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ــه  ــا في ــي أحن ــن الل ــح م ــوت أري ــار الم ــا وص ــا حياتن “واهلل زهقن
ــة” ــة ومهان ــن بهدل م

*مزارع نازح من رفح منذ عام 2014 يعيش في “حوش” في بئر العبد

ــاكات  ــان 7 انته ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــت مؤسس وثق
ــد،  ــر العب ــي بئ ــا ف ــزت معظمه ــهر، ترك ــذا الش ــال ه خ
تليهــا الشــيخ زويــد، كمــا وثقــت شــهادات 16 مــن 
مطلــع  شــهد  المحلييــن.  والســكان  العيــان  شــهود 
ــت  ــة طال ــات جماعي ــوائية وعقوب ــاالت عش ــهر اعتق الش
ــر  ــي بئ ــن ف ــح المقيمي ــد ورف ــيخ زوي ــن الش ــن م النازحي
العبــد، وذلــك علــى إثــر اختطــاف أحــد المدنييــن األقبــاط 
ــى يــد مســلحين يرجــح أنهــم مــن داعــش فــي تاريــخ  عل
2020.11.08. إضافــة إلــى ذلــك فقــد شــهد األســبوع 
الثانــي مــن الشــهر مقتــل رجــل مســن يبلــغ مــن العمــر 
ــار قــوة تابعــة  ــه الن ــك بعــد أن أطلقــت علي 68 عــام، وذل
للجيــش تتمركــز بالقــرب مــن قســم شــرطة مدينــة 
ــيدة  ــاز س ــة احتج ــجلت المؤسس ــا س ــد. كم ــيخ زوي الش
ــل  ــن قب ــي م ــند قانون ــرر أو س ــفي ودون مب ــكل تعس بش

ــش. الجي

ملخص

مــن جانــب آخــر، فقــد ســجل خــال الشــهر وقــوع عمليتــا 
ــلحة  ــر مس ــل عناص ــن قب ــن م ــكات المدنيي ــب لممتل نه
ــوا  ــث قام ــد، حي ــيخ زوي ــي الش ــة ف ــم الدول ــة لتنظي تابع
باالســتياء علــى طعــام ومــؤن عــدد مــن األهالــي. إضافــة 
إلــى مقتــل مدنييــن بدعــوى تعاونهــم مــع القــوات 
األمنيــة فــي اإليقــاع بمقاتليــن للتنظيــم فــي بئــر العبــد، 
ــدد  ــراح ع ــاق س ــرى إط ــن ج ــاف آخري ــجل اختط ــا س كم

ــًا. ــم الحق منه

وفــي األســبوع األخيــر مــن العــام، ســجلت مؤسســة 
ســيناء تعــرض 3 صياديــن إلــى االختطــاف علــى يــد 

التنظيــم فــي فعــل لــم تعــرف دوافعــه.
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ورفــح  زويــد  الشــيخ  مــن  النازحــون   -  1
مســتهدفون باعتقــاالت عشــوائية غيــر مبررة 

ــد ــر العب ــي بئ ف

رصــدت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان خــال هــذا 
ــة  ــى الهوي ــة قائمــة عل ــاكات تمييزي ــوع انته ــهر وق الش
ــى  ــد إل ــيخ زوي ــح والش ــي رف ــن مدينت ــن م ــاه النازحي تج
نــت الشــهادات أن الســلطات  مدينــة بئــر العبــد. حيــث بّي
المصريــة خصصــت إجــراءات تعســفية عقابيــة تجــاه 
واألعــراف  القوانيــن  ترفضهــا  حملــة  فــي  النازحيــن، 
ــألة  ــي بمس ــل المعن ــق العام ــح الفري ــة، إذ أوض الحاكم
ــادئ  ــي المب ــدة ف ــم المتح ــي األم ــفي ف ــاز التعس االحتج
المتعلقــة باالحتجــاز أو الســجن، والتــي اعتمــدت فــي 
9 ديســمبر 1988، أن الحرمــان مــن الحريــة ال يجــب 
أن يكــون قائمــًا علــى أســس تمييزيــة، كأن يســتند 
ــي  ــه السياس ــرق أو التوج ــة أو الع ــن أو الهوي ــى الدي عل
ــد  ــي أو المول ــي أو االجتماع ــل الوطن ــس أو األص أو الجن
وفقــًا للمبــدأ 5 مــن اإلعــان، كمــا أوضحنــا صراحــة 
ــض  ــم للقب ــي دفعه ــال الت ــباب االعتق ــان أس ــوب بي وج

علــى الشــخص وفقــًا للمبدأيــن 11 و12. 

فــي تاريــخ 2020.12.03 اســتمرت الســلطات األمنيــة فــي 
ــد،  ــر العب ــكان بئ ــاه س ــوائية تج ــاالت العش ــة االعتق حمل
وقــد طالــت خــال األســبوع األول مــن ديســمبر النازحيــن 
المدينــة،  فــي  المقيميــن  ورفــح  زويــد  الشــيخ  مــن 
ــاه  ــا تج ــة أطلقته ــات جماعي ــة عقوب ــن حزم ــك ضم وذل
ــاط،  ــن األقب ــد المدنيي ــاف أح ــر اختط ــى إث ــن عل المدنيي
ويدعــى “نبيــل حبشــي ســامة” علــى يــد مســلحين 
ــن  ــخ 2020.11.08 م ــي تاري ــش ف ــن داع ــم م ــح أنه يرج

تفاصيل انتهاكات شهر ديسمبر

أ- انتهاكات السلطات وقوات إنفاذ القانون 
المصرية

ــر  ــة بئ ــزالن” بمدين ــي “الغ ــي ح ــن ف ــه الكائ ــام منزل أم
ــان  ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــت مؤسس ــد وثق ــد، وق العب
ــفية  ــراءات تعس ــن إج ــا م ــا أعقبه ــة وم ــل الواقع تفاصي

ــر. ــهر نوفمب ــا لش ــي تقريره ف

وقــد جــرت االعتقــاالت القائمــة علــى الهويــة عقــب 
اختطــاف المواطــن المســيحي، واســتهدفت النازحيــن 
ــى  ــا عل ــتقروا فيه ــن اس ــة، الذي ــي المدين ــن ف المقيمي

ــة.  ــزوح مختلف ــات ن ــر موج إث

ــد  ــزح مــن جنــوب الشــيخ زوي قــال أحدهــم، وهــو مــزارع ن
ــذ عــام 2018: ــد من ــر العب ــى مركــز بئ إل

ــي الغــزالن شــرق  ــي ح ــة ف ــدام محــل بقال “كنــت واقــف ق
“الشــرطة” ورا  الحكومــة  العبــد، شــفت عربيــات  بئــر 
ــي المــكان،  بعــض فيهــا مدرعــات وبوكســات انتشــرت ف
ونــزل منهــا ضبــاط البســين مدني وفيــه منهم البســين 
ــل  ــى مداخ ــاوروا عل ــوا بيش ــاح وكان ــم س ــري ومعه مي
ــكل  ــش ل ــة التفتي ــار وعملي ــدأ االنتش ــا ب ــوارع، و هن الش
واحــد بيمشــي مــن عندهــم وبيشــوفوا بطاقــات النــاس 
ــه؟ و  ــة اي ــن قبيل ــدوا م ــن بيقص ــع مي ــت تب و بيســألوا أن
ــيخ  ــح والش ــن رف ــاس م ــك ن ــل حوالي ــاكن؟ و ه ــن س وي
ــه  ــاس الماشــية أن ــي بيتصــادف مــن الن ــا الل ــد؟ طبع زوي
ــة  ــي عربي ــوه ف ــح بيحط ــد أو رف ــيخ زوي ــن الش ــون م يك

ــم”. ــت معاه ــاء كان ــات زرق ترحي

ويضيــف الشــاهد “ أخــذوا حتــى شــباب صغيــر مــن طلبــة 
ــع  ــدروس، الوض ــم لل ــي طريقه ــوا ف ــي كان ــة الل الثانوي
هــذا اســتمر مــن الصبــح حتــى العصــر والعربيــة الزرقــاء 
ــى  ــن إل ــة مدرعتي ــع حراس ــروح م ــاس بت ــي ن ــا تنمل كل م
القســم بتفضــي وترجــع تانــي تتملــي بالمحجوزيــن، 
ــبمر 2020،  ــوم 2 ديس ــا ي ــه تقريب ــذوا ابن ــي أخ ــن عم اب
ــن  ــه م ــوه ألن ــد، نزل ــر العب ــن بئ ــد كمي ــافر عن ــو مس وه
ــن  ــي القصاصي ــه ف ــب ل ــح لقراي ــد، وكان راي ــيخ زوي الش
ــزارع بـــــاإليجــــار وهــــــــو بيعمــــــل هنـــــاك مــ
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ــلنا  ــد، أرس ــم بئرالعب ــي قس ــه ف ــاس أن ــن الن ــا م و علمن
أكل وشــرب لــه مــع واحــد صاحبنــا بيعــرف أمنــاء الشــرطة 
فــي القســم، أميــن الشــرطة قــال ليهــم اســمه معــروض 
علــى األمــن الوطنــي فــي العريــش، لمــا يجينــا رد هنعرف 
ــن  ــراحه م ــق س ــا نطل ــش ي ــروح العري ــا ي ــه؟ ي ــره اي مصي

هنــا”. 

ــي  ــررت ف ــذي تك ــة ه ــمعنا أن القص ــاهد “س ــع الش يتاب
ــراف  ــي األط ــين ف ــب العايش ــا أغل ــة وطبع ــراف المدين أط
ــش أو  ــي عش ــح ف ــد ورف ــيخ زوي ــن الش ــن م ــن النازحي م
أحــواش بيعملــوا فيهــا عريشــة يســكنوا فيهــا أو بيــوت 
بســيطة إيجارهــا بيكــون أقــل مــن وســط المدينــة 
ــة  ــى تربي ــين عل ــي عايش ــن الل ــن أو م ــم موظفي أغلبه
ــى  ــن قبيلت ــم م ــا منه ــوا منه ــور بيترزق ــي والطي المواش

الســواركة والرميــات”.

ــر،  ــاهد آخ ــث ش ــابقة مــع حدي ــهادة الس ــت الش تطابق
“الظهيــر”  قريــة  انتقــل مــن  وهــو موظــف حكومــي 
ــي  ــد ف ــر العب ــى بئ ــد إل ــيخ زوي ــوب الش ــي جن ــة ف الواقع
عــام 2017 علــى إثــر تعــرض حياتــه وأســرته للخطــر جــراء 

رة والرصــاص العشــوائي: الطائــرات المســّي

ــؤال  ــد للس ــر العب ــي بئ ــم ف ــع القس ــل م ــا بتواص “أحيان
عــن نــاس محتجزيــن لاشــتباه و مــن خــال الــكام 
بنعــرف أن أي محجــوز بيتــم إرســال اســمه الــى جهــاز 
ــي وأن القســم مجــرد مــكان حجــز وبيكــون  األمــن الوطن
ــرد عليهــم،  ــى ي ــي حت ــى ذمــة األمــن الوطن المحجــوز عل
إذا كان عايــزه بيرســلوا المحتجــز علــى العريــش ولــو 
مــش عايزينــه القســم بيفــرج عنــه، و أحيانــًا لمــا بيكــون 
ضابــط مباحــث جديــد بيكــون فيــه حمــات اعتقــال 
لنــاس مــن النازحيــن و حجزهــم لفتــرات مــن يوميــن 
ــل شــيوخ  ــد تدخ ــم بع ــم بيت ــراج عنه ــام،  واألف ــة أي ألربع
أو وجهــاء مــن قبائــل بئــر العبــد بنلجــأ ليهــم لمــا يصيــر 

ــذي “. ــة زي ك حاج

مــزارع آخــر يعمــل باليوميــة ويعيــش فــي “حــوش” منحــه 
لــه مؤقتــًا أحــد أهالــي بئــر العبــد، اســتقر فيــه بعــد 
ــق  ــال لفري ــام 2014، ق ــي ع ــح ف ــن رف ــا م ــل نازح أن وص

ــان: ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س مؤسس

ــه  ــرطة مافي ــم ش ــات وكله ــي مدرع ــا ف ــر علين ــن م “األم
فيهــم جيــش، وفتــش الحــوش قّلبــوا فــي الكراتيــن 
وقالــوا  الموجوديــن  كل  بيانــات  وخــذوا  والخزانــات، 
ــد  ــذوا ح ــا خ ــن، م ــم بعدي ــم للقس ــور بطايقك ــوا ص هات
بــس فضلــوا يســألونا عــن قرايبنــا فــي رفــح وهــل شــفنا 

ــن؟ ــة مطلوبي ــراد العيل ــد أف ــه أح ــل في ــن؟ وه إرهابيي

ــس  ــا ب ــاف حالن ــا ش ــا لم ــف معن ــط تعاط ــن الضاب يمك
ــوت  ــن بي ــن م ــن النازحي ــي م ــدوا أهال ــم خ ــمعنا انه س

ــا”. ــة لن قريب

المــوت  وصــار  حياتنــا  زهقنــا  “واهلل  قائــا:  وأكمــل 
ــا  ــة.. أحن ــة ومهان ــن بهدل ــه م ــا في ــي أحن ــن الل ــح م أري
صابريــن علــى الفقــر ولكــن كمــان كرامتنــا يدوســوا 
ــد  ــط جدي ــا ضاب ــة وراه ــمعنا أن القص ــان س ــا.. كم عليه
حــب يثبــت نفســه ووجــوده فــي المنطقــة مــا لقــى غيرنــا 

الغابــة يتمنظــر عليهــم “.

ــرج عنهــم مــن قســم الشــرطة  ــن أف ــن الذي أحــد المدنيي
بعــد بعــد 4 أيــام مــن احتجــازه بعــد إيقافــه أثنــاء وجــوده 
ــة  ــق مؤسس ــال لفري ــد، ق ــر العب ــة بئ ــى مدين ــارع ف بالش

ســيناء لحقــوق اإلنســان:

ــى الســوق اشــتري خضــراوات للبيــت، مــر  ــح عل “كنــت راي
أمامــي فــي الشــارع بوكــس شــرطة ومدرعــة، وواحــد كان 
ــا  ــي غالب ــس مدن ــواق الب ــب الس ــة جن ــي المدرع ــب ف راك
ــك وأول  ــد” هــات بطاقت ــا ول ــال خــذ “ي ضابــط مباحــث، ق
ــه  ــز رأس ــة، ه ــي البطاق ــد ف ــيخ زوي ــة الش ــح كلم ــا لم م
وقــال أنــت مــن الشــيخ؟ عشــيرة ايــه يــا ابنــي؟ قلــت 
ــي  ــن الل ــن األم ــد م ــى واح ــادي عل ــواركة”، راح من ــه “س ل
نزلــوا مــن البوكــس والمدرعــة قــال لهــم ركبــوه، و4 أيــام 
ــوق  ــاس يمكــن ف ــه ن ــة مليان ــي زنزان ــم ف ــي القس ــا ف وأن
ــوا  ــوا بيجيب ــه كان ــرة، لألمان ــة صغي ــي غرف ــرين ف العش
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ــن  ــر األم ــوا أكل، وعناص ــان بيدخل ــا كم ــا أكل وأهلن لين
ــه شــئ  ــي علي ــات الل ــد التحري ــوا بع ــا هتطلع ــوا لن بيقول
ــث  ــوم الثال ــي الي ــع، ف ــه شــئ هيطل ــي مــا علي ــان وإل هيب
كان جــاء للقســم حســب مــا علمنــا نــاس وجهــاء مــن بئــر 
ــوا لهــم هنتحــري عنهــم ونطلعهــم، مــا  ــد بــس قال العب
ــن  ــخصية وم ــات ش ــذ بيان ــوى أخ ــات س ــه تحقيق كان في
ــر  ــن الزم نذك ــا مجبوري ــن؟، وكن ــارب مي ــه؟ وأق ــة اي قبلي
كل شــيء، كان فيــه تهديــد أنهــم هيودونــا لألمــن 

ــح”. ــا الص ــا قلن ــو م ــي ل الوطن

قبيلــة  أبنــاء  أحــد  ســامة،  أحمــد  وّثــق  جهتــه  مــن 
ــوك،  ــس ب ــي الفي ــخصي ف ــابه الش ــر حس ــواركة، عب الس
ــد  ــر العب ــي بئ ــن ف ــة للنازحي ــكالية أمني ــود إش ــق وج وّث
حيــث يقيــم هــو اآلخــر، بعــد أن نــزح مــن قريتــه الظهيــر 
جنــوب الشــيخ زويــد بعــد العــام 2017، مشــيرا إلــى وجود 
حوالــي 200 أســرة نازحــة يعانــون مــن ضيــق الحــال 
ــي  ــى تخل ــيرًا إل ــرق، مش ــم الط ــت عليه ــار وأغلق والحص
الســلطات الرســمية عنهــم، بمــا فيهــم مجلــس المدينــة 
و المحافــظ و مديــر األمــن، وأنهــم غيــر مســتعدين 

ــكواهم. ــماع ش لس
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ــة  ــي مدين ــون ف ــاق القان ــارج نط ــل خ 2 - قت
ــد الشــيخ زوي

الحيــاة  فــي  الحــق  مــن  التعســفي  الحرمــان  يعتبــر 
ــول  ــاة مكف ــي الحي ــق ف ــان، فالح ــوق اإلنس ــاكا لحق انته
ــي لحقــوق اإلنســان بموجــب المــادة  ــي اإلعــان العالم ف
3، وفــي المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
بالظــروف  التــذرع  يجــوز  فــا  والسياســية،  المدنيــة 

االســتثنائية لتجــاوز ذلــك.

ــوات  ــدي ق ــى أي ــع عل ــي تق ــل الت ــال القت ــتلزم أعم وتس
إنفــاذ القانــون خــارج أحــوال النــزاع المســلح وجــوب فتــح 
تحقيــق فــوري وعــرض المتهميــن إلــى القضــاء تمهيــدًا 
يُنصــف  عــادل  قــرار  علــى  والحصــول  لمحاكمتهــم 
ــيناء،  ــي س ــدث ف ــم يح ــك ل ــم. إال أن ذل ــا وذويه الضحاي
عــرف اتخــاذ الســلطات لمثــل هــذه اإلجــراءات، بــل  فلــم ُي
ــد  ــة ض ــد الواقع ــة بتقيي ــق الضحي ــع ح ــى تضي ــُد إل تَعم
ــوق  ــة حق ــن أي ــه م ــة أو ذوي ــرم الضحي ــا يح ــول، مم مجه
ــؤولين  ــة المس ــى حماي ــة إل ــة إضاف ــع الحادث ــب م تتناس

ــة. ــاءلة قضائي ــة مس ــن أي ــا م عنه

ــة  ــوات األمني ــا الق ــي ترتكبه ــل الت ــال القت ــع أعم تخض
والعســكرية فــي خــارج نطــاق األعمــال القتاليــة إلــى 
اســتخدام  بشــأن  األساســية  المتحــدة  األمــم  مبــادئ 
لزمــة  ــي قواعــد صارمــة وُم ــة، وه القــوة واألســلحة الناري

ــاة. ــي الحي ــق ف ــرام الح ــوب احت ــة وج ــرض صراح تف

فــي تاريــخ 2020.12.08 ُقتــل مدنــي مســن فــي الســتين 
ــل،  ــو هويش ــد أب ــو العب ــامة أب ــى “س ــره، يدع ــن عم م
ــش  ــة للجي ــوة تابع ــن ق ــدر م ــار ص ــاق ن ــام”، بإط 68 ع
ــم  ــن قس ــرب م ــد بالق ــيخ زوي ــدان الش ــي مي ــز ف تتمرك

ــة. ــرطة المدين ش

وفــي تفاصيــل الحــدث، روى أحــد الســكان المحلييــن 
وذهبــوا  الرصــاص  إطــاق  أصــوات  ســمعوا  الذيــن 
للمستشــفى: “تقريبــا فــي حــدود الســاعة 6 الصبــح 
ــن  ــاي م ــاص ج ــوت رص ــمعنا ص ــا س ــمبر لم ــوم 8 ديس ي
شــرق، ناحيــة القســم.. احنــا متعوديــن علــى صــوت 

الرصــاص مــن كل الكمايــن ليــل ونهــار.. مكنــاش نعــرف 
ــاس  ــن الن ــر م ــامة غي ــج س ــوت الح ــذا م ــاص ه أن الرص

ــفى”. ــوه للمستش ــا نقل ــد م بع

وأضــاف قائــا: “العــرب أغلبهــا طلعــت علــى المستشــفى 
ببطانيــة  ومتغطــي  ميــت  ســامة  الحــج  فلقينــا 
ــان  ــش علش ــفى العري ــرحة مستش ــودوه مش ــن ي وعايزي
ــاة  ــة وف ــع كل حال ــل م ــي بيحص ــذا الل ــن ه ــراءات الدف إج

بالرصــاص”.

ــا 68 عــام، مــن  ــف الشــاهد: “الحــاج ســامة تقريب و يضي
ــو  ــد، ه ــيخ زوي ــي الش ــكن ف ــي بتس ــلة الل ــة الهواش عيل
راجــل كان بيشــتغل تاجــر زمــان ومــع تقدمــه فــي الســن 
أصابــه المــرض وقلــة الســمع، يعنــي مبيســمعش وحتــى 
ــة  ــى الوحــدة الصحي ــات عل ــع أوق ــر، وكان بيطل ــه تأث عقل
ــدام  ــي ق ــد الل ــيخ زوي ــدان الش ــرف مي ــي ط ــودة ف الموج
قســم الشــرطة، الميــدان متمركــز فيــه قــوات جيــش 
فيــه  المشــي  ممنــوع  والميــدان  العربيــات،  بتفتــش 
ومغلــق مــن عــام 2013 بعــد انفجــار عربيــة مفخخــة 
والمحــات فيــه مغلقــة لكــن بيســمحوا بمــرور العربيــات 
اللــي رايحــة او جايــة مــن العريــش بعــد التفتيــش، طبعــا 
الوحــدة الصحيــة موجــودة فــي الميــدان وبيســمحوا 
ــاعة 8  ــح الس ــي وبتفت ــارع فرع ــن ش ــا م ــروح له ــاس ت للن
ــع  ــان طل ــل غلب ــان راج ــامة علش ــج س ــن الح ــح.. لك الصب
ــد  ــن بع ــح وي ــن كان راي ــش عارفي ــه م ــى أهل ــدري حت ب
ــي  ــح بعــد انتهــاء ســاعات الحظــر الل الســاعة ســتة الصب

ــح”. ــى 6 الصب ــرب حت ــد المغ ــن 7 بع ــدأ م بتب

ــيخ  ــدان الش ــن مي ــرب م ــن بالق ــن القاطني ــد المدنيي أح
ــان:  ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــق مؤسس ــال لفري ــد، ق زوي
ــح  ــامة راي ــا شــافوا الحــج س ــش لم ــوع الجي “العســاكر بت
ــت  ــدك اثب ــت عن ــه اثب ــادوا علي ــوا ين ــدة ظل ــى الوح عل
عنــدك.. وواضــح أن الحــج مــا بيســمع فضــل ماشــي 
أطلقــوا الرصــاص فــي الهــواء ولمــا فضــل ماشــي أطلقــوا 
عليــه الرصــاص.. مــات فــي الحــال وطلبــوا إســعاف و 

ــد” ــيخ زوي ــفى الش ــوه لمستش نقل
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ويكمــل حديثــه: “الميــدان مرعــب اصــًا، القســم محــاط 
ــرين  ــة منتش ــمنتية والقناص ــواتر اإلس ــات والس بالدباب
فــوق الســطح وتحــت فــي الميــدان عربيــات الجيــش 
ــى  ــوب عل ــا مص ــاح دايم ــم س ــاكر معاه ــرة والعس منتش
ــى الرغــم أنهــا بيتــم تفتيشــها 4  العربيــات الماشــية عل
مــرات قبــل مــا يســمحوا لها بالســير فــى الميــدان، كمان 
منظــر الخــراب فــي المبانــي حوالــي الميــدان مــش فــارق 
ــارات  ــامل للعم ــار ش ــوريا، دم ــي س ــوفه ف ــى بنش ــن الل ع

ــات”. والمح

ــن، وهــو  ــى شــاهد آخــر مــن الســكان المحليي ــا ال تحدثن
ــراءات  ــن اإلج ــة، ع ــي المدين ــي ف ــاع الصح ــف بالقط موظ
التــي تتــم فــي حــاالت مقتــل أو إصابــة مدنييــن برصاص 
ــة  ــل الجث ــد نق ــا: “بع ــال لن ــون، ق ــاذ القان ــلطات إنف س
لمستشــفى العريــش طبعــًا الزم يســفروها محافظــة 
بورســعيد علشــان الطبيــب الشــرعي مبييجيــش العريش 
ــل  ــوس لنق ــف فل ــت ويكل ــتغرق وق ــوع هــذا بيس والموض
ــح  ــى تصري ــول عل ــا، للحص ــعيد و اعادته ــة لبورس الجث

ــة. ــن الجث بدف

ــا  ــة وم ــروح النياب ــات بت ــات الملف ــش اتهام ــا مفي  طبع
ــب  ــاس بتجي ــر أن الن ــن غي ــر بعدي ــش بيصي ــرف اي بنع
صــور المحاضــر علشــان تقــدم علــى تعويــض مالــي 
ــي الســجات  ــد ف ــي واالتهــام بيقي بعديــن ألهــل المتوف

ــول”. ــد مجه ــمية ض الرس

يتضــح مــن الشــهادات أن فعــل إطــاق النــار تجــاه الرجــل 
ــق  ــس التعوي ــل ولي ــة القت ــود، وكان بنّي ــن مقص المس
ــى أن  ــة إل ــخص، إضاف ــورة الش ــن خط ــت م ــن التثب لحي
هيئــة الرجــل الصحيــة وكبــر ســنه يشــيران بوضــوح إلــى 
أنــه لــم يكــن يشــكل تهديــدًا للقــوات العســكرية، ورغــم 
ذلــك فقــد اســتخدمت تجاهــه القــوة المميتــة فــورًا، فــي 
مخالفــة لمبــدأ “التناســب” الــذي أشــار إليــه القانــون 
الدولــي اإلنســاني، والــذي يحــدد شــرعية فعــل مــا حســب 
والطريقــة  والوســيلة  الهــدف  بيــن  التــوازن  احتــرام 

ــل. ــب الفع ــه وعواق ــتخدمة لبلوغ المس

ــدث  ــياق الح ــًا لس ــد، ووفق ــة بالتحدي ــذه الواقع ــي ه وف
وظــروف وقوعــه فــإن الضحيــة لــم تكــن تشــكل تهديــدًا، 
وكان مــن المتــاح اســتخدام ُطــرق أخــرى فــي تعويــق 
ــا  ــل، مم ــد القت ــار بقص ــاق الن ــر إط ــره غي ــه وتحذي تقدم
ــارج  ــد خ ــل العم ــاف القت ــي مص ــة ف ــذه الحادث ــل ه يجع

ــون. ــاق القان نط

ــي  ــيدة ف ــفي لس ــي التعس ــاز األمن 3 - االحتج
الشــيخ زويــد

ــاث  ــرر لث ــر المب ــي غي ــاز األمن ــة لاحتج ــت معلم تعرض
ــة  ــس قانوني ــود أس ــش دون وج ــكر للجي ــي معس ــام ف أي
ومشــروعة للحرمــان مــن الحريــة، ممــا يجعــل هــذا 
ــه  ــذي يرفض ــري، وال ــاز القس ــاف االحتج ــي مص ــل ف الفع
ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول العه
ــي  ــق ف ــرد ح ــكل ف ــأن “ل ــادة 9 ب ــي الم ــص ف ــذي ن وال
ــف  ــوز توقي ــخصه. وال يج ــى ش ــان عل ــى األم ــة وف الحري
أحــد أو اعتقالــه تعســفا. وال يجــوز حرمــان أحــد مــن 
حريتــه إال ألســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــا لإلجــراء 

ــه”. ــرر في المق

فــي تاريــخ 2020.12.25، كشــفت معلمــة تدعــى “تهانــي 
إبراهيــم محمــد القيــم”، تعمــل بــإدارة الشــيخ زويــد 
ــرر  ــي أو مب ــند قانون ــا دون س ــن احتجازه ــة، ع التعليمي
ــد أن  ــام، بع ــة أي ــدة ثاث ــة 101 لم ــكر الكتيب ــي معس ف
اعتقلــت فــي كميــن قريــة الميــدان الواقــع غــرب مدينــة 
ــوات  ــل ق ــدار مــن قب ــذي ُي ــي 15 كــم، وال العريــش بحوال
ــور  ــر منش ــت عب ن ــرطة. وبّي ــش والش ــن الجي ــتركة م مش
ــد  ــت بع ــا خرج ــبوك أنه ــي فيس ــابها ف ــى حس ــرته عل نش
ــواب  ــس الن ــن مجل ــواب م ــيوخ ون ــن الش ــدد م ــل ع تدخ

ــري. المص
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ووفقــا لروايــة أحــد زمائهــا فــي العمــل فضّــل عــدم 
ــي”،  ــر لـ”تهان ــقيق األكب ــإن الش ــه، ف ــن هويت ــف ع الكش
اختفــى قســريا منــذ العــام 2014، بعــد اعتقالــه مــن 
ــش،  ــن الجي ــوة م ــطة ق ــد بواس ــيخ زوي ــي الش ــه ف منزل
ــكر  ــى معس ــم إل ــة 101 ث ــر الكتيب ــى مق ــه إل ــم نقل ــم ت ث
ــا  ــاره تمام ــي آث ــل أن تختف ــماعيلية قب ــي اإلس ــاء ف الج
منــذ ذلــك التاريــخ. مشــيرًا إلــى أن اعتقــال المعلمــة 
مرتبــط بواقعــة اختفــاء أخيهــا، حيــث تعمــد القــوات 
األمنيــة إلــى التعــرض إلــى أقــارب األشــخاص المعتقليــن 
ــن  ــي كمائ ــم ف ــوم بتوقيفه ــريا، إذ تق ــن قس أو المختفي
الجيــش والشــرطة فــي طــرق شــمال ســيناء أو عنــد 
منهجيــة  ضمــن  الســويس  قنــاة  ومعديــات  األنفــاق 

ــنوات. ــدة س ــدى ع ــى م ــا عل ــت تطبيقه كرس

وأكمــل قائــًا: “نــاس كثــار بطلــوا يســافروا حتــى ال يتــم 
عقابهــم بســبب قريــب لهــم األمــن بيســأل عنــه.. و 
المصيبــة أن المختفــي معتقــل عندهــم ومختفــي تمامــا 
وال يعلــم مصيــره اال اهلل.. النــاس واهلل فــي مأســاة كبيــرة 
ــن  ــن المعتقلي ــة ع ــص حزين ــا قص ــرة كله ــوت كثي وبي
المختفيــن، المشــكلة ان الشــرطة مفيــش بينهــا و بيــن 
الجيــش أي تنســيق، يعنــي بتاقــي الشــرطة بتســأل 

ــك  ــه دليل ــول اي ــش وبتق ــد الجي ــل عن ــد معتق ــن واح ع
ــي  ــا بيعط ــًا م ــش اص ــش، والجي ــد الجي ــل عن ــه معتق ان
ــم  ــر وجوده ــريًا وبينك ــن قس ــن المختفي ــات ع أي معلوم

ــده. عن

ــئ  ــذا ش ــي ه ــتاذة تهان ــع األس ــل م ــي حص ــاف: الل وأض
ــا  ــق معاه ــة وتحق ــن عربي ــة م ــزل مدرس ــف تن ــزي كي مخ
وتنقلهــا فــي مدرعــة قــدام النــاس وتحجزهــا فــي كتيبــة 
جيــش، أنــت متخيــل كيــف يكــون شــعور واحــدة فــي هــذا 

ــون؟!”. ــن القان ــواب وي ــن الن ــف وي الموق

ووفقــا للشــهادة ومــا ســجلته مؤسســة ســيناء مــن 
ــاء القســري شــائع الوقــوع  حــوادث مشــابهة، فــإن االختف
فــي ســيناء، وهــي جريمــة تحظرهــا الصكــوك الحقوقيــة 
العالميــة، واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص 
ــوى  ــن أق ــدة م ــد واح ــي تُع ــري، والت ــاء القس ــن االختف م
األمــم  اعتمدتهــا  التــي  اإلنســان  حقــوق  معاهــدات 
المتحــدة ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي 2010، تعتبــر أن 
مــن غيــر الجائــز تعريــض أي شــخص لاختفــاء القســري، 
وال يجــوز التــذرع بــأي ظــرف اســتثنائي كان، ســواء تعلــق 
األمــر بحالــة حــرب أو التهديــد بانــدالع حــرب، أو بانعــدام 
االســتقرار السياســي الداخلــي، أو بأيــة حالــة اســتثناء 
أن  بالذكــر  جديــٌر  القســري.  االختفــاء  لتبريــر  أخــرى، 
ــاء القســري” أو االعتقــال أو االحتجــاز أو االختطــاف  “االختف
أو أي شــكل مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة يتــم 
ــات  ــخاص أو مجموع ــة، أو أش ــي الدول ــدي موظف ــى أي عل
مــن األفــراد يتصرفــون بــإذن أو دعــم مــن الدولــة أو 
ــراف بحرمــان الشــخص  ــض االعت ــه رف بموافقتهــا، ويعقب
مــن حريتــه أو إخفــاء مصيــر الشــخص المختفــي أو مــكان 

ــون. ــة القان ــن حماي ــه م ــا يحرم ــوده، مم وج
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1 - قتــل عمــد خــارج نطــاق القانــون فــي بئــر 
العبــد

ــات المســلحة  ــة بالنزاع ــف المعني ــات جني أجمعــت اتفاقي
فــي المــادة 3 المشــتركة علــى حظــر “االعتــداء علــى 
القتــل بجميــع  البدنيــة، وبخاصــة  الحيــاة والســامة 
أن  األربــع  االتفاقيــات  واعتبــرت  للمدنييــن،  أشــكاله” 
ــاكا  ــل انته ــن يمث ــخاص المحميي ــد” لألش ــل العم “القت
جســيما، كمــا أشــارت صراحــة جميــع االتفاقيــات المعنيــة 
ــفي  ــان التعس ــواز “الحرم ــدم ج ــى ع ــان إل ــوق اإلنس بحق
عــد تنظيــم واليــة ســيناء التابــع  مــن الحــق فــي الحيــاة”. ُي
ــي ســيناء، وينطبــق عليــه  ــزاع ف لداعــش، أحــد أطــراف الن
ــة  ــدات الدولي ــا المعاه ــي أقرته ــد الت ــادئ والقواع المب

ــة. ــر الدولي ــة وغي ــات الدولي ــة بالنزاع المعني

فــي تاريــخ 2020.12.14، أقــدم تنظيــم واليــة ســيناء 
التابــع لداعــش علــى قتــل المواطــن “جمعــة محمــد 
ــه  ــى اختطاف ــبوع عل ــن أس ــل م ــد أق ــك بع ــليمان”، وذل س
مــن منطقــة “ســهل الطينــة”. ووفقــًا للبيــان الــذي نشــره 
ــه  ــرى إعدام ــة” ج ــإن “جمع ــر، ف ــع تويت ــي موق ــم ف التنظي
بمزاعــم التعــاون مــع القــوات األمنيــة فــي اإليقــاع بثاثــة 

ــم. ــن التنظي ــر م عناص

ــن  ــؤوليته ع ــم بمس ــرف التنظي ــد اعت ــك، فق ــة لذل إضاف
قتــل المواطــن “صقــر المســعودي” أمــام منزلــه فــي 
قريــة “جلبانــه” التابعــة إداريــا لمحافظــة “اإلســماعيلية” 
ــل  ــع القتي ــريكا م ــاره ش ــخ 2020.10.31، باعتب ــي تاري ف
ــا ورد  ــا لم ــم، وفق ــي التنظي ــاع بمقاتل ــي اإليق ــابق ف الس
ــت  ــد وثق ــش. وق ــن داع ــادرة ع ــأ” الص ــدة “النب ــي جري ف
واقعــة  تفاصيــل  اإلنســان  لحقــوق  ســيناء  مؤسســة 
اغتيــال المســعودي ونشــرتها فــي النشــرة الحقوقيــة 

ــر.  ــهر أكتوب لش

للســكان  الغذائيــة  المــؤن  نهــب   -  2
المحلييــن فــي منطقتيــن بالشــيخ زويــد 

ــن  ــة بالمدنيي ــوال الخاص ــكات واألم ــب الممتل ــد نه ع ُي
ــرت  ــد ُحظ ــا، وق ــوم به ــن يق ــبة م ــن محاس ــة يتعي جريم
اتفاقيــات  إلــى  اإلضافــي  الثانــي  البروتوكــول  فــي 
ــة  ــي للمحكم ــام األساس ــح النظ ــا أوض ــف 1977، كم جني
ــي  ــرب” ف ــة ح ــو “جريم ــب ه ــأن النه ــة ب ــة الدولي الجنائي
النزاعــات المســلحة الدوليــة وبمقتضــى مــا ورد فيــه بــأن 
ــه  ــتياء علي ــم اإلس ــى وإن ت ــكان حت ــدة أو م ــب أي بل “نه
ــلحة  ــات المس ــي النزاع ــرب ف ــة ح ــّكل جريم ــوة” يش عن
ــرف والســلوك الدولــي وفــي  غيــر الدوليــة”، كمــا بيّــن الُع
ــلحة أن  ــات المس ــن النزاع ــوااًل م ــت أح ــي عاش ــدول الت ال

ــلح. ــزاع مس ــي أي ن ــًا ف ــد جرم ع ــب ُي النه

ــر  ــة الظهي ــي قري ــون ف ــاش المدني ــي 2020.12.15، ع ف
بعدمــا  مرعبــة  أجــواء  زويــد  الشــيخ  مدينــة  جنــوب 
ــوا  ــم ونهب ــيناء منازله ــة س ــم والي ــلحو تنظي ــم مس داه

أقواتهــم.

المــؤن  انتــزاع  علــى  التنظيــم  عناصــر  ِــَد  َعم حيــث 
الغذائيــة مــن البيــوت باإلكــراه، تحدثــت مؤسســة ســيناء 
ــن  ــكان المحليي ــن الس ــن م ــى اثني ــان إل ــوق اإلنس لحق

ــهادته: ــي ش ــال ف ــم ق ــة، أحده بالقري

ب- انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع 
لداعش
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ســمعنا  الليــل،  نــص  بعــد  واحــدة  الســاعة  “حوالــي 
ــاب  ــت الب ــت، فتح ــاب البي ــى ب ــط عل ــاس بتخب ــه ون حرك
ــن  ــت م ــاح وعرف ــم س ــار معاه ــي 4 أنف ــي حوال كان قدام
اللحظــة األولــى أنهــم دواعــش، قالــوا عايزيــن أي دقيــق 
أو أي أكل فــي البيــت، طبعــا مافــي وقــت للنقــاش أو حتى 
ــرة  ــت ص ــق وكان ــكان الدقي ــذا م ــم ه ــت له ــكام، قل ال
دقيــق ناقصــة هــي كل مــا فــى البيــت و شــوية ســكر ورز 
ــروات،  ــوية خض ــهر وش ــن الش ــن تموي ــت م ــت كان وزي
ــت  ــتروا.. عرف ــوا تش ــوا بتعرف ــوا أنت ــا، وقال ــا كله خذوه
بعــد مــا مشــيوا مــن القريــة أنهــم راحــوا علــى أكثــر مــن 
ــق  ــن الدقي ــة م ــي القري ــا ف ــى كل م ــتولوا عل ــت واس بي

ــوت”. ــي البي ــي ف ــن الل والتموي

فــي حيــن قــال شــاهد العيــان اآلخــر: “عدينــا حوالــي أكثــر 
مــن 20 داعشــي لهجتهــم تبيّــن أنهــم مــن ســيناء مــش 
ــكان  ــوا الم ــوا و بيأمن ــراد بيحرس ــم أف ــب، كان فيه أجان
ومجموعــة ثانيــة بيدخلــوا البيــوت ينقلــوا التمويــن 
تســحبها  عربــات  ثــاث  علــى  واســتولوا  والدقيــق، 
الحميــر مــن أهالــي القريــة علشــان ينقلــوا المــواد 
ــدر  ــا بنق ــا لم ــع روحن ــا بتطل ــا، واهلل أحن ــة عليه الغذائي
ندخــل كيــس الدقيــق للقريــة، ألن الجيــش بيمنعنــا 
ــن  ــا ممك ــك أنن ــه بيش ــر، ألن ــة كثي ــواد غذائي ــتري م نش
نوديهــا للدواعــش، الدواعــش جــو بنفســهم وخــذوا 
ــي  ــى الل ــورة عل ــن الج ــا كمي ــوم بلغن ــي ي ــا، وثان تموينن
ــق  ــتري دقي ــا نش ــا أنن ــمح لين ــن س ــة الكمي ــار، صراح ص

ــش”. ــرقوه الدواع ــي س ــدل الل ب

وأكمــل قائــًا: “واهلل يــا أخــي عايشــين عيشــة ســواد، لينــا 
نــا  ســنين بنحــاول نقعــد رغــم الحــرب والتضييــق، مــا وّد
يصيــر فينــا زي النــاس النازحيــن مــن ذل ومهانــة، تخيــل 
ــبوه،  ــره مش ــن بيعتب ــر األم ــي الظهي ــاكن ف ــي س أن الل
طيــب كيــف وأحنــا الدواعــش بهدلونــا وأخــذوا قــوت 
ــي ربنــا وحــده يعلــم كيــف بندبــر حقــه وكيــف  ــا الل عيالن
3 كيلــوات مــن قريــة  بننقلــه علــى الحميــر حوالــى 
الجــورة.. علشــان العربيــات ممنــوع تدخــل لمنطقــة 

ــر”. الظهي

منــذ عــام 2018 وعلــى وقــع انطــاق العمليــات الشــاملة 
فــي ســيناء، خضعــت الحيــاة اليوميــة فــي شــمال ســيناء إلــى 
ــدار  ــدد مق ــن، إذ ح ــة للمواطني ــاة اليومي ــت الحي ــود أعاق قي
ــمح  ــي يس ــع الت ــة والبضائ ــؤن الغذائي ــواع الم ــات وأن وكمي
عبورهــا إلــى مــدن وقــرى المحافظــة، كمــا فرضــت الســلطات 
ــض  ــع لبع ــول البضائ ــا لدخ ــبق معه ــيق المس ــوب التنس وج
ــي يمكــن أن يحصــل  ــود الت ــات الوق المناطــق، وحــددت كمي
عليهــا المواطنــون لبيوتهــم أو لســياراتهم، إضافــة إلــى 
ــر 2014 ومــا زال  ــذ 24 أكتوب ــرض من وجــود حظــر للتجــوال ُف
قائمــًا حتــى اآلن، وأصــدرت بشــانه مؤسســة ســيناء بيانــًا فــي 

ــه. ــة ل ــرى السادس الذك

ــل  ــط، ب ــر” فق ــة “الظهي ــى قري ــر عل ــم تقتص ــة ل هــذه الواقع
ــي  ــرقية لح ــراف الش ــي األط ــمبر ف ــوم 21 ديس ــر ي ــررت فج تك
ــة فجــرًا  ــي الســاعة الثالث ــد، فف ــة الشــيخ زوي ــر” بمدين “الكوث
تســلل أكثــر مــن 17 عنصــر مســلح مــن تنظيــم واليــة ســيناء 
ــم  ــوت وه ــن البي ــدد م ــواب ع ــوا أب ــي، طرق ــل الح ــى داخ إل

ــن. ــب المدنيي ــهد أرع ــي مش ــلحتهم ف ــون أس يحمل

قــال أحــد ســكان الحــي، ممــن عاشــوا هــذا الوقــت العصيــب: 
“ســمعت خبــط علــى البــاب، اســتغربت مــن ميــن اللــي 
ــي يمكــن حــد مــن  ــي بال ــت ف ــي هــذا الوقــت؟! قل ــط ف بيخب
الجيــران مريــض وال حاجــة.. فتحــت البــاب لقيــت إثنيــن 
صدورهــم،  علــى  حاطينــه  الســلكي  ومعاهــم  مســلحين 
وبيقولــوا بصــوت واطــي هــات الدقيــق اللــي عنــدك وأي 
ــاب كل  ــد الب ــم عن ــت ليه ــوف نقل ــن الخ ــة أكل، واهلل م حاج
ــوس  ــع فل ــم مطل ــد منه ــن راح واح ــت، وبعدي ــي البي ــة ف حاج
300 جنيــه وبيقــول: هــذا حــق الحاجــات اللــي خذناهــا منــك، 
أنــا مــا عرفــت ايــش أقــول وايــش أســوي ظليــت متســمر فــي 
ــره.. و لكــن  ــي بيحصــل ب ــه ال ــع أشــوف إي البيــت وخايــف أطل
الصبــح عرفــت أن التكفيرييــن دخلــوا الحــي وقّلبــوا حوالــي 7 
بيــوت وأخــذوا كل اللــي فيهــا مــن أكل، وأن عددهــم حوالــي 
17 نفــر مســلح وأخــذوا كمــان عربتيــن تســحبها الحميــر 
ــة  ــوا ناحي ــات وراح ــا الحاج ــوا عليه ــي ونقل ــاك األهال ــن أم م
ــيوا  ــا مش ــد م ــن بع ــب أن الكماي ــح، العجي ــاه رف ــرق بإتج الش
ــم  ــار بشــكل عشــوائي لكــن ل التكفيرييــن فضلــت تضــرب ن

ــم”. تاحقه



10

- ديسمبر  2020 -التقرير الشهري لالنتهاكات الحقوقية في سيناء

وفــي شــهادة أخــرى قدمتهــا ســيدة وصفــت حالتهــا 
ــا  ــج عنهم ــديد نت ــوف ش ــب وخ ــت عصي ــرت بوق ــا م بأنه
ــي، قالــت لفريــق مؤسســة  انهيارهــا عصبيــًا لليــوم التال
ســيناء: “حســبي اهلل ونعــم الوكيــل، أنــا وعيالــي متنــا من 
ــن  ــا خايفي ــن وكن ــوف التكفيريي ــرة نش ــوف.. أول م الخ
ــن  ــا ســتر وخــذوا بــس التموي ــا.. ربن ــا أو يذبحون يموتون

ــت”. ــاع البي بت

ــي  ــي كل األكل الل ــم جيب ــي واحــد منه ــال ل ــت: “ق وأضاف
ــري و  ــي بج ــعر لقيتن ــا أش ــدون م ــت، ب ــي البي ــدك ف عن
ــي البيــت قدامــه ومــا خليــت وال  ــي ف بحــط كل األكل الل
شــي مــن الرعــب، كيــف قــدروا يوصلــوا لداخــل  الكوثــر و 

ــة؟”. ــن كل ناحي ــن م ــاط بالكماي ــي مح الح

3 - مقتــل مدنــي بعــد اختطافــه علــى يــد 
ــد ــر العب ــي بئ ــم ف التنظي

عثــر األهالــي داخــل مزرعــة علــى جثــة المواطــن “محمــد 
ــذي  ــخ 2020.12.10، وال ــي تاري ــبانه”، ف ــالم ش ــن س حس
ــخ  ــي تاري ــش ف ــلحي داع ــد مس ــى ي ــف عل ــد اختط كان ق
أقامــه  أمنــي  ارتــكاز  عبــر  مــروره  أثنــاء   2020.07.24
التنظيــم بالقــرب مــن قريــة “قاطيــة”، ووفقــًا ألحــد 
ــيناء  ــة س ــم مؤسس ــت به ــن التق ــة الذي ــارب الضحي أق
ــه  ــالم” اعتقل ــن س ــد حس ــإن “محم ــو 2020، ف ــي يولي ف
ــه  ــراز بطاقت ــلحين إب ــه المس ــب من ــد أن طل ــم بع التنظي
الشــخصية، وعندمــا رأوا فيهــا أنــه كان فــي الســابق 
اعتقلــوه  الداخليــة  وزارة  فــي  مدنــي  موظفــًا  يعمــل 
وصــادروا ســيارته، وقــد وثقــت مؤسســة ســيناء تفاصيــل 

ــو. ــهر يولي ــا لش ــي تقريره ــة ف الواقع

عــرف الســبب المباشــر الــذي أدى إلــى وفــاة “محمــد”،  ال ُي
ــار، إال  ــات الن ــب أو إطاق ــار التعذي ــن آث ــة م ــة خالي فالجث
ــه  ــدم تناول ــة لع ــه نتيج ــى نحب ــه قض ــح أن ــن المرج أن م
ــى  ــة إل ــم إضاف ــد التنظي ــى ي ــه عل ــد اختطاف ــه بع لدوائ

ــاف. ــاء االختط ــا أثن ــر به ــي م ــة الت ــروف الصعب الظ

تحدثنــا إلــى شــاهد عيــان مــن الســكان المحلييــن 
ــة  ــى الجث ــور عل ــل واقعــة العث ــة عــن تفاصي ــة قاطي بقري
التــي جــرى نقلهــا الحقــًا إلــى مستشــفى بئــر العبــد 
العــام، قــال لنــا: “أثنــاء وجــود جارنــا فــي مزرعتــه، الحــظ 
ــم  ــي حج ــة ف ــرة ثاني ــه م ــره وردم ــم حف ــكان ت ــود م وج
ــرب  ــف، تس ــة مختل ــون الترب ــكان ألن ل ــظ الم ــر، الح القب
ــت  ــران كن ــن الجي ــة م ــتدعى مجموع ــه واس ــك لنفس الش
ــا  ــر فوجدن ــل القب ــر داخ ــا بالحف ــم، قمن ــد منه ــا واح أن

ــه”. ــد اهلل يرحم ــاج محم ــة الح جث

شــكل  ألن  مباشــرة  محمــد  للحــاج  الجثــة  أن  عرفنــا 
ــب  ــار تعذي ــه أي آث ــش في ــر، ومكان ــرش كتي ــة متغي الجث
أو رصــاص، يبــدو أن الحــاج محمــد متحملــش ظــروف 
اختطافــه وهــو مريــض ســكر وضغــط واعتقــد أنــه مــات 

ألنــه مكانــش بياخــد دواءه”.

تبــرز جريمــة اختطــاف “محمــد” كأنمــوذج ألفعــال تنظيم 
داعــش الــذي ال يحتــرم القوانيــن الناظمــة للنزاعــات غيــر 
الدوليــة بتقصــده اســتهداف المدنييــن تحــت أي ذريعة، 
فالضحيــة غيــر منخــرط فــي أي نشــاط عســكري، وظيفته 
ــر  ــي غي ــي دور مدن ــة كانــت ف ــي وزارة الداخلي الســابقة ف
ــة  ــاف جريم ــل االختط ــات فع ــذه المعطي ــع ه ــي. تض أمن
إلــى ســجل مــن االنتهــاكات التــي يرتكبهــا  تضــاف 

ــن. ــي حــق المدنيي ــة ســيناء ف ــم والي تنظي
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4 -  اختطاف 3 صيادين في بئر العبد

حرمــة  علــى  للنزاعــات،  الناظمــة  المواثيــق  تؤكــد 
ــكل  ــتهدافهم بش ــر اس ــن، وحظ ــى المدنيي ــداء عل االعت
ــزاع العســكري  ــع أطــراف الن ــزم لجمي ــدأ مل عــام، وهــو مب
فــي مصــر وغيرهــا، ويشــمل القــوات الحكوميــة وتنظيــم 
واليــة ســيناء التابــع لداعــش. ويعتبــر مبــدأ التمييــز 
ــون  ــي القان ــه ف ــرف ب ــن معت ــن والمقاتلي ــن المدنيي بي
اإلنساني الدولي، فهو قاعـــدة أساســـية فـــي القوانيـــن 
ــى  ــات إلـ ــه الهجمـ ــرض توجيـ ــات، وتف ــة للنزاع الناظمـ
المقاتليـــن فقـــط وال يجـــوز أن توجـه إلـــى المدنييـن، 
كمـــا نـــصّ عليـــه قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم 
المتحـــدة، الــذي صـــدر فـــي عـــام 1968 بشــأن احتـــرام 
حقـوق اإلنسـان فـي النزاعـات المسـلحة، علـى انطبـاق 

ــز فـــي جميـــع النزاعــات المســلحة.  مبـــدأ التمييـ

وخافــا لذلــك، اختطــف مســلحون مجهولــون 3 صياديــن 
يعملــون فــي بحيــرة البردويــل، عنــد عودتهــم مــن 
ــن  ــم م ــاء مروره ــي أثن ــيارتهم وف ــي س ــم ف ــكان عمله م
ــتدل  ــم يس ــخ 2020.12.23، ول ــي تاري ــول”، ف ــة “التل قري
علــى مكانهــم ولــم تتبنــى أي جهــة بشــكل رســمي 
ــة  ــم والي ــوف تنظي ــد وق ــه يعتق ــاف إال أن ــة االختط عملي

ــة. ــذه العملي ــف ه ــيناء خل س

ووفقــًا لبيانــات حصلــت عليهــا مؤسســة ســيناء مــن 
مصــادر أهليــة، فــإن المواطنيــن الثــاث مــن ســكان 
ــيناء،  ــمالي س ــد ش ــر العب ــي بئ ــة ف ــة” الواقع ــة “رمان قري

ــن: ــم كل م وه

محمد علي محيسن

حسن علي محيسن

علي عمار محيسن

ــم،  ــا بينه ــاس فيم ــا الن ــة يتداوله ــة أهلي ــًا لرواي ووفق
فــإن 3 مســلحين ملثميــن يحملــون أســلحة رشاشــة 
تربصــوا بالســيارة بالقــرب مــن قريــة التلــول، وأوقفوهــا 
ــل أن  ــا، قب ــى متنه ــدوا عل ــاح وصع ــد الس ــت تهدي تح
ــة  ــوب القري ــو جن ــاق نح ــيارة باالنط ــائق الس ــروا س يأم

ــم.  ــت آثاره ــث اختف ــراوي حي ــر الصح ــي الظهي ف

اســتهداف  فــي  داعــش  تنظيــم  دوافــع  تُعــرف  ال 
الصياديــن الثــاث، حيــث أن سلســلة عمليــات االختطــاف 
التــي قــام بهــا فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2020 تظهــر 
ــخ 2020.11.08  ــي تاري ــام ف ــه ق ــث أن ــه، حي ــوع أهداف تن
باختطــاف مواطــن قبطــي يدعــى “نبيــل حبشــي ســامة” 
ــة  ــى خلفي ــد عل ــر العب ــة بئ ــي مدين ــه ف ــام منزل ــن أم م
ــى  ــن يدع ــل مواط ــف وقت ــى خط ــدم عل ــا أق ــة، كم طائفي
ــم  ــخ 2020.12.14 بزع ــي تاري ــليمان” ف ــة محمــد س “جمع

ــة. ــوات األمني ــع الق ــه م تعاون
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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

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.

التوصيات:
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شمال سيناء

مدن رئيسية

مركز المدينة

وسط و جنوب سيناء

حدوث انتهاك
اسم و موقع المدينة

التي حدث فيها انتهاك

الحدود االدارية

خارطة شبه جزيرة سيناء

شمال سيناء

الظهير

التلول
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