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ــهور  ــر 7 ش ــف، م ــي يوق ــش راض ــي م ــدم الل ــن ال ــا م “”تعبن
علــى انســحاب التكفيرييــن مــن قريتنــا ولســه لحــد اآلن فيــه 
ــر  ــة بتنفج ــام غريب ــا او أجس ــي بيالقوه ــفة األهال ــوات ناس عب
فــي عيالنــا، مــش عــارف امتــى هنخلــص مــن الكابــوس وامتــى 

ــرك..”. ــة هتتتح الحكوم
*جزء من شهادة أحد سكان قرية قاطية التي شهدت انفجار جسم غريب على طفلتين قتلت إحداهما وأصيبت األخرى.

ــهر  ــال ش ــان خ ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــجلت مؤسس س
مايــو مــن العــام الجــاري 4 انتهــاكات حقوقية، تقاســمها 
بالتســاوي أطــراف النــزاع: قــوات إنفــاذ القانــون المصرية 

وتنظيــم واليــة ســيناء التابــع لداعــش.

ــي 17  ــل ف ــل طف ــى قت ــش عل ــن الجي ــوة م ــت ق إذ أقدم
مــن عمــره فــي العريــش أثنــاء وجــوده بالقــرب مــن أحــد 
المقــرات العســكرية، حيــث أصيــب بطلقــة اســتقرت فــي 
ــيناء  ــة س ــت مؤسس ــد وثق ــك فق ــى ذل ــة إل ــه. إضاف رأس
وفــاة أحــد المحتجزيــن نتيجــة لإلهمــال الطبــي فــي 
ــة  ــه عقوب ــي في ــذي كان يقض ــرون وال ــجن وادي النط س
الســجن  تقاعســت ســلطات  حيــث  عامــا،   18 مدتهــا 
ــي  ــة ف ــه الحرج ــة حالت ــفى لمعالج ــاله للمستش ــن إرس ع

ــب. ــت المناس الوق

ملخص

ــة  ــل طفل ــهر مقت ــذا الش ــهد ه ــد ش ــر، فق ــب آخ ــن جان م
وإصابــة أخــرى ورجــل فــي انفجــار جســمين غريبيــن فــي 
ــم  ــد يرجــح أن تنظي ــر العب ــي بئ ــن ف ــن مختلفتي منطقتي

ــزرع هــذه المتفجــرات. ــام ب ــش ق داع

ــع  ــاءات م ــيناء لق ــة س ــرت مؤسس ــهر، أج ــذا الش ــال ه خ
4 مــن شــهود العيــان أو ممــن لهــم صلــة بضحايــا 

االنتهــاكات ونشــرت شــهاداتهم فــي هــذا التقريــر.



2

- مايو  2021 -التقرير الشهري لالنتهاكات الحقوقية في سيناء

1 - عمليــة قتــل خــارج نطــاق القانــون لطفل 
ــي العريش ف

ــات  ــاق العملي ــت انط ــي تل ــرة الت ــنوات األخي ــال الس خ
العســكرية فــي ســيناء، بــات القتــل خــارج نطــاق القانــون 
مــن قبــل أطــراف النــزاع مــن االنتهــاكات متكــررة الوقوع، 
ــة  ــة محاكم ــجيل أي ــم تس ــم يت ــذا ل ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
ــمية  ــجات الرس ــي الس ــد ف ــل ويقّي ــا، ب ــق مرتكبيه بح
ضــد مجهــول، ممــا يعــد مخالفــة صارخــة للصكــوك 
العالميــة والقوانيــن المحليــة والدوليــة الملزمــة لمصــر 
ومنهــا الميثــاق اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان والــذي أوجب 
فــي مادتــه الرابعــة وجــوب صــون وضمــان الحــق بالحيــاة 
للمدنييــن فــي جميــع األوقــات، بمــا ذلــك أثنــاء النزاعات، 
كمــا اعتبرتــه “اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان” ركيــزة 

ــد. ــر قابــل للتقيي ــكل الحقــوق وغي أساســية ل

وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان فــي تاريــخ 
19 مايــو 2021 مقتــل كامــل نصــر العيســوي، البالــغ 
ــن  ــوات م ــه ق ــت علي ــد أن أطلق ــا، بع ــر 17 عام ــن العم م
ــة 101، مركــز  ــر الكتيب ــرب مــن مق ــش تتمركــز بالق الجي
شــرق  المصــري  للجيــش  العســكرية  العمليــات  إدارة 

ــيناء. س

ــا،  ــا حصين ــر مربعــا أمني ــي مــكان يعتب حدثــت الواقعــة ف
لوجــود الكتيبــة 101 التابعــة للجيــش وسلســلة مــن 
مــن االرتــكازات العســكرية واألمنيــة، باإلضافــة إلــى 
ــة  ــوان محافظ ــش ودي ــار العري ــن مط ــة م ــرب المنطق ق
ــة. ــة واألمني ــرات الحكومي شــمال ســيناء وعــدد مــن المق

تحــدث فريــق مؤسســة ســيناء إلــى صحفــي محلــي، وأحد 
أهالــي الحــي لتقصــي حقيقــة مــا جــرى، إذ أفــاد الشــهود 
ــرق  ــة ش ــي الكرام ــي ح ــرته ف ــع أس ــم م ــل يقي ــأن كام ب
ــة  ــة الثانوي ــي الدراس ــب ف ــو طال ــش، وه ــة العري مدين
مكافــح  شــاب  الزراعــي،  المجــال  فــي  المتخصصــة 
يــدرس ويعمــل فــي نفــس الوقــت لمســاعدة أهلــه 
ــا  ــب منه ــيطة يكس ــة بس ــرف يدوي ــدة ح ــن ع ــث يتق حي
ــدم  ــهادتهما ع ــي ش ــاهدين ف ــد الش ــة. أك ــواال قليل أم
ــم  ــة ول ــوم الواقع ــال ي ــلحة خ ــتباكات مس ــدوث أي اش ح
ــي  ــش ف ــلحين مــن داع ــكان أي تواجــد لمس ــظ الس ياح
ــل  ــه كام ــل في ــذي قت ــا أكــدا أن المــكان ال ــة، كم المنطق
المدنييــن،  علــى  ليــس منطقــة عســكرية محظــورة 
ــرور  ــن بالم ــمح  للمدنيي ــة تس ــوات األمني ــدا أن الق وأك

ــا. فيه

“أعــرف  المؤسســة:  لفريــق  الحــي  أهالــي  أحــد  قــال 
كامــل بشــكل شــخصي، راجــل فــي جســم طفــل، اتحمــل 
المســئولية بــدري جــدًا عشــان يســاعد أهلــه، عيلتــه 
حــي  ســكان  كل  حــال  حالهــم  جــدًا،  بســيطة  نــاس 
ــر  ــى الرغــم مــن ســنه الصغي الكرامــة نــاس بســيطة، عل
ــع الطــوب وكل  ــي المحــارة ورف إال أنــه شــقيان، اشــتغل ف
ــا  ــد م ــة بع ــوم الحادث ــاح ي ــك، صب ــي بال ــي ف ــة تيج حاج
اكل الفطــار مــع امــه، خــرج مــن بيتــه فــي حــدود الســاعة 

ــتغل”. ــح اش ــه راي ــال ألم ــر وق 12:30 الظه

تفاصيل انتهاكات شهر مايو

أ- انتهاكات السلطات وقوات إنفاذ القانون 
المصرية 

كامل نصر العيسوي
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ــاعة 1:00  ــدود الس ــي ح ــاعة ف ــف س ــد نص ــف: “بع ويضي
ظهــرا كان اثنيــن مــن الشــباب مــن أهــل الحــي ماشــيين 
ــم و مهجــور قريــب جــدًا  ــع طــوب قدي ــرب مــن مصن بالق
ــي  ــن ف ــام أحــد العســاكر الموجودي ــة 101، ق مــن الكتيب
كميــن عســكري يســمى “كميــن األحــوال المدنيــة” نــادى 
ــوا مــن شــخص موجــود  ــال لهــم يطلب ــى الشــباب وق عل
ــوه  ــا يضرب ــدل م ــكان ب ــن الم ــي م ــع يمش ــي المصن ف
بالرصــاص، وصــل الشــباب لمــكان تواجــد الشــخص 
دمــه  فــي  غرقــان  “كامــل”  ياقــوا  المقصــود عشــان 
ــر  ــن المنظ ــة م ــم صدم ــت له ــه، ج ــن دماغ ــزف م وبين
وفضلــوا يصرخــوا ونــادوا علــى العســكري وقالــوا لــه 
ــاه  ــوا مع ــم يفضل ــب منه ــكري طل ــات، العس ــد م أن الول
ــة  ــن منطق ــه م ــا ج ــي تقريب ــعاف الل ــى االس ــل عل واتص
ــة  ــد جث ــوا عن ــباب لق ــدًا، الش ــرعه ج ــل بس ــة ووص الريس
“كامــل” قطــع حديــد الظاهــر كان بيحــاول يجمعهــا 
مــن المــكان عشــان يبيعهــا. اإلســعاف نقــل جثــة كامــل 
ــان  ــعيد عش ــا لبورس ــام، منه ــش الع ــفى العري لمستش
يــوم  تانــي  رجعــت  جثتــه  وبعديــن  الشــرعي  الطــب 

ــش”. ــي العري ــرته ف ــر أس ــي مقاب ــن ف واندف

فــي شــهادة ثانيــة حصــل عليهــا فريــق المؤسســة، 
قابلنــا أحــد الصحفييــن المحلييــن الــذي غطــى الحادثــة 
ــل  ــي انقت ــع الل ــهادته: “المصن ــي ش ــال ف ــرب، ق ــن ق ع
ــو  ــان وه ــد عثم ــان أحم ــركة عثم ــع لش ــل تاب ــه كام في
ــكان  ــن م ــارة ع ــع عب ــة، المصن ــرة طويل ــن فت ــول م مقف
ــوف اي  ــدر تش ــي تق ــور وبالتال ــاط بس ــر مح ــوف غي مكش
شــي داخلــه بوضــوح،  يبعــد المصنــع عــن مقــر الكتيبــة 
ــة  ــة 101 محاط ــر، والكتيب ــي 500 مت ــافة حوال 101 بمس
ــة  ــة، الكتيب ــة أمني ــرات مراقب ــزود بكامي ــي م ــور عال بس
101 ليهــا حــرم آمــن بمســافة 200 متــر محــاط بأســاك 
شــائكة ممنــوع االقتــراب منــه. والمعــروف عنــد أهــل 
ــة  ــي الكرام ــي قريت ــكان ف ــمح للس ــش س ــي أن الجي الح
ــي  ــع أثنــاء ســيرهم ف واألمــل بالمــرور داخــل أرض المصن
طريــق مختصــر للوصــول لحــي الريســة، كنــوع مــن 
ــي  ــت و الل ــي فات ــنوات الل ــي الس ــم ف ــف معاناته تخفي
كان ممنــوع دخــول ســيارات األجــرة و المواصــات العامــة 

ــآت  ــن المنش ــن لتأمي ــوات األم ــه ق ــراء فرضت ــي كإج للح
ــش”. ــم داع ــات تنظي ــن هجم ــة م ــة الحيوي األمني

وأضــاف: “مــن خــال الحاجــات اللــي لقاهــا األهالــي جنــب 
ــد  ــوية حدي ــى ش ــدور عل ــرج ي ــه خ ــدو أن ــد يب ــة الول جث
خــردة فــي مصنــع الطــوب المهجــور، فاشــتبه فيــه أفــراد 
الكميــن العســكري، فقتلــوه برصاصــة واحــدة فــي رأســه 
وتحديــدًا أعلــى الفــك األيســر، التقريــر الطبــي وكام 
ــه الرصاصــة اخــدت  ــد أن ــي المستشــفى بيفي ــره ف الدكات
ــة، وده  ــر الجمجم ــفل مؤخ ــاه اس ــرأس تج ــل ال ــار داخ مس
ــع ناحيــة  ــاه أن الرصاصــة أنضربــت مــن مــكان مرتف معن
ــاط  ــن الضب ــرة م ــف كبي ــة تعاط ــه حال ــة، كان في الضحي
ــكل  ــد بش ــل الول ــع أه ــفى م ــي المستش ــن ف الموجودي
ــا  ــوا بيه ــي كتب ــة الل ــي الطريق ــدًا ف ــر ج ــر، وده ظه كبي
ــكاب  ــن ارت ــل م ــراءة كام ــت ب ــي بيثب ــاة الل ــر الوف تقري
ــه  ــدر أهل ــده يق ــة، وبك ــوات األمني ــاه الق ــة تج أي جريم
ــي وفــق القانــون، وكمــان الضبــاط  ياخــدوا تعويــض مال
ــح  ــراءات تصري ــوا إج ــم يخلص ــدًا انه ــن ج ــوا حريصي كان
ــع  ــن بالطب ــه، لك ــاعدوا أهل ــان يس ــرعة عش ــن بس الدف
الواقعــة اتســجلت بــأن “كامــل” انقتــل برصــاص مجهــول 
المصــدر كعــادة اللــي بيحصــل فــي الحــاالت المشــابهة”.

أكمــل الشــاهد حديثــه: “اعتقــد أن حالــة االســتنفار اللــي 
كانــت عنــد قــوات األمــن فــي اليــوم ده ســببها انــه قبلها 
ــل  ــش لداخ ــم داع ــر تنظي ــن عناص ــدد م ــلل ع ــام اتس بأي
قريــة األمــل القريبــة مــن مــكان الواقعــة وخطفــوا 3 
ــور  ــر الظه ــم، وده يعتب ــيدة وقتلوه ــم س ــن منه مدنيي
األول مــن فتــرة طويلــة لداعــش فــي المنطقــة دي، كمان 
ــوات األمــن بســبب  ــك ق ــار ش ــل” أث ــدو أن ســلوك “كام يب
جلوســه علــى األرض وجمعــه ألشــياء، األمــن بيســمح 
ــوس  ــن الجل ــة دي لك ــن المنطق ــور م ــن بالعب للمدنيي

ــموح”. ــر مس ــد غي ــكان أعتق ــي الم ف

ــإن  ــان، ف ــهود العي ــا ش ــاد به ــي أف ــات الت ــا للمعطي وفق
المنطقــة التــي ُقتــل فيهــا الطفــل لــم تشــهد يــوم 
حــدوث الواقعــة أيــة اشــتباكات مســلحة تدفــع قــوات 
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األهــداف  تجــاه  المميتــة  القــوة  الســتخدام  الجيــش 
ــى أنــه مثيــر  التــي تُبــدي ســلوكا قــد تفســره القــوات عل
ــن  ــش الذي ــراد الجي ــإن أف ــك، ف ــة لذل ــبهات. إضاف للش
التعــذر  يســتطيعون  ال  الطفــل  تجــاه  النــار  أطلقــوا 
ــكل  ــل كان يش ــلوكه وه ــة س ــوا طبيع ــم يتبين ــم ل بأنه
تهديــدا أم ال، فإمكانيــة الرؤيــة متاحــة كــون أن الحــدث 
ــاوز  ــة ال تتج ــافة قريب ــن مس ــار وم ــرة النه ــال فت ــع خ وق
ــه  ــق من ــذي اطل ــكري ال ــر العس ــا ان المق ــر، كم 500 مت
الرصــاص محــاط بســور مــزود بكاميــرات ترصــد أيــة 
حركــة تجــري حولهــا، كمــا أن الكتيبــة 101 لديهــا حــرم 
آمــن تقــدر ب200 متــر محــاط بســلك شــائك لــم يقتــرب 

ــة.  ــه الضحي من

ــاق  ــم إط ــود كان بإمكانه ــإن الجن ــك ف ــن ذل ــا ع فض
ــاص  ــاق الرص ــى اط ــة إل ــة دون الحاج ــات تحذيري رصاص
ــه ليكــون  ــا قامــوا ب ــرأس. ممــا يؤهــل م ــة ال نحــو منطق
ــبة  ــتوجب محاس ــون تس ــاق القان ــارج نط ــل خ ــة قت عملي
المســؤولين عــن ذلــك وتقديمهــم للعدالــة لينالــوا 

ــون. ــا للقان ــم وفق جزائه

لالحتجــاز  مقــر  داخــل  معتقــل  وفــاة   -  2
الطبــي لإلهمــال  نتيجــة 

الحــق  اإلنســاني  والدولــي  المصــري  القانــون  يمنــح 
المناســبة  الطبيــة  بالعنايــة  المحتجــز  أو  للســجين 
ــا  ــق. وفق ــذا الح ــجين به ــع الس ــع تمت ــن يمن ــب م ويعاق
ــة:  ــة المصري ــون اإلجــراءات الجنائي للمــادة 486 مــن قان
“إذا كان المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة مصابــًا 
ــه للخطــر  ــذ حيات ــه أو يســبب التنفي بمــرض ُيهــدد بذات
ــرة  ــت الفق ــا نص ــه”، كم ــة علي ــذ العقوب ــل تنفي ــاز تأجي ج
الخــاص  الدولــي  العهــد  6 مــن  المــادة  األولــى مــن 
ــاة  ــي الحي ــق ف ــية أن:”الح ــة والسياس ــوق المدني بالحق
حــق مــازم لــكل إنســان. وعلــى القانــون أن يحمــى هــذا 

ــفا”. ــه تعس ــن حيات ــد م ــان أح ــوز حرم ــق. وال يج الح

فــي تاريــخ 5 مايــو 2021، وثقــت مؤسســة ســيناء لحقوق 
ــد  ــد العب ــس محم ــاب يون ــل إيه ــاة المعتق ــان وف اإلنس

الكاشــف، البالــغ مــن العمــر 50 عامــا، مــن ســكان مدينــة 
ــه  ــل محبس ــي داخ ــث توف ــيناء. حي ــمالي س ــش ش العري
فــي ســجن وادي النطــرون نتيجــة لإلهمــال الطبــي، 
ــة  ــة الطبي ــم الرعاي ــن تقدي ــجن م ــلطات الس ــاع س وامتن
المناســبة لــه. حيــث كان يعانــي مــن عــدة أمــراض نتجت 
عــن مضاعفــات إصابتــه بمــرض الســكري وكانــت حالتــه 
ــل  ــكل عاج ــه بش ــتدعي نقل ــوء تس ــة الس ــة بالغ الصحي

ــه. ــدى قدمي ــر إلح ــة بت ــراء عملي ــفى إلج ــى المستش إل

ووفقــا لمــا حصلــت عليــه مؤسســة ســيناء مــن معلومات، 
فــإن إيهــاب جــرى اعتقالــه عــام 2014 وجــرى إيداعــه فــي 

ســجن العازولــي علــى ذمــة القضايــا:

 15 حكــم  اإلســماعيلية.  كلــي  ج.ع.   2013 لســنة   396
ــنة. س

 3 حكــم  اإلســماعيلية.  كلــي  ج.ع.   2014 لســنة   374
ســنوات.

183 لسنة 2014 ج.ع. كلي اإلسماعيلية. حكم بالبراءة.

ــو  ــا، إذ تخل ــل موضوعي ــاث خل ــا الث ــذه القضاي ــم ه تض
ــهود  ــد أو ش ــادي واح ــل م ــود دلي ــن وج ــا م أوراق القضاي
فــي  فــي إصــدار حكمهــا  المحكمــة  عيــان، واكتفــت 
القضيــة رقــم 396 لســنة 2013 باالعتمــاد علــى تحريــات 
النيابــة والمخابــرات العســكريتين فقــط، فــي حيــن 
تحريــات  علــى  األخيرتيــن  القضيتيــن  فــي  اســتندت 

ــي. ــن الوطن ــش واألم ــان العري ــم ث ــث قس مباح

خــال فتــرة احتجــازه فــي ســجن العازولــي، تعــرض إيهاب 
النتهــاكات عــدة شــملت االعتــداء البدنــي والحرمــان مــن 
ــة  ــر آدمي ــروف غي ــي ظ ــاز ف ــض، واالحتج ــام والتري الطع
ــي مــدة  ــى ســجن وادي النطــرون ليقض ــل إل ــل أن ينق قب
ســجن 18 عــام لكنــه لــم يكملهــا حيــث توفــي بعــد 
ســجنه بـــ6 ســنوات. جديــر بالذكــر أن زوجتــه ماتــت فــي 
العــام الماضــي بعــد صــراع مــع مــرض الســرطان ليتــركا 

ــل. ــا معي ــات ب ــا 3 فتي خلفهم



5

- مايو  2021 -التقرير الشهري لالنتهاكات الحقوقية في سيناء

إيهاب اليونس محمد العبد الكاشف

سارة محمد سليمان

أمل سليمان مقيبل

تقتــل  تمييزيــة  ال  عشــوائية  أســلحة   -  1
طفلــة وتصيــب أخــرى ورجــال فــي منطقتيــن 

ــد ــر العب ــي بئ ــن ف مختلفتي

بيــن  التمييــز  الدولــي  اإلنســاني  القانــون  أوجــب 
مبــدأ  وهــو  نــزاع،  أي  خــال  والمقاتليــن  المدنييــن 
أساســي يلــزم جميــع أطــراف النــزاع المســلح، ويبقــى 
نافــذا مهمــا كانــت طبيعــة الصــراع و األطــراف المنخرطــة 
بــه، وهــو مــا أكدتــه المــادة 48 مــن الملحــق األول 
اإلضافــي التفاقيــة جنيــف 1977. كمــا حظــرت المــادة 51 
ــة،  ــا تمييزي ــوائية ال ــات العش ــق الهجم ــن ذات الملح م
ال  للقتــال  وســيلة  أو  طريقــة  تســتخدم  التــي  وهــي 
ــا، ومــن  ــى النحــو المحــدد قانون يمكــن حصــر آثارهــا عل
ــذه،  ــة كه ــي كل حال ــب، ف ــأنها أن تصي ــن ش ــإن م ــم ف ث
ــز.  األهــداف العســكرية واألشــخاص المدنييــن دون تميي
وخافــا لذلــك، ســجلت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان 
فــي تاريــخ 4 مايــو 2021 وفــاة الطفلــة ســارة محمــد 
ــراح  ــرة بج ــنوات، متأث ــر 7 س ــن العم ــة م ــليمان، البالغ س
أصيبــت بهــا فــي تاريــخ 10 أبريــل 2021 علــى إثــر 
انفجــار جســم غريــب عليهــا عندمــا كانــت برفقــة طفلــة 
تدعــى أمــل ســليمان مقيبــل، 9 ســنوات، والتــي أصيبــت 

ــرى. ــي األخ ه

ب- انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع 
لداعش

ــام  ــان أم ــان تلعب ــت الطفلت ــا كان ــار عندم ــل االنفج حص
ــد،  ــر العب ــز بئ ــة لمرك ــة التابع ــة قاطي ــي قري ــزل ف المن
حيــث وجدتــا جســما غريبــا يرجــح أن تنظيــم داعــش 
تركــه عقــب انســحابه مــن  قــرى المثلــث األخضــر )قاطية 
ــث  ــر 2020. حي ــع أكتوب ــة( مطل ــن ورابع ــة والجناي وإقطي
قامــت الطفلتــان باللعــب بالجســم الغريــب دون علمهما 
ــظايا  ــل بش ــاب أم ــا، لتص ــر فيهم ــى انفج ــه حت بخطورت
ــي  ــي ف ــفى الجامع ــا للمستش ــم تحويله ــن ويت ــي العي ف
محافظــة اإلســماعيلية لتلقــي العــاج، بينمــا أصيبــت 
ــى إثرهــا  ــت عل ــدها نقل ــي جس ــة ف ــظايا متفرق ــارة بش س
إلــى مستشــفى بئــر العبــد المركــزي لتفــارق الحيــاة بعــد 

ــا. ــن إصابته ــا م 25 يوم
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ــة  ــكان قري ــد س ــع أح ــيناء م ــة س ــق مؤسس ــل فري تواص
قاطيــة، والــذي قــال: “تعبنــا مــن الــدم اللــي مــش راضــي 
ــن  ــن م ــحاب التكفيريي ــى انس ــهور عل ــر 7 ش ــف، م يوق
ــي  ــفة األهال ــوات ناس ــه عب ــد اآلن في ــه لح ــا ولس قريتن
ــش  ــا، م ــي عيالن ــر ف ــة بتنفج ــام غريب ــا او أجس بياقوه
ــة  ــى الحكوم ــوس وامت ــن الكاب ــص م ــى هنخل ــارف امت ع
ــا  ــا أحن ــر لم ــش تنتظ ــرى م ــر الق ــان تطه ــرك عش هتتتح
ناقــي االلغــام ونبلــغ عنهــا، ده مــش دوري وال وظيفتــي، 
ــوت  ــدة تم ــم واح ــش ذنبه ــب اي ــر بتلع ــن عصافي البنتي
وتحــرق قلــب أهلهــا والتانيــه تدخــل شــظية فــي واحــدة 
مــن عيونهــا ممكــن متشــوفش بيهــا، ايــش ســوينا 
عشــان نعيــش فــي مسلســل الرعــب ده وكل فتــرة يصيــر 

ــة؟؟”. كارث

أضــاف الشــاهد: “مــن يــوم عودتنــا لقرانــا وأحنــا بنطالــب 
الحكومــة بحملــة تطهيــر للعبــوات الناســفة اللــي زرعهــا 
ــن  ــد الحي ــا ولح ــوارعنا ومزارعن ــا وش ــي بيوتن ــش ف داع
ــي  ــان يج ــش عش ــوا الجي ــي بيبلغ ــوات األهال ــر عب بيظه
ــي فــي قــرى الجنايــن والمريــح  يفجرهــا، مــات مــن األهال
ــوع  ــبب الموض ــي بس ــي 20 مدن ــة حوال ــة وإقطي وقاطي
ده وتحــرك الحكومــة بطــئ جــدا، واهلل كل واحــد مــن 
وحواليــن  مزرعتــه  فــي  بنفســه  يــدور  األهالــي صــار 
بيتــه عــن األلغــام  عشــان نحمــي عيالنــا،  وبنحــذر 
عيالنــا وبنوعيهــم مــا يلمســوش أي شــئ غريــب ودايمــًا 
عايشــين فــي خــوف عليهــم مــن الحاجــات دي، بدنــا 

ــل”.  ح

ــا، والقــوات  ــة عموًم ــى عاتــق الســلطات المصري ــع عل يق
المســلحة خصوصًــا، واجــب تأميــن المنطقــة تأمينــًا 
لــزم القانــون  فعليــًا تامــًا لضمــان حمايــة األرواح. إذ ُي
ــيطر  ــي تس ــزاع الت ــراف الن ــع أط ــي جمي ــاني الدول اإلنس
فــي  للمدنييــن  الحمايــة  علــى أرض بوجــوب توفيــر 
مؤسســة  ســجلت  عليهــا.  تســيطر  التــي  المناطــق 
ــة  ــي حماي ــلطات ف ــاق الس ــان إخف ــوق اإلنس ــيناء لحق س
األلغــام  بســبب  المــوت  أو  اإلصابــة  مــن  المدنييــن 
داعــش  يزرعهــا  التــي  الناســفة  والعبــوات  المتفجــرة 

عنــد خروجــه مــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا، فعلــى 
ــان  ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــت مؤسس ــال وثق ــبيل المث س
ــل  ــة رج ــيدتين وإصاب ــل س ــخ 2020.10.08 مقت ــي تاري ف
ــي  ــزروع داخــل دوالب مابــس ف ــب م بانفجــار جســم غري
ــر  ــخ 24 أكتوب ــي تاري ــة، وف ــة قاطي ــي قري ــازل ف أحــد المن
2020 قتلــت 5 ســيدات وأصيــب 4 آخريــن مــن عائلــة 
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
الواقعتيــن  هــذه  كانــت  حيــث  منهــا،  والمتفجــرات 
ــا  ــابهة وثقته ــرى مش ــع أخ ــن وقائ ــزءا م ــن ج المؤلمتي

ــر.  ــهر أكتوب ــا لش ــي تقريره ــيناء ف ــة س مؤسس

مــن جانــب آخــر، وفــي تاريــخ 27 مايــو 2021، أصيــب 
ــغ مــن العمــر 52 عامــا، بجــروح  فايــز فــارس محمــد، البال
ــد  ــفة عن ــوة ناس ــار عب ــر انفج ــى إث ــده عل ــي جس ــدة ف ع
مــروره عليهــا، ويرجــح أن تنظيــم داعــش هــو مــن زرعهــا 
ــا  ــد، ووفق ــر العب ــة بئ ــوب مدين ــت” جن ــة “قصروي بمنطق
ــرى  ــد ج ــيناء فق ــة س ــت لمؤسس ــة تحدث ــادر طبي لمص
نقــل المصــاب إلــى مستشــفى بئــر العبــد المركــزي 

ــة. ــعافات الضروري ــي اإلس لتلق
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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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