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“”تعبنــا مــن الــدم اللــي مــش راضــي يوقــف ،مــر  7شــهور
عل ــى انس ــحاب التكفيريي ــن م ــن قريتن ــا ولس ــه لح ــد اآلن في ــه
عب ــوات ناس ــفة األهال ــي بيالقوه ــا او أجس ــام غريب ــة بتنفج ــر
ف ــي عيالن ــا ،م ــش ع ــارف امت ــى هنخل ــص م ــن الكاب ــوس وامت ــى
الحكوم ــة هتتتح ــرك.”..
*جزء من شهادة أحد سكان قرية قاطية التي شهدت انفجار جسم غريب على طفلتين قتلت إحداهما وأصيبت األخرى.

ملخص
ســجلت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان خــال شــهر
ماي ــو م ــن الع ــام الج ــاري  4انته ــاكات حقوقية ،تقاس ــمها
بالتس ــاوي أط ــراف الن ــزاع :ق ــوات إنف ــاذ القان ــون المصرية
وتنظي ــم والي ــة س ــيناء التاب ــع لداع ــش.
إذ أقدمــت قــوة مــن الجيــش علــى قتــل طفــل فــي 17
م ــن عم ــره ف ــي العري ــش أثن ــاء وج ــوده بالق ــرب م ــن أح ــد
المق ــرات العس ــكرية ،حي ــث أصي ــب بطلق ــة اس ــتقرت ف ــي

م ــن جان ــب آخ ــر ،فق ــد ش ــهد ه ــذا الش ــهر مقت ــل طفل ــة
وإصاب ــة أخ ــرى ورج ــل ف ــي انفج ــار جس ــمين غريبي ــن ف ــي
منطقتي ــن مختلفتي ــن ف ــي بئ ــر العب ــد يرج ــح أن تنظي ــم
داع ــش ق ــام ب ــزرع ه ــذه المتفج ــرات.
خــال هــذا الشــهر ،أجــرت مؤسســة ســيناء لقــاءات مــع
 4مــن شــهود العيــان أو ممــن لهــم صلــة بضحايــا
االنتهــاكات ونشــرت شــهاداتهم فــي هــذا التقريــر.

رأســه .إضافــة إلــى ذلــك فقــد وثقــت مؤسســة ســيناء
وفــاة أحــد المحتجزيــن نتيجــة لإلهمــال الطبــي فــي
ســجن وادي النطــرون والــذي كان يقضــي فيــه عقوبــة
مدتهــا  18عامــا ،حيــث تقاعســت ســلطات الســجن
ع ــن إرس ــاله للمستش ــفى لمعالج ــة حالت ــه الحرج ــة ف ــي
الوقــت المناســب.
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تفاصيل انتهاكات شهر مايو
أ -انتهاكات السلطات وقوات إنفاذ القانون
المصرية
 - 1عملي ــة قت ــل خ ــارج نط ــاق القان ــون لطفل
ف ــي العريش
خــال الســنوات األخيــرة التــي تلــت انطــاق العمليــات
العس ــكرية ف ــي س ــيناء ،ب ــات القت ــل خ ــارج نط ــاق القان ــون
م ــن قب ــل أط ــراف الن ــزاع م ــن االنته ــاكات متك ــررة الوقوع،
وعل ــى الرغ ــم م ــن ه ــذا ل ــم يت ــم تس ــجيل أي ــة محاكم ــة
بحــق مرتكبيهــا ،بــل ويقيّــد فــي الســجالت الرســمية
ضــد مجهــول ،ممــا يعــد مخالفــة صارخــة للصكــوك
العالمي ــة والقواني ــن المحلي ــة والدولي ــة الملزم ــة لمص ــر
ومنه ــا الميث ــاق اإلفريق ــي لحق ــوق اإلنس ــان وال ــذي أوجب
ف ــي مادت ــه الرابع ــة وج ــوب ص ــون وضم ــان الح ــق بالحي ــاة
للمدنيي ــن ف ــي جمي ــع األوق ــات ،بم ــا ذل ــك أثن ــاء النزاعات،
كم ــا اعتبرت ــه “اللجن ــة اإلفريقي ــة لحق ــوق اإلنس ــان” ركي ــزة
أساس ــية ل ــكل الحق ــوق وغي ــر قاب ــل للتقيي ــد.

كامل نصر العيسوي
تح ــدث فري ــق مؤسس ــة س ــيناء إل ــى صحف ــي محل ــي ،وأحد
أهال ــي الح ــي لتقص ــي حقيق ــة م ــا ج ــرى ،إذ أف ــاد الش ــهود
بــأن كامــل يقيــم مــع أســرته فــي حــي الكرامــة شــرق
مدينــة العريــش ،وهــو طالــب فــي الدراســة الثانويــة
المتخصصــة فــي المجــال الزراعــي ،شــاب مكافــح
يــدرس ويعمــل فــي نفــس الوقــت لمســاعدة أهلــه
حي ــث يتق ــن ع ــدة ح ــرف يدوي ــة بس ــيطة يكس ــب منه ــا
أمــواال قليلــة .أكــد الشــاهدين فــي شــهادتهما عــدم
ح ــدوث أي اش ــتباكات مس ــلحة خ ــال ي ــوم الواقع ــة ول ــم

وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان فــي تاريــخ

يالح ــظ الس ــكان أي تواج ــد لمس ــلحين م ــن داع ــش ف ــي

 19مايــو  2021مقتــل كامــل نصــر العيســوي ،البالــغ

المنطق ــة ،كم ــا أك ــدا أن الم ــكان ال ــذي قت ــل في ــه كام ــل

م ــن العم ــر  17عام ــا ،بع ــد أن أطلق ــت علي ــه ق ــوات م ــن

ليــس منطقــة عســكرية محظــورة علــى المدنييــن،

الجي ــش تتمرك ــز بالق ــرب م ــن مق ــر الكتيب ــة  ،101مرك ــز

وأكــدا أن القــوات األمنيــة تســمح للمدنييــن بالمــرور

إدارة العمليــات العســكرية للجيــش المصــري شــرق

فيهــا.

ســيناء.

قــال أحــد أهالــي الحــي لفريــق المؤسســة“ :أعــرف

حدث ــت الواقع ــة ف ــي م ــكان يعتب ــر مربع ــا أمني ــا حصين ــا،

كام ــل بش ــكل ش ــخصي ،راج ــل ف ــي جس ــم طف ــل ،اتحم ــل

لوجــود الكتيبــة  101التابعــة للجيــش وسلســلة مــن

المســئولية بــدري جــداً عشــان يســاعد أهلــه ،عيلتــه

مــن االرتــكازات العســكرية واألمنيــة ،باإلضافــة إلــى

نــاس بســيطة جــداً ،حالهــم حــال كل ســكان حــي

قــرب المنطقــة مــن مطــار العريــش وديــوان محافظــة

الكرام ــة ن ــاس بس ــيطة ،عل ــى الرغ ــم م ــن س ــنه الصغي ــر

ش ــمال س ــيناء وع ــدد م ــن المق ــرات الحكومي ــة واألمني ــة.

إال أن ــه ش ــقيان ،اش ــتغل ف ــي المح ــارة ورف ــع الط ــوب وكل
حاجــة تيجــي فــي بالــك ،صبــاح يــوم الحادثــة بعــد مــا
اكل الفط ــار م ــع ام ــه ،خ ــرج م ــن بيت ــه ف ــي ح ــدود الس ــاعة
 12:30الظهــر وقــال ألمــه رايــح اشــتغل”.
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ويضي ــف“ :بع ــد نص ــف س ــاعة ف ــي ح ــدود الس ــاعة 1:00

للحــي كإجــراء فرضتــه قــوات األمــن لتأميــن المنشــآت

ظه ــرا كان اثني ــن م ــن الش ــباب م ــن أه ــل الح ــي ماش ــيين

األمنيــة الحيويــة مــن هجمــات تنظيــم داعــش”.

بالق ــرب م ــن مصن ــع ط ــوب قدي ــم و مهج ــور قري ــب ج ــداً
م ــن الكتيب ــة  ،101ق ــام أح ــد العس ــاكر الموجودي ــن ف ــي
كمي ــن عس ــكري يس ــمى “كمي ــن األح ــوال المدني ــة” ن ــادى
عل ــى الش ــباب وق ــال له ــم يطلب ــوا م ــن ش ــخص موج ــود
فــي المصنــع يمشــي مــن المــكان بــدل مــا يضربــوه
بالرصــاص ،وصــل الشــباب لمــكان تواجــد الشــخص
المقصــود عشــان يالقــوا “كامــل” غرقــان فــي دمــه
وبينــزف مــن دماغــه ،جــت لهــم صدمــة مــن المنظــر
وفضلــوا يصرخــوا ونــادوا علــى العســكري وقالــوا لــه
أن الول ــد م ــات ،العس ــكري طل ــب منه ــم يفضل ــوا مع ــاه
واتصــل علــى االســعاف اللــي تقريبــا جــه مــن منطقــة
الريس ــة ووص ــل بس ــرعه ج ــداً ،الش ــباب لق ــوا عن ــد جث ــة
“كامــل” قطــع حديــد الظاهــر كان بيحــاول يجمعهــا
م ــن الم ــكان عش ــان يبيعه ــا .اإلس ــعاف نق ــل جث ــة كام ــل
لمستشــفى العريــش العــام ،منهــا لبورســعيد عشــان
الطــب الشــرعي وبعديــن جثتــه رجعــت تانــي يــوم
واندفــن فــي مقابــر أســرته فــي العريــش”.
فــي شــهادة ثانيــة حصــل عليهــا فريــق المؤسســة،
قابلن ــا أح ــد الصحفيي ــن المحليي ــن ال ــذي غط ــى الحادث ــة
عــن قــرب ،قــال فــي شــهادته“ :المصنــع اللــي انقتــل
فيــه كامــل تابــع لشــركة عثمــان أحمــد عثمــان وهــو
مقفــول مــن فتــرة طويلــة ،المصنــع عبــارة عــن مــكان
مكش ــوف غي ــر مح ــاط بس ــور وبالتال ــي تق ــدر تش ــوف اي
ش ــي داخل ــه بوض ــوح ،يبع ــد المصن ــع ع ــن مق ــر الكتيب ــة
 101بمس ــافة حوال ــي  500مت ــر ،والكتيب ــة  101محاط ــة
بســور عالــي مــزود بكاميــرات مراقبــة أمنيــة ،الكتيبــة
 101ليه ــا ح ــرم آم ــن بمس ــافة  200مت ــر مح ــاط بأس ــاك
شــائكة ممنــوع االقتــراب منــه .والمعــروف عنــد أهــل
الحــي أن الجيــش ســمح للســكان فــي قريتــي الكرامــة
واألم ــل بالم ــرور داخ ــل أرض المصن ــع أثن ــاء س ــيرهم ف ــي
طريــق مختصــر للوصــول لحــي الريســة ،كنــوع مــن
تخفيــف معاناتهــم فــي الســنوات اللــي فاتــت و اللــي

وأض ــاف“ :م ــن خ ــال الحاج ــات الل ــي لقاه ــا األهال ــي جن ــب
جثــة الولــد يبــدو أنــه خــرج يــدور علــى شــوية حديــد
خ ــردة ف ــي مصن ــع الط ــوب المهج ــور ،فاش ــتبه في ــه أف ــراد
الكمي ــن العس ــكري ،فقتل ــوه برصاص ــة واح ــدة ف ــي رأس ــه
وتحديــداً أعلــى الفــك األيســر ،التقريــر الطبــي وكالم
الدكات ــره ف ــي المستش ــفى بيفي ــد أن ــه الرصاص ــة اخ ــدت
مس ــار داخ ــل ال ــرأس تج ــاه اس ــفل مؤخ ــر الجمجم ــة ،وده
معن ــاه أن الرصاص ــة أنضرب ــت م ــن م ــكان مرتف ــع ناحي ــة
الضحيــة ،كان فيــه حالــة تعاطــف كبيــرة مــن الضبــاط
الموجوديــن فــي المستشــفى مــع أهــل الولــد بشــكل
كبيــر ،وده ظهــر جــداً فــي الطريقــة اللــي كتبــوا بيهــا
تقريــر الوفــاة اللــي بيثبــت بــراءة كامــل مــن ارتــكاب
أي جريمــة تجــاه القــوات األمنيــة ،وبكــده يقــدر أهلــه
ياخ ــدوا تعوي ــض مال ــي وف ــق القان ــون ،وكم ــان الضب ــاط
كانــوا حريصيــن جــداً انهــم يخلصــوا إجــراءات تصريــح
الدفــن بســرعة عشــان يســاعدوا أهلــه ،لكــن بالطبــع
الواقع ــة اتس ــجلت ب ــأن “كام ــل” انقت ــل برص ــاص مجه ــول
المص ــدر كع ــادة الل ــي بيحص ــل ف ــي الح ــاالت المش ــابهة”.
أكم ــل الش ــاهد حديث ــه“ :اعتق ــد أن حال ــة االس ــتنفار الل ــي
كان ــت عن ــد ق ــوات األم ــن ف ــي الي ــوم ده س ــببها ان ــه قبلها
بأي ــام اتس ــلل ع ــدد م ــن عناص ــر تنظي ــم داع ــش لداخ ــل
قريــة األمــل القريبــة مــن مــكان الواقعــة وخطفــوا 3
مدنييــن منهــم ســيدة وقتلوهــم ،وده يعتبــر الظهــور
األول م ــن فت ــرة طويل ــة لداع ــش ف ــي المنطق ــة دي ،كمان
يب ــدو أن س ــلوك “كام ــل” أث ــار ش ــك ق ــوات األم ــن بس ــبب
جلوســه علــى األرض وجمعــه ألشــياء ،األمــن بيســمح
للمدنييــن بالعبــور مــن المنطقــة دي لكــن الجلــوس
ف ــي الم ــكان أعتق ــد غي ــر مس ــموح”.
وفقــا للمعطيــات التــي أفــاد بهــا شــهود العيــان ،فــإن
المنطقــة التــي ُق تــل فيهــا الطفــل لــم تشــهد يــوم
حــدوث الواقعــة أيــة اشــتباكات مســلحة تدفــع قــوات

كان ممن ــوع دخ ــول س ــيارات األج ــرة و المواص ــات العام ــة
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الجيــش الســتخدام القــوة المميتــة تجــاه األهــداف

الكاش ــف ،البال ــغ م ــن العم ــر  50عام ــا ،م ــن س ــكان مدين ــة

الت ــي تُب ــدي س ــلوكا ق ــد تفس ــره الق ــوات عل ــى أن ــه مثي ــر

العريــش شــمالي ســيناء .حيــث توفــي داخــل محبســه

للشــبهات .إضافــة لذلــك ،فــإن أفــراد الجيــش الذيــن

فــي ســجن وادي النطــرون نتيجــة لإلهمــال الطبــي،

أطلقــوا النــار تجــاه الطفــل ال يســتطيعون التعــذر

وامتن ــاع س ــلطات الس ــجن م ــن تقدي ــم الرعاي ــة الطبي ــة

بأنهــم لــم يتبينــوا طبيعــة ســلوكه وهــل كان يشــكل

المناس ــبة ل ــه .حي ــث كان يعان ــي م ــن ع ــدة أم ــراض نتجت

تهدي ــدا أم ال ،فإمكاني ــة الرؤي ــة متاح ــة ك ــون أن الح ــدث

ع ــن مضاعف ــات إصابت ــه بم ــرض الس ــكري وكان ــت حالت ــه

وق ــع خ ــال فت ــرة النه ــار وم ــن مس ــافة قريب ــة ال تتج ــاوز

الصحيــة بالغــة الســوء تســتدعي نقلــه بشــكل عاجــل

 500متــر ،كمــا ان المقــر العســكري الــذي اطلــق منــه

إل ــى المستش ــفى إلج ــراء عملي ــة بت ــر إلح ــدى قدمي ــه.

الرصــاص محــاط بســور مــزود بكاميــرات ترصــد أيــة
حرك ــة تج ــري حوله ــا ،كم ــا أن الكتيب ــة  101لديه ــا ح ــرم
آم ــن تق ــدر ب 200مت ــر مح ــاط بس ــلك ش ــائك ل ــم يقت ــرب
منــه الضحيــة.
فضــا عــن ذلــك فــإن الجنــود كان بإمكانهــم إطــاق
رصاص ــات تحذيري ــة دون الحاج ــة إل ــى اط ــاق الرص ــاص
نح ــو منطق ــة ال ــرأس .مم ــا يؤه ــل م ــا قام ــوا ب ــه ليك ــون
عمليــة قتــل خــارج نطــاق القانــون تســتوجب محاســبة
المســؤولين عــن ذلــك وتقديمهــم للعدالــة لينالــوا
جزائهــم وفقــا للقانــون.

ووفق ــا لم ــا حصل ــت علي ــه مؤسس ــة س ــيناء م ــن معلومات،
ف ــإن إيه ــاب ج ــرى اعتقال ــه ع ــام  2014وج ــرى إيداع ــه ف ــي
س ــجن العازول ــي عل ــى ذم ــة القضاي ــا:
 396لســنة  2013ج.ع .كلــي اإلســماعيلية .حكــم 15
ســنة.
 374لســنة  2014ج.ع .كلــي اإلســماعيلية .حكــم 3
ســنوات.
 183لسنة  2014ج.ع .كلي اإلسماعيلية .حكم بالبراءة.
تضــم هــذه القضايــا الثــاث خلــل موضوعيــا ،إذ تخلــو

 - 2وفــاة معتقــل داخــل مقــر لالحتجــاز
نتيجــة لإلهمــال الطبــي

عيــان ،واكتفــت المحكمــة فــي إصــدار حكمهــا فــي

يمنــح القانــون المصــري والدولــي اإلنســاني الحــق

القضي ــة رق ــم  396لس ــنة  2013باالعتم ــاد عل ــى تحري ــات

للســجين أو المحتجــز بالعنايــة الطبيــة المناســبة
ويعاق ــب م ــن يمن ــع تمت ــع الس ــجين به ــذا الح ــق .وفق ــا
للم ــادة  486م ــن قان ــون اإلج ــراءات الجنائي ــة المصري ــة:
“إذا كان المحك ــوم علي ــه بعقوب ــة مقي ــدة للحري ــة مصاب ـاً
بم ــرض يُه ــدد بذات ــه أو يس ــبب التنفي ــذ حيات ــه للخط ــر
ج ــاز تأجي ــل تنفي ــذ العقوب ــة علي ــه” ،كم ــا نص ــت الفق ــرة
األولــى مــن المــادة  6مــن العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية أن”:الحــق فــي الحيــاة
ح ــق م ــازم ل ــكل إنس ــان .وعل ــى القان ــون أن يحم ــى ه ــذا

أوراق القضايــا م ــن وج ــود دلي ــل م ــادي واح ــد أو ش ــهود

النيابــة والمخابــرات العســكريتين فقــط ،فــي حيــن
اســتندت فــي القضيتيــن األخيرتيــن علــى تحريــات
مباحــث قســم ثــان العريــش واألمــن الوطنــي.
خ ــال فت ــرة احتج ــازه ف ــي س ــجن العازول ــي ،تع ــرض إيهاب
النته ــاكات ع ــدة ش ــملت االعت ــداء البدن ــي والحرم ــان م ــن
الطعــام والتريــض ،واالحتجــاز فــي ظــروف غيــر آدميــة
قب ــل أن ينق ــل إل ــى س ــجن وادي النط ــرون ليقض ــي م ــدة
ســجن  18عــام لكنــه لــم يكملهــا حيــث توفــي بعــد
س ــجنه ب ـــ 6س ــنوات .جدي ــر بالذك ــر أن زوجت ــه مات ــت ف ــي

الحــق .وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفا”.

الع ــام الماض ــي بع ــد ص ــراع م ــع م ــرض الس ــرطان ليت ــركا

ف ــي تاري ــخ  5ماي ــو  ،2021وثق ــت مؤسس ــة س ــيناء لحقوق

خلفهم ــا  3فتي ــات ب ــا معي ــل.

اإلنســان وفــاة المعتقــل إيهــاب يونــس محمــد العبــد
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حصــل االنفجــار عندمــا كانــت الطفلتــان تلعبــان أمــام
المنــزل فــي قريــة قاطيــة التابعــة لمركــز بئــر العبــد،
حيــث وجدتــا جســما غريبــا يرجــح أن تنظيــم داعــش
ترك ــه عق ــب انس ــحابه م ــن ق ــرى المثل ــث األخض ــر (قاطية
وإقطي ــة والجناي ــن ورابع ــة) مطل ــع أكتوب ــر  .2020حي ــث
قام ــت الطفلت ــان باللع ــب بالجس ــم الغري ــب دون علمهما
بخطورتــه حتــى انفجــر فيهمــا ،لتصــاب أمــل بشــظايا

إيهاب اليونس محمد العبد الكاشف

ب -انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع
لداعش

ف ــي العي ــن ويت ــم تحويله ــا للمستش ــفى الجامع ــي ف ــي
محافظــة اإلســماعيلية لتلقــي العــاج ،بينمــا أصيبــت
س ــارة بش ــظايا متفرق ــة ف ــي جس ــدها نقل ــت عل ــى إثره ــا
إل ــى مستش ــفى بئ ــر العب ــد المرك ــزي لتف ــارق الحي ــاة بع ــد
 25يوم ــا م ــن إصابته ــا.

 - 1أســلحة عشــوائية ال تمييزيــة تقتــل
طفل ــة وتصي ــب أخ ــرى ورج ــا ف ــي منطقتي ــن
مختلفتيــن فــي بئــر العبــد
أوجــب القانــون اإلنســاني الدولــي التمييــز بيــن
المدنييــن والمقاتليــن خــال أي نــزاع ،وهــو مبــدأ
أساســي يلــزم جميــع أطــراف النــزاع المســلح ،ويبقــى
ناف ــذا مهم ــا كان ــت طبيع ــة الص ــراع و األط ــراف المنخرط ــة
بــه ،وهــو مــا أكدتــه المــادة  48مــن الملحــق األول
اإلضاف ــي التفاقي ــة جني ــف  .1977كم ــا حظ ــرت الم ــادة 51

سارة محمد سليمان

م ــن ذات الملح ــق الهجم ــات العش ــوائية ال ــا تمييزي ــة،
وهــي التــي تســتخدم طريقــة أو وســيلة للقتــال ال
يمك ــن حص ــر آثاره ــا عل ــى النح ــو المح ــدد قانون ــا ،وم ــن
ث ــم ف ــإن م ــن ش ــأنها أن تصي ــب ،ف ــي كل حال ــة كه ــذه،
األه ــداف العس ــكرية واألش ــخاص المدنيي ــن دون تميي ــز.
وخالف ــا لذل ــك ،س ــجلت مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان
فــي تاريــخ  4مايــو  2021وفــاة الطفلــة ســارة محمــد
س ــليمان ،البالغ ــة م ــن العم ــر  7س ــنوات ،متأث ــرة بج ــراح
أصيبــت بهــا فــي تاريــخ  10أبريــل  2021علــى إثــر
انفج ــار جس ــم غري ــب عليه ــا عندم ــا كان ــت برفق ــة طفل ــة

أمل سليمان مقيبل

تدع ــى أم ــل س ــليمان مقيب ــل 9 ،س ــنوات ،والت ــي أصيب ــت
هــي األخــرى.

5

التقرير الشهري لالنتهاكات الحقوقية في سيناء
تواصــل فريــق مؤسســة ســيناء مــع أحــد ســكان قريــة
قاطي ــة ،وال ــذي ق ــال“ :تعبن ــا م ــن ال ــدم الل ــي م ــش راض ــي
يوقــف ،مــر  7شــهور علــى انســحاب التكفيرييــن مــن
قريتنــا ولســه لحــد اآلن فيــه عبــوات ناســفة األهالــي
بيالقوهــا او أجســام غريبــة بتنفجــر فــي عيالنــا ،مــش
ع ــارف امت ــى هنخل ــص م ــن الكاب ــوس وامت ــى الحكوم ــة
هتتتح ــرك عش ــان تطه ــر الق ــرى م ــش تنتظ ــر لم ــا أحن ــا
نالق ــي االلغ ــام ونبل ــغ عنه ــا ،ده م ــش دوري وال وظيفت ــي،
البنتي ــن عصافي ــر بتلع ــب اي ــش ذنبه ــم واح ــدة تم ــوت
وتح ــرق قل ــب أهله ــا والتاني ــه تدخ ــل ش ــظية ف ــي واح ــدة
مــن عيونهــا ممكــن متشــوفش بيهــا ،ايــش ســوينا
عش ــان نعي ــش ف ــي مسلس ــل الرع ــب ده وكل فت ــرة يصي ــر

 مايو - 2021عن ــد خروج ــه م ــن المناط ــق الت ــي يس ــيطر عليه ــا ،فعل ــى
س ــبيل المث ــال وثق ــت مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان
ف ــي تاري ــخ  2020.10.08مقت ــل س ــيدتين وإصاب ــة رج ــل
بانفج ــار جس ــم غري ــب م ــزروع داخ ــل دوالب مالب ــس ف ــي
أح ــد المن ــازل ف ــي قري ــة قاطي ــة ،وف ــي تاري ــخ  24أكتوب ــر
 2020قتلــت  5ســيدات وأصيــب  4آخريــن مــن عائلــة
واحــدة بســبب عبــوات ناســفة زرعهــا تنظيــم داعــش
بقريــة إقطيــة فــي بئــر العبــد إبــان ســيطرته علــى
المنطقــة وأهمــل الجيــش تمشــيطها ورفــع المخلفــات
والمتفجــرات منهــا ،حيــث كانــت هــذه الواقعتيــن
المؤلمتيــن جــزءا مــن وقائــع أخــرى مشــابهة وثقتهــا
مؤسســة ســيناء فــي تقريرهــا لشــهر أكتوبــر.

كارثــة؟؟”.

مــن جانــب آخــر ،وفــي تاريــخ  27مايــو  ،2021أصيــب

أض ــاف الش ــاهد“ :م ــن ي ــوم عودتن ــا لقران ــا وأحن ــا بنطال ــب

فاي ــز ف ــارس محم ــد ،البال ــغ م ــن العم ــر  52عام ــا ،بج ــروح

الحكوم ــة بحمل ــة تطهي ــر للعب ــوات الناس ــفة الل ــي زرعه ــا
داعــش فــي بيوتنــا وشــوارعنا ومزارعنــا ولحــد الحيــن
بيظه ــر عب ــوات األهال ــي بيبلغ ــوا الجي ــش عش ــان يج ــي
يفجره ــا ،م ــات م ــن األهال ــي ف ــي ق ــرى الجناي ــن والمري ــح
وقاطيــة وإقطيــة حوالــي  20مدنــي بســبب الموضــوع
ده وتحــرك الحكومــة بطــئ جــدا ،واهلل كل واحــد مــن

عــدة فــي جســده علــى إثــر انفجــار عبــوة ناســفة عنــد
م ــروره عليه ــا ،ويرج ــح أن تنظي ــم داع ــش ه ــو م ــن زرعه ــا
بمنطق ــة “قصروي ــت” جن ــوب مدين ــة بئ ــر العب ــد ،ووفق ــا
لمصــادر طبيــة تحدثــت لمؤسســة ســيناء فقــد جــرى
نقــل المصــاب إلــى مستشــفى بئــر العبــد المركــزي
لتلقــي اإلســعافات الضروريــة.

األهالــي صــار يــدور بنفســه فــي مزرعتــه وحواليــن
بيتــه عــن األلغــام عشــان نحمــي عيالنــا ،وبنحــذر
عيالن ــا وبنوعيه ــم م ــا يلمس ــوش أي ش ــئ غري ــب ودايم ـاً
عايشــين فــي خــوف عليهــم مــن الحاجــات دي ،بدنــا
ح ــل”.
يق ــع عل ــى عات ــق الس ــلطات المصري ــة عمومًــا ،والق ــوات
المســلحة خصوصًــا ،واجــب تأميــن المنطقــة تأمينــاً
فعليــاً تامــاً لضمــان حمايــة األرواح .إذ يُلــزم القانــون
اإلنســاني الدولــي جميــع أطــراف النــزاع التــي تســيطر
علــى أرض بوجــوب توفيــر الحمايــة للمدنييــن فــي
المناطــق التــي تســيطر عليهــا .ســجلت مؤسســة
ســيناء لحقــوق اإلنســان إخفــاق الســلطات فــي حمايــة
المدنييــن مــن اإلصابــة أو المــوت بســبب األلغــام
المتفجــرة والعبــوات الناســفة التــي يزرعهــا داعــش
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التقرير الشهري لالنتهاكات الحقوقية في سيناء

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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