النشرة األسبوعية
األسبوع الثالث من شهر أغسطس
تغط ــي ه ــذه النش ــرة األح ــداث الت ــي ج ــرت ف ــي ش ــمال س ــيناء باألس ــبوع الثال ــث م ــن ش ــهر أغس ــطس والت ــي
تمك ــن فري ــق المؤسس ــة م ــن رصده ــا وتوثيقه ــا بش ــكل ميدان ــي.

الملخص:
عاش ــت مناط ــق ش ــمالي س ــيناء أس ــبوعًا س ــاخنًا باألح ــداث واالنته ــاكات الحقوقي ــة ،منه ــا حم ــات عس ــكرية
لتجريــف وإزالــة المنــازل ،وقصــف جــوي طــال مســج دًا وبيتًــا ســكني اً ،ونســف وتدميــر وحــدات صحيــة فــي
قريتي ــن .كم ــا ش ــهد أيضًــا اس ــتمرار أزم ــة حرم ــان صي ــادي س ــيناء م ــن ممارس ــة مهنته ــم عل ــى خ ــاف نظرائه ــم
م ــن بقي ــة المحافظ ــات.

تفاصيل االنتهاكات:
2020.08.16
أقدمــت حملــة أمنيــة معــززة بجرافــة وعــدة دبابــات وخبــراء مفرقعــات بتفجيــر بيــوت فــي منطقــة “قريــة
الســكادرة” ،الواقعــة عنــد ســاحل مدينــة “الشــيخ زويــد” ،شــرقي ســيناء.
أف ــاد ش ــاهد عي ــان م ــن س ــكان مدين ــة “الش ــيخ زوي ــد” لمؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان ،أن الحمل ــة قام ــت
بتدمي ــر  10مس ــاكن بدوي ــة ،ق ــرب مدرس ــة “الس ــام” اإلعدادي ــة المهج ــورة ،وه ــي مس ــاكن أجب ــروا عل ــى الرحي ــل
منه ــا ف ــي أبريل/ماي ــو  ،2020مؤكدي ــن عل ــى أن عملي ــات اله ــدم ل ــم تك ــن األول ــى.
كش ــف أح ــد الس ــكان المحليي ــن الذي ــن أجب ــروا عل ــى الن ــزوح قس ـرًا م ــن قري ــة “الس ــكادرة” ف ــي ش ــهادته لفري ــق
المؤسس ــة :أن خ ــال ش ــهري أبري ــل وماي ــو الماضيي ــن ل ــم تس ــمح الق ــوات األمني ــة ألح ــد بالبق ــاء ف ــي القري ــة،
وأن عملي ــة التهجي ــر المنظم ــة الت ــي ج ــرت س ــبقها تضيي ــق ف ــي س ــبل العي ــش ،إذ قطع ــت الكهرب ــاء ع ــن القرية
م ــراراً لفت ــرات طويل ــة ،ث ــم ب ــدأت القذائ ــف تس ــقط بش ــكل عش ــوائي عل ــى القري ــة ومحيطه ــا ،األم ــر ال ــذي عجّــل
برحي ــل األهال ــي للنج ــاة بأرواحه ــم.
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اتفق ــت ش ــهادة اخ ــرى لش ــاهد عي ــان م ــع الش ــهادتين الس ــابقتين ،إل ــى أن عملي ــات نس ــف وه ــدم البي ــوت ب ــدأت
مباش ــرة عق ــب خل ــو القري ــة م ــن س ــاكنيها ،وانطلق ــت بمزاع ــم انفج ــار عب ــوة ناس ــفة عل ــى عرب ــة عس ــكرية داخ ــل
المنطق ــة ،إذ ب ــدأ الجي ــش به ــدم وإزال ــة البي ــوت المحيط ــة باالنفج ــار ً
أول ،ث ــم اتس ــع ذل ــك ليش ــمل مواق ــع ع ــدة؛ و
أن س ــكان مدين ــة “الش ــيخ زوي ــد“ القريب ــة م ــن قري ــة “الس ــكادرة“ يس ــمعون بش ــكل ش ــبه يوم ــي أص ــوات تفجيرات
المن ــازل وارتف ــاع أعم ــدة الدخ ــان ج ــراء عملي ــات اله ــدم والتجري ــف المتس ــارعة بالقري ــة.
تضف ــي التش ــريعات الدولي ــة الناظم ــة للس ــلوك ف ــي أثن ــاء النزاع ــات -الدولي ــة وغي ــر الدولي ــة -حماي ــة خاص ــة
لألعيــان المدنيــة ،وتعــد الهجمــات المتعمــدة أو العشــوائية أو غيــر المتناســبة علــى المدنييــن واألعيــان
المدنيــة محظــورة ،بمــا يشــمل هــدم بيــوت الســكان ،فــي غيــاب ضــرورة عســكرية مُلزمــة بالهــدم .يقــر
البروتوك ــول اإلضاف ــي األول التفاقي ــة جني ــف ف ــي الفق ــرة  1م ــن الم ــادة  52بحماي ــة لألعي ــان المدني ــة ،إذ أوج ــب
عــدم اســتخدامها محــ ً
ا للهجــوم أو لهجمــات الــردع.

2020.08.16
أصي ــب صب ــي يدع ــى “أحم ــد ب ــدران عط ــا اهلل” ،ويبل ــغ م ــن العم ــر  15عامًــا ،برصاص ــة طائش ــة اس ــتقرت ف ــي ق ــاع
الجمجم ــة .أف ــاد مص ــدر طب ــي لمؤسس ــة س ــيناء إل ــى أن المص ــاب يس ــكن ف ــي ح ــي “الزه ــور” الس ــكني بمدين ــة
“الش ــيخ زوي ــد“ ،وأن ــه نق ــل أو ًال إل ــى مستش ــفى “الش ــيخ زوي ــد الع ــام“ ،ث ــم ت ــم تحويل ــه إل ــى مستش ــفى “العري ــش
الع ــام“ بس ــبب خط ــورة اإلصاب ــة .ونظ ـرًا لضع ــف اإلمكاني ــات المتاح ــة ج ــرى تحويل ــه م ــرة ثاني ــة إل ــى مستش ــفى
“القص ــر العين ــي“ بالقاه ــرة وم ــا زال يخض ــع للع ــاج؛ ول ــم يق ــرر االطب ــاء ه ــل يس ــتخرجون الرصاص ــة أم يتركونه ــا،
بس ــبب الخط ــورة الش ــديدة عل ــى حي ــاة الصب ــي.
فيم ــا تطابق ــت ش ــهادة اثني ــن م ــن ش ــهود العي ــان ف ــي ح ــي “الزه ــور“ بمدين ــة “الش ــيخ زوي ــد“ ح ــول تك ــرر وق ــوع
إصاب ــات بس ــبب الرص ــاص والقذائ ــف العش ــوائية ف ــي ح ــي “الزه ــور” بالش ــيخ زوي ــد خ ــال األش ــهر الماضي ــة والت ــي
تطلقه ــا ق ــوات الجي ــش الت ــي تؤم ــن المدين ــة بغ ــرض التمش ــيط والتأمين ،يقع “معس ــكر الزه ــور” داخ ــل المدينة
وه ــو أكب ــر معس ــكر للجي ــش مس ــتخدم ف ــي العملي ــات األمني ــة ف ــي مناط ــق “الش ــيخ زوي ــد“ ،وال ــذي أعت ــاد بش ــكل
دائ ــم عل ــى إط ــاق عش ــوائي للن ــار م ــن أب ــراج الحراس ــة الت ــي تعتل ــي العم ــارات الس ــكنية ،وغال بًــا م ــا تقيّــد ه ــذه
اإلصاب ــات ض ــد مجه ــول ،مم ــا ينف ــي وج ــود أي مس ــؤولية قانوني ــة يس ــتطيع أن يس ــتخدمها المص ــاب ف ــي توجي ــه
اتهــام تجــاه الجنــاة ومحاســبتهم بالقانــون .تعــارف المجتمــع الدولــي علــى اعتمــاد قاعــدة حظــر الهجمــات
العش ــوائية ،كإح ــدى قواع ــد القان ــون الدول ــي العرف ــي المنطبق ــة ف ــي النزاع ــات المس ــلحة الدولي ــة وغي ــر الدولي ــة،
كم ــا أك ــدت عل ــى ذل ــك الم ــادة  51م ــن البروتوك ــول اإلضاف ــي األول م ــن اتفاقي ــات جني ــف.
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أحمد بدران عطا اهلل

2020.08.17
تكش ــفت واقع ــة قص ــف ج ــوي لمس ــجد “الرحم ــة” ،ف ــي قري ــة “إقطي ــة” ،التابع ــة لمرك ــز “بئ ــر العب ــد” ،بّي ــن ش ــهود
عيــان لمؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان أن يــوم  13أغســطس شــهدت القريــة قص ًف ــا جويًــا للجيــش طــال
المس ــجد ،ال ــذي كان خال يًــا م ــن المصلي ــن ،لظ ــروف انتش ــار عناص ــر تنظي ــم “داع ــش” ف ــي القري ــة.
ول ــم يس ــتطع فري ــق الرص ــد بالمؤسس ــة معاين ــة الخس ــائر إال بع ــد أي ــام بس ــبب ع ــدم وج ــود خدم ــة االتص ــاالت،
إذ اتض ــح أن حج ــم األض ــرار الت ــي طال ــت المس ــجد جس ــيمة ،وعندم ــا تواص ــل فري ــق مؤسس ــة س ــيناء م ــع األهال ــي
تبيّــن أنه ــم ل ــم يس ــتطيعوا أيضًــا الوص ــول إل ــى المنطق ــة ألنه ــا م ــا زال ــت ش ــديدة الخط ــورة.

2020.08.17
تفاقم ــت معان ــاة الصيادي ــن ف ــي بحي ــرة “البردوي ــل” ،ثان ــي أكب ــر بحي ــرات مص ــر ،الواقع ــة ف ــي محافظ ــة ش ــمال
س ــيناء ،بعدم ــا تلق ــى الصي ــادون ردًا س ــلب يًا م ــن وزارة الدف ــاع تؤك ــد عل ــى حظ ــر الصي ــد داخ ــل البحي ــرة ف ــي الوق ــت
الحال ــي وألج ــل غي ــر مس ــمى.
إذ تلق ــى النائ ــب ف ــي البرلم ــان المص ــري ،ع ــن دائ ــرة “بئ ــر العب ــد” ،س ــامة الرقيع ــي ،ردًا م ــن أمان ــة وزارة الدف ــاع
بتاري ــخ  29يولي ــو يش ــير إل ــى “االعت ــذار ع ــن س ــروح عائم ــات الصي ــد عل ــى س ــاحل البح ــر المتوس ــط م ــن بورس ــعيد
غربًــا حت ــى خ ــط الح ــدود الدولي ــة ش ــر ًق ا” ،و”ع ــدم القي ــام ب ــأي أعم ــال صي ــد داخ ــل البحي ــرة ف ــي الوق ــت الحال ــي”.
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وف ــي التفاصي ــل ،فق ــد أعلن ــت إدارة البحي ــرة موع ـدًا س ــاب ًق ا لفت ــح المج ــال للصي ــد فيه ــا ،بعدم ــا قام ــت بتأجيل ــه
ع ــن موع ــد ف ــي ماي ــو الماض ــي ،ث ــم قام ــت بتأجيل ــه أكث ــر م ــن م ــرة ،ث ــم أص ــدرت ق ــراراً إدار يًــا بحظ ــره تمامًــا ،رغ ــم
أن الصيادي ــن قام ــوا مس ــب ًق ا بدف ــع رس ــوم تأمي ــن تراخي ــص الصي ــد.
يس ــتفيد م ــن بحي ــرة “البردوي ــل” نح ــو  2500صي ــاد ،وتع ــد مص ــدر دخله ــم األساس ــي أو الوحي ــد ،وم ــن المعت ــاد أن
يت ــم فتحه ــا للصي ــد ف ــي بداي ــة ماي ــو م ــن كل ع ــام ،وتس ــتمر حت ــى نهاي ــة ديس ــمبر ،إال أن ه ــذا االنتظ ــام كس ــرته
العمليــات العســكرية الشــاملة التــي انطلقــت فــي  9فبرايــر  ،2018والــذي صاحبــه تضييــق كبيــر فــي ســبل
العي ــش الكري ــم م ــا زال مس ــتم رًا حت ــى الي ــوم.
ال تقتصــر المعانــاة فقــط علــى الصيــد فــي بحيــرة البردويــل؛ بــل يشــمل حظــر الصيــد فــي ســواحل البحــر
المتوس ــط من ــذ أكث ــر م ــن عامي ــن ونص ــف ،حي ــث يمن ــع ن ــزول العائم ــات وق ــوارب الصي ــد تمامًــا ،ويش ــمل ه ــذا
الق ــرار وآث ــاره صي ــادو ش ــمال س ــيناء فق ــط ،فوف ًق ــا لش ــهادة صي ــاد خمس ــيني م ــن ح ــي “أبوصق ــل” ف ــي مدين ــة
“العري ــش” ،فإنه ــم يش ــاهدون مراك ــب الصي ــد القادم ــة م ــن “دمي ــاط” و”ب ــور س ــعيد” وه ــي تصط ــاد ف ــي البح ــر
بحري ــة دون منعه ــا وتطبي ــق الحظ ــر عليه ــا ،وينطب ــق الحظ ــر عل ــى الصيادي ــن م ــن ش ــمال س ــيناء فق ــط ،مش ــي رًا
إل ــى أن أس ــعار األس ــماك ارتفع ــت بمق ــدار يعج ــز أغلبي ــة الن ــاس ع ــن ش ــرائه ،وأن التج ــار ف ــي المحافظ ــة يقوم ــون
حال يًــا بش ــراء األس ــماك م ــن محافظ ــة “دمي ــاط” بتكلف ــة أعل ــى ،مضا ًف ــا إليه ــا أج ــرة النق ــل ،مؤك ـدًا أن الصيادي ــن
ف ــي المحافظ ــة يتعرض ــون لظل ــم فاح ــش ،فه ــم متوقف ــون ع ــن العم ــل ولي ــس له ــم أي دخ ــل ،وال تق ــدم له ــم
الحكوم ــة أي ــة تعويض ــات أو مس ــاعدات اجتماعي ــة.
تُع ــد مهن ــة الصي ــد بالنس ــبة للم ــدن والمناط ــق الس ــاحلية مهن ــة أساس ــية تضم ــن آلالف األف ــراد حي ــاة كريم ــة.
وبالنس ــبة للس ــكان المحليي ــن ف ــي س ــيناء ،فق ــد ألق ــت العملي ــات العس ــكرية الش ــاملة الت ــي انطلق ــت ف ــي فبراي ــر
 2018أث ــارًا ثقيل ــة عل ــى مواطن ــي المحافظ ــة م ــا زال ــت قائم ــة ل ــآن .يضم ــن اإلع ــان العالم ــي لحق ــوق اإلنس ــان
فــي المــادة  23حــق العمــل للجميــع ،وفــي “حريــة اختيــار العمــل ،وفــي شــروط عمــل مرضيــة عادلــة ،وفــي
الحماي ــة م ــن البطال ــة”.
ويُع ــد الق ــرار الحكوم ــي بحظ ــر الصي ــد دون توفي ــر البدائ ــل أو تعويض ــات أو معاش ــات مناس ــبة انته ـ ً
ـاك ا ف ــي ح ــق
المواطنيــن بالعمــل وحيــاة كريم ــة ،وهــو انتهــاك يقــوم علــى أســاس تميي ــزي مناطقــي اختــص ب ــه صيــادو
محافظ ــة ش ــمال س ــيناء دون غيره ــم ،إذ تس ــمح الس ــلطات الصيادي ــن م ــن محافظ ــات أخ ــرى ،مث ــل “ب ــور س ــعيد”
و”دمي ــاط” ،بالصي ــد بمراكبه ــم عل ــى س ــواحل المحافظ ــة دون أي تضيي ــق.
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رفض وزارة الدفاع استئناف
الصيد في البردويل

2020.08.17
كش ــف مواط ــن يدع ــى “حم ــزة ابراهي ــم أب ــو س ــمرة” تع ــرض منزل ــه الواق ــع ف ــي قري ــة “إقطي ــة” التابع ــة لمرك ــز “بئ ــر
العب ــد” ف ــي ش ــمالي س ــيناء ،للتدمي ــر نتيج ــة لقص ــف ج ــوي ش ــديد نت ــج عن ــه تس ــوية البي ــت ب ــاألرض وتدمي ــره
بالكام ــل .واكتف ــى صاح ــب البي ــت عن ــد نش ــر خب ــر نس ــف بيت ــه عل ــى فيس ــبوك بالق ــول“ :الحم ــدهلل عل ــى كل ح ــال،
بيع ــوض اهلل” ،مش ــي رًا إل ــى أن تدمي ــر المن ــزل وق ــع ي ــوم  27يولي ــو الماض ــي.
يحظ ــر الملح ــق اإلضاف ــي األول التفاقي ــة جني ــف ف ــي الم ــادة  52اس ــتهداف األعي ــان المدني ــة ،ومن ــع توجي ــه هجمات
إليه ــا حت ــى وإن كان ــت ضم ــن ني ــة الردع.

منزل حمزة أبو سمرة
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2020.08.18
أقدم ــت ق ــوة عس ــكرية م ــن الجي ــش المص ــري عل ــى نس ــف وتدمي ــر وحدتي ــن صحيتي ــن ،تق ــع األول ــى ف ــي قري ــة
“الس ــكادرة” ،والثاني ــة ف ــي قري ــة “العك ــور” ،اللتي ــن تتبع ــان لمرك ــز “الش ــيخ زوي ــد“ ،ش ــمالي س ــيناء.
أف ــاد ش ــاهد عي ــان لمؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان ،م ــن قري ــة “أبوطويل ــة” القريب ــة م ــن م ــكان الواقع ــة ،أن
الوح ــدة الصحي ــة ف ــي قري ــة “العك ــور” ت ــم إفراغه ــا قس ــر يًا قب ــل س ــنتين م ــن قب ــل الجي ــش ،وأن األهال ــي ش ــاهدوا
التفجي ــر وأعم ــدة الدخ ــان ترتف ــع م ــن الم ــكان ال ــذي تح ــول خ ــال لحظ ــات إل ــى ركام .ول ــدى س ــؤال أح ــد الس ــكان
المحليي ــن ف ــي القري ــة ع ــن الم ــكان ال ــذي يتلق ــى األهال ــي في ــه الرعاي ــة الصحي ــة ،أج ــاب أنه ــم ومن ــذ م ــدة طويل ــة
قام ــوا بتخصي ــص من ــزل أهل ــي كبدي ــل ع ــن الوح ــدة.
أم ــا ع ــن الوح ــدة الصحي ــة ف ــي قري ــة “الس ــكادرة” ،فأوضح ــت ش ــهادات ثالث ــة م ــن الس ــكان المحليي ــن أن الجي ــش،
وبعــد أن قــام ســاب ًق ا بعمــل حملــة ترحيــل قســرية فــي حــق الســكان ،قــام بتفجيــر المــكان ،ولــم يبــقَ مــن
القري ــة إال المدرس ــة االبتدائي ــة واإلعدادي ــة ،وتحول ــت البي ــوت والمح ــات إل ــى ركام.
تعي ــش المناط ــق والق ــرى المرتبط ــة بالش ــيخ زوي ــد تح ــت واق ــع صح ــي مؤل ــم ،إذ أن غالبي ــة الوح ــدات الصحي ــة
فيهــا ،البالــغ عددهــا  14وحــدة ،جــرى تفجيرهــا أو تحويلهــا إلــى كمائــن عســكرية ،وخرجــت معظمهــا مــن
الخدم ــة ،ول ــم يتب ــقَ منه ــا إال الوح ــدة الواقع ــة ف ــي قري ــة “أب ــو طويل ــة”.
يحم ــي القان ــون الدول ــي والمعاه ــدات ذات العالق ــة الوح ــدات الصحي ــة والمستش ــفيات م ــن أي ــة أعم ــال عس ــكرية
أو انتقامي ــة ترتك ــب ف ــي حقه ــا ،وتف ــرض قواع ــد القان ــون الدول ــي العرف ــي حماي ــة للوح ــدات الصحي ــة والطبي ــة
س ــواء أكان ذل ــك ف ــي ن ــزاع مس ــلح دول ــي أو غي ــر دول ــي .يؤك ــد البروتوك ــول اإلضاف ــي الثان ــي التفاقي ــات جني ــف
 1977ف ــي الم ــادة  11-1عل ــى وج ــوب حماي ــة واحت ــرام وح ــدات ووس ــائل النق ــل الطب ــي ،وأال تك ــون مح ـ ً
ا للهج ــوم.

2020.08.18
أقدم ــت مجموع ــات مس ــلحة غي ــر نظامي ــة ،تنتم ــي لم ــا يس ــمى “اتح ــاد قبائ ــل س ــيناء” ،ترافقه ــا دوري ــة للجي ــش،
عل ــى احتج ــاز  4س ــيدات بش ــكل تعس ــفي ف ــي ح ــي “البحب ــوح” الواق ــع ف ــي جن ــوب مدين ــة “الش ــيخ زوي ــد“ ،ث ــم أضافوا
إليه ــن س ــيدة أخ ــرى احتج ــزت م ــن موق ــف س ــيارات األج ــرة أثن ــاء اس ــتعدادها للذه ــاب للعري ــش .تش ــترك النس ــوة
ف ــي أنه ــن يقم ــن ف ــي المنطق ــة لوحده ــن دون عوائ ــل ،وأنه ــن م ــن النازح ــات م ــن الق ــرى.
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أفــاد شــاهد عيــان لمؤسســة ســيناء ،أن المجموعــة المســلحة كانــت مكونــة مــن  3ســيارات نــوع “تويوتــا
ك ــروزر” ،وأنه ــا قام ــت بج ــوالت اس ــتعراضية ف ــي داخ ــل مدين ــة “الش ــيخ زوي ــد” ،انطال ًق ــا م ــن تمركزه ــم عن ــد تجم ــع
“العراجي ــن” الواق ــع ف ــي قري ــة “أبوطويل ــة” ،مش ــي رًا إل ــى أن ق ــوة م ــن الجي ــش كان ــت برفقته ــم ،وأنه ــم قام ــوا بترك
الس ــيدة الخامس ــة (الت ــي اعتقل ــت الح ًق ــا) بع ــد س ــاعتين م ــن االحتج ــاز ،فيم ــا ل ــم يع ــرف مصي ــر بقي ــة الس ــيدات أو
الجه ــة الت ــي نقل ــن إليه ــا.
تُع ــد المجموع ــات المس ــلحة المنضوي ــة تح ــت كي ــان “اتح ــاد قبائ ــل س ــيناء” ،ق ــوات غي ــر نظامي ــة وغي ــر رس ــمية
تقات ــل إل ــى جان ــب الجي ــش المص ــري ف ــي س ــيناء ،ومنح ــت له ــم س ــلطات بموج ــب األم ــر الواق ــع لتنفي ــذ عملي ــات
أمني ــة وحم ــات لالعتق ــال التعس ــفي واإلخف ــاء القس ــري ،كم ــا س ــجلت قيامه ــا بانته ــاكات جس ــيمة أخ ــرى تمثل ــت
بعملي ــات قت ــل خ ــارج نط ــاق القان ــون .وه ــي بذل ــك تُع ــد أح ــد أط ــراف الن ــزاع ال ــذي يس ــري علي ــه قواني ــن الح ــرب،
والت ــي تُل ــزم الجمي ــع بب ــذل الحماي ــة القص ــوى للمدنيي ــن وع ــدم ال ــزج به ــم ف ــي الص ــراع ،ومن ــع االعت ــداء عليه ــم
واالنتق ــاص م ــن حقوقه ــم.

2020.08.19
مقت ــل مواط ــن مس ــن يدع ــى “عل ــي داود العل ــوي” ،يبل ــغ م ــن العم ــر  62عامًــا ،تح ــدث إلين ــا أح ــد اف ــراد أس ــرته
قائ ـ ً
ا :أن القتي ــل لقــي مصرع ــه بعي ــار ن ــاري أطلقت ــه دوري ــة للجي ــش أثن ــاء محاول ــة نزوح ــه م ــن مح ــل س ــكنه
الواق ــع ف ــي قري ــة “المري ــح” ،موضحي ــن أن س ــبب خروج ــه كان للنج ــاة بحيات ــه بعدم ــا س ــاءت األوض ــاع األمني ــة ف ــي
القري ــة ومحيطه ــا ،وأن النقط ــة العس ــكرية الت ــي أطلق ــت علي ــه كان ــت متمرك ــزة بالق ــرب م ــن خط ــة س ــكة الحدي ــد
ف ــي قري ــة “ 6أكتوب ــر”.
تطابق ــت الرواي ــة الس ــابقة م ــع ش ــهادة أخ ــرى ألح ــد أق ــارب القتي ــل تح ــدث لمؤسس ــة س ــيناء أن الجي ــش أطل ــق
علي ــه الرص ــاص عل ــى الرغ ــم م ــن قي ــام العائل ــة بالتنس ــيق لخروج ــه م ــن القري ــة م ــع ق ــوات الجي ــش بوس ــاطة م ــن
ش ــيخ العائل ــة الحكوم ــي ال ــذي نس ــق م ــع الس ــلطات لترتي ــب األم ــر.
ووف ًق ــا لمص ــدر طب ــي تح ــدث لفري ــق مؤسس ــة س ــيناء ،ف ــإن جثم ــان المواط ــن ت ــم إيداع ــه ف ــي مستش ــفى “بئ ــر
العب ــد” الع ــام.
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يعتبــر مبــدأ التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن أثنــاء النزاعــات قاعــدة أساســية فــي القوانيــن الناظمــة
للنزاعــات ،وتفــرض توجيــه الهجمــات إلــى المقاتليــن فقــط وال يجــوز أن توجــه إلــى المدنييــن ،كمــا نــصّ
علي ــه ق ــرار للجمعي ــة العام ــة لألم ــم المتح ــدة ،ص ــدر ف ــي ع ــام  1968بش ــأن احت ــرام حق ــوق اإلنس ــان ف ــي النزاع ــات
المس ــلحة ،عل ــى انطب ــاق مب ــدأ التميي ــز ف ــي جمي ــع النزاع ــات المس ــلحة .ويع ــد اس ــتهداف رج ــل مس ــن ال يمك ــن أن
يش ــكل مص ــدر تهدي ــد انته ـ ً
ـاك ا صارخًــا له ــذا المب ــدأ.

علي داود العلوي

2020.08.22
ُف جعــت أســرة فــي مدينــة العريــش ،شــمالي ســيناء ،بإصابــة  3مــن أفرادهــا ،مــن بينهــم طفلــة ،برصــاص
عشــوائي صــدر مــن ارتــكازات أمنيــة اســتقرت فــي أنحــاء مختلفــة بأجســادهم.
أوضحــت بيانــات حصلــت عليهــا مؤسســة ســيناء مــن مصــادر طبيــة فــي مستشــفى “العريــش” العــام ،أن
المصابيــن الثالثــة هــم:
 أحمد سليمان سالم ،يبلغ من العمر  34عام ،أصيب بطلق ناري في ساقه اليمنى. أحمد سليم سالم ،يبلغ من العمر  42عام ،أصيب بطلق ناري في ظهره. -آية أحمد سليم ،تبلغ من العمر  12عام ،أصيبت بطلق ناري أعلى ظهرها.
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ذك ــر ش ــاهد عي ــان ،م ــن س ــكان محي ــط ح ــي “الزه ــور” ف ــي مدين ــة “العري ــش” ،أن األف ــراد الثالث ــة أصيب ــوا أثن ــاء
تواجدهــم عنــد منزلهــم فــي منطقــة مــا بيــن حــي “ابنــي بيتــك الجولــف” و”حــي الزهــور” فــي دائــرة “قســم
ثال ــث العري ــش” ،مؤك ـدًا أن ــه س ــمع أص ــوات أعي ــرة ناري ــة ص ــدرت م ــن كمي ــن أمن ــي يقب ــع عل ــى الطري ــق الدائ ــري
جن ــوب المنطق ــة المذك ــورة ،مش ــي رًا إل ــى أن الجي ــران الذي ــن ش ــهدوا عل ــى الواقع ــة اس ــتنجدوا باالس ــعاف لنق ــل
المصابي ــن ،والت ــي ذهب ــت به ــم إل ــى مستش ــفى “العري ــش الع ــام“؛ وأض ــاف أن ــه وق ــت وق ــوع الحادث ــة ل ــم يك ــن
هن ــاك اش ــتباكات بي ــن ق ــوات الجي ــش ومس ــلحين؛ وأن ــه ل ــم يش ــاهد أي تواج ــد لعناص ــر مس ــلحة تنتم ــي لداع ــش
ف ــي المنطق ــة.
وأض ــاف ش ــاهد آخ ــر م ــن س ــكان المنطق ــة ،أن المصابي ــن الثالث ــة ه ــم نازح ــون م ــن قري ــة “الش ــاق” ف ــي “الش ــيخ
زوي ــد” ،وق ــد نزح ــوا قس ـرًا من ــذ ع ــام بع ــد أن دفعه ــم التضيي ــق األمن ــي الخان ــق والقذائ ــف العش ــوائية المميت ــة
إل ــى الن ــزوح بح ًث ــا ع ــن حي ــاة كريم ــة آمن ــة ف ــي “العري ــش”؛ مؤك ــداً أن إط ــاق الن ــار م ــن الكمائ ــن القريب ــة يح ــدث
بإســتمرار لغــرض التأميــن وأنهــا ليســت المــره األولــى التــي يقــع فيهــا ضحايــا مــن المدنييــن عــن طريــق
الخط ــأ.
وكإجــراء معتــاد ينتــج عنــه ضيــاع الحــق بالمطالبــة بمحاســبة المســؤولين وتعويــض األضــرار ،أبلغــت إدارة
مستش ــفى “العري ــش الع ــام“ نقط ــة الش ــرطة المتواج ــدة فيه ــا بالحادث ــة ،لتق ــوم األخي ــرة بتحري ــر محض ــر يش ــير
إلــى أن ســبب اإلصابــات طلقــات ناريــة مجهولــة المصــدر .منــذ ســنوات عــدة ،تشــفت فــي ســيناء عمليــات
اإلصاب ــة والقت ــل النات ــج ع ــن إطالق ــات ن ــار وقذائ ــف عش ــوائية مصدره ــا الق ــوات األمني ــة المصري ــة ،ول ــم يس ــجل
عق ــد أي محاكم ــة لمحاس ــبة المس ــؤولين ع ــن ه ــذه االنته ــاكات ،عل ــى الرغ ــم م ــن أن العدي ــد م ــن المواثي ــق تُل ــزم
الحكوم ــة المصري ــة بوج ــوب ص ــون حماي ــة حي ــاة المدنيي ــن ،وم ــن ذل ــك م ــا ورد ف ــي الم ــادة الرابع ــة م ــن الميث ــاق
اإلفريق ــي لحق ــوق اإلنس ــان وال ــذي أورد صراح ــة ه ــذا األم ــر ،معتب ـرًا ذل ــك واج بًــا يس ــتمر ط ــول الوق ــت بم ــا ف ــي
ذل ــك أثن ــاء النزاع ــات.
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خارطة شبه جزيرة سيناء

مدن رئيسية
شمال سيناء
مركز المدينة
وسط و جنوب سيناء
الحدود االدارية
حدوث انتهاك
اسم و موقع المدينة
التي حدث فيها انتهاك
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