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طــول فتــرة وجــودي عندهــم كنــت بفكــر يف مصيــري 

وحســيت إنــي همــوت ومش هخــرج ابدا مــن املــكان ده، وكان 

دايمــا بيجــي يف بالــي الصــور والفديوهــات اللــي بنشــوفها 

ــا ــم زين ــاس خطفوه ــوا ن ــوا أو بيقتل ــلحين بيدبح واملس
جزء من شهادة أحد املختطفين املخلى سبيلهم من قرية بالوظة بعد فترة احتجاز لدى تنظيم والية سيناء

شــهد شــهر ســبتمبر مــن عــام 2021، وقــوع عــدد مــن االنتهــاكات، كان مــن بينهــا ظهــور ملدنييــن 
تعرضــوا لإلخفــاء القســري لفتــرات زمنيــة مختلفــة أمــام القضــاء، يف محاكمــات تفتقــر ملعاييــر 

العدالــة.

ــي  ــاف جماع ــة اختط ــش لعملي ــم داع ــكاب تنظي ــيناء ارت ــة س ــت مؤسس ــر، تابع ــب آخ ــن جان م
ــاء  ــم أثن ــاص التنظي ــن برص ــة 3 مدنيي ــجلت إصاب ــا س ــة، كم ــة بالوظ ــن يف قري ــت 10 مدنيي طال

ــاف. ــة االختط عملي

ملخص
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ــن  ــرون كمتهمي ــريًا يظه ــون قس مختف
أمــام القضــاء

تابعــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان انعقــاد 

محاكمــات تفتقــر ملعاييــر املحاكمــة العادلــة 

ــن  ــداد املختفي ــوا يف ِع ــن كان ــة مواطني لخمس

قســريًا ملــدد زمنيــة مختلفــة لــدى أجهــزة األمــن، 

ــلطات  ــم الس ــن احتجزته ــؤالء املختفي ــض ه بع

ــم ىلع  ــد حصوله ــريا، بع ــم قس ــة واخفته األمني

ــاوزوا  ــا تج ــم، بعدم ــراج عنه ــمية باإلف ــرارات رس ق

ــي  ــس االحتياط ــوى للحب ــة القص ــدة القانوني امل

ــن. ــا بعامي ــررة قانون واملق

الواقعــة األولــى رصدهــا الفريــق القانونــي بتاريخ 

8 ســبتمبر 2021، حيــث ظهــرت “ربــاب جمعــة 

محمــد عــودة”، 26 عامــًا، بعــد فتــرة إخفــاء قســري 

دامــت 3 أشــهر، حيــث مثلــت املتهمــة أمــام نيابــة 

ــره بتاريــخ  ــة بمحضــر ضبــط جــرى تحري أمــن الدول

5 ســبتمبر 2021، يف حيــن أن التاريــخ الفعلــي 

ــو 2021،  ــخ 3 يوني ــرى بتاري ــاب ج ــض ىلع رب للقب

ــري يف  ــاء القس ــرة االختف ــل فت ــم تجاه ــث ت حي

ــاب  ــيدة رب ــر أن الس ــر بالذك ــمية. جدي األوراق الرس

ذمــة  ومتهمــة ىلع  أطفــال،  لثالثــة  أم  هــي 

القضيــة رقــم 1935 لســنة 2021، والتهــم املوجهــة 

ــع  ــة م ــات إرهابي ــى جماع ــام إل ــي االنضم ــا ه له

الجماعــات  وتمويــل  ودعــم  بغرضهــا،  العلــم 

ــة. اإلرهابي

الواقعــة الثانيــة جــرت بتاريــخ 13 ســبتمبر 2021، 

حيــث وثــق فريقنــا القانونــي قيــام محكمــة 

تفاصيل االنتهاكات

أ- انتهاكات قوات إنفاذ القانون 
املصرية: 

يف  املشــورة  غرفــة  يف  املنعقــدة  الجنايــات 

تجديــد  جلســة  نظــر  الشــرطة  أمنــاء  معهــد 

حبــس عــدد مــن املتهميــن ىلع ذمــة القضيــة 

ــا  ــة العلي ــن الدول ــر أم ــنة 2019 حص ــم 750 لس رق

ــم:  ــن بينه وم
    نسمة جمعه سالم سالمة.         

    عيده أسليم جمعه سليمان. 

يذكــر أن مــدة حبــس املتهمتيــن، نســمة وعيــده، 

ــس  ــوى للحب ــة القص ــدة القانوني ــاوزت امل ــد تج ق

ــم  ــم يت ــن، ول ــا بعامي ــررة قانون ــي واملق االحتياط

اتخــاذ أي إجــراء معهــم منــذ بــدء التحقيقــات. 

اعتقالهمــا يف  قــد جــرى  وكانــت املتهمتــان 

ــفرهم  ــاء س ــل 2019 أثن ــرة يف أبري ــة القنط معدي

إلــى شــمال ســيناء وتــم اخفائهــم قســريًا قرابــة 3 

شــهور قبــل عرضهــم للمــرة األولــى ىلع النيابــة 

بتاريــخ 8 يوليــو 2019، لتقــرر النيابــة حبســهم 

ــة. ــة القضي ــا ىلع ذم احتياطي

ــن  ــة أم ــررت نياب ــبتمبر 2021، ق ــخ 26 س ويف تاري

الدولــة العليــا إخــالء ســبيل املتهمتيــن لتجاوزهما 

ــم  ــن ل ــي، ولك ــي القانون ــس االحتياط ــدة الحب م

ــا مــن  ــن أو ترحيلهم ــم إخــالء ســبيل املتهمتي يت

ســجن القناطــر إلــى قســم الشــرطة التابــع ملحــل 

ــر  ــبيل، يذك ــالء الس ــراءات اخ ــام اج ــا التم إقامتهم

ــى  ــن حت ــبيل املتهمتي ــالء س ــم اخ ــم يت ــه ل ان

ــر. ــر التقري ــة نش لحظ

ــا  ــا تزوجت ــان كانت ــى أن املتهمت ــارة إل ــدر اإلش يج

ــار  ــال صغ ــا أطف ــة ولديهم ــرة للغاي ــن مبك يف س

ــم. ــا بينه ــن فيم ــروف اعتقاله ــت ظ حال
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الواقعــة الثالثــة رصدتهــا املؤسســة يف تاريــخ 

عمــر  املتهــم  ظهــر  حيــث   ،2021 ســبتمبر   14

 21 العمــر  مــن  البالــغ  ســويلم ســلمان ســليم، 

ــة بعــد فتــرة إخفــاء  عامــا، أمــام نيابــة أمــن الدول

قســري اســتمرت ملــدة 60 يــوم، حيــث وضــع ىلع 

ــن  ــر أم ــنة 2021 حص ــم 1935 لس ــة رق ــة القضي ذم

ــام  ــي االنضم ــه تهمت ــت ل ــا، ووجه ــة العلي الدول

إلــى جماعــة إرهابيــة مــع العلــم بغرضهــا، ودعــم 

ــة. ــات اإلرهابي ــل الجماع وتموي

يذكــر أنــه ألقــي القبــض ىلع املتهــم بتاريــخ 21 

ــراد  ــد األف ــع أح ــجار م ــر ش ــمبر 2020، ىلع إث ديس

وتــم تحريــر محضــر صلــح وإخــالء ســبيل الطرفيــن، 

إال أنــه لــم يتــم إخــالء ســبيل “عمــر” وتــم اخفــاؤه 

ــدة 6  ــي مل ــن الوطن ــاز األم ــل جه ــن قب ــريا م قس

شــهور ، قبــل أن يتــم عرضــه ىلع النيابــة بتاريــخ 

19 يونيــو 2021 بتهمــة االنضمــام إلــي جماعــة 

إرهابيــة. ونتيجــة لعــدم توافــر أي أدلــة ضــده، 

قــررت النيابــة بــذات اليــوم إخــالء ســبيله بتدابيــر 

ــذ القــرار.  ــم تنفي ــة، وبالفعــل ت احترازي

ــالء  ــرار بإخ ــدر ق ــو 2021 ص ــخ 14 يولي ــًا وبتاري الحق

ــب  ــن ذه ــة، وحي ــر االحترازي ــاء التدابي ــبيله وإلغ س

ــراءات،  ــاء اإلج ــدر إلنه ــرطة رأس س ــم ش ــى قس إل

تــم التحفــظ عليــه واخفــاؤه قســريا للمــرة الثانيــة 

ــن  ــة أم ــام نياب ــر أم ــل أن يظه ــهر، قب ــدة ش ومل

الدولــة العليــا بتاريــخ 13 ســبتمبر 2021، ىلع ذمــة 

القضيــة 1935 لســنة 2021 حصــر أمــن دولــة عليــا.

القانونــي  الفريــق  وثقهــا  الرابعــة  الواقعــة 

 14 بمؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان بتاريــخ 

ســبتمبر 2021، حيــث ظهــر “محمــد محســن ذكــي” 

بعــد فتــرة إخفــاء قســري اســتمرت ملــدة شــهرين 

عقــب تنفيــذه حكــم بالســجن ملــدة خمــس 

ســنوات يف قضيــة أخــرى، لكــن جهــاز األمــن 

الوطنــي لــم يقــم بإخــالء ســبيله رغــم انتهــاء مدة 

حبســه وقــام بـ”إعــادة تدويــره” ووضعــه ىلع ذمة 

ــدة. ــة جدي قضي

املعتقــل محمــد محســن ذكــي، يبلــغ مــن العمــر 

29 عامــا، وهــو مــن ســكان مدينــة رأس ســدر 

ــه  ــض علي ــي القب ــيناء، ُألق ــوب س ــة جن بمحافظ

ــل 2016 بواســطة جهــاز  ــخ 13 أبري ــه بتاري مــن منزل

ــدة 80  ــريا مل ــاؤه قس ــرى اخف ــي، وج ــن الوطن األم

ــو  ــخ 3 يولي ــة بتاري ــرض ىلع النياب ــى ُع ــوم حت ي

2016 للتحقيــق معــه ىلع ذمــة القضيــة رقــم 452 

ــه  ــا واتهام ــة العلي ــن الدول ــر أم ــنة 2016 حص لس

ــة  ــم إحال ــم ت ــة، ث ــة إرهابي ــى جماع ــام ال باالنضم

القضيــة إلــى القضــاء العســكري ليتــم الحكــم 

عليــه بالســجن ملــدة 5 ســنوات يف يونيــو 2019. 

ــة  ــدة العقوب ــو 2021، انتهــت م ــخ 3 يولي ويف تاري

ــث  ــنوات، حي ــس س ــررة بخم ــا واملق ــوم به املحك

ــى قســم شــرطة رأس ســدر  ــل محمــد إل ــم ترحي ت

ــازه  ــئ باحتج ــه فوج ــه، لكن ــراج عن ــدا لإلف تمهي

مــن قبــل جهــاز األمــن الوطنــي الــذي رفــض اإلفراج 

ــبتمبر  ــخ 14 س ــوره بتاري ــى ظه ــك حت ــه، وذل عن

2021، حيــث ظهــر أمــام نيابــة أمــن الدولــة العليــا 

للتحقيــق معــه ىلع ذمــة القضيــة رقــم 1935 

لســنة 2021 حصــر أمــن دولــة عليــا، والتــي تحمــل 

ــة  ــه يف القضي ــي وجهــت ل نفــس االتهامــات الت

الســابقة، والتــي نفــذ فيهــا حكمــا بالســجن 

ــنوات. ــس س خم

حــدوث  باملؤسســة  القانونــي  الفريــق  وثــق 

انتهــاكات وتجــاوزات قانونيــة تمثلــت يف اآلتــي:

أوال: إســتمرار إحتجــاز األشــخاص بعــد صــدور قــرارات 

ــا  ــى قضاي ــم ف ــادة اتهامه ــبيلهم وإع ــالء س بإخ

ــدة. جدي

ثانيــا: عــرض األشــخاص املقبــوض عليهــم ىلع 

النيابــة بعــد تجــاوز املــدد القانونيــة.
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حيــث ترتقــي هــذه التجــاوزات الــى إنتهــاكات 

ــري  ــتور املص ــوص الدس ــع نص ــارض م ــة تتع صارخ

التــى نصــت ىلع أن   )51( ومنهــا املــادة رقــم 

ــاس  ــوز املس ــان، وال يج ــكل إنس ــق ل ــة ح “الكرام

وحمايتهــا”،  باحترامهــا  الدولــة  وتلتــزم  بهــا، 

وكذلــك املــادة رقــم )54( التــي نصــت ىلع أن 

“الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي، وهــي مصونــة 

ال ُتمــس، وفيمــا عــدا حالــة التلبــس، ال يجــوز 

أو  أو تفتيشــه، أو حبســه،  القبــض ىلع أحــد، 

تقييــد حريتــه بــأي قيــد إال بأمــر قضائــي مســبب 

يســتلزمه التحقيــق. ويجــب أن ُيبلــغ فــورًا كل مــن 

ــه  ــاط بحقوق ــك، ويح ــباب ذل ــه بأس ــد حريت تقي

ــه  ــه و بمحامي ــال بذوي ــن االتص ــن م ــة، ويمك كتاب

فــورًا، وأن يقــدم إلــى ســلطة التحقيــق خــالل 

ــه.  ــد حريت ــع وعشــرين ســاعة مــن وقــت تقيي أرب

ــه،  ــور محامي ــه إال يف حض ــق مع ــدأ التحقي وال يب

ــع  ــام، م ــه مح ــدب ل ــام، ن ــه مح ــن ل ــم يك ــإن ل ف

ــًا  ــة، وفق ــذوي اإلعاق ــة ل ــاعدة الالزم ــر املس توفي

لإلجــراءات املقــررة يف القانــون. ولــكل مــن تقيــد 

ــن  ــاء م ــام القض ــم أم ــق التظل ــره، ح ــه، ولغي حريت

ــن  ــبوع م ــالل أس ــه خ ــل في ــراء، والفص ــك اإلج ذل

ذلــك اإلجــراء، وإال وجــب اإلفــراج عنــه فــورًا. وينظــم 

ومدتــه،  االحتياطــي،  الحبــس  أحــكام  القانــون 

الــذي  التعويــض  اســتحقاق  وحــاالت  وأســبابه، 

ــي،  ــس االحتياط ــن الحب ــه ع ــة بأدائ ــزم الدول تلت

ــاء  ــات بإلغ ــم ب ــدر حك ــة ص ــذ عقوب ــن تنفي أو ع

الحكــم املنفــذة بموجبــه. ويف جميــع األحــوال ال 

يجــوز محاكمــة املتهــم يف الجرائــم التــي يجــوز 

الحبــس فيهــا إال بحضــور محــام مــوكل أو ٌمنتدب”.

كمــا يشــير الفريــق القانونــي للمؤسســة أن احتجاز 

زمنيــة  لفتــرات  عليهــم  املقبــوض  األشــخاص 

ــد  ــة، يع ــة العام ــرض ىلع النياب ــة دون الع طويل

ــا  ــرا وترهيب ــا كبي ــا معنوي ــه ضغط ــد ذات ــى ح ف

أماكــن  أن  ألنفــس املقبــوض عليهــم، خاصــة 

ــوض  ــخاص املقب ــز األش ــم حج ــي يت ــاز الت االحتج

عليهــم بداخلهــا، هــي أماكــن تابعــة ألجهــزة 

ــدل،  ــراف وزارة الع ــة إلش ــر تابع ــة وغي وزارة الداخلي

وهــو مــا يثيــر الشــكوك حــول توافــر الحــد األدنــى 

ــرة يف هــذه  ــر حقــوق اإلنســان املتوف مــن معايي

األماكــن. وهــو مــا يتعــارض مــع نــص املــادة 

الدســتورية رقــم )55( التــي نصــت ىلع أن “كل 

ــه  ــد حريت ــس، أو تقي ــه، أو يحب ــض علي ــن يقب م

ــه، وال  ــه كرامت ــظ علي ــا يحف ــه بم ــب معاملت تج

ــذاؤه  يجــوز تعذيبــه، وال ترهيبــه، وال إكراهــه، وال إي

ــه إال  ــزه، أو حبس ــون حج ــًا، وال يك ــًا أو معنوي بدني

يف أماكــن مخصصــة لذلــك الئقــة إنســانيًا وصحيًا، 

وتلتــزم الدولــة بتوفيــر وســائل اإلتاحــة لألشــخاص 

ــة  ــك جريم ــن ذل ــىء م ــة ش ــة. ومخالف ذوي اإلعاق

ــون. وللمتهــم حــق  ــًا للقان يعاقــب مرتكبهــا وفق

الصمــت. وكل قــول يثبــت أنــه صــدر مــن محتجــز 

تحــت وطــأة شــيء ممــا تقــدم، أو التهديــد بشــيء 

ــه”. ــول علي ــدر وال يع ــه، يه من

ومــن الجلــى أن الســلطات األمنيــة تمــارس التحايل 

ىلع املــادة 143/3 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة 

ــوال ال  ــع األح ــه “ويف جمي ــص ىلع أن ــى تن والت

يجــوز أن تجــاوز مــدة الحبــس االحتياطــي يف 

مرحلــة التحقيــق االبتدائــي وســائر مراحــل الدعوى 

ــالبة  ــة الس ــى للعقوب ــد األقص ــث الح ــة ثل الجنائي

للحريــة، بحيــث ال يتجــاوز ســتة أشــهر يف الجنــح 

ــات، وســنتين إذا  ــة عشــر شــهرًا يف الجناي وثماني

ــجن  ــي الس ــة ه ــررة للجريم ــة املق ــت العقوب كان

ــد أو اإلعــدام”. املؤب

األشــخاص  احتجــاز  اســتمرار  مــن خــالل  وذلــك 

املقبــوض عليهــم بعــد إصــدار قــرارات إخــالء 

القانونيــة  املــدة  لتجاوزهــم  بحقهــم  ســبيل 

للحبــس االحتياطــي املشــار إليهــا، ثــم تتخــذ 

ــخاص  ــرض األش ــى ع ــبيلها ف ــة س ــزة األمني األجه
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ــن  ــة أم ــرى ىلع نياب ــرة أخ ــا م ــن لديه املحتجزي

قضايــا  يف  مختلفــة  بتحريــات  العليــا  الدولــة 

مختلفــة حتــى تبــدأ مــدة الســنتين الحــد األقصــى 

ــر  ــا يعتب ــو م ــد، وه ــن جدي ــري م ــرة أخ ــس م للحب

أوامــر حبــس مطلــق خارجــة عــن اإلطــار القانونــي.

ب- انتهاكات تنظيم والية سيناء 
التابع لداعش

اختطاف مدنيين 
ســجلت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان حــدوث 

حــدود  يف  جــرت  جماعــي  اختطــاف  واقعــة 

الســاعة الثامنــة مســاء مــن يــوم 31 أغســطس 

2021، حيــث شــّن تنظيــم واليــة ســيناء التابــع 

لداعــش هجومــًا ىلع مقهــى بقريــة بالوظــة 

ــيناء،  ــمال س ــد ش ــة بئرالعب ــرب مدين ــة غ الواقع

120 كــم غــرب مدينــة العريــش، حيــث أحــاط 

ــة 15  ــا قراب ــل منه ــيارات ترج ــالث س ــى ث باملقه

عنصــرًا مدججيــن بأســلحة خفيفــة.

فريــق  بهــم  التقــى  عيــان  لشــهود  وفقــًا 

املؤسســة، فــإن الهجــوم دام نحــو 20 دقيقــة 

املقهــى  مســلحة  مجموعــة  داهمــت  حيــث 

بينمــا انتشــر بقيتهــم حــول املــكان مــن الجهــة 

ــة  ــة. يف البداي ــن املنطق ــدف تأمي ــة به الخلفي

ــن بإطــالق  ــب املتواجدي حــاول املهاجمــون ترهي

ــك يف  الرصــاص بشــكل كثيــف، حيــث تســبب ذل

خلــق حالــة مــن الفوضــى حــاول اســتغاللها بعض 

ــوع  ــن الوق ــا م ــروب خوف ــباب لله ــن الش املدنيي

يف قبضــة التنظيــم، قبــل أن يطلــق عناصــر 

ــم  ــة منهــم. ث ــار عليهــم ويصيــب ثالث داعــش الن

قــام التنظيــم باختطــاف 10 مدنييــن، ممــن كانــوا 

ىلع  أجبروهــم  و  املقهــى  داخــل  متواجديــن 

الصعــود إلــى الســيارات وانطلقــوا بهــم إلــى مكان 

غيــر معلــوم، كمــا قــام املســلحون باالســتيالء 

ىلع ســيارتين مدنيتيــن أثنــاء الهجــوم. 

ــن  ــان م ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــت مؤسس حصل

مصــدر طبــي ىلع بيانــات املصابيــن الثالثــة 

العبــد  الذيــن جــرى نقلهــم ملستشــفى بئــر 

املركــزي لتلقــي اإلســعافات الطبيــة الالزمــة، وهم:

    علي مسعود علي    33 سنة         
      إصابة بطلق ناري يف الركبة

    محمد نصراهلل سليمان     27 سنة    
      إصابة بطلق ناري يف الحوض

    جابر حسن محمد الغفير  26 سنة  
      إصابة بطلق ناري يف الركبة واسفل الظهر

كمــا حصــل فريــق املؤسســة ىلع أســماء جميــع 

املختطفيــن، وهــم كل مــن:

    محمد نبيل السيد   35 عام 

    نصر عليوة رشيد الجندي  49 عام

    رضاهلل حسين رضاهلل رضوان  47 عام

    هاني نصر الجندي رشيد  35 عام

    سالم أحمد السيد سالم األقرع 27 عام

    عمر محمد سالم   18 عام

    محمد سالم عبد اللطيف  17 عام

    باسل محمد عبداهلل   27 عام 

    حسام حسن رضاهلل   23 عام

    إبراهيم سليمان محيسن  40 عام

نصر عليوة رشيدمحمد نبيل السيد

هاني نصر الجنديرضا اهلل حسين رضا اهلل
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ــذي  ــإن املقهــى ال ــان، ف وفقــًا ألحــد شــهود العي

شــهد الهجــوم كان يتواجــد بــه عناصــر )مناديــب( 

مــن املدنييــن املتعاونيــن مــع الجيــش وقــت 

الهجــوم، إال أنهــم تمكنــوا مــن الفرار لحظــة وصول 

ســيارات املســلحين، ورجــح أن ســبب الهجــوم 

يعــود لرغبــة عناصــر تنظيــم داعــش يف اعتقــال 

ــش  ــع الجي ــل م ــي تعم ــب الت ــة املنادي مجموع

ــن  ــن م ــة عنصري ــم ىلع مهاجم ــبب إقدامه بس

ــة،  ــابيع قليل ــة بأس ــذه الواقع ــل ه ــم  قب التنظي

ــوا  ــش وأصاب ــلحين للجي ــد املس ــلموا أح ــث س حي

ــرار. ــن الف ــن م ــل أن يتمك ــر قب آخ

ســبتمبر   5 بتاريــخ  املؤسســة  وثقــت  الحقــا 

2021، قيــام تنظيــم داعــش بإطــالق ســراح 9 مــن 

ــن  ــول املدنيي ــور وص ــن، وف ــن املختطفي املدنيي

املخلــى ســبيلهم إلــى قريــة الهميصــه نقلتهــم 

ــة  ــكرية يف قري ــة عس ــى نقط ــش إل ــوات الجي ق

للتحقيــق معهــم بواســطة املخابــرات  رابعــة 

سالم أحمد السيد

محمد سالم عبد اللطيف

حسام حسن رضاهلل

عمر محمد سالم

باسل محمد عبداهلل

إبراهيم سليمان محيسن

الحربيــة، وعندمــا تجمهــر األهالــي أمــام املعســكر 

ــم  ــب منه ــم، طل ــراح أبنائه ــالق س ــن بإط مطالبي

ــى منازلهــم ووعدوهــم  ــاط الجيــش العــودة إل ضب

بإطــالق ســراح أقاربهــم وتوصيلهــم الــى منازلهــم 

فــور انتهــاء التحقيقــات معهــم، وهــو مــا حــدث 

ــل. بالفع

الوحيــد  املدنــي  هــو  نبيــل  محمــد  أن  يذكــر 

ــم املســلح مــن مجموعــة  ــدى التنظي املتبقــي ل

ــم  ــة، ول ــة بالوظ ــن قري ــن م ــن املختطفي املدنيي

ــر، حيــث أرســل  ــة التقري يخــرج حتــى لحظــة كتاب

التنظيــم رســالة إلــى أســرة محمــد مــع أحــد 

املدنييــن املخلــى ســبيلهم زعــم فيهــا أن محمد 

ســيطلقون  وأنهــم  العــالج،  ويتلقــى  مصــاب 

ــة. ــه الصحي ــن حالت ــرد تحس ــراحه بمج س

ــم  ــو اس ــد”، وه ــة ب “خال ــق املؤسس ــى فري التق

حضــروا  ممــن  العيــان  شــهود  ألحــد  مســتعار 

ــا: ــال لن ــة، ق الواقع

ــباب  ــوة، والش ــدة ىلع القه ــت قاع ــباب كان “الش

دول ال ليهــم دعــوة بالجيــش وال بداعــش ومكانش 

ليهــم أي عالقــة باللــي صــار مــن أســابيع ملــا 

مجموعــة مــن بالوظــة متعاونــة مــع الجيــش 

أهالــي ســيناء  إرهابييــن،  اثنيــن  هجمــوا ىلع 

بطلــوا يتدخلــوا، ألن الواقــع اللــي بيصيــر أنــه 

ملــا بنبلــغ الجيــش عــن نــاس مشــبوهة الجيــش 

ــغ  ــد بل ــوا أن ح ــن عرف ــو اإلرهابيي ــش، ول مبيتحرك

الســالمة  بتختــار  فالنــاس  بيدبحــوه،  عنهــم 

ــي  ــيبوه يمش ــه بيس ــكوا في ــد وش ــافوا ح ــو ش ول

ــي  ــة الل ــا املجموع ــش، أم ــوا الجي ــن يبلغ وبعدي

ــاس  ــرة دول ن مســكوا االثنيــن املســلحين مــن فت

ــول  ــوس،  بنق ــد فل ــش وبتاخ ــع الجي ــتغل م بتش

عليهــم مناديــب لكــن األهالــي غالبــة عايزيــن 

ــم”. ــوا أوالده ــالم و يرب ــوا بس يعيش
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وأضــاف: “اللــي حصــل يومهــا إن فجــأة لقينــا 

3 عربيــات داخليــن علينــا، النــاس اللــي فكــرت 

أنهــم جيــش وكانــوا خايفيــن هربــوا، والنــاس 

اللــي شــغالين مــع الجيــش هربــوا برضــو علشــان 

ــن  ــوا قاعدي ــن فضل ــن، والباقي ــم إرهابيي افتكروه

ــش  ــم وم ــم يف حاله ــوش ألنه ــم ماتحرك مكانه

خايفيــن مــن شــيء. ملــا املســلحين دخلــوا علينــا 

ــم،  ــوا معاه ــن يخرج ــروا كل املوجودي ــه أم الكافي

يف نــاس قاومــوا ورفضــوا يروحــوا معاهــم لكــن ملا 

املســلحين ضربــوا نــار ىلع النــاس اللــي قاومــوا، 

الباقييــن خافــوا وركبــوا ســيارات املســلحين. بعــد 

مــا املســلحين مشــيوا اتصلنــا ىلع االســعاف، 

عربيــات اإلســعاف وصلــت بعــد مــا املســلحين 

ــا”. ــة تقريب ــرين دقيق ــيوا بعش مش

ــلحين  ــدد املس ــال: “ع ــه قائ ــاهد حديث ــل الش أكم

ــات  ــي 15 مســلح، كان معاهــم 3 عربي ــا حوال تقريب

منهــم عربيــة بصنــدوق كبيــر، أخــدوا الشــباب 

ــار ىلع  ــوا ن ــوائي، وضرب ــكل عش ــن بش املوجودي

ــوا يهربــوا، وأصيــب برصاصهــم “محمــد  اللــي حاول

اتصــاب  ألنــه  كانــت خطيــرة  حالتــه  نصــراهلل” 

الحــوض، وأصيــب كمــان “علــي مســعود”   يف 

الركبــة.  بالرصــاص يف  أصيبــوا  و”جابــر حســن” 

ــر،  ــن يقه ــي املخطوفي ــع أهال ــوص وض ــا بخص أم

النــاس واهلل هتمــوت ىلع عيالهــا، ومــش عارفيــن 

ــة”. ــش أي حاج ــش مابيعمل ــوا وال أل، والجي هيرجع

ــراح  ــالق س ــيناء بإط ــة س ــم والي ــام تنظي ــد قي بع

9 مــن املدنييــن املختطفيــن، التقــت املؤسســة 

باثنيــن منهــم لتتعــرف ىلع تفاصيــل معاناتهــم 

ــام التــي قضوهــا يف قبضــة التنظيــم.  خــالل األي

ــددًا  ــزء مح ــر ج ــذا التقري ــة يف ه ــر املؤسس تنش

مــن شــهادة املختطفيــن املخلــى ســبيلهم بنــاء 

ــالمتهم. ــا ىلع س ــم وحفاظ ىلع طلبه

)اسم مستعار ( سليم  

خايــف  كنــت  للمؤسســة:”  شــهادته  يف  قــال 

ــي  ــس إن ــل وحاس ــي بيحص ــتوعب الل ــش مس وم

ــينه  ــع عايش ــف كان واق ــع األس ــن م ــم لك يف حل

أننــا بالفعــل مخطوفيــن عنــد داعــش،  بدأنــا ملــا 

ــا الصــوت  ــا تانــي يــوم نتعــرف ىلع بعضن صحين

ــم  ــو حــد اتكل ــب بعضهــا ول ــا يف عشــش جن كن

كنــا بنعــرف صوتــه، أول واحــد اتعرفــت عليــه 

مــن صوتــه كان “هانــي” ألنــه كان بيصــرخ مــن 

األلــم وكان تعبــان، وبعدهــا عرفــت بوجــود “نصــر” 

ــة”. ــاهلل” والبقي و”رض

لينــا  الخطــف جابــوا  يــوم بعــد  “أول  وأضــاف: 

يف  محطوطيــن  وعيــش  أرز  عــن  عبــارة  األكل 

ــه  ــاكل ألن ــي ي ــدش رض ــة، مح ــة مقطوع صفيح

مــش متعوديــن نــاكل كــده وطلبنــا منهــم نشــرب 

بــس، هددونــا لــو مــا أكلنــاش انهــم مــش هيدونــا 

ــا  نشــرب،  عشــان كــدة كل واحــد أكل لقمــة وقلن

مــش قادريــن، األكل مــرة واحــدة يف اليــوم وامليــاه 

كانــت بحســاب شــديد، ملــا طلبــت أدخــل الحمــام 

ــينا  ــة ومش ــي متغمي ــا عين ــي وأن ــارس أخدن الح

شــوية يف الرمــل، وبعديــن الحــارس قــال لــي 

ــب  ــاس صع ــالء، احس ــا يف الخ ــام هن ــل حم اعم

ــه القواعــد  ــل ألن ومهيــن لكــن مكانــش فيــه بدي

كانــت ان الحمــام مســموح مــرة يف اليــوم وممنوع 

ــا خايفيــن  الحمــام بعــد املغــرب. أكتــر حاجــة كّن

منهــا الطيــران كنــا بنســمع صــوت قصــف قريــب، 

وكّنــا مرعوبيــن يف كل لحظة إن طيــارة تقصفهم 

ــم”. ــا معاه وتقصفن

ــق  ــدأوا التحقي ــي ب ــوم الثان ــليم: “يف الي ــال س ق

معانــا، الطريقــة أنهــم كانــوا بياخــدوا واحــد واحــد 

لعشــة غيــر اللــي كنــا قاعديــن فيهــا، والشــخص 

ــاس  ــر الن ــد غي ــخص جدي ــا ش ــق معان ــي حق الل
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اللــي اتعاملنــا معاهــم طــول فتــرة اختطافنــا، 

األســئلة كانــت ميــن مــن املوجوديــن شــغال مــع 

الجيــش،  وميــن النــاس اللــي شــغاله مــع الجيــش 

شــخص  مــن  أكثــر  عــن  وســألني  القريــة  يف 

ــح  ــا نفت ــماءهم، خلون ــارف اس ــة كان ع ــن القري م

التليفونــات طبعــا وفتشــوها، كانــوا بيــدوروا ىلع 

صــور لينــا مــع الجيــش أو أرقــام لضبــاط ىلع 

التليفونــات، اللــي بيتحقــق معــاه بيرجــع للعشــة 

تانــي. كانــوا بينقلونــا مــن مــكان ملــكان كل يــوم 

ــن  ــه م ــه بتتعب ــا عين ــي فين ــن، والل ــرة أو مرتي م

ــوه  ــوية ويخل ــد ش ــدوه بعي ــوا بياخ ــة كان العصب

يفتــح عينــه وهــو حاطــط راســه بيــن رجليــه ملدة 

دقيقــة او اتنيــن وبعديــن يربطــوه تانــي ويرجعــوه 

للعشــة. بعــد التحقيقــات يف اليــوم التالــت فكــوا 

مــن رجلينــا وايدينــا السالســل الحديــد وقالــوا 

ــا  ــدش فين ــوا، مح ــوا واال هتموت ــوش تهرب متحاول

ــن”. ــا مرعوبي ــروب، كن ــط لله ــال كان بيخط أص

ــوش  ــاك مقال ــا هن ــر لين ــوم األخي ــاف: “يف الي وأض

ــر  ــالة الظه ــد ص ــا بع ــم، أخذون ــرج عنك ــا هنف لين

ــن  ــة م ــة مكون ــات كل مجموع ــمونا مجموع وقس

ــرة،  ــافة كبي ــا مس ــوا بين ــوا يمش ــخصين، وفضل ش

كانــوا بيطلبــوا مّنــا نتخبــى يف وســط ســبط 

صحراويــة(،  شــجرة  اســم  )الســبط  مجهزينــه 

ــا،  ــر فوقن ــران كتي ــه طي ــوم ده كان في ــان الي عش

بعــد ســاعتين تقريبــا ركبونــا عربيــة، يف العربيــة 

ــن  ــد لك ــكان واح ــرة يف م ــا ألول م ــا كلن اتجمعن

بــدون ســالم االقــرع وعمــر محمــد و محمــد نبيــل 

دول معرفنــاش همــا فيــن وملــا ســألنا عنهــم 

مجاوبــوش”.

وأكمــل قائــال: “يف الوقــت ده املســلحين قالــوا لنــا 

أنتــم خــالص مروحيــن، وقفــوا بالعربيــة يف مكان 

ــا  ــوا لن ــزل ورجع ــا نن ــوا منن ــراء( وطلب ــل )صح جب

ــا يف أول  ــا من ــي أخدوه ــخصية الل ــات الش الحاج

ليلــة مــا عــدا التليفونــات، اللــي كان معــاه تليفون 

أعطــوه ثمنــه إال هانــي كان معــاه تليفــون قديــم 

ــوا يف  ــا هتمش ــوا لين ــه، وقال ــه ل ــوا تليفون فرجع

ــوره  ــافات من ــوا كش ــل هتالق ــاه ده ويف اللي االتج

ــه معســكر  ــة في ــدام القري ــة الهميصــه، ق دي قري

ناحيــة  مــن  القريــة  تدخلــوا  ممنــوع  للجيــش 

املعســكر عشــان هيضربــوا عليكــم نــار لــو قربتــم 

مــن املــكان”.

وأضــاف ســليم: “قبــل مــا نبــدأ نتحــرك يف اتجــاه 

قريــة الهميصــه، عقــرب قــرص “باســل محمد” يف 

ــا  ــع ىلع األرض، ربطناه ــرخ ووق ــل يص ــه وفض رجل

ــل”  ــال “باس ــي” ش ــن “هان ــال(، وبعدي ــه )ش بمحرم

شــوية عشــان نمشــي مــن املــكان بســرعة، وملــا 

تعــب هانــي بدأنــا نشــيل ونســند يف باســل 

بالــدور،  كان كل همنــا إن احنــا نبعــد مــن املــكان 

ــدة  ــاعة واح ــة الس ــي لغاي ــا نمش ــرعة. فضلن بس

ونصــف يف الليــل، ملــا قربنــا لقريــة الهميصة كان 

ــالف  ــا اخت ــل بينن ــا وحص ــش قدامن ــكر الجي معس

نمشــي يف أي اتجــاه وصوتنــا ارتفــع، فاملعســكر 

ــكرات  ــه معس ــا وفي ــر ناحيتن ــار كتي ــرب ن ــدأ يض ب

ــا  ــب من ــامعينها قري ــار س ــرب ن ــدأت تض ــة ب تاني

خالــص، واحنــا مــن الخــوف فضلنــا نزحف ملســافة 

رصاصــة  فينــا  تيجــي  نقــف  خايفيــن  كبيــرة 

ــور”. ــت مهج ــا يف بي ــن اتخبين وبعدي

ثــم أكمــل قائــال: “كان معانــا مهنــدس مــن شــركة 

املواســير كان مخطــوف قبلنــا وســابوه معانــا 

ــا  ــوارئ واحن ــة الط ــل ىلع خدم ــي اتص ــال لهان ق

ازاى ومفيــش شــبكة ممكــن  كنــا مســتغربين 

ــال  ــال وفع ــرب االتص ــي ج ــا، وهان ــرد علين ــد ي ح

رد علينــا النجــدة مــن القاهــرة، وقلنــا ليهــم احنــا 

كنــا مخطوفيــن عنــد داعــش، قالــوا هنحــول 

املكاملــة ىلع العريــش وبعديــن العريــش حولتنــا 

ــط  ــا الضاب ــة، ومل ــش يف رابع ــكر الجي ىلع معس
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ــال  ــماءنا،  ق ــن أس ــد م ــا واتأك ــكر عرفن يف املعس

ــا  ــوا لين ــوا قول ــار مــن املعســكرات وانت هنضــرب ن

ــم  ــدد مكانك ــان نح ــد عش ــب واال بعي ــرب قري الض

ــد  ــد لح ــن بعي ــل م ــل ينتق ــرب فض ــل الض وبالفع

ــا  ــدة عرفن ــال ك ــط ق ــص، فالضاب ــا خال ــرب من مق

مكانكــم بالضبــط خليكــم لحــد الصبــح ومحــدش 

ــار”. ــكر إال يف النه ــن املعس ــرب م يق

وأضــاف: “أول ملــا النهــار طلــع لقينــا العســاكر 

يف معســكر الهميصــة بتنــادي علينــا مــن بعيــد، 

وبدأنــا نقــرب واحنــا خايفيــن لحــد مــا وصلنــا 

ــوا اإلســعاف  ــا جــوا املعســكر وطلب ليهــم وأخدون

عشــان باســل محمــد مصــاب يف رجلــه مــن 

قرصــة العقــرب. جابــوا لينــا فطــور وبعديــن نقلونا 

ملعســكر رابعــة وهنــاك الضابط قــال لينــا احنا كنا 

ــي  ــس السيس ــة والرئي ــة بلحظ ــم لحظ متابعينك

كان مهتــم بــكل التفاصيــل، والطيــران ضيــق ىلع 

التكفيرييــن عشــان كــده ســابوكم، وبعدين ســألونا 

ــا  ــب من ــط طل ــل والضاب ــي حص ــل الل ــن تفاصي ع

ــا  ــش هيعرضه ــه م ــال إن ــات وق ــجل فيديوه نس

ىلع اإلعــالم لكــن هتــروح للرئاســة، وســجلوا معنا 

ــول  ــا نق ــب منن ــده، وطل ــد لوح ــكل واح ــو ل فيدي

الجيــش  الشــخصية ونشــكر  بياناتنــا  و  اســمنا 

ــا يف  ــن طلعن ــف، وبعدي ــن الخط ــا م ــي حررن الل

ــد هلل”.  ــا الحم ــا ألهلن ــرة ووصلن ــات الكبي املدرع

فيصل  ) اسم مستعار (

ــا  ــا وراء ظهورن ــا: “املســلحين ربطــوا أيدين ــال لن ق

تحــت  عينينــا  ىلع  قمــاش  قطعــة  وحطــوا 

الســالح، بعــد كــدة طلعونــا عربيــات  تهديــد 

ــة، أعتقــد  ــا ىلع كــذا عربي كانــت معاهــم، وزعون

انهــم مشــيوا بينــا يف اتجــاه الجنــوب مــن طريــق 

ــات  ــن مطب ــه م ــدرت أعرف ــوحط وده ق ــة الش قري

الســرعة اللــي يف الطريــق، يف الوقــت ده كان 

معايــا اتنيــن مخطوفيــن غيــري يف العربيــة اللــي 

ــي  ــس الل ــا ب ــه احن ــن ان ــا فاكري ــا، وكّن ــت فيه كن

اتخطفنــا، لكــن اتفاجئنــا يف تانــي يــوم انــه فيــه 

ــم،  ــالل أصواته ــن خ ــاه م ــا، وده عرفن ــاس غيرن ن

ــا”. ــن عيونن ــوا مغطيي ــم كان ألنه

وأضــاف: “نزلنــا مــن العربيــة اللــي كنــا فيهــا 

ــة  ــينا بالعربي ــا، ومش ــة غيره ــة تاني ــا عربي وركبن

يف  ملــكان  وصلنــا  مــا  لحــد  ســاعة  حوالــي 

ــا مشــينا شــوية  ــا بعــد مــا نزلن ــه كن الصحــراء، ألن

ــا  ــوا لن ــش، وقال ــا عش ــن دخلون ــل وبعدي يف الرم

نامــوا مكانكــم وبعديــن صحونــا لصــالة الفجــر، 

ــا  ــة، هم ــا متغطي ــا عيونن ــم واحن ــا معاه وصلين

ــن،  ــن العي ــة ع ــع العصب ــة رف ــن محاول ــا م حذرون

ــل  ــا بسالس ــي وربطون ــكان تان ــا م ــح نقلون الصب

ــا”. ــا وايدين ــن رجلين ــد م حدي

قــال فيصــل: “طــول فتــرة وجــودي عندهــم كنــت 

بفكــر يف مصيــري وحســيت إنــي همــوت ومــش 

ــي  ــا بيج ــكان ده، وكان دايم ــن امل ــدا م ــرج اب هخ

يف بالــي الصــور والفديوهــات اللــي بنشــوفها 

واملســلحين بيدبحــوا أو بيقتلــوا نــاس خطفوهــم 

زينــا”.

تمثــل حــاالت االختطــاف للمدنييــن نمطــًا متكــررًا 

املتفشــية يف شــبه جزيــرة  االنتهــاكات  مــن 

ســيناء، وقــد اعتــاد تنظيــم داعــش ىلع اختطاف 

املدنييــن وتغييبهــم ملــدد طويلــة ضمــن أعمــال 

ــه  ــرض هيمنت ــا لف ــن خالله ــدف م ــة يه ممنهج

إلــى جانــب  ومعاقبــة كل مــن يعتبــره يقــف 

ــة. ــلطات املصري الس
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