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“رؤيتــي لمزرعتــي بعــد حرمــان طويــل منهــا أصابتنــي بالصدمــة 
والذهــول، أشــجار الزيتــون العامــرة جّفــت وذبُلــت، لقــد كان 

ــدًا” ــيًا ج ــهدًا قاس مش
أحــد المزارعيــن الذيــن أجبرهــم الجيــش علــى قطــع أشــجارهم بعــد حرمانهــم مــن الوصــول إلــى مزارعهــم الواقعــة حــول معســكر 

الزهــور فــي مدينــة “الشــيخ زويــد” طيلــة 4 ســنوات. 

ــيناء  ــة س ــق مؤسس ــى فري ــبتمبر، أحص ــهر س ــال ش خ
ــع  ــة، 4 وقائ ــاكات حقوقي ــوع 7 انته ــان وق ــوق اإلنس لحق
منهــا تتعلــق بتدميــر وتقويــض أعيــان مدنيــة فــي قــرى 
“المطلــة” و”الوفــاق” و”المراجــدة” و”الســكادرة” التابعــات 
ــات  ــة بعملي ــوادث متعلق ــح”، و3 ح ــد” و”رف ــيخ زوي لـ”الش
قتــل خــارج نطــاق قانــون أو إطــاق نــار عشــوائي أفضــى 
ــة  ــا المؤسس ــت فيه ــن وثق ــا واقعتي ــوت، منه ــى الم إل
ــر  ــد” واآلخ ــر العب ــز “بئ ــي مرك ــا ف ــن أحدهم ــل طالبي مقت
فــي “الشــيخ زويــد”، والواقعــة األخــرى شــملت فتــاة تبلــغ 
ــن  ــدرت م ــة ص ــرة ناري ــت بأعي ــًا قتُل ــر 21 عام ــن العم م
كميــن أمنــي عنــد مدخــل مدينــة “القنطــرة شــرق”، 

ــيناء. ــرب س ــى غ ــة أقص الواقع

يضــم هــذا العــدد شــهادات لـــ17 شــخصًا، منهــم 6 
و”إقطيــة”  و”قاطيــة”  “الجنايــن”  قــرى  مــن  لنازحيــن 
مــن  ا  قســًر النــزوح  علــى  أرغمــوا  الذيــن  و”المريــح” 
ــى  مناطــق ســكناهم باتجــاه أخــرى أكثــر أمنًــا، وذلــك عل
إثــر الهجــوم الــذي شــنّه تنظيــم “داعــش” فــي 21 يوليــو 

ملخص

المنصــرم، والــذي اســتهدف فيــه معســكرًا للجيــش يقــع 
فــي قريــة “رابعــة” ثــم توســعت االشــتباكات لتطــال 
مؤسســة  وكانــت  منــه،  والقريبــة  المحيطــة  القــرى 
ــو  ــة لشــهر يولي ــي النشــرة الحقوقي ــد نشــرت ف ســيناء ق
ــاءات  ــي جــرت وأجــرت لق ــل األحــداث الت المنصــرم تفاصي

ــا. ــي حينه ــن ف ــن المواطني ــدد م ــع ع م

ــون أراِض  ــن يمتلك ــة فاحي ــق المؤسس ــل فري ــا قاب كم
ــد”،  ــيخ زوي ــي “الش ــور ف ــكر الزه ــط معس ــي محي ــع ف تق
ــروا  ــم أم ــنين، ث ــم لـــ4 س ــول لمزارعه ــن الوص ــوا م مُنع
ــا  ــجارها مم ــع أش ــة جمي ــوب إزال ــهر بوج ــذا الش ــال ه خ
ــدم  ــن ع ــة ع ــم الناتج ــائرهم وأضراره ــن خس ــف م ضاع
القــدرة علــى العنايــة بمزروعاتهــم طيلــة هذه الســنوات.
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أ .   تدمير األعيان المدنية

ُيضفــي القانــون اإلنســاني الدولــي على األعيــان المدنية 
حمايــة مــن الهجمــات واالســتهداف غيــر المبــرر، ويؤكــد 
علــى وجــوب احترامهــا فــي كافــة األوقــات، بمــا فــي 
ــي-،  ــر الدول ــي وغي ــلح -الدول ــزاع المس ــرات الن ــك فت ذل
اإلضافــي  األول  البروتوكــول  مــن   52 للمــادة  ووفًقــا 
المدنيــة  األعيــان  فــإن   ،1977 جنيــف  اتفاقيــات  إلــى 
ــة  ــال انتقامي ــوم أو ألفع ــًا للهج ــون مح ــب أن ال تك يج
ــة” المناطــق،  ــان المدني ــح “األعي ورادعــة. يشــمل مصطل
الســكنية،  والمناطــق  والقــرى،  والمــدن،  والبلــدات، 
والوحــدات  والمراكــز  والمــدارس،  واألبنيــة،  والبيــوت 
ــز  ــة، والمراك ــار التاريخي ــادة واآلث ــن العب ــة، وأماك الصحي
التجاريــة،  والمحــات  الطبيعيــة،  والبيئــة  الثقافيــة، 

ــا. ــي حكمه ــا ف ــة، وم ــاحات الزراعي والمس

ــرة ســيناء  ــي شــبه جزي ــزاع المســلح ف ــادت أطــراف الن اعت
ــان  ــر األعي ــة وتدمي ــتهدف إزال ــال تس ــكاب أعم ــى ارت إل
المدنيــة أو تقويــض اســتخدامها، بحجــج عــدة مــن 
ــكرية دون  ــات عس ــرى لغاي ــة وأخ ــال انتقامي ــا أعم بينه
ــا  ــو م ــن، وه ــوّض المدنيي ــبة تع ــل مناس ــم بدائ تقدي

ــبتمبر. ــهر س ــال ش ــتمر خ اس

ــدام  ــخ 2020.09.01 ســجلت مؤسســة ســيناء إق ــي تاري ف
ــى نســف عــدد مــن البيــوت الواقعــة بالقــرب  الجيــش عل
ــدة  ــتمرت ع ــة اس ــي حمل ــة، ف ــح” الغربي ــدود “رف ــن ح م
أيــام، وقــد أفــاد شــاهد عيــان، يبلــغ مــن العمــر 48 عــام، 
ــق  ــع فري ــه م ــث ل ــي حدي ــد”، ف ــيخ زوي ــكان “الش ــن س م
ــة  ــذه العملي ــأن ه ــان”، ب ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س “مؤسس
البيــوت  طالــت  حيــث  أســبوع،  مــن  ألكثــر  اســتمرت 
الواقعــة فــي قريتــي “المطلــة” و”الوفــاق” فــي مركــز 

انتهاكات شهر سبتمبر

1. انتهاكات السلطات وقوات إنفاذ القانون 
المصرية

ــض  ــار األبي ــان والغب ــحب الدخ ــى أن س ا إل ــيًر ــح”، مش “رف
ــا ممــا ســمح  عالًي ارتفعــت  التفجيــرات  الناتجــة عــن 
ا. ــبًي ــدة نس ــافة بعي ــن مس ــري م ــا يج ــة م ــي برؤي لألهال

يتــم  التــي  المنــازل  عــدد  أن  العيــان  شــاهد  ورجــح 
ــوت  ــل لـــ6 بي ــة يص ــذه المنطق ــي ه ــا ف ــا يومًي تفجيره
ــدر  ــت تص ــي كان ــة الت ــارات القوي ــوات االنفج ــب أص حس

ــد. ــوم الواح ــال الي ــر خ ــن وآخ ــن حي بي

ــن  ــة م ــي للمؤسس ــد الميدان ــق الرص ــتطاع فري ــا اس كم
الحصــول علــى صــور حصريــة توثــق لحظــات قيــام 
عناصــر مــن الجيــش بتفخيــخ وتفجيــر منــازل تعــود 
لمدنييــن مهجريــن تقــع منازلهــم خــارج حــدود المنطقة 

ــزة. ــاع غ ــع قط ــدود م ــى الح ــة عل العازل



3

- سبتمبر  2020 -التقرير الشهري لالنتهاكات الحقوقية في سيناء

ــن  ــا اثني ــد لن ــام، إذ أك ــدة أي ــتمرت لع ــة اس ــذه الحمل ه
مــن الســكان المحلييــن مــن أهالــي مدينــة “الشــيخ 
زويــد”، فــي تاريــخ 2020.09.08، أن أصــوات التفجيــر 
ونســف البيــوت لــم تتوقــف، وأن أعمــدة الدخــان األبيــض 
ارتفعــت مــن عــدة أماكــن فــي قــرى “الوفــاق” و”المطلــة” 
ــد”،  ــح” و”الشــيخ زوي ــي نطــاق “رف و”المراجــدة” الواقعــة ف
ومــن المعتــاد فــي ســيناء أن ارتفــاع ســحب الدخــان 
ــي أن عمليــة النســف طالــت أعيانًــا  والغبــار األبيــض يعن

ــة. مدني

تُعــد “المطلــة” و”الوفــاق” مــن القــرى التــي تحوّلــت 
نــزح  أن  بعــد  بالســكان  مأهولــة  غيــر  مناطــق  إلــى 
ا، نتيجــة ألعمــال القصــف العشــوائي  األهالــي منهــا قســًر
ــى أن هــذه  ــات العســكرية، وتجــدر الماحظــة إل والعملي
ــددة  ــة، المح ــة العازل ــاق المنطق ــارج نط ــع خ ــرى تق الق
ــة  ــة، وأن إزال ــي المصري ــي عمــق األراض ــي 5 كــم ف بحوال
البيــوت ونســفها بالكامــل مــن قبــل الجيــش، يشــير إلى 
ــودة  ــكان بالع ــماح للس ــدم الس ــبقة بع ــة مس ــود ني وج
إلــى قراهــم مــرة أخــرى، بمــا فيهــم الســكان الذيــن تقــع 
منازلهــم خــارج حــدود المنطقــة العازلــة مــع قطــاع غــزة.

وفــي واقعــة أخــرى حدثــت بتاريــخ 2020.09.03، أقدمــت 
ــر مدرســتي  ــى تفجي دوريــة عســكرية تابعــة للجيــش عل
ــن  ــة الواقعتي ــاطئ” االبتدائي ــة و”الش ــام” اإلعدادي “الس
فــي قريــة “الســكادرة” فــي ســاحل مركــز “الشــيخ زويــد”. 
أكــد شــاهد عيــان مــن الســكان المحلييــن لـــ “مؤسســة 
وتدميرهــم  تفجيرهــم  جــرى  المدرســتين  أن  ســيناء” 
بالكامــل، وذلــك دون إخطــار جهــات التعليــم المختصــة، 
ــم  ــم تهجيره ــبق أن ت ــة س ــي القري ــى أن أهال ا إل ــيًر مش

ــة. ــرة ماضي ــي فت ف

كمــا تطابقــت إفــادات اثنيــن آخريــن مــن شــهود العيــان 
التــي تقــع شــرق محطــة تحليــة الميــاه  أن المنــازل 
ــم  ــا، ت ــة أيضً ــجد القري ــى مس ــة إل ــة، باإلضاف ــي القري ف
ولــم  الماضيــة،  األســابيع  خــال  بالكامــل  تفجيرهــم 

ــن  ــي القريبي ــيناء” وال األهال ــة س ــق “مؤسس ــن فري يتمك
ــرة. ــوت المدم ــر البي ــن حص ــة م ــن المنطق م

أضــاف ســائق أجــرة مــن مدينــة “الشــيخ زويــد” فــي 
ــن  ــن م ــه تمك ــيناء”، أن ــة س ــق “مؤسس ــع فري ــة م مقابل
ــوت  ــاهد ركام البي ــاه وش ــة المي ــة تحلي ــول لمحط الوص

المدمــرة بالقــرب منهــا.

قريــة  فــي  المدمــرة  المنــازل  أغلبيــة  ملكيــة  تعــود 
“الســكادرة” إلــى مواطنيــن مــن عائلتــي “المراجــدة” 
و”الســكادرة”، وتُعــد هــذه القريــة مــن المناطــق الزراعية 
التــي جرفــت وأصبحــت غيــر صالحــة للزراعــة بعــد أن منــع 
أهلهــا مــن الوصــول إليهــا، وحرمــوا أيضًــا مــن الحصــول 
ا مــن القريــة فــي  ــى أي تعويــض منــذ نزوحهــم قســًر عل
شــهر رمضــان الماضــي باتجــاه مناطــق متفرقــة فــي 

ــيناء. ــمالي س ش

وفــي تاريــخ 2020.09.17، أمــر الجيــش المصــري أصحاب 
المــزارع المحيطــة بمعســكر الزهــور فــي مدينــة “الشــيخ 
ــى  ــت إل ــم لمســاحات وصل ــاع أشــجار مزارعه ــد” باقت زوي
حوالــي 500 متــر شــرق وجنــوب وشــمال المعســكر، كمــا 
ــوق  ــيناء لحق ــة س ــا لمؤسس ــن تحدث ــك مزارعي ــاد بذل أف
اإلنســان، وذلــك ضمــن سياســة التضييــق الممنهــج 
التــي تســلكها قــوات الجيــش تجــاه المدنييــن فــي 

ــيناء. ــمالي س ش

لمزرعتــه  توجــه  أنــه  المؤسســة،  لفريــق  مــزارع  روى 
ــاب  ــماح ألصح ــش بالس ــوات الجي ــاغ ق ــماعه بب ــور س ف
ــار الذهــاب إليهــا  ــه اخت المــزارع مــن الوصــول إليهــا، وأن
لاطمئنــان عليهــا ولاســتفادة مــن األشــجار الجافــة 
أو  كحطــب  ببيعهــا  ســواء  والموالــح،  الزيتــون  مــن 
ــي الطهــي والتدفئــة خــال فصــل الشــتاء  اســتخدامها ف
القــادم، حيــث منــع األهالــي منــذ 4 ســنوات مــن الوصــول 
ــم  ــاف معظ ــى جف ــى إل ــا أفض ــًا مم ــم نهائي ــى مزارعه إل

ــا. ــجار وتلفه األش
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وقــال المــزارع، “تمكنــت ألول مــرة مــن الوصــول للمزرعــة 
الكميــن  عنــد  الشــخصية  بطاقتــي  تركــت  أن  بعــد 
المشــرف علــى معســكر الزهــور كضمانــة يطلبونهــا مــن 
ــل  ــان طوي ــد حرم ــي بع ــي لمزرعت ــن”، “رؤيت كل المزارعي
ــون  ــجار الزيت ــول، أش ــة والذه ــي بالصدم ــا أصابتن منه
ا جــدًا”. ا قاســًي ــد كان مشــهًد ــت، لق ل ــت وذُب ــرة جّف العام

عنــد وصولــه إلــى مزرعتــه، باشــر من فــوره بمعيــة أبنائه 
ــا أو صالحة  فــي اقتــاع األشــجار الصالحــة ألن تكــون حطًب
للبيــع، حتــى تمكــن مــن جمــع حمولــة ســيارة ربــع نقــل 
ــه  ــجار. إال أن ــص األش ــتكمال ق ــًا الس ــود الحق ــى أن يع عل
ــم يتمكــن مــن دخــول مزرعتــه مــرة  ــي ل ــي اليــوم التال ف
ــة  ــيا مدني ــر ميليش ــل عناص ــن قب ــع م ــد أن مُن ــرى بع أخ
ــع مــا  ــى مزرعتــه وتقتل تحمــل الســاح كانــت تســيطر عل
ــت  ــراب تح ــن االقت ــاه م ــن إي ــجار، محذري ــن األش ــى م تبق

ــورًا. ــادرة ف ــروه بالمغ ــاح، وأم ــد الس تهدي

ــة  ــر المدني ــك العناص ــًا أن تل ــا الحق ــزارع لفريقن ــر الم ذك
مــن  وهــم  بالـ”بشــمرجة”  يســمى  لمــا  تتبــع  كانــت 
العناصــر المدنيــة المتعاونــة مــع الجيــش، وأن هــذا 
“الموقــف تكــرر مــع أصحــاب المــزارع األخــرى وذلــك 
ــان  ــم وحرم ــه لصالحه ــب وبيع ــتئثارهم بالحط ــة اس بغي
أصحــاب المــزارع مــن اســتحصال أي اســتفادة مــن بقايــا 

مزارعهــم”.

أن  أوضــح  إذ  آخــر،  مــزارع  أيدهــا  الشــهادة  هــذه 
فــي  المعروفيــن  الشــبان  مــن  وهــم  “البشــمرجة”، 
“الشــيخ زويــد”، كانــوا يقولــون للمزارعيــن “لــو مــش 
عاجبكــم روحــوا اشــتكوا فــي الزهــور”، ويقصــدون بذلــك 
المعســكر األمنــي، وأنهــم ســمحوا لألهالــي باقتــاع 
ــن  ــم م ــط ومنعوه ــة فق ــة القيم ــل” عديم ــجار “ األث أش

قطــع األشــجار األخــرى لاســتياء عليهــا.

ولــم يحــدد معســكر الجيــش األســباب التــي دفعتــه 
ــع  ــن من ــنوات م ــد س ــجار بع ــاع األش ــر اقت ــدار أوام إلص
المزارعيــن مــن دخــول مزارعهــم رغــم أنهــا أشــجار جافــة، 

ــبب. ــن الس ــي ع ــن األهال ــارنا م ــد استفس بع

كانــت  عســكرية  قيــادات  أن  البعــض  فســر  فيمــا 
ــة حــول المعســكر  ــق الرؤي ــا يعي ــة كل م ــى إزال تهــدف ال
الماصــق لـ”حــي الزهــور” الســكني والــذي تــدار منــه 
ــد”،  ــيخ زوي ــز “الش ــوم مرك ــي عم ــكرية ف ــات العس العملي
وتمنــع  للغايــة  مشــددة  لحراســات  يخضــع  والــذي 
ــكان  ــع الس ــا يخض ــًا، فيم ــه تمام ــة حول ــركات األهلي التح
ــم  ــم وخروجه ــد دخوله ــددة عن ــة مش ــراءات أمني ــى إج إل

ــي. ــن الح م

ب- القتل خارج نطاق القانون

ــات  ــاق العملي ــت انط ــي تل ــرة الت ــنوات األخي ــال الس خ
العســكرية فــي ســيناء، بــات القتــل خــارج نطــاق القانــون 
ــوع،  ــررة الوق ــم متك ــن الجرائ ــزاع م ــراف الن ــل أط ــن قب م
ــة  ــة محاكم ــجيل أي ــم تس ــم يت ــذا ل ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
ــوك  ــة للصك ــة صارخ ــد مخالف ــا يع ــا، مم ــق مرتكبيه بح
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 

ــر قابــل للتقييــد. أساســية لــكل الحقــوق وغي

فــي تاريــخ 2020.09.04 توفــي الطالــب “عــاء نصــر 
ا بإصابتــه جــراء إطــاق رصــاص علــى  ســلمي” متأثــًر
حافلــة كانــت تقلــه ومدنييــن آخريــن، معظمهــم طــاب 
وفًقــا   2020.08.10 بتاريــخ  الثانويــة،  المرحلــة  فــي 
لمصــدر طبــي تحــدث لمؤسســة ســيناء لحقوق اإلنســان.

وفــي التفاصيــل التــي وثقتهــا ونشــرتها المؤسســة فــي 
ــد  ــطس، فق ــن أغس ــي م ــبوع الثان ــر انتهــاكات األس تقري
ــل  ــن قب ــار م ــاق ن ــى إط ــرة إل ــة الصغي ــت الحافل تعرض
ــن  ــع بي ــري، تق ــش المص ــة للجي ــكرية تابع ــة عس نقط
قريتــي “الهميصــة” و”أبــو جلــود” فــي مركــز “بئــر العبــد”.
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قابلــت “مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان” أحــد الطــاب 
ممــن كانــوا يســتقلون الحافلــة، والــذي قــال: أثنــاء 
مرورنــا عنــد طريــق فرعــي، أطلــق الرصــاص علينــا، 
ــي  ــاء ف ــرت الدم ــدث، تناث ــذي يح ــا ال ــرف م ــن نع ــم نك ل
ــرعين  ــا منهــا مس ــف الســيارة خرجن ــد توق كل مــكان، بع
ــن  ــوة م ــت ق ــة كان ــات الناري ــدر اإلطاق ــا أن مص ن وتبّي
ــة”  ــي “قاطي ــوب قريت ــة جن ــات أمني ــوم بعملي ــش تق الجي
ــا عناصــر مــن  و”المريــح” التــي يســيطر عليهمــا حالًي

ــيناء”. ــي س ــامية ف ــة اإلس ــم “الدول تنظي

مــع  ســابقة  مقابلــة  فــي  عيــان  شــاهد  أضــاف  كمــا 
ــى الرعايــة  ــم يحصــل المصابــون عل فريــق المؤسســة: ل
الطبيــة العاجلــة بســبب وجــود عمليــات قصــف بــري 
ــل  ــر نق ــة، وتأخ ــهدتها المنطق ــف ش ــوي كثي ــل ج وتدخ
ــوا  ــاعة، لينقل ــدة س ــعاف لم ــة اإلس ــى نقط ــن إل المصابي
بعــد ذلــك إلــى نقطــة إســعاف تقــع فــي قريــة “6 أكتوبــر”. 
ــة، أن ســيارة اإلســعاف  ــي حينهــا، كشــفت مصــادر طبي ف
نقلــت 4 طــاب، أحدهــم توفــي، و3 آخريــن بإصابــات 

ــة. متفاوت

 

ــت  ــخ 2020.09.6، قتل ــت بتاري ــرى حدث ــة أخ ــي واقع وف
ــا، متأثــرة بإصابتهــا  فتــاة تبلــغ مــن العمــر نحــو 21 عاًم
ــيارة  ــاه س ــي تج ــن أمن ــن كمي ــدرت م ــة ص ــات ناري بطلق
كانــت تقّلهــا وعــدد مــن أفــراد أســرتها ومــرت مــن خــال 
المتمركــزة عنــد مدخــل مدينــة  العســكرية  النقطــة 
“القنطــرة شــرق”، الواقعــة أقصــى غــرب شــبه جزيــرة 

ــيناء. س

قابلــت مؤسســة ســيناء اثنيــن مــن شــهود العيــان 
رووا للفريــق تفاصيــل الواقعــة، إذ أوضحــا أن الفتــاة 
“جهــاد عــوض عبدالكريــم أحمــد”، مــن مواليــد عــام 
ــش”،  ــة “العري ــة بمدين ــة التربي ــي كلي ــدرس ف 1999، وت
ــرت  ــرة م ــل صغي ــيارة نق ــي س ــا ف ــة والدته ــت برفق كان
ــن  ــر م ــه عناص ــترك في ــذي يش ــث”، ال ــن “المثل ــر كمي عب
مــن  المــرور  حــاول  الســائق  وأن  والشــرطة،  الجيــش 
ــود  ــة مــن الجن ــك تعليمــات أمني ــي ذل ــا ف الحاجــز، مخالًف
صــدرت لــه بالتوقــف، إال أن الســائق لــم ينتبــه الــى طلــب 
الجنــود لــه بالتوقــف، ممــا دفعهــم إلــى إطــاق الرصــاص 
تجــاه الــركاب، دون أن تشــكل الســيارة أيــة تهديــد ولــم 
يصــدر مــن ركابهــا مؤشــرات خطيــرة يمكــن فيهــا تبريــر 
اســتخدام القــوة الناريــة المميتــة فــي التعامــل مــع 

ــة. الواقع

القــوات  أطلقتهــا  التــي  الناريــة  األعيــرة  ســيل  أدى 
ــت  ــاة. أوضح ــل الفت ــى مقت ــن إل ــي الكمي ــزة ف المتمرك
ــا  ــر إصابته ــى إث ــت عل ــاد” توفي ــة أن “جه ــادر طبي مص
ــت  ــاد، ونقل ــف ح ــى نزي ــة أدى إل ــي الرقب ــاري ف ــار ن بعي
جثتهــا إلــى مستشــفى “القنطــرة” العــام، ثــم دفنــت 
ــرقية”،  ــرة بمحافظــة “الش ــر األس ــي مقاب ــديد ف ــزن ش بح
وأقيــم لهــا عزائيــن منفصليــن، األول فــي محافظــة 

“الشــرقية”، واآلخــر فــي مدينــة “العريــش”. الطالب عالء نصر سلمي
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ــل 10  ــت قب ــاة خُطب ــإن الفت ــي، ف ــن األهال ــدد م ــا لع ووفًق
ــن  ــا م ــع والدته ــدة م ــت عائ ــا كان ــة، وأنه ــن الواقع ــام م أي
ــن  ــاة م ــا. والفت ــتلزمات زفافه ــرائها مس ــد ش ــرة” بع “القنط
ــا  ــيناء”، أم ــة “س ــي جامع ــل ف ــا تعم ــة، ووالدته ــرة عامل أس
والدهــا فيعمــل فــي ديــوان عــام محافظــة “شــمال ســيناء”.

ج-  إطالقات النار العشوائية المفضية إلى 
الموت

تحظــر التشــريعات واألعــراف الدوليــة الناظمــة لســلوك 
االســتهداف  ذات  األســلحة  اســتخدام  النــزاع  أطــراف 
العشــوائي التــي مــن شــأنها عــدم التمييــز بيــن المدنييــن 
ــن  ــد للمدنيي ــتهداف المتعم ــر االس ــا حظ ــن. كم والمقاتلي
فــي الصراعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، وإن 
المســؤولة  الجهــات  عــرض  ُي الفــرض  هــذا  انتهــاك 
ــى أطــراف  ــي. وعل ــي الدول للمقاضــاة حســب القانــون العرف
ــع األوقــات بيــن األشــخاص  ــي جمي ــز ف ــزاع واجــب التميي الن
والســكان  العدائيــة  األعمــال  فــي  يشــاركون  الذيــن 
المدنييــن. وكانــت محكمــة العــدل الدوليــة قــد أقــرت فــي 

رأيهــا االستشــاري فــي 8 يوليــو 1996 بــأن “مبــدأ التمييــز” 
الدولــي  للقانــون  “قطعــي”  مبــدأ  هــو  األهــداف  تجــاه 

العرفــي. 

ــش  ــكري للجي ــن عس ــدم كمي ــخ 2020.09.15 أق ــي تاري ف
المصــري، يتمركــز فــي قريــة “العكــور” جنــوب مدينــة 
“الشــيخ زويــد”، علــى إطــاق نــار عشــوائي أســفر عــن مقتــل 

ــا. ــر 16 عاًم ــن العم ــغ م ــاب يبل ش

ــة  ــة لمؤسس ــي القري ــن أهال ــان م ــهود العي ــد ش ــال أح ق
“ســيناء لحقــوق اإلنســان” إن “نضــال مســلم حســن البعبــر”، 
ــى  ــوائي أدى إل ــاص عش ــب برص ــور”، أصي ــة “العك ــن عائل م
ــيخ  ــفى “الش ــى مستش ــك إل ــر ذل ــى إث ــل عل ــه، ونق مصرع
زويــد” العــام، ثــم جــرى تحويلــه إلــى مستشــفى “العريــش” 
ــة  ــراء معاين ــعيد” إلج ــور س ــة “ب ــى محافظ ــم إل ــزي، ث المرك
ا  تمهيــًد الوفــاة  أســباب  وتحديــد  الشــرعي  الطبيــب 
الســتخراج تصريــح الدفــن، وأكــد الشــاهد أن وقــت حــدوث 
الجيــش  لــم تكــن تجــري أي اشــتباكات بيــن  الواقعــة 
ــم  ــًا، ول ــة تمام ــت هادئ ــة كان ــواء القري ــلحين، وأن أج ومس
ــة  ــلحة تابع ــر مس ــركات لعناص ــدات وتح ــظ أي تهدي ياح

ــوم. ــال الي ــش خ لداع

ثاثــة آخريــن من الســكان المحليين كشــفوا لنــا أن القرية 
ــة  ــكرية تابع ــة عس ــا نقط ــز فيه ــا تتمرك ــة جزئًي المأهول
ــات،  ــة االتجاه ــن كاف ــة م ــط المنطق ــب محي ــش، تراق للجي

جهاد عوض عبدالكريم أحمد

نضال مسلم حسن البعبر
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المواطنيــن ومــا  بيانــات  وتقــوم باالطــاع ومراجعــة 
يحملونــه عنــد تســوقهم بشــكل يومــي، وأن معظــم 
ا إلــى مناطــق مختلفــة  ســكان القريــة نزحــوا منهــا قســًر
ــدم  ــات وع ــرة والتضييق ــة المتوت ــروف األمني ــة للظ نتيج

ــم. ــة مزارعه ــم وحراث ــة أعماله ــى ممارس ــم عل قدرته

ــه،  ــد لوالدي ــن الوحي ــو االب ــل، ه ــاب القتي ــال”، الش “نض
وكان مــن المقــرر أن يلتحــق بـ”المعهــد الفنــي الصحــي” 
ــام  ــذا الع ــه ه ــد نجاح ــماعيلية” بع ــة “اإلس ــي محافظ ف
مــن الثانويــة العامــة، لــذا فقــد شــّكل مقتلــه حالــة مــن 
الصدمــة لــدى ذويــه الذيــن قــرروا أن يتــم دفــن جثمانــه 
ــابًقا  ــم س ــد نزوحه ــون بع ــث يقيم ــماعيلية حي ــي اإلس ف

ــة. مــن القري

2. انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع 
لداعش

ــر  ــرر األكب ــكل الض ــش يش ــم داع ــود تنظي ــزال وج ــا ي م
ــب  ــيناء، إذ يرتك ــمال س ــي ش ــن ف ــكان المحليي ــى الس عل
جرائــم مروعــة فــي حــق المدنييــن دون رادع لقانــون 
ــاني.  ــي أو إنس ــدأ أخاق ــاز لمب ــي، أو انحي ــي أو دول محل
إضافــة إلــى أنــه يعتبــر حجــة تتــذرع بهــا الســلطات 

ــة. ــاكات حقوقي ــكاب انته المصريــة فــي ارت

فــي 21 يوليــو الماضــي، أقــدم تنظيــم داعــش علــى 
اســتهداف معســكر للجيــش يقــع فــي قريــة “رابعــة” 
التابعــة لمركــز “بئــر العبــد”، ثــم ســرعان مــا توســع 
ــة”  ــن” و”قاطي ــرى “الجناي ــمل ق ــتباكات ليش ــاق االش نط
و”إقطيــة” و”المريــح”، لينتــج عــن ذلــك نــزوح معظــم 
الســكان باتجــاه مناطــق أخــرى أكثــر أمنًــا، وهــو مــا 
ــرم،  ــو المنص ــهر يولي ــر ش ــي تقري ــة ف ــه المؤسس وثقت
ــا، وهــو  ســيطر التنظيــم علــى هــذه القــرى لنحــو 70 يوًم
مــا تســبب بأزمــة إنســانية بالغــة الصعوبــة للمواطنيــن 
ا تاركيــن خلفهــم بيوتهــم وأعمالهم  الذيــن نزحــوا قســًر
وباتــوا يواجهــون شــظف العيــش وســوء الحيــاة اليوميــة، 
ــا لبعــض مــن أعيــان المنطقــة، فــإن عــدد العوائــل  ووفًق

ــة. ــن 5 آالف عائل ــر م ــدر بأكث ــة يق النازح

ــع 6  ــاءات م ــان لق ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــرت مؤسس أج
مــن المواطنيــن النازحيــن مــن القــرى المشــار إليهــا 
أعــاه فــي تاريــخ 2020.09.27، وفيمــا يلــي مــا جــاء علــى 

ــانهم: لس

روى رجــل فــي منتصــف األربعينيــات مــن عمــره، نــزح مــن 
ــر  ــذ أكث ــه من ــد”، أن ــر العب ــة لـ”بئ ــن” التابع ــة “الجناي قري
ــاء  ــب األنب ــه، ويترق ــى منزل ــل إل ــم يص ــًا ل ــن 70 يوم م
عــن القــرى المهجــورة مــن العابريــن، ويخشــى مــن 
ــت  ــار البي ــة إيج ــا تكلف ــع منه ــي يدف ــه، الت ــاذ مدخرات نف
ــى  ــه، إضافــة إل ــراد عائلت ــه مــع خمــس مــن أف ــذي يأوي ال
مــأكل  مــن  األساســية  اليوميــة  حاجاتهــم  مصاريــف 

ــرب. ومش

ــدة،  ــرة واح ــة لم ــارة القري ــاول زي ــه، ح ــرة نزوح ــال فت  خ
ــي بالســماح لهــم بدخــول  ــاء بيــن األهال بعــد تــداول أنب
القريــة إال أنــه منــع مــن الدخــول مــع مجموعــة مــن 
عيــارات  وإطــاق  الســاح  تحــت تهديــد  المواطنيــن، 
ناريــة فــي الهــواء مــن قبــل قــوات الجيــش التــي تســيطر 

ــة. ــى القري عل

 أحــد المزارعيــن النازحيــن مــن قريــة “قاطيــة” إلــى قريــة 
ــراء  ــارته ج ــم خس ــيناء حج ــة س ــف لمؤسس ــة”، كش “رمان
ــدر  ــا يق ــك م ــه كان يمتل ــح أن ــث أوض ــداث، حي ــذه األح ه
ــدر  ــا، يق ــم قطافه ــان موس ــرة ح ــة مثم ــي 20 نخل بحوال
ســعر كيلــو التمــر المســتحصل منهــا بنحــو 10 جنيهات، 
ــا  وأن مصيرهــا غيــر معلــوم بعــد أن تركهــا خلفــه، متوقًع
ــن  ــه م ــتمرار منع ــة اس ــي حال ــا ف ــرها جميًع ــه سيخس أن
ــينقضي دون  ــم س ــي أن الموس ــا يعن ــول إليهــا مم الوص
أو يدخــر مــا كان يكفيــه لإلنفــاق علــى  أن يســتفيد 

ــام. ــوال ع ــرته ط أس

ــه  ــف أن معانات ــيناء كي ــة س ــح لمؤسس ــر أوض ــزارع آخ  م
ــا  ــزدوج، عندم ــه الم ــد نزوح ــت بع ــرته تضاعف ــو وأس ه
نــزح أواُل مــن “الشــيخ زويــد”، ليســتقر فــي قريــة “إقطيــة” 
ــر،  ــاء كبي ــد عن ــًا بع ــزاًل متواضع ــا من ــتأجر فيه ــي اس الت
ــر  ــاة أكب ــدة ومعان ــى محطــة جدي ــزح مجــددًا منهــا إل لين



8

- سبتمبر  2020 -التقرير الشهري لالنتهاكات الحقوقية في سيناء

ــرب  ــرته ق ــتر أس ــل تس ــعف النخي ــن س ــة” م ــي “عريش ف
عرائــش اخــرى، يقطنهــا فــي الغالــب نازحــون آخــرون 
ــة  ــا لمحافظ ــة إدارًي ــة” التابع ــة “جلبان ــراف قري ــى أط عل
ــه،  ــب 4 أطفال ــى جان االســماعيلية. وهــو يعيــش فيهــا إل
بأجــر  كفــاح  القريبــة  المــزارع  إحــدى  فــي  ويعمــل 
ــع  ــذا الوض ــام، ه ــات الطع ــم نفق ــكاد يكفيه ــي ال ي يوم
المعيشــي الصعــب يقــف حائــًا مــن إلتحــاق2 مــن أبنائــه 
ــم  ــد بلوغه ــم بع ــة رغ ــة اإلبتدائي ــي المرحل ــة ف بالدراس
الســن القانونــي لذلــك، فهــو ال يســتطيع أن يوفــر لهــم 
المســتلزمات الدراســية لهــم، وختــم كامــه بالقــول: 

ــد”. ــال أح ــى ب ــر عل ــن ال نخط ــن متروكي ــا اهلل، نح “لن

ــة  ــي قري ــن ف ــكنان متجاوري ــران يس ــان آخ ــف نازح يضي
ــازح مــن  ــد”، أحدهمــا ن ــر العب ــة” التابعــة لمركــز “بئ “رمان
“رفــح” واآلخــر مــن “ قاطيــة”، إن فــارق المســافة بيــن 
المنطقتيــن يبلــغ أكثــر مــن 100كــم، إال أن المعانــاة 
ــزح األول مــن  ــث ن ــي أدت إليهــا واحــدة، حي واألســباب الت
ــزاع  ــكرية والن ــات العس ــدت العملي ــم امت ــة ث ــح” بداي “رف
ــش  ــم داع ــر تنظي ــش وعناص ــوات الجي ــن ق ــلح بي المس
ــة” التابعــة لمركــز  ــة “قاطي ــى وصلــت لقري المتطــرف حت
ــد  ــة بتوحي ــات كفيل ــك النزاع ــث كان تل ــد”، حي ــر العب “بئ

ــاق. ــع نط ــى أوس ــاة عل المعان

ــي الســتين مــن عمــره:  ــازح مــن “رفــح”، وهــو ف  يقــول الن
“تركنــا خلفنــا آالف الفداديــن المزروعــة بثمارهــا، ودمــرت 
ــرى  ــي أن ن ــم نرغــب ف ــا، ونتســول التعويضــات، ول بيوتن
ــم  ــي اله ــينا اآلن ف ــد، إال أمس ــرر ألح ــاة تتك ــك المأس تل

شــخص واحــد”.

ــاك  ــة”: “هن ــة “قاطي ــن قري ــر م ــازح اآلخ ــف الن ــا يضي فيم
ــيناء  ــي س ــا ف ــا وكأنن ــص حياتن ــي تنغي ــص ف ــن يتخص م
ــر ومطلــوب  ــر للغي ــى فواتي البــد أن نعاقــب ونحاســب عل
ممنــوع  ألمنــا  صــوت  حتــى  فقــط،  نصمــت  أن  منــا 
ــج  ــا التافهــة البرام ــل القضاي ــا تحت ــه، بينم ــره وإذاعت نش

ــار”. ــل نه ــة لي اإلعامي

 ســيدة نازحــة مــن قريــة “المريــح”، تبلــغ مــن العمــر 55 
ــراف  ــي أط ــرتها ف ــع أس ــة” م ــي “عريش ــتقرت ف ــًا، اس عام
ــن  ــيناء ع ــة س ــق مؤسس ــت لفري ــة”، أفصح ــة “رمان قري
ــا،  ــي منزله ــا ف ــت تربيه ــي كان ــور الت ــى الطي ــوقها إل ش
وأنهــا تنتظــر الرجــوع إليهــم بفــارغ الصبــر، لكنهــا تقــول 
ــاة  ــد الحي ــى قي ــم عل بحــزن أن مــن المرجــح عــدم بقائه
ــتأنف  ــي سأس ــد عودت ــة: “عن ــت للمؤسس ــى اآلن، قال حت
تمثــل  فهــي  المنــزل،   فــي  الطيــور  بتربيــة  عملــي 
مصــدر دخــل لــي، فزوجــي توفــي تــارًكا لــي بنتيــن وولــد 
ــذ  ــم تأخ ــا ل ــدت أنه ــرة”، وأك ــزارع باألج ــي الم ــون ف يعمل
أي تعويضــات أو مســاعدات حكوميــة ســواء مــواد غذائيــة 

ــة. أو مالي

مــن جانــب آخــر، فقــد ورد إلــى إدارة الزراعــة بقريــة 
المزارعيــن  علــى  بالتنبيــه  رســمي  إخطــار  “رمانــة”، 
العســكرية،  األعمــال  مــن  والمتضرريــن  النازحيــن 
بالتوجــه الــى الوحــدات الزراعيــة القريبــة مــن محــال 
ســكناهم، مــن أجــل تقديــم طلــب بالتعويــض مــع إثبــات 
األضــرار الزراعيــة التــي وقعــت عليهــم كليــًا أو جزئيــًا 
ــة. ــاريع الزراعي ــن والمش ــزارع الدواج ــك م ــمولة بذل مش
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التوصيات:

1 - للسلطات المصرية:
أ. إجراء تحقيقات شفافة في الوقائع التي كان فيها 

عناصر من الجيش والقوات األمنية أطراًفا فيها، وأدت 
إلى وقوع ضحايا من المدنيين وأضرار في األعيان 

المدنية.

ب. فك القيود التمييزية وغير القانونية على األنشطة 
التجارية وأعمال الصيد والتنقل في سيناء، وتقديم 

تعويضات عاجلة وعادلة للسكان الذين تضرروا منها.

ج. االمتثال لمبادئ القانون اإلنساني الدولي من قبل 
أفراد الجيش والقوات األمنية هو أساس مهم يضمن 

المهنية في أداء أعمالهم، ينبغي تعليم وتدريب 
الضباط والجنود العسكريين على هذه القواعد من 

خال المناهج في األكاديمية العسكرية والدورات 
التدريبية األخرى.

د. دعوة وقبول طلبات الزيارات الخاصة بآليات اإلجراءات 
الخاصة لألمم المتحدة إلى سيناء، والسماح لها 

بالوصول دون عوائق، وضمان عدم االنتقام من األفراد 
الذين يتعاونون معها.

هـ. إجراء تعديات على القوانين واألنظمة التي تتيح 
سلطات واسعة غير مقّيدة للقوات األمنية والجيش، 

ومنها قانون الطوارئ وقانون مكافحة االرهاب، ووضع 
آليات تضمن اإلشراف القضائي وإجراء الرقابة القانونية 

على أداء سلطات إنفاذ القانون.

 2 - إلــى جميــع أطــراف النــزاع، بمــن فيهــم 

مســلحو تنظيــم “الدولــة اإلســالمية فــي 
ــيناء”: س

أ.اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين، وفًقا 
للقانون اإلنساني الدولي، أثناء أي حمات عسكرية برية 

وجوية.

ب. في المناطق التي يصبح فيها طرف غير حكومي في 
النزاع بمثابة القوة الحاكمة بحكم األمر الواقع، ينبغي 

اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية حقوق جميع 
السكان دون تمييز، وضمان تلبية االحتياجات األساسية 

للمدنيين.
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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
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