


ــي تمكــن  ــو والت ــي شــمال ســيناء باألســبوع األول مــن شــهر يوني ــي جــرت ف ــي هــذه النشــرة األحــداث الت تغط

ــي. ــق المؤسســة مــن رصدهــا وتوثيقهــا بشــكل ميدان فري

ــيخ  ــة الش ــي مدين ــة ف ــان مدني ــى أعي ــوائية عل ــف عش ــقوط قذائ ــان س ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــت مؤسس وثق

ــة  ــن. كمــا تعمّقــت صعوب ــأرواح مدنيي ــودي ب ــاء كادت ت ــي أحــد األحي ــرار جســيمة ف ــوع أض ــد، وســجلت وق زوي

أحــوال العيــش الكريــم لــدى الصياديــن بعــد أن منعــت الســلطات المحليــة الصيــد فــي بحيــرة “البردويــل” رغــم 

ا لذلــك. أنهــا كانــت قــد حــددت ســابًقا موعــًد

ــة الشــيخ  ــر داخــل مدين ــي الكوث ــي ح ــن، ف ــان ســكنية لمدنيي ــى مب ــن عشــوائيتين عل أحــدث ســقوط قذيفتي

ا ماديــة جســيمة فــي المنطقــة. أفــاد شــاهد عيــان لمؤسســة ســيناء  ا بيــن الســكان وأضــراًر ــا شــديًد زويــد، فزًع

ــى ســطح عمــارة  ــف ســقط عل ــرة، وأن أحــد هــذه القذائ ــي وقــت الظهي ــة وقعــت ف لحقــوق اإلنســان، أن الحادث

ــي أرض فضــاء قــرب مســاكن عشــيرة  ســكنية أهليــة، تقــع بالقــرب مــن مســجد الحــي، أمــا الثانيــة فوقعــت ف

“الماللحــة” المجــاورة.

أوضــح أحــد الســاكنين فــي العمــارة، أن ســطح واحــدة مــن الشــقق الســكنية تضــرر بشــدة، وأحدثــت القذيفــة 

ا فادحــة للمنــزل مــن الداخــل، ولــوال أن ســاكني الشــقة  فيــه فتحــة كبيــرة، وامتــدت آثــار االنفجــار مســببة أضــراًر

لــم يكونــوا فــي داخلهــا لحظــة الحادثــة، لكانــوا قــد تحولــوا إلــى أشــالء.
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ــي الحــي انطــالق القذائــف المدفعيــة مــن كميــن بوابــة مدينــة الشــيخ زويــد، الواقــع عنــد   رجــح عــدد مــن أهال

مدخــل المدينــة مــن الجهــة الغربيــة المحاذيــة للطريــق الدولــي المــؤدي إلــى مدينــة العريــش، واتفقــت روايات 

األهالــي المقدمــة لفريــق مؤسســة ســيناء، علــى أن دوريــة للجيــش حضــرت بعــد ســاعة مــن الحادثــة للمنطقــة 

الســتطالع المــكان وجمــع بقايــا مــن القذيفتيــن دون إبــداء أيــة مالحظــات.

ــا  ــي تتركه ــية الت ــار النفس ــن اآلث ــان م ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــق مؤسس ــم فري ــن قابله ــي مم ــتكى األهال أش

القذائــف العشــوائية، واألصــوات المزلزلــة التــي تنتــج عنهــا، واالهتــزازات التــي تحــدث للمنــازل وتهشــم نوافــذه. 

قــال أحــد اآلبــاء: إن أطفالــي يعيشــون بفــزع، أحدهــم أصبحــت لديــه حالــة نفســية، إذ يبكــي بشــدة كلمــا ســمع 

أصواتًــا مرتفعــة. 

تُعــد اإلطالقــات والقذائــف العشــوائية فــي مــدن شــمالي ســيناء واحــدة مــن األســباب التــي ســجلت بهــا حــاالت 

ــكان  ــن س ــدد م ــهادات ع ــرت ش ــمية. توات ــجالت الرس ــي الس ــول ف ــد مجه ــد ض ــا تقّي ــات، وجميعه ــل وإصاب قت

ــا، حيــث يتواجــد مربــض لمدفعيــة “الهاوتــزر”  مدينــة الشــيخ زويــد علــى أن خطــر ســقوط القذائــف مــا زال قائًم

و”المجــرورة علــى عجــالت” داخــل كميــن بوابــة الشــيخ زويــد الواقــع عنــد مدخــل المدينــة مــن الجهــة الغربيــة، 

ــى أن مجــال مــرور القذائــف  ــي إل ــة العريــش. أوضــح عــدد مــن األهال ــي المــؤدي لمدين ــق الدول المحــاذي للطري

يتــم عبــر ســماء المدينــة باتجاهــات مختلفــة أبرزهــا تجــاه مــزارع ســاحل رفــح وأحيانًــا باتجــاه جنــوب المدينــة، 

وإذا مــا أخطئــت فــإن مصيرهــا ســيكون علــى أحــد المنــازل أو المصالــح المدنيــة، يشــّبه األهالــي وضعهم بســبب 

هــذا الخطــر وكأنهــم رهائــن دائميــن لــه.

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

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

علــى جبــر مالئــم للخســائر.

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

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

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

ــز. ــة دون تميي ــان المدني األعي
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ــد فيهــا  ــاح موســم الصي ــل” موعــد افتت ــرة “البردوي ــة المســؤولة عــن بحي ــو، ألغــت الســلطات المحلي ــي 5 يوني ف

ــم حــددت  ــمبر، ث ــى 30 ديس ــو وحت ــي 1 ماي ــق ف ــرر أن تنطل ــن المق ــي كان م ــك، والت ــر لذل ــت آخ ــد وق دون تحدي

ــب  ــى جان ــرة إل ــي البحي ــد ف ــع الصي ــرار من ــك ق ــع بذل ــك. ليجتم ــي ذل ــدء ف ــو للب ــوم 5 يوني ــا ي ــرة الحًق إدارة البحي

ا منــذ تاريــخ فرضــه فــي فبرايــر 2018، فهــو مــن  قــرار منعــه فــي ســواحل شــمال ســيناء أيضــا، والــذي مــا زال ســارًي

ــي حولــت  ــى اآلن، والت ــي ذات التاريــخ ومــا زالــت ســارية حت ــي انطلقــت ف ــار العمليــات العســكرية الشــاملة الت آث

ــوق اإلنســان  ــي لحق ــي مخالفــة صريحــة لإلعــالن العالم ــى أســر ُمعدمــة ف ــد إل ــي تمتهــن الصي ــات األســر الت مئ

فــي المــادة 23، التــي أقــرت أن “لــكل شــخص حــق العمــل، وفــي حريــة اختيــار عملــه، وفــي شــروط عمــل عادلــة 

ــة”.   ــي الحمايــة مــن البطال ومرضيــة، وف

2020.06.05

تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا القــرار تقــوم الحكومــة بتطبيقــه علــى أســاس تمييــزي مناطقــي، فهــو يشــمل صيــادي 

محافظــة شــمال ســيناء فقــط، فــي حيــن أن صيــادي المحافظــات األخــرى يســتطيعون الصيــد بــكل حريــة ودون 

وجــود أيــة عوائــق.
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