــات عم ــه عاق ــم مع ــت تجمعه ــن كان ــة الذي المنطق
ــرات  ــع المجوه ــال بي ــي مج ــة ف ــنوات الماضي ــوال الس ط
وأجهــزة الهاتــف المحمــول، مطالبــًا الجهــات األمنيــة 

ــده. ــتعادة وال ــى اس ــل عل ــي العم ــة ف بالجدي

بينمــا لــم تــرد أي معلومــات عــن الجهــة الخاطفــة، إال أن 
ترجيحــات مبنيــة علــى معلومــات لوقائــع ســابقة، تشــير 
ــى أن تنظيــم واليــة ســيناء التابــع لداعــش، يمكــن أن  إل
يرتكــب مثــل هــذه الجرائــم، رغــم أن التنظيــم لــم يصــدر 
ــق  ــه فري ــام ب ــد مســح ق ــة بع ــك الواقع ــان حــول تل أي بي
مؤسســة ســيناء علــى كل المواقــع اإللكترونيــة التــي 

ــى نشــر بياناتــه فيهــا. ــم عل ــاد التنظي اعت

الماضــي،  أغســطس  شــهر  مــن  ســابق  وقــت  وفــي 
قريــة  مــن  لمعــي”،  عزيــز  “بخيــت  المدنــي  اختطــف 
ــماعيلية”،  ــة “اإلس ــًا لمحافظ ــع إداري ــي تتب ــال”، الت “األبط
ــيناء،  ــرة س ــبه جزي ــي لش ــاق الجغراف ــن النط ــع ضم وتق

ســتدل علــى مكانــه حتــى اآلن. ولــم ُي

ــاف  ــوا لاختط ــن تعرض ــن المدنيي ــر م ــددًا آخ ــا أن ع كم
وآخريــن لاغتيــال، فــي فتــرات ســابقة، فــي مناطــق 
ــا  ــد”، كم ــر العب ــش” و”بئ ــح” و”العري ــد” و”رف ــيخ زوي “الش
جــرت عمليــات تهجيــر فــي حــق المكــون المســيحي، 
بعــد اســتهداف عناصــر تنظيــم واليــة ســيناء لهــم 

بالقتــل وحــرق منازلهــم.

نبيل حبشي سالمة
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وأفــاد أحــد شــهود العيــان لمؤسســة ســيناء لحقــوق 
مدينــة  فــي  تجــاري  محــل  صاحــب  وهــو  اإلنســان، 
الديانــة  مــن  المواطنيــن  بعــض  بــأن  “العريــش”، 
المســيحية، قــد “عــادوا إلــى المدينــة بعــد هجرتهــم 
ــم  ــة لتنظي ــة الشرس ــة الهجم ــام 2017 نتيج ــابقة ع الس
ــن  ــواري ع ــى الت ــون عل ــم يحرص ــذاك، إال أنه ــش آن داع
ــة  ــات أغطي ــيدات والفتي ــع الس ــا تض ــًا م ــار، وغالب األنظ
ــدم  ــلحين وع ــن المس ــن أعي ــي ع ــرض التخف ــرأس بغ ال
تمييزهــن عــن طريــق مابســهم، فــي ظــل الطابــع 
ــي  ــلمات ف ــيدات المس ــه الس ــادت علي ــذي اعت ــام ال الع
العريــش بوضــع الحجــاب علــى رؤوســهن أو تغطيــة 

بالنقــاب”. وجوههــن 

“لــم تكــن الســيدات المســيحيات قــد  أنــه  ويضيــف 
ــى تغطيــة رؤوســهن بالحجــاب قبــل التهجيــر  اعتــدن عل
الــذي حصــل للمكــون المســيحي، إال أن المضايقــات 
هــذا  العتمــاد  اضطرتهــن  األمنيــة،  والتهديــدات 
األســلوب فــي التخفــي”، وأنــه بصفتــه صاحــب محــل 
ــال  ــن خ ــل أو م ــابقات للمح ــن س ــن كزبائ ــرف عليه يتع

معرفتــه بعائــات العريــش.

ــدم  ــخ 2020.11.19، أق ــي تاري ــرت ف ــرى ج ــة أخ ــي واقع وف
علــى  داعــش  لتنظيــم  انتماؤهــم  يرجــح  مســلحون 
التابعــة  “الهميصــة”  قريــة  اختطــاف مواطنيــن مــن 

لمركــز مدينــة بئــر العبــد.

وذكــر شــاهد عيــان لممثليــن عــن مؤسســة ســيناء 
ــِن  ــن الذي ــن اإلثني ــد المواطني ــان، أن أح ــوق اإلنس لحق
تــم اختطافهمــا، يدعــى “محمــد عبــد الرحمــن علــي 

عيــد” 23 عــام، ويعمــل فــي مهنــة الحاقــة.

ــيد  ــي الس ــن “عل ــد كان المواط ــي فق ــة الثان ــا الضحي أم
ــه  ــًا، ول ــة” أيض ــي “الهميص ــن أهال ــام، م ــي” 38 ع غنم
عائلــة مكونــة مــن زوجــة وابنيــن وبنتيــن، وقــد نــزح مــع 
ــرى الواقعــة  ــى الق ــد دخــول عناصــر داعــش إل ــه عن عائلت
جنــوب قريــة “رابعــة”، والتــي كان مــن بينهــا قريــة 
ــى قريــة “الشــوحط” ثــم عــاد  “الهميصــة”، حيــث رحــل إل
ــون  ــول الزيت ــي محص ــل جن ــن أج ــة م ــه ثاني ــى قريت إل

ــه. ــة ل التابع

ــى واقعــة االختطــاف، قــال  ــا أحــد شــهود العيــان عل قابلن
ــل  ــي مح ــي” ف ــد “عل ــد تواج ــه عن ــا:  أن ــهادته لن ــي ش ف
ــذي يمتلكــه “محمــد”، باغتهــم داخــل المحــل  الحاقــة ال
ــوة  ــا بالق ــوا باصطحابهم ــلحين، وقام ــن المس ــة م أربع
خــارج المحــل وأجبروهمــا علــى  ركــوب دراجاتهــم النارية، 
اللواتــي  النســاء،  صرخــات  تعالــت  انســحابهم  أثنــاء 
ــم  ــن، إال أنه ــبيل الضحيتي ــاء س ــلحين إلخ ــوَن المس رج
قامــوا بنهــر الســيدات، ووعــدوا بإطــاق ســراحهما خــال 
يوميــن ثــم اقتادوهمــا إلــى جهــة مجهولــة، ولــم يتســَن 
لفريــق مؤسســة ســيناء معرفــة مصيــر الضحيتيــن حتــى 

ــر. ــداد هــذا التقري لحظــة إع

محمد عبد الرحمن علي عيد
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تمييزيــة تصيــب  ال  أســلحة عشــوائية   -  2
ــة  ــة لمدين ــح” التابع ــة “المري ــي قري ــاًل ف طف

ــد”  ــر العب “بئ

ــى اســتخدام اســلحة  ــا تعمــد مســلحو داعــش إل ــرًا م كثي
والمقاتليــن  المدنييــن  عشــوائية ال تمييزيــة تطــال 
ــوع  ــى وق ــى إل ــر أفض ــى حــد ســواء، وهــو ســلوك خطي عل
ــن،  ــوف المدنيي ــي صف ــى ف ــى والجرح ــن القتل ــا م ضحاي
وهــو مــا يخالــف القانــون اإلنســاني الدولــي الــذي أوجــب 
التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن خــال أي نــزاع، 
وهــو مبــدأ أساســي يلــزم جميــع أطــراف النــزاع المســلح، 
ــراف  ــراع و األط 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

ــي  ــة  ف ــة يدوي ــار قنبل ــخ 2020.11.18 أدى انفج ــي تاري ف
ــليمان  ــف س ــل، يوس ــة الطف ــى إصاب ــح” إل ــة “المري قري
ــر  ــة بوت ــة بليغ ــًا، إصاب ــر 13 عام ــن العم ــغ م ــد، البال زاي
ــارع  ــي الش ــة ف ــى القنبل ــر عل ــد أن عث ــك بع ــاق، وذل الس
ــرب  ــر بالق ــا لتنفج ــا ورماه ــب به ــا واللع ــاول تحريكه وح

ــه. من

وقــال أحــد الســكان المحلييــن لمؤسســة ســيناء لحقــوق 
اإلنســان، إن تنظيــم “داعــش” حــوّل حيــاة المدنييــن 
إلــى جحيــم بســبب العبــوات المنتشــرة فــي المــزارع، 
ــذه  ــن ه ــون ع ــا المزارع ــوم به ــي يق ــات الت ــم الباغ ورغ
ســريعًا،  بإزالتهــا  يقــوم  ال  الجيــش  أن  إال  العبــوات، 
ــر،  ــة تصي وأضــاف “ ليــش تنتظــر الحكومــة لمــا المصيب
بعــد شــهرين مــن ســيطرة الجيــش علــى القــرى مفيــش 
أي جهــد حقيقــي لتطهيــر بيوتنــا و مزارعنــا، التحــرك فــي 
ــن”. ــع الثم ــي بندف ــا الل ــدا واحن ــئ ج ــرى بط ــر الق تطهي

ويتســاءل عــن مصيــر الســكان “مــن يــدري مــن ســيكون 
ــر  ــارة” واهلل غي ضحيــة االنفجــارات القادمــة؟” مضيفــا بعب
ــم  ــد خروجه ــا عن ــى أوالدن ــى أنفســنا وال عل ــن، ال عل آمني
ــا  ــول “ربن ــارات ونق ــوات االنفج ــمع أص ــوت، بنس ــن البي م

ــا تــرى ميــن الضحيــة”. يســتر، ي

ــن”  ــح” و”الجناي ــة” و”المري ــة” و”إقطي ــرى “قاطي ــدو ق تب
ــد” وكأنهــا  ــر العب ــي “بئ و”رابعــة” المحــررة مــن داعــش ف
أصبحــت مصيــدة للمدنييــن الذيــن عــادوا إليهــا بعــد أن 
ــر 16  ــهر أكتوب ــي ش ــت ف ــد أوقع ــرًا، فق ــا قس ــوا منه نزح
قتيــًا، منهــم 5 أطفــال و 10 نســاء، وأصابــت 14 آخريــن، 
ــي وثقتهــا  منهــم 11 رجــًا و3 أطفــال وفقــًا للبيانــات الت
ــاد  ــي باالعتم ــهر الماض ــرة الش ــي نش ــيناء ف ــة س مؤسس
الســكان  مــن  عيــان  وشــهود  طبيــة  مصــادر  علــى 

ــن. المحليي

ورغــم أن هــذه الواقعــة تســبب بهــا تنظيم داعــش، ويقع 
ــؤولية  ــفِ مس ــك ال يع ــل، إال أن ذل ــؤولية الفع ــه مس علي
المســلحة  والقــوات  عمومــًا  المصريــة  الســلطات 
ــى عاتقهــا واجــب  خصوصــًا مــن مســؤوليتها، إذ يقــع عل
ــة  ــان حماي ــًا لضم ــًا تام ــًا فعلي ــة تأمين ــن المنطق تأمي
ــوع  ــذا الن ــرار ه ــدم تك ــان ع ــا ضم ــن عليه األرواح، ويتعي
مــن الحــوادث، إذ تشــير هــذه الوقائــع إلــى أنهــا أخفقــت 
فــي أداء التزامهــا بحمايــة المواطنيــن وضمــان عودتهــم 
ــن  ــى أن القواني ــى مناطقهــم. تجــدر اإلشــارة إل بآمــان إل
الناظمــة للنزاعــات تُلــزم جميــع أطــراف النــزاع التــي 
ــن  ــة للمدنيي ــر الحماي ــى أرض بوجــوب توفي ــيطر عل تس

ــا. ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــي المناط ف

ــي  ــة ف ــة قــرب قري ــان مدني 3 - اســتهداف أعي
ــد”  ــر العب “بئ

األعيــان  حمايــة  الدولــي  اإلنســاني  القانــون  أوجــب 
ــم  ــت ل ــا دام ــا م ــات عليه ــه هجم ــدم توجي ــة وع المدني
تســتخدم فــي أغــراض عســكرية، ويــرد ذلــك صراحــة 
فــي الملحــق األول اإلضافــي إلــى اتفاقيــات جنيــف، حيــث 
تشــير المــادة 48 منــه إلــى وجــوب التمييــز بيــن األعيــان 
ــى أطــراف  المدنيــة والعســكرية، كمــا تفــرض التزامــًا عل
ــة. ــان المدني ــن واألعي ــة المدنيي ــرام وحماي ــزاع باحت الن

فــي تاريــخ 2020.11.19، أعلــن تنظيــم داعــش فــي واليــة 
ــة  ــرب قري ــي ق ــاز الطبيع ــا للغ ــره أنبوب ــن تفجي ــيناء ع س
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“ســبيكة” التابعــة لمركــز مدينــة “بئــر العبــد”، وفقــًا لمــا 
ــد  ــه. وق ــة ل ــع تابع ــى مواق ــره عل ــان نش ــي بي ــه ف أعلن
سُــمع صــوت االنفجــار داخــل مدينــة “العريــش” رغــم 
بعدهــا عــن موقــع الحــادث مــا يقــرب مــن 30 كــم غربــًا.

ــأن  ــم ب ــذرع التنظي ــد ت ــان، فق ــي البي ــا ورد ف ــًا لم ووفق
اســتهداف األنبــوب كان بســبب اســتخدامه فــي نقــل 
الغــاز مــع “اليهــود”. وقــد أكــدت الســلطات الرســمية 
أفــاد محافــظ شــمال ســيناء،  الحادثــة، حيــث  وقــوع 
ــم  ــر ل ــأن التفجي ــة، ب ــل شوش ــد الفضي ــد عب ــواء محم الل
يؤثــر علــى أعمــال المصانــع والبيــوت ومحطــة الكهربــاء 
ــا  البخاريــة. وتُعــد األنابيــب المســتهدفة، خطــًا احتياطي
ــترك  ــف مش ــذي 16 أل ــي تغ ــي الت ــاز الطبيع ــبكة الغ لش

ــش”. ــة “العري ــازل  مدين بمن

ج - إطالق نار عشوائي من جهة غير معلومة 
أفضى إلى مقتل مدني في العريش

تعــد حــاالت القتــل واإلصابــة بســبب إطاقــات النــار 
فــي  الوقــوع  متكــررة  المصــدر  مجهولــة  العشــوائية 
شــمالي ســيناء، حيــث خلفــت تلــك الهجمــات المجهولــة 
ســيناء  واليــة  تنظيــم  عناصــر  إلــى  المنســوبة  أو 
المتطــرف، ضحايــا مــن المدنييــن تجــاوز عددهــم 1004، 
كمــا أصيــب 2500 مدنيــا خــال 6 ســنوات، حســبما صــرح 
بــه اللــواء “محمــد عبــد الفضيــل شوشــة” محافظ شــمال 
ســيناء، فــي أحــد البرامــج التلفزيونيــة شــهر أكتوبــر 

ــي. الماض

ــات  ــراء إطاق ــا ج ــوع ضحاي ــيناء وق ــي س ــائع ف ــن الش م
عــرف مصدرهــا، وتقّيدهــا  النــار العشــوائية التــي ال ُي
ــا أن  ــي تقاريره ــة ف ــلطات األمني ــة والس ــات اإلداري الجه
ــا  ــوق الضحاي ــع حق ــا يضّي ــول، مم ــا مجه ــبب به المتس
ــق  ــة بح ــبة القانوني ــاءلة والمحاس ــن المس ــم ع و يعيقه

ــي. الجان

ــلوك  ــة لس ــة الناظم ــراف الدولي ــريعات واألع ــر التش تحظ
االســتهداف  ذات  األســلحة  اســتخدام  النــزاع  أطــراف 

بيــن  التمييــز  عــدم  شــأنها  مــن  التــي  العشــوائي 
المدنييــن والمقاتليــن. كمــا حظــر االســتهداف المتعمــد 
الدوليــة وغيــر  المســلحة  للمدنييــن فــي الصراعــات 
عــرض الجهــات  الدوليــة، وإن انتهــاك هــذا الفــرض ُي
ــي.  ــي الدول ــون العرف ــب القان ــاة حس ــؤولة للمقاض المس
ــع األوقــات  ــي جمي ــز ف ــزاع واجــب التميي ــى أطــراف الن وعل
بيــن األشــخاص الذيــن يشــاركون فــي األعمــال العدائيــة 
ــة  ــدل الدولي ــة الع ــت محكم ــن. وكان ــكان المدنيي والس
قــد أقــرت فــي رأيهــا االستشــاري فــي 8 يوليــو 1996 
ــي”  ــدأ “قطع ــو مب ــداف ه ــاه األه ــز” تج ــدأ التميي ــأن “مب ب

ــي. ــي العرف ــون الدول للقان

فــي تاريــخ 2020.11.13، ُقتــل الشــاب “إســماعيل محمــد 
ســلمى”،  البالــغ مــن العمــر 24 عامــا، يعمــل كمهنــدس 
ــدر،  ــول المص ــاري مجه ــق ن ــه بطل ــد إصابت ــاحة، بع مس
أثنــاء عملــه فــي نطــاق حــرم مطــار “العريــش الجنوبــي”.

ــي  ــب ف ــاص نُس ــة، أن “الرص ــاء الضحي ــد أقرب ــال أح وق
محاضــر شــرطة القســم األول بمدينــة العريــش إلــى 
ــى الصــدر،  مصــدر مجهــول، تســبب بإصابــة منطقــة أعل
ــى  ــم إل ــش، ث ــفى العري ــى مستش ــان إل ــل الجثم ــم نق وت
ــان  ــعيد لبي ــة بورس ــي محافظ ــرعي ف ــب الش ــر الطبي مق

ــن”. ــح بالدف ــاة والتصري ــبب الوف س

ــل  ــد مقت ــش بع ــى العري ــت عل ــزن خيم ــن الح ــة م        حال
ــل متعلقــة بحياتــه، إذ كان مــن  الشــاب، خلفتهــا تفاصي
ــس  ــى في ــخصي عل ــابه الش ــى حس ــه عل ــا دون ــر م أواخ
بــوك أنــه أتــم عامــه الـــ24، كمــا أنــه روى ألحــد أصدقائــه 
ــه  ــال ل ــاب ق ــش”، أن الش ــي “العري ــا ف ــاد لممثلن ــذي أف ال

ــهيدًا”. ــوت “ش ــع م ــه يتوق أن
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فــي  اإلنشــائية  المشــروعات  فــي مجــال  أفــاد عامــل 
جنــوب العريــش، بــأن “مواقــع العمــل جنــوب مطــار 
معرفــة  يمكــن  وال  مفتوحــة،  مناطــق  هــي  العريــش 
مصــدر إطــاق الرصــاص، المنطقــة محاطــة بالعديــد 
مــن كمائــن الجيــش، وال يســتطيع أحــد منــا تحديــد 
مصــدر الرصــاص؛ هــل هــو رصــاص طائــش أم مقصــود”.

ــك  ــي تل ــدة ورش ف ــى ع ــون عل ــون محلي ــرف مقاول ويش
ــال  ــرق وأعم ــد الط ــال م ــي أعم ــص ف ــة، تتخص المنطق
ــال  ــد اكتم ــش، بع ــار العري ــي مط ــانية ف ــزات خرس تجهي

ــار. ــرم المط ــور ح ــاء س إنش

ــباب  ــن الش ــدد م ــل لع ــرص عم ــورش ف ــك ال ــر تل وتوف
ــاط  ــن النق ــدد م ــل ع ــال العم ــم خ ــط به ــال، تحي والعم
األمنيــة التــي تتجنــب االقتــراب مــن الكمائن العســكرية.

ــت  ــان التثب ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــن مؤسس ــم تتمك ول
مــن معرفــة الجهــة المســؤولة عــن هــذه الواقعــة أو عــن 
الدافــع الكامــن وراءهــا، إال أن تُعــد مــن الوقائــع شــائعة 

الحــدوث فــي المنطقــة.

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، 
وأدت إلــى وقــوع ضحايــا مــن المدنييــن وأضــرار فــي 

األعيــان المدنيــة.

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

إسماعيل محمد سلمى

التوصيات:
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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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