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ملخص
ش ــهد ش ــهر أغس ــطس م ــن ع ــام  2021وق ــوع ع ــدد م ــن
االنته ــاكات ،كان م ــن بينه ــا قي ــام ق ــوات إنف ــاذ القان ــون
المصريــة بعمليــات اعتقــال تعســفي لســيدات لوجــود
صل ــة قراب ــة تربطه ــم بأح ــد المطلوبي ــن أمني ــا ،ضم ــن
س ــلوك عقاب ــي اعت ــادت الس ــلطات ممارس ــته ف ــي س ــيناء،
كم ــا س ــجل الفري ــق القانوني بالمؤسس ــة انته ــاكا يمس
معايي ــر المحاكم ــة العادل ــة ،تع ــرض له ــا المتهمي ــن ف ــي
القضي ــة رق ــم  810لس ــنة .2019
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تفاصيل انتهاكات شهر أغسطس
أ -انتهاكات السلطات وقوات إنفاذ القانون
المصرية
 - 1االعتقال التعسفي للنساء
وثق ــت المؤسس ــة اس ــتمرار سياس ــة االعتق ــال التعس ــفي
غيــر القانونــي ،وهــو نمــط مــن االنتهــاكات تمارســه
الســلطات األمنيــة تجــاه أهالــي شــمال ســيناء فــي
إطــار توســيع دائــرة االشــتباه أو كوســيلة ضغــط علــى
العناص ــر المطلوب ــة أمني ــا عب ــر اتخ ــاذ أح ــد أف ــراد األس ــرة

مــن جانــب آخــر ،تابعــت مؤسســة ســيناء لحقــوق

كرهين ــة للضغ ــط عليه ــم م ــن أج ــل تس ــليم أنفس ــهم.

اإلنس ــان ارت ــكاب تنظي ــم داع ــش لعملي ــة اختط ــاف طالت

وثقــت المؤسســة خــال شــهر أغســطس شــهادات

 3مدنيي ــن جن ــوب غ ــرب مدين ــة بئ ــر العب ــد ،كم ــا س ــجلت

لثــاث ســيدات جــرى اعتقالهــن دون وجــود أيــة

مقتــل مدنــي نتيجــة انفجــار عبــوة ناســفة زرعهــا

مســوغات قانونيــة .خــال فتــرة اعتقالهــن ،قــام أفــراد

مســلحو التنظيــم علــى األرجــح مــن أجــل اســتهداف

مــن الشــرطة بتوجيــه تهديــدات لهــن ،كمــا تعرضــت

القــوات الحكوميــة.

إحداه ــن للض ــرب والس ــحل .وفيم ــا يل ــي ش ــهادات دوّنه ــا
فريــق مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان علــى لســان
الضحايــا وجــرى حجــب بعــض المعلومــات بنــا ًء علــى
طلبهــم وحفاظــا علــى ســامتهم.

“عائشة”

اسم مستعار

التق ــى فري ــق المؤسس ــة بالس ــيدة “عائش ــة” ،وه ــي م ــن
ســكان مدينــة العريــش ،حيــث قامــت قــوة مــن قســم
ش ــرطة ( )...العري ــش باعتقاله ــا م ــن منزله ــا بتاري ــخ 16
أغس ــطس  ،2021قال ــت لن ــا:
“كانــوا قبــل كــده اعتقلونــي مــن منزلــي لمــدة 21
يــوم بتاريــخ  4أغســطس  ،2019كنــت وقتهــا حامــل
ف ــي الش ــهر الس ــادس ،بس ــبب أن في ــه ح ــد م ــن قرايب ــي
مطل ــوب أمني ــا ،رغ ــم ان ــي أك ــدت له ــم كتي ــر أن ــه اتقت ــل،
لكــن مضايقــات األمــن ليّــا اســتمرت ،وبعــد خروجــي
مــن االعتقــال األول فضلــت علــى تواصــل مســتمر مــع
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مأمــور القســم بنــاء علــى طلــب منــه لحــد مــا حصــل

كان ــت مس ــافرة القاه ــرة ت ــزور أخوه ــا ،واتأخ ــرت وموصلت ــش

علــى ترقيــة واتنقــل مــن القســم وانقطــع التواصــل

بي ــت خال ــي وموبايله ــا اتقف ــل ،قعدن ــا نتص ــل عل ــى الموبايل

بينن ــا .ب ــدأت أعي ــش حيات ــي بش ــكل طبيع ــي واعتق ــدت

فضــل مقفــول لحــد مــا اتفتــح تقريبــا الســاعة  6المغــرب،

أنــه خــاص الحمــد هلل مشــكلتي اتحلــت ،لحــد يــوم

وفضلن ــا ن ــرن م ــش بت ــرد علين ــا ،فهمن ــا أنه ــا اتمس ــكت ألن

 16أغســطس  2021الســاعة  3العصــر جالــي رئيــس

آخــر مــرة كلمتنــا كانــت رايحــة علــى المعديــة ،والتفتيــش

المباح ــث الضاب ــط ( )...الل ــي ش ــغال ف ــي قس ــم ( )....ف ــي

عل ــى المعدي ــة مزع ــج ج ــدا وكتي ــر بيوقف ــوا ن ــاس بالس ــاعات

العريــش ،وده قســم مختلــف عــن القســم اللــي ســبق

هن ــاك وأوق ــات بيعتقل ــوا ن ــاس كتي ــر ،ب ــس منق ــدرش نعم ــل

اعتقالــي فيــه ،ومــش القســم اللــي تابــع ليــه عنــوان

حاج ــة قب ــل م ــا يع ــدي  24س ــاعة علش ــان نق ــدر نعم ــل ب ــاغ أو

البي ــت بتاع ــي أص ــا .رئي ــس المباح ــث س ــألني ع ــن م ــكان

تليغ ــراف ،بعدي ــن بطلن ــا رن علش ــان خوفن ــا الموباي ــل يفصل

أم ــي ،قولتل ــه م ــش عن ــدي قال ــي إحن ــا لس ــه جايي ــن م ــن

ش ــحن ،مكن ــش ف ــي أي أخب ــار عنه ــا وال نع ــرف عنه ــا حاج ــة،

محــل إقامتهــا وعرفنــا أنهــا عنــدك ،قولتلهــم أل مــش

الســاعة  12بليــل قررنــا نكلــم محامــي قــال لنــا اســتنوا

هنــا ،فتشــوا الشــقة وبعديــن قالولــي طيــب تعالــي

للصب ــح ،الس ــاعة  2الفج ــر كلمتن ــا أنه ــا جاي ــة ف ــي الطري ــق،

معانــا ،أخدونــي معاهــم القســم ،والضابــط فضــل

لم ــا وصل ــت عرفن ــا أنه ــا قع ــدت محتج ــزة ف ــي نقط ــة تفتي ــش

يضــرب فيّــا جامــد باألقــام علــى وشــي ويقولــي أنــا

المعدي ــة كل الوق ــت ده ،مكن ــش ح ــد عاي ــز منه ــا حاج ــة كانوا

عايــز أترقــى زي الضابــط ( ).....ادينــي معلومــات عــن

بيس ــألوا ع ــن أخته ــا ،وبعدي ــن أدوله ــا حاجته ــا وقال ــوا له ــا

قريبــك ،ويســألني علــى نــاس معرفــش عنهــم حاجــة،

امشــي ،خالتــو األمــن عايزهــا وخالتــي عايشــة فــي بيتهــا

وق ــام بتهدي ــدي وق ــال ل ــي“ :الم ــره دي مــش هتخرجــي

وبتم ــارس حياته ــا بش ــكل طبيع ــي ،مام ــا ذنبه ــا اي ــه؟”.

هنقطعــك ونتعشــى بيكــي هنــا” ،وبعــد مــا ضربونــي
س ــحلوني عل ــى األرض م ــن ج ــوة القس ــم لح ــد العربي ــة،
ونزلون ــي معاه ــم علش ــان أجي ــب أم ــي ،ولم ــا ملقيوه ــاش
فــي المــكان اللــي ودتهــم ليــه بهدلونــي فــي الشــارع
والضاب ــط ق ــال ل ــي “يومي ــن وهنيج ــي ل ــو خايف ــة عل ــى
نفس ــك وأوالدك تك ــون أم ــك موج ــودة” ،كان ي ــوم صع ــب
أخدونــي العصــر وســابوني بعــد العشــاء”.

“هدى”

اسم مستعار

الس ــيدة “ه ــدى” ،م ــن س ــكان مدين ــة العري ــش ،قام ــت ق ــوة
م ــن قس ــم ش ــرطة ( )...بمداهم ــة منزله ــا العتقاله ــا ،وعندم ــا
ل ــم يجدوه ــا توجه ــت ق ــوة الش ــرطة لمن ــزل أقاربه ــا واعتقل ــوا
اثني ــن منه ــم للضغ ــط عل ــى ه ــدى م ــن أجل لتس ــليم نفس ــها
لقس ــم الش ــرطة ،وه ــو م ــا ح ــدث بتاري ــخ  18أغس ــطس .2021

“وفاء”

اسم مستعار

وثــق فريــق المؤسســة اعتقــال الســيدة “وفــاء” بتاريــخ
 17أغس ــطس  ،2021أثن ــاء وجوده ــا ف ــي معدي ــة القنط ــرة
لعب ــور قن ــاة الس ــويس خ ــال س ــفرها لمدين ــة القاه ــرة،
التق ــت المؤسس ــة بابنته ــا لمعرف ــة تفاصي ــل م ــا ج ــرى،
قال ــت لن ــا:

اس ــتمع فري ــق المؤسس ــة لش ــهادة ه ــدى ،قال ــت لن ــا:
“قم ــت بتس ــليم نفس ــي لقس ــم ش ــرطة ( ).......ألنه ــم كان ــوا
عايزينــي ،واعتقلــوا اثنيــن مــن قرايبــي علشــان اســلم
نفس ــي ،وأن ــا م ــش عارف ــه الس ــبب ،رح ــت القس ــم ف ــي ح ــدود
الس ــاعة  5مس ــاء ،كن ــت واخ ــدة معاي ــا قريبت ــي ،قعدوه ــا ف ــي
أوض ــة أمن ــاء الش ــرطة وغمون ــي وأخدون ــي عل ــى مكت ــب رئيس
المباح ــث ،س ــألوني ع ــن اثني ــن م ــن قرايب ــي مطلوبي ــن أمنيا،

“مام ــا عنده ــا  53س ــنة وم ــش حم ــل البهدل ــة دي ،وه ــي

فقلــت إنــي معرفــش عنهــم حاجــة ،الضابــط فضــل يزعــق

كل اللــي فضــل لنــا مــن بعــد اعتقــال بابــا فــي ،2014

لــي جامــد ،وأنــا فضلــت أحلــف لهــم إنــي معرفــش عنهــم
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حاجــة ،خرجونــي وادوا لنــا ورق أبيــض أنــا وقريبتــي،
م ــع انه ــم م ــش عايزي ــن منه ــا حاج ــة وال س ــألوا عليه ــا،
أنــا أخــدت قريبتــي معايــا وأنــا رايحــة القســم عشــان
خوف ــت مطلع ــش ،س ــابونا ب ــرا ش ــوية ف ــي مكت ــب األمن ــاء
وبعديــن طلبــوا مننــا نكتــب أســامينا ورقــم البطاقــة
الش ــخصية والس ــن وأس ــامي أزواجن ــا و ش ــغلهم ،وبعدين
مســكونا الــورق زي تذكــرة الســجن و صورونــا واحنــا
ماســكين الــورق ،واحنــا قاعديــن جــوه كنّــا بنســمع
ص ــوت س ــتات بتص ــرخ ف ــي الحج ــز وبتخب ــط عل ــى الب ــاب
عايزيــن يدخلــوا الحمــام ،ســمعت صــوت بتــاع  3أو 4
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 - 2انتهاك معايير المحاكمة العادلة
وثــق الفريــق القانونــي بالمؤسســة قيــام محكمــة
جنايــات القاهــرة “الدائــرة الثالثــة جنايــات” المنعقــدة
بتاريــخ  18أغســطس  ،2021بمعهــد أمنــاء الشــرطة
برئاس ــة المستش ــار محم ــد عب ــد الس ــتار بتجدي ــد حب ــس
 148متهــم ومتهمــة ،والمحبوســين احتياط يًــا علــى
ذم ــة القضي ــة رق ــم  810لس ــنة  ،2019م ــن بينهم خمس ــة
أش ــخاص ق ــد ت ــم إخ ــاء س ــبيلهم بتدابي ــر احترازي ــة ف ــي
القضيــة المذكــورة وهــم :

س ــتات وأمن ــاء الش ــرطة كان ــوا بييزعق ــوا له ــم وبيرفض ــوا

 - 1عائشة سليم حماد وصيان.

ان أي ح ــد يطل ــع ،تقريب ــا م ــش عايزي ــن انن ــا نش ــوفهم،

 - 2فاطمة سليمان سليم حماد.

الســاعة  8مســاء”.

 - 3فاطمة عودة سليمان عودة

فضلنــا نســمع صريــخ الســتات لحــد مــا روحنــا علــى

 - 4محمد أحمد يحيى زيدان.
تكشــف هــذه الشــهادات عــن صعوبــة الوضــع الــذي

 - 5فاطمة عودة منصور عياد.

يواجهــه مواطنــو شــمالي ســيناء ،وعــن اســتمرار

ق ــررت المحكم ــة تجدي ــد حب ــس جمي ــع المتهمي ــن س ــواء

مخالفــات الســلطات األمنيــة للمواثيــق والقوانيــن
الملزم ــة ،حي ــث ين ــص العه ــد الدول ــي الخ ــاص بالحق ــوق
المدني ــة والسياس ــية ف ــي الم ــادة  9عل ــى أن “ل ــكل ف ــرد
ح ــق ف ــي الحري ــة وف ــي األم ــان عل ــى ش ــخصه .وال يج ــوز
توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســف اً ،وال يجــوز حرمــان أحــد
مــن حريتــه إال ألســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــاً
لإلج ــراء المق ــرر في ــه” ،كم ــا ين ــص الدس ــتور المص ــري ف ــي
المــادة  54علــى أن “الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي”
وأن ــه “ال يج ــوز القب ــض عل ــى أح ــد ،أو تفتيش ــه ،أو حبس ــه،
أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد إال بأمــر قضائــي مســبب
يس ــتلزمه التحقي ــق .ويج ــب أن يبل ــغ ف ــورًا كل م ــن تقي ــد
حريت ــه بأس ــباب ذل ــك ،ويح ــاط بحقوق ــه كتاب ــة ،ويُمَّك ــن
االتصــال بذويــه وبمحاميــه فــورًا”.

المخلــى ســبيلهم بتدابيــر احترازيــة أو المحبوســين،
ولــم يتــم كتابــة هــذا القــرار بوجــوب االســتعالم مــن
النيابــة ً
أول ،وبعــد االســتعالم مــن النيابــة تــم التأكــد
مــن القــرار بتجديــد حبــس جميــع المتهميــن.
حيــث أن المحكمــة قبــل بــدء الجلســة ،طلبــت مــن
المحاميــن الحاضريــن تســجيل أســمائهم فــي كشــف
ورقــي ،إلثبــات حضورهــم فــي محضــر الجلســة ،وقــرر
رئي ــس الدائ ــرة تجدي ــد التدابي ــر االحترازي ــة للمتهمي ــن
المذكوري ــن بعالي ــه دون س ــماع محاميه ــم ،ودون النظ ــر
فــي أوراق القضيــة ،وتوالــت مجريــات الجلســة دون
حضــور أي مــن المتهميــن ،وقــررت هيئــة المحكمــة
رف ــض س ــماع أي طلب ــات أو دف ــاع م ــن الس ــادة المحامي ــن.
يج ــدر اإلش ــارة إل ــي أن جلس ــة التجدي ــد ل ــم تس ــتمر إل ــي
أكث ــر م ــن  15دقيق ــة ج ــرى خالله ــا نظ ــر أم ــر حب ــس 148
متهــم ومتهمــة.
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وه ــو م ــا يدل ــل عل ــي أن جلس ــات تجدي ــد أوام ــر الحب ــس

قابــل فريــق المؤسســة أحــد أقــارب أحمــد لتقصــى

االحتياطــى المنظــورة أمــام الدائــرة الثالثــة ،برئاســة

حقيقــة مــا جــرى ،قــال لنــا فــي شــهادته:

المستشــار محمــد عبــد الســتار ،بعيــدة كل البعــد
عــن القواعــد الدســتورية ونصــوص قانــون اإلجــراءات
الجنائيــة ،وتقتــرب بشــدة إلــي المحاكمــات التعســفية
المتســرعة ،وهــو مــا يصــح معــه القــول بأنــه إهــدار
للحــق فــي الدفــاع والمحاكمــة العادلــة.

ب -انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع
لداعش
 - 1اختطــاف مدنييــن جنــوب غــرب بئــر
العبــد
أق ــدم عناص ــر م ــن تنظي ــم والي ــة س ــيناء التاب ــع لداع ــش
علــى اختطــاف الطالــب فــي معهــد العريــش للعلــوم
التجاريــة ،أحمــد محمــود صالــح 19 ،عــام ،أحــد أبنــاء
قبيلــة العقايلــة ،والــذي يســكن فــي قريــة الهميصــة
جنــوب غــرب مدينــة بئــر العبــد بشــمال ســيناء.

“أحم ــد طال ــب ف ــي المعه ــد التج ــاري ف ــي العري ــش ،عن ــده
 19س ــنة ،أحم ــد ف ــي وق ــت الصي ــف أو لم ــا يك ــون فاض ــي
بين ــزل م ــع اب ــوه يش ــتغل مُــزارع ف ــي منطق ــة ك ــده قريب ــة
مــن قريــة إقطيــة أســمها “أرض الخيــر” ،هــي منطقــة
زراعي ــة مفيه ــاش س ــكان مقيمي ــن لك ــن فيه ــا مزارعي ــن
بيش ــتغلوا ف ــي النه ــار و بيرجع ــوا لقراه ــم ف ــي اللي ــل”.
وأضــاف“ :فــي اليــوم اللــي أحمــد اتخطــف فيــه ،كان
ف ــي راج ــل اس ــمه “ثاب ــت الح ــارون” ،ه ــو صاح ــب المزرع ــة
الل ــي بيش ــتغل فيه ــا وال ــد أحم ــد ف ــي أرض الخي ــر ،ثاب ــت
عــدى علــى البيــت عندهــم وســأل علــى والــد أحمــد،
قال ــوا ل ــه م ــش موج ــود ،فق ــال ألحم ــد تع ــال أن ــت معاي ــا
عنــدي شــغل بســيط محتاجــك فيــه ،خــرج أحمــد معــاه
الســاعة كانــت  7الصبــح ،فضلنــا منتظريــن رجوعــه
لحــد الســاعة  8فــي الليــل ومــا رجعــش ،فخرجنــا نــدور
ونس ــأل المزارعي ــن عن ــه مح ــدش ش ــافه خال ــص ،فضلن ــا
م ــش عارفي ــن عن ــه أي حاج ــة لح ــد تان ــي ي ــوم لم ــا لقين ــا

وفقــا للمعلومــات التــي حصــل عليهــا فريــق مؤسســة

صفح ــات عل ــى اإلنترن ــت نش ــرت أن اإلرهابيي ــن خطف ــوه،

ســيناء لحقــوق اإلنســان ،فقــد جــرت الواقعــة بالقــرب

بقينــا نســأل علــى ثابــت الحــارون صاحــب المزرعــه

م ــن قري ــة إقطي ــة ف ــي ح ــدود الس ــاعة الس ــابعة صباح ـاً

علشــان نعــرف عــن أحمــد أي حاجــة عرفنــا إن صاحــب

فــي تاريــخ  12أغســطس  ،2021حيــث تــم اختطــاف

المزرع ــة مخط ــوف ه ــو وابن ــه الل ــي عن ــده  12س ــنة م ــن

أحم ــد بصحب ــة مال ــك المزرع ــة الت ــي يعم ــل به ــا ويدع ــى

 3ايــام قبــل خطــف أحمــد ،ففهمنــا أن ثابــت الحــارون

ثابــت مصبــاح الحــارون .كمــا أن والــد “أحمــد” كان قــد

لمــا راح ياخــد أبــو أحمــد كان أصــا مخطــوف عندهــم

جــرى اختطافــه فــي مطلــع العــام الجــاري ،بتاريــخ 15

ه ــو وابن ــه وأن اإلرهابيي ــن هم ــا الل ــي بعتين ــه يجي ــب ع ــم

فبراي ــر  2021م ــن منطق ــة “أرض الخي ــر” الواقع ــة بالق ــرب

محمــود وتحفظــوا علــى ابنــه الصغيــر عندهــم ،فلمــا

م ــن قري ــة إقطي ــة جن ــوب غ ــرب بئ ــر العب ــد .حي ــث اختط ــف

ثابــت الحــارون ملقيــش عــم محمــود فــي البيــت خــاف

م ــن قب ــل مجموع ــة كان ــت تتنق ــل بس ــيارة دف ــع رباع ــي

علــى ابنــه لــو رجــع لهــم مــن غيــره فأخــذ أحمــد بــدل

تويوت ــا بيض ــاء الل ــون ،ث ــم أطل ــق س ــراحه ي ــوم  20فبراي ــر

ابــوه”.

بع ــد خم ــس اي ــام م ــن عملي ــة اختطاف ــه.

الحقــاً علمــت المؤسســة أنــه جــرى إطــاق ســراح
المختطفيــن الثالثــة بتاريــخ  5ســبتمبر  ،2021وأن
ثاب ــت الح ــارون اضط ــر لدف ــع مبل ــغ مال ــي كبي ــر كفدي ــة
للمســلحين مــن أجــل إطــاق ســراحه.
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 - 2هجمــات ال تمييزيــة تفضــي لمقتــل
مدنــي فــي بئــر العبــد
وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان عبــر مصــدر
طب ــي مقت ــل س ــلمي س ــليمان محم ــد س ــليطين ،البال ــغ
مــن العمــر  41عامــاً ،مــن ســكان مدينــة بئــر العبــد
ويعم ــل موظف ـاً ف ــي ش ــركة الكهرب ــاء ،حي ــث قت ــل عل ــى
إث ــر انفج ــار عب ــوة ناس ــفة مض ــادة لألف ــراد م ــن المرجح أن

أحمد صالح

عناص ــر م ــن تنظي ــم والي ــة س ــيناء التاب ــع لداع ــش قام ــوا
بزراعتهــا داخــل محــول كهربــاء فــي منطقــة تفاحــة
جن ــوب مدين ــة بئ ــر العب ــد ،م ــن أج ــل اس ــتهداف الق ــوات
الحكوميــة.

التقــى فريــق المؤسســة مــع أحــد أقــارب الضحيــة
لمعرفــة تفاصيــل مــا جــرى ،قــال لنــا:
“ســلمي متــزوج اتنيــن وعنــده خمــس بنــات ،شــغال

ثابت الحارون ونجله
يعتب ــر اختط ــاف المدنيي ــن ف ــي س ــيناء نمط ــا م ــن أنم ــاط
االنتهــاكات التــي يمكــن وصفهــا ب ـــ المزمنــة والتــي
يمارس ــها تنظي ــم داع ــش ،حي ــث يق ــدم عل ــى ذل ــك لق ــاء
أس ــباب ع ــدة م ــن بينه ــا الحص ــول عل ــى أم ــوال م ــن قب ــل
الضحاي ــا أو بذريع ــة التحقي ــق م ــع أح ــد المدنيي ــن بدعوى
تعاونــه مــع الســلطات األمنيــة ،وقــد وثقــت مؤسســة
ســيناء لحقــوق اإلنســان حــاالت اختطــاف عــدة نش ــرتها
بتاريــخ  30ســبتمبر  2021ضمــن تقريرهــا الســنوي
“ودّن ــا نعي ــش” ،حي ــث اعتم ــدت ف ــي إع ــداده عل ــى تقص ــي
ميدان ــي ولق ــاءات حصري ــة أجرته ــا م ــع ذوي الضحاي ــا.

موظــف فــي شــركة الكهربــاء .فــي يــوم الحــادث طلــع
ورديــة الســاعة  8الصبــح لمنطقــة تفاحــة ،المنطقــة
دي مــن فتــرة دار فيهــا حــرب بيــن اإلرهابييــن وبيــن
الجيــش ،لكــن لســه فيهــا بعــض العناصــر المســلحة
موجوديــن فــي آخــر الظهيــر الصحــراوي ،بيظهــروا
كــده يعملــوا هجــوم وبعديــن يختفــوا تانــي .الجيــش
بيســمح للمزارعيــن تدخــل تســقي شــجرها وتهتــم
بأرضهــا هنــاك لكــن بشــروط ،يعنــي يدخلــوا الصبــح
يمــروا علــى كل الكمايــن وبيتــم تفتيشــهم أكثــر مــن
مــرة وبيشــتغلوا فــي مزارعهــم ويخرجــوا مــن تفاحــة
الســاعة  4العصــر ،المزارعيــن هنــاك اشــتكوا كتيــر إن
محــول الكهربــاء مــش شــغال ،راحــوا لكميــن الجيــش
فــي المنطقــة وبلغــوه انهــم مــش عارفيــن يســقوا
مزارعهــم بســبب انــه مفيــش كهربــاء ،الكميــن بلــغ
ش ــركة الكهرب ــاء فبعت ــوا له ــم موظفي ــن م ــن ضمنه ــم
ســلمي اهلل يرحمــه”.
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وأضــاف “ :كميــن الجيــش أخــد موظفيــن الكهربــاء

كثي ــراً م ــا أفض ــت العب ــوات الناس ــفة الت ــي يزرعه ــا تنظيم

ووصله ــم لح ــد المح ــول وس ــابهم يش ــتغلوا ،هم ــا كان ــوا

داع ــش ف ــي المناط ــق الت ــي يحتله ــا لفت ــرة مؤقت ــة إل ــى

أربع ــة موظفي ــن وواح ــد م ــزارع واق ــف علش ــان يس ــاعدهم،

مقتــل وإصابــة الكثيريــن ،خــال عامــي 2019-2020

الكابــل الرئيســي كان مقطــوع نصيــن ،ومربــوط

وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال

بعبــوة ناســفة اللــي بنســميها عبــوة أفــراد هــي مــش

يقــل عــن  22مدنيــاً مــن بينهــم  10نســاء و 7أطفــال،

عب ــوة كبي ــرة بتك ــون الق ــوة التدميري ــة بتاعته ــا قليل ــة،

وإصاب ــة  23آخري ــن م ــن بينه ــم  5أطف ــال ج ــراء األلغ ــام

خلصــوا التوصيــات الداخليــة وكان فــي موظــف قاعــد

واألجســام التفجيريــة التــي زرعهــا التنظيــم.

فــوق المحــول مســتني يناولــوا لــه الكابــل الرئيســي،
فقــال لواحــد مــن الشــباب ناولنــي الكابــل ،ســلمي
مســك الكابــل علشــان يشــده معــاه ومجــرد مــا شــاله
انفجــر فيــه ،العبــوة اتســببت فــي بتــر رجليــه االتنيــن
ودراعــه ،المزارعيــن اتجمعــوا علــى الصــوت وشــالوهم
ج ــري ف ــي عربي ــه رب ــع نق ــل ،اإلس ــعاف كان ــت مس ــتنياهم
علــى الطريــق الرئيســي علشــان اإلســعاف ممنــوع

يوجــب القانــون اإلنســاني الدولــي علــى أطــراف النــزاع
التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن خــال أي نــزاع
وه ــو مب ــدأ أساس ــي يل ــزم جمي ــع أط ــراف الن ــزاع المس ــلح،
ً
نافــذا مهمــا كانــت طبيعــة الصــراع واألطــراف
ويبقــى
المنخرط ــة ب ــه ،وه ــو م ــا أكدت ــه الم ــادة  48م ــن الملح ــق
األول اإلضافــي التفاقيــة جنيــف .1977

تدخــل منطقــة تفاحــة ،نقلــوه لمستشــفى بئــر العبــد
بســرعه و أخــد  11كيــس دم ،ألنــه نــزف دم كتيــر جــدا
والمستش ــفى بعي ــدة والطري ــق مكان ــش مفت ــوح علش ــان
الكمايــن ،فضــل فــي المستشــفى لحــد الســاعة 12
وبعديــن توفــى”.

سـلمي سـليمان سـليطين
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التوصيات:
 - 1للسلطات المصرية:
أ .إج ــراء تحقيق ــات ش ــفافة ف ــي الوقائ ــع الت ــي كان فيه ــا
عناصــر مــن الجيــش والقــوات األمنيــة أطرا ًف ــا فيهــا،
وأدت إلــى وقــوع ضحايــا مــن المدنييــن.
ب .فــك القيــود التمييزيــة وغيــر القانونيــة علــى
األنش ــطة التجاري ــة وأعم ــال الصي ــد والتنق ــل ف ــي س ــيناء،

 - 2إلــى جميــع أطــراف النــزاع ،بمــن فيهــم
مســلحو تنظيــم “الدولــة اإلســامية فــي
ســيناء”:
أ.اتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة لحمايــة المدنييــن،
وف ًق ــا للقانــون اإلنســاني الدولــي ،أثنــاء أي حمــات
عســكرية بريــة وجويــة.

وتقديــم تعويضــات عاجلــة وعادلــة للســكان الذيــن

ب .ف ــي المناط ــق الت ــي يصب ــح فيه ــا ط ــرف غي ــر حكوم ــي

تضــرروا منهــا.

ف ــي الن ــزاع بمثاب ــة الق ــوة الحاكم ــة بحك ــم األم ــر الواق ــع،

ج .االمتث ــال لمب ــادئ القان ــون اإلنس ــاني الدول ــي م ــن قبل
أف ــراد الجي ــش والق ــوات األمني ــة ه ــو أس ــاس مه ــم يضمن
المهنيــة فــي أداء أعمالهــم ،ينبغــي تعليــم وتدريــب

ينبغ ــي اتخ ــاذ جمي ــع التدابي ــر الممكن ــة لحماي ــة حق ــوق
جمي ــع الس ــكان دون تميي ــز ،وضم ــان تلبي ــة االحتياج ــات
األساس ــية للمدنيي ــن.

الضب ــاط والجن ــود العس ــكريين عل ــى ه ــذه القواع ــد م ــن
خــال المناهــج فــي األكاديميــة العســكرية والــدورات
التدريبي ــة األخ ــرى.
د .دعــوة وقبــول طلبــات الزيــارات الخاصــة بآليــات
اإلج ــراءات الخاص ــة لألم ــم المتح ــدة إلى س ــيناء ،والس ــماح
له ــا بالوص ــول دون عوائ ــق ،وضم ــان ع ــدم االنتق ــام م ــن
األف ــراد الذي ــن يتعاون ــون معه ــا.
ه ـــ .إج ــراء تعدي ــات عل ــى القواني ــن واألنظم ــة الت ــي تتيح
س ــلطات واس ــعة غي ــر مقيّــدة للق ــوات األمني ــة والجي ــش،
ومنهــا قانــون الطــوارئ وقانــون مكافحــة االرهــاب،
ووض ــع آلي ــات تضم ــن اإلش ــراف القضائ ــي وإج ــراء الرقاب ــة
القانوني ــة عل ــى أداء س ــلطات إنف ــاذ القان ــون.
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